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การเติบโตอย่างรวดเร็ วขององค์กรในปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ รวมถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ทาให้ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ส่ งผลให้ทาให้พนักงานในองค์กร
จาเป็ นต้องมีทกั ษะในด้านการตลาดที่เป็ นเลิศ เพื่อสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รวมถึงการทาให้ลูกค้าเกิดการซื้ อซ้ าและอยูก่ บั องค์กรต่อไปในระยะยาว
ความรู ้ดา้ นการตลาด เช่น การหาความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การวิจยั การตลาด การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตลาดคู่แข่ง นวัตกรรมทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์ การวางกลยุทธ์และแผนการตลาด ถือเป็ นอาวุธสาคัญที่จะช่วยให้พนักงานการตลาดสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรนี้จึงมุ่งเน้นให้พนักงานในระดับต่างๆและผูบ้ ริ หารระดับต้นตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สร้างความรู ้ และสามารถด้านการตลาดในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.

2.

3.

เพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้องค์กรต้องทราบ
ความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าแต่ละกลุ่มและมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีเลิศ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการตลาดให้แก่พนักงานการตลาด ให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างตรงจุด
เพื่อสร้าง นวัตกรรมทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
1.

แรงบันดาลใจ เป้ าหมายและความท้าทายของพนักงานการตลาด
- ปั จจัยภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กร และสร้างความท้าทายแก่
พนักงานการตลาดที่ตอ้ งมีความคิดสร้างสรรค์ และการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
กิจกรรม วิเคราะห์แบรนด์ (Brand Analysis) ของ องค์กร หรื อโครงการต่างๆ
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2.

3.

บทบาทหน้าที่ของพนักงานด้านการตลาดแบบมืออาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ความท้าทายได้
กิจกรรม กรณี ศึกษาขององค์กรชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุ รกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการด้านการตลาด
(Marketing Mix : 4Ps + 4Cs)

4.

5.

6.

7.

8.
9.

การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย (S-T-P)
ฝึ กปฏิบัติ ตัวอย่างกรณี ศึกษา และฝึ กการนาเสนอ
การวิเคราะห์คู่แข่ง การกาหนดปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ และวิเคราะห์ความสามารถของ
ตนเองเทียบกับคู่แข่ง ทา SWOT Analysis
ฝึ กปฏิบัติ วิเคราะห์ความสามารถของตนเองเทียบกับคู่แข่ง ด้วย SWOT Analysis
ความรู้ความเข้าใจเรื่ องการโฆษณา (Advertising) สื่ อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในธุ รกิจของ
องค์กร การวัดประสิ ทธิภาพสื่ อโฆษณา
การออกแคมเปญ เช่น การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกแบบแคมเปญ การกาหนดกิจกรรมแคมเปญ
การจัดเก็บข้อมูลการตอบรับแคมเปญ การวิเคราะห์แคมเปญ
ฝึ กปฏิบัติ แบ่งกลุ่มระดมสมองคิด และออกแบบแคมเปญในโครงการที่ตนดูแล ด้วย
ข้อมูล Consumer Analysis
การตลาดออนไลน์ (ONLINE Marketing) และการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :CRM) และการบริ หาร
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience Management :CEM) ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ และแนวทางการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงแนวทางการบริ หาร
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

สรุ ป ถาม - ตอบ
บรรยาย สื่ อมัลติมีเดีย และฝึ กปฏิบตั ิจริ งด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรื อการสาธิต โดย
ให้ผเู ้ ข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่ วมห้องละประมาณ 24 ท่าน
ประเมินผลโดยการฝึ กปฏิบตั ิ และทาแบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม
พนักงานการตลาด พนักงานในระดับต่างๆและผูบ้ ริ หารระดับต้น
รู ปแบบการจัดอบรม
บรรยาย สื่ อมัลติมีเดีย และฝึ กปฏิบตั ิจริ งด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรื อการสาธิต โดย
ให้ผเู ้ ข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่ วมห้องละประมาณ 24 ท่าน
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วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการฝึ กปฏิบตั ิ และทาแบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
พนักงานการตลาด พนักงานในระดับต่างๆและผูบ้ ริ หารระดับต้น
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