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การแบ่งส่วนตลาด 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
STP Marketing 
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การแบง่สว่นตลาด 
Market Segmentation 

 
 



Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya 

กจิกรรมการแบง่สว่นตลาด 

• แบง่กลุม่ 4 กลุม่ เลอืกสนิคา้ใหแ้ตกตา่งกนัท ัง้ส ีก่ลุม่ 

• แลว้ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหส์ว่นแบง่ตลาดของกลุม่ตนเอง 

• แจก Zopp Card แลว้ฟงัค าส ัง่ 

• วเิคราะหโ์ดยเขยีนขอ้ความลงใน Zopp card   

• ขายทีไ่หน   “พืน้ท ีจ่ าหนา่ย” 

• ใครซือ้  : ชาวไทย  ชาวตา่งประเทศ  เพศ   อาย ุ 
รายได ้หรอืเป็นธุรกจิอะไร 

• จติวทิยาของผูซ้ ือ้ :  การด าเนนิชวีติ (Lifestyle) 
หรอืบคุลกิภาพผูซ้ ือ้ (Personality)  

• พฤตกิรรมผูซ้ ือ้ : “ซือ้ท าไม” 
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Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya 

Segmentation(การแบ่งส่วนตลาด) 

เกณฑ์การแบง่สว่นตลาด 

– แบ่งตามสถานที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์ ; จังหวัด ภาค 
ประเทศ  ขนาดจังหวัด (จ านวนประชากร) ต่างประเทศ 

– แบ่งตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ ; เพศ อายุ รายได้ 
การศึกษา ศาสนา ขนาดครอบครัว 

– แบ่งตามเกณฑ์จิตวิทยา ; ชั้นสังคม รูปแบบการด าเนินชีวิต 
บุคลิกภาพ  

– แบ่งตามเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ ;  
• โอกาสในการซื้อ ; ซื้อสม่ าเสมอ ซื้อในโอกาสพิเศษ 

• การแสวงหาผลประโยชน์ ; ประหยัด สะดวก ภูมิใจ คุณภาพ 

• ความถี่ในการซื้อ ; ซื้อบ่อย  นานๆ ครั้ง ไม่เคยซื้อ  

• วัตถุประสงค์ในการซื้อ ; ซื้อเป็นของฝาก ซื้อใช้เอง  ซื้อเพราะ
ชอบ ซื้อเพ่ือสะสม 

• อัตราการใช้ ; ใช้น้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก  ใช้ทั้งครอบครัว 



ทดลองฝึกการแบ่งส่วนตลาด 



ทอ่งเทีย่ว 
นยิมมาทอ่งเทีย่ว 
กับครอบครัว 

โสด / แตง่งานแลว้ 

ไมจ่ ากัดการศกึษา 

เพศชาย/หญงิ 

อาย ุ25-40 ปี 

นักทอ่งเทีย่ว 

คนท างานอาชพีท่ัวไป 

รายไดป้านกลาง - สงู 

ทอ่งเทีย่วตามเทศกาล  
นยิมการพักผอ่นและบันเทงิ 

ตัวอย่างของการระบุกลุ่มเป้าหมาย 



เซรามกิตกแตง่ 

พฤตกิรรมในการซือ้ 
ซือ้เพือ่ตกแตง่บา้น 

รักบา้น 
มคีวามสขุกับการแตง่บา้น 

แตง่งานแลว้ 

มกีารศกึษาสงู  
ป.ตรขีึน้ไป 

เพศชาย/หญงิ 

อาย ุ40-60 ปี 

คนชอบตกแตง่บา้น 

อาชพี 
ธุรกจิสว่นตวั  

หรอืลกูจา้งเอกชน 

รายไดป้านกลาง - สงู 

โอกาสในการซือ้ 
ต ัง้ใจซือ้เพือ่ตกแตง่บา้น 

ตัวอยา่งของการระบุ

กลุ่มเป้าหมาย 



เซรามิก 

ของช ารว่ย 

ซ้ือใช้เอง ซ้ือฝาก 

โสด / แต่งงานแล้ว 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 

เพศหญิง 

อายุ 25-35 ปี 

ชาวต่างประเทศ 

อาชีพ??? 

รายได้ปานกลาง - สูง 

ชอบเข้าสังคมและทันสมัย 

ตัวอยา่งของการระบุกลุม่เป้าหมาย 



สินคา้ 

อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 

รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

,ร้านค้า 

ตัวอยา่งของการระบุกลุม่เป้าหมาย 

อุตสาหกรรม 

เครื่องกรองน้ า 

ธุรกิจซ่อมบ ารุง 

เครื่องจักรท่ัวประเทศ 

โรงงานท่ัวไป 

ท่ีใช้ยางเป็นอะไหล ่



Profitability 

 

Consistency Accessibility 

 



Mr.,Mrs. Smith 

•The newly married couple. 

