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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ 
(2) เพื่อเสนอแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method 
Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้เนื้อหา
บนส่ือออนไลน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวประเทศไทย (SWOT Analysis) แล้วก าหนด
แผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยด้วย TOWS Matrix 
Analysis และการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบแผนกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศชาวต่างชาติ  

ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ ผู้วิจัยสร้างแบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว 
โดยข้อค าถามได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs (กิจกรรม, ความสนใจ, 
ความคิดเห็น) และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในกระบวนการตัดสินใจท่องเท่ียว (Tourism behavior in 
the purchasing decision process ) ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 197 ข้อ ท าการลดข้อค าถามโดย
พิจารณาจากค่า Cronbach’s alpha if item deleted โดยจะต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาคและค่า Corrected Item-Total Correlation มากกว่า 0.3 ท าให้เหลือข้อค าถาม
จ านวน 70 ข้อ น ามาวิเคราะห์โดยการหมุนแกนด้วยวิธีเวอริแมก (Varimax) ได้องค์ประกอบด้านการ
ท่องเท่ียว 5 ประการ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านข่าวสารและข้อมูลด้านการท่องเท่ียว (2) องค์ประกอบ
ด้านแรงบันดาลใจในการเดินทาง (3) องค์ประกอบความชอบด้านการท่องเท่ียวและจุดหมายปลายทาง 



จ 

 

(4) องค์ประกอบด้านความต้องการเดินทางท่องเท่ียว และ(5) องค์ประกอบด้านประเภทของการท่องเท่ียว 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและการเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ โดย
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีการหาข้อมูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านส่ือประเภท
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้คาดหวังมากท่ีสุด คือ เรื่องการยอมรับ
อย่างจริงใจของคนในท้องถิ่นและความปลอดภัยส าหรับคนกลุ่มนี้ 2) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ชาวต่างชาติ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นคือ “SHOE-Flower Model” ซึ่ง SHOE ซึ่งแสดงถึงนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม Safe & Chill 2. กลุ่ม Hits 3. กลุ่ม Option 
และ 4. กลุ่ม Exploit โดย FLOWER จะแสดงถึงกลยุทธ์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ 1 ช่วยเหลือ (Favored) 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะช่วยเหลือนักท่องเท่ียว กลยุทธ์ท่ี 
2 ชัดเจน (Lucid) เพิ่มเนื้อหาในการแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ กลยุทธ์ที่ 3 ชูโรง (Outstanding) โดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาท่ีสามารถแสดงให้เห็นศักยภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวและสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ได้ กลยุทธ์ที่ 4 ชักจูง 
(Welcome) พัฒนาช่องทางการส่ือสารและวิธีการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง
สะดวก กลยุทธ์ท่ี 5 เช่ือมั่น (Exact) จัดต้ังหน่วยงานกลางท่ีใช้ในการส่ือสารและให้ข้อมูลกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะและกลยุทธ์ท่ี 6 เช่ือมโยง (Related) ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
ค าส าคัญ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การท่องเท่ียว, กลุ่ม
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ, LGBT, LGBT+ 
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Abstract 
 

The research topic: Online marketing communication strategies to promote 
tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist group has aims to (1) To study the tourism 
lifestyle of LGBT+ foreign tourist group (2) To present online marketing communication 
strategies to promote tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist group, this is a Mix 
Method Research between the quantitative research method and the qualitative 
research method, by using data to analyze the use of content on the online media of 
the people who involved with Thailand tourism (SWOT Analysis). And then set the 
online marketing communication strategies to promote tourism in Thailand by using 
TOWS Matrix Analysis and focus group by an expert to review the online marketing 
communication strategies to promote tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist 
group. 

The research found that 1) The travel lifestyle pattern of LGBT+ foreign 
tourist group, the researcher has created the travel lifestyle evaluation pattern by the 
questions from a review of the AIOs (Activity, Interest, Opinion) lifestyle literature and 
tourism behavior in the purchasing decision process, which consisted 197 questions.  
The number of questions was reduced to 70 based on the Cronbach's alpha coefficient, 
by considering Cronbach's alpha if item is deleted, and the corrected item-total 
correlation higher than 0.30. The 70 questions were used to survey a sample group of 
300 respondents. Their responses were analyzed by turning the varimax axis, five 
elements of tourism were obtained such as (1) Travel news and information 
component (2) Travel inspiration component (3) Tourism and destination preferences 
component (4) Traveling need component (5) Types of tourism , which is an important 
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element that affects the mood, feeling, and choices to travel to each places, this 
LGBT+ tourist group has searched tourist attraction mostly via social media. The 
information that this group of tourists most expected is the acceptation from people 
in each area and the safety for this group of people. 2) Online marketing 
communication strategies to promote tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist 
group that the researcher has developed is “SHOE-Flower Model” The SHOE 
represents four groups of travelers with LGBT: 1. Safe & Chill, 2. Hits, 3. Option, and 4. 
Exploit. FLOWER represents a strategy consisting of 1 Favored: Promote cooperation 
and organize training to develop people to be ready to help tourists. Strategy 2 Ensure: 
Add the content showing a clear standpoint on being friendly with LGBT+ people. 
Strategy 3 Highlight: by focus on developing the content that will be able to show the 
potential of tourist attractions and meet the LGBT+ tourist group expectation. Strategy 
4 Welcome: by develops the communication channels and methods to attract the 
tourist to reach the information source easily. Strategy 5 Exact: Establish a central 
agency dedicated to communicating and providing information to LGBT travelers. 
Strategy 6 Related: by support to make cooperation between the government, private, 
and public sectors. 
 
Keywords: Tourism lifestyle, composition analysis, tourism, LGBT, LGBT+ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ในยุคท่ีโลกหมุนไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยกิจกรรมวัตรประจ าวันต้ังแต่  
ต่ืนนอนจนกระท่ังเข้านอนของมนุษย์ล้วนเกี่ยวพันหรืออาจเรียกได้ว่าต้องพึ่งพาอุปกรณ์ส่ือสารและ
อินเตอร์เน็ต ท าให้อินเทอร์เน็ตก้าวเป็นปัจจัยท่ี 5 ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จากสถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตของ Global Digital 2019 พบว่า ประชากรท่ัวโลกมีจ านวน 7,876 ล้านคน มีจ านวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท้ังส้ิน 4,388 ล้านคน และมีจ านวนผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) มากถึง 3,484 ล้านคน โดยมีการใช้งานบนโซเชียลมีเดียเฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 16 นาที
ต่อวัน โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2018 ร้อยละ 0.7 ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์ของ
ผู้บริโภคท่ีเพิ่มขึ้น โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ยูทูบ (YouTube) และอินสตาแกรม (Instagram) ตามล าดับ (WP, 2019) ซึ่งส่งผลให้
การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารสามารถติดต่อกันได้โดยทันทีทันใด ถึงแม้จะอยู่ไกลคน
ละซีกโลก ซึ่งนั่นเป็นผลดีแก่ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่งออกสินค้าหรือธุรกิจด้านการท่องเท่ียว 

“การท่องเท่ียว” เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ในปี 2562 
ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 39.7 ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า 1.93 ล้าน
ล้านบาท (Voice Online, 2020) ด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีพัฒนาจนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
การส ารวจและจัดอันดับเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ประจ าปี 2019 
โดย Master card’s Global Destinations Cities Index 2019 พบว่า กรุงเทพมหานคร ได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นอันดับท่ี 1 เมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก (Robino, 2019) 
เพราะความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงปริมาณการใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล (มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล, 2562)   

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตและพัทยาก็ติดอันดับท่ี 14 และ 15 อีกเช่นกัน ด้วยภาวะท่ีมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในตลาดโลก ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) จึงบรรจุประเด็นการท่องเท่ียวให้เป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เน้นการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2561) และได้ก าหนดทิศทางการเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยจากการท่องเท่ียว
แบบ Mass Tourism สู่การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่งเน้นนักท่องเท่ียว
คุณภาพ ท่ีมีก าลังการซื้อสูงและให้ความส าคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา (Adminpress, 2019) 
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กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือท่ีรู้จักกันว่ากลุ่ม “LGBT” ซึ่งย่อมาจากเลสเบี้ยน 
(Lesbian) เกย ์(Gay) กลุ่มรักร่วมสองเพศ (Bisexual) กลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) (GLAAD, 2018) 
ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก (LGBT-Capital, 2019) และมีค่า GDP 
ต่อหัวสูงถึง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (LGBT-Capital, 2020) ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจรายได้ต่อ
ปีของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (ชาย) ในสหรัฐอเมริกา ของ Experian Information 
Solutions Inc. ท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงกว่ารายได้ต่อปีของประชากรชายท่ัวไปประมาณ 800 ดอลลาร์
สหรัฐ (Connor, 2020) โดยประชากรกลุ่มนี้นิยมท่ีจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับแฟช่ัน ความบันเทิง และ 
การท่องเท่ียวสูงกว่าประชากรท่ัวไป (IGLTA, 2017) โดยเฉพาะในภาคของการท่องเท่ียวพบว่ามีมูลค่า
สูงถึง 6 พันล้านปอนด์ และ 85 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 (Carmela, 2020) 

จากจ านวนประชากรของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีเพิ่มมากขึ้นและอัตรา
การยอมรับในเรื่องของประชากรท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีทิศทางการเปล่ียนแปลงไปใน
ทางบวกในหลายๆประเทศท่ัวโลก (Brown, 2020) ท าให้ค าว่า LGBT ไม่สามารถเป็นตัวแทนของ
เพศต่าง ๆ ท่ีถูกนิยามข้ึนมาได้ จึงได้มีการบัญญัติค าศัพท์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเพศท่ี
แตกต่างจากเพศท่ัวไปว่า “LGBT+” (Gold, 2018) โดยในประเทศไทยมีคนกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 6% 
ของประชากรกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ัวโลก หรือประมาณ 4 ล้านคน (พลพัต สาเลยยกานนท์, 
2563) 

ส าหรับประเทศไทยการยอมรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศนั้นมีมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน เห็นได้จากการท่ีมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสามารถเปิดเผยตัวตนกัน
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น นักแสดง นักการเมือง นักวิชาการ อาจารย์ฯ จากการจัดอันดับของ Gay 
Travel Index 2019 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยการให้คะแนนประเทศท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวของ
กลุ่ม LGBT+ โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ เช่น กฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกัน สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มคนข้ามเพศ อิทธิพลทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านกลุ่ม LGBT+ พบว่า ประเทศไทย
นั้นอยู่ในอันดับท่ี 47 จาก 197 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งขึ้นมา 20 อันดับจากปี 2018 นั่นเป็นผลมาจาก 
การรณรงค์ต่อต้านพวกรักร่วมเพศและการพยายามผลักดันกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกัน 
(SPARTACUS travel, 2019) ท าให้ประเทศไทยเปรียบเสมือนสวรรค์ส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากสภาพแวดล้อมจะเหมาะแก่การพักผ่อนแล้ว ยังสามารถแสดง
ตัวตนได้อย่างเปิดเผย  

ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศว่า
เป็นประเทศท่ีมีความเป็นมิตรและยังเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ต้องการท่ีจะ
เดินทางมาเยือน (Arestis, 2020) แม้ว่าประเทศไทยจะมีการยอมรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
มากกว่าหลายๆ ประเทศในประเทศแถบเดียวกัน แต่การท าความเข้าใจนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ยังเป็นไป
ได้ยากเพราะเป็นกลุ่มท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีละเอียดและซับซ้อน (PP, 2018) 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ Lifestyle จึงถูกน าไปใช้ในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 
ซึ่งก่อนหน้านี้มักใช้ข้อมูลด้านประชากรมาช่วยในการแบ่งส่วนตลาด แต่นั่นยังไม่ละเอียดมากพอท่ีจะ
ท าให้รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
จะสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีเข้าร่วม ความสนใจ และความคิดเห็น (Plummer, 1974) ซึ่งภาพ
สะท้อนเหล่านี้นับเป็นศิลปะการใช้ชีวิตท่ีละเอียดอ่อน ท าให้มีมุมมองท่ีกว้างขึ้น และมีมิติท่ีมากขึ้น
เกี่ยวกับผู้บริโภค (Blackwell et al, 2001)  

หากพูดถึงค าว่า “เพศ” หรือ Gender เช่ือว่าหลายๆคนอาจนึกถึงเพศชายและเพศหญิง 
ซึ่งแท้จริงแล้วเพศสภาพในโลกใบนี้มีมากกว่านั้น จากบทความเรื่อง “SEX AND GENDER A 
BEGINNER'S GUIDE” (Cooper, 2015) ระบุว่าการนิยามความหมายของค าว่าเพศในปัจจุบัน ไม่เฉพาะ
แค่เพียงเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศเท่านั้น แต่พิจารณาลึกซึ้งถึงกระบวนการคิดและความรู้สึก  
ท าให้ในปัจจุบันในโลกนี้มีเพศมากถึง 32 เพศ  

 
ภาพท่ี 1 เพศสภาพจ านวน 32 เพศ 

 

 
 

ท่ีมา : “SEX AND GENDER A BEGINNER'S GUIDE” (Cooper, 2015) 
 

 หากมาลองพินิจพิจารณาดูจะพบว่า จริงๆ แล้วไม่ว่าจะนิยามว่าเป็นเพศไหน หรือ
รสนิยมอย่างไร ส่ิงเหล่านี้ก็เป็นแค่เครื่องมือท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจ าแนกบุคคล เพื่อความง่าย
หรือความสะดวกในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเครื่องมือนี้เองท่ีเราถูกปลูกฝังมาต้ังแต่เด็ก เพื่อท าให้เราเข้าใจ
ว่าในโลกนี้มีเพียงแค่สองเพศเท่านั้น ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องใหม่หรือน่าประหลาดใจอะไร
นักส าหรับสังคมทุกวันนี้ แต่หากย้อนไปในอดีต เรื่องนี้คงเป็นเรื่องท่ีผิดบาปและแปลกประหลาดอย่าง
ท่ีสุด แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าในอดีตจะไม่มีกลุ่มชายรักชายหรือหญิงรักหญิง 
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โดยในหนังสือพระไตรปิฎกมีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับท่ีว่าด้วย “บุคคลใดท่ีมี
ลักษณะทางเพศท่ีมิใช่ชายหญิง รวมท้ังมีพฤติกรรมทางเพศต้องห้าม” ไม่สามารถท าการอุปสมบทได้ 
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากภาพจิตกรรมฝาผนัง ซึ่งตามปกติแล้วจิตรกรรมฝาผนังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยว
พุทธประวัติ และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่หากสังเกตช่องว่างระหว่างภาพจะเห็นว่ามี
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นๆ สอดแทรกไปด้วย 
 

ภาพท่ี 2 ภาพจิตรกรรมด้านหลังตู้พระธรรมในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ 
 

 
 
ท่ีมา : หนังสือเพศแห่งสยาม, หน้า52 (สุไลพร ชลวิไล, 2562) 
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ภาพท่ี 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่ 

 

ท่ีมา : หนังสือเพศแห่งสยาม, หน้า54  
 

ภาพท่ี 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน 

 

ท่ีมา : ต้น นาครัตน์, 2558 
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ภาพท่ี 5 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จ.ราชบุรี 

 

ท่ีมา : โรม บุนนาค, 2558 
 

ภาพท่ี 6 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม (หญิงจับนมหญิง) จ.ราชบุรี 

 

ท่ีมา : ญาดา อารัมภีร, 2562 
 
บทกลอนหรือวรรณกรรมท่ีมีการใช้ค าว่า “เพื่อน หรือ เล่นเพื่อน” เพื่อส่ือถึงการมี

เพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ดังปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีท่ีกล่าวว่า 
“ฝ่ายห้ามแหนแสนสนมเมืองรมจักร     แต่ล้วนนักเลงเพื่อนเหมือนกันหมด 
ด้วยเมื่ออยู่บูรีภิรมย์รส          เพราะท้าวทศวงศาไม่ว่าไร 
จนเคยเล่นเป็นธรรมเนียมนางรมจักร      ท้ังร่วมรักชีวิตพิสมัย  
กลางคืนเท่ียวเกี้ยวเพื่อนออกเกล่ือนไป เป็นหัวไม้ผู้หญิงลอบท้ิงกัน” 
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นอกจากภาพวาดจิตรกรรมและวรรณกรรมแล้ว เรื่องของความหลากหลายทางเพศยังมี
ปรากฏในเอกสารพงศาวดารท่ีมีการกล่าวถึง "ขันที" ซึ่งคือบุคคลเพศชายท่ีถูกตัดอวัยวะเพศ หรือ
เอกสารทางประวัติศาสตร์ท่ีมีการบันทึกถึงบทลงโทษบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันโดยในกฎ
มณเฑียรบาลข้อท่ี 124 มีความว่า  

“อนึ่งสนม ก านัลคบผู้หญิงหนึ่งกัน ท าดุจชายเป็นชู้เมียกัน ให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ที 
ศักคอประจานรอบพระราชวัง ท่ีหนึ่งให้เอาเป็นชาวสตึง ท่ีหนึ่งให้แก่พระเจ้าลูกเธอหลานเธอ” 

 
ภาพท่ี 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จ.ราชบุรี (การลงโทษฐานเล่นเพื่อน) 

 

ท่ีมา : โรม บุนนาค, 2558 
 

เรื่องความหลากหลายทางเพศยังมีหลักฐานปรากฏอีกในหลายๆแหล่ง เช่น ในพจนานุกรม
ค าไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ของเจมส์ แคสเวลล์ (James Caswell) ได้ให้ความหมายของค าว่า  

“กะเทย คือ บุคคลท่ีมีประเทษเปนท่ีลับเปนหญิงก็ใช่ เปนชายก็ใช่” ส่วนในอักขราภิธานศรับท์
ได้ให้ความหมายของค าว่า “กะเทย คือ คนไม่เปนเภษชาย ไม่เปนเภษหญิง มีแต่ทางปัศสาวะ” (สุไลพร 
ชลวิไล, 2562)   

ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานส าคัญท่ียืนยันว่า ความหลากหลายทางเพศเป็นส่ิงท่ีมีมานาน
แล้ว แต่ส่วนมากมักจะถูกซ่อนเร้นปิดบังเพราะถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจ ผิดบาป และไม่
ควรได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งแนวความคิดนี้เองท่ีถูกหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่น จากสังคมสู่อีกสังคม 
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ท าให้คนกลุ่มนี้จ าต้องปิดตัวตนของตัวเองเอาไว้ เรื่องราวการมีอยู่ของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศไม่เพียงแต่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกัน โดยในปี  1924  
(พ.ศ. 2467) เฮนรี เกอร์เบอร์ (Henry Gerber) ได้จัดต้ังองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องสิทธิของ
กลุ่มคนเพศทางเลือกขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีเมืองชิคาโก ต่อมาในปี 1930 (พ.ศ. 2473) ลิลี เอลเบ (Lili Elbe) 
ชาวเดนมาร์ก ได้ผ่าตัดแปลงเพศจากเพศชายมาเป็นเพศหญิงได้ส าเร็จเป็นคนแรกของโลก จนในปี 
1969 (พ.ศ. 2512) ได้เกิดเหตุจลาจลท่ีสโตนวอลล์อินน์ (Stonewall Inn) ซึ่งเป็นคลับของกลุ่มชาย
รักชาย โดยต ารวจเข้าจับกุมและท าร้ายร่างกายบุคคลท่ีแต่งตัวไม่ตรงเพศสภาพ จากเหตุการณ์นี้เองท่ี
ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญท่ีจุดประกายให้กลุ่มหลากหลายทางเพศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยลุกขึ้นสู้
กับการกดขี่ทางเพศ การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ สิทธิท่ีเท่าเทียม และแสดงตัวตนออกมาอย่างภาคภูมิใจ 
(ณัชชา พาทพุทธิพงศ์, 2561) 

แม้ว่าในปัจจุบันมุมมองทางความคิดเรื่องความเท่าเทียม การเปิดกว้างของสังคม  
การยอมรับในความแตกต่างท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่ในบางประเทศโดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางก็ยังมอง
ว่าการเป็นคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือการมีเพศสภาพท่ีแตกต่างจากเพศก าเนิดถือเป็นเรื่อง
ท่ีผิดกฎหมายร้ายแรง หรืออย่างในทวีปเอเชีย ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษท่ีรุนแรงแต่การยอมรับในคน
กลุ่มนี้ยังเป็นเรื่องยาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครัว สภาพสังคมและวัฒนธรรม (BBC News ไทย, 
2017) 

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการยอมรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมากกว่า
ประเทศอื่น ๆ ท่ีใกล้เคียงกัน ความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล ถือเป็นข้อได้เปรียบ
ท่ีประเทศไทยจะรักษาความเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ต้องการมาเยือน อีกท้ังความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท่ีท าให้สามารถค้นหาสินค้าหรือบริการท่ี
ต้องการได้ตลอดเวลา โดยในปี 2558 กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศใช้อินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดถึง 
58.3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ในการหาข้อมูลและการซื้อของออนไลน์ ด้วยการใช้งานท่ีง่าย สะดวก 
รวดเร็วและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  (นิกร อาทิตย์, 2563) ซึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียท่ีใช้ใน
การเปิดรับมากท่ีสุด คือ  เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 77 อินสตาแกรม ร้อยละ 7 ทวิตเตอร์ ร้อยละ 6 
ตามล าดับ โดยส่ิงท่ีนิยมค้นหา คือ แฟช่ัน การดูแลตัวเอง และการท่องเท่ียว (งานวิจัย “Spectrum 
Marketing สะท้อนมุมมองใหม่ พิชิตใจชาวสีรุ้ง, 2018)   

ฉะนั้นการสร้างเนื้อหาหรือกลยุทธ์ท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วน
ส าคัญท่ีท าให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว ซึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ส่ิงท่ีนักส่ือสาร
การตลาดจะต้องรู้ คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อน ามาใช้ก าหนดเนื้อหา
ในการส่ือสารให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากประเด็นข้างต้นท าให้เห็นถึงปัญหาท่ี
ต้องมีการวิจัยเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้วางกลยุทธ์ไว้ 
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เพื่อให้มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศไว้
  
ค าถามการวิจัย (Research Question) 
 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศเป็นอย่างไร 

2. การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของการท่องเท่ียวของประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างไร 

3. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 

 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
2. เพื่อวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว

ของประเทศไทย 
3. เพื่อเสนอกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
 
ขอบเขตการวิจัย (Scope) 
 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
1.2 เฟซบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ประเภท

ธุรกิจท่ีพักแรมและประเภทธุรกิจน าเท่ียว 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดท้ังโครงการเป็นเวลา 1 ปี 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 
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นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยว หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลท่ี
แสดงออกผ่านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นด้านการท่องเท่ียว โดยเป็นการวัดระดับของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการท่องเท่ียว แรงบันดาลใจในการท่องเท่ียว ข้อมูลและข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว และประเภทของการท่องเท่ียว ด้วยข้อความท่ีเป็นมาตรวัดลิเคิร์ท 
5 ระดับ ตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ หมายถึง กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ยึดติด
กรอบทางเพศใด ๆ  

การสร้างแบบการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อค าถามท่ีมีคุณภาพผ่านการทบทวน
วรรณกรรม การทดลองใช้ (Try out) วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) การหาค่าความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม (IOC) เพื่อใช้ในการสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ  

การวิเคราะห์การใช้เนื้อหา หมายถึง การน าเสนอเนื้อหาเหตุการณ์ปัจจุบันของการใช้
เนื้อหาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ส่วนประสมทางการตลาด (7Cs) 
1.1 คุณค่าท่ีได้รับ (Customer want and need) คือ การน าเสนอเนื้อหาท่ีแสดง

ให้เห็นว่านักท่องเท่ียวจะได้รับคุณค่าอะไรจากการเดินทางมาท่องเท่ียวยังประเทศไทย เช่น ได้รับ
ความผ่อนคลาย, การได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากวิถีชีวิตเดิม 

1.2 ความคุ้มค่า (Cost to customer) คือ เนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าท่ี
นักท่องเท่ียวจะได้รับเมื่อเทียบกับเงินท่ีเสียไป เวลาท่ีใช้ในการเดินทางมาท่องเท่ียว และความคุ้มค่า
เชิงอารมณ์และความรู้สึก 

1.3 ความสะดวก (Convenience) คือ ความง่ายในการเดินทางท่องเท่ียว เช่น 
นโยบายด้านวีซ่า ระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน 

1.4 การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การให้ข้อมูลหรือรายละเอียดท่ี
ส าคัญในการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว โดยพิจารณาด้านการให้ข้อมูลท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ และ
การให้ช่องทางการติดต่อท่ีสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ตลอกเวลา  

1.5 การดูแลเอาใจใส่ (Caring) คือ การท่ีผู้ประกอบการใส่ใจในเรื่องต่างๆ เช่น 
ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ความใส่ใจในส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

1.6 ความต่อเนื่อง (Continuity) คือ ความต่อเนื่องในการน าเสนอเนื้อหาผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร ต้องมีความถ่ีเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสาร 
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1.7 สภาพแวดล้อม (Circumstance) คือ การน าเสนอเนื้อท่ีแสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพ สภาพอากาศหรือ
สถาปัตยกรรม 

2. รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา คือ วิธีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 
4 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบข้อความ (Text) คือ การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ตัวอักษรในการบรรยาย
เรื่องราว 

2.2 รูปแบบรูปภาพ (Photo) คือ การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ภาพในการบรรยาย
เรื่องราว 

2.3 รูปแบบวิดีโอ (Video) คือ การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ภาพเคล่ือนไหวในการ
บรรยายเรื่องราว 

2.4 รูปแบบลิงก์ (Link) คือ การน าเสนอเนื้อหาโดยการใช้การเช่ือมต่อไปยัง
เว็บไซต์หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ 

3. การใช้แฮชแท็ก (Hashtag) คือ การใช้สัญลักษณ์ “#” น าหน้าค าหลัก เพื่อช่วยใน
การเช่ือมโยงกลุ่มผู้รับสารท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับ

นักท่องเท่ียวโดยตรง ได้แก่  
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม หมายถึง ธุรกิจให้บริการ

ด้านการพักผ่อนหลับนอน เช่น โรงแรม โฮสเทล เกสเฮ้าส์ เป็นต้น 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว หมายถึง ธุรกิจผู้ให้บริการ

ด้านการจัดการท่องเท่ียว แนะน า หรือรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool)  

เพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม โดยมีการเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร  

การเปิดรับสื่อ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและท าการแสวงหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการ โดยผ่านกระบวนการเลือกเปิดรับ เลือกให้ความส าคัญ เลือกรับรู้และ
ตีความหมาย เลือกจดจ า ในการวิจัยนี้ครอบคลุมประเภทของส่ือท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวใช้ค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย หมายถึง 
แผนการด าเนินด้านการใช้เนื้อหาเพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย 
โดยผ่านกระบวนการ  
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1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment scanning) 
2. การก าหนดทิศทาง (Direction setting) 
3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 
4. การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ (Significance of the study) 
 

1. ท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเนื้อหาหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว 

2. ท าให้ทราบสภาพการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียว สามารถน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ส่ือออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. หน่วยงานหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว สามารถน าแผนกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนให้สอดคล้องและตรงต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดย
แบ่งเนื้อหาไว้ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
1.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
1.2 ข้อดีของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
1.3 ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ 
1.4 ส่ือสังคมออนไลน์กับการส่ือสารการตลาด 
1.5 การน าเสนอเนื้อหาบนส่ือออนไลน์ 

1.5.1 ส่วนประสมทางการตลาด 
1.5.2 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา 
1.5.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
2.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 
2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว 
2.3 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
2.4 สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 
2.5 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

2.5.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
2.5.2 กระบวนการการตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว 
2.5.3 การเปิดรับส่ือ 
2.5.4 ความคาดหวัง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
3.1 อัตลักษณ์ทางเพศ 
3.2 ความหลากหลายทางเพศ 

4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
4.1 การจัดท ากลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
4.2 การจัดท าข้อเสนอกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

 
1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการการ
ส่ือสารท่ีเกิดขึ้นใน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการ
ส่ือสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) (นธกฤต, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ าลองการส่ือสาร
ของเบอร์โลว (1960) ท่ีได้สรุปองค์ประกอบของการส่ือสารไว้ 6 ประการ คือ 1) แหล่งสาร 
(Communication source) 2) ผู้เข้ารหัสสาร (Encode) 3) เนื้อหาข่าวสาร (Message) 4) ช่อง
ทางการส่ือสาร (Channel) 5) ผู้ถอดรหัสสาร (Decoder) และ 6) ผู้รับสาร (Communication 
receiver) โดยในการรับ-ส่งข่าวสารของผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้น แหล่งสารกับผู้เข้ารหัสสารอาจเป็น
บุคคลเดียวกัน รวมเรียกว่า “ผู้ส่งสาร” และผู้ถอดรหัสสารกับผู้รับสารอาจเรียกรวมกันว่า “ผู้รับสาร” 
หรือท่ีมักถูกเรียกโดยย่อว่า “SMCR Model” ของเบอร์โลว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ จดจ า และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองและไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดนั้นๆ โดยอาศัยเครื่องมือทาง
การตลาด (ดารา ทีปะปาล, 2554; Juska, 2017; Kotler et al., 2019) 

เนื่องจากปัจจุบันบรรดาธุรกิจต่างๆ พยายามอย่างยิ่งท่ีจะส่ือสารหรือเข้าไปอยู่ใน
ใจของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาดกันอย่างดุเดือด ผนวกกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ี “อินเทอร์เน็ต” เข้ามามีบทบาทท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกเปิดรับเฉพาะข้อมูลท่ีสนใจ 
ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การเลือกใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ท าให้
การส่ือสารการตลาดแบบเดิมอาจไม่เพียงพอท่ีจะสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคได้ จึงท าให้
เกิดแนวคิดทางการตลาดขึ้นมาใหม่ โดยการน าเครื่องมือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มาท างานร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การผสมผสาน 
(Integration) และการส่ือสาร (Communication) โดยผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางออนไลน์ท่ีถูก
สร้างขึ้นเพื่อส่งสารหรือข้อความต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
(Schultz et al., 2013; Kerin & Hartley, 2015; Ang, 2018)  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารการตลาดออนไลน์ คือ กระบวนการการ
ส่ือสารท่ีถูกน ามาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ และก่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค โดยการน าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีถูกสร้างขึ้น 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีท่ีว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบของการส่ือสารของเบอร์โลว 
(Berlo, 1960) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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1.1.1 ผู้ส่งสาร (Sender) จ าเป็นต้องมทัีกษะด้านการส่ือสารท่ีดี (Communication 
Skill) มีความรู้ในเรื่องท่ีต้องการส่ือสารดี (Knowledge) มีทัศนคติท่ีดี (Attitude)  

1.1.2 สาร (Message) การส่ือสารจะส าเร็จหรือไม่นั้น เนื้อหาสาร คือ องค์ประกอบ
ท่ีส าคัญ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของรหัส (Code) เนื้อหาสาร (Content) การจัดเรียง 
ล าดับ (Treatment) องค์ประกอบ (Element) และโครงสร้างของสาร (Structure) โดยงานวิจัยฉบับ
นี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาของสาร 

1.1.3 ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ ตัวกลางท่ีใช้ในการน าเนื้อหาสารจาก
ผู้ส่ง สารไปถึงผู้รับสาร ซึ่งประกอบด้วย ส่ือดั้งเดิม (Offline) และส่ือออนไลน์ (Online) โดยงานวิจัย
ฉบับนี้ ผู้วิจัยเลือกการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 

1.1.4 ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารท่ีดีควรมีทักษะการส่ือสารท่ีดี (Communication 
Skill) มีความรู้ในเรื่องท่ีจะรับสาร (Knowledge) มีทัศนคติท่ีดี (Attitude) และจะต้องพิจารณาระบบ
สังคมและวัฒนธรรมของท้ังตนเองและของผู้ส่งสารประกอบการส่ือสารด้วยเสมอ (Social and 
cultural system) 

1.2 ข้อดีของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
เนื่องจากการส่ือสารการตลาดออนไลน์  เป็นการน าช่องทางออนไลน์และ

อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ท าให้การส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายสามารถท าได้อย่างสะดวก ปราศจาก
ข้อจ ากัดอย่างท่ีเคยเจอในส่ือดั้งเดิม  (Wertime & Fenwick, 2011) ได้แก่ 

1.2.1 ปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลา ท าใหผู้้บริโภคสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
หรือแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการได้ทุกเวลาตามท่ีต้องการ  

1.2.2 ปราศจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับหรือ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากท่ัวโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการในแต่ละบุคคล 

1.2.3 ปราศจากข้อจ ากัดด้านขนาด ท าให้สามารถปรับเปล่ียนเนื้อหาให้เหมาะสม
กับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ 

1.2.4 ปราศจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบการน าเสนอ ท าให้สามารถน าเสนอเนื้อหา
ได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือลิงก์เพื่อเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 
เป็นต้น  

1.2.5 ปราศจากการครอบง าของนักการตลาด มาสู่ยุคท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุม
เนื้อหาเอง โดยเมื่อก่อนผู้บริโภคจะรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากองค์กรหรือนักการตลาด แต่ปัจจุบัน
ผู้บริโภคเองสามารถให้ข้อมูลข้องสินค้าหรือบริการได้โดยปราศจากการควบคุมจากองค์กรหรือนักการ
ตลาด เช่น การรีวิวสินค้าหรือบริการในบล็อก (Blog) หรือคลิปวีดิโอในเว็บไซต์ของเฟซบุ๊ก, ยูทูบ และ
ส่ือผสมใหม่ ๆ อาจสร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาท่ีสร้างจากผู้บริโภค (Consumer-
Created Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปาก (Online Word-of-Mouth) 
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1.3 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
ส่ือสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นการส่ือสารในรูปแบบ

การตอบโต้ระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาในการส่ือสารเอง แต่
เป็นผู้จัดหาเครื่องมือให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีมีความน่าสนใจท้ังใน
รูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมไปถึงไฟล์ต่าง ๆ ท่ีสามารถแนบข้ึนไปยังส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อท า
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารนั้นให้กับผู้อื่น ส่ือสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ โดยใน
อดีตการโฆษณาสินค้าและบริการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยส่ือต่างๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และส่ือ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากท่ีสุด และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงหาก
ต้องการใช้ส่ือดังกล่าว ดังนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของ
ผู้บริโภค องค์กรหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ จึงเกิดการต่ืนตัวและหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจและติดตาม  
(ปีเตอร์ รักธรรม, 2558) 

ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยรูปแบบการส่ือสารแบบ 
Interactive หรือ Two Way Communications ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
และผู้เป็นเจ้าของพื้นท่ีก็สามารถใช้พื้นท่ี เผยแพร่ และโต้ตอบได้อย่างทันทีทันใด (Durkin et al, 2018) 
นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยหรือแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ตลอดเวลา โดยเนื้อหาท่ีใช้ในการส่ือสารผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ หรือข้อความตัวอักษร
เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ถึงการกระท าของตัวเอง โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาสาระ เพื่อจูงใจให้
ผู้ท่ีอยู่ในโลกออนไลน์นั้นได้เข้าถึง กลายเป็นสถานท่ีพบปะผู้คน (Community) โดยการสร้างประวัติของ
ตัวเองและสร้างเครือข่ายเพื่อติดต่อและส่ือสารกับผู้อื่น เช่น My Space, Facebook, Line, Instagram, 
Twitter, Google+, YouTube เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแฟลตฟอร์มท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อท าการ
ตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกออนไลน์ (Tuten & Solomon, 2014) 
ประเภทของส่ือสังคมในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจ
โฆษณา, 2562 ) 

1.3.1 บล็อกหรือเว็บบล็อก (Blog /Weblog) เป็นเครื่องมือการส่ือสารท่ีใช้งาน
บนเว็บไซต์ มีลักษณะเหมือนกับเว็บบอร์ด ผู้ใช้บล็อก สามารถเขียนบทความของตนเองและเผยแพร่
ลงบนอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย  บล็อกเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ เผยแพร่ความรู้
ด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีเป็น  Blog เช่น Learners, GotoKnow, wordpress, 
blogger เป็นต้น 

1.3.2 โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ใน
การสร้างเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้เขียนและอธิบายความสนใจหรือกิจกรรมท่ีท า เพื่อ
เช่ือมโยงความสนใจและกิจกรรมกับผู้อื่นในเครือข่ายสังคม ด้วยการสนทนาออนไลน์ การส่งข้อความ 
การส่งอีเมล์ การอัพโหลดวิดีโอ เพลง รูปถ่าย  เพื่อแบ่งปันกับสมาชิกในสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
เครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Instagram และ Google+ เป็นต้น 
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1.3.3 ไมโครบล็อก (Micro Blog) เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกท่ีจ ากัดขนาดของ
ข้อความ โดยสามารถเขียนข้อความได้ครั้งละ 140 ตัวอักษร เช่น Twitter, Tumblr เป็นต้น โดย 
Twitter เป็นไมโครบล็อกท่ีมีผู้นิยมใช้มากท่ีสุด เดิมท่ีผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้บริการเขียน
เรื่องราวว่าก าลังท าอะไร (What are you doing) แต่กิจการต่างๆ กลับน า Twitter ไปใช้ในทางธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อการสร้างแบรนด์ ตลอดจนถูกน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการบริการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

