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TARGET AUDIENCE ANALYZE
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สื่อสารอย่างไรให้โดน

ในการวางแผนการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน นับเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ หากดูใน
ค�ำจ�ำกัดความ กลุม่ เป้าหมาย คือกลุม่ คนทีก่ ำ� หนดโดยคุณลักษณะพิเศษ และลักษณะทัว่ ไปต่างๆ ทีจ่ ะเป็นคุณสมบัติ
ของผูร้ บั เนือ้ หา ตามทีผ่ สู้ อื่ สารต้องการส่งสารไปให้ หรือหากเป็นการสือ่ สารทางการตลาด พูดง่ายๆ ก็คอื กลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายนั่นเอง นั่นหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่เราต้องการจะพูดด้วย หรือเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้ม
ว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการมากที่สุด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินกลยุทธ์ทาง
การสื่อสารให้ประสบความส�ำเร็จ
การพิจารณาถึงคุณสมบัติ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายผ่าน
ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล จะช่ ว ยท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายมี ค วามชั ด เจน
ได้มากยิง่ ขึน้   ส�ำหรับผูส้ อื่ สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูลกั ษณะ
และพฤติกรรมทั่วไปของกลุ่มที่ต้องการ เช่น การพิจารณาการ
ใช้ช่องทาง Social Media  การเป็นสมาชิก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
วิธีการรับสาร ช่วงเวลา การสะท้อนกลับ และแม้กระทั่งใช้จ่าย
เพื่อช่วยจ�ำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง
การเลือกข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ลึกซึ้ง ชัดเจน ถูกต้อง
มาจากกระบวนการเก็บข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
หรือการวิจัย ย่อมท�ำให้การระบุและก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายมี
ความเฉพาะเจาะจง ลดการแก้ปัญหาความซับซ้อนต่างๆ ได้
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้น เริ่มต้นจากการอธิบาย
ประเด็นหลัก ของ Content ที่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการน�ำเสนอ ว่า
ตรงกับกลุม่ ไหนมากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับ จัดอันดับความส�ำคัญ
ก�ำหนดให้มีค�ำจ�ำกัดความ ของผู้บริโภค แต่ละกลุ่ม เพื่อลด
ความคลุมเครือ ที่จะสร้างแนวทางส�ำหรับเนื้อหา ข้อความ ที่จะ
สื่อสาร หาปัจจัยเพิ่มเติมที่ท�ำให้คนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในส่วนของจุดร่วมของลักษณะที่
เหมือนกัน โดยใช้การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายเพือ่ จัดวางต�ำแหน่ง
ที่เหมาะสมในการค้นหา และเข้าถึง  
การวิเคราะห์ลกั ษณะ คุณสมบัติ ของกลุม่ เป้าหมาย
การก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ของกลุ ่ ม เป้ า หมาย เป็ น การ
แยกแยะเพื่ออธิบายความหมายของกลุ่มเป้าหมาย ได้ลึกซึ้งขึ้น
อาทิ ขนาด จ�ำนวน ความเป็นอยูใ่ นสังคมตามโครงสร้าง อายุ รายได้
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อาชีพ การกระจายตัว หรือการก�ำหนดสถานที่ตั้งตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ในเมือง รอบนอกเมือง ชนบท แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น
Size ขนาด
ขอบเขตย่อมมีผลหรืออิทธิพลต่อสังคม ส่วนแบ่งทาง
ประชากร การกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวน รูปแบบการด�ำเนินชีวติ และความเป็นอยู่ ความสามารถ
ต่อการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค นอกจากนี้ ในแต่ละ
ภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือปัจจัยอื่นที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวอาจส่งผลต่อ ทัศนคติ ความเชือ่ แตกต่างจากกัน
Age อายุ
ซึ่งมีการผันแปรเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด หรือความรู้สึกนึกคิด
ในแต่ละช่วงวัย แนวโน้มของประชากรที่มีอายุยืนขึ้น อัตรา
การเกิดที่ลดลงมีผลต่อจ�ำนวนของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มด้วย     
อายุที่แตกต่างอาจมีผลต่อความชอบ พลังและรสนิยม ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย
Sex เพศ
แต่ละเพศย่อมมีความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจ ตามสภาพความสนใจ
สังคมความเป็นอยู่ ไม่วา่ จะเป็น ผูห้ ญิง ผูช้ าย และเพศทางเลือก
ที่มีอยู่หลากหลายในสังคม ย่อมมีแนวโน้มต่อความคิดการ
ตัดสินใจ ทัศนคติและพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ความอ่อนโยน
ความเป็นผู้น�ำ  การมีส่วนร่วม ในการสื่อสารเนื้อหา หรือสื่อสาร
การตลาดก็ตาม การน�ำลักษณะความแตกต่างทางเพศมา
พิจารณาองค์ประกอบ ข้อพึงระวัง ในการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
ให้ระบุชัดเจนยิ่งขึ้น

