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กลยทุธก์ารขายสนิคา้ราคาสงู 
Strategies of Selling Premium Products 

 
วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

5 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

คณุเคยเจอสถานการณ์ตอ่ไปนีVหรอืไม ่
• ลกูคา้...โตแ้ยง้วา่สนิคา้ของเราไมต่่างจากสนิคา้อืRน แถมราคาก็แพงกวา่ดว้ย 
• ลกูคา้...บอกวา่สนิคา้ของเราก็น่าสนใจ แตร่าคาทีRเสนอมามันสงูไป 
• พนักงานขาย...มองวา่สนิคา้ราคาสงู ขายยาก ลกูคา้ไม่ซืVอหรอก 
• พนักงานขาย...เกดิอาการอดึอัดทําอะไรไม่ถกูเวลาลกูคา้บอกวา่ ของแพงแบบนีVใครจะซืVอ 
• และทีRน่ากลัวทีRสดุคอื พนักงานขาย...กลายเป็นตัวแทนของลกูคา้ มาขอราคาพเิศษเพืRอใหข้ายใหไ้ด ้

ถา้ปล่อยสถานการณ์เหล่านีVเกดิขึVนกับลูกคา้หรอืพนักงานขายทุกราย บรษัิทจะไดย้อดขายตามเป้าหมายไดอ้ย่างไร 
หรือต่อใหย้อดขายได ้แต่ทีRสําคัญ...กําไรทีRจะมาหล่อเลีVยงธุรกจิและพนักงานทุกคนจะมีเพียงพอแบบยัRงยืนได ้
อย่างไร ดังนัVน ถงึเวลาแลว้ทีRทุกคนตอ้งหันมาตั Vงคําถามใหม่ว่า เหตุผลทีRลูกคา้จะตัดสนิใจซืVอสนิคา้ คอือะไรกันแน่ 
เป็นเรืRองของ “ราคา” เทา่นัVนหรอืไม ่หรอื ยังมปัีจจัยอืRนอกีทีRลกูคา้ใชป้ระกอบการพจิารณา 
      หลักสูตรนีVจะเป็นประตูเปิดทางใหฝ่้ายขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบรกิาร ไดม้องเห็นแนวทางของคําตอบจาก
สถานการณ์ดังกลา่ว โดยเฉพาะ การปรับมุมมองความคดิของพนักงานฝ่ายตา่งๆใหมใ่นเรืRอง ทําไมสนิคา้ราคาสงู และ 
ทําไมลูกคา้ตอ้งตัดสนิใจซืVอสนิคา้ของเรา จากนัVน คัดเลอืกกลยุทธท์ีRเหมาะสมในการนําเสนอและโนม้นา้วลูกคา้ ซึRง
หลักสตูรนีVมคํีาตอบทีRไดผ้ลจรงิอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

วตัถปุระสงค:์ 
 
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดป้รับวธิคีดิใหมใ่นการขายสนิคา้ราคาสูง 
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ลยทุธต์า่งๆ ในการนําเสนอขายสนิคา้ราคาสงูใหก้บัลกูคา้ทีRหลากหลาย 
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเปลีRยนความคดิของลกูคา้และสรา้งความมัRนใจใหก้บัลูกคา้ เพืRอนําไปสูก่ารตัดสนิใจ
ซืVอสนิคา้ 

4. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละกลยุทธต์่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการขายใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อธรุกจิ 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
Module 1: Selling Mindset – Challenge beyond Success 
1. สนิคา้ราคาสงู...ขายยากจรงิหรอืไม ่
2. ลกูคา้จะซืVอสนิคา้ดว้ยเหตุผลอะไรบา้ง 
3. พนักงานขาย...สําคัญตอ่การขายเพยีงใด 
4. คดิและมองอย่างไร...จงึจะเกดิความทา้ทายในการขาย 
5. ตอ้งรูแ้ละมัRนใจเรืRองอะไรทีRชว่ยใหข้ายได ้

Module 2: Selling Strategies to Premium Products 
6. Personal Selling Strategy 

• เปิดการขายอยา่งไรไมถู่กปฏเิสธ (Opening) 
• คน้หาปัญหาและความตอ้งการใหเ้จอ (Identifying Needs and Pains) 
• นําเสนอสนิคา้ใหต้รงจุดและโดนใจ (Presenting Customer Gains) 
• เสรมิความเชืRอมัRนดว้ยการโนม้นา้ว (Handling Objections) 

7. Premium Product Strategy 
• จุดขายของสนิคา้ (Key Selling Points) 
• F.A.B.E. – สรา้งความโดดเด่นและแตกตา่งใหก้ับสนิคา้ 
• สนิคา้และบรกิาร...แยกกันไมข่าด 
• ราคาและโปรโมชัRน...ควรทําอยา่งไร 

8. Customized Strategy 
• ลกูคา้ตา่งกลุม่...การซืVอตา่งกนั (Classify Your Customers) 
• ขายอยา่งไรกับลกูคา้แต่ละกลุ่ม (Different Techniques) 
• จับคูส่นิคา้กบัลกูคา้ใหไ้ด ้(Mix and Match) 
• กลา้ได ้กลา้เสยี...กบัลูกคา้บางราย (Give and Take) 

9. ปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการขายสนิคา้ราคาสงู (Key Success Factors) 
10. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  5 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 21 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, การขาย, สนิคา้, ราคาสงู, เทคนคิ, ขั Vนตอน, การนําเสนอ, สนิคา้, บรกิาร, เปิดการขาย, ปิดการขาย 
 