1.3.4 มีเดียแชร์ริ่ง (Media Sharing) เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลด
รูปภาพ ข้อมูล เพลง หรือวิดีโอ เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิก หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่น  
ยูทูบ, ฟลิคเกอร์ (Flickr) เป็นต้น 

จากการศึกษาข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนบนโลก อีกท้ังยังมีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงผู้บริโภคได้จ านวนมาก สามารถส่ือสารได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์
เสียง และไฟล์วิดีโอ และยังสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทันเวลา ท าให้ 
นักส่ือสารการตลาดหรือองค์กรสามารถพูดคุยกับผู้บริโภคได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขด้านเวลา และ
สถานท่ี เช่น การพูดคุยกับผ่านกระดานข้อความ (Wall) ซึ่งสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักการตลาดควรจะให้ความส าคัญและน า
ประโยชน์ต่าง ๆ ของส่ือสังคมออนไลน์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการจัดอันดับส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีมีจ านวนผู้ใช้งานมากท่ีสุดของ Digital 2020 พบว่า เฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มท่ีมีจ านวนผู้ใช้งานมาก
ท่ีสุดในโลก (KEMP, 2020) และกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศก็นิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กในการติดต่อ ส่ือสาร และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มมากท่ีสุดเช่นกัน (Clement, 2019) ผู้วิจัย
จึงศึกษาการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ “เฟซบุ๊ก”  

1.4 สื่อออนไลน์กับการสื่อสารการตลาด 
เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ แพลตฟอร์มท่ีถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเช่ือมต่อบุคคลหลายๆ 

คนจากท่ัวโลกจนเกิดเป็นเครือข่ายสังคมท่ีสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น ในรูปแบบของ
ข้อความ รูปภาพ การแบ่งปันเนื้อหาจากบุคคลอื่น ให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับชม และแสดงความคิดเห็น 
โดยผู้มีช่ือเสียงในสาขาต่างๆ หรือธุรกิจต่างๆจะแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ให้ผู้ติดตามได้
ทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เฟซบุ๊กเริ่มเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยเมื่อปี 2550 (รัชญา จันทะรัง, 
2554) จนกระท่ังปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มแรกจะใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน จนกระท่ังเป็นพื้นท่ีในการแสดง
แนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆ เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง การติดต่อนัดพบ การสร้างเครือข่ายของ 
ผู้ท่ีมีความสนใจร่วมกัน การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ จนกลายเป็นการสร้าง
กลุ่มและพัฒนามาสู่การสร้างแฟนเพจท่ีเช่ือมการส่ือสารระหว่างปัจเจกชนหลายคนเข้าด้วยกัน  
(กรัณย์ จิตธารารักษ์, 2557) ซึ่งในปัจจุบันเกือบทุกธุรกิจหันมาใช้เฟซบุ๊กในการท าการตลาดออนไลน์
เพื่อใช้ในการส่ือสารกับผู้บริโภคกันมากขึ้น 
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เฟซบุ๊กก่อตั้งโดย มาร์ค เอลเลียต ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Elliot Zuckerberg) ในปี 
2004 โดยเริ่มแรกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลังจากนั้นจึงเริ่มให้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเข้าใช้งานได้ โดยในปีแรกเฟซบุ๊กท าได้แค่เขียนข้อความลงบน Profile 
page เท่านั้น โดยในปี 2005 เป็นปีแรกท่ีได้ขยายฐานผู้ใช้งานไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย และใช้
ฟังก์ช่ันการอัพ โหลดรูปภาพ จากนั้นก็ให้ผู้พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันจากภายนอกมาท าการพัฒนา
เรื่อยมา จนในปี 2009 เฟซบุ๊กมีผู้ใช้งานครบ 350 ล้านคน และมีการเริ่มใช้งานปุ่มไลค์ (Like) เป็น
ครั้งแรก ในปี 2012 มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และท าการซื้อ
แอพพลิเคช่ันอัพโหลดรูปภาพช่ือ อินสตาแกรม และในปีนี้เองเฟซบุ๊กมียอดผู้ใช้งานจากท่ัวโลกจ านวน 
1 พันล้านคน (Boyd, 2019) ในปัจจุบันเฟซบุ๊กก็ยังคงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ียังได้รับความนิยมสูงสุด
ต่อเนื่องในหลายประเทศ 
 

ภาพท่ี 8 สถิติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ปี 2020 
 

 
 
ท่ีมา : We Are Social, 2020 
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ภาพท่ี 9 สถิติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ปี 2019 

 
ท่ีมา : Clement, 2019 

 
1.5 การน าเสนอเนื้อหาบนสือ่ออนไลน ์

การน าเสนอเนื้อหาบนส่ือออนไลน์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจหรือพึงพอใจ
ในเนื้อหานั้นจะต้องประกอบด้วย 3 ด้าน (พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์, 2555) ดังนี้  

1.5.1 มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีน่าสนใจ  
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือทางการตลาด

ท่ีธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยเครื่องมือทางการตลาดส าหรับธุรกิจ 
การให้บริการนี้เรียกว่า 7Ps ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย (Place) 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ด้านบุคคล (People ) หรือ
พนักงาน ( Employee ) 6) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence 
and Presentation ) และ 7) ด้านกระบวนการ ( Process) (Kotler & Keller, 2006)  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ส่ิงซึ่งสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ได้ คือ  ส่ิงท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   

2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน 
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3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีต้ัง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญ
ในการติดต่อส่ือสารให้ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ี
ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

7) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 

จากข้างต้นคือมุมมองในด้านของธุรกิจหรือผู้ให้บริการ แต่ด้วยการแข่งขัน
ท่ีสูงขึ้นท าให้ภาคธุรกิจหรือผู้ให้บริการต้องเปล่ียนมุมมอง โดยมองท่ีมุมของลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้า
ต้องการอะไร และน าเสนอขายสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ โดยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้าหรือผู้บริโภค (7Cs) ประกอบด้วย 

1) คุณค่าท่ีจะได้รับ/ความต้องการ (Customer want and need) ให้
ข้อมูลหรือสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ หรือเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา
ในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นในการคิดสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา โจทย์จึงอยู่ท่ีว่าลูกค้าต้องการ
อะไร อย่างไร หรือมีปัญหาอะไรบ้าง 

2) ความคุ้มค่า (Cost to customer) แม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขาย จะเป็น 
ผู้ก าหนดราคา แต่หากพิจารณาให้ครบท้ังกระบวนการแล้ว จะพบว่าราคาจะถูกหรือแพง ผู้บริโภคจะ
เป็นผู้พิจารณาว่า ต้นทุนท่ีแท้จริงควรอยู่ท่ีเท่าไหร่ แล้วจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าราคานั้นสมเหตุสมผล
แค่ไหน ถูกหรือแพง ซึ่งก็จะแตกต่างกันตามข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริโภคแต่ละคน 
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3) ความสะดวก (Convenience) ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลหรือการ
บริการนั้นๆ ซึ่งจะถูกวัดโดยความรู้สึกของผู้บริโภคว่าได้รับความสะดวกสบายแค่ไหน พอใจหรือไม่ 
และท่ีส าคัญมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มหรือไม่ 

4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) การส่ือสารไปยังลูกค้าถือเป็น
ส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากหากไม่สามารถส่ือสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ทุกอย่าง
ท่ีท าขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์หรือโปรโมชั่นก็จะไม่ถูกรับรู้  

5) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) บุคคลในองค์กร หรือพนักงานในองค์กรท่ี
ให้บริการการแก่ลูกค้า ต้องเป็นบุคคลท่ีดี มีคุณภาพ ใส่ใจและดูแลลูกค้า รวมท้ังตระหนักถึงความพอใจ
ของลูกค้า ยิ่งในกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ กีบริการด้วยความจริงใจ ปราศจากอคติเป็นเรื่อง
ท่ีส าคัญมาก 

6) ความต่อเนื่อง (Continuity) ผู้ให้บริการต้องพิจารณาว่าจะมีกระบวนการ
ใดท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์แบบและ
ต้องมีความสม่ าเสมอ 

7) สภาพแวดล้อม (Circumstance) ส่ิงแวดล้อมในการให้บริการหรือ
ปัจจัยใดๆ ท่ีผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ท่ีสร้างความสะดวกสบาย หรือ สร้างบรรยากาศท่ีดีได้ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังตาราง  
 
ตารางท่ี 1 มุมมองระหว่างธุรกิจ (7Ps) กับผู้บริโภค (7Cs) 

มุมธุรกิจ (7Ps) มุมผู้บริโภค (7Cs) 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 1) คุณค่าท่ีจะได้รับ/ความต้องการ (Customer 

want and need) 
2) ราคา (Price)  2) ความคุ้มค่า (Cost to customer) 
3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  3) ความสะดวก (Convenience) 
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
5) ด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee)  

5) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
 

6) ด้านกระบวนการ (Process)  6) ความต่อเนื่อง (Continuity) 
7) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  

7) สภาพแวดล้อม (Circumstance) 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (2563) 
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1.5.2 มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีหลากหลาย 
รูปแบบเนื้อหาการตลาดท่ีสามารถน าเสนอบนส่ือสังคมออนไลน์ประเภท

ต่าง ๆ มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1) รูปแบบข้อความ ได้แก่ ข้อความ (Text) ข้อความพร้อมสัญรูปอารมณ์ 

(Text with emoticon) และข้อความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแท็ก (Text with emoticon 
and hashtag)  

2) รูปแบบรูปภาพ (Photo) ได้แก่ ภาพถ่ายเด่ียว (Photo) ภาพอี-โปสเตอร์ 
(e-Poster) ภาพคอลลาจ (Collage photo) ภาพตกแต่ง (Edited photo) ภาพแคพเจอร์ (Capture 
photo) และอัลบั้มภาพ (Photo album)  

3) รูปแบบวิดีโอ (Video) ได้แก่ วิดีโอบนเฟซบุ๊ก (Facebook video) 
และวิดีโอบนยูทูบ (YouTube video)  

4) รูปแบบลิงก์ (Link) ต่าง ๆ ได้แก่ ลิงก์อินสตาแกรม (Instagram link) 
ลิงก์กิจกรรมพิเศษบนเฟซบุ๊ก (Special event link) ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์อื่น (Other link)  

1.5.3 มีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 
รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ (Life Style) หมายถึง รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของบุคคล โดยท่ีลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการด าเนินชีวิต ทัศนคติ 
ค่านิยม และมุมมองของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการด าเนิน คือ อัตลักษณ์ท่ีอธิบาย
ความเป็นบุคคลนั้นๆ (Mol et al, 2020) 

วิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละคนมีรูปแบบท่ีหลากหลายส่วนส าคัญเป็น
เพราะปัจจัยด้านสังคมและครอบครัว อัลเบิร์ต แบนดูรา (Bandura, 1986) นักจิตวิทยาชาวแคนาดา
ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognition Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีรวมเอา
แนวคิดด้านปัญญานิยมและแนวคิดพฤติกรรมนิยมเข้าด้วยกัน โดยแบนดูราได้อธิบายถึงทฤษฎีนี้ว่า
การเรียนรู้ของคนไม่จ าเป็นต้องแสดงออกทางพฤติกรรมเสมอการจดจ าก็ถือเป็นการเรียนรู้ ซึ่งส่ิงท่ี
จดจ าไว้นี้จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายใน จากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคมของแบนดูรามีความ
เช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง 2. เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น หรือเรียกว่าการสังเกตผ่านตัวแบบ โดยพฤติกรรม
ของมนุษย์จะเกิดได้จากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. พฤติกรรม (Behavior, B) 
2. องค์ประกอบของบุคคล (Other personal factors, P) 3. สภาพแวดล้อม (Environment factors, E)  
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ภาพท่ี 10 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม  

 
ท่ีมา : Bandura, 1986 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม (B) และองค์ประกอบของบุคคล (P) 

ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ความคาดหวัง เป้าหมาย ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาจะเป็นตัวก าหนดว่าจะมี
พฤติกรรมไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมจะเป็นตัวก าหนดปัจจัยภายในของบุคคลด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบุคคล (P) และสภาพแวดล้อม (E) 
ซึ่งส่ิงแวดล้อมในท่ีนี้อาจหมายถึงส่ือ หรือข้อความท่ีบุคคลได้รับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความรู้สึก  

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม (E) และ พฤติกรรม (B) กล่าวคือ 
หากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเปล่ียนพฤติกรรมก็จะเปล่ียน หรือหากเงื่อนไขของพฤติกรรมเปล่ียน
สภาพแวดล้อมก็จะเปล่ียน  

จึงสามารถกล่าวได้ว่า องค์ประกอบท้ัง 3 นี้ ต่างเป็นตัวก าหนดซึ่งกันและ
กัน โดยแต่ละตัวมีอิทธิพลไม่เท่ากัน และอาจไม่ได้เกิดพร้อมกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562)  

การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะแสดงออกตามเงื่อนไขท่ีว่า หากพฤติกรรม
ใดได้รับผลกระทบทางบวกมนุษย์ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้น และหากพฤติกรรมใดท่ีท าแล้วได้รับ
ผลกระทบในทางลบ มนุษย์ก็จะหลีกเล่ียงพฤติกรรมนั้น ซึ่งเรียกการเรียนรู้ลักษณะนี้ว่า การเรียนรู้
จากผลการตอบสนอง (Learning by response consequences) และการเรียนรู้จากตัวแบบ 
(Learning through modeling) 

การเรียนรู้ผลการตอบสนองนี้จะส่งผลต่อมนุษย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
การให้ข้อมูล (Information function) คือ มนุษย์จะมีการเก็บข้อมูลของการกระท า เพื่อมาพิจารณา
การแสดงพฤติกรรมในอนาคต 2. ด้านการจูงใจ (Motivational function) คือ ผลของการกระท าใด
หากเป็นบวกก็จะท าให้มนุษย์มีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมนั้นสูงและหากผลการกระท าใดท่ีมีผล
เป็นลบ แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมนั้นก็จะต่ า 3. ด้านแรงเสริม (Reinforcing function) คือ การ
ตอบสนองใดๆ เมื่อได้รับการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นอีก  

การเรียนรู้จากตัวแบบ หมายถึง การเสนอตัวอย่างท่ีได้รับการคัดเลือกว่า
เป็นตัวอย่างท่ีดี เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ซึ่งผ่านวิธีทางธรรมชาติ คือ การสังเกตและจดจ า 
แล้วน ามาเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงจากตัวแบบ  
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ภาพท่ี 11 ลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 
 

 
A คือ การเสนอตัวแบบ 
B1 คือ ความคิดหรือความรู้สึกของผู้เสนอตัวแบบ 
B คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
C คือ ผลกรรมท่ีแสดงออก 

 ท่ีมา : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562 
 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognition Theory) จะ
เห็นว่าวิธีคิด ความเช่ือและพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีผลมาจากสภาพแวดล้อม (E) และองค์ประกอบ
ส่วนบุคคล (P) ซึ่งองค์ประกอบ 2 ชนิดนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์มี
ความหลากหลาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นผลท่ีเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างส่ิงแวดล้อม ประสบการณ์และลักษณะเฉพาะตัว  

วิธีการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตจึงนิยมใช้มาตรวัดลักษณะทางจิต
นิสัย (Psychographics)  ในรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความ
คิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs (Plummer, 1974) รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบเฉพาะของ
กิจกรรมในแต่ละวันท่ีแสดงความเป็นตัวตนของคนนั้น ๆ ซึ่งการวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชิวิต
แบบ AIOs ของผู้บริโภคมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2  การจ าแนก AIOs เพื่อการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต  

กิจกรรม 
Avtivities 

ความสนใจ 
Interest 

ความคิดเห็น 
Opinions 

ประชากรศาสตร ์
Demographic 

งาน 
(Work) 

ครอบครัว  
(Family) 

ต่อตนเอง 
(Themselves) 

อายุ  
(Ages) 

งานอดิเรก 
(Hobbies) 

บ้าน 
(Home) 

ปัญหาสังคม 
(Social Issues) 

การศึกษา (Education) 

กิจกรรมทางสังคม 
(Social Event) 

งาน  
(Job) 

การเมือง 
(Politics) 

รายได้  
(Income) 

การใช้เวลาว่าง(Vacation) การร่วมกิจกรรม
(Community)ก 

ธุรกิจ  
(Business) 

อาชีพ 
(Occupation) 

การพักผ่อน 
(Entertainment) 

การพักผ่อน 
(Entertainment) 

เศรษฐกิจ (Economy) ขนาดครอบครัว 
(Family Size) 

สมาชิกคลับ  
(Club Membership) 

ความนิยม  
(Fashion) 

การศึกษา (Education) ที่อยู่อาศัย  
(Dwelling) 
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ตารางท่ี 2  การจ าแนก AIOs เพื่อการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (ต่อ) 
กิจกรรม 

Avtivities 
ความสนใจ 
Interest 

ความคิดเห็น 
Opinions 

ประชากรศาสตร ์
Demographic 

การร่วมกิจกรรมชุมชน 
(Community) 

อาหาร 
(Food) 

ผลิตภัณฑ์  
(Product) 

ภูมิศาสตร์ (Geography) 

การเลือกซื้อ (Shopping) สื่อ  
(Medis) 

อนาคต  
(Future) 

ขนาดเมืองที่อาศัย 
(City Size) 

กีฬา  
(Sport) 

ความส าเร็จ 
(Achievements) 

วัฒนธรรม  
(Culture) 

ข้ันตอนวงจรชีวิต 
(Life cycle) 

ท่ีมา : Plummer, 1974 
 

การจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคมีส่วนส าคัญมากส าหรับ
นักการตลาดในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดเพื่อให้นักการตลาดสามารถวางแผนการตลาดได้เหมาะสม
กับผู้บริโภคในแต่ละประเภท โดยระบบค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต (The Values & Lifestyles 
หรือ VALS)  เป็นการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาของ SRI Consulting Business Intelligence โดยจัด
กลุ่มผู้บริโภคจากการตอบสนอง ของผู้บริโภคท่ีมีต่อการกระตุ้นด้วยความสมบูรณ์แบบ (Ideals), 
ความส าเร็จ (Achievement) และการแสดงตัวตน (Self-Expression) ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย 
VALS Framework จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าด้านนวัตกรรม ( Innovators) เป็นคน
ทันสมัย เช่ือมั่นตนเองสูง High Self-esteem เปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ ชอบเทคโนโลยี ชอบซื้อสินค้าเฉพาะ
กลุ่ม ไม่เหมือนใคร เรื่อง “ภาพพจน์” ส าคัญมากเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูงท่ีสุด 

2) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าแนวความคิด (Thinkers) เป็นคนท่ีชอบ
สินค้าท่ีกระตุ้นความคิดและอารมณ์ ให้เห็นด้านอุดมคติ ความรอบรู้ ความรับผิดชอบ สินค้ามีคุณค่า
ในตัวเอง มีการศึกษามาก จะเลือกสินค้าก็ต้องดูรายละเอียดมาก การเลือกซื้อก็พิจารณาหลาย
ประเด็น เช่น การใช้งานต้องได้ประโยชน์จริง (Functionality) แข็งแรงทนทาน (Durability) 

3) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าเน้นสะท้อนความส าเร็จ (Achievers) เป็น
คนท่ีชอบสินค้าท่ีสะท้อนภาพความส าเร็จ หรือสะท้อนฐานะทางสังคมท่ีสูงกว่าคนท่ัวไป เรื่อง
ภาพพจน์ก็เป็นเรื่องส าคัญส าหรับคนกลุ่มนี้ เป็นคนท่ีเน้นด้านความส าเร็จเป็นท่ีต้ัง ดังนั้น กลุ่มนี้จะ
ชอบสินค้าท่ีส่งเสริมให้ประหยัดเวลา (Time-saving) 

4) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าท่ีเน้นการมีประสบการณ์ร่วม (Experiencers) 
เป็นคนท่ีชอบสินค้าท่ีเน้นด้านอารมณ์ เช่น แฟช่ัน บันเทิง หรือ การร่วมกิจกรรมสังคม ชอบสินค้าท่ี
ต้องได้ลอง ท้าทาย มีส่วนร่วมในสินค้า สินค้าท่ีเลือกต้องมีภาพ “โดนใจ”  

5) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าแบบเดิมท่ีตนเช่ือถือ (Believers) เป็นคนท่ี
ชอบสินค้าท่ีตนเองพิสูจน์แล้วมาอย่างยาวนาน รักผลิตภัณฑ์ ไม่เปล่ียนใจง่ายๆ การเลือกมักเกี่ยวข้อง
กับ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา หรือ ชาตินิยม 
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6) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าตามกระแสสังคม (Strivers) เป็นคนท่ีใช้
สินค้าตามกระแสสังคม โดยเฉพาะท่ีมีโมเดลต่างๆใช้ (เช่น ดารา นักร้อง) ก็จะใช้ตามโมเดลนั้นๆ คน
กลุ่มนี้จะให้ความสนใจกับสังคมท่ีตนอยู่มาก สนใจว่าเพื่อนคิดอย่างไรกับตัวเขาเองเวลาเลือกใช้สินค้า 
ท าให้มักใช้สินค้าตามท่ีกลุ่มเลือกใช้แต่เนื่องจากเงินมีน้อย จะมักใช้ของถูกหรือของเลียนแบบ 

7) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าท่ีเน้นใช้งานจริงเท่านั้น (Makers) เป็นคน
ท่ีไม่ค่อยออกไปไหน มักอยู่ที่บ้านหรือท่ีท างานเท่านั้น ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย จึงเป็นคนท่ีไม่ค่อยซื้อของ 
จะซื้อเท่าท่ีจ าเป็น 

8) กลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบสินค้าแบบเดิม ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง (Survivors) 
เป็นคนท่ีมองว่าโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จนพวกเขาเองอาจจะตามไม่ทัน คนกลุ่มนี้จึงมุ่งหวัง
ทางด้านความปลอดภัยและไม่เส่ียง (Safety and security) เช่น คนท่ีค่อนข้างสูงวัยหรือเกษียณแล้ว 
ซึ่งไม่ค่อยชอบอะไรใหม่ๆ ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง เพราะของใหม่ๆจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก 
 

ภาพท่ี 12 รูปแบบการด าเนินชีวิตตามแบบจ าลอง VALS 

 
ท่ีมา : SRI International, 2019 
 

VALS Framework นวัตกรรม 

แนวความคดิ ประสบการณ์ร่วม ความส าเร็จ 

เชื่อตนเอง ตามกระแส ตามจ าเป็น 

สินค้าดั้งเดิม 

ทรัพยากร สูง 

นวัตกรรม สูง 
 

ทรัพยากร ต่ า 

นวัตกรรม ต่ า 
 

Primary motivation  
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รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพื่อบ่งบอก
ถึงการด าเนินชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม และมุมมอง ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นจะมีปัจจัย
ส าคัญมาจาก องค์ประกอบส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และ/หรือตัวแบบ ท าให้บุคคลท่ีมีสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงกันหรือช่ืนชอบตัวแบบเดียวกัน จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีใกล้เคียงกัน โดยการศึกษารูปแบบ
การด าเนินชีวิตมี 2 วิธีท่ีได้รับความนิยมนั่นคือ วิธีวิเคราะห์ตามโมเดล AIOs และการวิเคราะห์ตาม
โมเดล VALs ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยเลือกการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตตามโมเดล AIOs 
เนื่องจากเป็นท่ีนิยมและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลของ VALs มาวิเคราะห์ผลเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 

2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียว (Tourism) คือ กิจกรรมการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่

การเดินทางในเส้นทางเดิมท่ีใช้ตามปกติ องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization; 
UNWTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่าเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจของผู้เดินทางจาก
ท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อการพักผ่อนหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ  
ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้จากการเดินทางนั้น (Geoldner & Ritchie, 2012) โดย
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างสังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม (Trihas, 2018)   

 
2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

โดยส่วนมากแล้ววัตถุประสงค์หลักในการออกเดินทางท่องเท่ียว คือ เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ และหลีกหนีจากความจ าเจ แต่จริงๆ แล้วการเดินทางท่องเท่ียวยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ อีก  
ซึ่งสามารถรวมสรุปเป็นประเภทของการท่องเท่ียวได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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ภาพท่ี 13 รูปแบบการท่องเท่ียว 
 

 
 

ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2563 
 

จากภาพข้างต้นสามารถอธิบายรูปแบบการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
2.2.1 รูปแบบการท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) เป็น

รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเน้นกลุ่มของแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว ภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งสร้างจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมนั้นๆ แบ่งเป็น 5 รูปแบบย่อยได้ดังนี้ 

2.2.1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวไปใน
แหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  

2.2.1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) เป็น
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติทางทะเลเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล  

2.2.1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ในแหล่งธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์หรือถ้ า เพื่อชมความงามและศึกษาภูมิทัศน์ 
ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก หิน ดิน แร่ต่างๆ และซากดึกด าบรรพ์  

แหล่งธรรมชาติ       แหล่งวัฒนธรรม      ความสนใจพิเศษ      

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศทางทะเล  

การท่องเที่ยว 
เชิงธรณีวิทยา  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

การท่องเที่ยว 
เชิงดาราศาสตร์ 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์  

การท่องเที่ยวงานชม
วัฒนธรรมและประเพณี  

การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตใน
ชนบท  

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา

และศาสนา   
- การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่ม

ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่ม
น้อย  

- การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
-  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย  
- การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

และฟาร์มสเตย์  
- การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว                 
- การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล  
- การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม 
- การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 

รูปแบบการท่องเที่ยว 
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2.2.1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro tourism) เป็นการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีเกษตรกรรม ไร่ สวน ฟาร์มปศุสัตว์ สวนสมุนไพร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์  

2.2.1.5 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อชมและศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล เช่น 
สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก เป็นต้น 

2.2.2 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม  (cultural based tourism) 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านของสังคมและวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการท่องเท่ียว สร้างความรับผิดชอบและจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม  โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบย่อย ดังนี้ 

2.2.2.1 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน
ในสถานท่ีท่องเท่ียวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่น 

2.2.2.2  การท่องเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and 
traditional tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว  เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ของคนในท้องถิ่น
นั้นๆ เพื่อศึกษาความเช่ือและเพื่อได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม    

2.2.2.3  การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village 
tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บ้าน  ชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์ เพื่อให้
ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.2.3 รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism) 
เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่เน้นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจ โดยแบ่งเป็น 10 รูปแบบย่อย ดังนี้ 

2.2.3.1 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเท่ียว
ในแหล่งธรรมชาติเพื่อการพักผ่อน ฟื้นฟูหรือเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจได้รับความ
เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ในบางท้องถิ่นมีการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม 
(health beauty and spa)  

2.2.3.2 การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation 
tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อศึกษาแลกเปล่ียน เรียนรู้ปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแห่งชีวิต 
การฝึกสมาธิ ท้ังนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ท่ัวไป เช่น มวยไทย ร าไทยหรือการท าอาหาร 
เป็นต้น 

2.2.3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย 
(ethnic tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเช่ือของ
ชาวบ้านท้องถิ่น เช่น การเดินทางเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มกระเหรี่ยงคอยาว เป็นต้น การท่องเท่ียว
เชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ใน
ประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา เป็นต้น  
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2.2.3.4 การท่องเท่ียวแบบผจญภัย (adventure travel) หมายถึง 
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีมีความท้าทาย ความต่ืนเต้นในการเข้าถึงสถานท่ี
นั้นๆ 

2.2.3.5 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & 
farm stay) หมายถึง นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นท่ีไปเยือนเพื่อ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน 

2.2.3.6 การท่องเท่ียวพ านักระยะยาว (long stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้
ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณอายุในการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนและสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตใน
สถานท่ีใหม่ๆ ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ อย่างน้อย 1 เดือน 

2.2.3.7 การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล ( incentive travel) หมายถึง 
การจัดน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าหรือพนักงานของบริษัทท่ีสามารถขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือ
เกินเป้าหมาย  

2.2.3.8 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/ 
I= incentive/ C=conference / E=exhibition)  เป็นการจัดน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ท่ีจัด
ประชุม มีรายการจัดน าเท่ียวก่อนการประชุม (pre-tour) และการจัดรายการน าเท่ียวหลังการประชุม 
(post-tour) โดยการจัดรายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ  ไปท่ัวประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมโดยตรง หรือส าหรับผู้ท่ีร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียว
วันเดียว หรือรายการเท่ียวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเท่ียว 

2.2.3.9 การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู้จัดการ
การท่อง เท่ียวคัดสรรรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเท่ียว เพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานต้ังแต่ 2 – 7 วันหรือ
มากกว่านั้น 

 
2.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

การเดินทางท่ีเราจะเรียกว่าเป็นการท่องเท่ียวได้นั้นจะต้องเป็นการเดินทางท่ี
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1. แหล่งท่องเท่ียว (Attraction) 2. ความสะดวกใน
การเดินทาง (Accessibility) 3. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenities) 4. ท่ีพัก (Accommodation) 
5. กิจกรรม (Activities) และ 6. ด้านการจัดการและบริการท่องเท่ียว (Ancillary Services) (Dickman, 
1997; Pelasol et al., 2012)  

1. แหล่งท่องเท่ียว/ความดึงดูดใจ (Attraction) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
วิถีชีวิตของคนในสถานท่ีนั้นๆ วัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
เกิดความรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเท่ียว 
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2. ความสะดวกในการเดินทาง/ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 
ระบบการคมนาคม สถานีขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
ตลอดจนสามารถติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) ส่ิงท่ีเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวความประทับใจ เกิดความรู้สึกปลอดภัย ท าให้นักท่องเท่ียว
อยากจะอยู่ท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีนานขึ้น 

4. ท่ีพัก (Accommodation) สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวใช้ในการพักผ่อน ค้างแรม 
5. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักท่องเท่ียวยังอยู่ในพื้นท่ี 
6. ด้านการจัดการและบริการท่องเท่ียว (Ancillary Services) การจัดการ เตรียม

ความพร้อมต่างๆ ในด้านต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์และโทรคมนาคม ต้องมีการท่องเท่ียว
ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนและนักท่องเท่ียว เพื่อรักษาสภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวให้คงเดิมหรือเส่ือมโทรมช้าท่ีสุด เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความเข้าใจและ
จิตส านึกอันดีในการท่องเท่ียว 

จากข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ี
หนึ่ง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย ศึกษาเรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจ สร้างแรงบันดาลใจในการท างานและ
การใช้ชีวิต ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน โดยผู้เดินทางจะต้องไปด้วยความสมัครใจ 
ซึ่งการเดินทางท่องเท่ียวนี้จะมีการค้างแรมหรือไม่ก็ได้ โดยจะเรียกการเดินทางนั้นว่าเป็นการท่องเท่ียว
ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมเยือนได้ 2. ต้องมีความสะดวกในการเดินทางและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ต้องมีระบบการขนส่ง (Transportation) ซึ่งประกอบด้วย เส้นทาง (The way) พาหนะ (The vehicle) 
สถานี (The terminal) และผู้ประกอบการ (The carrier) เส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้น และสามารถเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางใกล้เคียง 3. ต้องมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ น้ าและไฟฟ้า เป็นต้น 4. ต้องมีสถานท่ีๆ
จัดเตรียมไว้ส าหรับเป็นท่ีพักแรม 5. ต้องมีกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสามารถร่วมท ากิจกรรมได้ และ  
6. ต้องมีการจัดการด้านการท่องเท่ียวให้มีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนและ
นักท่องเท่ียว เพื่อรักษาสภาพแหล่งท่องเท่ียวให้คงเดิมหรือเส่ือมโทรมช้าท่ีสุด เพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน โดยการสร้างความเข้าใจและจิตส านึกอันดีในการท่องเท่ียว 

 
2.4 สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการจัด
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวจาก World Economic Forum (WEF) ในปี 
2560 โดยพิจารณาจากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 32 จาก 
137 ประเทศ ซึ่งสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากกว่า 
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1.93 ล้านล้านบาท (การท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) และติดอันดับท่ี 4 ของประเทศท่ีท ารายได้ด้าน
การท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก (มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล, 2562) โดยประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจะมีการเติบโตโดยเฉล่ียร้อยละ 6.7 ต่อปี ต่อเนื่อง ไปถึงปี 
พ.ศ. 2570 ซึ่งจะท าให้ในปี พ.ศ. 2570 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะมีมูลค่าประมาณ 2.71 ล้านล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งนั่นท าให้ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ โดย
แผนยุทศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีจัดท าขึ้นนี้ ยังได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ท่ีจัดท าขึ้นบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเน้นการเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
ช้ันน าของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของประเทศ
จาก Value-for-Money ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพสูงมากยิ่ งขึ้น 
ตลอดจนผลักดัน ให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อ

ความสมดุลและยั่งยืน  
2) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
3) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียว มัคคุเทศก์ ผู้น าเท่ียว และควบคุมก ากับให้

เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
4) อ านวยความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว  
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเท่ียวแก่

ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร  
7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ เพื่อ

การวางแผนและการจัดการ  
8) พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

 
2.5 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการการใช้เหตุผลและความรู้สึกใน
การตัดสินใจและเลือกรูปแบบในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรม
ของตนเอง เพื่อให้เกิดความพึง พอใจในการท่องเท่ียวสามารถสนองความต้องการของตนเองได้ 
(BestWitted, 2010) 

2.5.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Determinants) สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
สถานการณ์ ความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์  

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Motivation for travel and tourism) 
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจ 5 ขั้นของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarchy of Motivation) ประกอบ 
ด้วย  

ขั้นท่ี 1 ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) คือ 
เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการน้ าด่ืม 
เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มฯ โดยมนุษย์ทุกคนจะต้องด้ินรนเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน จึงจะมีความ
ต้องการในขั้นอื่นๆ 

ขั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) คือ 
เป็นความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความต้องการในขั้นนี้การท่ีมนุษย์
ชอบอยู่ในสังคมท่ีมีความเรียบร้อย เรียบง่าย มีระเบียบวินัย ภายใต้กฎหมายท่ีคุ้มครอง 

ขั้นท่ี 3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and 
Belonging Needs) ความต้องการขั้นนี้เป็นลักษณะของความต้องการมีเพื่อน มีคนรัก ต้องการเป็นท้ัง
ผู้ให้และผู้รับความรัก 

ขั้นท่ี 4 ความต้องการเป็นท่ียอมรับและได้รับการยกย่อง (The 
Esteem Needs) ความต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคมการแสดงออก
ในขั้นนี้ คือ การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ เกียติยศ และช่ือเสียง 

ขั้นที่ 5 ความต้องการการตระหนักในความสามารถของตัวเอง (Self-
Actualization) เป็นความต้องการพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เน้นถึงความเป็นตัวเองท่ี
ประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มท่ี 

จากการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละรูปแบบของการเดินทาง 
เมื่อน ามาเช่ือมโยงท าให้อธิบายการเดินทางท่องเท่ียวด้านความต้องการ ตามทฤษฎี Travel Career 
ladder (Pearce, 2012) ท่ีเน้นอธิบายว่ามนุษย์มีแรงจูงใจหลายแบบในการค้นหาประสบการณ์ด้าน
การท่องเท่ียว ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 8 ประการ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) คือ  

1. ความต้องการผจญภัย กล่าวคือ ความต้องการท่ีจะได้ท่องเท่ียว
ไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือการท ากิจกรรมใหม่ๆ  

2. ความต้องการค้นพบส่ิงใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง เป็นการท าลายความ
จ าเจในชีวิตประจ าวัน โดยออกเดินทางไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต  

3. ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเท่ียว เป็นผลท่ีเกิดขึ้น
หลังจากการเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งผู้เดินทางท่องเท่ียวจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจใน
ขณะท่ีท่องเท่ียวแต่ละครั้ง 
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4. ความต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม เช่น การสนใจท่ีจะเรียนรู้
และท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของประเทศท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียว  

5. ความต้องการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น
ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว  

6. ความต้องการการยอมรับของคนในสังคม  
7. ความต้องการความภาคภูมิใจ การท่ีคนต้องการเดินทางไปท่องเท่ียว

ยังประเทศต่าง ๆ เนื่องจากต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าได้ไปท่องเท่ียวสถานท่ีแปลก ๆ แตกต่างจากผู้อื่น  
8. ความต้องการยกฐานะกับการท่ีได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียว

ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  
ท าให้สามารถสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวไม่ได้เลือกท่องเท่ียวเพราะ

รูปแบบการท่องเท่ียวหรือภาพลักษณ์ของสถานท่ี แต่นักท่องเท่ียวเลือกเดินทางท่องเท่ียวตามความ
ต้องการและแรงจูงใจของตนเอง นอกจากปัจจัยด้านแรงจูงใจแล้วยังมีปัจจัยด้านอื่นๆท่ีต้องน ามา
พิจารณาควบคู่กัน  

 
ภาพท่ี 14 แสดงปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สถานการณ์ 

 สุขภาพ 
 รายได้ 
 เวลาพักผ่อน 
 ภาระหน้าท่ี 
 ครอบครัว 

ความรู้ 
 จุดหมายปลายทาง 
 ตัวเลือก 
 ราคา 

ทัศนคติ 
 จุดหมายปลายทาง 
 มุมมองทางการเมือง 
 ความชอบส่วนตัว 
 ความกลัว 
 ความหมายของความคุ้มค่า 
 ระบบการจอง 
 ทัศนคติต่อพฤติกรรมท่ัวไป 

ประสบการณ์ใน 
 ประเภทของการท่องเท่ียว 
 จุดหมายปลายทาง 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอจากแต่ละ

ธุรกิจ 
 การเดินทางคนเดียว/การ

เดินทางแบบกลุ่มแล้วมีส่วนลด 

 
ท่ีมา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2551 
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สถานการณ์ คือ เหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 
สุขภาพ รายได้ เวลาพักผ่อน ภาระหน้าท่ีการงาน และสถานการณ์ทางด้านครอบครัว โดยปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะมีความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกัน  

ทัศนคติและการรับรู้  คือ ความคิดหรือความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์
หรือสถานท่ีนั้นๆ 

ประสบการณ์ คือ ส่ิงท่ีส่ังสมมาไม่ว่าจะเป็นการประสบด้วยตนเอง
หรือการรับฟังมาจากผู้อื่น ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนั้นย่อมเปล่ียนไปตามช่วงอายุและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

นอกจากนี้ปัจจัยในด้านของประชากรศาสตร์ก็มีผลต่อพฤติกรรมด้าน
การท่องเท่ียวเช่นกันเพลโต (Plato) (427 – 347 ก่อนคริสต์ศักราช) นักปรัชญาชาวกรีกได้เขียนไว้ใน
หนังสือช่ือ รีพับลิก ว่า “ไม่มีส่ิงใดหรือบุคคลใดในโลกท่ีเกิดมาแล้วเหมือนกันทุกประการ แนวคิดด้าน
ประชากรศาสตรจึงเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผล ซึ่งการเกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ท้ังจากปัจจัยภายในและแรงกระตุ้นจากภายนอก” ความแตกต่างนี้เองท่ีมี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (ยุบล เบ็ญจรงค กิจ, 2542) 
นอกจากนี้ในกระบวนการส่ือสาร ลักษณะทางประชากรท่ีมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันยังอาจส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้ การตีความและความเข้าใจในการส่ือสาร ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้นักการตลาดให้ความสนใจ
และศึกษาด้านประชากรศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เพื่อน ามาใช้พิจารณาแบ่งสัดส่วนทางการตลาด (Market 
Segmentation) (Belch and Belch, 2008) เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดท่ีตอบสนองความต้องการ
ได้ (Weinstein & Cahill, 2014) และยังเป็นตัวช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ท้ังในด้าน
ของลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางสังคม โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบและ
รูปแบบการใช้ชีวิตได้ (Hanna, Wozniak & Hanna, 2017) (Shiffman, Kanuk & Wisenblit, 2010) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ขนาดของครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา เป็นต้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ,2550) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์และปริมาณซื่อผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเท่ียวได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ 

เพศ (Sex) คือ ปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นความแตกต างในดานของ
กายภาพ สภาวะทางจิตใจ อารมณ์และการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ความคิด ทัศนคติ รสนิยม มีความ
แตกตางกัน หากจะจ าแนกเพศโดยยึดหลักตามเพศสภาพท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดจะสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย (Male) และเพศหญิง (Female) แต่เนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีเปิด
กว้าง ท าให้บุคคลสามารถแสดงออกทางเพศสภาพและเลือกคู่ครองได้อย่างอิสระ ท าให้การระบุเพศ
เพียงเพศชายหรือหญิงจึงไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม 

อายุ (Age) เป็นปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการก าหนดการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงพฤติกรรม นอกจากนี้ยัง
เป็นตัวแปรท่ีสามารถเปล่ียนผันได้ตามช่วงเวลา คนท่ีมีอายุน้อยมักจะมีการใช้อารมณ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก เป็นต้น (ประภาศ ปานเจ้ียง , 2556) อายุท่ีเพิ่มขึ้นจะมีความ
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รอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าอายุ คือ ส่ิงท่ีบอกถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการส่ังสมประสบการณ์
ของคนๆ นั้น ซึ่งประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของคนในแต่ละช่วงอายุย่อมท าให้มีวิธีคิดหรือความเข้าใจ
ในเนื้อหาข่าวสารท่ีแตกต่างกัน (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2549) 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) ได้แก่ ภูมิล าเนา 
พื้นฐานทางครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจ
และการเลือกเปิดรับข่าวสาร เพราะมีวัฒนธรรม ค่านิยมและเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน 

ศาสนาและความเช่ือ (Religion) เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆ โดยในแต่ละศาสนา แต่ละความเช่ือจะมีแนวคิดและข้อปฏิบัติท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลท าให้การรับข่าวสารของผู้รับสารแตกต่างกัน เพราะมีความคิดทัศนคติ มุมมอง และ
ประสบการณท่ีแตก   ตางกันไปในแต่ละศาสนา  

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาลักษณะทางประชากร-
ศาสตร์ท่ีลึกซึ้งจะท าให้สามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผู้รับสาร เพื่อใช้ในการก าหนดเป้าหมายและ
ก าหนดขอบเขตของการส่ือสาร เพื่อให้การส่ือสารตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยกลุ่ม
บุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน จะมีการแสดงออกทางความคิด พฤติกรรมและ
รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีใกล้เคียงกัน และในกลุ่มท่ีแตกต่างกันการก็จะมีการแสดงออกทางความคิด 
พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นระเบียบเกี่ยวกับนโยบายด้านวีซ่า และคนเข้าเมือง การก่อการร้าย นโยบายภาษี โดยเฉพาะ
ภาษีสนามบิน ภาษีนักท่องเท่ียวล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดการเดินทางท่องเท่ียว  

2.5.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว 
นอกเหนือจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีกล่าวมาก่อนนี้แล้ว  

การตัดสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั้งนักท่องเท่ียวจะมีกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision 
Making) ซึ่งคือ กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภค
มักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการ
ตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 15 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Kotler & Keller, 2016 และ Pearce, Morrison, & Routledge 1998. 
 

