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Marketing Strategy
การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเหนือคู่เเข่ง ย่อมต้องพึี่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์
การมีวิสัยทัศน์ และแผนงานทางการตลาดอันโดดเด่นเหล่านี้ในแนวคิดการ
ตลาดสมัยใหม่จะนำมาสู่ “สิ่งที่เรียกว่าการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Marketing Management)” ซึ่งนักการตลาดโดยทั่วไปมักเรียน
รู้ถึงเครื่องมือทางการตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการตลาด การ
บริหารลูกค้า หรือการทำการตลาดอยู่เเล้ว แต่การเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการ
ตลาดได้นั้นหมายถึง นักการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงการบริหารการ
ตลาดเชิงยุทธศาสตร์ ที่กล่าวถึง เพืื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ด้านยุทธศาสตร์
(Marketing Strategy ) ใหม่ๆอันพร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่
ภายในของลูกค้า (Customer Insight) และสามารถกำหนดขั้นตอนการทำ
การตลาดได้อย่างมีแผนงาน สร้างความได้เปรียบเหนือคู่เเข่ง
สถาบันการตลาดเพื่อสังคมเเห่งประเทศไทย (SMAT) จึงได้ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรม หลักสูตร การ
เป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด ( Marketing Strategy ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้เรียนรู้ถึงกลยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. เพอ่ืใหผ้อู้บรมไดเ้ขา้ใจยทุธศาสตรท์างการตลาด การสรา้ง
ตราผลติภณ
ั ฑ์ และเขา้ใจถงึผบู้รโิภคแบบเจาะลกึเพอ่ืนำมาสู่
การทำยทุธศาสตร์ ทางการ ตลาดแกธ่รุกจิตน
2. เพอ่ืใหผ้เู้ขา้อบรมไดส้ามารถวางแผนยทุธศาสตรท์างการ
ตลาดไดอ้ยา่งดี เรยีนรกู้ารวางแผนทางการตลาดอยา่งเปน็ขน้ั
เปน็ตอน
3. เพอ่ืใหผ้เู้ขา้อบรมไดน้ำการเขยีนและการนำเสนอแผนการ
ตลาดไปปฏบิตัิ ใชใ้นองคก์รตอ่ไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ฝายการตลาดระดับผูบริหาร หัวหนาพนักงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจการอบรม

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่
อบรมวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี

เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร

4. เพอ่ืใหเ้ข้าใจถงึเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมผบู้รโิภคกบัจติวทิยา
การตลาด
5. เพอ่ืใหเ้ขา้ใจถงึบทบาทของโซเชยีลมเีดยี (Social Media)
ในการวาง ยทุธศาสตรก์ารตลาด

เวลา 9.00 - 16.00 น.

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท
ค่าธรรมเนียมการอบรม ( ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ )
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแล้ว

โครงสรางหลักสูตร
ยุทธศาสตรการตลาด (Marketing Strategy)
เปดหลักสูตรดวยความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยุทธศาสตรการตลาด วา คือ อะไร และ
อะไร คือ Marketing Goal ที่คนในองคกรควรใสใจและทําความเขาใจในสภาวะ
ตลาด นอกจากนี้ยังเรียนรูคลื่นปฏิวัติในยุคตางๆ Marketing Era ซึ่งจะนําไปสูขั้น
การทํา Marketing plan road map การแบงสวนตลาด (Marketing Segmentation)
การเลือกตลาดเปาหมาย (Marketing Targeting) การวางตําแหนงทางการตลาด
(Marketing Positioning) เปนตน พรอมทั้ง ยังไดรูจักหลักการที่นาสนใจอื่นๆ เชน
3 C ที่นักธุรกิจทุกคนตองระวัง,The 3i Model,การตลาดแบบผสม, แนวคิดการ
ตลาดยุคใหม, รูเรื่องสงครามทางการตลาด, บทบาทของคูแขงขันในตลาด
กลยุทธการเปนผูนํา ผูตามและผูเจาะตลาด ฯลฯ

ยุทธศาสตรการทําดิจิทัลมารเก็ตติ้ง (Digital Marketing Strategy)
การเรียนรูเบื้องลึกดาน Digital Marketing ตั้งแต
สถิติการใช Social Media ฉบับปรับปรุงลาสุด
Top 5 Social Media in Thailand กิจกรรมยอด
ฮิตตามชวงวัยในโลกออนไลน Facebook Trends
เปนตน นอกจากนี้ยังจะไดเรียนรูกระแสตอบรับ
ของ Social Media เเตละประเภท และขอได
เปรียบของการใช รวมทั้งทําความเขาใจตลาด
การสรางแบรนด และ 5 ความทาทายที่ตองเผชิญ
เกี่ยวกับทําการตลาดทางโซเชียลมีเดีย เชน ทิป
นารูเกี่ยวกับชวงเวลาที่ชวยเพิ่มการมีสวนรวมทาง
Digital Marketing Work Flow
โซเชียลมีเดียไดมากที่สุด แนวทางเนื้อหาที่จะชวยสราง
แรงกระเพื่อมในสังคมออนไลน สูตรการโพสตเนื้อหาหรือขอความ Checklist ที่ควรมีบนหนา Facebook วิธีดึงดูดดวยภาพ ชองทางการ
หาเนื้อหาดีๆการทําโฆษณาผานโซเชียลมีเดียอยางไรใหไดผล กลยุทธทางการเงินในการทําโฆษณา และพฤติกรรมของผูคนบนโลกออนไลน

