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บทที่ 3     
การพัฒนาตลาดเป้าหมาย 



ความหมายและความส าคัญ  

 กระบวนการในการแบ่งส่วนตลาด 

การวางต าแหน่งของตลาดบริการ 

 ความแตกต่างด้านการแข่งขนั 

ขั้นตอนในการก าหนดกลยทุธ ์
หลักในการสรา้งความแตกต่างในการบริการ

อย่างมีประสิทธิผล 

การพัฒนาตลาดเป้าหมาย 



STP Marketing 
 STP นั้นยอมาจากค าว่า Segmentation –Targeting -Positioning เป็นการ 

ขั้นตอนหนึ่งของขั้นการวิเคราะห์สถานการ ทางการตลาด ในช่วงของการ 

ก าหนดตลาดเป้าหมาย เนื่องจากตลาดในทางการตลาดนั้นสามารถแบ่งออกได้ 

เป็นประเภทใหญ่ คือ ตลาดผู้บรโิภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดรับบาล และตลาด 

ระหว่างประเทศ ฉะนั้นบรษิัทไม่สามารถที่จะท าการตอบสนองความต้องการ 

ของทุกๆ ตลาดได้ เนื่องจากความจ ากดัทางด้านทรพัยากรต่างๆ ของบรษิัท  

ฉะนั้นการท า STP จะท าให้บริษัทสามารถทราบได้ว่า “ใครคือลูกค้าของตนเอง”  

เพื่อที่จะได้สร้างความพงึพอใจให้แกพ่วกเขาได้อย่างถูกต้องและสร้างตอบแทน 

แก่บริษัทได้ดว้ย 
 
 



STP Marketing  ปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้าน
การตลาดประสบความส าเร็จ 

 P = Positioning 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

       S = Segmentation 

   การแบ่งส่วนตลาด 
T = Targeting 

การเลือกตลาดเป้าหมาย 



ความหมายของการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)หมายถึง กระบวนการ การแบ่ง 

ตลาดรวมหนึง่ๆ เป็นตลาดยอ่ยๆ  ซึ่งมีสมาชิก ทีม่ีลักษณะเหมือนกัน โดยเมื่อ
แบ่งเป็นส่วนย่อยแล้วจะเห็นความแตกต่างและความหมายในแต่ละส่วนย่อย 

 



ท าให้ทราบ 
ถึงความ 
ต้องการ 
ที่เฉพาะ 
เจาะจง 
ของลูกค้า 
แต่ละกลุ่ม 
ได้ชดัเจน 

ท าให้บรษิัท 
สามารถมอง 
เห็นโอกาส 
และอุปสรรค์ 
ในการเสนอ 
สินค้าให ้
ลูกค้าได ้

 

สามารถตอบ 
สนองความ 
ต้องการของ 
กลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายได้ 
อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
 

ช่วยให้ลูกค้า 
ได้รับบริการ 
ที่มีคณุภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

ช่วยในการ 
วางแผน 
การตลาด 
ของกิจการ 
ในระยะยาว 

 
 
 

ความส าคญัของการแบ่งส่วนตลาด 



1. ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ 

 (Substantiality) 

2. ต้องสามารถวัดค่าออกมาได้  

(Measurability) 

3. ต้องสามารถเข้าถึงตลาดได้  
(Accessibility)  

4. ต้องมีการตอบสนอง 
      (Responsiveness)  

ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ดี 



กระบวนการในการแบ่งส่วนตลาด 
 

 กระบวนการหรือขั้นตอนในการแบ่งส่วนตลาด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  

ดังต่อไปนี ้

 1.  ระบุหรือให้ค าจ ากัดความของตลาด 

 2.  ระบุฐาน (ตัวแปร) ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 

 3.  เลือกตัวแปรที่เหมาะสมในการแบ่งส่วนตลาด 

 4.  เลือกตลาดเป้าหมาย 
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1.  ระบุหรือให้ค าจ ากัดความของตลาด 

  

   ขั้นตอนแรกของกระบวนการในการแบง่ส่วนตลาดเปน็การระบุตลาดหรือ 

กลุ่มของลูกค้าอย่างกว้าง ๆ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของกิจการที่ได้       

ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นหลัก ซึ่งในขั้นนี้เป็นการพิจารณาให ้

ชัดเจนอีกครัง้หนึ่ง โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ ทรพัยากร จุดแขง็  