1) การรับรู้ความต้องการ (Need Awareness) หรือการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภครับรู้ปัญหาและมีความต้องการเดินทางท่องเท่ียว  
ซึ่งปัญหาท่ีท าให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเท่ียว เช่น ความเหนื่อยล้าจากงานท่ีท า ความต้องการ
หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมท่ีจ าเจ เป็นต้น 

2) ขั้นการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ( Information Search) ขั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกสามารถรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 

2.1) แหล่งข้อมูลบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน 
ญาติ หรือคนรู้จัก 

2.2) แหล่งข้อมูลพาณิชย์ (Commercial Sources) ได้แก่ ส่ือโฆษณา 
พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย  

2.3) แหล่งข้อมูลสาธารณะ (Public Sources) ได้แก่ ส่ือมวลชน  
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2.4) แหล่งข้อมูลภายใน/ประสบการณ์ (Experimental Sources) 
ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีอยู่ในความทรงจ า 

3) ขั้นการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นขั้นท่ี
ผู้บริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกในส่ิงท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด โดยนอกจาก
จะพิจารณาถึงความชอบของตนเองแล้ว บุคคลรอบข้างก็มีอิทธิพลในการพิจารณาเลือกด้วย เช่น 
ครอบครัวท่ีมีเด็ก ก็มักจะเลือกบริการท่ีเด็กสามารถใช้บริการได้ด้วย เป็นต้น ในผู้บริโภคบางคน
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกจะไม่มี นั่นอาจเป็นเพราะมีความต้องการท่ีแน่ชัดแล้วว่าจะตัดสินใจ
เลือกอะไรจึงไม่ต้องมาเปรียบเทียบหรือประเมินในขั้นตอนนี้ 

4) ขั้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เป็นขั้นท่ีบริโภคตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการท่ีผ่านกระบวนการข้างต้นมาแล้ว แต่การตัดสินใจซื้อนั้นก็อาจไม่สามารถเดชกิด
ขึ้นได้ หากมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น ความจ าเป็นใช้เงินไปกับส่ิงอื่น ซึ่งนั่นเป็นผลท าให้ต้อง
พิจารณาตัดสินใจซื้อใหม่หรือยกเลิกการตัดสินใจซื้อนั้น 

5) ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็นขั้นท่ี
เกิดขึ้นหลังจากการใช้สินค้าและบริการนั้นๆแล้ว โดยอาจจะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือผิดหวัง 
ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปหรือการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆต่อไป ในงานวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้เนื่องจากนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.6 การเปิดรับสื่อ 
การเปิดรับข่าวสารถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในสังคม 

เพราะข้อมูลข่าวสารเป็นตัวช่วยส าคัญในการ  โดยการเปิดรับข่าวสารนั้นมีกระบวนการในการเลือก
เป็นล าดับข้ันตอน ดังนี้ (Klapper, 1960) 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเลือก
เปิดรับส่ือหรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ท้ังนี้เพราะโดย
ธรรมชาติ ของมนุษย์มักต้องการท่ีจะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-
concept) 

2. การเลือกให้ความส าคัญ (Selective Attention) หมายถึง แนว โน้ ม ท่ี เ ลือก
เปิดรับข่าวสารในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทัศนคติเดิมของตนเอง และเลือกท่ีจะ
หลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารท่ีขัดกับทัศนคติเดิมเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ หรือเรียกว่า “ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ” (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)  
แม้จะเปิดรับข่าวสารในเรื่องเดียวกัน ส่ือเดียวกัน แต่การเลือกรับรู้หรือตีความหมายอาจไม่สอดคล้อง
หรือไม่เหมือนกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความสนใจและความชอบ ข่าวสารท่ีไม่สนใจหรือไม่ชอบจึง
อาจเกิดการบิดเบือนได้ 
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4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) แต่ละบุคคลจะมีวิธีในการเลือกจดจ า
ข่าวสารแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความชอบ และในทางกลับกันก็เลือกท่ีจะละเลยใน
หัวข้อท่ีไม่ได้สนใจ 

ท้ังนี้กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร เปรียบเสมือนการกรองข่าวสารในการรับรู้
ของตนโดยจะเปิดรับ รับรู้และจดจ าข้อมูลข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของ
ตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ของผู้สารได้ยาก เพราะ
ต้องผ่านกระบวนการคัดสรรหลายขั้นตอนในขณะท่ีมีข่าวสารต่าง ๆ มีมากมาย ให้ผู้รับสารสามารถ
เลือก สนใจและจดจ า ดังนั้นจึงต้องพยายามท าให้ข่าวสารมีจุดเด่นออกมาเพื่อให้สามารถผ่าน ขั้นตอน
ของการเปิดรับสารของผู้เปิดรับให้ได้ ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
นั้น (Experience and Habit) (Babe, R. E., 2011) ได้แก่  

1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการเลือกของมนุษย์ คือ 
ความต้องการ ของมนุษย์ท้ังความต้องการทางกายและความต้องการทางใจ ความต้องการในระดับสูง
และต่ าจะเป็นตัวก าหนดการเลือก การตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและ
ความโน้มเอียงต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ค่านิยม คือ หลักพื้นฐานท่ียึดถือ เป็นส่ิงท่ีเป็นตัวก าหนดว่าควรท า
หรือไม่ควรท าซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร 
การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ า  

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราก าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4. การใช้ประโยชน์ (Utility) มนุษย์มักให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการ
ท่ีจะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. ความสามารถ (Capability) ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถในการรับสาร ตีความและเลือกเก็บเนื้อหาข่าวสารนั้น 

6. วิธีการในการส่ือสาร (Communication Style) ลีลาในการส่ือสาร เช่น 
น้ าเสียง ท่าทาง ส านวนการเขียน เป็นต้น 

7. สภาวะ (Context) หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ 
การส่ือสารส่ิงต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การเลือกใช้ส่ือ การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร  

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ผู้รับสารแต่ละคนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง 
รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิด หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง 
ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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2.6.1 วัตถุประสงค์ในด้านพฤติกรรมของการเปิดรับข่าวสารของมนุษย์สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ (ช่ืนจิต แจ้งเจนกิจ, 2546) 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ การท่ีบุคคลค้นคว้า 
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

2. การเปิดรับข้อมูล ( Information Receptivity) คือ การท่ีบุคคล
เปิดรับข้อมูลข่าวสารและส่ือท่ีตัวเองสนใจ อยากรู้หรือช่ืนชอบ เช่นการเลือกเปิดดูรายการบางรายการ
ท่ีสนใจ หรือเลือกท่ีจะเป็ดรับข่าวทางออนไลน์มากกว่าทางโทรทัศน์เพราะสามารถหาข้อมูลในเรื่อง
นั้นๆได้มากกว่า เป็นต้น 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ การท่ี
บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพราะต้องการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การชม
ภาพยนตร์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น 

จากแนวความคิดเรื่องการเปิดรับข่าวสารในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูล 
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีใช้ในการตัดสินใจของบุคคล ซึ่งหากบุคคลใดมีความลังเลหรือไม่แน่ใจต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง บุคคลผู้นั้นจะมีการเปิดรับข่าวสารท่ีมากขึ้น แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีมากเกิน
กว่าท่ีผู้รับสารจะรับได้ท้ังหมด จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสาร โดยบุคคลแต่ละคนก็จะ
มีเกณฑ์ในการเลือกท่ีแตกต่างกันตาม วัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม ความต้องการ ซึ่งเป็นผลท าให้เกิด
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยด้านประชากรท่ีนิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ขนาดของครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา เป็นต้น (ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ์, 2550)  

 
2.7 ความคาดหวัง 

ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความต้องการหรือ
ความปรารถนาท่ีผู้บริโภคคาดหวังจะได้จากสินค้าหรือบริการนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 
โดยจะมีการประเมินค่าตามมาตรฐานของตนเอง โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิหลัง ความสนใจ 
หรือการเห็นคุณค่าในส่ิงนั้นๆ (เกศสินี กล่ันบุศย์, 2540) (รัตนา สุขะนินทร์, 2546) โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1) บริการท่ีพึงประสงค์ (Desired Service) เป็นส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังจะได้รับหรือ
ปรารถนาท่ีจะได้รับซึ่งระดับของความปรารถนานั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล และความเช่ือ
ของลูกค้าท่ีมีต่อบริการท่ีได้รับ 

2) บริการท่ีเพียงพอ (Adequate Service) เป็นระดับท่ีต่ าท่ีสุดของการบริการท่ี
ลูกค้าจะยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งความคาดหวังระดับนี้เกิดจากการรับรู้ของ
ผู้บริโภคต่อทางเลือกของผู้ให้บริการอื่นๆ 
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3) บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted Service) เป็นระดับการบริการท่ีลูกค้า
คาดหวังว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการ ในขณะท่ีลูกค้าพบปะกับผู้ให้บริการ การบริการท่ีคาดการณ์นี้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดับการบริการท่ีพึงประสงค์ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 
3.1 อัตลักษณ์ทางเพศ  

เพศ หรือ Gender คือ เครื่องมือท่ีถูกสร้างขึ้นตามบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ เพื่อ
ใช้จ าแนกคนในสังคม ในอดีตการจ าแนกเพศสามารถท าได้โดยใช้ลักษณะทางเพศท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด 
ซึ่งพิจารณาจากอวัยวะท่ีใช้ในการสืบพันธ์ หากมีอัณฑะบุคคลนั้นจะถูกระบุว่าเป็น “เพศชาย” หากไม่
มีจะถูกระบุว่าเป็น “เพศหญิง” ซึ่งส่ิงนี้จะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าท่ีในสังคมของคนๆ นั้น เช่น  
ในประเทศจีน ผู้ชายจะถูกก าหนดให้ต้องเป็นเพศท่ีต้องเป็นผู้น าครอบครัว ท างานนอกบ้าน หากแต่
เพศหญิงจะถูกก าหนดให้เป็นเพียงแม่บ้านท่ีคอยดูแลความเรียบร้อยในบ้าน ดูแลสามี และมีลูกชาย
เพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล หรืออย่างประเทศไทยในอดีต ท่ีเราจะเห็นว่าเพศชายจะต้องเป็นผู้น าท้ังใน
บ้านและงานนอกบ้าน ซึ่งต่างจากเพศหญิงท่ีท าได้เพียงงานในบ้านเท่านั้น แม้การศึกษาในสมัยนั้นก็
ถูกระบุให้เพียงเพศชายเท่านั้นท่ีจะมีโอกาสได้รับการศึกษา 

ถึงแม้จะรับรู้กันอยู่ลึกๆ ในใจว่าเกณฑ์ท่ีถูกต้ังขึ้นมานั้นจะไม่สามารถตอบโจทย์
หรือสามารถนิยามความหมายท่ีแท้จริงของเพศได้ แต่คนส่วนมากก็ยอมรับและมองกลุ่ม ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศว่าเป็นกลุ่มประหลาด ป่วย หรือแม้กระท้ังมองว่าเป็นคนเลว จากหลักฐานเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีการระบุถึงบทลงโทษในบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน โดยในกฎ
มณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีมีการก าหนดบทลงโทษนางก านัลท่ีคบกันฉันชู้สาว 
หรือในกฎหมายตราสามดวงท่ีมีการระบุว่า ห้ามกะเทยขึ้นเป็นพยานในศาล เพราะถือเป็นคนบาป 
หรือตัวอย่างในเหตุการณ์การจลาจลท่ีสโตนวอลล์อินน์ ท่ีต ารวจเข้าโจมตีและจับกุมบุคคลท่ีแต่งตัวไม่
ตรงเพศสภาพ (ณัชชา พาทพุทธิพงศ์, 2561) ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองท่ีท าให้กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและการมีตัวตนในสังคม 

อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ Gender identity คือ ความรู้สึกภายในเกี่ยวกับเพศสภาวะ 
โดยการแสดงออกทางการแต่งกาย อากัปกิริยาหรือการพูดจา ซึ่งจะสอดคล้องกับเพศสภาพโดยก าเนิด
หรือไม่ก็ได้ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) โดยการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลนั้นคน
มักจะแสดงออกทางเพศท่ีตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนไม่ว่าจะมีเพศก าเนิดเป็นเพศใดก็ตาม 

นักมานุษยวิทยาได้อธิบายว่า การแสดงตัวตนหรือการนิยามว่าเป็นเพศใด เป็น
เรื่องของจิตใจและความคิด โดยพิจารณาด้านอารมณ์ ความปรารถนา และความรู้สึกท่ีอยากมีความ
รักและเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางครั้งเกี่ยวข้องกับรสนิยมและอุดมการณ์เรื่องเพศ นอกจากนี้เรื่องเพศยัง
เกี่ยวโยงกับเรื่องชีววิทยา สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในวิธีคิดท่ีมีต่อการปฏิบัติ
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ทางเพศ  เพศสภาพ และเพศวิถี ซึ่งเป็นสามส่วนท่ีหล่อหลอมให้มนุษย์ด าเนินชีวิตทางเพศตามค่านิยม
ท่ีสังคมก าหนดไว้ หรือขัดขืนต่อค่านิยมเหล่านั้น  (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) 

 
3.2 ความหลากหลายทางเพศ 

วิธีคิดหรือแนวคิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศในปัจจุบันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าผู้ท่ีจะ
น าค าว่าเพศมาใช้นั้นต้องการนิยามค าว่าเพศในมิติใด แนวคิดเกี่ยวกับเพศสามารถจ าแนกออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่  1. กลุ่มท่ีมีความเช่ือเรื่องของธรรมชาติท่ีแท้จริง (Essentialist) ท่ีเช่ือว่าสรีระร่างกาย
ท่ีมีมาแต่ก าเนิดคือเพศอะไร คนๆนั้นก็คือเพศนั้น ซึ่งกลุ่มนี้จะนิยามค าว่าเพศในโลกว่ามีเพียง 2 เพศ
เท่านั้น คือ เพศหญิงและเพศชาย 2. กลุ่มท่ีเช่ือเรื่องสังคมและวัฒนธรรม (Social Constructionist) 
กลุ่มนี้เช่ือว่าวัฒนธรรมมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม ค่านิยม และความเช่ือในเรื่อง
เพศ กล่าวคือ เพศถูกสร้างมาจากบริบททางสังคมซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของกลุ่มท่ีเช่ือเรื่อง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักในการหากรอบแนวคิดท่ีจะมาอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

ความหลากหลายทางเพศ มากจากค าว่า Sexual Diversity ซึ่งหมายถึง การแสดง 
ออกถึง อัตลักษณ์ทางเพศ การปฏิบัติตัว และพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกต่างจากธรรมชาติวิถีทางเพศ 
โดยรวมผู้ท่ีมีเพศวิถีทางเลือกทุกรูปแบบ ท้ังชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์ ทอม ด้ี สาวประเภทสอง 
คนข้ามเพศ  

 
ภาพท่ี 16 การเปล่ียนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 

 
 
ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 

 
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคล และการแสดงออกท่ีรับรู้ใน

สายตาของผู้อื่น โดยท่ัวไป คนเรามักจะมีการแสดงออกทางเพศท่ีตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนไม่
ว่าจะมีเพศก าเนิดเป็นเพศใดก็ตาม โดยส่วนมากผู้คนมักรับรู้เพศของบุคคลผ่านคุณลักษณะเหล่านี้ 
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นักมานุษยวิทยาได้อธิบายว่าการแสดงตัวตนเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือ “กะเทย” 
เป็นเรื่องของเพศสภาพท่ีสังคมก าหนดหรือสร้างนิยามเอาไว้ แต่เรื่องเพศยังมีมิติท่ีสามคือมิติเชิง
นามธรรม หรือเป็นเรื่องของจิตใจและความคิด มิตินี้รู้จักในนาม “เพศวิถ”ี หรือ Sexuality หมายถึง 
อารมณ์ความปรารถนา และความรู้สึกท่ีอยากมีความรักและเพศสัมพันธ์ บางครั้งเกี่ยวข้องกับรสนิยมและ
อุดมการณ์เรื่องเพศ ถ้าความปรารถนาทางเพศเกิดขึ้นกับคนเพศเดียวกันจะถูกเรียกว่า Homosexuality 
(ความรักเพศเดียวกัน) ถ้าเกิดขึ้นกับคนต่างเพศจะถูกเรียกว่า Heterosexuality (ความรักต่างเพศ) 
และถ้าเกิดขึ้นทั้งคนเพศเดียวกันและต่างเพศจะถูกเรียกว่า Bisexuality (ความรักสองเพศ) จะเห็นได้
ว่ามิติทางเพศท้ังสามส่วนนี้ มีผลต่อความเข้าใจเรื่องเพศของมนุษย์ (Robertson, 2005) เพราะเรื่อง
เพศเกี่ยวโยงท้ังเรื่องชีววิทยา สังคมและวัฒนธรรม เช่น  เราจะบอกว่าคนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เรา
มักจะตัดสินจากอวัยวะเพศของคนๆนั้นเป็นหลักและการแสดงบทบาทผู้ชายจะต้องเข้มแข็ง อดทน 
เป็นผู้น า ผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยอ่อนหวานนุ่มนวล เป็นต้น ฉะนั้นเรื่องเพศจึงเป็นเรื่องท่ีผนวกรวมกัน
ระหว่างธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม แต่ธรรมชาติทางเพศในตัวมนุษย์ ได้แก่ ฮอร์โมน อวัยวะ สรีระ 
ระบบประสาท ยีนส์และพันธุกรรม มิได้ถูกปลดปล่อยอย่างอิสระ แต่ถูกควบคุมและให้ความหมาย
ผ่านค่านิยม พิธีกรรม ครอบครัว ระบบเครือญาติ และสถาบันทางสังคม (Weeks, 2011) ส่ิงเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นในวิธีคิดท่ีมีต่อการปฏิบัติทางเพศ  เพศสภาพ และเพศวิถี ซึ่งเป็นสามส่วนท่ีหล่อหลอม
ให้มนุษย์ด าเนินชีวิตทางเพศตามค่านิยมท่ีสังคมก าหนดไว้ หรือขัดขืนต่อค่านิยมเหล่านั้น  

ความคิดเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นความคิดท่ีต้องการเปิดพื้นท่ีให้กับ
การแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์
ของสังคมท่ีแตกต่างกันฉะนั้นการท าความเข้าใจจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจค่านิยม ความเช่ือ 
และสังคมท่ีหล่อหลอมให้มนุษย์แสดงอัตลักษณ์ทางเพศนั้นๆ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับกลยุทธ์ 

 
4.1 การจัดท ากลยุทธ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

การก าหนดกลยุทธ์ มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงาน เริ่มต้นด้วยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อน าไปพิจารณาว่าองค์กรมีความพร้อม หรือมีสมรรถนะแค่ไหน (ญาณภัทร 
แสงชาติ, 2558) นอกจากนี้ยังต้องพยายามระวังมิให้จุดอ่อน ท่ีเผชิญอยู่สร้างปัญหาและพยายาม
ค้นหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนนั้น ขณะเดียวกันองค์กรต้องพิจารณา ว่ามีโอกาสอะไรบ้างท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร เพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาส และต้องพิจารณาว่า องค์กรต้องเผชิญกับภาวะคุกคาม
เพียงใด โดยพยายามหลีกเล่ียงภาวะคุกคามหรือจัดการไม่ให้ภาวะ คุกคามหรืออุปสรรคนั้นส่งผล
กระทบเสียหายต่อองค์กร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ SWOT Analysis (อรทัย 
เลิศวรรณวิทย,์ 2559: 83) ดังภาพ  
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ภาพท่ี 17 SWOT Analysis 

SWOT Matrix 
จุดแข็ง 

Strengths 
จุดอ่อน 

Weaknesses 
โอกาส 

Opportunities 
อุปสรรค 
Threats 

 
ท่ีมา : อรทัย, 2559 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวนโยบาย เป็นการ
วิเคราะห์โครงสร้างการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายในเป็น
ปัจจัยท่ีสามารถการควบคุมได้ ส่วน ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือสามารถ
ควบคุมได้เพียงเล็กน้อย โดยกระบวนการ วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้ังภายนอกและภายใน เพื่อน าผลท่ีได้ในรูปแบบของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม มาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ วางแผนและพัฒนาแนวนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ประกอบไป
ด้วย  

1. จุดแข็ง เป็นความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก น ามาใช้
เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดีหรือเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีสามารถกระท าได้ดี เช่น 
ทรัพยากรภายในองค์กร การตลาด การบริหารการเงิน การผลิต การวิจัย และ พัฒนา เพื่อวิเคราะห์
ค้นหาจุดแข็ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่น
หรือแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ตัวอย่างของจุดแข็ง ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความรู้ความสามารถ
ของพนักงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานะทางการเงินท่ีมั่นคง เป็นต้น   

2. จุดอ่อน เป็นสถานการณ์ภายในตราสินค้าท่ีเป็นด้านลบและด้อยคุณภาพ ท่ีไม่
สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นข้อเสียเปรียบในการด าเนิน
ธุรกิจ ตัวอย่างจุดอ่อน ได้แก่ ต้นทุนทางการผลิตท่ีสูงกว่าคู่แข่งขัน ปัญหาด้านศักยภาพของพนักงาน 
คุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น  

3. โอกาส เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
ตราสินค้า หรือหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดล้อมภายนอกของตราสินค้าท่ีส่งผลทางด้าน
บวกต่อการด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้รวมท้ังต้องคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะ ๆ 
เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้  
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4. อุปสรรค เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีคุกคามหรือมีผลเสียต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรหรืออาจหมายถึงผลกระทบทางด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจ 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในส่ิงท่ีเป็นข้อจ ากัดของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด 
ผลเสียหายได้ เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างของ
อุปสรรคจากภายนอกได้แก่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ต้นทุนท่ีสูงขึ้น การเปล่ียนแปลง
ของค่าเงินต่างประเทศ  

จากแนวคิดข้างต้น การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์จากภายใน และภายนอก 
ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการใช้
เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท ากลยุทธ์ฯ 

 
4.2 การจัดท าข้อเสนอกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix   

TOWS Matrix เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคท่ีองค์กรก าลังเผชิญ
อยู่ สามารถน ามาจับคู่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นทางเลือก เป็นเครื่องมือท่ีนับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการก าหนดกลยุทธ์ฯ โดยใช้
ตาราง TOWS Matrix (Weihrich, 1982) ดังภาพ 
 

ภาพท่ี 18 TOWS Matrix 
 

TOWS Analysis 
ปัจจัยภายใน 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

 จุดแข็ง (S) 
Strengths 

จุดอ่อน (W) 
Weaknesses 

โอกาส (O) 
Opportunities 

จุดแข็ง/
โอกาส (SO) 

จุดอ่อน/โอกาส 
(WO) 

อุปสรรค (T) 
Threats 

จุดแข็ง/
อุปสรรค (ST) 

จุดอ่อน/
อุปสรรค (WT) 

 
ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก Weihrich,1982 
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จากตารางดังกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  
จุดแข็ง กับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
แต่ละคู่ท าให้เกิดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบท่ีสามารถน าไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดย 
TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวท าให้เกิด
กลยุทธ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (ทัศนีย์ มูลจันดา, 2560) คือ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน ท้ังนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัด
จากภายนอกท่ีองค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมา
จากภายนอกได้ 

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
ท้ังนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ีองค์กรมีอยู่ได้ 

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ท้ังนี้
เนื่องจากองค์การเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ 

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการน า TOWS Matrix มาใช้ในการสร้างกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ชาวต่างชาติ โดยการน าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้จากการ วิเคราะห์ SWOT Analysis มาผสมผสาน
เพื่อให้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไป
ได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT และการก าหนดกลยุทธ์
ด้วย TOWS Matrix อย่างละเอียดรอบครอบ จะเป็นการน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ผู้วิจัยท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า  
ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการจ าแนกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
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เพศ และการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ นับเป็นข้อมูล
ท่ีมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการท างานวิจัยนี้ได้เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จิรวุฒิ หลอมประโคน และประพล เปรมทองสุข (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้ทฤษฎี 
AIOs จากนั้นใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการวิจัย สามารถจัดกลุ่มได้ท้ังส้ิน 8 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาววัยท างานใสใจเรื่องบันเทิงและกิจกรรมนอกบ้าน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาววัยท างาน 
นักพัฒนา ใส่ใจเรื่องธรรมะและการท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาววัยท างานนักประชาธิปไตย ยึดหลัก
ทางสายกลาง กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาววัยท างานใส่ใจในการเลือกชุดช้ันใน กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาววัยท างานใส่ใจ
สุขภาพกลุ่มท่ี 6 กลุ่มสาววัยท างานรักครอบครัว กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสาววัยท างานรับประทานอาหารจาน
ด่วน กลุ่มท่ี 8 กลุ่มสาววัยท างานชอบเรื่องการท านายทายทัก 

ฤทธิจักร คะชา และวิฎราธร จิรประวัติ (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในเจเนอเรช่ันวาย พบว่า วัฒนธรรมย่อยเจเนอเรช่ันวาย คือ เด็กแนว ซึ่งมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีคล้ายคลึงกับเจเจอเรช่ันวายท่ัวไป แตกต่างกันท่ีค่านิยมโดยเด็กแนวจะจะแสดง
ค่านิยมท่ีสะท้อนถึงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ใช้การศึกษารูปแบบโดยใช้ทฤษฎี AIOs 

Chen, Huang และ Cheng (2009) พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียว
ในช่วงวันหยุดสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มนักเดินทางท่ีเดินทางเป็นครอบครัว (2) กลุ่ม
นักเดินทางท่ีเน้นความเป็นสังคม เป็นกลุ่มท่ีไม่กังวลกับค่าใช้จ่ายในการพักร้อน และ (3) นักเดินทางท่ี
มีสไตล์ 

5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ 

ปิยะฉัตร ปวงนิยมและคณะ (2560) ศึกษาแนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด
จากนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเพศส าหรับธุรกิจโรงแรม พบว่า ความคาดหวังของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเพศทางเลือกในเรื่องของการบริการ คือ การต้องการความรู้สึกปลอดภัย ไม่แปลก
แยกจากการเป็นตัวตน การให้บริการท่ีเสมอกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ ไม่เหยียดเพศ ท าเลท่ีต้ังจะต้อง
ใกล้ชิดกับแหล่งชุมนุมของพวกเดียวกัน (พนักงานจะต้องสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง) เดินทางสะดวก ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน หากเป็นท่ีพักแบบโฮมสเตย์หรือบูทีค 
จะต้องมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีมีความโรแมนติก ธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ท่ีส่ือถึงความเป็น
มิตรกับกลุ่มเพศทางเลือก 

ระชานนท์ ทวีผล และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ได้ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ
เลือกท่ีพักแรมผ่านส่ือโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมผ่านส่ือโซเช่ียลมีเดียและรูปแบบของท่ีพัก
แรมและบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า แรงจูงใจและความต้องการพื้นฐาน คือการต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการพักผ่อน 
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สภาพแวดล้อมจะต้องมีความสวยงามสมบูรณ์ กระบวนการการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมมี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1.การคัดเลือกส่ือโซเช่ียลมีเดีย 2.การวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิง 3.การศึกษาความเส่ียงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 4.การเลือกช าระเงิน 5.การแสดงพฤติกรรมหลังซื้อ รูปแบบของท่ีพักและบริการท่ีกลุ่มนักศึกษา
ชายรักชายต้องการแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การตกแต่งสถานท่ี ต้องแสดงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นผสมผสานกับความทันสมัย 2. ท าเลท่ีต้ังต้องใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญและเดินทางสะดวก 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันและควรจะต้องมีกิจกรรมให้ท าและเพียงพอต่อผู้พัก 

Barbosa, De Moraes และ Rocha (2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมิตร
ของเมืองริโอเดอจาเนโรและความเข้าใจเกี่ยวกับ Destination Gay-friendliness ของกลุ่มเกย์ โดยการ
สัมภาษณ์ นักท่องเท่ียวชาวเกย์จ านวน 8 คนและแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่นักท่องเท่ียวชาวเกย์
จ านวน 142 คน พบว่า Gay friendly destination คือ สถานท่ีๆ นักท่องเท่ียวต้องรู้สึกถึงการต้อนรับ 
การยอมรับ โดยนักท่องเท่ียวจะต้องสามารถแสดงออกท้ังทางกายและความรู้สึกได้อย่างอิสระ เช่น 
การออกก าลังกายท่ีสามารถท าได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกล่วงละเมิด ส าหรับ Rio de Janeiro ใน
สายตาของนักท่องเท่ียวมีครบดังท่ีกล่าวมา จึงถือว่าเป็น Gay friendly destination 

Wong และ Tolkach (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
เกย์ชาวเอเชีย โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสัมภาษณ์ทางออนไลน์กับกลุ่มเกย์จ านวน 27 คน 
ซึ่งอาศัยอยู่กรุงเทพ,ฮ่องกง, สิงคโปร์, ไทเป เซี่ยงไฮ้ และต้องเคยเดินทางต่างประเทศ จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มเกย์ในทวีปแถบตะวันตกจะมีความร่ ารวย มีไลฟ์สไตล์ท่ีหรูหรา ใช้จ่ายง่าย แต่ส าหรับเกย์
ฝ่ังเอเชียการพิจารณาเดินทางท่องเท่ียวงบประมาณในการใช้ในการท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด 
แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเท่ียวคล้ายกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเพศปกติ โดยเกย์เอเชีย
ส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนท าให้การเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีๆ เป็นมิตรต่อกลุ่มเกย์น้อย 
จึงไม่ใช่ปัญหาเท่ากับเกย์ฝ่ันตะวันตก อีกท้ังเกย์เอเชียยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียกร้อง การแสดงจุดยืนของกลุ่ม LGBT ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเป็นสังคม
อนุรักษ์นิยม (ถูกปลูกฝังมาต้ังแต่เด็ก) 

Lubowiecki-Vikuk และ Borzyszkowski (2016) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT ในยุโรปในช่วงยุคหลังคอมมิวนิสต์ (ในโปแลนด์) โดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 442 ชุด ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่ม LGBT 
ซึ่งโดยท่ัวไปก็จะคล้ายกันกับกลุ่มเพศปกติคือ จุดหมายปลายทางท่ีจะเดินทางไปจะต้องมีบรรยากาศท่ีดี 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง คือ เพื่อการพักผ่อนและเย่ียมญาติ 
ไม่แตกต่างกัน แต่ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT ส่ิงท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือในเรื่องของความปลอดภัย 
ฉะนั้นหากสถานท่ีหรือจุดหมายปลายทางใดท่ีมีการแสดงออกถึงความเป็น Gay-friendly ก็จะได้รับ
ความนิยม 

Lubowiecki-Vikuk (2016) ศึกษากิจกรรมยามว่างและพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนักท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีสถานะโสด พบว่า การเดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นการ
เดินทางเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว โดยคนโสดส่วนมากจะเดินทางท่องเท่ียวกับ
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เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว โดยแรงจูงใจในการเดินทางคือความต้องการพักผ่อนและการมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆท้ังทางด้านวัฒนธรรมและความบันเทิง ผลการศึกษายังพบอีกว่านักท่องเท่ียว
กลุ่มนี้ต้องการสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระและปลอดภัย 

สุรพงษ์ หรรษา (2555) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเกย์ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับนักท่องเท่ียวเกย์ชาวไทยจ านวน 10 
คนและนักท่องเท่ียวเกย์ชาวต่างประเทศจ านวน 10 คน พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเกย์ท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศไม่แตกต่างกันมาก คือเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อน ในด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว คือ ต้องการสถานท่ีๆ เดินทางสะดวก บรรยากาศดี ผู้คนเป็นมิตรและค่อนข้างเป็น
ส่วนตัว โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวที่นิยมท ากัน หากเป็นกิจกรรมกลางวัน การทัวร์ไหว้พระ การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ต้องการ หากเป็นการท่องเท่ียวแบบกลางคืน 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้นิยมเท่ียวตามผับหรือบาร์ ส าหรับด้านส่วนประสมทางการตลาดส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว
กลุ่มนี้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเท่ียว) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