การตลาดภาคปฏิบัติ (Marketing @ Work)
สรางการเรียนรูจากการตอบคําถาม 3 คําถามสําคัญที่นักการตลาดตองตอบ
ทําความเขาใจบทบาทของนักการตลาดสมัยใหม รูกลยุทธและยุทธวิธีในการทําการ
ตลาดอยางมีประสิทธิภาพผานการศึกษา และเจาะหลักความพึงพอใจของลูกคา
รวมถึงการสํารวจทรัพยากรทางการตลาดของ บริษัทและทีเด็ดของหลักสูตรเกี่ยวกับ
11 สิ่งที่ควรทําเพื่อสรางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพจิตวิทยาทางการตลาดในการทํา
ความเขาใจขั้นความตองการ ของมนุษย หลักการตอบสนองความพึงพอใจ และจบ
ดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณของผูเขาอบรม

โครงสรางหลักสูตร (ตอ)
ยุทธศาสตรการสรางตราผลิตภัณฑ (Brand Building Strategy and Management)
Determining
BAM Picture

Supporting
BAM
Culture

BAM :
Brand Asset
Management

Develop
BAM
Strategy

Develop
Brand Vision

เรียนรูตั้งแตความหมายอันลึกซึ้งของแบรนด ความแตกตาง
ระหวางแบรนดและสินคา พรอมตัวอยางความมหัศจรรรยของ
แบรนดที่สําคัญและ Top 10 แบรนดที่มีคาที่สุด รวมถึงหลัก
นารูตางๆ เชน ความสําคัญของ Brand -Mantras , หลัก Brand
Relationship Spectrum ทําความเขาใจ House Brand, Endorsed
Brand, Branded House และ Sub-Brand เรียนรูการตั้งคําถามเพื่อ
เสาะหาและพัฒนาจุดเหมือนจุดตาง เทคนิคการสรางคุณคา การรับ
รูและความภักดีในตราสินคาโดยยึดผลและการตอบสนองของลูกคา
การปรับ Brand Portfolio และ กลยุทธ Brand Asset Management
เปนตน

เศรษฐศาสตรพฤติกรรมสําหรับนักการตลาด (Behavioral Economics for Marketers)
เรียนรูความหมายของคําวา Behavioral Economics ทั้งความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ระบบความคิด 2 แบบของมนุษย ปรากฎการณนา
สนใจที่ควรใหความสําคัญ เชน Anchoring Effect เปนตน เรียนรูทฤษฎีตางๆ
เพื่อนํามาประยุกตใชกับกาสรางยุทธศาสตรการตลาดใหสัมฤทธิ์ผล ผานการทํา
ความเขาใจวิธีการและรูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภค เชน ผูบริโภคมีการ
ประมวลผลขอมูลอยางไร ขอมูลและการแสดงออกแบบใดที่สงผลในทางบวก
ตอพฤติกรรมการซื้อ โดยประกอบดวยการให ตัวอยางและคําถามชวนคิดที่ชวย
เพิ่มความเขาใจตลอดหลักสูตร

Digital Marketing Work Flow
การเขียนและนําเสนอแผนการตลาด (Workshop : Marketing Plan)
Marketing Plan Road Map
Marketing Plan
Segment
Targeting
Product
Pricing
Presentation

Customer
Analysis
Strategy
Brand & Image
Building
Implementation
& Control

Positioning
Distribution
IMC
Social Network
Public(CSA)

จัดกลุมเพื่อรวมกิจกรรมนําเสนอ Marketing Plan จากกรณีศึกษาหรือ
โจทยที่ทาทาย ซึ่งชวยฝกใหผูอบรมประยุกตเนื้อหาที่เรียนมาใชไดจริง ตั้งแต
การทํา SWOT Analysis การหา Vision และ Mission การทํายุทธศาสตร 8P’s
และวิธีแกโจทยใหไดผลลัพธที่ดีตอธุรกิจสมมติ ซึ่งตลอดการอบรมจะมีผูเชี่ยวชาญ
คอยชี้แนะแนวทางเพื่อใหไดเปาหมายที่หวังไวหรือเห็นภาพอยางชัดเจน

