


บทที่ 5
การแบ่งส่วนตลาด

Market Segmentation
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ความหมายของการแบ่งส่วนตลาด

กระบวนการการแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยที่มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยถือหลักเกณฑ์ที่ผู้บริโภคแต่ละคน
มีความต้องการทีไม่เหมือนกัน (Lamb, 1998,212)
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STP  Marketing

เลือกตลาดเปา้หมาย
(Targeting) 

เป็นการเลือกส่วนตลาด
ย่อยที่ธุรกิจเห็นว่าเป็น
ตลาดเปา้หมาย

การแบ่งสว่นตลาด

(Segmenting)

การแบ่งส่วนตลาดใหญ่
ออกเป็นส่วนย่อยๆ

วางต าแหน่ง
ทางการตลาด
(Positioning)

การก าหนดส่วนผสม
การตลาดให้มีความ
แตกต่างจากคู่แขง่

STP เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์เพ่ือเลือกกลุ่มเปา้หมายทางการตลาด
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แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด

1) การตลาดมวลชน (Mass Marketing)

2) การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment Marketing)

3) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Niche Marketing)

4) การตลาดท้องถ่ิน (Local Marketing)

5) การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual Marketing)
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ประโยชนข์องการแบง่สว่นตลาด

1) ทราบถึงความต้องการและความพอใจของแต่ละส่วน

2) เลือกตลาดให้เหมาะสมกับความสามารถของบริษัท

3) วางแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
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เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค

✓ เพศ
✓ อายุ
✓ วัฏจักรครอบครัว
✓ ระดับการศึกษา
✓ อาชีพ
✓ รายได้
✓ สถานทางสังคม

✓ชนชั้นทางสังคม
✓รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต

✓ลักษณะ
บุคลิกภาพ

✓ โอกาสในการซื้อ 
✓ ประโยชนท์ี่ต้องการ
✓ สถานภาพผู้ใช้
✓ อัตราการใช้
✓ ความภักดีต่อตรา

สินค้า
(Brand Loyalty)

1)  Hard core loyals
2) Soft  core loyals
3) Shifting loyals
4) Switchers

ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์

✓เขตพื้นที่เช่น 
ภาคเหนือ ภาคใต้

✓ขนาดของพื้นที่
✓ลักษณะการอยู่
อาศัย

✓เขตภูมิประเทศ เช่น 
ทะเลทราย เมือง
ชายทะเล เมืองบน
ภูเขา

ภูมิศาสตร์



1) สามารถวัดได้

2) สามารถเข้าถึงได้

3) สามารถท าก าไรให้แก่องค์กรได้ คือ ขนาดส่วนตลาดที่ใหญ่

เพียงพอ

การแบ่งสว่นตลาดทีด่ี
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เป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการตอบสนอง โดยพิจารณา
จากกลุ่มลูกค้าไดไ้ดแ้บ่งส่วนตลาดไว้แล้ว

โดยพจิารณา
✓ ขนาดของตลาด (Market Size)
✓ อัตราการเจริญเตบิโตของตลาด (Market Growth Rate)
✓ ทรัพยากรของธุรกิจ
✓ สภาพการแข่งขันและความน่าสนใจของตลาด

การเลือกตลาดเปา้หมาย (Market Targeting)

9



การเลือกส่วนตลาด (Selecting the Market Segments)
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Table Style

มุ่งหน่ีงสว่นตลาด
ผู้เชีย่วชาญ

หลายสว่นตลาด
ผู้เชีย่วชาญ

เฉพาะผลิตภณัฑ์
ผู้เชีย่วชาญ
เฉพาะตลาด

ครอบคลมุทุก
ส่วนตลาด

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3



การเลือกตลาดเปา้หมาย (Market Targeting)

1. การเลอืกตลาดรวม ใช้กลยทุธก์ารตลาดแบบไม่แตกต่าง 

มองตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง เช่น น ้ าดื่มบริสุทธิ์

ข้อดี เกิดประหยัดด้านต้นทุนการผลิตและการตลาด

ข้อเสีย ยากในการหาที่ท าให้ลูกค้าทุกรายพอใจ

ส่วนประสมการตลาด ตลาดทัง้หมด
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2. การเลือกตลาดมุ่งเฉพาะส่วน ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน                  