กิตติศักด์ิ ล้ีประเสริฐ (2554) ศึกษาเรื่อง เพศวิถีและพฤติกรรมการเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มชายรักชายชาวไทย โดยมีเพื่อศึกษาเรื่องเพศวิถี พฤติกรรมการเลือก
แหล่งท่องเท่ียวและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มชายรักชายชาวไทย พบว่า เพศวิถีของคนกลุ่มนี้มองว่าการแสดงตัวตนเป็นเรื่องปกติ 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะเลือกแหล่งท่องเท่ียวจ าพวกผับหรือสถานบันเทิง โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ คือ กลุ่มเพื่อน หรือหากถ้ามีเวลา 3-4 วัน ก็จะนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวยังต่างจังหวัด 
โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ ครอบครัว ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มชายรักชายชาวไทย ได้แก่ อายุ อาชีพ มีความสัมพันธ์ 3 ด้าน คือ 
สถานท่ีท่องเท่ียว เหตุผลในการเลือกและท่ีต้ัง ส่วนปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้  
มีความสัมพันธ์ 2 ด้าน คือ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและเหตุผลในการเลือก 

Ersoy, Ozer และ Tuzunkan (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองการท่องเท่ียวและ
ความคาดหวังในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มเกย์ โดยการใช้แบบสอบถามกับชายเกย์จ านวน 
71 คนในอิสตันบูล พบว่า การท่องเท่ียวของกลุ่มเกย์วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อต้องการพักผ่อน หลีกหนี
จากชีวิตท่ีจ าเจ โดยความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้พบจากการเดินทาง คือ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
สวยงาม แรงผลักส าคัญท่ีท าให้ออกเดินทางท่องเท่ียว คือ เพื่อเติมเต็มความต้องการและความปรารถนา 

Apostolopoulou และ Elia-Nikoleta (2016) ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความ
ต้องการในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มเกย์และกลุ่มเลสเบี้ยน จากการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจและทัศนคติต่อการท่องเท่ียวของกลุ่มเกย์และกลุ่มเลสเบี้ยนมีความแตกต่างกัน การเลือกท่ีพัก
และจุดหมายปลายทาง กลุ่มเกย์นิยมท่ีจะเดินทางไป Mykonos, UK, Germany (เป็นเมืองท่ีพัฒนาขึ้น
มาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของคนกลุ่มนี้) โดยจะเลือกท่ีพักท่ีมีช่ือเสียง ราคาสมเหตุสมผล มีความ
เป็นมิตรกับคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะหาข้อมูลผ่านทางการบอกต่อของคนกลุ่มเดียวกันและอินเตอร์เน็ต (เน้น



50 

 

พักผ่อนและห่างไกลผู้คน) กลุ่มเลสเบ้ียนนิยมท่ีจะเดินทางไป Crete, France, Italy, Lesvos เลือกท่ี
พักโดยพิจารณาจากราคาเป็นส าคัญซึ่งจะหาข้อมูลผ่านทางการบอกต่อของคนกลุ่มเดียวกันและจาก
การรีวิว (ต้องการหลีกหนีจากผู้คน) กลุ่มเกย์ นิยมแสวงหาท่ีใหม่ๆ ในขณะท่ีกลุ่มเลสเบี้ยน ชอบท่ีจะ
กลับไปเท่ียวยังท่ีเดิมๆท่ีตนเองพอใจ 

Monterrubio และ Barrios (2016) ศึกษาแรงจูงในในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศเม็กซิโก ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเป็นเลสเบี้ยน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การเดินทาง
ของกลุ่มเลสเบ้ียโดยเฉล่ียจะเดินทาง 3 ทริปต่อปี (ท้ังในแม็กซิโกและอื่นๆ) เหตุผลส าคัญในการเดินทาง
นอกเหนือจากการพักผ่อน คือการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการได้ท าความรู้จักกับคนใหม่ๆ 
ส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นเลสเบ้ียนวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้ออกเดินทางท่องเท่ียว 
ซึ่งส าหรับกลุ่มเกย์นั้นเรื่องวัฒนธรรมนั้นจ้ะอยู่ในอันดับ 8 ซึ่งมีนัยยะว่าเพศหญิงจะให้ความส าคัญใน
ด้านประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมมากกว่าเพศชาย สถานท่ีๆ จ าเพาะเจาะจงส าหรับเพศท่ีแตกต่าง
ไม่ได้มีความส าคัญหรือแรงจูงใจให้ออกเดินทาง นักท่องเท่ียวกลุ่มเลสเบี้ยนเลือกจะเดินทางไปยัง
สถานท่ีๆ อยากไปและตอบสนองได้ในเรื่องของวัฒนธรรม 

5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ปิยะพร ทองสุข (2558) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับ

นักท่องเท่ียวกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ใน กทม. พบว่า ความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเพศ
ทางเลือกหลักๆ คือเพื่อต้องการพักผ่อน โดยมักจะเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน มีการค้นหาข้อมูลก่อน
การเดินทางมาเป็นอย่างดี ไม่นิยมใช้บริการเอเจนซี่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา สถานท่ีพักจะเลือก
สถานท่ีๆมีความหรูหรา ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันและราคาสมเหตุสมผลและถ้าหากมีสปาหรือ
อยู่ใกล้สถานบันเทิงก็จะเป็นท่ีต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเพศทางเลือก ช่องทางท่ีใช้เส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ควรท าผ่านออนไลน์เพราะก่อนการเดินทางนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะหาข้อมู ลจาก
อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ส าหรับด้านความคาดหวัง นักท่องเท่ียวคาดหวังท่ีจะได้รับประสบการณ์มากกว่า
ท่ีคาดหวังไว้ และกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เหมาะสมต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ เช่นการจัดกิจกรรมพิเศษ
เฉพาะกลุ่ม ในช่วงเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒธรรมไทย เนื่องจากนักท่องเท่ียวต่างชาติยังให้ความสนใจ
ในศิลปะ  วัฒธรรมไทยในระดับสูง 

ศศิธร รัตนประยูร และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) 
พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และแผ่นพับ มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป ทุกคนมี
สมาร์ทโฟนจึงท าให้นักท่องเท่ียวสนใจการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่า 
เพราะสามารถเข้าถึง รวดเร็วและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและ
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยส่วนบุคลแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ 



51 

 

ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีความต้องการและความช่ืนชอบท่ีคล้ายคลึงกัน 

Choi, Lehto และ Oleary (2007) ได้ศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวจาก
เว็บไซต์ DMO พบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังจากเว็บไซต์ DMO คือ ข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการวาง
แผนการเดินทางท่องเท่ียวท้ังแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก และข้อมูลท่ีจ าเป็น นอกจากนี้
ยังคาดหวังจะได้รับข้อมูลท่ีได้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์จริงจากการเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ 
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ภาพท่ี 19 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

 

1. กิจวัตร
ประจ าวัน 

2. กิจกรรมยาม
ว่าง 

3. กิจกรรมเพ่ือ
ความบันเทิง 

4. กิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

5. กิจกรรมเรื่อง
การจับจ่ายใช้
สอย 

1. ด้านครอบครัว 

2. ด้านตัวเอง 

3. ด้านที่อยู่อาศัย 

4. ด้านกิจกรรม
ชุมชน 

5. ด้านการท่องเท่ียว 

6. ด้านเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

7. ด้านอาหาร 

8. ด้านสื่อ 

9. ด้านเทคโนโลยี 

10. ด้านอาชีพและ
ความส าเร็จ 

 

1. ข้ันการรับรู้
ปัญหา 

2. ข้ันการแสวงหา
ข้อมลู 

3. ข้ันประเมิน
ทางเลือก 

4. ข้ันการตัดสินใจ 

5. พฤติกรรมหลัง
การท่องเท่ียว 

กิจกรรม (A)         ความสนใจ (I)             ความคดิเหน็ (O)        การทอ่งเที่ยว (T) 
 

          AIOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Destination 

Inspiration Seeking 
 

1. ความภาคภูมิใจ  
2. การพัฒนาตัวเอง  
3. การสร้างความสัมพันธ์ 

Information 
Seeking  

1. ด้านข้อมูลและ
ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูล  

2. ด้านข้อมลูและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

3. ด้านความปลอดภัย
มั่นคง 

1. ด้านกิจกรรม   
2. ด้านความสนใจ 

3. ด้านสถานที่ท่องเท่ียว 

Types of Tourism 

1. ท่องเท่ียวธรรมชาติ 

2. ท่องเท่ียวแหล่ง
วัฒนธรรม 

3. ท่องเท่ียวความสนใจ
พิเศษ 

Need to relax ความต้องการพักผ่อน  

1. เก่ียวกับตัวเอง 

2. เก่ียวกับ
ประเด็นทาง
สังคม 

3. เก่ียวกับธุรกิจ 

4. เก่ียวกับ
เศรษฐกิจและ
การเมือง 

5. เก่ียวกับ
การศึกษา 

6. เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

7. เก่ียวกับอนาคต 

8. เก่ียวกับ
วัฒนธรรม 

9. เก่ียวกับ
เทคโนโลยี 

10. เก่ียวกับคติ
ประจ าใจ 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methods) โดยใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย คือ 

1.1 การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ประชากร คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งมีจ านวนประชากรประมาณ 400 ล้านคน (LGBT-Capital, 2019) 

1.2 การวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของหน่วยงานและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเทศไทย ประชากร คือ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้
ในการส่ือสารการตลาดกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จากการศึกษา
ในวัตถุประสงค์ท่ี 1 เรื่องการเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ พบว่า 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากท่ีสุด 
และจากการจัดอันดับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศนิยมใช้ในการติดต่อ 
ส่ือสาร และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มมากท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (รัตติยา อังกุลานนท์, 
2561) ผู้วิจัยจึงพิจารณาวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ถึง 30 มิถุนายน 2563  

1.2.1 เฟซบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 1 แห่ง  
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) 

1.2.2 เฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม 
หมายถึง เฟซบุ๊กของธุรกิจผู้ให้บริการด้านการพักผ่อนหลับนอนท่ีมีความเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 150 แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2562)  
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1.2.3 เฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว 
หมายถึง เฟซบุ๊กของธุรกิจผู้ให้บริการด้านการจัดการท่องเท่ียว แนะน าหรือรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว 
จ านวน 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 (สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว, 2563) 

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานวิชาการหรือมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้าน
การท่องเท่ียว/การตลาดออนไลน์/กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นผู้ร่วมในการอภิปราย
กลุ่มแบบเจาะจงท่ีจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบ วิพากษ์ และให้ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและการน าไปใช้
เป็นต้นแบบในการด าเนินงานจัดท ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยมกีารก าหนดคุณสมบัติ
ดังนี้ 

1.3.1 นักวิชาการ อย่างน้อย 1 คน 
1.3.2 ตัวแทนด้านการท่องเท่ียว อย่างน้อย 1 คน 
1.3.3 ตัวแทนด้านการส่ือสารการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1 คน 
1.3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอยู่ในธุรกิจด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม 

โดยมีต าแหน่งผู้จัดการขึ้นไป หรือเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ด้านการส่ือสาร
การตลาด อย่างน้อย 1 คน 

1.3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอยู่ในธุรกิจด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว 
โดยมีต าแหน่งผู้จัดการขึ้นไป หรือเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ด้านการส่ือสาร
การตลาด อย่างน้อย 1 คน 

1.3.6 ตัวแทนกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อย่างน้อย 1 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีจ านวน
ประชากรประมาณ 400 ล้านคน (LGBT-Capital, 2019) เนื่องจากประชากรเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ 
ดังนั้นการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรการค านวณของคอแรน (Cochran, 1997) โดยก าหนดระดับ
ความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ละระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552) ซึ่งสูตรท่ีใช้ใน
การค านวณ คือ 

n = 2

2

d

P)Z - P(1  

 โดย  n = จ านวนตัวอย่างท่ีต้องการ 
P = สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม 
Z = ความเช่ือมั่นท่ีก าหนดไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05             

มีค่าเท่ากับ 1.96 
d = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
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ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดสัดส่วนความน่าจะเป็นของประชากรท่ีต้องการ
จะสุ่มเท่ากับ 0.50 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 5% 

แทนค่า  n = 2

2

(0.5) 

0.5)(1.96)-(0.5)(1 
 

            n = 384.16 

จากการแทนค่าในสูตรจะได้ข้อสรุปว่า ต้องใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 
384 คน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 457 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
โดยมีค าถามคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศจริงๆ 

2.2 เฟซบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
2.2.1 เฟซบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ “Thailand Gay Travel”  

2.2.2 เฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  
จ านวน 142 แห่ง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562) ผู้วิจัย
ใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

2.2.2.1 ผู้วิจัยเลือกผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรม 
โดยเลือกจากสถานท่ีพักแรมที่มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและมีจ านวนผู้ติดตามเกิน 10,000 คน
ขึ้นไป (Anderson, 2017) ซึ่งเหลือผู้ประกอบการจ านวน 98 แห่ง 

2.2.2.2 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยขนาด
ของประชากรเป็นหลักร้อย ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างน้อย 25% ของประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 แห่ง 

2.2.2.3 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะโรงแรมท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีได้รับเลือกว่ามีความเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (Proebst, 2017) ได้แก่ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) และ
กระบี่ รวมทั้งส้ิน 65 แห่ง 

2.2.2.4 ผู้วิจัยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random) โดยการจับ
ฉลากโรงแรมท่ีพักจังหวัดละ 5 แห่ง ได้ผลดังนี้  
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ตารางท่ี 3 รายช่ือเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรมที่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
จังหวัด ล าดับ  รายชื่อเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่พักแรม URL 
ภูเก็ต 1 เดวา ภูเก็ต บีช รีสอร์ต วิลลา แอนด์ สวีท https://www.facebook.com/DewaPhuketResort 

 2 อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท https://www.facebook.com/intercontinentalphuket 
 3 เดอะ ซิส กะตะ https://www.facebook.com/thesiskata 
 4 เดอะ สเลท https://www.facebook.com/TheSlatePhuket 
 5 โรงแรมวินด์แฮม แกรนด์ ภูเก็ต กะหลิม เบย์ https://www.facebook.com/wyndhamgrandnaiharnphuket 

กรุงเทพมหานคร 6 อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ https://www.facebook.com/AnantaraRiversideBangkok 
 7 โรงแรมหรรษา https://www.facebook.com/hansarbangkok 
 8 โรงแรมโรสวูด https://www.facebook.com/RosewoodBangkok 
 9 โฮเทล มิวส์ แบงค็อก https://www.facebook.com/hotelmusebkk 
 10 เดอะ สยาม https://www.facebook.com/TheSiam 

เชียงใหม่ 11 โรงแรมอคิร่า แมเนอร์เชียงใหม ่   https://www.facebook.com/akyramanor 
 12 อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท https://www.facebook.com/AnantaraChiangMai 
 13 โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ https://www.facebook.com/FourSeasonsResortChiangMai 
 14 137 พิลลาร์ เฮ้าส์ https://www.facebook.com/137pillarshouse 
 15 โรงแรมครอสทู เชียงใหม่ ดีเซม นิมมาน https://www.facebook.com/X2VibeChiangmai 

ชลบุรี (พัทยา) 16 โรงแรมเคปดารา https://www.facebook.com/CapeDaraPattaya 
 17 โรงแรมเมสัน https://www.facebook.com/MASON-PATTAYA-

478810812608343 
 18 โรงแรมเมอเวนพิค นาจอมเทียน https://www.facebook.com/movenpickpattaya 
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ตารางท่ี 3 รายช่ือเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรมที่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย (ต่อ) 
จังหวัด ล าดับ  รายชื่อเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่พักแรม URL 

 19 สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา https://www.facebook.com/siamatsiampattaya 
 20 โรงแรม ยู พัทยา https://www.facebook.com/UPattaya 

กระบี ่ 21 โรงแรมอมารี โว้ค https://www.facebook.com/AmariVogue 
 22 ภูเลเบย์ อะ ริตซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ https://www.facebook.com/phulaybayritzcarltonreserve 
 23 รายาวดีรีสอร์ท https://www.facebook.com/rayavadeekrabithailand 

 24 เดอะ เชลซี https://www.facebook.com/TheShellSeaKrabi 
 25 เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท https://www.facebook.com/thetubkaakkrabiboutiqueresort 
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2.2.3 เฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียว ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม
ไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ประเภท Inbound  (สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว, 2020) จ านวน 38 แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562) ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) โดย
มีวิธีการ ดังนี้ 

2.2.3.1 ผู้วิจัยเลือกผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีการใช้ 
เฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในช่องทางการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เหลือผู้ประกอบการจ านวน 24 แห่ง 

2.2.3.2 จากนั้นผู้วิจัยพิจารณาเลือกเฉพาะผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีเฟซบุ๊กยังมีการอัพเดทอยู่ (Active) และใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ซึ่งท าให้เหลือ
ผู้ประกอบการจ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 

เฟซบุ๊กผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูก
เลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ านวน 8 แห่ง ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 รายช่ือเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวที่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
ล าดับที่ รายชื่อเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเที่ยว URL 

1 ASIA WORLD TRAVEL CO., LTD. https://www.facebook.com/Asia-World-Enterprise-
791410724255812/ 

2 ASIAN OASIS CO., LTD. https://www.facebook.com/asianoasis 
3 IBIS TOUR & TRAVEL CO., LTD. https://www.facebook.com/Ibis.Tour66/ 
4 PATTAYA ELEPHANT SANCTUARY CO., LTD https://www.facebook.com/PattayaElephantSanctuary/ 
5 SIGHTSEEING GROUP CO., LTD. https://www.facebook.com/Sightseeing.Thai 
6 THAI QUALITY VACATIONS CO., LTD. https://www.facebook.com/Thai.qvs/ 
7 TOUR EAST (T.E.T) LTD. https://www.facebook.com/TourEast/ 
8 YOR THAI HOLIDAY CO., LTD. https://www.facebook.com/yorthaiholidays/ 
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2.2.4 กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือ
การตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมาจาก 
ด้านนักวิชาการ ด้านกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ด้านการท่องเท่ียว และด้านการส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้สูงสุด และส่งจดหมายเพื่อเชิญเข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ (ภาคผนวก ฉ) รวมจ านวนผู้ตอบ
รับและเข้าร่วมการวิพากษ์ท้ังส้ิน 8 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่อง
การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5 เครื่องมือวิจัย 
ล าดับ เคร่ืองมือการวิจัย การน าไปใช ้

1 แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
การท่องเท่ียว 

2 แบบบันทึกข้อมูล ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพการใช้เนื้อหาบนส่ือ
ออนไลน์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 

3 แบบวิเคราะห์การใช้เนื้อหา ใช้ในการวิเคราะห์การใช้เนื้อหาเพื่อศึกษาสภาพการใช้
เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว 

4 แบบวิพากษ์ในการสนทนากลุ่ม  ใช้ในการเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะ (ร่าง) กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

 
1. แบบสอบถาม 

1.1 การสร้างแบบสอบถามในการวิจัย  
1.1.1 ผู้วิจัยสร้างแบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยสร้างแนวค าถามจากเอกสารเรื่องรูปแบบการ
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ด าเนินชีวิตแบบ AIOs ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. กิจกรรม 2. ความสนใจ  
3. ความคิดเห็น (Plummer, 1974) ซึ่งท าให้ได้ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับด้านกิจกรรมจ านวน 43 ข้อ ด้าน
ความสนใจจ านวน 55 ข้อและด้านความคิดเห็นจ านวน 71 ข้อ รวมได้ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจ านวน 169 ข้อ (ทิพย์พิรุณ และสุพิชฌาย์, 2562) ทบทวนวรรณกรรมเรื่องกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว (The tourist decision-making process) ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 
1) ขั้นการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 2) ขั้นการหาข้อมูล/ข่าวสาร (The Information 
Search) 3) ขั้นประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4) ขั้นการตัดสินใจซื้อ/ตัดสินใจ
ท่องเท่ียว (The purchasing decision) และ 5) ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase) จ านวน 
28 ข้อ (Kotler, 2019) รวมข้อค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวทั้งส้ิน จ านวน 
197 ข้อ (ภาคผนวก ฃ) 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนข้อค าถามด้านกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว

ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

กิจกรรม 

จ า
นว

นข
้อ 

(4
3)

 

ความสนใจ 

จ า
นว

นข
้อ 

(5
5)

 

ความคิดเห็น 

จ า
นว

นข
้อ 

(7
1)

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
นักท่องเที่ยว 

จ า
นว

นข
้อ 

(2
8)

 

กิจวัตรประจ าวัน 11 ครอบครัว/เพ่ือน 4 ตนเอง 16 ข้ันการรับรู้ปัญหา 5 

กิจกรรมยามว่าง 17 ตัวเอง 6 
ประเด็นทาง
สังคม 

12 ข้ันการหาข้อมูล/ข่าวสาร 9 

กิจกรรมเพ่ือความ
บันเทิง 

8 บ้าน 3 
เศรษฐกิจและ
การเมือง 

4 ข้ันประเมินทางเลือก 7 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 3 
การร่วมกิจกรรม
ชุมชน 

3 การศึกษา 7 
ข้ันการตัดสินใจซื้อ/ตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

7 

กิจกรรมเพ่ือการ
จับจ่าย 

4 การท่องเท่ียว 7 ธุรกิจ 8 ข้ันพฤติกรรมหลังการซื้อ 0 

  เสื้อผ้า 8 ผลิตภัณฑ์ 10   
  อาหาร 4 อนาคต 6   

  สื่อ 9 วัฒนธรรม 2   
  เทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี 3   

  
งานและ
ความส าเร็จ 

8 คติประจ าใจ 3   

รวมมีข้อค าถาม AIOT (กิจกรรม, ความสนใจ, ความคิดเห็น, และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักท่องเที่ยว) = 
197 ข้อ 
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1.2 ผู้วิจัยน าข้อค าถาม จ านวน 197 ข้อ ไปจัดท าให้เป็นแบบสอบถามออนไลน์
โดยใช้ Google Form จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 40 ชุด (Yurdugul, 2008) น าผลท่ีได้ไปทดสอบความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package for 
the Social Sciences: SPSS) จากนั้นน าผลท่ีได้มาพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted 
โดยจะต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha  Coefficient) และค่า 
Corrected Item-Total Correlation ต้องสูงกว่า 0.3 (Streiner & Norman, 2008) หากไม่เป็นตาม
เงื่อนไขข้างต้นข้อค าถามนั้นจะถูกตัดท้ิง โดยข้อค าถามท่ีโดนตัดปรากฏในภาคผนวก ค ซึ่งในการ
ทดลองใช้ครั้งท่ี 1 มีข้อค าถามถูกตัดท้ิงท้ังส้ินจ านวน 91 ข้อ โดยเป็นข้อค าถามด้านกิจกรรม 21 ข้อ 
ด้านความสนใจ 26 ข้อ ด้านความคิดเห็น 28 ข้อ และด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว 16 ข้อ 
ท าให้เหลือข้อค าถามจ านวน 106 ข้อ จากนั้นน าข้อค าถามท้ัง 106 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งท่ี 2 โดยท่ี
กลุ่มทดลองเป็นคนละกลุ่มกับการทดลองครั้งท่ี 1 และท าการตัดข้อค าถามตามเงื่อนไขข้างต้น โดยมี
ข้อค าถามท่ีถูกตัดท้ิงท้ังส้ินจ านวน 41 ข้อ ข้อ โดยเป็นข้อค าถามด้านกิจกรรม 8 ข้อ ด้านความสนใจ 
13 ข้อ และด้านความคิดเห็น 20 ท าให้เหลือข้อค าถามจ านวน 70 ข้อ ดังผลแสดงในตารางท่ี 7  
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ตารางท่ี 7 แสดงการตัดข้อค าถาม 

ตัวแปร จ านวน (ข้อ) 
การทดลองครั้งท่ี 1 

(40 คน) 
Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

การทดลองครั้งท่ี 2 
(40 คน) 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

1. ด้านกิจกรรม 44 22 0.949 13 0.868 
2. ด้านความสนใจ 53 29 0.928 22 0.907 
3. ด้านความคิดเห็น 70 43 0.924 23 0.902 
4. ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว 30 12 0.865 12 0.822 

รวม 197    106    70  
 
ตารางท่ี 8 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของตัวแปล 

ล าดับ ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

Cronbach’s Alpha 

ด้านกิจกรรม   0.868 
A007 ฉันชอบเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 0.745 0.846 

 

A010 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 0.624 0.853 
A012 ฉันมักเดินทางท่องเท่ียวทุกครั้งท่ีมีโอกาส 0.479 0.862 
A016 ฉันชอบกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ปิกนิค, เดินเล่นในสวนสาธารณะ 0.417 0.865 
A022 ฉันชอบพักผ่อนอยู่ท่ีบ้าน 0.729 0.851 
A023 ฉันชอบออกไปกินอาหารนอกบ้าน 0.652 0.852 
A024 ฉันชอบช็อปป้ิง 0.491 0.861 
A028 ฉันชอบเข้าร่วมงานสังสรรค์ 0.764 0.846 
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ตารางท่ี 8 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของตัวแปล (ต่อ) 

ล าดับ ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

Cronbach’s Alpha 

A029 ฉันชอบดูกีฬา 0.326 0.868  
A032 ฉันชอบซื้อของท่ีตลาด 0.515 0.862 
A033 ฉันชอบซื้อของออนไลน์ 0.355 0.868 
A036 ฉันชอบซื้อของในห้างสรรพสินค้า 0.562 0.857 
A038 ฉันชอบเข้าร่วมชมรมหรือท ากินกรรมเพื่อสังคม 0.435 0.864 
ด้านความสนใจ   0.907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I045 ฉันมักใช้เวลากับครอบครัว 0.751 0.897 
I047 ฉันให้ควาส าคัญกับครอบครัวมากเป็นอันดับหนึ่ง 0.309 0.907 
I048 ฉันมักปรึกษาครอบครัวเมื่อฉันเจอปัญหา 0.310 0.906 
I051 ฉันสนใจการออกแบบและตกแต่งบ้าน 0.369 0.907 
I052 ฉันสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา 0.533 0.904 
I055 ฉันมักหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ 0.575 0.902 
I056 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะและวิทยาศาสตร์  0.847 0.897 
I058 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์ 0.897 0.893 
I059 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  0.800 0.895 
I060 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 0.748 0.898 
I061 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ  0.757 0.897 
I062 ฉันสนใจด้านแฟช่ัน 0.757 0.897 
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ตารางท่ี 8 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของตัวแปล (ต่อ) 

ล าดับ ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

Cronbach’s Alpha 

I063 ฉันแต่งตัวโดยไม่แคร์สายตาใคร 0.685 0.899  
I064 ฉันสนใจในส่ิงท่ีอยู่ในกระแส 0.705 0.898 
I065 ฉันติดตามข่าวทางช่องทางออนไลน์ 0.522 0.904 
I066 ฉันมักหาอาชีพใหม่เพื่อรายได้ท่ีสูงขึ้น 0.305 0.907 
I073 ฉันมักจะหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก 0.502 0.906 
I075 อุปกรณ์ส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิต 0.405 0.901 
I077 ฉันสนใจในการหาข้อมูลท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของกลุ่มคนท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ 
0.364 0.907 

I080 ฉันสนใจในเรื่องกฎหมายและความเสมอภาค 0.364 0.907 
I086 ฉันสนใจเรื่องมลพิษและผลกระทบจากโรคระบาด 0.507 0.904 
I093 ฉันสนใจการวางแผนการเงิน 0.361 0.907 
ด้านความคิดเห็น   0.902 
O099 ฉันท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีในฐานะประชากรคนหนึ่ง 0.398 0.901  

 
 
 
 

O102 ฉันคิดว่าธุรกิจควรค านึงถึงผลประโยชน์ทางสังคม 0.556 0.897 
O103 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเป้าหมายมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.303 0.902 
O106 นโยบายด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของประเทศเป้าหมายมีผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเท่ียว 
0.665 0.894 
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ตารางท่ี 8 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของตัวแปล (ต่อ) 

ล าดับ ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

Cronbach’s Alpha 

O116 ฉันคิดว่าประเทศท่ีมีการประกาศว่ามีความเป็นมิตรต่อกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 

0.668 0.894  

O117 ฉันคิดว่ากฎหมายหรือนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 

0.650 0.894 

O118 ฉันคิดว่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 0.539 0.897 
O119 ฉันคิดว่าสินค้าท่ีดีคือสินค้าท่ีคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป 0.645 0.895 
O120 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นการพักผ่อน 0.832 0.890 
O121 ฉันคิดว่าการเดินทางเป็นการชาร์ทพลังชีวิต 0.472 0.900 
O127 ฉันคิดว่าการท่องเท่ียวเป็นการท้ามายตัวเอง 0.396 0.902 
O138 ฉันคิดว่าการท่องเท่ียวท าให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น 0.521 0.898 
O141 ฉันคิดว่าเทคโนโลยีท าให้จิตใจแข็งกระด้าง 0.702 0.894 
O142 ฉันคิดว่าเทคโนโลยีท าให้ชีวิตง่ายข้ึน 0.834 0.891 
O143 ฉันคิดว่าการเดินทางเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเอง 0.395 0.901 
O144 ฉันคิดว่าการเดินทางมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ 0.533 0.898 
O159 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิต 0.580 0.897 
O160 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จอย่างหนึ่งในชีวิต 0.399 0.902 
O162 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  0.324 0.902 
O165 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันสามารถหลีกหนีความวุ่นวายได้ 0.315 0.902 
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ตารางท่ี 8 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของตัวแปล (ต่อ) 

ล าดับ ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 
if item deleted 

Cronbach’s Alpha 

O166 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 0.404 0.901  
O168 ฉันต้องเดินทางท่องเท่ียวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 0.603 0.897 
O169 ฉันต้องเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 0.372 0.900  
ด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักท่องเที่ยว   0.822 
T172 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.354 0.818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T173 ฉันมักเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 0.315 0.822 
T174 ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.639 0.793 
T175 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.387 0.822 
T176 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพักแรมมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.621 0.799 
T178 ปริมาณข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.672 0.789 
T179 รูปแบบการเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.631 0.796 
T181 ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมายมีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเท่ียว 
0.664 0.790 

T182 กลุ่มคนท่ีร่วมเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.339 0.822 
T183 สถานท่ีท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จักมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียว 
0.360 0.817 

T184 ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.379 0.816 
T197 สถานท่ีท่ีประกาศว่ามีความเป็นมิตรกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมี

ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 
0.482 0.808 
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1.3 น าข้อค าถามท้ัง 70 ข้อ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้เก็บ
ข้อมูลด้านประชากร การเปิดรับ และความคาดหวังเพิ่มเติม จากนั้นน าข้อค าถาม 70 ข้อมาวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อจัดกลุ่มข้อค าถามท่ีมีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน (Rotated 
Component Matrix) โดยประชากรท่ีศึกษาในขั้นตอนนี้ คือ กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท้ังหมดได้และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงอธิบาย (EFA) 
โดย Comrey and Lee (1992) และ Kline (2014) เสนอว่าขนาดตัวอย่าง 300 คือ ดี น าผลท่ีได้มา
ค านวณหาค่า Factor loading โดยการหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ผลการวิเคราะห์
ของแบบสอบถามมีค่า KMO = 0.816 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) 

1.4 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า ท าให้ได้ข้อค าถามท้ังส้ินจ านวน 29 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 9  
 
ตารางท่ี 9 แสดงข้อค าถามหลังจากการเพิ่มข้อค าถาม 

ล าดับที่ แนวค าถาม จ านวน (ข้อ) 

1 
องค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ 

15 

2 การเปิดรับส่ือ 1 
3 ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 7 
4 ข้อมูลด้านประชากร 6 

รวม 29 
 

จากนั้นน าข้อค าถามท่ีได้ไปทกลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จ านวน 40 ชุด ผลการวิเคราะห์ของแบบสอบถามมีค่า 
KMO = 0.814 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 

 
1.5 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้ข้อค าถาม 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือและการคาดหวังของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Likert Scales) 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 คือ เห็นด้วย 
3 คือ ไม่แน่ใจ 
2 คือ ไม่เห็นด้วย 
1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 

แนวค าถาม จ านวน การวิเคราะห์ 
แนวค าถามเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร 

6 ข้อ เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

แนวค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือ
และความคาดหวัง 

8 ข้อ เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

แนวค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว 

15 ข้อ 
 

วัดระดับความคิดเห็นของข้อค าถามด้วยมาตรวัด 
Likert Scale 5 ระดับ โดยเป็นค าถามปลายปิด 

 
1.6 น าแบบสอบถามจ านวน 29 ข้อไปเก็บกับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศชาวไทย จ านวน 300 คน จากนั้นน าผลท่ีได้ไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามต้องมีค่า α ต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความเช่ือมั่น (Reliability Coerricients) ของแบบสอบถาม
ได 0.869 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 หมายความว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีจะด าเนินการศึกษาต่อไปได รายละเอียดของแบบสอบถาม (ภาคผนวก ง) 

1.7  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การหาค่าดัชนีแสดงความสอดคล้องระหว่างตัวแปรท่ีใช้วิ เคราะห์กั บ

วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าชุดตารางการวิเคราะห์ ส่งให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการ
ท่องเท่ียว การส่ือสารการตลาดออนไลน์ และกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณสุริยะ สิทธิชัย ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ภูมิภาคอเมริกา) 

2. คุณจุลจิตต์ บุณยเกต ุ ท่ีปรึกษากลุ่ม บริษัท คิง พาวเวอร์ และโรงแรม
พูลแมน 

3. คุณรณภพ นพสุวรรณ Senior Sale and Marketing Manager บริษัท 
วาคองซ์สยาม (คลับเมด) จ ากัด (ตัวแทนกลุ่ม LGBT) 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต อาจารย์ประจ าคณะ 
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษวิฐฬ์ คงกะพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

จากนั้นด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ประเมินความเหมาะสมของตัวแปรท่ีใช้ ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของ
การวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหา IOC การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในด้านความตรงของเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะท าการประเมินโดยการให้คะแนน 3 ระดับ คือ 

+ 1 คะแนน หมายถึง เนื้อหาสอดคล้องกับตัวแปรท่ีศึกษา เป็นค าถามท่ี
สามารถน าไปใช้ได้ 

0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจในเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรท่ี
ต้องการศึกษา เป็นค าถามท่ีไม่แน่ใจและไม่มีความเห็น 

-1 คะแนน หมายถึง เนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรท่ีศึกษา เป็นค าถามท่ีไม่
สามารถน าไปใช้ได้ 

สูตรท่ีใช้ในการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2561)  

 

 
 

IOC      ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N         จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
โดยข้อมูลถือว่ามีค่าความเท่ียงตรง ไม่น้อยกว่า 0.80 ซึ่งการวิเคราะห์ความเท่ียง

ในส่วนนี้ อยู่ท่ีระดับ 0.93 และ 0.94 ซึ่งเป็นค่าความเท่ียงท่ียอมรับได้ (ผลการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาแสดงในภาคผนวก ฆ) 

 
2. การสร้างแบบบันทึกข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดตามตาราง 
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ตารางท่ี 11 แสดงการสร้างแบบบันทึกข้อมูล 
วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี สิ่งที่พิจารณา 

เพื่อวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือ
ออนไลน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Cs) คุณค่าท่ีจะได้รับ 
 ความคุ้มค่า 
 ความสะดวก 
 การติดต่อส่ือสาร 

  การดูแลเอาใจใส่ 
  ความต่อเนื่อง 
  สภาพแวดล้อม 
 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา รูปแบบข้อความ 
  รูปแบบรูปภาพ 
  รูปแบบวิดีโอ 
  รูปแบบลิงก์ 

 
3. การสร้างแบบวิเคราะห์การใช้เนื้อหา 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) เพื่อ
บันทึกข้อมูล พร้อมกันนี้ยังได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 มาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแสดงในภาคผนวก จ 

4.  การจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

4.1 การเก็บข้อมูลในการท า (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นผลมา
จากการน าประเด็นหรือข้อค้นพบจากการท าการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ สังเกตการณ์ใช้ส่ือแบบไม่มี ส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกสภาพการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย  
มาสรุปและจัดท าการวิเคราะห์ศักยภาพ  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) แล้วน ามาก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่ีเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

5. การวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยก าหนดให้มีผู้เช่ียวชาญ 
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ด้านนักวิชาการ 2) ด้านกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 3) ด้านการท่องเท่ียว 
และ 4) ด้านการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน (ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก ซ) มาประชุมร่วมกันวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อน าเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อเสนอ ท่ีได้
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จากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศต่อไป 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจริยธรรมในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ขอเอกสารรับรองการท าวิจัยในมนุษย์ 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เลขท่ี 
EC ๒-๐๐๓/๒๕๖๓ ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึง 7 พฤษภาคม 2564 โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ผล
ในภาพรวมของแบบสอบถามหรือตามท่ีผู้ให้ข้อมูลอนุญาตเท่านั้น ซึ่งในส่วนของข้อมูลท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยได้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ผู้ให้ข้อมูล (เอกสารรับรองการท าวิจัยในมนุษย์แสดงอยู่ในภาคผนวก ญ) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยท่ีผ่านการทดสอบ

คุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นดังนี้ 
1. การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
1.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว ไปแจกจ่ายให้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งลิงก์แบบสอบถาม
ท่ีสร้างขึ้น โพสต์บนหน้าเพจเฟซบุ๊กท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและเป็นแหล่งชุมชนหรือกลุ่มของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้กลุ่มของนักท่องเท่ียวกลุ่มทีมีความหลากหลาย
ทางเพศได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์และช่วยแชร์แบบสอบถามด้วย เช่น กลุ่ม LGBTQ Global, 
LGBT Brighton, LGBTQ+ global community, YES LGBT เป็นต้น      
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ภาพท่ี 20 ภาพเพจเฟซบุ๊กท่ีแชร์ลิงก์แบบสอบถามออนไลน ์
 

 
 

1.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว ไปแจกจ่ายให้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งลิงก์แบบสอบถาม
ท่ีสร้างขึ้น ไปในช่องทาง Direct Message ในอินสตาแกรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แฮชแท็ก 
“lgbt”  
 

ภาพท่ี 21 ตัวอย่างการส่งลิงก์แบบสอบถามด้วยการช่องทาง Direct Message 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ลิงก์ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2563 โดยแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้มีจ านวน 457 ชุด ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ าตามท่ีเงื่อนไขก าหนดไม่น้อยกว่า 385 ชุด 

2. การศึกษาสภาพการใช้เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลโดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลปฐมภูมิตามความเป็นจริง 
โดยจากช่องทางการส่ือสารออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบว่ามีการใช้เนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวประเทศไทยอย่างไร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ข้อมูลท่ีเก็บเป็นข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563  

3. ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้างต้น เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มใน วันท่ี 11 
ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม ตึก 9 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 การเตรียมการ ผู้วิจัยจัดท าก าหนดการเพื่อการอภิปรายกลุ่ม ประสานงาน
เชิญผู้ให้ข้อมูลหลักตามท่ีได้ก าหนดไว้ ส่งจดหมายเชิญพร้อมโครงการวิจัยฉบับย่อท่ีจัดท าไว้ส่งพร้อม
จดหมายเชิญไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา ท าความเข้าใจ 
และเตรียมข้อมูลท่ีจ าเป็นมาร่วมอภิปรายและให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยประชุม
ทีมงานเพื่ออธิบายหน้าท่ี การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการน าเสนอ การบันทึกภาพและเสียง รวมทั้ง
ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

3.2 การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง ในวันท่ีจัดการวิพากษ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะกลยุทธ์
การส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ผู้วิจัยรายงานสรุปโครงการการวิจัยและน าเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ฯ ให้ท่ีประชุม
ทราบ 

ในการอภิปรายกลุ่มมีเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจ านวน 3 คน วิทยากรผู้น าการ
วิพากษ์ท่ีได้รับมอบหมาย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขออนุญาตท่ีประชุมในการบันทึกเสียงและ
การอภิปรายกลุ่ม และช้ีแจงสิทธิในการเข้าร่วมและถอนตัวออกจากโครงการแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน 
หลังการอภิปรายกลุ่มเปิดโอกาสให้มีการซักถาม เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมาร่วมในการอภิปรายกลุ่ม มีจ านวนท้ังส้ิน 8 คน เป็นตัวแทน
ด้านนักวิชาการ จ านวน 3 คน ด้านกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 2 คน ด้านการท่องเท่ียว 
จ านวน 2 คน และด้านการส่ือสารการตลาดออนไลน์ จ านวน 1 คน  
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ตารางท่ี 12  แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศไทย 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3 ดร.พิมพิกา ทองรมย์ คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4 คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 

 
ท่ีปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย 

5 คุณไพศาล ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ 

6 คุณณฐอร นพเคราะห์ 
 

LGBT Marketing Influencer /  
ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ 

7 คุณอรพร สุวัณณะสังข์ นักวิชาการส่ือสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักงาน กสทช./ตัวแทนกลุ่ม LGBT 

8 คุณรณภพ นพสุวรรณ Senior Sale and Marketing Manage 
บริษัท วาคองซ์สยาม (คลับเมด) จ ากัด/ 

ตัวแทนกลุ่ม LGBT 
 

3.3 หลังการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยถอดเทปบันทึกค าอภิปราย แบบ
สรุปความ น ามาจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมเพื่อน าไปวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

ภาพท่ี 22 ภาพกิจกรรมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 
 

 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการท าขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ท้ังหมดมาให้รหัสข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ชาวต่างชาติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออธิบาย
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อันได้แก่ เพศ ช่วงอายุ อาชีพ รายได้ต่อปี ถิ่นก าเนิด และศาสนา 
โดยแสดงเป็นตาราง แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเรื่องการเปิดรับส่ือ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
การวิเคราะห์โดยแสดงเป็นตาราง แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 5 ระดับ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 คือ เห็นด้วย 
3 คือ ไม่แน่ใจ 
2 คือ ไม่เห็นด้วย 
1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนท่ี 4 น าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์จัดลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อหากลุ่มท่ีมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากการ
วิเคราะห์การจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวครั้งนี้ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
200 กลุ่มตัวอย่าง จึงใช้วิธีการรวมกลุ่มด้วยการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical 
Cluster  Analysis หรือเทคนิค K-Means Cluster Analysis) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548) 

2. การวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เป็นการท าข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยลงบันทึกในตารางตามหัวเรื่องท่ีศึกษา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดการตลาด 7Cs (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) มาเป็นกรอบในการ
บันทึกข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นพรรณนาแบบความเรียง 
 
ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์การใช้เนื้อหา  

เน้ือหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อค าถาม 

การให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาด (7Cs) 

ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ (Customer Value) 
ด้านความคุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Cost to Customer) 
ด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ (Convenience)                     

 ด้านการสื่อสารรายละเอียดของสินค้า/บริการที่ชัดเจน (Communication) 
 ด้านความดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
 ด้านความสะดวกสบาย (Comfort) 
 ด้านความต่อเน่ืองในการประสานงาน(Complete) 
รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบข้อความ (Text) 
 รูปแบบรูปภาพ (Photo) 
 รูปแบบวิดีโอ (Video) 
 รูปแบบลิงก์ (Link) 
การใช้แฮชแท็ก มีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) 
 (หากมี) จ านวนแฮชแท็ก (Hashtag) 
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3. ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ 

3.1 การพัฒนาร่างข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ เมื่อได้ข้อมูลรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ และการ
เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ SWOT โดยแบ่งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ของการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย ขั้นต่อไป
ผู้วิจัยพัฒนาข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดด้านการก าหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคนิควิจัยแบบอภิปรายกลุ่มเพื่อรวบรวมแนวคิด 

3.2 การวิพากษ์ร่างข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอ
เสนอแนะกลยุทธ์ฯ ให้ผู้เช่ียวชาญได้ศึกษา ท าความเข้าใจ จากนั้นผู้วิจัยรายงานสรุปโครงการวิจัยให้ท่ี
ประชุมทราบ เพื่อด าเนินการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นท่ีเตรียมไว้ 

3.3 การสร้างข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ ผู้วิจัยสกัดประเด็นจากการสนทนา
กลุ่มวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ และ
น าข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิเคราะห์
แบบองค์รวม ในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาท่ีน าไปสู่ประเด็นท่ีเป็นตัวแปร
ส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ 
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ภาพท่ี 23 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

 
 

ได้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ 

ขั้นตอนที่  1 การศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มที่มคีวาม
หลากหลายทางเพศ 

สร้างแบบการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ  

วิเคราะห์จัดกลุ่มด้วย Cluster Analysis  
ท าให้ได้รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการ
ท่องเท่ียว 4 กลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้เนื้อหา
บนส่ือออนไลน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียวประเทศไทย 

วิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ประเทศไทย (Coding Sheet) 
 

ขั้นตอนที่ 3 (ร่าง) ข้อเสนอแนะกลยุทธ์
การ ส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ 

จัดวิพากษ์ในรูปแบบของการอภิปรายกลุ่ม 
(Focus Group) กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเท่ียวประเทศไทยในการก าหนด
กลยุทธ์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ 

ขั้นตอนการด า เนินการ
วิจัย 



บทท่ี 4 
 ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)” โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่ม
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ Factor analysis โดยการวิเคราะห์หาค่าความ
ผันผวนของตัวแปร หรือค่า Kaiser-Meyer, Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO ซึ่ง
ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบสอบถามมีค่าความผันผวนของตัวแปร = 0.814 
จากนั้นน าไปจัดหมวดหมู่เพื่อรวมข้อค าถามท่ีมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ได้องค์ประกอบท้ังส้ิน
จ านวน 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหรือ Factor loading อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 
0.76 (ตารางท่ี 14) โดยมีรายละเอียดดังตาราง



81
 

 57 
 

 

ตารางท่ี 14 แสดงการจัดกลุ่มองค์ประกอบของข้อค าถาม 
ล าดับเดิม
ของข้อ
ค าถาม 

ข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ             

 (Factor loading) 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 1 : ข่าวสารและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว    
I086 1 ฉันสนใจเรื่องมลพิษและผลกระทบจากโรคระบาด 0.76     
T197 2 สถานท่ีท่ีประกาศว่ามีความเป็นมิตรกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเท่ียว 
0.72     

O103 3 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเป้าหมายมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.69     
T175 4 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.68     
T178 5 ปริมาณข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.67     
I055 6 ฉันมักหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ 0.67     
O106 7 นโยบายด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของประเทศเป้าหมายมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว 0.65     
I073 8 ฉันมักจะหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก 0.54     
O117 9 ฉันคิดว่ากฎหมายหรือนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีผลต่อ

การตัดสินใจท่องเท่ียว 
0.54     

องค์ประกอบที่ 2: แรงบันดาลใจในการเดินทาง    
O159 10 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิต  0.65    
O166 11 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  0.64    
O162 12 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  0.64    
O127 13 ฉันคิดว่าการท่องเท่ียวเป็นการท้ามายตัวเอง  0.62    
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ตารางท่ี 14 แสดงการจัดกลุ่มองค์ประกอบของข้อค าถาม (ต่อ) 
ล าดับเดิม
ของข้อ
ค าถาม 

ข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ             

 (Factor loading) 
1 2 3 4 5 

O102 14 ฉันคิดว่าธุรกิจควรค านึงถึงผลประโยชน์ทางสังคม  0.57    
O165 15 ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันสามารถหลีกหนีความวุ่นวายได้  0.56    
O138 16 ฉันคิดว่าการท่องเท่ียวท าให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น  0.54    
O144 17 ฉันคิดว่าการเดินทางมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์  0.52    
O143 18 ฉันคิดว่าการเดินทางเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเอง  0.50    
องค์ประกอบที่ 3: ความชอบด้านการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทาง    
I062 19 ฉันสนใจด้านแฟช่ัน   0.70   
A028 20 ฉันชอบเข้าร่วมงานสังสรรค์   0.67   
A024 21 ฉันชอบช็อปป้ิง   0.61   
I064 22 ฉันสนใจในส่ิงท่ีอยู่ในกระแส   0.59   
T183 23 สถานท่ีท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จักมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว   0.55   
T173 24 ฉันมักเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย   0.51   
องค์ประกอบที่ 4: ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว    
A012 25 ฉันมักเดินทางท่องเท่ียวทุกครั้งท่ีมีโอกาส    0.71  
I077 26 ฉันสนใจในการหาข้อมูลท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศ 
   0.68  

O119 27 ฉันคิดว่าสินค้าท่ีดีคือสินค้าท่ีคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป    0.67  
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ตารางท่ี 14 แสดงการจัดกลุ่มองค์ประกอบของข้อค าถาม (ต่อ) 
ล าดับเดิม
ของข้อ
ค าถาม 

ข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ             

 (Factor loading) 
1 2 3 4 5 

O120 28 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นการพักผ่อน    0.65  
O169 29 ฉันต้องเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    0.56  
O168 30 ฉันต้องเดินทางท่องเท่ียวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    0.56  
องค์ประกอบที่ 5: ประเภทของการท่องเที่ยว      
I056 31 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะและวิทยาศาสตร์     0.68 
I058 32 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์     0.68 
I059 33 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม     0.63 
A016 34 ฉันชอบกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ปิกนิค, เดินเล่นในสวนสาธารณะ     0.59 
I061 35 ฉันสนใจการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ     0.58 
A029 36 ฉันชอบดูกีฬา     0.56 
A038 37 ฉันชอบเข้าร่วมชมรมหรือท ากินกรรมเพื่อสังคม     0.52 
ค่าความแปรปรวน (% of variance explained) 15.92 5.81 5.76 4.33 4.62 
ค่า Eigenvalue 11.15 4.07 4.03 3.24 3.03 
ค่า Cumulative% 15.92 21.73 27.49 32.11 36.45 
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ปัจจัยท่ี 1 ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม โดยกล่าวถึง ข้อมูลหรือสถานการณ์ปัจจุบันของ
สถานท่ีนั้น ๆ จึงมีช่ือว่า "ข้อมูลและข่าวสาร" โดยค่าน้ าหนักขององค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.54–0.76  

ปัจจัยท่ี 2 ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม ซึ่งกล่าวถึง ความภาคภูมิใจหรือตอบสนองความ
ต้องการดังนั้นปัจจัยนี้จึงถูกต้ังช่ือว่า "แรงบันดาลใจ" โดยค่าน้ าหนักขององค์ประกอบอยู่ในช่วง   
0.50–0.65  

ปัจจัยท่ี 3 ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม กล่าวถึง กิจกรรมและความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวจึงได้ช่ือว่า“สถานท่ีท่องเท่ียว” โดยค่าน้ าหนักขององค์ประกอบอยู่
ในช่วง 0.51–0.70 

ปัจจัยท่ี 4 ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม ซึ่งกล่าวถึง ความสม่ าเสมอและความจ าเป็นในการ
พักผ่อนของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นปัจจัยนี้จึงถูกต้ังช่ือว่า "ความต้องการ" โดยค่าน้ าหนักของ
องค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.56–0.71 

ปัจจัยท่ี 5 ประกอบด้วย 8 ข้อค าถาม กล่าวถึง การท่องเท่ียวหลายประเภทจึงต้ังช่ือว่า 
“ประเภทของการท่องเท่ียว” โดยค่าน้ าหนักขององค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.52–0.68  

ซึ่งแสดงความแปรปรวนร้อยละ 36.45% อธิบายถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดังแสดงในตารางท่ี 15 ปัจจัยแรกคิดเป็นร้อยละ 15.92 ของความ
แปรปรวนท้ังหมด ปัจจัยท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 5.81 ปัจจัยท่ี3 คิดเป็นร้อยละ 5.76 ปัจจัยท่ี 4 คิดเป็น
ร้อยละ 4.33 และปัจจัยท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 4.62 จากนั้นน าแบบสอบถามไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ รวมได้ข้อค าถามท้ังส้ิน จ านวน 29 ข้อ  

ขั้นตอนที่ 2 การน าแบบวัดไปใช้ในการเก็บข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยใช้ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิตและทฤษฎี
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 457 คน โดยสรุปผลการศึกษา
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
ส่วนท่ี 2  การเปิดรับส่ือเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมาย  
ส่วนท่ี 3  ความคาดหวังต่อการการเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 4  รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวด้านกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 457 
ตัวอย่าง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางท่ี 15 จ านวนและร้อยละของอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18 - 22 ปี 97 21.20 
23 - 40 ปี 274 60.00 
41 - 55 ปี 81 17.70 
56 ปี ข้ึนไป 5 1.10 

รวม 457 100 
  

จากตารางท่ี 15 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 23 - 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามี
อายุระหว่าง 18 – 22 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และน้อยท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 56 ปีข้ึนไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละของอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน/เกษียณอายุ หรือว่างงาน 101 22.10 
อาชีพท่ีต้องใช้ทักษะ เช่น ช่างเสริมสวย 37 8.10 
เกษตรกร/ปศุสัตว์ 35 7.66 
พนักงานออฟฟิศ หรือพนักงานขาย 216 47.26 
เจ้าของธุรกิจ/พนักงานต าแหน่งผู้จัดการ 44 9.63 
อาชีพเฉพาะท่ีต้องใช้ทักษะข้ันสูง เช่น แพทย,์ นักบิน 24 5.25 

รวม 457 100 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่ม ตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานออฟฟิศ หรือพนักงานขายมากท่ีสุด จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.26 รองลงมาคือ แม่บ้าน/เกษียณอายุ หรือว่างงาน จ านวน 101 คน และน้อยท่ีสุด
ประกอบอาชีพเฉพาะท่ีต้องใช้ทักษะขั้นสูง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของรายได้เฉล่ียต่อปี จากกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า $10,000 106 23.19 
$10,001-$20,000 219 47.92 
$20,001-$30,000 95 20.79 
$30,001-$40,000 26 5.69 
$40,001-$50,000 4 0.88 
มากกว่า $50,000 7 1.53 

รวม 457 100 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่ม ตัวอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อปี $10,001-$20,000 มากท่ีสุด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 
รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อปี น้อยกว่า $10,000 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อปี $20,001-$30,000 จ านวน 95 คิดเป็นร้อยละ 20.79 มีรายได้เฉล่ียต่อปี $30,001-$40,000 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69 มีรายได้เฉล่ียต่อปีมากกว่า $50,000 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.53 และมีรายได้เฉล่ียต่อปี $40,001-$50,000 น้อยท่ีสุดจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของถิ่นพ านัก จากกลุ่มตัวอย่าง 

ถิ่นพ านัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทวีปเอเชีย 142 31.07 
ทวีปอเมริกาเหนือ 60 13.13 
ทวีปอเมริกาใต้ 14 3.06 
ทวีปยุโรป 212 46.39 
ทวีปแอฟริกา 5 1.09 
ทวีปโอชิเนีย 24 5.25 

รวม 457 100 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปยุโรปมากท่ีสุด จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 46.39 รองลงมา
มีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปเอเชีย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07 และมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกา 
น้อยท่ีสุดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของศาสนา จากกลุ่มตัวอย่าง 

ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
คริสต์ 256 56.02 
อิสลาม 41 8.97 
พุทธ 137 29.98 
ยิว 5 1.09 
ฮินดู 8 1.75 
ไม่นับถือศาสนาใดๆ 10 2.19 

รวม 457 100 
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จากตารางท่ี 19 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาคริสต์มากท่ีสุด จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 56.02 รองลงมาคือนับ
ถือศาสนาพุทธ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 29.98 และนับถือศาสนายิว น้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดับ 

 
2. การเปิดรับส่ือเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมายจากส่ือประเภทต่างๆ พบว่า 

 
ตารางท่ี 20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมาย  

ส่ือประเภทต่างๆ 
 (n=457) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
หนังสือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 299 65.43 
งานนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 169 37.00 
การแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน/ครอบครัว หรือคนรู้จัก 191 41.80 
บล็อกแนะน าการท่องเท่ียว 225 49.23 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 327 71.55 
การแบ่งปันส่ือทางออนไลน ์ 234 51.20 
บริษัทจัดการการท่องเท่ียวแบบออนไลน์ 166 36.32 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมายจากส่ือประเภทเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networks) มากท่ีสุด จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 71.55 รองลงมา คือ หนังสือ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว (Travel guide book) จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 และน้อยท่ีสุด 
คือ บริษัทจัดการการท่องเท่ียวแบบออนไลน์ (Online Travel Agency) จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.32 (ตามล าดับ) 

 
ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทหนังสือแนะน าการท่องเท่ียว 

ถิ่นพ านัก 
หนังสือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  

เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 
ทวีปเอเชีย 95 (66.90) 47 (33.10) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 39 (65.00) 21 (35.00) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 11 (78.57) 3 (21.43) 14 
ทวีปยุโรป 143 (67.45) 69 (32.55) 212 
ทวีปแอฟริกา 3 (60.00) 2 (40.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 8 (33.33) 16 (66.67) 24 

รวม 299  158  457 
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จากตารางท่ี 21 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาใต้เปิดรับส่ือประเภทหนังสือแนะน าการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 67.45 
และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทหนังสือแนะน าการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่น
พ านักอยู่ในทวีปอเชีย คิดเป็นร้อยละ 66.90 

 
ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทงานนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

 งานนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 50 (35.21) 92 (64.79) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 23 (38.33) 37 (61.67) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 5 (35.71) 9 (64.29) 14 
ทวีปยุโรป 80 (37.74) 132 (62.26) 212 
ทวีปแอฟริกา 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 10 (41.67) 14 (58.33) 24 

รวม 169  288  457 
 

จากตารางท่ี 22 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนียเปิดรับส่ือประเภทงานนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ  
คิดเป็นร้อยละ 38.33 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทงานนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวน้อย
ท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือโดยการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน/ครอบครัว  

 การแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน/ครอบครัว  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 64 (45.07) 78 (54.93) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 28 (46.67) 32 (53.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 5 (35.71) 9 (64.29) 14 
ทวีปยุโรป 86 (40.57) 126 (59.43) 212 
ทวีปแอฟริกา 2 (40.00) 3 (60.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 6 (25.00) 18 (75) 24 

รวม 191  266  457 
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จากตารางท่ี 23 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเปิดรับส่ือโดยการการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน/
ครอบครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปเอเชีย 
คิดเป็นร้อยละ 45.07 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือโดยการการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน/ครอบครัว
น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนีย คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทบล็อกแนะน าการท่องเท่ียว  

 บล็อกแนะน าการท่องเท่ียว  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 82 (57.75) 60 (42.25) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 29 (48.33) 31 (51.67) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 3 (21.43) 11 (78.57) 14 
ทวีปยุโรป 96 (45.28) 116 (54.72) 212 
ทวีปแอฟริกา 2 (40.00) 3 (60.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 13 (54.17) 11 (45.83) 24 

รวม 225  232  457 
 

จากตารางท่ี 24 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปเอเชียเปิดรับส่ือประเภทบล็อกแนะน าการท่องเท่ียว มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนีย คิดเป็นร้อยละ 54.17 
และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทบล็อกแนะน าการท่องเท่ียว น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านัก
อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 21.43 

 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 99 (69.72) 43 (30.28) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 43 (71.67) 17 (28.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 10 (71.43) 4 (28.57) 14 
ทวีปยุโรป 154 (72.64) 58 (27.36) 212 
ทวีปแอฟริกา 5 (100.00) 0 (0.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 16 (66.67) 8 (33.33) 24 

รวม 327  130  457 
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จากตารางท่ี 25 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกาเปิดรับส่ือประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 72.64 
และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านัก
อยู่ในทวีปโอชิเนีย คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 
ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ 

 การแบ่งปนัส่ือทางออนไลน ์  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 78 (54.93) 64 (45.07) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 33 (55.00) 27 (45.00) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 6 (42.86) 8 (57.14) 14 
ทวีปยุโรป 106 (50.00) 106 (50.00) 212 
ทวีปแอฟริกา 2 (40.00) 3 (60.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 9 (37.50) 15 (62.50) 24 

รวม 234  223  457 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเปิดรับส่ือประเภทการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 
54.93 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนีย คิดเป็นร้อยละ 37.50 

 
ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับการเปิดรับส่ือประเภทบริษัทจัดการการท่องเท่ียวแบบออนไลน์ 

 บริษัทจัดการการท่องเท่ียวแบบออนไลน์  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 55 (38.73) 87 (61.27) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 29 (48.33) 31 (51.67) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 5 (35.71) 9 (64.29) 14 
ทวีปยุโรป 69 (32.55) 143 (67.45) 212 
ทวีปแอฟริกา 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 7 (29.17) 17 (70.83) 24 

รวม 166  291  457 
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จากตารางท่ี 27 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเปิดรับส่ือประเภทบริษัทจัดการการท่องเท่ียว 
แบบออนไลน์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปเอเชีย 
คิดเป็นร้อยละ 38.73 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือประเภทบริษัทจัดการการท่องเท่ียวแบบออนไลน์ 
น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

ส่วนท่ี 3  ความคาดหวังต่อการการเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษา
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวัง
ต่อการเดินทางท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 28 แสดงจ านวนและร้อยละความคาดหวังต่อการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 

ความคาดหวังต่อการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณค่าท่ีได้รับ (Customer want and need) 302 66.08 
ความคุ้มค่า (Cost to customer) 44 9.63 
ด้านความสะดวก (Convenience) 69 15.10 
ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) 240 52.52 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring) 262 57.33 
ด้านความต่อเนื่อง (Continuity) 47 10.28 
ด้านสภาพแวดล้อม (Circumstance) 30 6.56 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านคุณค่าท่ีได้รับ (Customer 

wants and needs) มากท่ีสุด จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 66.08 รองลงมา คือ ความคาดหวัง
ในด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring) จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 57.33 และน้อยท่ีสุด คือ ความ
คาดหวังด้านสภาพแวดล้อม (Circumstance) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามล าดับ โดย
ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังตารางท่ี 29  
 
ตารางท่ี 29 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านคุณค่าท่ีได้รับ 

ด้านคุณค่าท่ีได้รับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความปลอดภัยส าหรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 401 87.75 
การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 48 10.50 
การบริการท่ีดีได้มาตรฐานจากผู้ให้บริการ 6 1.31 
อื่นๆ 2 0.44 
รวม 457 100 
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จากตารางท่ี 29 พบว่า ความคาดหวังในด้านคุณค่าท่ีได้รับ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังความ
ปลอดภัยส าหรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมากท่ีสุด จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 
รองลงมา คือ การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 การบริการท่ีดีได้มาตรฐานจากผู้ให้บริการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 และอื่นๆ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 30 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านความคุ้มค่า  

ความคุ้มค่า  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความคุ้มค่าเงิน 242 52.95 
ความคุ้มค่าเวลา 171 37.42 
ความคุ้มค่าด้านสุนทรียะ/ความรู้สึก 44 9.63 
อื่นๆ 0 0 

รวม 457 100 
 

จากตารางท่ี 30 พบว่า ความคาดหวังด้านความคุ้มค่า กลุ่มตัวอย่างคาดหวังความคุ้ม
ค่าเงินมากท่ีสุด จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 52.95 รองลงมา คือ ความคุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไป 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 37.42 และความคุ้มค่าด้านสุนทรียะ/ความรู้สึกจ านวน 44 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.63 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 31 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านความสะดวก  

ด้านความสะดวก  จ านวน (คน) ร้อยละ 
นโยบายวีซ่าและพิธีการเข้าเมือง 380 83.15 
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 61 13.35 
ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะ 14 3.06 
อื่นๆ 2 0.44 

รวม 457 100 
 
จากตารางท่ี 31 พบว่า ความคาดหวังด้านความสะดวก กลุ่มตัวอย่างคาดหวังความ

สะดวกเกี่ยวกับนโยบายวีซ่าและพิธีการเข้าเมืองมากท่ีสุด จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 83.15 
รองลงมา คือ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.35 ส่ิงอ านวยความ
สะดวกสาธารณะ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 และอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 32 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านการติดต่อส่ือสาร  
ด้านการติดต่อส่ือสาร  จ านวน (คน) ร้อยละ 

บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูล/ส่ือสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆได้ 107 23.41 
ป้าย/ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 38 8.32 
ระบบการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 312 68.27 
อื่นๆ 0 0 

รวม 457 100 
 
จากตารางท่ี 32 พบว่า ความคาดหวังด้านการติดต่อส่ือสาร  กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง

เกี่ยวกับความพร้อมของระบบการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จ านวน 
312 คน คิดเป็นร้อยละ 68.27 รองลงมา คือ บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูล/ส่ือสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ
ได้ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41 และป้าย/ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือ
อื่นๆ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.32 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 33 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านการดูแลเอาใจใส่  

ด้านการดแูลเอาใจใส่  จ านวน (คน) ร้อยละ 
การยอมรับในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ 406 88.84 
ความโอบอ้อมอารีและเป็นมิตร 39 8.53 
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประทับใจ 12 2.63 
อื่นๆ 0 0 

รวม 457 100 
 
จากตารางท่ี 33 พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจะได้รับการยอมรับ

ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจมากท่ีสุด  จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 88.84
รองลงมา คือ ความโอบอ้อมอารีและเป็นมิตร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 และการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประทับใจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 34 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านความต่อเนื่อง  

ด้านความต่อเนื่อง  จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีระบบการจองท่ีเช่ือถือได้ 396 86.65 
การติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างทันท่วงที 47 10.28 
การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 13 2.84 
อื่นๆ 1 0.22 

รวม 457 100 
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จากตารางท่ี 34 พบว่า ด้านความต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างคาดหวังกับระบบการจองท่ี
เช่ือถือได้มากท่ีสุด  จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 86.65 รองลงมา คือ การติดต่อผู้ให้บริการได้
อย่างทันท่วงที จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28 การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.84 และอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 35 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างในด้านสภาพแวดล้อม  

ด้านสภาพแวดล้อม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภูมิอากาศ 104 22.76 
ทัศนียภาพ 30 6.56 
สถาปัตยกรรม 323 70.68 
อื่นๆ 0 0 

รวม 457 100 
 
จากตารางท่ี 35 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจะเห็นสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามมากท่ีสุด จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 70.68 รองลงมา คือ ภูมิอากาศท่ีแจ่มใสและสดช่ืน 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 และทัศนียภาพท่ีสวยงาม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านคุณค่าท่ีได้รับ 

ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านคุณค่าท่ีได้รับ 
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 87 (61.27) 55 (38.73) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 37 (61.67) 23 (38.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 11 (78.57) 3 (21.43) 14 
ทวีปยุโรป 150 (70.75) 62 (29.25) 212 
ทวีปแอฟริกา 4 (80.00) 1 (20.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 13 (54.17) 11 (45.83) 24 

รวม 302  155  457 
 
จากตารางท่ี 36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกา มีความคาดหวังต่อ

การเดินทางด้านคุณค่าท่ีได้รับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ ทวีปอเมริกาใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนีย มีความคาดหวังต่อการเดินทางด้าน
คุณค่าท่ีได้รับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.17 
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ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความคุ้มค่า 
ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความคุ้มค่า 

ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 
ทวีปเอเชีย 63 (44.37) 79 (55.63) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 16 (26.67) 44 (73.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 6 (42.86) 8 (57.14) 14 
ทวีปยุโรป 90 (42.45) 122 (57.55) 212 
ทวีปแอฟริกา 2 (40.00) 3 (60.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 11 (45.83) 13 (54.17) 24 

รวม 188  269  457 
 
จากตารางท่ี 37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนีย มีความคาดหวังต่อ

การเดินทางด้านความคุ้มค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมา คือ ทวีปเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 
44.37 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีความคาดหวังต่อการเดินทางด้าน
คุณค่าท่ีได้รับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 

 
ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความสะดวก 

ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความสะดวก 
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 68 (47.89) 74 (52.11) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 37 (66.67) 23 (38.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 8 (57.14) 6 (42.86) 14 
ทวีปยุโรป 104 (49.06) 108 (50.94) 212 
ทวีปแอฟริกา 3 (60.00) 2 (40.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 11 (45.83) 13 (54.17) 24 

รวม 231  226  457 
 
จากตารางท่ี 38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีความคาดหวัง

ต่อการเดินทางด้านความสะดวกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ ทวีปแอฟริกา คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชิเนียมีความคาดหวังต่อการเดินทางด้าน
ความสะดวกน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.83 
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 ตารางท่ี 39 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านการติดต่อส่ือสาร 
ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านการติดต่อส่ือสาร 

ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 
ทวีปเอเชีย 31 (21.83) 111 (78.17) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 4 (6.67) 56 (93.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 2 (14.29) 12 (85.71) 14 
ทวีปยุโรป 27 (12.74) 185 (87.26) 212 
ทวีปแอฟริกา 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 4 (16.67) 20 (83.33) 24 

รวม 69  388  457 
 
จากตารางท่ี 39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปเอเชียมีความคาดหวังต่อ 

การเดินทางด้านการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.83 รองลงมา คือ ทวีปแอฟริกา คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีความคาดหวังต่อการเดินทาง 
ด้านการติดต่อส่ือสารน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 
ตารางท่ี 40 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านการดูแลเอาใจใส่ 

 ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านการดูแลเอาใจใส่  
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 88 (61.97) 54 (38.03) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 37 (61.67) 23 (38.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 4 (28.57) 10 (71.43) 14 
ทวีปยุโรป 116 (54.72) 96 (45.28) 212 
ทวีปแอฟริกา 2 (40.00) 3 (60.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 15 (62.50) 9 (37.50) 24 

รวม 262  195  457 
 
จากตารางท่ี 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชีเนียมีความคาดหวังต่อ

การเดินทางด้านการดูแลเอาใจใส่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ ทวีปเอเชีย และทวีป
อเมริกาเหนือ คิดเป็นร้อยละ 61.97 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาใต้มีความ
คาดหวังต่อการเดินทางด้านการดูแลเอาใจใส่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 
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ตารางท่ี 41 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความต่อเนื่อง 
ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านความต่อเนื่อง 

ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 
ทวีปเอเชีย 73 (51.41) 69 (48.59) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 32 (53.33) 28 (46.67) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 9 (64.29) 5 (35.71) 14 
ทวีปยุโรป 111 (52.36) 101 (47.64) 212 
ทวีปแอฟริกา 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 14 (58.33) 10 (41.67) 24 

รวม 240  217  457 
 
จากตารางท่ี 41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปโอชีเนียมีความคาดหวังต่อ

การเดินทางด้านความต่อเนื่องมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ ทวีปอเมริกาเหนือ  
คิดเป็นร้อยละ 53.33 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปแอฟริกามีความคาดหวังต่อการเดินทาง 
ด้านความต่อเนื่องใส่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 42 เปรียบเทียบถ่ินพ านักกับความคาดหวังต่อการเดินทางด้านสภาพแวดล้อม 

ความคาดหวังต่อการเดินทางด้านสภาพแวดล้อม 
ถิ่นพ านัก เลือก (ร้อยละ) ไม่เลือก (ร้อยละ) รวม 

ทวีปเอเชีย 43 (30.28) 99 (69.72) 142 
ทวีปอเมริกาเหนือ 16 (26.67) 44 (73.33) 60 
ทวีปอเมริกาใต้ 2 (14.29) 12 (85.71) 14 
ทวีปยุโรป 49 (23.11) 163 (76.89) 212 
ทวีปแอฟริกา 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
ทวีปโอชิเนีย 7 (29.17) 17 (70.83) 24 

รวม 118  339  457 
 
จากตารางท่ี 42 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีถ่ินพ านักอยู่ในทวีปเอเชียมีความคาดหวังต่อการ

เดินทางด้านสภาพแวดล้อมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.28 รองลงมา คือ ทวีปโอชิเนีย คิดเป็นร้อยละ 
29.17 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีถิ่นพ านักอยู่ในทวีปอเมริกาใต้มีความคาดหวังต่อการเดินทางด้าน
สภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.29 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ในแต่ละถิ่นพ านักได้ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 43 เปรียบเทียบถิ่นพ านักกับความคาดหวังในด้านต่างๆ (สรุป) 
ความคาดหวัง 

 
 
ถ่ินพ านัก คุณ

ค่า
ที่ไ

ด้รั
บ 

คว
าม

คุ้ม
ค่า

 

คว
าม

สะ
ดว

ก 

กา
รติ

ดต่
อส

ื่อส
าร

 

กา
รดู

แล
เอ

าใ
จใ

ส ่

คว
าม

ต่อ
เน

ื่อง
 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

ทวีปเอเชีย        
ทวีปอเมริกาเหนือ        
ทวีปอเมริกาใต้        
ทวีปยุโรป        
ทวีปแอฟริกา        
ทวีปโอชิเนีย        
: แสดงล าดับท่ี 1-3 ของทวีปท่ีคาดหวังในประเด็นต่างๆ 

 
ส่วนท่ี 4  รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวด้านกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง 
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ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=457) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการทอ่งเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น รวม   SD 

การแปล
ผล 

อันดับที ่

1 2 3 4 5      
องค์ประกอบที่ 1 ข่าวสารและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว           
ฉันจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวหากสามารถหา
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของสถานท่ีน้ันๆ ได้ 

จ านวน 1 2 21 190 243 457 4.47 0.63 มากที่สุด  
ร้อยละ (0.22) (0.44) (4.60) (41.58) (53.17) 100.00     

ฉันคิดว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

จ านวน 0 1 20 187 249 457 4.50 0.59 มากที่สุด  
ร้อยละ (0.00) (0.22) (4.38) (40.92) (54.49) 100.00     

ฉันจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมายหาก
สถานท่ีน้ันมีข้อมูลด้านการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

จ านวน 1 1 23 189 243 457 4.47 0.63 มากที่สุด  
ร้อยละ (0.22) (0.22) (5.03) (41.36) (53.17) 100.00     

รวม        4.57 0.56 มากที่สุด 1 
องค์ประกอบที่ 2 แรงบันดาลใจในการเดินทาง            
การเดินทางท่องเท่ียวท าให้มีเวลาอยู่กับตัวเอง จ านวน 0 2 16 210 229 457 4.46 0.59 มากที่สุด 3 
การเดินทางท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อน ร้อยละ (0.00) (0.44) (3.50) (45.95) (50.11) 100.00     
การเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จ านวน 0 0 7 202 248 457 4.53 0.53 มากที่สุด 1 
 ร้อยละ (0.00) (0.00) (1.53) (44.20) (54.27) 100.00     
ฉันคิดว่าการเดินทางท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จอย่างหน่ึง
ในชีวิต 

จ านวน 0 2 43 155 257 457 4.46 0.68 มากที่สุด 2 

ฉันชอบหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ ร้อยละ (0.00) (0.44) (9.41) (33.92) (56.24) 100.00     
รวม        4.48 0.60 มากที่สุด 4 
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ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=457) (ต่อ) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการทอ่งเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น รวม   SD 