•Like very much in…  

– Thailand beach 

– Thai food  

– Thai dance  

– Boutique hotel & resort 

• They have long weekend 

in Thailand 

 

 



John  
and Emma  

• They are very old 

80 & 75 

respectively  

• Happy ,friendly 

• Love travelling  

But  

• Trouble in eating 

• High blood 

pressure  

 

 



Kulachatr C. Na Ayudhya ,2008. Consumer trend. Rotary Club of CM North  
http://lunz-lunz.blogspot.com/2009/04/amway-nutrilite-protein-powder.html 



     คุณสมบตัิอนัโดดเดน่เปน็ลกัษณะเฉพาะของสนิคา้หรอืบรกิาร   โดยเปน็กระบวนการที่ธรุกจิ
พยายามสรา้งการรบัรูใ้นความนกึคดิของผูบ้รโิภคทีม่ีตอ่ผลิตภณัฑ์ 



“ววัตวัไหนๆ กห็น้าตาเหมือนกนัหมด พ่อค้าควรท าให้สินค้าของตวัเองเหมือนววัสีม่วง”  
ววัสีม่วง  

PURPLE COW  by Seth Godin ผูแ้ปล : วรรธนา วงษ์ฉตัร  ส านกัพมิพ ์: เพริล์ พบัลชิชิง่ 
ISBN 974-91584-5-8 พมิพค์รัง้ที ่1 : กนัยายน พ.ศ. 2546 ราคา : 195 .- 



Positioning 
• Real Positioning : ต าแหน่งผลติภณัฑท์ีแ่สดงใหเ้หน็ไดท้างกายภาพ รปู 

รส กลิน่เสยีง สมัผสั เชน่  

– เป็นรายแรกของโลก มแีหง่เดยีวในโลก เลยีนแบบไมไ่ดเ้ลย  

– เป็นนวตักรรมและท าการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาไว ้

– มปีระสทิธภิาพดกีวา่ สวยกวา่ ทนนานกวา่ หอมกวา่ สะดวกกวา่ คูแ่ขง่ใดๆ  

– ตอกย ้าในจดุยนืและรกัษาคณุภาพไวอ้ยา่งยัง่ยนืไมเ่ปลีย่นแปลง 

• Emotional or Psychological Positioning : ต าแหน่ง
ผลติภณัฑท์ีร่บัรูไ้ดต้ามอารมณ์หรอืความรูส้กึและประสบการณ์ ซึง่มกัเป็นความเชือ่
สว่นตวัของบคุคลหรอืการยอมรบัในสงัคม เชน่  

– ใชแ้ลว้รูส้กึดดู ี สง่เสรมิภาพพจน์  ยกระดบัฐานะทางสงัคม 

– ใชแ้ลว้สง่เสรมิบคุลกิความเป็นชาย  ใชแ้ลว้รูส้กึเท ่ ดดูมีสีกุล 

 



Positioning 

Volvo. For life 
Safety  

Saving 
Energy 

Ford.  

Feel the 
difference. 

 

สรา้งบา้นเสรจ็
ก่อนขาย 

เน้นคณุภาพ 

และการน าธรรมชาติ
รอบๆตวัมาไว้ในบา้น 

เน้นวถิคีนรุน่ใหม่
ชาวกรงุ ไมต่อ้ง
เดนิทางไกล 

http://www.textart.ru/database/english-advertising-slogans/car-brand-advertising-slogans.html 















“Everywhere you can buy” 



“Place” Inspiration  



STP  Marketing 
Market 
Segmentation 

• Identify bases for 
segment ting the 
target 

• Develop segment  
profiles 

Target  Marketing 

• Develop measure 
of segment 
attractiveness 

• Select target 
segments 

Market  Positioning  

• Develop 
positioning for 
target segments 

• Develop a 
marketing mix for 
each segment 

Positioning 
สินค้าจะแตกต่างจากคู่แข่งในความรู้สึกของลูกค้าได้เมื่อสินค้ามี
ต าแหน่งทางการตลาดท่ีลกูค้ารบัรูไ้ด้อย่างโดดเด่น  
การวางต าแหน่งท่ีดี  คือ การสร้างจุดยืนหรือพฒันาจุดขายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยท่ีลูกค้ารบัรู้และยอมรบัจุดขาย
นัน้ๆ    
       “ธรุกิจของท่าน Focus ในเรือ่งอะไรทีล่กูค้ารบัรูไ้ด้อย่างโดดเด่น” 

 


