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บทที่ 3
การแบงสวนตลาด

 การกําหนดตลาดเปาหมาย
และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ



STP MarketingSTP MarketingSTP MarketingSTP Marketing

STP STP STP STP 

• S > SegmentationS > SegmentationS > SegmentationS > Segmentation
การแบงสวนตลาด คือ การแบงตลาดของผลิตภัณฑชนิดในชนิดหนึ่ง
ออกตามลักษณะความตองการที่คลายคลึงกันไปเปนตลาดยอยๆหรือ
สวนตลาด

• T > T > T > T > TargetionTargetionTargetionTargetion

การกําหนดลาดเปาหมาย คือ การประเมินและการเลือกสวนตลาด STP STP STP STP 
MarketingMarketingMarketingMarketing

การกําหนดลาดเปาหมาย คือ การประเมินและการเลือกสวนตลาด 
หนึ่งสวนตลาด หรือหลายสวนตลาด หรือทั้งหมด เพื่อใชเปนตลาด
เปาหมายสําหรับการใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินการกับ
ตลาดเปาหมายที่ไดเลือกไว

• P > PositioningP > PositioningP > PositioningP > Positioning
การสรางลักษณะเดนของผลิตภัณฑที่คาดวาจะตรงตามความตองการ
ของตลาดบริษัทจําเปนตองนําเสนอใหตลาดไดรับรู และจดจํา
ตําแหนงผลิตภัณฑของตนเพื่อเปนการตอกย้ําการนําเสนอคุณสมบัติที่
สามารถครองใจลูกคาได



STP MarketingSTP MarketingSTP MarketingSTP Marketing

� Select which 
segment(s) to serve

� เลือกสวนตลาดจะใหบริการ

Product Price

� Identify meaningful 
groups of customers

� Build and  improve brand  
equity to chosen target

SegmentationSegmentationSegmentationSegmentation TargetingTargetingTargetingTargeting PositioningPositioningPositioningPositioning

� แยกแยะกลุมลูกคา � สรางและปรับปรุงตราสินคาไปยัง
เปาหมายที่เลือก

Place
Promotion



Market SegmentationMarket SegmentationMarket SegmentationMarket Segmentation

แนวคิดการแบงสวนตลาดแนวคิดตลาดรวมแนวคิดตลาดรวม

Mass MarketingMass MarketingMass MarketingMass Marketing Segment MarketingSegment MarketingSegment MarketingSegment Marketing Niche MarketingNiche MarketingNiche MarketingNiche Marketing MicromarketingMicromarketingMicromarketingMicromarketingMass MarketingMass MarketingMass MarketingMass Marketing
การตลาดแบบแบงสวน การตลาดกลุมยอยการตลาดรวม

Segment MarketingSegment MarketingSegment MarketingSegment Marketing Niche MarketingNiche MarketingNiche MarketingNiche Marketing

การตลาดจุลภาค

MicromarketingMicromarketingMicromarketingMicromarketing

การตลาดทองถิ่น
Local MarketingLocal MarketingLocal MarketingLocal Marketing

การตลาดเฉพาะบุคคล
Individual MarketingIndividual MarketingIndividual MarketingIndividual Marketing

การตลาดที่ลูกคาตองรับผิดชอบตัวเอง
self Marketingself Marketingself Marketingself Marketing

หลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาด



Mass MarketingMass MarketingMass MarketingMass Marketing

Mass ProductionMass ProductionMass ProductionMass Production Mass distributionMass distributionMass distributionMass distribution Mass promotionMass promotionMass promotionMass promotion

นําเสนอผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ ใหกับ

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation

http://www.greensladecreations.com/massmarket.jpg

ผูบริโภคทุกรายในตลาด เปนการ
มองวาตลาดมีความตองการ
คลายคลึงกัน มุงเนนกับการผลิต
เปนหลัก



Segment Marketing Segment Marketing Segment Marketing Segment Marketing 

Product Strategy Price Strategy

http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2010/08/niche-market.jpg

