
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

ไม่ใช่เพียงมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีเท่าน้ัน แต่การน าเสนอออกไปอย่างมีกลยุทธ์ให้เหมาะกับธุรกิจก็ส าคัญไม่แพ้กัน ซ่ึงการท าการตลาด
ผ่านเน้ือหา หรือ Content Marketing ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ที่ฉาบฉวยในช่วงเวลาหน่ึงเท่าน้ัน แต่เป็นสิ่งที่ “ต้องมี” เพื่อสื่อสารออกไปให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการวางแผน จัดท ากลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อในเวลาที่เผยแพร่ออกไปน้ันจะไปโดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้
และสนใจผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจได้ 

หลักสูตรน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เลือกเคร่ืองมือการตลาดดิจิทัล และ Omni-
Channel ได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในการขายจาก Inbound Marketing หรือกระบวนการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเน้ือหาก่อน 
แล้วค่อยสร้างโอกาสการขาย ด้วย Content Strategy Canvas ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยในการวางแผนการท า Content Marketing 
ให้มองทุกอย่างรอบด้านที่เก่ียวข้องเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ขับเคลื่อนให้เกิดการซ้ือสินค้า หรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์ธุรกิจได้ด้วย Content รวมถึงสร้าง Brand Loyalty ของกลุ่มเป้าหมายให้เติบโตคู่ไปกับธุรกิจ 
 

ส่ิงที่จะได้รับ 

 Digital Marketing Concept : รู้ เข้าใจ เทคนิคการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เลือกใช้เคร่ืองมือการจัดการ Social 
Media & Omni-Channel ได้อย่างเหมาะสม 

 เคล็ดลับเพื่อสร้างกลไกให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
และบริการ (Customer Journey) 

 สร้างโอกาสในการขายจาก Inbound Marketing หรือ
กระบวนการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเน้ือหาก่อน แล้ว
ค่อยสร้างโอกาสการขาย ด้วย Content Strategy Canvas 

 มัดใจกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างเน้ือหาที่ผ่านการวิเคราะห์
ปัจจัยตลาดอย่างรอบด้าน 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

นักการตลาด นักสื่อสารองค์กรที่ต้องการ
เรียนรู้การท า Digital Marketing รวมถึง
นักเขียน และผู้ที่ท างานเก่ียวข้องกับงาน 
Content 

ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด
ดิจิทัล และเคร่ืองมือ Social Media 

เจ้าของกิจการที่อยากขยายธุรกิจต่อ และ 

ผู้ที่ ต้องการมีความรู้-เข้าใจใน Online 
Business 

สถานที่อบรม : โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

Link : www.ftpi.or.th/event/33538 

จะท าอย่างไรให้ “ส่ือ” และ “สาร” ดึงดูดใจคนให้เกิดการ  
“คลิก” ภายในเสี้ยวนาทีท้าพิสูจน์ที่เรียกว่า “7 วินาทีแห่งการสะกดใจ”  

เป็นค าถามที่นักการตลาดต้องพยายามตอบโจทย์ให้ได้ โอกาสทางธุรกิจย่อมต้องมองอย่างรอบด้าน 
อย่างรอบด้าน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม   *รวมค่าผู้เชี่ยวชาญ เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

สถานะสมาชิก ราคาก่อน Vat7% ราคารวม Vat7% Promotion 

สถาชิกสถาบัน 8,000 8,560 สมัคร 3 ท่าน/องค์กร 

รับส่วนลดท่านละ 300 บาท บุคคลทั่วไป 8,500 9,095 

เง่ือนไขการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันอบรม 14 วัน มิฉะน้ันขอสงวนสิทธ์ิคืน / เรียกเก็บ 50% ของค่าธรรมเนียม 

Content Strategy Canvas  

ณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม 

 ผู้ก่อตั้ง Step Academy สถาบันพัฒนาทักษะ
ทางด้านดิจิทัล 

 Super Master ตัวจริงด้าน Digital Marketing 
ผู้เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจทั้งในระดับ SMEs และ
ระดับมหาชน 

 วิทยากร และนักเขียนทางด้านการตลาดดิจิทัล 

วิทยากร 

Digital Marketing Concept  

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด IMC, CRM, CEM 
 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ที่ปรึกษาบริษัทองค์กรชั้นน าทั้งภาครฐัและเอกชน 
 วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ  

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

0-2619-5500 (รัตน์พิไล) 
 0-2619-8098 
 ratpilai@ftpi.or.th 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

Notebook / Laptop 

ก าหนดการ 

DAY 1 

 Digital Marketing Concept 
 Digital Marketing Platform 
 ประเภทของเคร่ืองมือสื่อสารของการตลาดดิจิทัล 

- Own Media: Website, Facebook, Line, SEO 
- Paid Media: SEM, Facebook Ad, Key Opinion 

Leader or KOL, Users’ Generated Content or UGC 
- Earned Media: Words of Mouth, Viral Marketing 

 Online & Offline Marketing (Omni Channel) 
 Customer Journey Management 
 กรณีศึกษา 

DAY 2 

 Content Marketing Introduction 
 Know your target audience 
 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับธุรกิจ 
 Start Content Strategy Canvas 

- Content Strategy: กลยุทธ์ส าคัญในการสร้างเน้ือหา 
- Content Marketing Canvas Framework (Workshop) 
- Measurements 

 Tips & Success Case Study 
 Get the basics of Storytelling 


