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สรุปเนื้อหาการบรรยาย เรื่อง การจ าแนกลูกค้า 
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์สุวีณา  ตั่งโพธิสุวรรณ 

วันที่  19  ธันวาคม 2556 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  4  อาคารตรีศร 

 

สรุปโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
 

การตลาดเป็นกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีค่าซึ่งกัน
และกัน 

การตลาดจะเกิดข้ึนได้ต้องประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 
1. ความต้องการสินค้าหรือบริการ 
2. มีอ านาจในการซื้อ 
3. มีความเต็มใจที่จะซื้อ 

แนวคิดการตลาดในยุคก่อน ๆ จะเน้นเรื่องการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แล้วจึงมาหาวิธีการขาย  
แต่ในปัจจุบันจะเน้นเรื่องลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าเป็นล าดับแรกก่อน  แล้วจึงมาผลิตสินค้าหรือ
บริการ 

 Customer   Segmentation   การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจ ซึ่งมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร และแผนการตลาด 

Customer   Segmentation   คือ การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณลักษณะคล้าย ๆ กัน   
เพ่ือท าให้กิจการ/องค์กรค้นหาความต้องการของลูกค้าลงไปในรายละเอียดได้มากขึ้น 

 
ในการแบ่งส่วนตลาดมีเครื่องมือที่ช่วยในการแบ่งส่วนตลาดคือหลัก  STP  
S = Segmentation (การจัดกลุ่มลูกค้า) 
T = Targeting (การเลือกลูกค้า/ตลาดเป้าหมาย) 
P = Position (การก าหนดจุดยืนหรือต าแหน่ง) 
 

Segmentation (การจัดกลุ่มลูกค้า) เราสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 
- ตามลักษณะภูมิศาสตร์  เช่น  ภูมิภาค  เมือง 
- ตามลักษณะประชากร จ าแนกตาม อายุ  เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ 
- ตามลักษณะจิตพิสัย  เช่น ชั้นทางสังคม  รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพ 
- ตามลักษณะพฤติกรรม  เช่น การแสวงหาประโยชน์ที่ได้รับ อัตราการใช้ ความภักดี   

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มมีดังนี้ 
- สามารถวัดได้ 
- สามารถเข้าถึงได้ 
- มีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนการตลาด 
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- สามารถปฏิบัติได้ 
- มีขนาดตลาดใหญ่พอ 
 

Targeting (การเลือกลูกค้า/ตลาดเป้าหมาย) เราสามารถก าหนดได้ดังนี้ 
- Mass Market การตลาดมวลชน : เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม 
- Differentiated Market การตลาดแตกต่าง : มีสินค้าที่แตกต่างกันในการเข้าถึงลูกค้า 
- Niche Market การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน : กลุ่มตลาดเล็กแต่สามารถท าก าไรได้ 

 

Positioning (การก าหนดจุดยืนหรือต าแหน่ง) การก าหนดคุณลักษณะพิเศษหรือภาพลักษณ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค สามารถก าหนดได้ตามคุณลักษณะดังนี้ 

ลักษณะของสินค้า ( Attribute Positioning) เช่น 
  ดีสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
  หนองโพ เป็นนมโคแท้ 100  %  

คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit Positioning) เช่น 
  คอลเกต ป้องกันฟันผุ 
  โดฟ ท าให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น 

การน าไปใช้(Use/Application Positioning) เช่น 
  ยูโรคัสตาร์ด แก้หิวได้ทุกเม่ือ 

ผู้ใช้ บุคลิกของผู้ใช้(Use Positioning) เช่น 
  โออิชิกรีนที ส าหรับวัยรุ่น สดใส 
  แบล็กเลเบิ้ล ส าหรับบุรุษ  สุขม  มีมาด 

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Competitor  Positioning) เช่น 
  ของชิ้นเดียวกัน “ตั้งฮ่ัวเส็งถูกกว่า” 

ประเภทของกลุ่มสินค้า(Product Categories Position) เช่น 
  7up  เป็น non – cola 

คุณภาพกับราคา(Quality/Price Positioning) เช่น 
  Every Day Low Price ของห้างโลตัส 

ถิ่นก าเนิดของสินค้า(Country of Origin Positioning)  เช่น 
  เบ็ค เป็นเบียร์ของเยอรมัน 
 

ส่วนประสมการตลาด  4P 
Product (ผลิตภัณฑ์) การสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ก็เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้า ดังนั้น ในทางปฏิบัติ การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา โจทย์จึงอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการอะไร และ
อย่างไร 

Price (ราคา) การตั้งราคานั้น แม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขาย มักจะเป็นผู้ก าหนดราคา แต่หากเราพิจารณา
ให้ครบทั้งกระบวนการแล้ว จะพบว่า ในที่สุดแล้วราคาจะถูกหรือแพง ลูกค้าจะเป็นผู้พิจารณาว่า ราคาที่
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แท้จริงควรอยู่ที่เท่าไหร่   แล้วจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าราคานั้นสมเหตุสมผลแค่ไหน ถูกหรือแพง ซึ่งก็จะ
แตกต่างกันตามข้อมูลประกอบการพิจารณาของลูกค้าแต่ละคน 

Place (การจัดจ าหน่าย) สิ่งที่จะเป็นตัวบอกสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดีหรือไม่นั้น จะ
ถูกวัดโดยความรู้สึกของลูกค้าว่าได้รับความสะดวกสบายแค่ไหนพอใจหรือไม่   และที่ส าคัญมีความเหมาะสม
กับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ในการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญใด ๆ ก็ตามการสื่อสารไปยัง
ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากหากไม่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ใน
มุมของลูกค้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ไม่จัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญใด ๆ เลย 
 

ส่วนประสมการตลาด 4C 
Customer Needs and Want - ความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า - ผลิตภัณฑ์ต้อง

ตอบสนองความต้องการ 
Customer Cost - ต้นทุนของลูกค้า - ลูกค้าจะจ่ายในราคาท่ีเขารับได้จึงต้องมีการตั้งราคาท่ี

เหมาะสม 
Convenience - ความสะดวก - ระบบการจัดจ าหน่ายจึงควรกระจายให้ทั่วถึง 
Communication - การสื่อสาร - สินค้าต้องมรีายละเอียด คุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

 

โดยสรุปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง 4P และ 4C  เป็นการชื้ให้เห็นว่า  ในการด าเนินการทาง
การตลาด  แม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเกิดจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ แต่สิ่งที่จะเป็นตัววัดว่าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้น  อยู่ที่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน  ซึ่งจากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 4P และ 4C จะพบว่า ใน
มุมมองของลูกค้าสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีลูกค้าน ามาพิจารณา  ถือเป็นส่วนส าคัญที่เราจะมีแนวทางในการ
จัดการในแต่ละ P อย่างไร  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงใจ 