Place Strategy Promotion Strategy

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation



Niche MarketingNiche MarketingNiche MarketingNiche Marketing

ตลาดสวนพิเศษเล็กๆ ที่อยูในตลาดใหญ คน
กลุมนี้โดยเฉพาะที่มีกําลังซื้อ และมีรสนิยมเฉพาะ
อยาง บางทีเขาไมสามารถหาสินคาตอบสนองความ
ตองการของเขาได เชน รานขายเสื้อผาเฉพาะคนที่

http://topnichemarketingtips.com/

ตองการของเขาได เชน รานขายเสื้อผาเฉพาะคนที่
มีขนาดไซสใหญกวาปกติ ยาสีฟนสําหรับคนสูบบุหรี่

พุงเปาไปที่ลูกคาเฉพาะเปนการทําการตลาด
ที่มีคูแขงไมมากรายโดยถาหาสิ่งที่เขาตองการ 
เสมือนเราเล็งเปาหมายไดแมนสรางความไดเปรียบ
ในการทําการตลาด

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation



Local MarketingLocal MarketingLocal MarketingLocal Marketing

คือ การตลาดทองถิ่นโดยปรับตามแตละทองถิ่นเปนการ
ใหความสําคัญถึงความแตกตางกันของทองถิ่นที่ทําให
ความตองการของผูบริโภคมีความแตกตางกันออกไป 
โดยยึดลักษณะดานประชากรศาสตร คานิยมและรูปแบบ
การดํารงชีวิต ของแตละชุมชนหรือทองถิ่น เปนหลัก 

http://lamplan.com.au/wp-content/uploads/2010/02/local-area-marketing.gif

การดํารงชีวิต ของแตละชุมชนหรือทองถิ่น เปนหลัก 
•ตองมีการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด
•ตองมีการปรับปรุงการติดตอสื่อสาร
เชน หางสรรพสินคาแตละสาขาจะจัดหาสินคา 

และใชกลยุทธการตลาดแตกตางกัน ธนาคารแตละสาขา
จะเนนกลยุทธการใหบริการลูกคาที่แตกตางกัน

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation



Individual MarketingIndividual MarketingIndividual MarketingIndividual Marketing

เปนการใชเครื่องมือการตลาดโดยมุงที่ลูกคารายใดรายหนึ่ง 
ตัวอยาง บริษัทคอมพิวเตอรมุงขายใหกับธนาคารหรือ
สถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง รานตัดเสื้อซึ่งตัด
เสื้อผาสําเร็จรูปสงใหรานคาปลีกรานใดรานหนึ่ง บริษัททัวร

http://www.pondfamilytree.com/wp-

content/uploads/2010/09/let-the-individual-

stand-out-in-Internet-marketing.jpg

•การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-of-one Marketing) 
•การตลาดที่ปรับใหเขากับความตองการ (Customized Marketing) 
•การตลาดตัวตอตัว (Markets – of – one Marketing)

เสื้อผาสําเร็จรูปสงใหรานคาปลีกรานใดรานหนึ่ง บริษัททัวร
จัดทองเที่ยวใหกับครอบครัวหรือนักศึกษากลุมใดกลุมหนึ่ง 
หรืออาจจะเรียกวา 

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation



Self MarketingSelf MarketingSelf MarketingSelf Marketing

การตลาดที่ลูกคาตองรับผิดชอบตัวเอง เปน
การตลาดที่ลูกคาชวยตัวเองในการซื้อสินคา ซึ่ง
ผูบริโภคแตละรายตองใชความรับผิดชอบมากขึ้นใน

http://images.suite101.com/2475239_com_laptop_and.jpg

http://static2.dmcdn.net/static/video/404/617/26716404:jpeg_preview_larg

e.jpg?20110413064625

http://www.super-optical.com/images/optical/Computer130.jpg

ผูบริโภคแตละรายตองใชความรับผิดชอบมากขึ้นใน
การพิจารณาผลิตภัณฑและตราสินคา เชน การซื้อผาน
อินเตอรเน็ต การสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท การสั่งซื้อ
ทาง Fax หรือ E-mail การสั่งซื้อสินคาทาง
จดหมาย ฯลฯ 

