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เทคนคิการบรหิารลกูคา้รายส าคญั  
(Key Account Management: KAM) 

 
                                                                                                                                  

วทิยากร: อาจารยส์ุพจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 
 

6 มกราคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  
 

หลกัการและเหตผุล  
 ในโลกของการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งรนุแรงเชน่ทกุวันนี้ แนวความคดิใหมท่ีท่กุคนควรตอ้ง

ค านงึถงึ คอื ลกูคา้ในแตล่ะรายมคีวามส าคัญไมเ่ทา่กัน เนื่องจากเขาท ารายไดใ้หก้ับองคก์รแตกตา่งกัน 
ดังนัน้ การบรหิารลกูคา้รายส าคัญ หรอื ลกูคา้ทีส่รา้งรายไดใ้หเ้ราสงู จงึเป็นกลยทุธท์ีท่กุองคก์รตอ้งให ้
ความส าคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นพนักงานขาย พนักงานผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึ

งบประมาณนัน้มอียูอ่ยา่งจ ากัด  ความทา้ทายผูบ้รหิาร และ พนักงานทกุคน คอื จะท าอยา่งไรทีจ่ะท าให ้
ลกูคา้รายส าคัญอยูก่ับองคก์รใหน้านแสนนานบนพืน้ฐานของความประทับใจตอ่สนิคา้และบรกิาร..... 
หลักสตูรนี้มคี าตอบ 

 หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีนักขาย ทมีผูใ้หบ้รกิาร หัวหนา้ทมีขาย ผูจั้ดการฝ่าย
บรกิาร รวมถงึผูบ้รหิารในทกุระดับ ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิกลไก และ กระบวนการในการบรหิารลกูคา้รายส าคัญ
อยา่งเป็นระบบ การสรา้งความสมัพันธใ์นระยะยาวเรยีนรูห้ลักเกณฑใ์นการจัดความส าคัญของลกูคา้ระดม

สมองท ากจิกรรมประยกุตก์ารบรหิารลกูคา้รายส าคัญเมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาสามารถประยกุตแ์ละตอ่
ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  

 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและเทคนคิในการบรหิารลกูคา้รายส าคัญ (Key Account 

Management: KAM) 
2. เพือ่ท ากจิกรรมทีเ่กีย่วกับ การบรหิารลกูคา้รายส าคัญ  

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด ้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในงาน
ทีรั่บผดิชอบ 

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. มมุมองของความส าเร็จของธรุกจิในยคุนี้  

 ความส าเร็จของธรุกจิในยคุนี ้พจิารณาจากอะไร 
2. เปลีย่นแนวคดิการมองลกูคา้ โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept 

 ลกูคา้ทกุรายส าคัญเทา่กัน หรอืไม ่
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 ใครคอื ลกูคา้รายส าคัญของธรุกจิ 

3. กจิกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลกูคา้รายส าคัญของธรุกจิของคณุ” 
4. ตัวอยา่งการบรหิารลกูคา้รายส าคัญในโลกธรุกจิ 

5. การวเิคราะห ์และการแบง่ประเภทของลกูคา้รายส าคัญ  
 เกณฑท์ั่วไปทีน่ ามาใชใ้นการแบง่ประเภทลกูคา้รายส าคัญ 

 เกณฑท์ีเ่หมาะสมกับธรุกจิของคณุ 
6. กจิกรรม Workshop: “การแบง่ประเภทของลกูคา้รายส าคัญ” 

7. มติกิารเรยีนรู ้และ เขา้ใจธรุกจิของลกูคา้รายส าคัญ  
8. วเิคราะหค์วามตอ้งการ และ ความคาดหวัง ทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้รายส าคัญ 

 Quality ทีK่ey Account ตอ้งการ 

9.  ล าดับ/ ขัน้ตอนการสรา้งและรักษาความสมัพันธก์ับลกูคา้รายส าคัญ 
 Partnership Concept 

10. การวางแผน และ การสรา้งกลยทุธบ์รหิารลกูคา้รายส าคัญ (Key Account Planning and 
Strategy) 

 Business Review  และ Action plan 
11. กจิกรรม Workshop: “การสรา้งกลยทุธส์ าหรับลกูคา้รายส าคัญ ส าหรับธรุกจิของคณุ” 
12. เครือ่งมอืในการบรหิารลกูคา้คนส าคัญ และการน าไปใช ้
13. การจัดทมีงาน และ การปรับเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร ในการใหบ้รกิารลกูคา้รายส าคัญ 

 บทบาทของ Key Account Manager 

 การจัดตัง้ Key Account Service Team  
14. ค าถามและค าตอบทีผู่เ้รยีนตอ้งการรู ้

15. สรปุค าถามค าตอบทีผู่เ้ขา้สมัมนาตอ้งการรู ้
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่
สมัมนา  

VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 
3 %  

รวมจา่ย
สทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั 
ณ ทีจ่า่ย 

บุคคล
ท ัว่ไป 

4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ 

HIPO 

4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 

ประเภท คา่

สมัมนา  

VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 
3 %  

รวมจา่ย

สทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั 

ณ ทีจ่า่ย 

บุคคล

ท ัว่ไป 

4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

สมาชกิ 

HIPO 

4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
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1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
         (พรอ้มน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิใหเ้จา้หนา้ทีผ่า่น E-mail หรอื line)  
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152  

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:hipotraining@gmail.com
http://www.facebook.com/HIPOtraining
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รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  
 

 
 
 
 

อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, กระบวนการ, บรหิารลกูคา้, ความสัมพันธ,์ หลักเกณฑ,์ จัดความส าคัญ, ลกูคา้ 