จุดอ่อนของกิจการจะท าให้สามารถก าหนดลักษณะกว้าง ๆ  

ของลูกค้าเป้าหมายได ้

Segmentation 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
2.  ระบุฐาน (ตัวแปร) ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 

  

ขั้นที่สองเป็นการพิจารณาทางเลือกของ “ฐาน” (Bases) หรือ 

 “ตัวแปร” (Variables) ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งตัวแปรเหล่านีม้ี 

อยู่มาก แต่ในทางปฏิบัตนิักการตลาดไม่ได้น าตัวแปรเหล่านี้มาใช้ใน 

การแบ่งส่วนตลาดทั้งหมด โดยจะต้องรู้จักเลอืกตวัแปรที่เหมาะสมมา 

 ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อให้ได้ส่วนของตลาดที่สอดคล้องกับ 

ภารกิจหลัก และเหมาะสมกับความสามารถในการให้บริการของกิจการ  

และมีความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขันอย่าชัดเจน  
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ตัวแปรหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 

ตัวแปรหรือเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

หลัก คือ 

1. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผู้บรโิภค (Consumer Characteristics) 

 -  การแบ่งส่วนตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร ์

 -  การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ทางประชากรและเศรษฐกิจสังคม 

 -  การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ทางจิตวิทยา 

2. ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Consumer Responses) 

 -  การแบ่งตามคุณประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ 

 -  ประเภทและขนาดของใช ้
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1.  ลักษณะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
 

1.1  การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาด
ประเภทนี้ จะประกอบด้วยเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น  

1. ภูมิภาค    ภาคเหนือ กลาง ใต้ ฯลฯ 

2. ขนาดของพื้นที่       ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 

3. ในเมือง    ในเมือง  ชานเมือง ชนบท 

4. สภาพอากาศ     ร้อน หนาว ฝนตก  

 

 



ผลิตภณัฑ์เกือบทั้งหมดจะมกีารแบ่งส่วนตลาดตามประเภทนี้ โดยจะอาศัย 

ลักษณะของผูซ้ื้อทางด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 

 1.  อายุ      15 -20 , 30 - 40 

 2.  เพศ      ชาย , หญิง 

 3.  สภาพครอบครัว     โสด , แต่งงาน 

 4.  การศึกษา      ประถม , มัธยม ,วิทยาลัย  

 5.  เชื้อชาต ิ      อเมริกัน , ไทย, จีน 

 6.  รายได ้      สูง , กลาง , ต่ า 

1.2 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรและเศรษฐกิจสังคม 



เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑ์วิธีการซึ่งบคุลิก ความรู้สึก และมี 

พฤติกรรม ประกอบด้วย  
1.  ชั้นของสังคม 

 
      ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับต่ า 

1.3 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา 



2.  ลักษณะบุคลิก   เชื่อมันในตนเอง  

      ชอบเข้าสังคม 

 

3.  วิธีการด าเนินชีวิต   อนุรักษ์นิยม ,  
    ทันสมัย 

 

 



2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของผู้บริโภค  

นักการตลาดส่วนใหญเ่ห็นว่าเป็นเกณฑ์ 
ที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งส่วนตลาด เป็นการแบ่ง 
ส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความ 
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  

2.1 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแสวงหา (Benefit sought)  
2.2 ประเภทและขนาดการใช้ (Usage rate)  
2.3 ความภักดีของลูกค้า (Brand Loyalty) 



 
3.  เลือกตัวแปรที่เหมาะสมในการแบ่งส่วนตลาด 

 การเลือกตัวแปรที่เหมาะสมไม่สามารถก าหนดเป็นวิธีทีต่ายตัวได้ แต่เป็น 

เรื่องราวของการใช้ความคดิสร้างสรรค์ โดยการที่จะต้องรู้จักเลือกตัวแปรท่ีผ่าน 

การพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในการแบง่ส่วนตลาด  

เพื่อสร้างความแตกต่างทีช่ัดเจนเหนือคู่แข่ง วิธีการอันหนึ่งในการเลือกตัวแปรที ่

ดีที่สุดส าหรับการแบ่งส่วนตลาดเกี่ยวข้องกับการแจกแจงตัวแปรหลัก 

 (Key Bases) และรายละเอียดย่อยลงไปของแต่ละตัวแปร จะท าให้เห็นกรอบ 

ของตลาดส่วนต่าง ๆ แล้วดูว่าตลาดส่วนใดคุม้ค่าที่เราจะพิจารณา 

ในรายละเอียดต่อไป 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


4. การเลือกตลาดเป้าหมาย 
 

โดยทั่วไปแล้วกิจการมีทางเลือกได้ 5 ทาง ดงันี้  
 
1.     การเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว (Single-segment concentration) 
2. การเลือกตลาดหลายส่วนที่เสนอผลิตภณัฑ์เดียวกัน  