การแปล
ผล 

อันดับที ่

1 2 3 4 5      
องคป์ระกอบที่ 3 ความชอบด้านการทอ่งเที่ยวและจุดหมายปลายทาง        
ฉันต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 0 0 23 179 255 457 4.51 0.59 มากที่สุด 3 
 ร้อยละ (0.00) (0.00) (0.22) (5.03) (39.17) 100.00     

ฉันต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จัก 
จ านวน 0 1 12 191 253 457 4.52 0.56 มากที่สุด 2 
ร้อยละ (0.00) (0.22) (2.63) (41.79) (55.36) 100.00     

ฉันต้องการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
จ านวน 0 1 11 188 257 457 4.53 0.56 มากที่สุด 1 
ร้อยละ (0.00) (0.22) (2.41) (41.14) (56.24) 100.00     

รวม        4.50 0.57 มากที่สุด 3 
องค์ประกอบที่ 4 ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว            
การเดินทางท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อน จ านวน 1 0 6 186 264 457 4.56 0.55 มากที่สุด 2 
 ร้อยละ (0.22) (0.00) (1.31) (40.70) (57.77) 100.00     
ฉันออกเดินทางทุกครั้งท่ีว่างหรือมีวันหยุด จ านวน 0 4 9 144 300 457 4.62 0.57 มากที่สุด 1 
 ร้อยละ (0.00) (0.88) (1.97) (31.51) (65.65) 100.00     
ฉันชอบหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่อยู่เสมอ จ านวน 0 0 13 188 256 457 4.53 0.55 มากที่สุด 3 
 ร้อยละ (0.00) (0.00) (2.84) (41.14) (56.020 100.00     

รวม        4.57 0.56 มากที่สุด 5 
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ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=457) (ต่อ) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการทอ่งเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น รวม   SD 

การแปล
ผล 

อันดับที ่

1 2 3 4 5      
องคป์ระกอบที่ 5 ประเภทของการท่องเที่ยว            
ฉันชอบการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (เช่น การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ฯ) 

จ านวน 0 1 17 181 258 457 4.52 0.58 มากที่สุด 2 
ร้อยละ (0.00) (0.22) (3.72) (39.61) (56.46) 100.00     

ฉันชอบการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 0 0 19 178 260 457 4.53 0.58 มากที่สุด 1 
 ร้อยละ (0.00) (0.00) (4.16) (38.95) (56.89) 100.00     
ฉันชอบท่องเท่ียวตามความสนใจ จ านวน 2 0 28 181 246 457 4.46 0.65 มากที่สุด 3 
 ร้อยละ (0.44) (0.00) (6.13) (39.61) (53.83) 100.00     

รวม        4.50 0.60 มากที่สุด 2 
ภาพรวมรูปแบบการด าเนนิชีวิตด้านการท่องเที่ยว        4.51 0.59 มากที่สุด  

 
 
 



102 

 

จากตารางท่ี 44 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.51 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ พบว่า องค์ประกอบด้านข้อมูล/ข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศให้ความส าคัญมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.57 รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านประเภทของ
การท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.50 และน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบด้านความต้องการ ค่าเฉล่ีย 
( ) เท่ากับ 4.45 สามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านข่าวสารและข้อมูลด้านการท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะเลือก
เดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
( ) เท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ สถานท่ีนั้นๆจะต้องสามารถหาข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้ ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.47 

องค์ประกอบท่ี 2 แรงบันดาลใจในการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเท่ียว
เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ การเดินทางท่องเท่ียวเป็น
ความส าเร็จอย่างหนึ่งของชีวิต ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.46 และน้อยท่ีสุด คือ การเดินทางท่องเท่ียว
ท าให้มีเวลาอยู่กับตัวเอง ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.46 

องค์ประกอบท่ี 3 ความชอบด้านการท่องเท่ียวและจุดหมายปลายทาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 
4.53 รองลงมา คือ การเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จัก ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.52 และน้อย
ท่ีสุด คือ การเลือกเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีก าลังมีช่ือเสียง ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.51 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความต้องการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวทุกครั้งท่ีมีวันหยุดหรือมีเวลาว่างมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ 
ความต้องการพักผ่อน ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.56 และน้อยท่ีสุด คือ ความต้องการหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่แปลกใหม่ ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.53 

องค์ประกอบท่ี 5 ด้านประเภทของการท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบการท่องเท่ียว
ด้านศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ การท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.52 และน้อยท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวตามความสนใจ ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 
4.46 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ ผู้วิจัยน าผลการศึกษาข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) และน าไปสร้างกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix เพื่อ
น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพสชาวต่างชาติ โดยให้ผู้เช่ียวชาญได้ร่วมวิพากษ์ และน า
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯต่อไป 
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3. ผลการวิเคราะห์จัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ 

การวิเคราะห์จัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ เพื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 457 ตัวอย่างให้เป็นกลุ่ม
ย่อยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) 
ด้วยวิธี K-means Clustering โดยใช้ตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวจ านวน 15  
ตัวแปร (ข้อค าถาม) ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม (Cluster) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 45 แสดงการจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) 

กลุ่มท่ี จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
1 24 5.3 
2 161 35.2 
3 58 12.7 
4 214 46.8 

รวม 457 100.0 
 
หลังจากการแบ่งกลุ่มได้ท าการตรวจสอบค่า Mean Square ระหว่าง Cluster 

(Between – cluster Mean Square) และ Mean Square Error หรือ Within – Cluster Mean 
Square ด้วยค่าสถิติ F (การวิเคราะห์ความแปรปรวน) ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่ม พบว่า ค่าเฉล่ีย
คะแนนความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มท้ัง 15 ตัวแปร (ข้อค าถาม) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value < 0.001)  
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ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของท้ัง 4 กลุ่ม (Cluster) 

ข้อท่ี 
ข้อค าถามรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที ่4 

F p-value 
  SD   SD   SD   SD 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านข่าวสารและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว          
1 ฉันจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถหา

ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของสถานท่ีนั้นๆได้ 
3.29 0.86 4.21 0.52 4.67 0.51 4.74 0.45 80.288 <0.001 

2 ฉันคิดว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้าน
การท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

3.83 0.82 4.27 0.57 4.48 0.57 4.74 0.45 37.076 <0.001 

3 ฉันจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวเป้าหมายหาก
สถานท่ีนั้นมีข้อมูลด้านการท่องเท่ียวส าหรับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

3.33 0.82 4.50 0.57 4.12 0.42 4.67 0.50 53.721 <0.001 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านแรงบันดาลใจในการเดินทาง           
4 การท่องเท่ียวท าให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น 3.75 0.90 4.35 0.54 4.45 0.54 4.62 0.51 21.613 <0.001 
5 การท่องเท่ียวท าให้ฉันได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ 4.54 0.59 4.42 0.54 4.31 0.50 4.67 0.48 11.394 <0.001 
6 การท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จอย่างหนึ่งในชีวิต 4.13 0.90 4.37 0.57 3.43 0.53 4.85 0.36 128.804 <0.001 

องค์ประกอบที่ 3 ความชอบด้านการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทาง         
7 ฉันต้องการไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 3.79 0.66 4.25 0.60 4.84 0.37 4.69 0.47 45.268 <0.001 
8 ฉันต้องการไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จัก 3.92 0.65 4.29 0.56 4.64 0.49 4.73 0.45 35.932 <0.001 
9 ฉันต้องการไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมท่ี

หลากหลาย 
3.83 0.76 4.32 0.53 4.60 0.49 4.75 0.43 39.579 <0.001 
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ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของท้ัง 4 กลุ่ม (Cluster) (ต่อ) 

ข้อที่ 
ข้อค าถามรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที ่4 

F p-value 
  SD   SD   SD   SD 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความต้องการเดินทางท่องเที่ยว           
10 การเดินทางท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อน 4.21 0.83 4.49 0.50 4.21 0.61 4.74 0.44 23.097 <0.001 
11 ฉันออกเดินทางทุกครั้งท่ีว่างหรือมีวันหยุด 3.92 0.83 4.55 0.57 4.74 0.44 4.71 0.51 17.287 <0.001 
12 ฉันชอบหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ 4.17 0.87 4.32 0.53 4.60 0.49 4.71 0.47 21.376 <0.001 

องค์ประกอบที่ 5 ประเภทของการท่องเที่ยว           
13 ฉันชอบการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 3.67 0.76 4.51 0.56 4.41 0.53 4.66 0.50 25.529 <0.001 
14 ฉันชอบการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม 3.71 0.62 4.38 0.57 4.48 0.60 4.74 0.44 36.719 <0.001 
15 ฉันชอบท่องเท่ียวตามความสนใจ 3.21 0.83 4.39 0.58 4.34 0.61 4.70 0.49 54.288 <0.001 

 
 
 
 
 
  



106 

 

การวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างกลุ่มพบว่า ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 1 กับกลุ่มท่ี 2 , 3 
และ 4 มีค่าเท่ากับ 2.546, 3.084 และ 3.718 ตามล าดับ ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 2 กับกลุ่มท่ี 1 , 3 
และ 4 มีค่าเท่ากับ 2.546, 1.439 และ 1.402 ตามล าดับ ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 3 กับกลุ่มท่ี 1 , 2 
และ 4 มีค่าเท่ากับ 3.084, 1.439 และ 1.771 ตามล าดับ และระยะห่างระหว่างกลุ่ม 4 กับกลุ่มท่ี 1, 
2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 3.718, 1.402 และ 1.771 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 47 ระยะห่างระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 
ระยะห่างระหว่างกลุ่ม 

1 2 3 4 
1  2.546 3.084 3.718 
2 2.546  1.439 1.402 
3 3.084 1.439  1.771 
4 3.718 1.402 1.771   

 
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติได้ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 “Safe and Chill”  มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 เป็น

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว ข้อท่ี 5 (การเดินทางท่องเท่ียวท าให้ฉัน
ได้เรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ) สูงโดดเด่น และข้อท่ี 1 และ 3 ค่อนข้างสูง เท่ากับ  4.54, 4.21 และ 4.17 
ตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นสามารถท่องเท่ียวได้ในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษและแต่บริบทและ
อารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้น เดินทางท่องเท่ียวเพราะต้องการพักผ่อนจากงานท่ีท าและต้องการใช้เวลา
ร่วมกับครอบครัว เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัวได้ การหาข้อมูลนิยม
หาข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มส าหรับการแบ่งปัน เช่น ยูทูบฯ โดยข้อมูลท่ีให้
ความส าคัญ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น และความคุ้มค่า 

กลุ่มท่ี 2 “Hits” มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว ข้อท่ี 10 (ฉันต้องการไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง) สูงโดดเด่น 2 และ 7 ค่อนข้างสูง เท่ากับ 4.84, 4.74 และ 4.67 ตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียว
กลุ่มนี้มองหาสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม เดินทางท่องเท่ียวเพราะต้องการเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตน เพิ่มภาพลักษณ์ความทันสมัยตามเทรนด์ เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียว
จุดหมายปลายทางต้องมีแปลกใหม่ท้ังสถานท่ีและกิจกรรมท่ีท าให้รู้สึกแตกต่างจากชีวิตประจ าวัน  
การหาข้อมูลนิยมหาข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลัก เพราะทันสมัยและสามารถอัพเดทได้
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ตลอดเวลาว่าสถานท่ีท่องเท่ียวไหนหรือกิจกรรมอะไรท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม โดยข้อมูลท่ีให้ความส าคัญ คือ 
สถานท่ี สภาพแวดล้อม และกิจกรรม 

กลุ่มท่ี 3 “Option” มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว ข้อท่ี 2 (ฉันออกเดินทางทุกครั้งท่ีว่างหรือมีวันหยุด) 
ข้อท่ี 13 (ฉันชอบการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และ ข้อท่ี 9 (ฉันจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว
เป้าหมายหากสถานท่ีนั้นมีข้อมูลด้านการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ) สูงโดดเด่น เท่ากับ 4.55, 4.51 และ 4.50 ตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นมองหา
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจุดหมาย
ปลายทางจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท้ังเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีสนใจ การหา
ข้อมูลนิยมหาข้อมูลจากหนังสือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบล็อกท่ีรีวิวหรือแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ โดยข้อมูลท่ีให้ความส าคัญ คือ สถานท่ี สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตรของคนใน
ท้องถิ่น การเดินทางและช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ โดยข้อมูลจะต้องละเอียดครบถ้วน 

กลุ่มท่ี 4 “Exploit” มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 214 คน คิดเป็นร้อยละ 48.83 เป็นกลุ่ม
ท่ีมีค่าเฉล่ียของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว ข้อท่ี 6 (การท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จอย่าง
หนึ่งในชีวิต) สูงโดดเด่น และข้อท่ี 12 1 7 8 และ 14 ค่อนข้างสูง เท่ากับ 4.85, 4.75, 4.74, 4.74, 
4.74 และ 4.74 ตามล าดับ โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ชอบท่ีจะท่องเท่ียวควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ (Prefer Cultural based) ชอบแสวงหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ
อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางจะต้องมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น เช่น การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์, การท่องเท่ียวดอยฯ การหาข้อมูลนิยมหาข้อมูลโดยการ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อ คนรู้จักหรือครอบครัว เครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มส าหรับการ
แบ่งปัน เช่น ยูทูบฯ โดยข้อมูลท่ีให้ความส าคัญ คือ สถานท่ี สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตรของคนใน
ท้องถิ่นและการเดินทาง 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว

ประเทศไทย เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดเรื่องการตลาดบริการ 
7Cs  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวไทยท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบประเภทธุรกิจท่ีพักแรม และผู้ประกอบการประเภทธุรกิจน าเท่ียว 
ปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางท่ี 48 ตารางแสดงการวิเคราะห์เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 

ตัวแปร ประเด็น 

หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจน าเท่ียว 

จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) 
N=1,448 N=2,099 N=112 

ทฤษฎี 7Cs 1) เนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ       
1.1) ความปลอดภัยส าหรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 49  (33.38) 60  (0.29) 0  (0) 

 1.2) การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 1,201 (82.94) 192 (9.15) 32 (28.57) 
 1.3) การบริการท่ีดีได้มาตรฐานจากผู้ให้บริการ 137 (9.46) 1,942 (92.52) 3 (2.68) 

 รวม 1,387  2,194  35  
 2) เนื้อหาเกี่ยวกับความคุ้มค่า       
 2.1) ความคุ้มค่าเงิน 13 (0.90) 456 (21.72) 43 (38.39) 
 2.2) ความคุ้มค่าเวลา 34 (2.35) 588 (28.01) 12 (10.71) 
 2.3) ความคุ้มค่าด้านสุนทรียะ/ความรู้สึก 163 (11.26) 588 (28.01) 56 (50) 
 รวม 210  1,632  111  
 3) เนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวก       
 3.1) นโยบายวีซ่าและพิธีการเข้าเมือง 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 3.2) ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 12 (0.83) 23 (1.10) 11 (9.82) 
 3.3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 16 (1.11) 1,537 (73.23) 6 (5.36) 
 รวม 139  1,560  17  
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ตารางท่ี 48 ตารางแสดงการวิเคราะห์เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (ต่อ) 

ตัวแปร ประเด็น 

หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจน าเท่ียว 

จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) 
N=1,448 N=2,099 N=112 

 1) ด้านการติดต่อส่ือสาร       
 4.1) บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูล/ส่ือสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 27 (1.86) 241 (11.48) 23 (20.54) 
 4.2) ป้าย/ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวที่เป็นภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 1,435 (99.10) 1,896 (90.33) 93 (83.04) 
 4.3) ระบบการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 3 (0.21) 102 (4.86) 3 (2.68) 
 รวม 1,465  2,239  119  
 2) ด้านการดูแลเอาใจใส่       
 5.1) การยอมรับในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ 1,398 (96.55) 60 (2.86) 0 (0) 
 5.2) ความโอบอ้อมอารีและเป็นมิตร 1,356 (93.65) 1,872 (89.19) 27 (24.11) 
 5.3) การบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประทับใจ 664 (45.86) 1,998 (95.19) 93 (83.04) 
 รวม 3,418  3,930  120  
 3) เนื้อหาเกี่ยวกับความต่อเนื่อง       
 6.1) มีระบบการจองท่ีเช่ือถือได้ 21 (1.45) 507 (24.15) 0 (0) 
 6.2) การติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างทันท่วงที 895 (61.81) 1,894 (90.23) 91 (81.25) 
 6.3) การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 1,438 (99.31) 1,772 (84.42) 6 (5.36) 
 รวม 2,354  4,173  97  
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ตารางท่ี 48 ตารางแสดงการวิเคราะห์เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (ต่อ) 

ตัวแปร ประเด็น 

หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจน าเท่ียว 

จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) จ านวน  (ร้อยละ) 
N=1,448 N=2,099 N=112 

 4) เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม       
 7.1) ภูมิอากาศ 1,205 (83.22) 1,285 (61.22) 4 (3.57) 
 7.2) ทัศนียภาพ 1,392 (96.13) 1,783 (84.95) 95 (84.82) 
 7.3) สถาปัตยกรรม 109 (7.53) 278 (13.24) 0 (0) 
 รวม 2,706  3,346  99  
รูปแบบการ

น าเสนอ
เนื้อหา 

รูปแบบขอ้ความ 1,439 (99.38) 1,987 (94.66) 84 (75.00) 
รูปแบบรูปภาพ 1,132 (78.18) 843 (40.16) 55 (49.11) 
รูปแบบวิดีโอ 98 (6.77) 199 (9.48) 14 (12.50) 
รูปแบบลิงก์ 1,436 (99.17) 223 (10.62) 22 (19.64) 

การใช้แฮชแท็ก 

#gothaibefree #สถานท่ี #กิจกรรม 
#ท่ีต้ังของโรงแรม 

#เทศกาล 
#สถานการณ์ต่างๆ 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทย โดยมีเพจเฟซบุ๊กเฉพาะท่ีใช้ส่ือสารกับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT+) โดยใช้เพจช่ือ “Thailand Gay Travel” ซึ่งมีผู้ติดตามจ านวน 40,489 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2563) จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการน าเสนอ
มากท่ีสุด คือ เนื้อหาด้านการดูแลเอาใจใส่ จ านวน 3,418 โพสต์ โดยการใช้รูปภาพท่ีส่ือให้เห็นถึงการ
ให้บริการกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศด้วยความจริงใจ จ านวน 1,398 โพสต์ รองลงมา คือ 
เนื้อหาด้านสภาพแวดล้อม จ านวน 2,706 โพสต์ โดยเน้นแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
ประเทศไทย จ านวน 1,392 โพสต์ และเนื้อหาท่ีมีการน าเสนอน้อยท่ีสุด คือ เนื้อหาด้านความสะดวก 
จ านวน 139 โพสต์ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวกของพิธีการเข้าเมืองและนโยบายด้านวีซ่าไม่มี
ปรากฏเลย 

รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีถูกใช้มากท่ีสุด คือ การใช้ข้อความควบคู่กับการใช้ลิงก์เพื่อ
เช่ือมต่อไปยังเนื้อหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ โดยมีการใช้ข้อความจ านวน 1,439 
โพสต์ และมีการใช้ลิงก์จ านวน 1,436 โพสต์ รูปแบบการน าเสนอท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ รูปแบบวิดีโอ 
จ านวน 98 โพสต์ 

นอกจากนี้ยังมีการใช้แฮชแท็กเพื่อเป็นการเช่ือมต่อกับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจในเรื่อง
เดียวกัน โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใช้ค าว่า #gothaibefree ซึ่งมาจากแคมเปญ Go Thai Be 
Free แคมเปญท่ีใช้ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ  (กระปุก
ดอทคอม, 2556) มาเป็นแฮชแท็กหลัก 

 
ภาพท่ี 24 ตัวอย่างโพสต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด้านการดูแลเอาใจใส่ 

 

 

ท่ีมา: เฟซบุ๊ก Go Thai Be Free – Thailand Gay Travel 
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ภาพท่ี 25 ตัวอย่างโพสต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด้านสภาพแวดล้อม 

 

ท่ีมา: เฟซบุ๊ก Go Thai Be Free – Thailand Gay Travel 
 

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประเภทธุรกิจที่พักแรม จากการเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊ก
ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร กระบี่ 
เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) และสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 แห่ง จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาท่ี
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรมมีการน าเสนอมากท่ีสุด คือ ด้านความต่อเนื่อง 
จ านวน 4,173 โพสต์ โดยเน้นเสนอเนื้อหาด้านช่องทางการติดต่อกับผู้ ให้บริการ เพื่อให้สามารถ
สอบถามข้อมูลได้อย่างทันทีทันใด จ านวน 1,894 โพสต์ รองลงมา คือ เนื้อหาด้านการดูแลเอาใจใส่ 
จ านวน 3,930 โพสต์ โดยเน้นแสดงให้เห็นถึงการให้บริการท่ีประทับใจ จ านวน 1,998 โพสต์ และ 
เนื้อหาท่ีมีการน าเสนอน้อยท่ีสุด คือ เนื้อหาด้านความสะดวก จ านวน 1,560 โพสต์ โดยเนื้อหา
เกี่ยวกับความสะดวกของพิธีการเข้าเมืองและนโยบายด้านวีซ่าไม่มีปรากฏเลย 

รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีถูกใช้มากท่ีสุด คือ การน าเสนอในรูปแบบของข้อความ
ร่วมกับรูปภาพ โดยมีการใช้ข้อความ จ านวน 1,987 โพสต์ และใช้รูปภาพ จ านวน 843 โพสต์ และ
รูปแบบการน าเสนอท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ รูปแบบวิดีโอ จ านวน 199 โพสต์  

นอกจากนี้ยังมีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) เพื่อเป็นการเช่ือมต่อกับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรมนิยมใช้ช่ือสถานประกอบการ
และจังหวัดท่ีสถานท่ีประกอบการต้ังอยู่มาเป็นแฮชแท็กหลัก (#theSIS, #Krabi, #thailand) และจะ
เพิ่มแฮชแท็กต่างๆตามแต่ละสถานการณ์ เช่น เทศกาลวันแห่งความรัก (#Valentineday) ช่วงการ
เกิดโรคระบาด (#staysafeathome) การชวนท ากิจกรรม (#fit, #cook, #journey) 
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ภาพท่ี 26 ตัวอย่างโพสต์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  
ด้านความต่อเนื่อง (ด้านช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ) 

 

 

ท่ีมา: เฟซบุ๊ก The SIS Kata, Phuket 
 

ภาพท่ี 27 ตัวอย่างโพสต์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  
ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

 

 

ท่ีมา: เฟซบุก๊ Wyndham 
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ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประเภทธุรกิจน าเที่ยว จากการเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊ก
ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 8 แห่ง จากการศึกษาพบว่า 
เนื้อหาท่ีผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวมีการน าเสนอมากท่ีสุด คือ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ จ านวน 120 โพสต์ โดยเน้นเสนอเนื้อหาด้านการให้บริการท่ีประทับใจ จ านวน 93 โพสต์ 
รองลงมา คือ เนื้อหาด้านการติดต่อส่ือสาร จ านวน 119 โพสต์ โดยเน้นแสดงหรือให้ข้อมูลท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 93 โพสต์ และเนื้อหาท่ีมีการน าเสนอน้อยท่ีสุด คือ เนื้อหาด้านความสะดวก 
จ านวน 17 โพสต์ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวกของพิธีการเข้าเมืองและนโยบายด้านวีซ่าไม่มี
ปรากฏเลย 

รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีถูกใช้มากท่ีสุด คือ การน าเสนอในรูปแบบของข้อความ
ร่วมกับรูปภาพ โดยมีการใช้ข้อความ จ านวน 84 โพสต์ และใช้รูปภาพ จ านวน 55 โพสต์ และรูปแบบ
การน าเสนอท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ รูปแบบวิดีโอ จ านวน 14 โพสต์ 

 
ภาพท่ี 28 ตัวอย่างโพสต์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
 

 

ท่ีมา: เฟซบุ๊ก Asian Oasis-Experience Thailand Sustainably 
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ภาพท่ี 29 ตัวอย่างโพสต์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว  
ด้านการติดต่อส่ือสาร  

 

 

ท่ีมา: เฟซบุ๊ก Asian Oasis-Experience Thailand Sustainably 
 

สภาพการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคผู้ประกอบการจาก
การเก็บข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐแม้จะมี
เพจ  เฟซบุ๊กท่ีใช้ส่ือสารกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ แต่การน าเสนอเนื้อหาจะเน้นเสนอเฉพาะสถานท่ี 
ภาพของทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่วนเนื้อหาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวและวิธีการ
เดินทางมีการน าเสนอเนื้อหาในส่วนนี้น้อย 

การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวท้ังผู้ประกอบการ
ท่ีพักแรมและผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา (ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 30 
มิถุนายน 2563) มีการส่ือสารเพื่อส่ือไปยังนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศน้อยมากเมื่อ
เทียบกับจ านวนโพสต์ท้ังหมด โดยใช้การส่ือสารผ่านรูปภาพและเนื้อหาส่วนมากท่ีน าเสนอจะเน้น
เสนอเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเท่านั้น ขาดการเช่ือมต่อไปยังชุมชน
หรือท้องถิ่น โดยในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด 19 การให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวหรือการส่ือสาร
กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในบางเพจเฟซบุ๊กไม่มีการส่ือสารเลย โดยในช่วงโควิดผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวเน้นให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาไทย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการน าเสนอ
ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

 
 



116 

 

ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายทางเพศ  

3.1 การจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ งานวิจัยเรื่องนี้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมุ่งศึกษา
ในส่วนของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ ดังนั้นการจัดท ากลยุทธ์จึงจัดท าเฉพาะในส่วนของการใช้
เนื้อหาเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังคงด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ตามหลักแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษา
มาแล้วเบ้ืองต้น โดยมีข้ันตอนการจัดท ากลยุทธ์ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment scanning) 
ขั้นที่ 2 การก าหนดทิศทาง (Direction setting) 
ขั้นที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 
ขั้นที่ 4 การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
ขั้นที ่5 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 

 
ขั้นที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment scanning)  
ผู้วิจัยน าผลการศึกษาการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 และ 2 ในงานวิจัย มาตรวจสอบผ่านเครื่องมือ SWOT analysis 
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประเทศไทย แสดงผลการประเมินสภาพแวดล้อมตามตารางท่ี 49-50 
   
ตารางท่ี 49  ตารางแสดงจุดแข็งและจุดอ่อน (ปัจจัยภายใน) ในการใช้เนื้อหาด้านการส่ือสารการตลาด

บนเครือข่ายออนไลน์ 
ปัจจัยภายใน (Internal environment) 

จุดแข็ง (S: strengths) จุดอ่อน (W: weakness) 
S1  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวมีการน าเสนอเน้ือหาที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมิตรต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

S2  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการมีการ
น าเน้ือหาด้านการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

S3  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมมีความสม่ าเสมอในการ
น าเสนอเน้ือหาเพ่ือให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประเทศ
ไทย 

S4  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวมีการน าเสนอเน้ือหาในหลากหลาย
รูปแบบ 

S5  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีช่องทางที่ใช้ในการ
สื่อสารการตลาดกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดยเฉพาะ 

W1  การน าเสนอเน้ือหาด้านความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศยัง
มีน้อย 

W2  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคผู้ประกอบการ
ในด้านของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวยังมีน้อย 

W3  การน าเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับความสะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยว เช่น เน้ือหาเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งมวลชนในประเทศ หรือวิธีการเดินทางยังมี
การน าเสนอน้อย 

W4  การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความหลาก 
หลายทางเพศ เช่น สถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ของกฎหมายส าหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทยยังมีน้อย 
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ตารางท่ี 50  ตารางแสดงโอกาสและอุปสรรค (ปัจจัยภายนอก) ในการใช้เนื้อหาด้านการส่ือสาร
การตลาดบนเครือข่ายออนไลน์ 
โอกาส (O: Opportunities) อุปสรรค (T: Threats) 

O1  นักท่อง เที่ ยวกลุ่ มที่ มีความหลากหลายทางเพศ
ชาวต่างชาติมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย 

O2  มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายท าให้สามารถสื่อสาร
กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างสะดวก 

O3  ประ เทศ ไทยมีทรั พยากร ด้านการท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
หลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฯ และสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย ส่งผลให้สามารถน าเสนอเน้ือหาไ ด้
หลากหลายแง่มุม เพื่อดึงดูดในนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มี
ความหลากหลายทางเพศ 

T1  นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกลุ่ มคนที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางเพศยังขาดความชัดเจน 

T2  โรคระบาดและมลพิษทางอากาศ ท าให้การ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยหยุดชะงัก 

T3  ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวในหลายประเทศเริ่ม
ให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 

 
      

  
ขั้นที่ 2 การก าหนดทิศทาง (Direction setting) การก าหนดทิศทางของการ

จัดท ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ สามารถแบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับใน

ระดับสากล  
พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
2) อ านวยความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเท่ียวแก่

ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ เพื่อ

การวางแผนและการจัดการ  
5) พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
 
ขั้นที่  3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) ผู้วิ จัยใช้เครื่องมือ 

TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อมาก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข แสดงตามตารางท่ี 51-54 

3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy) คือ การใช้จุดแข็งภายในและใช้ประโยชน์จาก
โอกาสภายนอกท่ีมีของการน าเสนอเนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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ตารางท่ี 51 กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy)   
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

S1   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวมีการน าเสนอเน้ือหาที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นมิตรต่อกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

S2   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
มีการน าเน้ือหาด้านการท่องเที่ยวที่ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

S3   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวประเภทที่ พักแรมมีความ
สม่ าเสมอในการน าเสนอเน้ือหาเพ่ือให้ข้อมูลด้าน
การท่องเท่ียวประเทศไทย 

S4   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่อง เที่ ยวมีการน า เสนอเ น้ือหาใน
หลากหลายรูปแบบ 

S5  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีช่องทางที่ใช้ใน
การสื่อสารการตลาดกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศโดยเฉพาะ 

O1  นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย 

O2  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้การสื่อสารกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างสะดวก 

O3  ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมฯ และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
ส่งผลให้สามารถน าเสนอเน้ือหาได้หลากหลายแง่มุม 
เพ่ือดึงดูดในนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

S2O3 พัฒนาการสร้างเน้ือหาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่ีสามารถตอบ
โจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้  

S4O1  น าเสนอเน้ือหาด้วยความต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
 

“ชูโรง” 
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3.2 กลยุทธ์เชิงรับ (ST strategy) คือ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายในเพื่อเอาชนะภัยคุกคามหรืออุปสรรคของการน าเสนอเนื้อหาบนส่ือ
ออนไลน์ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 52 กลยุทธ์เชิงรับ (ST strategy) 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 
S1  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเท่ียวมีการน าเสนอเน้ือหาที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นมิตรต่อกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

S2  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
มีการน าเน้ือหาด้านการท่องเที่ยวที่ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

S3  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวประเภทที่ พักแรมมีความ
สม่ าเสมอในการน าเสนอเน้ือหาเพ่ือให้ข้อมูลด้าน
การท่องเท่ียวประเทศไทย 

S4  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการท่อง เที่ ยวมีการน า เสนอเ น้ือหาใน
หลากหลายรูปแบบ 

S5  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีช่องทางที่ใช้ใน
การสื่อสารการตลาดกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศโดยเฉพาะ 

T1  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศยังขาดความชัดเจน 

T2  โรคระบาดและมลพิษทางอากาศ ท าให้การเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยหยุดชะงัก 

T3  ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวในหลายประเทศเริ่มให้
ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

      

S1T3  พัฒนาช่องทางการสื่อสารและวิธีการ ดึง ดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ภาครัฐและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้จัดท าข้ึน  

S2T1  ภาครัฐและภาคผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันใน
การก าหนดนโยบายและพัฒนาเน้ือหาด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนและตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

S3T2  จัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือสื่อสารและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ไขในกรณีวิกฤตเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว 

 
“ชักจูง” 
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3.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategy) คือ การใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีเพื่อลดจุดอ่อนของการน าเสนอเนื้อหาด้านการส่ือสารการตลาดของ
หน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 53 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategy) 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W1 ขาดการน าเสนอเน้ือหาด้านความปลอดภัยส าหรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 
W2  ขาดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค

ผู้ประกอบการ 
W3  ขาดการน าเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับความสะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยว 
W4  ขาดการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความ

หลากหลายทางเพศ 

O1  นักท่อง เที่ ยวกลุ่ มที่ มี ความหลากหลายทางเพศ
ชาวต่างชาติมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย 

O2  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้การสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างสะดวก 

O3  ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
อาทิ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมฯ และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้
สามารถน าเสนอเน้ือหาได้หลากหลายแง่มุม เพ่ือดึงดูด
ในนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

W2O3  ส่ งเสริ มให้ เกิ ดความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่าย
เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่มีเน้ือหาเชื่อมโยงถึงกัน  

 
“เชื่อมโยง” 
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3.4  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT strategy) คือ การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนภายในเพื่อเอาชนะภัยคุกคามหรืออุปสรรคของการน าเสนอเนื้อหา
บนส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 54 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT strategy) 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
W1  ขาดการน าเสนอเน้ือหาด้านความปลอดภัยส าหรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 
W2  ขาดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค

ผู้ประกอบการ 
W3  ขาดการน าเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับความสะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยว 
W4  ขาดการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความ

หลากหลายทางเพศ 

T1  นโยบายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศยังขาดความชัดเจน 

T2  โรคระบาดและมลพิษทางอากาศ ท าให้การเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยหยุดชะงัก 

T3  ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวในหลายประเทศเริ่มให้
ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

      

W1T1  เพ่ิมเน้ือหาที่สื่อสารไปยังกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศโดยตรงเพ่ือให้เกิดจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็น
มิตรกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ  

W3T3  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือรวมรวม
เส้นทางท่องเที่ยวและจัดอบรมเพ่ือพัฒนาคนให้มี
ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มที่
มีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ 

 
“ชัดเจน”  
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จากข้อมูลข้างต้นเมื่อใช้เครื่องมือ TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถก าหนดกลยุทธ์ออกมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยได้พิจารณาผลการก าหนดกลยุทธ์ด้วย
วิธีการดังกล่าวและจัดเรียงกลยุทธ์ใหม่ รวมถึงน ามาสร้างแบบจ าลอง (Model) เพื่อน าเสนอกลยุทธ์
การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวประเทศไทย โดยให้ช่ือกลยุทธ์ว่า “S H O E - F L O W E R” หรือกลยุทธ์ดอกชบา 
โดยแบบจ าลองดังกล่าวเป็นภาพของดอกชบาซึ่งเป็นดอกไม้ท่ีมี 2 เพศ กล่าวคือ เป็นดอกไม้ท่ีมีท้ัง
เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT+) โดยกลีบดอก คือ กลยุทธ์ “ชูโรง-ชักจูง-เช่ือมโยง-ชัดเจน-ช่วยเหลือ” เกสร คือ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) 
ชาวต่างชาติ ปรากฏผลแบบจ าลอง (Model) ตามภาพท่ี 22 

 
ภาพท่ี 30 (ร่าง) แบบจ าลอง “S H O E - F L O W E R” 

 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2563
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ตารางท่ี 55 ค าอธิบายกลยุทธ์  
กลยุทธ์หลัก ค าอธิบาย 

กลยุทธ์การสร้างเน้ือหา “ชูโรง” 
 

พัฒนาการสร้างเน้ือหาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศคาดหวังใน 7 ประเด็น
ต่อไปนี ้

o ความปลอดภัย 
o ความคุ้มค่าทางการเงิน 
o นโยบายการเข้าเมือง 
o โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 
o มิตรภาพของเจ้าบ้าน 
o ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
o ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม 

 “ชักจูง” พัฒนาช่องทางการสื่อสารและวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้จัดท าขึ้น โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศมาเป็นเน้ือหาเพ่ือดึงดูดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตาม 7 ประเด็นต่อไปนี ้

o ความพิเศษของการท่องเที่ยวในวันหยุด 
o อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  
o เปิดประสบการณ์ใหม่ 
o แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต 
o ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
o ความราบรื่นในการท่องเที่ยว 
o ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 “เชื่อมโยง” ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
น าเสนอข้อมูลที่มีเน้ือหาเชื่อมโยงถึงกัน  

 “ชัดเจน” เพ่ิมเน้ือหาที่สื่อสารไปยังกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศโดยตรงเพ่ือให้เกิดจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ  
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ขั้นที่ 4 การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
 

ตารางท่ี 56 แผนการด าเนินกลยุทธ์ 
ขั้นตอนที่ กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

1. กลยุทธ์ที่ 1 ชูโรง (Highlight) 
1) พัฒนาการสร้างเน้ือหาที่แสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย  

2) สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศได้ 

เพ่ือแสดงให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเห็น
ศักยภาพและจุดแข็งของการท่องเท่ียวประเทศ
ไทย ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
o ด้านความปลอดภัย 
o ด้านความคุ้มค่าทางการเงิน 
o ด้านนโยบายการเข้าเมือง 
o ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม 
o ด้านความเป็นมิตรของเจ้าบ้าน 
o ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียว 
o ด้านความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม 

1) จัดต้ังคณะท างานในแต่ละจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์หรือ
จุดเด่นประจ าถ่ิน และเพ่ิมจุดบริการด้านการท่องเท่ียว 

2) จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือรองรับนักท่อง เที่ยวต่างชาติและ
เพ่ิมเน้ือหาที่เกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