Occupation อาชีพ
มีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต บุคคลในแต่ละสาขา
อาชีพจะมีความจ�ำเป็นและความต้องการในการรับรู้ และความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ า่ งกัน บางครัง้ การแต่งกาย
อาจเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอาชีพ อาชีพจึงต้องศึกษาว่าข้อมูล
เนื้อหานั้นๆ เป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อจะได้
จัดเตรียมให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างเหมาะสม
Education การศึกษา
เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำงานและรายได้ ผูท้ มี่ กี ารศึกษา
สูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่
มากกว่า และยังมีผลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
เข้าใจในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนการตัดสินใจในข้อมูล เหตุผลในการใช้จ่าย หรือเลือก
รับเนื้อหาที่แตกต่างกันไป
Income รายได้
ทัง้ ของตนเองและของครอบครัว ตลอดจนฐานะ ทรัพย์สนิ
และเงินสะสม ซึง่ จะมีผลต่ออ�ำนาจในการซือ้ รายได้เป็นลักษณะ
ทางด้านประชากรที่นักการตลาดให้ความส�ำคัญมาก เนื่องจาก
สามารถใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้รายได้ ยังมีอิทธิพลต่อการใช้เงิน เวลาในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ รูปแบบในการด�ำเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูล และ
การบริโภค อีกด้วย
Marital status ลักษณะสถานะทางครอบครัว
แม้วา่ สังคมในปัจจุบนั จะมีการใช้ชวี ติ ครอบครัวทีซ่ บั ซ้อนขึน้
การแต่งงานลดลง แต่ไม่ใช่จำ� นวนการใช้ชวี ติ คูจ่ ะลดลงตามไปด้วย
จ�ำนวนสมาชิก ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว ยังมีความ
น่าสนใจ ส�ำหรับการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจทั้งในเชิง
โครงสร้างและในการพิจารณาตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
และส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจจากข้อมูลการลงทุน การใช้ชวี ติ
ความเป็นอยู่ การเลือกชนิดที่อยู่อาศัย
Behaviorist พฤติกรรม
เป็นอีกประเด็นของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้น
การแบ่งตามพฤติกรรม เช่น ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทัศนคติ
ที่ออกมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบส�ำหรับ
แนวทางปฏิบัติในชีวิต หรือตอบสนองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น
พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการรับสื่อ การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร พฤติกรรมต่อการใช้ชวี ติ อาทิ ด้านสุขภาพ  ความเป็นอยู่
อาหารการกิน พฤติกรรมในการใช้ Social Media การเป็นสมาชิก
ในกลุ่มองค์กร กลุ่มสังคมต่างๆ ตามความถนัด หรือสนใจ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร

“drphotjai@gmail.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์
ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ
้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบ
ั
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศมีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่ง
ทีห
่ ลากหลายทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Lifestyle รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
มีความจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ
และความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ซึง่ จะช่วยท�ำให้ความ
สามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างละเอียด  
เข้าใจความต้องการ เพื่อท�ำให้ตอบโจทย์การน�ำเสนอข้อมูล
เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เช่น
กลุ่มเป้าหมายใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างไร   มีความชอบและไม่
ชอบสิง่ ใด ทีเ่ ลือกเฉพาะประเด็นทีน่ า่ สนใจ และมีความเกีย่ วข้อง
กับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เพื่อน�ำมาจับกลุ่มเป็น Lifestyle
Segmentation ได้ อาทิ กิจกรรม  ความสนใจ  รสนิยม ค่านิยม
ความคิดเห็น ที่เกี่ยวกับ การท�ำงาน ชีวิตการท�ำงานพื้นฐาน
ความเป็นมา ชีวิตครอบครัว เรื่องของตัวเอง กิจกรรมทางสังคม
งานอดิเรก การใช้วันพักผ่อน ความบันเทิง ท่องเที่ยว แฟชั่น
สภาพเศรษฐกิจ ความสนใจเรื่องการเมือง การท�ำประโยชน์
มีส่วนร่วมต่อสังคมหรืองานเพื่อชุมชน เป็นต้น
        การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าวนี้ เป็นการประยุกต์
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation)
กับการแบ่งส่วนทางการตลาดผูบ้ ริโภค ซึง่ จะได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน
ทั้งด้านประชากรศาสตร์ และสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผล
ต่อการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตาม
ลักษณะของ อายุ รายได้ เพศ การประกอบอาชีพ ครอบครัว
ข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ และข้อมูลเฉพาะทางการใช้ชวี ติ จะสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ทงั้ ทางด้านการสือ่ สาร Content และการตลาด
ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การระบุ และจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างชัดเจน
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