(Product Specialization) 
3. การเลือกตลาดส่วนเดียวเสนอหลายผลิตภัณฑ์  

(Market Specialization) 
4. การเลือกตลาดหลายส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แตกต่าง 

(Selective Specialization) 
5. การครอบคลุมตลาดให้ท่ัวถึง (Full Market Coverage) 
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การเลือกตลาดเป้าหมาย 
  (Target Market Selection) 

 คือ การเลือกส่วน ตลาดหนึ่งส่วน หรือ มากกว่านั้น 
เป็นเป้าหมาย ส าหรับ การใช้ส่วนประผสมทาง
การตลาดและการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ  



อัตราความเสี่ยง   ผลตอบแทน 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ขนาดของ 
ส่วนตลาด 

  จ านวนคู่แขง่ขัน 

ทิศทางของ 
ส่วนตลาดนั้น 

 อัตราการ 
เจริญเติบโต ปัจจัยที่ใช ้

ประเมิน 

 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความน่าสนใจ 
 (Attractiveness) ของแต่ละส่วนตลาด คือ 



 

กิจการสามารถเลอืกส่วนตลาดเป้าหมาย 

หนึ่งส่วนหรือหลายๆส่วนพร้อมกัน ก าหนดเป็นตลาด 

เป้าหมายของกิจการ การเลือกตลาดเป้าหมายพิจารณา 

ได้จากลักษณะการครอบคลุมตลาด 

 (Market coverage patterns)ได้ 5 ลักษณะ ต่อไปนี ้

การเลือกตลาดเป้าหมาย 
(Selecting The Market Target) 



1. การเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว (Single-segment concentration) 

 

กิจการเลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียวที่เห็นว่าเหมาะสมกับ
สภาพความสามารถของกิจการที่สุด  

ข้อดี คือ กิจการไม่ต้องเสนอผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัว ท าให้ได้ 
ประโยชน์จากความช านาญด้านการผลิต การจัดจ าหน่าย การ 
ส่งเสริมการตลาด และสามารถสร้างชื่อเสียงได้ 
 

ข้อเสีย มีความเสี่ยงสูง หากลูกค้าเปลี่ยนใจนิยมไปบริโภคสินค้า 
ของคู่แข่งขั้น 

“ดังนั้นกิจการส่วนใหญ่ไม่นิยมเลือกใช้วิธีนี้” 



1. การเลือกตลาดเพียงส่วนเดียว  
(Single-segment concentration) 

 

 

 

P 1 

P 2 

P 3 

M 1 M 2 M 3 



กลยุทธต์ลาดเพียงส่วนเดียว 
 Single-segment concentration 



 
2. การเลือกตลาดหลายส่วนที่เสนอผลิตภัณฑ์เดียวกัน  

(Product Specialization) 
  

เลือกตลาดหลายส่วนที่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ ซึ่ง 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และทรัพยากรของกิจการ  

ข้อดี คือ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงลูกค้า มีหลายตัวช่วยพยุง 
ฐานะได้ ตลาดส่วนท่ีไม่ท าเงินก็ยังมสี่วนตลาดอืน่ๆ ช่วยกู้สถานการณ์ 
กิจการได ้
 

ข้อเสีย บางส่วนตลาดอาจไม่ได้สร้างผลก าไรให้กบักิจการมากนกัซึ่งจะ 
ท าให้กิจการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง 

 



2. การเลือกตลาดหลายส่วนที่เสนอผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
(Product Specialization) 

P 1 

P 2 

P 3 

M 1 M 2 M 3 



กลยุทธ์ตลาดหลายส่วนที่เสนอผลิตภัณฑ์เดียวกนั  
Product Variety Marketing 

 



 
3. การเลือกตลาดส่วนเดียวที่เสนอหลายผลิตภัณฑ์  

(Market Specialization) 
 