การเลือกตลาดเปา้หมายมาเพียงกลุ่มเดียว

ส่วนประสมการตลาด B ตลาดสว่น B

ตลาดสว่น A

ตลาดสว่น C

การเลือกตลาดเปา้หมาย (Market Targeting)
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3. การเลือกตลาดมุ่งหลายส่วน ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแตกต่าง

การเลือกกลุ่มเปา้หมายมากกว่า 1 กลุ่ม

ส่วนประสมการตลาด B ตลาดสว่น B

ตลาดสว่น A

ตลาดสว่น C

ส่วนประสมการตลาด A

ส่วนประสมการตลาด C

การเลอืกตลาดเปา้หมาย (Market Targeting)
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ธุรกิจสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเน้นจุดเด่นของ

ผลิตภณัฑท์ีแ่ตกตา่งจากคู่แข่งขัน

✓ บุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์
✓ ข้อไดเ้ปรียบทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขัน
✓ ตลาดเป้าหมาย

การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ ( Product Positioning)

14



แบบฝึกหัด บทที่ 5

1.  การแบง่สว่นตลาดหมายถึงอะไร จงอธิบาย

2. แนวคิดการแบง่สว่นตลาดดา้นใดท่ีมุง่ไปท่ีตลาดกลุม่เลก็ พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ
3. ความจงรกัภกัดีตอ่ตราสินคา้ กลุม่ใดท่ีธรุกิจตอ้งการมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด

4. การเลือกตลาดเปา้หมายท่ีเป็นเดก็ ควรค านกึถงึอะไร เพราะเหตใุด

5. การก าหนดต าแหนง่ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยก่ีขัน้ตอน จงอธิบาย
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กรณีศึกษาลิสเตอรีน – วิกซอล กับกรณีศึกษาของ Positioning Effect

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่เราคุ้นชิน เพราะอยู่ในต ารา Marketing 101 ท่ีนกัการตลาดแทบทกุส านกัตอ้งเรยีนรู ้กลยทุธท่ี์ว่านีก้็คือ STP Strategy หรือ STP ซึ่งก็คือ กล
ยทุธใ์นการเลือกกลุม่เปา้หมาย ย่อมาจากSegmentation, Targeting, และ Positioning

STP Marketing เป็นสิ่งท่ีควรเลือกก่อนท่ีจะท ากลยทุธก์ารตลาดอื่นๆ เพราะ STP จะเป็นตวัท่ีก าหนดทิศทางกลยทุธอ์ื่นๆ ของแบรนดเ์รา เพ่ือท่ีช่วยท าใหเ้ราสามารถ
ตอบสนองลกูคา้ไดอ้ย่างถกูทิศทาง อาทิ เม่ือเราตอ้งการจะท า Promotion เราก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งรูก้่อนว่าลกูคา้เราเป็นกลุ่มไหน เราถึงจะท า Promotion ใหถ้กูใจลกูคา้ของเราได ้
เป็นตน้

การตลาดในเรื่องที่ว่านี้ กลายมาเป็นพื้นฐานส าคัญของการท าตลาดมาแบบรุ่นต่อรุ่นที่นักการตลาดไม่สามารถละเลยได้ แน่นอนว่า มีเรื่องราวเล่าขานถึงการวางกลยุทธ์ที่
เกี่ยวกับ STP มากมาย อบุตัิเหตแุบรนดเ์นมวนันี ้จงึหยิบยกเอา 2 กรณีศกึษาของน า้ยาบว้นปาก ลิสเตอรนี และน า้ยาลา้งหอ้งน า้วิกซอลมาเล่าใหฟั้ง เชิญสดบัรบัฟังไดต้ามอธัยาศยั
จากตวัหนงัสือในย่อหนา้จากนีไ้ป
เมื่อลิสเตอรีนถูกท้าทาย

ว่ากันว่า แนวคิดในเรื่อง Positioning ของ Jack Trout เขา้มามีบทบาทส าคญัอย่างมากในการวางกลยทุธก์ารแขง่ขนั ซึง่กลยทุธห์นึ่งท่ีถกูน ามาปรบัใชอ้ย่างแพรห่ลาย
ก็คือ การวางต าแหน่ง หรอืการน าเอามมุมองท่ีแบรนดเ์ราตอ้งการจะใหคู้แ่ขง่เป็นไปวางไวห้รอืสรา้งภาพใหก้บัคูแ่ขง่ขนัเป็น ขณะเดียวกนัก็น าเอามมุมองดา้นบวกมาวางแปะไวใ้หก้บั
แบรนดข์องเรา

