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Course: 
Brand Management  

การบริหารตราสินคาใหประสบความสําเร็จทางการตลาด 

 
Course ID: BN070013 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 

ตราสินคานับเปนตัวแทนขององคกรในสายตาของผูบริโภคและเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการทําการตลาดแต

เน่ืองจากตราสินคาเปนส่ิงท่ีหลายคนมองเห็นแตไมไดนึกถึงวาส่ิงน้ีมีตัวตนและสามารถสงผลตอการทําการตลาด คนสวนใหญ

จึงไมตระหนักถึงความสําคัญของตราสินคา ดวยเหตุน้ีกอนท่ีองคกรจะทําตราสินคาใหเปนท่ีรูจักในสายตาของผูบริโภคไดน้ัน 

คนในองคกรน้ันจําเปนจะตองเล็งเห็นความสําคัญในตราสินคากอน องคกรจึงจะสามารถพัฒนาตราสินคาของตนเองใหเปนท่ี

รูจักและสรางผลบวกทางการตลาดใหกับองคกรได หลักสูตร Brand Management เปนหลักสูตรท่ีไดรับการออกแบบมา

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญ และเปนกําลังสําคัญขององคกรในการสรางตราสินคาใหเปนท่ี

รูจักของคนท่ัวไป โดยนอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูจากการบรรยายแลว ยังมกีรณีศึกษา เคร่ืองมือตางๆท่ีใชในการ

ปรับภาพลักษณของตราสินคา รวมถึงการฝกปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองในการปรับภาพลักษณตราสินคาใหโดดเดนยิ่งขึ้น 

 

ประโยชนที่จะไดรับ: 

• มองเห็นถึงความสําคัญของตราสินคาตอองคกรธุรกจิและการแขงขัน 

• มีความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานในการสรางและเปล่ียนภาพลักษณของตราสินคา  

• สามารถใชเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพ่ือสรางคุณคาใหกับตราสินคาใหม  

• ฝกระดมสมอง เพ่ือกําหนดโครงการท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับเปล่ียนภาพลักษณตราสินคาขององคกรในปจจุบัน 

• สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชปรับเปล่ียนและพัฒนาตราสินคาขององคกรไดอยางแทจริง 

 

หัวขอการบรรยาย: 

• บทนํา 

- หลักแนวคิด และ หลักการพ้ืนฐานของ Brand Management 

- Branding Challenges and Opportunities 

• Strategic Brand Management Processes (กระบวนการในการสรางตราสินคา) 

• Brand Positioning and Brand Values (การกําหนดตาํแหนง และ การสรางคุณคาใหกับตราสินคา) 

- Target Market  

- Competition 

- Points of Parity และ Points of Difference 
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- Brand Positioning Guidelines 

• Choosing Brand Elements (การเลือกองคประกอบใหกับตราสินคา) 

- Criteria ในการเลือกองคประกอบใหกับตราสินคา 

- Tactics for Brand Elements 

• Leveraging Brand & Brand Extension (การนําตราสินคาเดิมไปใชกับสินคา/บริการใหม และ/หรือ การสรางภาพลักษณ

ใหมภายใตตราสินคาเดมิ) 

- Leveraging Processes 

- Co-Branding 

- Brand Extension 

• กรณีศึกษา 

- Levi Strauss: การสราง Sub-Brand 

- Snapple: การสรางชีวติใหมใหกบั Brand 

- Hello Kitty: การขยาย Brand 

• เคร่ืองมือเพ่ือใชในการวางแผนเพ่ือวิเคราะห และ เตรียมพรอมในการปรับภาพลักษณของตราสินคา 

- Brand Analysis Checklist (ใชในการวเิคราะห Market Positioning ความพรอมขององคกร ความตองการของ

ลูกคา มุมมองของลูกคาตอตราสินคา และตราสินคาท่ีเปนคูแขง รวมถงึส่ิงท่ีองคกรตองทําการพัฒนาเพ่ือทําการ

สรางภาพลักษณท่ีเหมาะสม) 

- Strategy Map (ใชในการกาํหนดปจจัย และ/หรือ โครงการท่ีมีสวนรวมตอการสรางภาพลักษณ และ ระบุถึง

ความสัมพันธระหวางปจจยัเหลาน้ันในการนํามาซึ่งผลลัพทท่ีตองการ) 

- Gantt Chart (ใชในการกําหนด  Scheduling Timeline เพ่ือกําหนดความชดัเจนของเวลาท่ีจะทําการจดัทํา

โครงการตางๆ เพ่ือไปสูเปาหมายท่ีกําหนดใน Strategy Map) 

• Workshop Activity 

- รวมระดมสมองเพ่ือคิดโครงการ และ กําหนดเวลาในการทํากจิกรรมในอนาคต (Creating Initiative และ 

Scheduling Timeline) เพ่ือปรับภาพลักษณของตราสินคาขององคกร 

 

เหมาะสําหรับ: 

• เจาของกจิการ ผูบริหาร ผูจดัการระดับกลาง ระดับสูง เจาหนาท่ีฝายการตลาด ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือเปนสวนหน่ึงใน

การพัฒนาตราสินคาขององคกร 
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Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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