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เว บ็ไซต จต คุาม

ความไม แน นอนของภาวะเศรษฐก จิ
เหต ุวางระเบ ิด กทม.

ความไม สงบภาคใต 
ความไม ปลอดภ ยัในช วี ติ

ภาวะส ังคม

ข นุพ นัธร กัษ ราชเดช

พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธ กิ ลุ ดารา

น กัร องบ ุคคลสำค ัญหลายๆ คน
นำมาบ ชูาแล วปากต อปาก

ต วับ ุคคล

หน ังส อืพ ิมพ ลงข าว
รายว นัเร  ืองอภ นิ หิาร

รายการเร  ืองจร งิผ านจอ

ท วี เีสนอเร  ืองราวของความน ยิม

เสนอขาย

นำเสนอเร  ืองราว
ประสบการณ อภ นิ หิารเว บ็ไซต จำนวนมาก

ส ื อ

นำจต คุามรามเทพมาป  ันราคา
ทำให เก ดิกระแสปากต อปาก

นำมาผล ติเพ  ิมจำนวนร  ุนมากข  ึน
เพ  ือรองร บักระแส

เซ ยีนพระ

ป ัจจ ยัจ ดุกระแส
ความน ิยมของ
จต คุามรามเทพ

ม คีนนำมาสร าง

คนปล กุกระแส

ม คีนทำการตลาด

ม คีนแห ไปจอง

ม คีนสนใจ

P - People

พ ิมพ สวยงาม

พ ิธ ีด ี

หลากหลายร ปูแบบ

ม รี  ุนให เล อืกมากกมาย

P-Product

การป  ันราคา

การสร างม ลูค า

ราคาข  ึนก บัการปล กุเสก P - Price

หาได ท กุท  ี ท  ัวไป

ท  ังร ิมถนนและ Online

P -Place

ส  ือท ุกแขนงนำมาต ขี าว

ม กีารนำเสนอต อเน  ือง

P- Promotion

ว ิเคราะห จต ุคามรามเทพ
ในเช งิของการตลาด
Marketing(Positioning)

การตลาดท  ีเก ดิข ึ นค อื
Faith Marketing

ผล ติภ ณัฑ โดนใจ
(เหร ยีญด แูล วโดนใจ)

กระบวนการส  ือสาร
ทางการตลาด

จ ังหวะเวลา

กระบวนการประกอบ
ด วย 3 ข  ันตอน

ศร ัทธา
มาร เก ต็ต  ิง

ร  ุนป  ี2530

ร  ุนบ ูรณะเจด ยี ราย 2545

ร  ุนว ัดพ ทุไธสวรรค 
จ.อย ธุยา ป  ี2545-49

ร  ุนโคตรเศรษฐ  ี2549

ร  ุนชนะมาร 2547

จต ุคามรามเทพพ มิพ น ยิม

กระแสแห ง

จต ุคามรามเทพ

แผนท  ีความร  ู เร  ือง กระแสแห งจ ตุคามรามเทพ เพ  ือความเข าใจ และเร ยีนร  ู อ างอ งิข อม ลูจาก POSITIONING Issue 235 April 2007

ดน ยั จ นัทร เจ าฉาย

เอกสารเผยแพร  และประกอบการเสวนา การร  ูเท าท ันกระแสส งัคม โดย ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล
mapping by  Dr. Prachasan Saenpakdee Glocalization Training Center

ป ี พ.ศ. 2530
- สร างว ตัถ มุงคลร  ุนแรก
(เช าราคา 29, 39, 49 บาท)
ป ี พ.ศ. 2542
- เร  ิมม คีนสนใจมากข  ึน
(กระแสปากต อปาก)
ป ี พ.ศ. 2547
- จ ดุเร  ิมต นความน ยิม
(เซ ยีนพระเร  ิมนำมาป  ันราคา)
ป ี พ.ศ. 2548
- ค กึค กัมากท  ีส ดุ
(เร  ิมม กีารนำเสนออภ นิ หิาร
ราคาร  ุน 30 เร  ิมหลายแสน)
ป ี พ.ศ. 2549-2550
- ข ีดส ดุความศร ัทธา
(ขยายวงไปท ั วประเทศไทย
ม กีารขายผ านเว บ็ไซต )
ป ี พ.ศ. 2551 เป ็นต นไป
- คนไทยย งัเหม อืนเด มิ
(การจะได อะไรในช วี ติคนไทย
ต องลงม ือทำด วยต ัวเอง)
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