market segmentationmarket segmentationmarket segmentationmarket segmentation



ภูมิศาสตร ประชากรศาสตรจิตวิทยา พฤตกิรรมศาสตร

หลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาดหลกัเกณฑในการแบงสวนตลาด

• ภูมิภาค
• ขนาดเมือง
• ภูมิอากาศ
• ความหนาแนนของ

• เพศ
• อายุ
• ขนาดของครอบครัว
• วัฏจักรชีวิตครอบครัว
• อาชีพ

• ชนชั้นสังคม
• คานิยม รูปแบบ การ
ดํารงชีวิต

• บุคลิกภาพ

• โอกาสในการซื้อ
• การแสวงหาประโยชน
• ลักษณะผูซื้อ
• อัตราการใช

GeographicGeographic DemographicDemographicPsychographicPsychographic BehavioralBehavioral

• ความหนาแนนของ
ประชากร

• อาชีพ
• ศาสนา
• สีผิว
• เชื้อชาต/สัญชาติ
• รายได

• บุคลิกภาพ • อัตราการใช
• ความภักดี/ซื่อสัตยในตรา
สินคา

• ทัศนคติตอผลิตภัณฑ



มีวิธีที่งายในการเขาไปตอบสนองสวนตลาดเหลานั้น
สามารถเขาถึงได?

จากขอมูลที่มีอยูเรามีความสามารถและมีศักยภาพ
สามารถวัดได? 

ลกัษณะของการแบงสวนตลาดทีมี่ประสิทธิภาพลกัษณะของการแบงสวนตลาดทีมี่ประสิทธิภาพลกัษณะของการแบงสวนตลาดทีมี่ประสิทธิภาพลกัษณะของการแบงสวนตลาดทีมี่ประสิทธิภาพ

สามารถสรางผลกําไรจากสวนตลาดนั้น
ตลาดยอยแตละสวนตลาดมีขนาดใหญพอสามารถทําได?

โปรแกรมทางการตลาดที่กําหนดสามารถนําไปใชกับสวนตลาด
สามารถปฏิบัติการได?

มีการตอบสนองตอโปรแกรมทางการตลาดที่แตกตางกัน
สามารถสรางความแตกตางได? 

ตัวอยาง



การประเมินสวนตลาด  (Evaluation the market 
segment) คือ ประเมินขนาดและความเจริญเติบโตของสวน
ตลาด ความสามารถจูงใจสวนตลาด(5 force model) 
วัตถุประสงคและทรัพยากรของบริษัทการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนด

Market TargetingMarket TargetingMarket TargetingMarket Targeting

การเลือกสวนตลาด (Selecting the market 
segment) จากการประเมินระเมินสวนของตลาดที่
เหมาะสม บริษัทอาจเลือกหนึ่งสวนตลาดหรือหลายสวนเปน
เปาหมาย 

วัตถุประสงคและทรัพยากรของบริษัทการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนด
ตลาดเปาหมายตลาดเปาหมายตลาดเปาหมายตลาดเปาหมาย



การตลาดที่ไมแตกตางหรือการตลาดที่เหมือนกัน กลยุทธการตลาดที่เสนอผลิตภัณฑหนึ่ง
รูปแบบโดยมองวาตลาดมีความตองการเหมือนๆกัน พยายามออกแบบสินคาและ
วางโครงการทางการตลาดที่ดึงดูดใจผูซื้อใหมากที่สุด 

Differentiated marketingDifferentiated marketing

Undifferentiated marketingUndifferentiated marketing

Market TargetingMarket TargetingMarket TargetingMarket Targeting

การตลาดที่แตกตางหรือการตลาดมุงสวนตาง บริษัทจะเลือกดําเนินการในสวนตลาด
มากกวา 1 สวน โดยออกแบบผลิตภัณฑ และสวนประสมทางการตลาดใหตางกันตาม
ความเหมาะสม กับแตละสวนตลาดนั้น บริษัทสวนใหญจะใชกลยุทธ 