 

 

เลือกตลาดเพียงส่วนเดียวทีก่ิจการสามารถเข้าไปคลุกคลี ท าความรู้จกัเป็นอย่างดี  
แล้วจัดหาสินค้านานาชนิดไปเสนอขายให้ลูกค้า 

 

ข้อดี คือ กิจการสามารถผูกขาดการขายตามในตลาดส่วนนั้นๆ  
 

ข้อเสีย หากตลาดท่ีกิจการน าสินค้าไปเสนอขายไม่สามารถจัดซื้ออะไรใหม่ๆ ได ้
กิจการจะอยู่ในฐานะย่ าแย่ไปด้วย 

 



3. การเลือกตลาดส่วนเดียวเสนอหลายผลิตภัณฑ์  
(Market Specialization) 

P 1 

P 2 

P 3 

M 1 M 2 M 3 



การเลือกตลาดส่วนเดียวที่เสนอหลายผลิตภัณฑ์  
(Market Specialization) 

 
 



 
4. การเลือกตลาดหลายส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แตกต่าง 

(Selective Specialization) 
  

กิจการเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกบักิจการ เชื่อมัน่ว่าจะท ารายได้ได้ดี  
แล้วเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละตลาดนัน้แตกต่างกันไป 

 

ข้อดี คือ ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดสินค้าหนึ่งเกิดความไม่ตอ้งการแล้ว  
ยังมีตลาดอืน่ๆ รองรับอยู่ได้ 

 

ข้อเสีย คือ กิจการจะต้องเสี่ยงกับการลงทุนที่สูงขึ้น เพราะต้องแยก 
สินค้าหลายตัว ต้องจัดสว่นประสมการตลาดหลายแบบส าหรับแต่ละ 
ส่วนตลาด 

 



4. การเลือกตลาดหลายส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แตกต่าง 
(Selective Specialization) 

P 1 

P 2 

P 3 

M 1 M 2 M 3 



 
  

กลยุทธ์ตลาดหลายส่วนด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (Target Marketing) 



กลยุทธ์ตลาดหลายส่วน (Target Marketing) 

น้ าผลไม1้00 %  

น้ าผลไม้ 100% พาสเจอร์ไรส์  
 

   

 

 

  น้ าดื่มตรามาลี   

        Malee Teen  
 



Singha 
 

Leo 
 

Singha  
Gold 

Thai 
Beer 



ความทันสมัย  
กีฬา= กอล์ฟ 

ความทันสมัย, วัยรุ่น = Grammy  

ความทันสมัย , Inter, นักท่องเที่ยว  



 
5. การครอบคลุมตลาดให้ทั่วถึง 
(Full Market Coverage) 

  

กิจการจะพยายามครอบคลุมตลาดท้ังหมดด้วย ผลติภัณฑ์ 
หลากหลายชนิด ที่จะตรงกับความต้องการต่าง ๆ ของ 

ผู้บริโภคในตลาด การเลือกท าตลาดแบบครอบจักรวาล จัดท า 
ได้เฉพาะกิจการรายใหญ่เท่านั้น  



5. การครอบคลุมตลาดให้ทั่วถึง 
(Full Market Coverage) 

P 1 

P 2 

P 3 

M 1 M 2 M 3 



ผลิตภัณฑ์เดียวส าหรับทุกคน (Mass Marketing)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:CocaCola.gif


3. การก าหนดต าแหน่งทางผลิตภัณฑ์ 
และการท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

 

คือการสร้างภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความ
แตกต่างจากคู่แข่ง และยอมรับในคุณค่าความแตกต่างที่
กิจการเสนอให้ นั้นคือ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
ความส าคญัของการวางต าแหน่งสินค้า 

 
การวางต าแหน่งเป็นกระบวนการในการท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าและบริการ 

ของบริษัทแตกต่างไปจากคูแ่ข่งขัน การวางต าแหนง่เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับ 

สินค้าบริการ เนื่องจากการท่ีบริการเป็นสินค้าที่ไมม่ีตัวตน (Intangible) จึง 

จ าเป็นต้องมี “ต าแหน่ง” เพือ่ให้ผู้บริโภคได้เห็นความแตกต่างจากคู่แข่งขันได ้

อย่างชัดเจน  ส าหรับผู้บริหารของบริษัท การวางต าแหน่งจะเป็นเครื่องมือทาง 

การตลาด ท าให้เข้าใจว่าในขณะนี้ต าแหน่งของบริการของบริษัทอยู่ตรงไหน  

โดยการวางต าแหน่งจะต้องติดตามและเปรียบเทียบกับบริการของคู่แข่งรวมถึง 

ต้องศึกษาความต้องการของผู้บรโิภคอีกด้วย  

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
ตัวแปรหรือปัจจัยที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง

ให้กับกจิการ สามารถแบ่งออกได้ 5 ตัวแปรหลักต่อไปนี ้
 1. ผลิตภณัฑ์ (Produce) 

 -  คุณลักษณะหรือคุณสมบตัิของผลติภัณฑ์ 
 -  การท างานของผลติภัณฑ ์
 -  ความทนทาน 
 -  ลักษณะการออกแบบผลติภัณฑ ์
2. บริการ (Service) 
 -  ความสะดวกในการสั่งซื้อบริการ 
 -  บริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงที ่
 -  บริการตดิตัง้ 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
ตัวแปรหรือปัจจัยที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง
ให้กับกจิการ สามารถแบ่งออกได้ 5 ตัวแปรหลักต่อไปนี้ (ต่อ) 

 3. บุคลากร (Personnel) 
 -  ความรู้และความสามารถของบุคลากร 
 -  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.   ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel) 
 -  ความครอบคลุมของช่องทางการจ าหนา่ย 
5. ภาพลักษณ ์(Image) 
 -  สัญญาลักษณ์ของกิจการหรือตราสินค้า 
 -  สื่อในรูปของสิ่งพิมพแ์ละโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  
 -  บรรยากาศภายในร้านหรอืส านักงานของกิจการ 

 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.snpfood.com/caterman/
http://www.mcthai.co.th/index.htm


ขั้นตอนในการก าหนดกลยุทธ์การวางต าแหน่ง 

1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) 

2. การวิเคราะห์สภาพภายในของกิจการ (Internal Corporate Analysis) 

3. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขั้น (Competitive Analysis) 

4. การก าหนดต าแหน่งที่ต้องการในตลาด (Positioning) 

 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) 

 
 

ก่อนที่จะเริ่มการวางต าแหนง่ นักการตลาดบริการจะต้องท าการวิเคราะห์ตลาด  

(Market Analysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับอุปสงค์และลูกค้าเพื่อ 

น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางต าแหน่ง ข้อมูลดังกล่าว ได้แก ่ขนาด 

ของตลาด ในแง่ของปรมิาณหรือมูลค่าการใช้บริการของลูกค้าทั้งหมด ความ 

จ าเป็น ความต้องการ และรสนิยมในการซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ควรต้อง 

วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาด ตลอดจนสถานที่ที่ลูกค้าใช้บริการ 

 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
2. การวิเคราะห์สภาพภายในของกิจการ  

(Internal Corporate Analysis) 
 
 

 

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถ และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของ 

ทรัพยากรที่กจิการมีอยู่ ตลอดจนค่านิยม และเป้าหมาย ของกิจการในการ 

ด าเนินธุรกิจ หลังจากการวิเคราะห์สภาพภายในของกิจการแล้ว จะท าให้ได้ 

ค าตอบว่ากิจการควรที่จะใหบ้ริการกับลูกคา้เป้าหมายในส่วนของตลาดส่วนใด 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
3. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 

 (Competitive Analysis) 
  

ขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาคู่แข่งขันของกิจการ ตลอดจนวิเคราะห์ 

หาจุดอ่อนและจุดแข็ง และต าแหน่งทางการตลาดของคูแ่ข่งขันด้วย การ 

วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันนี้จะช่วยให้กิจการสามารถมองเห็นทางเลือกอื่น ๆ ที่ 

จะน าไปใช้ในการวางต าแหน่งของกิจการเพื่อต่อสู้กับคูแ่ข่งขันทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน  

และเมื่อน าผลไปรวมกับการวิเคราะห์สภาพภายในของกจิการในขั้นตอนที่ 2 ก็ 

จะท าให้กิจการทราบถึง “คณุสมบัติที่ส าคญั” (Attributes) ที่จะสามารถน าไป 

เป็นจุดมุ่งเน้นเพื่อใชใ้นการวางต าแหนง่ในขั้นตอนต่อไปได้ 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