การประเมินผล
ผูที่ผานการอบรมจะตองเขาอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไมนอยกวา 80%
ของเวลาอบรมที่กำหนด จึงจะผานเกณฑการรับ
วุฒิบัตรจากสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแหงประเทศไทยและ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากรเเละกําหนดการ
ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรการเงิน ปริมาณวิเคราะห และอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยประจําเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการตลาดดิจิทัลเเละอีคอมเมิรช
อดีตผูอํานวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิรส บริษัท. เอ.อาร. อินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน จํากัด
ผูจัดทําเนื้อหาและผลิตรายการ Tech 24 ทาง TrueVision 60
ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
£«®Á¦ėüàĖüúîĉĀĊòòċ ăđüĀàāġ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
ผูอํานวยการสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแหงประเทศไทย (SMAT) (Social Marketing Academy
of Thailand)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตัลฟลอเรส จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มงคลเศรษฐีเอสเตท จํากัด
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อ. ณรงคเวทย วจนพานิช
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการตลาด

อ. อาทิตย เห็นสุข
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการตลาดตางประเทศ
การบริหารสินคาหรูหรา บารคาดี อินเตอรเนชั่นแนล (อิตาลี)
ทําการตลาดออนไลนให ฮานบิซอรฟ (เกาหลี)
ผูอํานวยการทั่วไปและพัฒนาธุรกิจ พีเอสเค กรุป อินโดไชนา (ประเทศกัมพูชา)
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ÚďĂกċสูîตĆĝรĕò“การเป
ĆĝĐà นนักยุทธศาสตรการตลาด” รุนที่ 31
Ýìĉ(ชัĀāč้นĀ2)
Úüüโรงแรมตวั
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ระหวางวันที่ 6 – 17 มีนาคม 2561ณ หองบัคคารา
ÝìĉĕāüĂéāċăîüáġąđċþàÚüìúġĄċĀðčûċþûĊ

1
2
3
4

วันอบรม

เวลา

อังคารที่ 6 มีนาคม 2561
พุธที่ 7 มีนาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
เสารที่ 10 มีนาคม 2561

18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
09.00–16.00

5 อังคารที่ 13 มีนาคม 2561
6 พุธที่ 14 มีนาคม 2561
7 พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

Marketing Strategy
Digital Marketing Strategy
Digital Marketing Strategy
Brand Building Strategy and
Management
18.00-21.00 Marketing At Work
18.00-21.00 Behavioral Economics for Marketers
18.00-21.00 Behavioral Economics for Marketers

Ćċáċüû¸ġ ¹à´ª Á09.00-16.00
ËâÀä}ÂWorkshop: Marketing Plan

8 เสารที่ 17 มีนาคม 2561

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

ยุทธศาสตรการตลาด
ยุทธศาสตรการทำดิจิทัลมารเก็ตติ้ง
ยุทธศาสตรการทำดิจิทัลมารเก็ตติ้ง (ตอ)
ยุทธศาสตรการสรางตราผลิตภัณฑ

3
3
3
6

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา
อ.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
อ.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
อ.อาทิตย เห็นสุข

การตลาดภาคปฏิบัติ
เศรษฐศาสตรพฤติกรรมสำหรับนักการตลาด
เศรษฐศาสตรพฤติกรรมสำหรับนักการตลาด (ตอ)

3
3
3

อ.ณรงคเวทย วจนพานิช
ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม
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การเขียนและนำเสนอแผนการตลาด

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

ภาพความประทับใจ

* สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-559-3638 , 02-218-6237, 089-893-7286
E-MAIL : cu_learn@yahoo.com
FACEBOOK : TrainingEconAcademy

ใบสมัคร Marketing Strategy รุนที่ 31
คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

สมัครในนามบุคคลทั่วไป
สมัครในนามองคกร/บริษัท
1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย.............................................................
Email Address ...........................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย.............................................................
Email Address ...............................................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท............................................................ เลขประจำตัวผูเสียภาษี ................................
ประเภทกิจการ.................................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร.............................. ....มือถือ.........................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) ..............................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ .............................
Email Address ผูติดตอ .................................................เบอรโทรผูติดตอ...........................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Facebook Ad
E-mail
Facebook Fanpage
Facebook Group
องคกรแจงใหทราบ
เพื่อนแนะนำ
Google Ad
คนหาจาก Google
Instagram
หนังสือพิมพ
Website
www.econ.chula.ac.th
Seminardd
Thaitrainingzone
อื่นๆ.......................................................................
ในหองอบรม
Brochure ทางไปรษณีย
อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
ทางแฟกซ : 02-949-0686 , 02-218-6237
ทางออนไลนไดที่ E-mail : cu_learn@yahoo.com, Facebook : TrainingEconAcademy
ดวยตนเองที่ ศูนยบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง หอง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ชำระเงินไดโดย โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 403-487760-1 ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”
หรือ "FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY,NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN"
3. สงหลักฐานการชำระเงินมาทาง
Fax : 02-949-0686 , 02-218-6237, Facebook : TrainingEconAcademy,
E-mail : cu_learn@yahoo.com

**สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