Differentiated marketingDifferentiated marketing

การตลาดมุงเฉพาะสวนหรือการตลาดแบบรวมกําลัง เปนการเลือกสวนตลาดเพียงสวนเดียว 
ในหลายสวนตลาดเปนเปาหมายแลวใชกลยุทธการตลาดเพื่อสนองความตองการในตลาดนั้น 

Concentrated marketingConcentrated marketing

กลยุทธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยุทธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยุทธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยุทธการกําหนดตลาดเปาหมาย



การเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาด

ผูผลิต
สวนตลาดที่ 2

สวนตลาดที่ 1

ผลิตภัณฑ/สวนประสม
ทางการตลาด (4P’s)    

(Selecting the market segment)

ผูผลิต

สวนตลาดที่ 4

สวนตลาดที่ 3
ทางการตลาด (4P’s)    

1 ชุด



สวนตลาดที่ 2

สวนตลาดที่ 1

การเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาด
(Selecting the market segment)

ผูผลิต

สวนตลาดที่ 4

สวนตลาดที่ 2

สวนตลาดที่ 3



ผูผลิต สวนตลาดที่ 2

สวนตลาดที่ 1ผลิตภัณฑ/สวนประสม
ทางการตลาด (4P’s)    
1 ชุด ตอ 1 สวน

การเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาดการเลอืกสวนตลาด
(Selecting the market segment)

ผูผลิต

สวนตลาดที่ 4

สวนตลาดที่ 2

สวนตลาดที่ 3
1 ชุด ตอ 1 สวน

ตลาด



กลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมาย

M1 M2 M3
P1

P2

กา
รต
ลาด

มุง
หน
ึ่งส
วน
ตล
าด

(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)

P2

P3

Single-segment strategy

กา
รต
ลาด

มุง
หน
ึ่งส
วน
ตล
าด



M1 M2 M3

P1

P2

ผูเช
ี่ยวช

าญ
เฉพ

าะผ
ลิต
ภัณ
ฑ

กลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมาย
(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)

P2

P3

Product specialization

ผูเช
ี่ยวช

าญ
เฉพ

าะผ
ลิต
ภัณ
ฑ



M1 M2 M3

P1

ผูเช
ี่ยวช

าญ
เฉพ

าะต
ลาด

กลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมาย
(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)

P2

P3

Market specialization

ผูเช
ี่ยวช

าญ
เฉพ

าะต
ลาด



M1 M2 M3
P1

P2

ผูเช
ี่ยวช

าญ
หล
าย
สว
นต
ลาด

กลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมาย
(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)

P2

P3

Selective specialization

ผูเช
ี่ยวช

าญ
หล
าย
สว
นต
ลาด



M1 M2 M3

P1

P2

คร
อบ
คล
ุมทุ
กส
วน
ตล
าด
 

กลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมายกลยทุธการกําหนดตลาดเปาหมาย
(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)(Target market strategies)

P2

P3

Full market coverage

คร
อบ
คล
ุมทุ
กส
วน
ตล
าด
 



การเลอืกการเลอืกการเลอืกการเลอืกตลาดเปาหมาย ตลาดเปาหมาย ตลาดเปาหมาย ตลาดเปาหมาย 3 3 3 3 แบบแบบแบบแบบ กลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมาย กลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมาย กลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมาย กลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมาย 5 5 5 5 แบบแบบแบบแบบ

• การตลาดที่ไมแตกตางหรือการตลาดที่

เ ห มื อ น กั น  (Undifferentiated 

• ผูเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ (Product specialization)

• ครอบคลุมทุกสวนตลาด (Full market coverage)

Market TargetingMarket TargetingMarket TargetingMarket Targeting

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบกลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมายตารางเปรียบเทียบรูปแบบกลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมายตารางเปรียบเทียบรูปแบบกลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมายตารางเปรียบเทียบรูปแบบกลยทุธการเลอืกตลาดเปาหมาย

marketing)

