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เปลีย่นมมุมองการตลาดดว้ย Board Game 

(Marketing Perspective Shift Up By Board Game Method) 
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

หลกัการและเหตผุล 

 

  ในภาวะปัจจุบันนี้หลายองค์กรธุรกจิมีการแข่งขันที่รุนแรงไม่หยุดนิ่ง สิง่ที่จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันนัน้ในยุคนี้

ไมไ่ดม้เีพยีงแคตั่วสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว ภาพลักษณ์ การเขา้ถงึตัวสนิคา้ การสือ่สาร และการตลาดกลายเป็นสิง่ที่ส าคัญ

อย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากในยุคแห่งการแข่งขันที่สนิคา้มีควาคลา้ยคลงึกันอย่างมากนัน้ การสรา้งความแตกต่างในสนิคา้ย่อมมี

ความจ าเป็นอย่างยิง่แต่ดว้ยเทคโนโลยทีีท่ าใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างกันไม่มากมาย การสือ่สารและการท าการตลาดจะยกระดับการ

แข่งขันใหเ้ราไดเ้ปรียบมากขึ้น จึงเป็นที่มาของ Trend การตลาดรูปแบบใหม่หลากหลายอย่างโดยหนึ่งในนั้นคือการสรา้ง

ประสบการณ์ร่วมหรือสรา้งการเรยีนรูใ้หกั้บลูกคา้หรือที่เรยีกว่า Customer Experience Marketing (CEM) ทีห่ากองคก์รใดบรหิาร

สิง่นี้ใหเ้กดิประโยชน์ไดม้ากกว่าก็จะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกจิทัง้ในแง่ยอดขาย ความเขา้ใจในสนิคา้ และการสรา้ง Brand ให ้

สนิคา้ทางออ้มอกีดว้ยซึง่สง่ผลทางบวกในระยะยาวแกอ่งคก์ร 

  หลักสตูรนี้จงึสรา้งขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเห็นคามส าคัญของของการท าการตลาดในยุคปัจจุบันที่เนน้

ไปทีก่ารสรา้งกรอบประสบการณ์ร่วมของสนิคา้และลูกคา้ ประกอบกับองคป์ระกอบโดยรอบของการท าการตลาดในยุคใหม่อกีดว้ย

โดยผูเ้ขา้ร่วมหลักสูตรไดจ้ะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ เรื่องราว อุปสรรค ขอ้สังเกต รวมไปถงึวธิีการน าไปใชจ้รงิของการพัฒนา

ความคิดผ่านการเรียนรูผ้่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคิดส าคัญและแนวทางพื้นฐานของการสรา้งการตลาดดว้ยแนวคิด 

Customer Experience Marketing นอกจากนัน้แลว้ผูเ้ขา้ร่วมจะเพิม่พูนความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ช ้พรอ้มทัง้เปิดทัศนคตทิี่

จะน าสูก่ารสรา้งแนวทางการท าตลาดใหม่ๆที่ส่งผลต่อยอดขายและการวางรากฐานระยะยาวในการด าเนินธุรกจิต่อไปและเมื่อการ

อบรมจบลงผูเ้รยีนยังสามารถสานต่อโดยการสรา้งเครอืข่ายผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการ

เรยีนรูร้่วมกันตอ่ไป 

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เพือ่ผูเ้ขา้ร่วมหลักสตูรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเห็นคามส าคัญของการท าการตลาดในยุคปัจจุบันทีเ่นน้ไปทีก่ารสรา้งกรอบ

ประสบการณ์ร่วมของสนิคา้และลูกคา้ ประกอบกับองคป์ระกอบโดยรอบของการท าการตลาดในยคุใหมอ่กีดว้ย 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมหลักสูตรไดม้องเห็นเหตุการณ์ เรือ่งราว อุปสรรค ขอ้สังเกต รวมไปถงึวธิกีารน าไปใชจ้รงิของการพัฒนา

ความคดิผา่นการเรยีนรูผ้่านกรอบประสบการณ์ ทีเ่ป็นฐานคดิส าคัญและแนวทางพืน้ฐานของการสรา้งการตลาดดว้ยแนวคดิ 

