
 
 
 
 
              

 
Professional Training Program 

For Executives Training BATCH 11 
In Business Intelligence & Marketing Research + AEC and Marketing Planning 

 

88  คําถาม คําถาม ––  คําตอบคําตอบ  
 
ถามถาม  หหลักสูตรนีเ้รียนเก่ียวกับอะไรลักสูตรนีเ้รียนเก่ียวกับอะไร  

ตอบ   เปนหลักสูตรเนนการบูรณาการวิชาการ 3 กลุมเขาดวยกัน ไดแก  

 กลุมท่ี 1 ทฤษฎีทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดสมัยใหม  

 กลุมท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลทางการตลาดดวยเทคนิคใหมๆ อาธิ การจัดกลุมลูกคาเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการเขาถึงลูกคาทางการตลาด (Market Segmentation) การวิเคราะหและ 
กลยุทธสรางความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction Research) การวิเคราะหและการ
เพิ่มคุณคาตราสินคา (Brand Research) เปนตน และ 

 กลุมท่ี 3 การวิจัยการตลาดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึง การทําเหมืองขอมูลสําหรับ
งานวิจัยทางการตลาด (Data Mining) ดวย 

 
ถามถาม  ใครควรมาเรียนใครควรมาเรียน  

ตอบ ผูท่ีตองการเสริมสรางพัฒนาความรูในการวิเคราะหขอมูลเชิงกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจ ดวยเทคนิคใหมๆในการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด 

 
ถามถาม  จุดเดนของหลักจุดเดนของหลักสูตรสูตร  

ตอบ มี 2 ประการสําคัญ คือ 

 1. เนื้อหาท่ีทันสมัยและเปนแหงเดียวในประเทศท่ีสอนทางดาน Business Intelligence & 
Marketing Research 

 2. หลักสูตรสอนโดยผูบริหารท่ีมีประสบการณจริงจากบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนําในประเทศไทย 
อาทิ เชน 

 - อ.สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด มหาชน 

 - คุณดั่งใจถวิล  อนันตชัย  กรรมการผูจดัการ  บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จํากัด 

 - ดร.อาภาภัทร บุญรอด กรรมการผูจัดการ, TNS Thailand 

 - ดร.วัชรัศมิ์ ลลีะวัฒน รองผูอํานวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน ผูอํานวยการสถาบัน 
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

 พรอมกันน้ียังมีอาจารยผูมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทําวิจัยการตลาด 

 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาทิ เชน  

 - ผศ.ดร.เกรียงสิน ธนสุกาญจน Director, Center for Marketing Intelligence Research, 
Graduate School of Business,  

 - ดร.สุวรรณา กอวัฒนกุล หัวหนาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  

 - ผศ.ดร.จิรายุส พูมนตรี อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และหัวหนา
โครงการ Executive Training Batch 11 

 เปนตน 
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ถามถาม  ใครเปนคนจัดหลักสูตรใครเปนคนจัดหลักสูตร  

ตอบ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สมาคมวิจัย
การตลาดแหงประเทศไทย (TMRS) รวมกันจัดหลักสูตรอบรม 105 ชั่วโมง 

 
ถามถาม  เรียนอะไรกันบางเรียนอะไรกันบาง  

ตอบ ตัวอยางของหัวขอในการฝกอบรมในครั้งนี้ไดแก 
 
 1. Marketing Knowledge 
   Consumer Behavior  Business Psychology 
   Strategic Marketing  Pricing and U&A Research 
   Brand Management /  Innovation Management 
   Brand Research Workshop  & Marketing Research 
   เพิ่มเติม AEC for Competitive Advantage 
 
 2. Quantitative & Qualitative Courses 
   Quantitative Research Methodology  Qualitative Research Methodology 
   Multivariate Analysis for  Modulator & Focus Group Practices 
   Marketing Research 
   Interpretative Research in Marketing  Data Mining 
 
 3. Business Intelligence & Research Courses 
   Marketing Segmentation & Research  Customer Satisfaction Research 
   Brand Research  IMC Research    
   U&A Research  Research Proposal & Budget Planning 

 เปนตน 
 
ถามถาม    เรียนเม่ือไร ที่ไหนเรียนเม่ือไร ที่ไหน  

ตอบ รายละเอียดการอบรม 

 การอบรมครั้งนี้ใชเวลาท้ังส้ิน 105 ชั่วโมง ทุกวันเสาร หรือ วันอาทิตย 9:00 - 16:00 
ตั้งแต 22 พฤศจิกายน 2557 – 28 มีนาคม 2558 

 สถานท่ีอบรม 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 
 
ถามถาม  ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัครและคาใชจายและคาใชจายเปนอยางไรเปนอยางไร  

ตอบ กําหนดการรับสมัคร  

 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2557 หรือจํานวนผูสมัครครบ 10 ทาน (อยางใดอยาง
หนึ่งถึงกอน) สมัครและจายเงินลงทะเบียนไดท่ี คุณชลธิชา (แอน) 089-9661144 

 คาธรรมเนียม 

 รวม คาเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารวาง 49,900 บาท (ไมรวม VAT 7%)   
 
ถามถาม  อยากอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  

ตอบ - คุณชลธิชา (แอน) 089-9661144 หรือ โทรศัพท 02 723-2380 

 - ผศ.ดร.จิรายุส 081 – 313 0115 

 และที่ http://www.au.edu, http://www.tmrs.or.th  