• การตลาดที่แตกตางหรือการตลาดมุงสวน

ตาง (Differentiated marketing)

• ผูเชี่ยวชาญหลายสวนตลาด (Selective specialization)

• ครอบคลุมทุกสวนตลาด (Full market coverage)

• การตลาดมุงเฉพาะสวนหรือการตลาดแบบ

รวมกําลัง (Concentrated 

marketing)

• การตลาดมุงหนึ่งสวนตลาด (Single-segment strategy 

หรือ Concentrated strategy)

• ผูเชี่ยวชาญเฉพาะตลาด (Market specialization)

ตัวอยาง



ทราบถึงความพอใจของผูบริโภค
ประโยชนของการแบง

ทราบถึงความตองการของผูบริโภค

Market TargetingMarket TargetingMarket TargetingMarket Targeting

ทราบถึงความพอใจของผูบริโภค

โอกาสทําการตลาด

กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ

ประโยชนของการแบง
สวนตลาด

ตัวอยาง



Market PositioningMarket PositioningMarket PositioningMarket Positioning

เปนการสรางความหมายใหกับ Brand โดยเปรียบเสมือน Brand เปนสัญลักษณ
และใหผูรูรับสารเปนผูตีความ

ตัวอยาง



การวางตําแหนง
โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ
การวางตําแหนง
โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ

1. ตามการใชงาน 2. ตามความรูสึก 3. ตามประสาทสัมผัส

Market PositioningMarket PositioningMarket PositioningMarket Positioning

• ทําใหผูรับสาร แปลความของตราสินคาไดตรงตามที่ตองการ
• สรางความแตกตางจากคูแขงขันในตลาด

Functional Symbolic Experiential
1. ตามการใชงาน 2. ตามความรูสึก 3. ตามประสาทสัมผัส

•เปนการยกระดับ/ภาพลักษณ
•เปนเครื่องชี้วัดความเปนตวัเอง
ของผลิตภัณฑ
•มีความหมายในสังคมและมี
ความสัมพันธระหวางกัน
•ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ

•ผลประโยชน
•การใชงาน
•ประสิทธิภาพ



อะไรคือความไดเปรียบทางการแขงขันที่เหนือกวาคูแขงขัน

เลือกขอไดเปรียบทางการแขงขันที่เหมาะสมที่สุด

1

ขัน้ตอนในการกาํหนดผงัแสดงตาํแหนงผลิตภณัฑขัน้ตอนในการกาํหนดผงัแสดงตาํแหนงผลิตภณัฑขัน้ตอนในการกาํหนดผงัแสดงตาํแหนงผลิตภณัฑขัน้ตอนในการกาํหนดผงัแสดงตาํแหนงผลิตภณัฑ

เลือกขอไดเปรียบทางการแขงขันที่เหมาะสมที่สุด

กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกันตําแหนงทางการตลาด

2

3



กําหนดตาํแหนงจากคูแขงขันกําหนดตาํแหนงจากคูแขงขันกําหนดตาํแหนงจากคูแขงขันกําหนดตาํแหนงจากคูแขงขัน

• ความแตกตางดานผลิตภัณฑ
• ความแตกตางดานบริการ
• ความแตกตางดานบุคลากร

(The competitor approach)

•ความสะดวกในการสั่งซื้อ
•การสงมอบสินคา
•การติดตั้ง 

•รูปแบบ
•ลักษณะเดน
•คุณภาพ
•ความทนทาน

•มีความรู ความชํานาญ
•สุภาพ
•นาเชื่อถือ•เขาถึงกลุมตรงเปาหมาย
•เอกลักษณเฉพาะตัว
•คุณลักษณะของสินคา• ความแตกตางดานบุคลากร