ในตลาดใหญ่ๆ อย่างอเมริกา เราเห็นการด าเนินกลยุทธ์นี้ของแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ แต่ส าหรับในบ้านเราด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมาย และศีลธรรม ท าให้การวาง
ต าแหน่งหรือสร้างภาพให้คู่แข่งขันจ าต้องท าอยู่ในกรอบ ไม่รุนแรง หรือดุเดือดเลือดพล่านจนเกินงามนัก

ที่ผ่านมามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจหลายคู่ที่มีการใช้กลยุทธ์ที่ว่านี้ เปิดเกมเข้าใส่กัน ตัวอย่างที่สร้างความฮือฮาเมื่อร่วม 10 ปีท่ีแลว้ก็คือ การเขา้ตลาดน า้ยาบว้นปากของซิส
เท็มม่า จากคา่ยไลออ้น ท่ีหยิบเอาจดุแขง็ของผูน้  าตลาดอย่างลิสเตอรนีมาท าใหเ้ป็นจดุออ่นซะอย่างนัน้ นั่นคือ หยิบเอารสชาติท่ีรอ้นแรงของน า้ยาบว้นปากลิสเตอรนีมาเป็นเป้าโจมตี 
เพ่ือเปลี่ยนความคิดของผูบ้รโิภค ใหห้นัมาใชน้ า้ยาบว้นปากซิสเท็มมาท่ีออ่นโยนกวา่

ลิสเตอรีน เป็นผู้น าตลาดที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยเฉพาะ Perception ในเรื่องของความแรงท่ีมีคณุสมบตัิเด่นท่ีช่วยในเรื่องของการก าจดัแบคทีเรียและช่วยระงบักลิ่น
ปาก ซึง่ผูบ้รโิภคท่ีเคยใชน้ า้ยาบว้นปากตวันี ้รบัรูถ้งึคณุภาพของสินคา้ไดด้ีวา่ช่วยในเรื่องของการระงบักลิ่นปากไดผ้ลแบบถนดัใจ เมื่อจะเขา้มาแขง่ดว้ยในตลาด จงึเลือกโจมตีในจดุท่ี
แขง็สดุ เพ่ือเจาะเขา้ไปหากลุม่คนใชท่ี้ยงัลงัเล หรอืไม่ชอบน า้ยาบว้นปากท่ีมนัแรงๆ
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ซิสเท็มมาที่เข้ามาด้วยโปรดักต์ท่ีมีความแตกต่าง นั่นคือมีรสชาติท่ีอ่อนโยนกว่าหยิบเอามาเป็นจุดท่ีใช้ในการปะทะกับคู่แข่งขัน พร้อมสื่อสารออกไปยังผู้บริโภค โดยหยิบเอาความร้อนแรงของรสชาติมาเป็นจุด
โจมตีและพยายามสื่อให้เห็นถงึคุณสมบัติของซิสเท็มมาในเรื่องของความอ่อนโยนที่ไม่ท าลายช่องปาก ขึ้นมาเป็นจุดขายส าคญัในการแทรกเข้าตลาดของตัวเอง มีหรอืที่ผูน้  าตลาดอยา่งลสิเตอรนีจะยอมง่ายๆ โดยลสิเตอรนีมีการ
ออกแคมเปญสือ่สารการตลาดมาแคมเปญหนึง่เพื่อโตต้อบในเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ ตอกย า้จดุแข็งในเรือ่งของรสชาติที่รอ้นแรงพรอ้มสือ่สารกบัผู้บรโิภคโดยหยิบเอาผลการรบัรองจากทนัตแพทย์ว่า ความรุนแรงของของน า้ยา
บว้นปากลสิเตอรนี สามารถฆา่เชือ้โรคไดผ้ล แตไ่มท่ าลายเนือ้เยื่อในช่องปาก ขณะเดียวกนั ก็มีการออกสนิคา้สตูรใหม่ๆ  ท่ีมีรสชาติที่ออ่นโยนมากขึน้ควบคูก่นัไป

ผลจากการปะทะกันในครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นให้ตลาดน้ ายาบ้วนปากกลับมาคึกคักขึ้น เพราะก่อนหน้านั้น แทบจะไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงแบบเป็ นไฮไลท์ออกมาท าให้ตลาดน้ ายาบ้วนปากในช่วงเวลาดังกล่าว
ค่อนข้างนิ่งๆ

สิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือ การเพิ่มไลน์โปรดักต์ของน้ ายาบ้วนปากรสชาติอ่อนโยนของลิสเตอรนีมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นตัวช่วยขยายฐานไปยังกลุ่มคนใช้ใหม่ๆ ถือเป็นอีกการแข่งขันที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนโฉมหน้า
ของตลาดก็ว่าได้

วิกซอล เปลี่ยตัวเองก่อนที่คู่แข่งจะเปลี่ยนให้

นอกจากการเปลี่ยนภาพของคู่แขง่ให้เป็นดั่งที่แบรนด์ตัวเองต้องการให้เป็นแล้ว นักเช่ียวชาญในการวางกลยุทธ์การแข่งขันอย่าง Jack Trout ยงัพดูถึงกลยทุธก์ารแขง่ขนัรูปแบบหนึง่ที่เป็นการโจมตีตวัเอง ซึง่
ในบา้นเราในรายของวิกซอล ถือเป็นกรณีศกึษาที่นา่สนใจไมน่อ้ย

วัตถุประสงค์ส าคัญอย่างหนึ่งของการเลือกใช้กลยุทธ์นี้ก็คือ การบล็อกไม่ให้คู่แข่งเข้ามาโจมตี ด้วยการเลือกที่จะโจมตีตัวเองก่อน ตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้กลยุทธ์นี้ก็คือยิลเลตต์ ที่มีการแนะน านวัตกรรมการ
โกนหนวดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฆ่าตัวเดิมท่ีมีอยู่ อย่างการออกมีดโกนหนวดท่ีมี 2 ใบมีดเพื่อมาแทนที่ที่โกนหนวดใบมีดเดี่ยว หรือตวั 3 ใบมีดที่ออกมาแทนที่ตวั 2 ใบมีด ซึ่งการด าเนินกลยทุธแ์บบนีท้  าใหย้ิลเลตต์
สามารถรกัษาความเป็นผูน้  าของตวัเองไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแนน่

สิ่งทีย่ิลเลตตท์ าจะคล้ายๆ กับท่ีวิกซอล แบรนด์น้ ายาล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์ของค่ายไอพี เทรดดิ้งท าไม่มีผิดเพี้ยนหลายปีก่อนหน้านี้ วิกซอล มีน้ ายาล้างห้องน้ าในขวดสีฟ้า ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของตัวเอง ลูกค้า
ทั่วแคว้นแดนไทยต่างรับรู้กันได้ดีถึงประสิทธิภาพในการท าความสะอาดห้องน้ า เพียงแค่ราดลงบนพ้ืนหรือโถสุขภัณฑ์ก็ไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อย แต่ประสิทธิภาพดังกล่าว มาพร้อมกับกลิ่นที่ค่อนข้างฉุน และรุนแรง วิกซอล จึง
เลือกที่จะโจมตีตัวเองก่อนด้วยการออกวิกซอลสูตรใหม่คือ วิกซอล พิงค์ ในขวดสีชมพูท่ีมีประสิทธภาพไม่แพ้ขวดสีฟ้า แต่มีกลิ่นท่ีอ่อนโยนกว่า ซึ่งการออกสินค้าใหม่ในครั้งนั้น วิกซอลรู้ดีว่ายอดขายของ วิกซอล พิงค์ ส่วนหนึ่งจะ
เป็นการเข้ามากินแชร์ตัวเองคือขวดสีฟ้าแน่นอน แต่ก็ต้องท าเพื่อเป็นการปกป้องการโจมตีของคู่แข่งไปในตัว ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในครั้งนั้น ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี

วิกซอล เหมือนจะอ่านใจคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในตลาดออก เพราะหลังจากนั้นไม่นาน น้ ายาล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์หลายแบรนด์ก็เข้ามาท าตลาดด้วยสูตรที่อ่อนโยนกันเป็นแถว เป็นอีกหนึ่งการขยับตัวที่ยอมกิน
แชร์ตัวเองดีกว่าท่ีจะให้คู่แข่งขันมาแย่งแชร์ไป
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