Customer Experience Marketing 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมเพิม่พูนความเขา้ใจและประยุกตใ์ช ้พรอ้มทัง้เปิดทัศนคตทิี่จะน าสู่การสรา้งแนวทางการท าตลาดใหม่ๆที่

สง่ผลตอ่ยอดขายและการวางรากฐานระยะยาวในการด าเนนิธรุกจิต่อไป 

▪ เพือ่เป็นการสรา้งเครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรยีนรูร้่วมกันตอ่ไป 
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รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

เวลา หวัขอ้กจิกรรม / บรรยาย รายละเอยีดของกจิกรรม / บรรยาย 

09.00 – 09.45 น. Marketing 101 - 301 

▪ ปรับฐานคดิของการท าการตลาด 

▪ มมุมองการการตลาดทีค่ณุมองและทีค่นอืน่เขา้ใจ 

▪ กจิกรรม “ใครเกง่กวา่” 

▪ แง่มมุทีค่ณุมองไมเ่ห็นในเรือ่งการตลาด 

09.45 – 10.30 น. Super Sale Card Game 

▪ Board Game ที่ เ น ้น ก า ร เ ข ้า ใ จ ใ น ก า ร ข า ย สิน ค ้า 

องค์ประกอบโดยรอบ และกระบวนการสรา้งบรรยากาศ

การซือ้ขาย 

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ การสรา้งบรรยากาศการซือ้ขายและบรรยากาศสนิคา้ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น. 
The Factory Master (Agile 

Methodology Board Game) 

▪ Board Game ที่เนน้การเขา้ใจในหนา้ที่และทัศนคติ

ภาพรวมของการการท างานในยคุใหม่ 

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ กรอบการสรา้งประสบการณ์และการสรา้งการท างานใน

ยคุใหมแ่บบเนน้ลูกคา้เป็นส าคัญ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

Innovation Grab &Go 

(Innovation & Design 

Thinking Board Game) 

▪ Board Game ที่เนน้การเขา้ใจในการสรา้งนวัตกรรมและ

การพัฒนาความคดิสูส่ ิง่ใหม ่

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ เราจะสรา้งสิง่ใหมใ่นสิง่เกา่ใหล้กูคา้ “เล่า” ถงึเราอยา่งไร 

14.00 – 14.45 น. CEM Shift Up 

▪ แนวคดิ Customer Experience Marketing 

▪ ท าไมตอ้ง CEM 

▪ Workshop สรา้ง CEM เฉพาะตัว 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 15.45 น. 
CEM Shift Up (ต่อ) ▪ Workshop Zero Project For CEM 

▪ น าเสนอ / ตอ่ยอดความคดิ 

15.45 – 16.00 น. สรุปกจิกรรมและถอดบทเรยีน 

 

รปูแบบกจิกรรม 

 

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรูผ้่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเนน้การสรา้งกรอบ

ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถงึหลักการโดยการลงมือท า ผ่านกจิกรรมที่จ าลองมาจากสถานการณ์จรงิ ย่อทฤษฎีและแนวคิดจาก

หลากหลายแง่มมุ มาสูก่จิกรรมและเนื้อหาการบรรยายทีก่ระชับ สนุก และน าไปตอ่ยอดได ้โดยแบง่องคป์ระกอบไดดั้งนี้ 

▪ การบรรยายพรอ้มตัวอยา่งในการน าเสนอ (Lecture)       30 % 

▪ เกมสแ์ละกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน (Game & Activity)    30 % 

▪ การระดมความคดิจากการท ากลุม่ (Brainstorming, Workshop)   20 % 

▪ การมอบรูปแบบการปฏบัิตทิีด่ใีหแ้กผู่เ้รยีน (Best Practice)    10 % 

▪ การเขยีนแผนต่อยอดสูก่ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation)  10 % 

 

กจิกรรมเดน่ของหลกัสูตร-  1) Super Sale Card Game  2) The Factory Master Board game  

      3) 13 ปีกเหนิหาว   4) Workshop Zero Project For CEM 