• ความแตกตางดานชองทาง
• ความแตกตางดานภาพลักษณ

•การติดตั้ง 
•การฝกอบรม
•การใหคําปรึกษา

•ความทนทาน
•ความนาเชื่อถือ
•ความสามารถในการซอมแซม

•นาเชื่อถือ
•เชื่อมั่น
•ตอบสนองไดรวดเร็ว
•สื่อสารชัดเจร

•เขาถึงกลุมตรงเปาหมาย
•คุณลักษณะของสินคา
•คุณคา

ตัวอยาง



STP MarketingSTP MarketingSTP MarketingSTP Marketing

หมากฝรั่ง Superman เปนหมากฝรั่ง Sugar 
Free เคี่ยวแลวไมเหนี่ยวติดหนึบ (Non – Stick 
Chewing Gum) ไมเหนึยวติดพื้นผิวตาง ๆ เชน 
รองเทา เสื้อผา หรือแมกระทั่งจากผมบนศรีษะใหนารองเทา เสื้อผา หรือแมกระทั่งจากผมบนศรีษะใหนา
รําคาญใจ ใหรสชาติ ที่ดีเวลาเคีย้ว และความสะดวก
เมื่อตองการจะทิ้งเมื่อเคียวเสร็จแลว Clean Gum 
และเปนหมากฝรั่งที่ยอยสลายตามธรรมชาติไดดวย



STP MarketingSTP MarketingSTP MarketingSTP Marketing
• S > SegmentationS > SegmentationS > SegmentationS > Segmentation

เนนที่เพศชาย เด็ก เปนลูกคาที่อยูในกลุมผูมีรายไดปานกลาง 
อาศัยอยูในเขตตัวเมืองของทุกจังหวัด เปนคํานึงความสะอาดของ
ลมหายใจ และตองการรักษาความสะอาดในชองปาก พึ่งชอบ
รสชาดที่ไมเผ็ด เคี้ยวสบายไมเหนียวหนึบจนเกินไป ตองการ
หมากฝรั่งที่ไมทําใหฟนผุ เปนผูที่คํานึงถึงความเสียหายกับสิ่งหมากฝรั่งที่ไมทําใหฟนผุ เปนผูที่คํานึงถึงความเสียหายกับสิ่ง
รอบ ๆ ตัวจากการเคี้ยวหมากฝรั่ง รวมถึงรกัษาสภาพแวดลอม 
• T > T > T > T > TargetionTargetionTargetionTargetion

เพศชายรายไดปานกลาง ซึ้อหมากฝรั่งที่หางสรรพสินคาหรือราน
สะดวกซื้อ และเปนผูทีช่อบทดลองของใหมๆ ที่ตองสนองความ
ตองการรสชาดและความรูสึกในการเคี้ยวหมากฝรั่งและเปนผู
คํานึงถึงสภาพแวดลอม และรูสึกวาเคี้ยวหมากฝรั่ง Superman 
แลวเปนฮีโร

TargetingTargetingTargetingTargeting PositioningPositioningPositioningPositioning



        กําหนดตาํแหนงจากคูแขงขัน กําหนดตาํแหนงจากคูแขงขัน กําหนดตาํแหนงจากคูแขงขัน กําหนดตาํแหนงจากคูแขงขัน : : : : ตามความรูสึกตามความรูสึกตามความรูสึกตามความรูสึก

                            ความแตกตางรสชาดและรักษาสิง่แวดลอมความแตกตางรสชาดและรักษาสิง่แวดลอมความแตกตางรสชาดและรักษาสิง่แวดลอมความแตกตางรสชาดและรักษาสิง่แวดลอม

สูง
ภาพลักษณ

ดูดีรักษาสิ่งแวดลอมสูง

สูงราคา ต่ํา ดี

ต่ํา

รสชาด ไมคี

กาํหนดเปนหมากฝรั่งรสชาดด ีภาพลกัษณในการซือ้กาํหนดเปนหมากฝรั่งรสชาดด ีภาพลกัษณในการซือ้กาํหนดเปนหมากฝรั่งรสชาดด ีภาพลกัษณในการซือ้กาํหนดเปนหมากฝรั่งรสชาดด ีภาพลกัษณในการซือ้



L/O/G/O

www.themegallery.com

Thank You!