4. การก าหนดต าแหน่งที่ต้องการในตลาด 
(Positioning)  

ในกระบวนการวางต าแหน่ง เมื่อนักการตลาดบริการทราบถึงคุณสมบัติท่ีส าคัญ 

ที่จะน ากลับมาใชใ้นการวางต าแหน่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือน าคณุสมบตัิที่ส าคัญ 

ดังกล่าวมาจัดลงใน “ผังการวางต าแหน่ง” (Positioning Map) เพื่อชี้ให้เห็นถึง 

ต าแหน่งบริการของกิจการและเปรียบเทียบกับคู่แขง่ข้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

คุณสมบตัิที่ส าคัญเหล่านั้นด้วย โดยท่ัวไปการเขียนผังการวางต าแหนง่ดังกล่าว  

นิยมใช้ 2 ปัจจัย (Dimensions) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบของลูกค้า 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


การสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑเ์พื่อสร้างความแตกต่าง  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/kpweb/picture/00079_0.jpg&imgrefurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php%3Fuser%3Dkpweb%26id%3D79&usg=__B9jvYBn-9tXVhxTuHXrDjGhZJeI=&h=664&w=740&sz=127&hl=th&start=26&um=1&tbnid=pQFcBS5mqKZ-xM:&tbnh=127&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://c.static.fsanook.com/shopping/uploaded/large/2008/10/08/56/nGI7j1223455006-1.jpg&imgrefurl=http://shopping.sanook.com/buy/buy_detail.php%3FnitemID%3D624856&usg=__6MAs0RHG81rHDgNNUSOkV_ccZyM=&h=307&w=410&sz=115&hl=th&start=15&um=1&tbnid=cvHrwPMqai8BNM:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/k/kapraogaikaidowpedped/picture/1256685244.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewblog.php%3Fid%3Dkapraogaikaidowpedped%26group%3D1&usg=__Ib-dJyz_eQMJRK0MGPTcrB-EYrQ=&h=398&w=500&sz=111&hl=th&start=23&um=1&tbnid=2m0mtZpZXvs5eM:&tbnh=103&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A7%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/641/7641/images/udon/551000009417701.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/uthai/category/inter&usg=__s3thgMdc4P2r1VTkWf1--h-U3vo=&h=381&w=300&sz=26&hl=th&start=3&um=1&tbnid=4tnNxnZAj4nX1M:&tbnh=123&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%26hl%3Dth%26sa%3DG%26um%3D1


 

การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด  
กับ สายการบินต้นทุนต่ า 

Service 

0 
Cost 

Mobility 
Barrier 

 

Market Seg. 

Target Market 

Positioning Low Cost Airline 

Full Service 
Airline 

http://www.nokair.com/
http://www.thaiairways.co.th/index.php


กลยุทธ์การวางต าแหน่งของ “MK Restaurant” 

เคล็ดลับความส าเร็จของกลยุทธ์การวางต าแหน่งของ “MK Restaurant”  
อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ  
“MK Restaurant” ในปัจจบุันคือ กลยุทธ์การวางต าแหน่งของการตลาด 

ของ MK Restaurant ในลักษณะของ ภตัตาคารส าหรบัครอบครัว  
(Family Restaurant) โดยทีลู่กค้าหลักที่ทางกิจการใหค้วามส าคัญมาก 
ที่สุดคือกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อน โดยใช้ค าขวัญว่า “ช่วงเวลาแห่ง 
ความอบอุ่น” ซึ่งสื่อความหมายถึง “ความร้อน” จากหม้อสุก้ี ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นว่าการมารับประทานอาหารที่ MK Restaurant เป็นช่วงเวลาที่ดีในการ 
สร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกอบอุ่นส าหรับสมาชิกในครอบครัว 

หรือในกลุ่มเพือ่น 
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กลยุทธ์การวางต าแหน่งของ “MK Restaurant” (ต่อ) 

เคล็ดลับความส าเร็จของกลยุทธ์การวางต าแหน่งของ “MK Restaurant” 

ความส าเร็จของการวางต าแหน่งดังกล่าวท าให้ “MK Restaurant” สามารถ 

ขยายสาขาไดจ้นครบ 100 สาขาได้ส าเร็จในปี 2543 ซึ่งในจ านวนนี้มีสาขาที ่

เป็นการบริหารงานในลักษณะแฟรนไซส์ท่ีเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นด้วย 
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