3) จัดท าแผนที่ที่ เชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ 

4) จัดกิจกรรมอบรมพนักงานที่อยู่ในธุรกิจผู้ให้บริการให้มี
ความเข้าใจในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

2. กลยุทธ์ที่ 2 ชักจูง (Offer) 
1) พัฒนาช่องทางการสื่อสารและวิธีการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า ถึงแหล่งข้อมูล
ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ 
ผู้ประกอบ การด้านการท่องเที่ยวได้
จัดท าข้ึน  

เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้า หมายได้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลตาม 

 

1) ใช้ค าค้นหรือแฮชแท็กในการสื่อสารกับนักท่องเท่ียว  
2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ความพิเศษของการท่องเที่ยว

ในวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ, อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ๆ, ให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต 

3) การจัดกิจกรรมเฉพาะส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 
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ตารางท่ี 56 แผนการด าเนินกลยุทธ์ (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

3. กลยุทธ์ที่ 3 เชื่อมโยง (Share) 
1) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ก ารท่ อ ง เที่ ย วแห่ ง ป ร ะ เทศ ไทย 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่มี
เน้ือหาเชื่อมโยงถึงกัน 

เพ่ือแชร์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม หรือ
โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้
สามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร โดย
สื่อสารผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

1) จัดต้ังคณะท างานเพ่ือเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือแชร์ข้อมูลที่แต่ละที่มี และรวบรวมเป็น
แผนที่การท่องเท่ียวและการเดินทาง 

2) มีการจัดกิจกรรมหรือจัดท าหนังสือเพ่ือรวบรวมเป็นแผน
ที่การท่องเท่ียวและการเดินทาง 

4 กลยุทธ์ที่ 4 ชัดเจน (Ensure) 
1) เพ่ิมเน้ือหาที่สื่อสารไปยังกลุ่มที่มีความ

หลากหลายทางเพศโดยตรงเพ่ือให้เกิด
จุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่ม
ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
การยอมรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ และเป็นมิตรกับกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 

1) น าInfluencer ที่เป็นกลุ่ม LGBT+ มาเป็นคนเชื่อมต่อ 
ให้ข้อมูล หรือเชิญชวนให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทาง
เพศมาท่อง เที่ ยว ยั งประ เทศไทย เพราะการ ใช้  
Influencer จะท าให้สามารถสื่อสารได้ตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และการน า Influencer ที่เป็น
กลุ่ม LGBT+ มาเป็นคนสื่อสารจะท าให้ให้ภาพลักษณ์
ของการเป็นประเทศที่มีความเป็นมิตรกับคนกลุ่มน้ี
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

2) จัดท าช่องทางเพ่ืออัพเดทข่าวการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
กลุ่ม LGBT+ ในประเทศไทย 
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ขั้นที่ 5 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control)  
การประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์นั้นสามารถพิจารณาได้ท้ังในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ส าหรับการด าเนินงานตามแผลกลยุทธ์ข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดท า (ร่าง) แบบการประเมินผลการ
ก าเนินกลยุทธ์เพื่อใช้ประเมินผล  โดยแสดงระดับผลการด าเนินกลยุทธ์ และแบบประเมินผลการ
ด าเนินกลยุทธ์  

 
ตารางท่ี 57 การก าหนดระดับผลการด าเนินกลยุทธ์ 

คะแนน ระดับผลการด าเนินกลยุทธ์ สัญลักษณ์ 
81 ขึ้นไป ดีเย่ียม  
71-80 ดีมาก  
61-70 ดี  
51-60 ปานกลาง  

50 หรือน้อยกว่า ต่ า  
 
ตารางท่ี 58 (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ชูโรง (Highlight) 
* หากไม่มีคุณสมบัติตามท่ีระบุให้ 0 คะแนน หากมีแต่การด าเนินการแต่ผลการด าเนินงานมิได้
ส าเร็จท้ังหมดให้ 0.5 คะแนน หากคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน 
 

กลยุทธ์ ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ ์
คะแนนประเมิน 
0 0.5 1 

พัฒนาการสร้างเนื้อหาท่ี
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ให้สามารถ
ตอบโจทย์ความคาดหวัง
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทาง
เพศได้ 

1) จัดต้ังคณะท างานในแต่ละจังหวัด เพื่อหา
เอกลักษณ์หรือจุดเด่นประจ าถิ่น และเพิ่มจุด
บริการด้านการท่องเท่ียว 

   

2) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติและเพิ่มเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ 

   

3) จัดท าแผนท่ีท่ีเช่ือมโยงการเดินทางด้วย
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศ 

   

4) จัดกิจกรรมอบรมพนักงานท่ีอยู่ในธุรกิจผู้
ให้บริการให้มีความเข้าใจในกลุ่มผู้ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ 
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ตารางท่ี 58 (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 2 ชักจูง (Offer) 
* หากไม่มีคุณสมบัติตามท่ีระบุให้ 0 คะแนน หากมีแต่การด าเนินการแต่ผลการด าเนินงานมิได้
ส าเร็จท้ังหมดให้ 0.5 คะแนน หากคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน 
 

กลยุทธ์ ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ ์
คะแนนประเมิน 
0 0.5 1 

พั ฒ น า ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ส่ือสารและวิธีการดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้ เข้าถึง
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ท่ี ก า ร
ท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยและผู้ประกอบการ
ด้านการ ท่อง เ ท่ียวไ ด้
จัดท าขึ้น 

1) ใช้ค าค้นหรือแฮชแท็กในการส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียว  

 

   

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ความพิเศษของ
การท่องเท่ียวในวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ, 
อัพเดทสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ, ให้ข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต 

   

กลยุทธ์ที่ 3 เชื่อมโยง (Share) 
* หากไม่มีคุณสมบัติตามท่ีระบุให้ 0 คะแนน หากมีแต่การด าเนินการแต่ผลการด าเนินงานมิได้
ส าเร็จท้ังหมดให้ 0.5 คะแนน หากคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน 
 

กลยุทธ์ ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ ์
คะแนนประเมิน 
0 0.5 1 

ส่ ง เ สริ ม ให้ เ กิ ดคว าม
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อน าเสนอ
ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาเช่ือมโยง
ถึงกัน 

1) จัดต้ังคณะท างานเพื่อเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อแชร์
ข้อมูลท่ีแต่ละท่ีมี และรวบรวมเป็นแผนท่ีการ
ท่องเท่ียวและการเดินทาง 

 

   

2) มีการจัดกิจกรรมหรือจัดท าหนังสือเพื่อ
รวบรวมเป็นแผนท่ีการท่องเท่ียวและการ
เดินทาง 
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ตารางท่ี 58 (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 4 ชัดเจน (Ensure) 
* หากไม่มีคุณสมบัติตามท่ีระบุให้ 0 คะแนน หากมีแต่การด าเนินการแต่ผลการด าเนินงานมิได้
ส าเร็จท้ังหมดให้ 0.5 คะแนน หากคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน 
 

กลยุทธ์ ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ ์
คะแนนประเมิน 
0 0.5 1 

เพิ่มเนื้อหาท่ีส่ือสารไปยัง
ก ลุ่ ม ท่ี มี ค ว า ม ห ล า ก 
หลายทางเพศโดยตรง
เพื่อให้เกิดจุดยืนท่ีชัดเจน
ในการเป็นมิตรกับกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทาง
เพศ 

1) น าInfluencer ท่ีเป็นกลุ่ม LGBT+ มาเป็น
คนเช่ือมต่อ ให้ข้อมูล หรือเชิญชวนให้กลุ่ม
ผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาท่องเท่ียว
ยังประเทศไทย  

   

2) จัดท าช่องทางเพื่ออัพเดทข่าวการ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT+ ใน
ประเทศไทย 

   

ผลรวมคะแนนประเมิน (..)*5 =……คะแนน 
 

ผู้วิจัยน า (ร่าง) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวที่มีความหลากหลายทางเพศชาวต่างชาติ มาวิพากษ์โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมใน
กิจกรรมวิพากษ์ จ านวน 8 คน โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลยุทธ์ฯ ดังกล่าวสามารถสรุป
ประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 

5.1 ควรให้ความส าคัญในเรื่องการก าหนดความเหมาะสมของเนื้อหา 
 
 “...ความชัดเจนหรือรูปแบบส่ือต่างๆในเรื่องของความเหมาะสม  
 ซึ่งเพศทางเลือกมันเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนการท าประชาสัมพันธ์ 
 บางครั้งก็บอกยากว่าภาพไหนเหมาะสมหรือภาพไหนเกินรับได้  
 เลยเป็นเหตุผลท่ีท าให้เราไม่กล้าท่ีจะท าการส่ือสารกับกลุ่มนี้อย่าง 
 ชัดเจน...” 
      (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
 
 “....การใช้ค าเรียกก็ยังสับสน ประเทศไทยเองยังงงว่าคนท่ีเป็นแบบX 
 เนี่ยต้องเรียกยังไง จะคุณผู้หญิงหรืออะไร อย่างเวลาไปเมืองนอกปัญหา 
  แบบนี้แทบไม่มีเลย จะมีก็แค่ท่ีด่านต ารวจตรวจคนเข้าเมืองเพราะค าน า 
  หน้ากับตัวเอามันไม่ตรงกัน...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
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5.2 ควรอธิบายให้ชัดเจนว่ากลยุทธ์เช่ือมโยงหมายถึงอะไร  
 
   “...ภาพมันยังไม่ชัดอย่างเรื่องเช่ือมโยงนี่ เช่ือมโยงยังไง ร่วมมือกัน ด้วย 
  วิธีไหน มันต้องเห็นภาพแบบฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้เลย คนมาฟังเค้า 
 ต้องการแบบพร้อมใช้งาน...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
  “... เคยฟังท่ีต่างชาติเค้าให้สัมภาษณ์ ประเทศไทยนี่ดีนะทุกอย่างท่ีเสนอมา 
  คือใช่ มีทุกอย่าง เสียอย่างเดียว too many paper เป็นประเทศท่ีเอกสาร 
  เยอะมาก ถ้าเป็นท่ีประเทศอื่น กระดาษใบเดียวจบเลย มันก็ท าให้การท่องเท่ียว 
  ง่ายข้ึน  ...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563)  

 
5.3 ควรมีกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ( Influencer) ซึ่งเป็นตัวแทนของ

กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เนื่องจากจะเป็นผู้ท่ีเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
นี้ได้ดีท่ีสุด  
 
  “…ทุกวันนี้มันก็จะผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆซึ่ง กลยุทธ์เนี่ยมันโปรโมทหรือถูก 
  การน าเสนอผ่าน influencer มันจะไปได้ดีมากๆแล้วมันก็จะกระตุ้นให้คน 
  เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
 
  “…การส่ือสารตรงๆกับกลุ่มนี้บนเพจเฟซบุ๊กยังไม่มี แต่เราก็ตระหนัก 
  ว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีเพาเวอร์ในการใช้จ่ายสูงมากจริงๆการส่ือสาร 
  กับกลุ่มนี้เราจึงใช้ Influencer ท่ีเป็น LGBTQ ในการส่ือสารโดยให้มา 
  พักท่ีเรา แล้วก็ส่ือสารเลยเพราะเค้ารู้ว่าควรส่ือสารอย่างไร...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
 
  “...พวก influencer เนี่ยเค้าจะมีการจับกลุ่มกันอยู่แล้ว ในเฟซบุ๊ก 
     ในไลน์ ซึ่งมันไม่ได้มีแค่คนไทย แต่มันยังมี LGBT ในประเทศใกล้เคียงด้วย 
          ถ้าส่ือสารผ่านกลุ่มนี้ คือไม่ยากเลย...” 
       (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563) 
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5.4 การใช้ช่องทางอื่นในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการใช้
โซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดีย  

 
“... LGBT ท่ีอาจจะเป็นรุ่นเก่าสักนิดนึง อันนี้จะท ายังไงถึงจะได้ข้อมูล 
เพราะว่าเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลมีเดีย เราอาจขาดข้อมูลส่วนนี้ไป 
ซึ่งกลุ่มนี้ก็ใช้จ่ายเยอะมากๆเหมือนกันนะ ...” 
     (อภิปรายกลุ่ม, 11 ตุลาคม 2563)  
 
จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในกิจกรรมวิพากษ์ ผู้วิจัยได้น ามาปรับแก้และ

พัฒนาแบบจ าลอง ดังภาพ 
 

ภาพท่ี 31 แบบจ าลอง “S H O E – F L O W E R” 

 
 
พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563 
ท่ีมาภาพดอกชบา: https://www.pinclipart.com/maxpin/ioRxTh/ 
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ตารางท่ี 59 ค าอธิบายแบบจ าลอง 
 ค าอธิบาย 

S: Safe and Chill นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเท่ียวตาม
ความสนใจพิเศษและแต่บริบทและอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้น เดินทาง
ท่องเท่ียวเพราะต้องการพักผ่อนจากงานท่ีท าและต้องการใช้เวลาร่วมกับ
ครอบครัว 

H: Hits นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มองหาสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม 
เดินทางท่องเท่ียวเพราะต้องการเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตน เพิ่ม
ภาพลักษณ์ความทันสมัยตามเทรนด์ 

O: Option นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นมองหาประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ต้องการเรียนรู้
วัฒนธรรมใหม่ๆ 

E: Exploit นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ชอบท่ีจะท่องเท่ียวควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ (Prefer Cultural based)ชอบแสวงหา
สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจุดหมาย
ปลายทางจะต้องมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

F: Favored  
(ช่วยเหลือ) 

ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรวมรวมเส้นทางท่องเท่ียวและจัด
อบรมเพื่อพัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะช่วยเหลือนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ 

L: Lucid  
(ชัดเจน) 

เพิ่มเนื้อหาท่ีส่ือสารไปยังกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยตรงเพื่อให้
เกิดจุดยืนท่ีชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

O: Outstanding 
(ชูโรง) 

พัฒนาการสร้างเนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศได้ โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศคาดหวังใน 7 ประเด็นต่อไปนี ้
o ความปลอดภัย 
o ความคุ้มค่าทางการเงิน 
o นโยบายการเข้าเมือง 
o โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 
o มิตรภาพของเจ้าบ้าน 
o ความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว 
o ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม 
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ตารางท่ี 59 ค าอธิบายแบบจ าลอง (ต่อ) 
 ค าอธิบาย 

W: Welcome 
(ชักจูง) 

พัฒนาช่องทางการส่ือสารและวิธีการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ เข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวได้จัดท าขึ้น โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาเป็นเนื้อหาเพื่อดึงดูด
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

E: Exact 
(เชื่อม่ัน) 

จัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางเพื่อส่ือสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขในกรณี
วิกฤตเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียว 

R: Relate 
(เชื่อมโยง) 

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประ เทศไทย 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีมี
เนื้อหาเช่ือมโยงถึงกัน  

   
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ 2. เพื่อวิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนส่ือออนไลน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวประเทศไทย 
และ 3. เพื่อเสนอกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) 
กล่าวคือ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (จ านวน 457 คน) วิเคราะห์ผลโดยใช้ Cluster analysis  

2. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ เฟซบุ๊กของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรม และ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 36 แหล่ง 
วิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ควบคู่กับการสรุปผลโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา  

3. การรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง)กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนท้ังส้ิน 8 คน วิเคราะห์ผลแบบสรุป
ความคิดรวบยอดและวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่ม

ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในตอนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามกระบวนการ “สร้าง–ใช้-สรุป” 
ส่วนที ่1 - สร้าง การสร้างแบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ได้จ านวนข้อค าถามท้ังส้ิน 29 ข้อ ประกอบด้วย  
(1) องค์ประกอบด้านข้อมูล (2) องค์ประกอบด้านลักษณะการท่องเท่ียว (3) องค์ประกอบด้านแรง
บันดาลใจ/เป้าหมาย (4) องค์ประกอบด้านความต้องการ (5) องค์ประกอบด้านจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเท่ียว (6) การเปิดรับ (7) ความคาดหวัง และ(8) ลักษณะทางประชากร 
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ส่วนที่ 2 - ใช้ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่
ในช่วง 23 -40 ปี มากท่ีสุด ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานขาย มีรายได้เฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีถิ่นพ านัก
อยู่ในทวีปยุโรปและนับถือศาสนาคริสต์มากท่ีสุด  กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว
เป้าหมายจากส่ือประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด 

ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศคาดหวังท่ีจะได้รับข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าท่ีจะได้รับจากการเดินทางมาท่องเท่ียว โดย
เรื่องท่ีให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท้ังเรื่องของ
ความปลอดภัยและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เรื่องความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศหรือนโยบาย
ด้านวีซ่าก็เป็นเหตุผลส าคัญท่ีใช้ประกอบการพิจารณาเดินทางท่องเท่ียว ความคาดหวังในด้านอื่นๆ 
พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศให้ความสนใจ คือ สถานท่ีท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว
นั้นจะต้องมีระบบการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีชอบเดินทาง โดยจะเดินทาง
ท่องเท่ียวทุกครั้งท่ีมีเวลาว่างหรือมีโอกาส โดยการเดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การ
พักผ่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเติมเต็มความส าเร็จในชีวิต จากการส ารวจพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศนี้เห็นด้วยกับตอบค าถามท่ีว่า “การเดินทางท่องเท่ียวเป็นความส าเร็จอย่าง
หนึ่งในชีวิต” มากถึง 257 คน โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ชอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แต่ไม่ใช่เพียง
แค่เดินเล่นและถ่ายรูปเท่านั้น แต่นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ยังต้องการกิจกรรมท่ีหลากหลายอีกด้วย 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมท่ีท าให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอย่างแท้จริง หรือการได้รับความรู้จากคนในวัฒนธรรมท่ีแท้จริง เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 – สรุป หลังจากการน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงน าผล
ท้ังหมดมาจัดกลุ่มใหม่โดยไม่น าปัจจัยเรื่องเพศสภาพและลักษณะทางประชากรมาร่วม ท าให้สามารถ
สรุปรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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ภาพท่ี 32 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 1 Safe and Chill 
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2563 
 

กลุ่มที่ 1 “Safe and Chill” 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีรักครอบครัว ชอบเดินทางเป็นกลุ่ม ให้ความส าคัญกับเรื่อง

ของความปลอดภัย ลักษณะการท่องเท่ียวเป็นสามารถท่องเท่ียวได้ในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษและแต่
บริบทและอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้น โดยนิยมหาข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์ม
ส าหรับการแบ่งปัน เช่น ยูทูบฯ ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด สถาน ท่ี 
สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น และความคุ้มค่า นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ต้องการได้รับ
ประสบการณ์ การผ่อนคลายจากงานท่ีท าและต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวฉะนั้นจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเท่ียวจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยและมีกิจกรรมท่ีหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัวได้ 
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ภาพท่ี 33 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 2 Hits 
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2563 
 

กลุ่มที่ 2 “Hits” 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีตามกระแส ชอบช็อปปิ้ง ชอบทดลองส่ิงท่ีแปลกใหม่ ชอบ

กิจกรรมบันเทิง รื่นเริง สามารถท่องเท่ียวได้ทุกประเภทของการท่องเท่ียวหากสถานท่ีท่องเท่ียวหรือ
กิจกรรมนั้นก าลังเป็นท่ีนิยม โดยนิยมหาขน้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลัก เพราะทันสมัย
และสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลาว่าสถานท่ีท่องเท่ียวไหนหรือกิจกรรมอะไรท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม ข้อมูลท่ี
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด สถานท่ี สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น 
ความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อกับผู้ให้บริการ จุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีตอบ
โจทย์นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ คือ สถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวที่ท าให้รู้สึกแตกต่างจาก
ชีวิตประจ าวัน ท าให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ค้นหาตัวตน และเพิ่มภาพลักษณ์ความทันสมัยตามเทรนด์ 
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ภาพท่ี 34 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 3 Option  
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2563 
 

กลุ่มที่ 3 “Option” 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นมองหาประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม

ใหม่ๆ เพราะฉะนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท้ังเชิง
วัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีสนใจ การหาข้อมูลนิยมหาข้อมูลจากหนังสือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และบล็อกท่ีรีวิวหรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ โดยข้อมูลท่ีให้ความส าคัญ คือ สถานท่ี สภาพแวดล้อม 
ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น การเดินทางและช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ โดยข้อมูลจะต้อง
ละเอียดครบถ้วน 
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ภาพท่ี 35 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 4 Exploit 
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2563 
 

กลุ่มที่ 4 “Exploit” 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีความมั่นใจในตัวเอง ชอบเดินทางคนเดียว/เดินทางกลุ่ม

เล็กๆ ชอบชอบท่ีจะท่องเท่ียวควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ (Prefer 
Cultural based) ชอบแสวงหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆอยู่เสมอ นิยมหาข้อมูลโดยการแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับเพื่อ คนรู้จักหรือครอบครัว เครือข่ายสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มส าหรับการแบ่งปัน 
เช่น ยูทูบฯ ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด สถานท่ี สภาพแวดล้อม ความเป็นมิตร
ของคนในท้องถิ่น และความคุ้มค่า นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ค้นหา
แรงบันดาลใจ และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ฉะนั้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ , การท่องเท่ียวดอย จึงตอบ
โจทย์นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์การใช้เนื้อหาบนสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย 
ในภาพรวมทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียว

มีการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยการน าเสนอเนื้อหาด้านการดูแลเอา
ใจใส่ เน้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงและแสดงให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมมากท่ีสุด โดยรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีถูกใช้มากท่ีสุด คือ 
การใช้ข้อความควบคู่กับการใช้ลิงก์เพื่อเช่ือมต่อไปยังเนื้อหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ 
และมีการใช้แฮชแทคเพื่อเช่ือมต่อกับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน  

นอกจากนี้ยังมีความสม่ าเสมอในการใช้เฟซบุ๊กเพื่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหา
ด้านช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างทันทีทันใดเป็นข้อมูลท่ีถูก
น าเสนอมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังเน้นเสนอเนื้อหาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในด้านของความ
สะดวกสบายและบรรยากาศโดยรอบ  

ถึงแมผู้้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรมจะมีความสม่ าเสมอในการ
โพสต์เฟซบุ๊กแต่การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 การน าเสนอข้อมูลจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
และกิจกรรมภายในสถานประกอบการ โปรโมช่ันและข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการนั้นๆ
เท่านั้น ซี่งนั่นอาจเป็นเพราะผู้ประกอบการด้านท่ีพักเป็นธุรกิจภาคเอกชน จึงต้องค านึงถึงผลก าไรเป็น
ส าคัญ ฉะนั้นจึงเน้นเนื้อหาท่ีดึงดูดให้มาท่องเท่ียวยังสถานประกอบการของตน อีกท้ังยังมีการแข่งขัน
ด้านธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสูง จึงไม่ค่อยมีเนื้อหาท่ีเช่ือมโยงไปยังสถานท่ีอื่นๆ เพราะอาจเป็นคู่แข่งทาง
การค้ากัน  

หากมองการสร้างเนื้อหาโดยอิงตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศพบว่า การสร้างเนื้อหาด้านคุณค่าท่ีจะได้รับในส่วนของผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรมนั้น ให้น้ าหนักส่วนมากกับการสร้างเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ด้านของความสะดวกสบายและบรรยากาศโดยรอบ แต่ขาดการเช่ือมโยงไปยังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียวที่ใกล้เคียง ท าให้การตอบสนองในด้านความต้องการของนักท่องเท่ียว
จึงตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีต้องการพักผ่อนเท่านั้น ในกลุ่มท่ีมีความต้องการหา
ประสบการณ์ท่ีใหม่ๆ หรือกลุ่มท่ีสนใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงยังไม่ตอบโจทย์ การสร้างเนื้อหาใน
ขั้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการในส่วนของผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวประเภท
ท่ีธุรกิจน าเท่ียว เน้นการสร้างเนื้อหาท่ีเช่ือมโยงระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อท าให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และมีอยากมีประสบการณ์ร่วม 

ความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลหากพิจารณาในภาพรวมของเนื้อหาท่ีใช้ส่ือสารให้กลุ่มผู้บริโภค
รู้สึกว่าคุ้มค่าและมีความสมเหตุสมผล พบว่าหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ประเภทท่ีพักแรม และผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียว สามารถสร้างเนื้อหาท่ี
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในด้านของความรู้สึกและสุนทรียะท่ีได้รับอย่างชัดเจน แต่หากมองความ
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คุ้มค่าในด้านของค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญ เพราะถึงแม้กลุ่มนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศจะเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้สูง (IGLTA, 2017) แต่จากการเก็บข้อมูลใน
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่าในปัจจุบันนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ไม่ได้มีรายได้ท่ีแตกต่างจากกลุ่มชายหญิงปกติ
เพราะด้วยกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป การอนุญาตให้ครอบครัวของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศมีบุตรได้ ท าให้การใช้จ่ายต้องมีการพิจารณาในด้านของความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวมีการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาดมากกว่าหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทท่ีพักแรม 

การให้ข้อมูลรายละเอียดและช่องทางการติดต่อเพื่อซื้อสินค้าและบริการพบว่าผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวมีการให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ให้บริการครบถ้วน โดยมีการ
ใช้ลิงก์เพื่อเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์หลักขององค์กร ซึ่งเหตุผลท่ีผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภท
ธุรกิจน าเท่ียวให้ข้อมูลในด้านนี้มากกว่าหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ประเภทท่ีพักแรม เพราะว่าหากพิจารณาตามช่วงอายุนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
แล้วจะพบว่ามีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 32 ปี ซึ่งในปกติแล้วนักท่องเท่ียวท่ัวไปในช่วงวัยนี้จะนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวได้ด้วยตัวเอง และคิดว่าการเดินทางด้วยตัวเองเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ฉะนั้นหาก
การติดต่อไปยังผู้ให้บริการเป็นส่ิงยุ่งยากก็จะท าให้องค์กรพลาดลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรมการท่ีการให้ข้อมูลด้านช่องทางการติดต่อมีค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากการท่ีลูกค้าเข้ามายังหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมนั่นหมายความว่าลูกค้าก าลังเลือกหรือก าลัง
สนใจในโรงแรมนั้นๆอยู่ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานท่ีน าเสนอข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเพื่อ
กระตุ้นหรือน าเสนอสถานท่ีท่ีน่าสนใจให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็นหลัก การให้ข้อมูลด้านการติดต่อกับ
ผู้ให้บริการจึงมีไม่มาก 

การดูแลเอาใจใส่หน่วยงานภาครัฐมีสร้างเนื้อหาเพื่อน าเสนอในส่วนนี้มากท่ีสุดเพราะเป็น
ส่ิงส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ โดยน าเสนอเนื้อหาผ่านองค์ประกอบของภาพ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของคนไทย ตลอดจนความเต็มใจในการให้บริการไม่ว่าเพศไหนก็ตาม 
รองลงมาคือผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวการน าเสนอเนื้อหาด้านนี้จะเป็น
ในมุมของการบริการท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการ กระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ ส าหรับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวประเภทธุรกิจท่ีพักแรมในช่วงก่อนสถานการณ์โรคระบาดการให้
ข้อมูลด้านนี้จะเน้นท่ีความเต็มใจในการให้บริการเช่นเดียวกันกับธุรกิจประเภทน าเท่ียวน าเท่ียว  
แต่ช่วงหลังการเกิดโรคระบาดมุมในการน าเสนอมีการเปล่ียนแปลงไป เพราะนอกจากจะน าเสนอถึง
การบริการท่ีดี มีความใส่ใจแล้วยังเพิ่มเนื้อหาด้านความใส่ใจต่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวที่จะ
มาเยือนด้วย 

ความสะดวกสบายและความต่อเนื่องในการประสานงาน ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ประเภทท่ีพักแรมและประเภทธุรกิจน าเท่ียวมีการสร้างและน าเสนอเนื้อหาในด้านนี้มากท่ีสุด เพราะ
ความสะดวกสบายเป็นจุดเด่นล าดับต้นๆของธุรกิจบริการ การสร้างเนื้อหาเพื่อให้แสดงถึงความ
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สะดวกสบายเป็นเรื่องท่ีสามารถส่ือสารได้ง่าย เป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ท าให้การน าเสนอเนื้อหาด้านนี้จึงน าเสนอในภาพรวมของการท่องเท่ียวประเทศ
ไทย อีกท้ังยังไม่มีการกระบวนการประสานงานกับผู้ให้บริการ มีแค่การใช้ลิงก์เพื่อเช่ือมต่อไปยังข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น  

ตอนที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 

การเสนอกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยการน าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ฯ ผ่านเครื่องมือ TOWS matrix เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกับ และกลยุทธ์เชิงแก้ไข และจัดเวทีเพื่อวิพากษ์ 
(ร่าง) กลยุทธ์ฯ จากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและน าเสนอกลยุทธ์ฯ ปรากฏผลดังนี้ 

กลยุทธ์ “ชูโรง” พัฒนาการสร้างเนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ท่ีสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้  

กลยุทธ์ “ชักจูง” พัฒนาช่องทางการส่ือสารและวิธีการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้จัดท าขึ้น โดยใช้
รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาเป็นเนื้อหา
เพื่อดึงดูดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตาม 7 ประเด็นต่อไปนี้ (1) ความพิเศษของการท่องเท่ียวในวันหยุด 
(2) อัพเดทสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ (3) เปิดประสบการณ์ใหม่ (4) แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต (5) ข้อมูล
การท่องเท่ียวแบบครบวงจร (6) ความราบรื่นในการท่องเท่ียว และ (7) ความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ “เชื่อม่ัน” จัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางเพื่อส่ือสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข
ในกรณีวิกฤตเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

กลยุทธ์ “ชัดเจน” เพิ่มเนื้อหาท่ีส่ือสารไปยังกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยตรง
เพื่อให้เกิดจุดยืนท่ีชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

กลยุทธ์ “ช่วยเหลือ” ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรวมรวมเส้นทางท่องเท่ียว
และจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะช่วยเหลือนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
อย่างจริงใจ 

กลยุทธ์ “เชื่อมโยง” ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีมีเนื้อหาเช่ือมโยงถึงกัน 
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อภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษาพบว่า มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายใน 6 ประเด็น ดังนี้ 1. แบบวัด

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว 2. องค์ประกอบด้านการท่องเท่ียว 3. การเปิดรับส่ือ  
4. ความคาดหวัง 5. การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว และ 6. กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ 

การน าแบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวไปประยุกต์ใช้ : ในอดีตแบบวัด
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ แบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs ซึ่งถูก
คิดค้นโดย Plummer เมื่อพิจารณาถึงท่ีมาของแบบวัดดังกล่าวพบว่า มีการน าแนวคิดเรื่อง กิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น มาเป็นปัจจัยในการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต เมื่อน ามาใช้วัดรูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวท าให้พบว่า แบบวัดดังกล่าวมีข้อค าถามไม่ครอบคลุมในด้านการ
ท่องเท่ียว ท าให้งานวิจัยหลายเรื่องท่ีต้องการน าแบบวัดนี้ไปใช้จ าเป็นจะต้องน าปัจจัยด้านการท่องเท่ียว
มาใช้ควบคู่กัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได้พัฒนาแบบวัดขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาด้านความไม่ครอบคลุม
ของข้อค าถามท่ีในการน าไปใช้เพื่อวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว โดยพัฒนาขึ้นจาก
แบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs และแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
ผลของการสร้างแบบวัดนี้ท าให้ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านข่าวสาร/ข้อมูล  
2) องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ 3) องค์ประกอบด้านความต้องการ 4) องค์ประกอบด้านประเภท
ของการท่องเท่ียว และ 5) องค์ประกอบด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

องค์ประกอบด้านข่าวสาร/ข้อมูล จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับงานวิจัยของ Lubowiecki-Vikuk (2016) ท่ีพบว่า นอกจากข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานแล้ว ข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศใช้ใน
การพิจารณาเลือกกิจกรรมหรือสถานท่ีเพื่อการพักผ่อน และ Wong & Tolkach (2017) ท่ีพบว่า
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศนั้นคล้ายคลึงกับนักท่องเท่ียวท่ีมีรสนิยม
ทางเพศตามปกติ แต่นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อมูลและความรู้ใน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงผลักท่ีส าคัญใน
การเดินทางท่องเท่ียวนอกเหนือจากการต้องการพักผ่อนแล้วยังมีความปรารถนาอื่นๆประกอบด้วย 
ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของ Esroy, Ozer & Tuzunkan (2012) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุผลหลักในการ
เดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มชายรักชาย คือการพักผ่อนและหลีกหนีจากชีวิตทางโลก โดยแรงผลักดันท่ี
ส าคัญส าหรับผู้ท่ีเดินทาง คือ การเติมเต็มความปรารถนา นอกจากนี้ยังเป็นไปตามงานวิจัยของ  
Barrios & Monterrubio (2016) กล่าวไว้ว่าเหตุผลส าคัญของการเดินทางนอกเหนือจากการพักผ่อน
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คือการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและการพบปะผู้คนใหม่ๆ นักท่องเท่ียวกลุ่มเลสเบี้ยนเลือกท่ีจะ
เดินทางไปยังสถานท่ีท่ีสามารถตอบสนองพวกเขาในแง่ของวัฒนธรรม  

องค์ประกอบด้านความต้องการ จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการความ
สวยงามทางภูมิประเทศ ความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความเป็นมิตร
ต่อกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barbosa, De 
Moraes & Rocha (2017) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวนั้นต้องปลอดภัยเป็นมิตรและมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พวกเขาได้ อีกท้ังต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนและแสดงออกได้อย่างอิสระท้ังทางร่างกายและ
ความรู้สึก 

องค์ประกอบด้านประเภทของการท่องเท่ียว จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ
การท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลายแต่หนึ่งในรูปแบบท่ีมีความสนใจร่วมกัน คือ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lubowiecki-Vikuk (2016) และ Barrios & Monterrubio 
(2016) ท่ีกล่าวว่าจ าเป็นจะต้องมีกิจกรรมให้ท า ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศให้ความสนใจ คือ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนนั้นๆ 

องค์ประกอบด้านสถานท่ีท่องเท่ียว จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย เป็นมิตร และมีกิจกรรมหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Borzyskowski &Lubowiecki-Vikuk (2015) ท่ีกล่าวว่า 
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีความต้องการสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถแสดงความ
เป็นตัวตนได้อย่างเต็มท่ี มีความปลอดภัย และมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

การเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร รัตนประยูร และคณะ (2561) ท่ีพบว่า 
การท าการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา โดยเฉพาะกลุ่มเพศทางเลือกควรท าผ่านโซเชียลมีเดีย นั่นเป็น
เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช้ อีกท้ังโซเชียลมีเดียยังสามารถให้
ข้อมูลได้ในระยะไกล จึงท าให้สามารเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
งานวิจัยของ ระชานนท์ ทวีผล และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มชายรักชาย
ตัดสินใจเลือกท่ีพักผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้งานวิจัยของ Choi, Lehto & Oleary (2007)  
ท่ีพบว่า กระบวนการการหาข้อมูลเพื่อการเดินทางท่องเท่ียวนั้น นิยมใช้การหาข้อมูลและวางแผนข้อมูล
ด้านการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะนอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแล้ว 
ยังสามารถอ่านรีวิวหรือข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวที่มีประสบการณ์จริงจากการเดินทาง
ไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ  

ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อ
ข้อมูลใน 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความต้องการ 2) ความคุ้มค่า 3) ความสะดวก 4) การติดต่อส่ือสาร 
5) การดูแลเอาใจใส่ 6) ความต่อเนื่อง และ 7) สภาพแวดล้อม โดยความต้องการและความเอาใจใส่
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เป็น 2 อันดับแรกท่ีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังมากท่ีสุด ด้านความต้องการได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ส่วน
ด้านความเอาใจใส่ในมุมของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ความเอาใจใส่ในท่ีนี้ คือ การให้บริการ
ด้วยความจริงใจ เสมอภาคและไม่แปลกแยก ซึ่งก็เป็นไปตามงานวิจัยของ ปิยะฉัตร ปวงนิยม และ
คณะ (2560) พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีความคาดหวังต่อการบริการของ
ผู้ให้บริการ โดยคาดหวังจะได้รับการบริการท่ีเท่าเทียม ไม่แปลกแยกจากนักท่องเท่ียวกลุ่มปกติ และ 
ผู้ให้บริการยังต้องสร้างตราสินค้าให้ส่ือถึงความเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศด้วย 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่างสามารถ
จ าแนกได้ 4 ประเภท คือ 1) กลุ่ม Safe and Chill คือ กลุ่มท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการ
ท่องเท่ียวแบบสบายๆ เน้นการพักผ่อนและเดินทางกับครอบครัว 2) กลุ่ม Hits คือ กลุ่มนักท่องเท่ียว
ท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบตามกระแสนิยม 3) กลุ่ม Option คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคัญ
กับการหาข้อมูล และ 4) กลุ่ม Exploit  คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวที่ชอบเดินทางคนเดียวและชอบเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ  ซึ่งกลุ่มท่ี 1, 2 และ 4 มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lubowiecki-Vikuk 
(2016) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีสถานะโสดสนใจการพักผ่อนท่ีมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กัน โดยมีความต้องการ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการท่องเท่ียว
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กลุ่มนวัตกรรม 2) กลุ่มท่ีมีการศึกษา 3) กลุ่มรักสบาย โดยท้ัง 3 กลุ่มนี้มี
จุดท่ีเหมือนกัน คือ ความเป็นกลุ่มสังคม ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Chen, Huang 
& Cheng (2009) ท่ีพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มนักเดินทางท่ีเดินทางเป็นครอบครัว (2) กลุ่มนักเดินทางท่ีเน้นความเป็นสังคม 
เป็นกลุ่มท่ีไม่กังวลกับค่าใช้จ่ายในการพักร้อน  และ (3) นักเดินทางท่ีมีสไตล์ แต่พบความแตกต่างจาก
ผลงานวิจัยข้างต้น คือ การศึกษาครั้งนี้พบนักท่องเท่ียวอีกหนึ่งกลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับการ
หาข่าวสาร/ข้อมูล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในหลายๆ ประเทศยังไม่มีการยอมรับในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ท าให้ไม่สามารถแสดงตัวตนในจุดหมายปลายทางนั้นได้ ฉะนั้นการหาข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ี
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญ นอกเหนือจากข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ 

การเสนอกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และผลจากการจัดการวิพากษ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียว นักวิชาการ และตัวแทนกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ พบว่า ในภาพรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคผู้ประกอบการมีการน าเสนอ
ข้อมูลในมิติเดียว กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐจะเน้นเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ
ด้านท่ีพักแรมจะเน้นเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวก บรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวจะเน้นน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีให้บริการ โดย
การเช่ือมโยงข้อมูล การน าเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีการน าเสนอ
น้อยและมีความกระจัดกระจาย ท าให้การหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเป็นไปได้ยาก ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางครั้งไม่ถูกกล่าวถึง ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการได้เลือกเป็นจุดหมาย
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ปลายทางด้านการท่องเท่ียว อีกท้ังประเด็นเรื่องกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ยังไม่ชัดเจน จากการวิจัยจึงได้ข้อเสนอกลยุทธ์ฯ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ชูโรง ซึ่งได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน กล่าวคือ การใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบผสมกับโอกาสท่ีดีเพื่อน ามาก าหนดเป็น
กลยุทธ์เชิงรุกส าหรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยการพัฒนาการสร้างเนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม
และความหลากหลายของท่ีมีอยู่ให้เป็นรูปธรรม โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
คาดหวังใน 7 ประเด็นต่อไปนี้ (1) ความปลอดภัย (2) ความคุ้มค่าทางการเงิน (3) นโยบายการเข้าเมือง 
(4) โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (5) มิตรภาพของเจ้าบ้าน (6) ความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียว และ (7) ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลท่ีตรงประเด็น 
น่าสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการเดินทาง
ท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Klenosky (2002) ท่ีกล่าวว่า ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว มีปัจจัยมาจากแรงผลักภายในใจ (Push Factor) และปัจจัยดึงดูดจากลักษณะเด่นหรือ
ลักษณะเฉพาะของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  (Pull Factor) 

2. กลยุทธ์ชักจูง สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรับ ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 
ท้ังนี้เนื่องจากมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัดจากท่ีไม่สามารถควบคุม
แต่สามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมาจากภายนอกได้ ได้แก่  การพัฒนาช่องทาง 
การส่ือสารและวิธีการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้จัดท าขึ้น ซึ่งอาจใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Influencer) ท่ีเป็นตัวแทน
ของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากจะเป็นผู้ท่ีเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มนี้ได้ดี
หรือการใช้ช่องทางอื่นในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Arsal, Backman & 
Baldwin (2008) ท่ีพบว่า การส่ือสารหรือการให้ข้อมูลแบบปากต่อปาก หรือการรีวิว มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากกว่าการรับข่าวสารข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ
โดยตรง และงานวิจัยของ ลดาอ าไพ กิ้มแก้ว (2560) ท่ีพบว่า การน าเสนอเนื้อหาผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพล 
ไม่ว่าจะเป็น ดารา, บล็อกเกอร์ฯ ท าให้เกิดการติดตามและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ท าให้
เกิดซื้อได้มากกว่าการน าเสนอแบบปกติ  

3. กลยุทธ์เช่ือมโยงและช่วยเหลือ สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้มาจากการน า
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน และโอกาสมา มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ท้ังนี้เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไข
จุดอ่อนท่ีมีอยู่ได้ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีมีเนื้อหาเช่ือมโยงถึงกัน โดย
อาจมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีใช้ในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยส าหรับกลุ่มท่ีมี
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ความหลากหลายทางเพศ ท่ีสามารถรวมทุกข้อมูลอยู่ในแอพพลิเคช่ันเดียวไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรม
ท่ีพักท่ีมีความเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ แพคเกจท่องเท่ียว หรือการหาข้อมูลด้าน
การเดินทาง และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรวมรวมเส้นทางท่องเท่ียวและจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะช่วยเหลือนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ ซึ่งเป็นไป
ตามงานวิจัยของ Da Costa Liberato,  Alén-González & De Azevedo Liberato (2018) ท่ีกล่าวว่า 
การจะเข้าถึงตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีความหลากหลายทางเพศ วิธีการส่ือสารจะต้องสะดวกและไม่
ยุ่งยาก โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลและระบบการจองต่างๆ ไว้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอพพลิเคช่ัน 
ก็จะสามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้เพิ่มมากขึ้น 

4. กลยุทธ์ชัดเจนและเช่ือมั่น สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้มาจากการน าข้อมูล 
การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน และโอกาสมา มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ท้ังนี้เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน
ท่ีมีอยู่ได้ ได้แก่ การเพิ่มเนื้อหาท่ีส่ือสารไปยังกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยตรงเพื่อให้เกิด
จุดยืนท่ีชัดเจนในการเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางเพื่อ
ส่ือสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขในกรณีวิกฤตเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยข้างต้นท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศต้องการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนได้
อย่างอิสระ ฉะนั้นการแสดงความชัดเจนในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียว
กลุ่มนี้ Barbosa, Moraes & Rocha (2017) และ Borzyskowski & Lubowiecki-Vikuk (2015) 

จากผลการศึกษาในภาพรวมท้ังหมดสามารถสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศมีลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวไม่ได้แตกต่างจากนักท่องเท่ียวกลุ่มปกติ
มากนัก เพียงแค่ต้องการความเป็น “ปกติ” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชยานันท์ พ่อค้า (2560)  
ท่ีกล่าวว่า การท าธุรกิจการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มชายรักชาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มหรือธุรกิจ
ส าหรับคนท่ัวไป จะต้องรณรงค์ให้สังคมเปิดกว้าง ยอมรับและมองว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเท่ียว
กลุ่มปกติ โดยไม่น าเอากรอบเรื่องเพศมาเป็นตัวก าหนดว่าส่ิงใดปกติหรือส่ิงใดไม่ปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อมูลของ วิทยา แสงอรุณ (2563) ท่ีกล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและ
พนักงานบริการต้องใส่ใจในการดูแลผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องเพศสถานะ 
(Gender Sensitivity) การเรียกค าน าหน้าตามเพศก าเนิดแทนการเรียกช่ือของลูกค้า การให้สิทธิ
ประโยชน์บางประการหรือการจัดโปรโมช่ันส าหรับกลุ่มนี้แบบโดยเฉพาะ อาจท าให้นักท่องเท่ียวกลุ่ม
นี้รู้สึกแตกต่าง ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรและคนในประเทศ 
ซึ่งการสร้างเนื้อหาท่ีสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะฉัตร ปวงนิยมและคณะ (2560) และ Belem Barbosa, De Moraes & Rocha (2017) 
ท่ีว่านักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศต้องการความรู้สึกปลอดภัย ไม่แปลกแยกจากการ
เป็นตัวตน การให้บริการท่ีเสมอกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ รวมถึงการสามารถแสดงออกท้ังทางกาย
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และความรู้สึกได้อย่างอิสระและปลอดภัยไม่แปลกแยกจากการเป็นตัวตน การให้บริการท่ีเสมอกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ รวมถึงการสามารถแสดงออกท้ังทางกายและความรู้สึกได้อย่างอิสระและ
ปลอดภัย ส าหรับประเทศไทยเรื่องความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (practical implication) 
1.1 เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: จัดต้ังแอพพลิเคชั่นเพื่อรวบรวม

ด้านการท่องเที่ยว 
ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันข้อมูลด้านการท่องเท่ียวมีความกระจัด

กระจาย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ี ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเท่ียว และอ านวยความสะดวก
และปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว โดยการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีใช้ในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศไทยส าหรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท่ีสามารถรวมทุกข้อมูลอยู่ในแอพพลิเคช่ัน
เดียวไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมท่ีพักท่ีมีความเป็นมิตรกับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ แพคเกจ
ท่องเท่ียว หรือการหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ และควรเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเพื่อ
สร้างความเข้าใจในกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ความต่างของวัฒนธรรม และการแสดงออก 
ตลอดจนเน้นสร้างทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในส านักงานต่างประเทศควรท าการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตด้านการท่องเท่ียวและความคาดหวังในการเดินทางมาท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวในถิ่นพ านักท่ีแตกต่างกันย่อมมีความคาดหวังท่ีแตกต่างกัน (ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, 2559)  

1.2 เสนอต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว: น าบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) 
ที่เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมาใช้ในการท าการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

จากการศึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิท าให้ทราบว่าในปัจจุบันการ
ส่ือสารกับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศยังขาดความชัดเจน ถึงแม้สถานประกอบการ
เหล่านั้นจะได้รับเลือกว่าเป็นสถานประกอบการท่ีมีความเป็นมิตรกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศก็ตามแต่การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ยังมีให้เห็นน้อยมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในคนกลุ่มนี้ ท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเนื้อหาแบบใดท่ีเหมาะสม
และจะไม่กระทบกับกลุ่มลูกค้าปกติ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวน าเสนอเนื้อหา
ผ่านผู้มีช่ือเสียง (Influencer) ท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ลักษณะการใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงใกล้เคียงกับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท าให้สามารถส่ือสาร
ได้ตรงใจกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างการรับรู้และไม่
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ท าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้รู้สึกแปลกแยกและเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้การยอมรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ กลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีตัวตน มีบทบาทในการขับเคล่ือนสังคมและ
ธุรกิจ 

1.3 เสนอต่อภาคประชาชน: เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป็นกระบอกเสียงใน
การสื่อสารการตลาด 

ประชาชนหรือคนในชุมชนควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจในการ
น าเสนอเนื้อหาด้านการท่องเท่ียวในท้องถิ่นโดยการใช้แฮชแท็กเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกัน และ
ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเพื่อท าความเข้าใจในกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ 
ท้ังวัฒนธรรมและการแสดงออก เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี (Theories implication)  
การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตแต่เดิมจะนิยมใช้แบบวัดของ AIOs และ VALS เท่านั้น 

ซึ่งแบบวัด AIOs ท่ีมีการใช้อยู่นั้นมีองค์ประกอบย่อยเยอะมาก อีกท้ังข้อค าถามในหลายๆองค์ประกอบ
มีความซ้ าซ้อนและใกล้เคียงกัน เช่น กิจกรรมยามว่าง และกิจกรรมเพื่อความบันเทิง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมักจะไม่แน่ใจว่ากิจกรรมจ าพวกการดูรายการทีวี คือ กิจกรรมยามว่าง หรือกิจกรรมเพื่อ
ความบันเทิงกันแน่ ซึ่งท าให้เกิดความสับสน ส่วนแบบวัดของ VALS นั้น เป็นแบบวัดท่ีถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้ในการพาณิชย์ ท าให้การน าข้อค าถามมาใช้ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แบบวัดท้ัง 2 ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต
เท่านั้น แต่หากต้องการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ แบบวัดท่ีถูกสร้างขึ้นในงานวิจัยฉบับนี้จะสามารถตอบโจทย์และอธิบาย
ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียว หรือ AIOT ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ องค์ประกอบท่ีส าคัญด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ นอกจากองค์ประกอบด้านความต้องการ องค์ประกอบด้านข้อมูล/ข่าวสาร องค์ประกอบด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว และองค์ประกอบด้านประเภทของการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีไม่ได้แตกต่าง
จากนักท่องเท่ียวกลุ่มปกติมากนัก แต่ส่ิงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
แตกต่างจากนักท่องเท่ียวกลุ่มปกติ คือ องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
เพียร์ซ (Pearce et al., 1998) ท่ีอธิบายว่า เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในขั้นความต้องการด้าน
ชีวภาพ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค ด้านความปลอดภัย ด้านการได้รับการยอมรับแล้ว ขั้นต่อไปท่ี
มนุษย์ต้องการเพิ่มเติม คือ ขั้นของการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศนี้ ล าดับข้ันการสร้างความภาคภูมิใจเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เพราะในหลายๆสังคมยังไม่มีการยอมรับ
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ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงใจ (คทาวุธ, 2561) แรงบันดาลใจในการเดินทางจึงถูก
ดันขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความปรารถนานั้น และอาจน ามาซึ่งการยอมรับในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

3.1 การศึกษานี้ได้ท าการศึกษานักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยรวม 
ดังนั้นแต่ละกลุ่มย่อยจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นในการศึกษานี้ 

3.2 แนะน าให้พิจารณาวิธีการเชิงคุณภาพในการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะ
ปัจจัยท่ีพัฒนาแล้วในการศึกษานี้โดยใช้แนวทางเชิงคุณภาพ เพื่อสามารถสนับสนุนการค้นพบของ
งานวิจัยนี้ด้วยการวิเคราะห์ท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือน าไปสู่ข้อสรุปอื่น ๆ 

3.3 แนะน าให้เก็บข้อมูลโดยการแยกตามถ่ินท่ีพ านัก จะท าให้เห็นภาพของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านการท่องเท่ียวของคนกลุ่มนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น 

3.4 แนะน าใหแ้ปลเครื่องมือเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเท่ียว
ชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจาก
ปัญหาในด้านภาษา  

3.5 แนะน าให้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ เป็นกลุ่มท่ีใช้แรงบันดาลใจและความรู้สึกเป็นส่ิงส าคัญในการตัดสินใจ  
การพัฒนาเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอจะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้
ได้อย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่ีพักแรมท่ีมีความเป็นมิตรกับกลุ่มคนท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศและข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง 
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1. ไอยูเดีย พระนครศรีอยุธยา 2,011   
2. แคนทารี พระนครศรีอยุธยา 48   
3. ศาลาอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 40,544 √  
4. โฮเทล มิวส์แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 50,736 √ √ 
5. อนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 25,553 √ √ 
6 137 พิลลาร์สวีทแอนด์เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพมหานคร 8,608   
7. โคโมเมโทรโปลิแตนแบงค็อก กรุงเทพมหานคร 34,322 √ √ 
8. เมโทรโพล กรุงเทพมหานคร 1,473   
9. ยู สาทร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 12,350 √ √ 
10. อวานี พลัส กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 24,030 √ √ 
11. เคปเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 362   
12. เลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 75,046 √ √ 
13. เลอเมอริเดียน กรุงเทพมหานคร 37,896 √ √ 
14. สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร 49,601 √ √ 
15. เดอะ สยาม กรุงเทพมหานคร 16,704 √ √ 
16. เบลมอนด์อีสเทิร์นแอนด์โอเรียน 

เอ็กซ์เพรส 
กรุงเทพมหานคร 20,241 √ √ 

17. โรงแรมหรรษา กรุงเทพมหานคร 13,367 √ √ 
18. สยามแอทสยามดีไซน์โฮเต็ล  กรุงเทพมหานคร 100,076 √ √ 
19. แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพมหานคร 679,653 √ √ 
20. เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 59,142 √ √ 
21. ดิบาบิลอนแบงค็อก กรุงเทพมหานคร 6,267   
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22. คาเพลลา กรุงเทพมหานคร 539   
23. ศิวาเทล กรุงเทพมหานคร 19,474 √ √ 
24. โซฟิเทล  กรุงเทพมหานคร 206,053 √ √ 
25. แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร 1,124,10

9 
√ √ 

26. บัญดารา สวีท สีลม กรุงเทพมหานคร 6,898   
27. โรสวูด กรุงเทพมหานคร 15,611 √ √ 
28. สุโขทัย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 40,035 √ √ 
29. อินดิโก กรุงเทพมหานคร 59,714 √ √ 
30. บันยันทรี กรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 44,519 √ √ 
31. เพนนินซูลา กรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 49,415 √ √ 
32. พูลแมนจี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 54,214 √ √ 
33. แมนดาริน โอเรียนเต็ล  กรุงเทพมหานคร 122,537 √ √ 
34. ครอสทูไวบ์บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 22,676 √  
35. ครอสทูเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์   เชียงใหม่ 6,215   
36. แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่ 7,618   
37. อเวย์ เชียงใหม่ ภูค า วิลลา เชียงใหม่ 1,029   
38. ครอสทูเชียงใหม่เซาธ์เกตวิลล่า   เชียงใหม่ 3,860   
39. ราชมรรคา เชียงใหม่ 3,973   
40. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 8,622   
41. อะเวย์เชียงใหม่ท่าแพ รีสอร์ต เชียงใหม่ 2,613   
42. ปิงนคราบูติค โฮเทลแอนด์สปา  เชียงใหม่ 3,290   
43. โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท  เชียงใหม่ 26,099 √ √ 
44. ครอสทูไวบ์เชียงใหม่ ดีเซม เชียงใหม่ 12,271 √ √ 
45. คลับวันเซเว่น เชียงใหม่ 3,029   
46. 137 พิลลาร์ เฮ้าส์ เชียงใหม่ 25,748 √ √ 
47. อคิร่าแมเนอร์เชียงใหม ่   เชียงใหม่ 22,795 √ √ 
48. ครอสทูเชียงใหม่นิมมานวิลล่า เชียงใหม่ 12,976 √ √ 
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49. วิลันดาไฮน์รีสอร์ท- เอ็มแกลอรี่ เชียงใหม่ 3,528   
50. เดอะริม รีสอร์ท เชียงใหม่ 1,649   
51. อนันตราเชียงใหม่ รีสอร์ท เชียงใหม่ 14,441 √ √ 
52. ครอสทูเชียงใหม่นอร์ทเกต    วิล

ล่า 
เชียงใหม่ 3,754   

53. เลอเมริเดียน เชียงใหม่ 14,494 √ √ 
54. อนันตรา สามเหล่ียมทองค า 

แคมป์ช้าง แอนท์ รีสอร์ท 
เชียงราย 18,113 √  

55. โฟร์ซีซั่น เต็นท์ แคมป์ เชียงราย 24,232 √  
56. โอ๊กวู้ด โฮเทล แอนด์เรสซิเดน์  ชลบุรี 20,730 √ √ 
57. ยู พัทยา ชลบุรี 111,676 √ √ 
58. พัทยาโมดัสบีชฟร้อนท์รีสอร์ท ชลบุรี 8,385   
59. ครอสทูไวบ์พัทยาซีสเฟียร์  ชลบุรี 22,173 √ √ 
60. สยามเบชอร์ ชลบุรี 9,609   
61. ครอสทูพัทยาโอเชียนสเฟียร์ ชลบุรี 86,823 √ √ 
62. เมอเวนพิค นาจอมเทียน ชลบุรี 33,201 √ √ 
63. สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล ชลบุรี 80,452 √ √ 
64. เคปดารา ชลบุรี 108,372 √ √ 
65. เดอะ ฮิลตัน ชลบุรี 95,313 √ √ 
66. เมสัน ชลบุรี 52,639 √ √ 
67. อะเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ตรารี

สอร์ทแอนด์สปา 
กาญจนบุรี 12,743 √  

68. ครอสทูรีเวอร์แคว กาญจนบุรี 105,702 √  
69. โซฟิเทลกระบี่โภคีธรากอล์ฟ 

แอนด์ สปา รีสอร์ท 
กระบี ่ 10,573 √ √ 

70. เดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท กระบี ่ 10,572 √ √ 
71. เดอะ เชลซี กระบี ่ 25,014 √ √ 
72. ภูเลเบย์อะริตซ์คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ กระบี ่ 13,173 √ √ 
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73. เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
แอนด์ วิลล่า 

กระบี ่ 6,596   

74. เซ็นทารา อ่าวนาง  รีสอร์ท แอนด์ 
สปา 

กระบี ่ 14,322 √ √ 

75. อมารี โว้ค กระบี ่ 17,098 √ √ 
76. รายาวดีรีสอร์ท กระบี ่ 25,580 √ √ 
77. โกลว์ อีลิเชียร์ พังงา 3,911   
78. เคป กูดู พังงา 8,648   
79. ซิกเซ้นส์   ยาวน้อย พังงา 42,860 √  
80. เลอร์ ปาสตองก์ พังงา 968   
81. มานะไทย เขาหลัก พังงา 8,964   
82. ครอสทูเขาหลัก อันดามณี       พังงา 9,065   
83. คาซ่า เดอลา    ฟลอรา พังงา 73,982 √  
84. ศรีพันวา ภูเก็ต 536,147 √ √ 
85. เดอะ ราชา ภูเก็ต 11,421 √ √ 
86. ครอสทู ไวบ์ป่าตอง ภูเก็ต 8,898   
87. วินด์แฮม แกรนด์ กะหลิม เบย์ ภูเก็ต 23,067 √ √ 
88. เดอะ สเลท ภูเก็ต 38,404 √ √ 
89. บันยัน ทรี ภูเก็ต 24,689 √ √ 
90. พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช ภูเก็ต 17,976 √ √ 
91. เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ อะลักชัวรี 

คอลเลคช่ัน รีสอร์ต แอนด์ สปา 
ภูเก็ต 

ภูเก็ต 40,163 √ √ 

92. กีมาลา ภูเก็ต 95,904 √ √ 
93. วรบุรีภูเก็ตรีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 17,966 √ √ 
94. เดอะ ซิส กะตะ ภูเก็ต 25,854 √ √ 
95. โฮเท็ล อินดิโก ภูเก็ต ป่าตอง ภูเก็ต 3,043   
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96. เดวา ภูเก็ต บีชรีสอร์ต วิลลา 
แอนด์ สวีท 

ภูเก็ต 12,773 √ √ 

97. อินเตอร์คอนติเนนตัล รีสอร์ท ภูเก็ต 12,797 √ √ 
98. มานะไทย สุรินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต 5,089   
99 เซ็นทารา   วิลล่า ภูเก็ต 1,720   
100 เดอะ พาวิลเล่ียน ภูเก็ต ภูเก็ต 11,562 √ √ 
101 บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต 1,420   
102 อนันตราภูเก็ตสวีทแอนด์วิลล่า ภูเก็ต 160   
103 ไมเฮาส์ ป่าตองวิลล์ ภูเก็ต 4,714   
104 อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า ภูเก็ต 38,664 √ √ 
105 เดอะ ในหาน ภูเก็ต 20,313 √ √ 
106 ทวินปาล์ม ภูเก็ต 59,262 √ √ 
107 ภูเก็ตเกย์ โฮมสเตย์ ภูเก็ต 10,513 √ √ 
108 เคปพันวา ภูเก็ต 15,782 √ √ 
109 โซ โซฟิเทล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 63,938 √  
110 ครอสทู กุยบุรี รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์ 65,398 √  
111 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท แอนด์ 

วิลล่า 
ประจวบคีรีขันธ์ 28,830 √  

112 เชอร์ราตัน หัวหิน-ปราณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 38,490 √  
113 อวานี+หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 24,702 √  
114 อนันตรา หัวหิน  รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์ 25,725 √  
115 ชินะปุระ พิษณุโลก 11,107 √  
116 ศรีวิไล สุโขทัย 4,171   
117 สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท สุโขทัย 3,318   
118 คอนราด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 25,261 √  
119 เบลมอนด์ นภาใส สุราษฎร์ธานี 5,087   
120 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย  สุราษฎร์ธานี 15,217 √  
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ดับ

 

รายชื่อโรงแรม จังหวัด 
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121 เรอแนสซองก์ เกาะสมุย รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 

สุราษฎร์ธานี 14,056 √  

122 มานะไทย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 7,462   
123 อนันตรา ลาวาณา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 15,390 √  
124 ครอสทู อะสปา รีทรีต สุราษฎร์ธานี 23,967 √  
125 โฟร์ ซีซั่น รีสอร์ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 42,760 √  
126 เอเลเฟ่นท์ ฮิลส์ แคมป์ สุราษฎร์ธานี 37,496 √  
127 อวานี+สมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 14,620 √  
128 เดอะ ไลบราล่ี สุราษฎร์ธานี 14,557 √  
129 ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 59,887 √  
130 อนันตรา รสานันดา วิลล่า สุราษฎร์ธานี 18,770 √  
131 เดอะ สปา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 3,457   
132 บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา สุราษฎร์ธานี 9,800   
133 บันยันทรี เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 13,811 √  
134 ศิลาวดี พูล สปา     รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 36,668 √  
135 เดอะ ริช บ่อผุด (The Ridge) สุราษฎร์ธานี 283   
136 ซิกเซ้นท์ ไฮอะเวย ์ สุราษฎร์ธานี 13,563 √  
137 ร็อกกี้ บูทีค โฮเทล สุราษฎร์ธานี 6,176   
138 กีมาลายา สุราษฎร์ธานี 14,348 √  
139 เคป ฟิน สุราษฎร์ธานี 4,730   
140 อะเวย์ เกาะกูด รีสอร์ท ตราด 10,727 √  
141 โซเนว่า คีรี เกาะกูด ตราด 26,938 √  
142 สันธิญาทรี เกาะช้าง ตราด 20,387 √  

ท่ีมา: เว็บไซต์ Go Thai be free (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562) 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจน าเท่ียวและข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง  

 

ล า
ดับ

ที่ 
     รายชื่อผู้ประกอบการ รหัสสมาชิก 

เลขที่
ใบอนุญาต 

ใช้เฟซบุ๊กสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมาย 

เฟซบุ๊กที่มีการอัพเดท
และใช้ภาษาอังกฤษ 

1 AIR GLOBAL AGENCY CO.,LTD. 04630 11/10153   
2 AMAZING BUS TOUR CO.,LTD. 04482 11/08882   
3 APITUDE MICE CO.,LTD. 04583 14/02134   
4 ASIA WORLD TRAVEL CO.,LTD. 02652 11/04140 √ √ 
5 ASIAN OASIS CO.,LTD. 03709 11/07788 √ √ 
6 BIG BLUE DIVING IMPORT EXPORT CO.,LTD. 04588 34/01392   
7 BUALUANG TRAVEL AND SERVICES CO.,LTD. 03414 11/07029 √  
8 CHAO PHRAYA TOURIST BOAT CO.,LTD. 03816 11/10259 √  
9 CHECK-IN WORLD TRAVEL CO.,LTD 04571 11/10022 √  
10 CTM TOUR CO.,LTD. 03373 11/06858 √  
11 D PLUS MICE CO.,LTD. 03751 11/08557 √  
12 GREENLAND HOLIDAY CO.,LTD. 01487 11/04563 √  
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 57 
 

 

ล า
ดับ

ที่ 
     รายชื่อผู้ประกอบการ รหัสสมาชิก 

เลขที่
ใบอนุญาต 

ใช้เฟซบุ๊กสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมาย 

เฟซบุ๊กที่มีการอัพเดท
และใช้ภาษาอังกฤษ 

13 HORIZON ON TOUR CO.,LTD. 04500 11/08359 √  
14 IBIS TOUR & TRAVEL CO.,LTD. 04069 14/01164 √ √ 
15 KOHTRAVELS (THAILAND) CO.,LTD. 04454 44/00184   
16 LEE BEN TRAVEL SERVICE CO.,LTD. 00818 11/01339 √  
17 MEETING POINT ASIA LTD. 02679 11/03845 √  
18 MINA TRAVEL & TOUR 2 CO.,LTD. 04185 14/02251   
19 MRS.FLOWER CO.,LTD. 03265 11/06460   
20 PATTAYA ELEPHANT SANCTUARY CO.,LTD. 04566 14/02804 √ √ 
21 RAPHATSA 789 CO.,LTD. (RAPHATSA ON TOUR) 04592 11/08228 √  
22 ROCIO TRAVEL CO.,LTD. 04087 31/00861 √  
23 S-FIVE HOLIDAY TOUR AND SERVICE CO.,LTD. 04627 11/09551 √  
24 SEA IN LOVE TRAVEL (THAILAND) CO.,LTD. 04633 11/10258 √  
25 SIGHTSEEING GROUP CO.,LTD. 03258 14/00521 √ √ 
26 SKYTREK ADVENTURES CO.,LTD. 04067 34/00790   
27 SRISAWAT TRAVEL AND TOUR LTD., PART. (KOH PHI PHI 

TOUR) 
04577 31/00836 √  

28 TANTHANA CO.,LTD. 03296 11/04225   
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ล า
ดับ

ที่ 
     รายชื่อผู้ประกอบการ รหัสสมาชิก 

เลขที่
ใบอนุญาต 

ใช้เฟซบุ๊กสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมาย 

เฟซบุ๊กที่มีการอัพเดท
และใช้ภาษาอังกฤษ 

29 THAI QUALITY VACATIONS CO.,LTD. 04072 11/08433 √ √ 
30 THAI TOUR INFO CO.,LTD. 03277 11/04452   
31 TOUR EAST (T.E.T) LTD. 00285 14/00136 √ √ 
32 TOURIST INFORMATION ONLINE CO.,LTD. 03735 11/02863   
33 TROPICAL VACATION CO.,LTD. 04171 34/00604 √  
34 TRUNK  TRAVEL CO.,LTD. 04229 11/08634   
35 WEB SAWADEE PUBLIC CO.,LTD. 02271 11/09112   
36 WORLD REWARD SOLUTIONS CO.,LTD. (SILVER VOYAGE) 04575 11/09547   
37 YOR THAI HOLIDAY CO.,LTD. 03059 14/00404 √ √ 
38 YOUR HOLIDAYS CO.,LTD. 02015 11/02538 √  

ท่ีมา : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562) 
 



 

ภาคผนวก ฃ 
(ร่าง) แบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมนักท่องเท่ียว (197 ข้อ) 

 
 

 
 

 (ร่าง) แบบสอบถาม 
“รูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มทีม่ีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBT+) ชาวตา่งชาติ" 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านการส่ือสารการตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ 
โดยข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นยกเว้นเพื่อการวิจัยนี้เท่านั้น ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSraSaxITmAhVIr48KHfP_CowQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdepartment.utcc.ac.th%2Fprinting%2Fth%2Fcontact.html&psig=AOvVaw1JBzkqC1xIb2oRb83dhq-B&ust=1574742710715157
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSraSaxITmAhVIr48KHfP_CowQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdepartment.utcc.ac.th%2Fprinting%2Fth%2Fcontact.html&psig=AOvVaw1JBzkqC1xIb2oRb83dhq-B&ust=1574742710715157
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
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รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 

โปรดระบุระดับความคิดเห็นของคุณ 
ต่อข้อความด้านล่างนี้ 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่
เห

็นด้
วย

อย
่าง

ยิ่ง
 

ไม่
เห

็นด้
วย

 

ไม่
แน

่ใจ
 

เห
็นด้

วย
 

เห
็นด้

วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 
1 ท่านท างานหนักจนไม่มีเวลาท ากิจกรรมอย่างอื่น      
2 ท่านท างานพิเศษนอกเหนือจากการท างานประจ า      
3 ท่านท าความสะอาดบ้าน/ ท างานบ้านด้วยตัวท่านเอง      
4 ท่านท างานไปด้วยเรียนหนังสือหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

ไปด้วย 
     

5 ท่านเดินทางด้วยการโดยสารรถสาธารณะ      
6 ท่านใช้เวลาในแต่ละวันไปกับโลกออนไลน์ เช่น Facebook 

Instagram  
     

7 ท่านติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เป็นประจ า      
8 ท่านเตรียมอาหารเพื่อรับประทานเอง      
9 ท่านด่ืมชา/ กาแฟเป็นประจ า      
10 ท่านด่ืมสุราเป็นประจ า      
11 ท่านสูบบุหรี่เป็นประจ า                                                                     
12 ท่านมักเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม      
13 ท่านมักสวดมนตร์ ท าบุญ ตักบาตรอยู่เสมอ      
14 ท่านมักจะไปพิพิธภัณฑ์/ ห้องสมุด/ นิทรรศการ เพื่อ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
     

15 ท่านเล่นกีฬาตามความถนัดยามว่าง      
16 ท่านดูแลเล่นกับสัตว์เลี้ยงของท่าน      
17 ท่านใช้เวลาว่างในการท างานศิลปะ/ งานประดิษฐ์/ งาน

ฝีมือ/ เย็บปักถักร้อย 
     

18 ท่านเดินทางท่องเท่ียวเมื่อมีโอกาส      
19 ท่านชอบอ่านหนังสือ/ นิตยสารท่ีท่านสนใจ      
20 ท่านชอบดูแลต้นไม้/ ตกแต่งบ้าน      
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โปรดระบุระดับความคิดเห็นของคุณ 
ต่อข้อความด้านล่างนี้ 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่
เห

็นด้
วย

อย
่าง

ยิ่ง
 

ไม่
เห

็นด้
วย

 

ไม่
แน

่ใจ
 

เห
็นด้

วย
 

เห
็นด้

วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 
21 ท่านชอบขับรถเล่น      
22 การพักผ่อน/ นอนหลับท่ีบ้านคือสิ่งท่ีท่านเลือกจะท าเมื่อ

มีเวลาว่าง 
     

23 ท่านมักออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน      
24 ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน      
25 ท่านชอบอยู่คนเดียวตามล าพัง      
26 ท่านเก็บสะสมของต่าง ๆ ในรูปแบบคอลเลคช่ัน      
27 ท่านชอบท าอาหาร/ ท าขนม      
28 ท่านมักเข้าสถานเสริมความงาม/ สปา/ คลินิก                                    
29 การดูโทรทัศน์/ วิดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดีท่ีบ้าน คือกิจกรรมท่ี

ท่านชอบท า  
     

30 การเล่มเกมส์ คือกิจกรรมท่ีท่านท าเมื่อมีเวลาว่าง      
31 ท่านไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ      
32 ร้องคาราโอเกะ      
33 เท่ียวกลางคืน/ สถานบันเทิง      
34 ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์      
35 ชมคอนเสิร์ต/ ละครเวที      
36 ท่านไปดูการแข่งขันกีฬาท่ีชอบเสมอ                                             
37 ท่านมักเดินทางไปเยี่ยมญาติ/ ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือใน

เทศกาลส าคัญ 
     

38 เมื่อมีเวลาว่างท่านจะเข้าร่วมชมรม/ สโมสรท่ีตนเองสนใจ      
39 ท่านท างานให้กับชุมชนของท่าน เพื่อให้ชุมชนมีความน่า

อยู่ย่ิงข้ึน       
     

40 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์      
41 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามตลาดนัด      
42 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้า      
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โปรดระบุระดับความคิดเห็นของคุณ 
ต่อข้อความด้านล่างนี้ 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่
เห

็นด้
วย

อย
่าง

ยิ่ง
 

ไม่
เห

็นด้
วย

 

ไม่
แน

่ใจ
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็นด้

วย
 

เห
็นด้

วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 
43 ท่านมักจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากต่างประเทศ                        
44 ท่านให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นล าดับแรก      
45 ท่านให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมในครอบครัวเสมอ      
46 เมื่อมีปัญหาท่านจะปรึกษาคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก      
47 เมื่อมีปัญหาท่านจะปรึกษาเพื่อนเป็นอันดับแรก                                   
48 ท่านใส่ในดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดี      
49 ท่านสนใจการรักษา/ ดูแลร่างกายด้วยวิธีของแพทย์

ทางเลือก 
     

50 ท่านสนใจเร่ืองการท านายโชคชะตา/ การเสี่ยงโชค      
51 ท่านสนใจและเร่ิมวางแผนอนาคตของตนเอง      
52 ท่านให้ความส าคัญต่อการดูแลผิวพรรณ      
53 ท่านให้ความส าคัญต่อการดูแลรูปร่าง                                                
54 ท่านชอบการได้อยู่คนเดียวเงียบ ๆ ท่ีบ้าน      
55 ท่านจัดการทุกอย่างในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่

เสมอ 
     

56 ท่านสนใจเร่ืองการออกแบบตกแต่งบ้าน                                               
57 ท่านสนใจการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้

ชุมชนของท่านมีความเจริญก้าวหน้า 
     

58 ท่านสนใจเข้าร่วมงานการกุศล/ งานช่วยเหลือสังคม      
59 ท่านให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎเกณฑ์

ของสังคม       
     

60 การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความฝันของท่าน      
61 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์      
62 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม      
63 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ      
64 ท่านสนใจการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ      
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65 ท่านสนใจการหาที่เท่ียวใหม่ ๆ อยู่เสมอ       
66 ท่านสนใจการท่องเท่ียวกับทัวร์                                                          
67 ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการแต่งกาย      
68 ท่านแต่งกายโดยเน้นท่ีความสบาย      
69 ท่านแต่งกายตามสมัยนิยม      
70 ท่านแต่งกายโดยเลียนแบบจากบุคคลท่ีช่ืนชอบ      
71 ท่านมักแต่งกายให้โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น      
72 ท่านแต่งกายโดยไม่สนใจสายตาของผู้อื่น      
73 ท่านให้ความส าคัญต่อสไตล์ของเสื้อผ้ามากกว่าเน้นท่ีราคา      
74 ท่านมักซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ                                                       
75 ท่านให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารท่ีถูกต้อง

ตามหลักโภชนาการ 
     

76 ท่านให้ความส าคัญต่อบรรยากาศในการรับประทาน
อาหาร 

     

77 ในการเลือกซื้ออาหารท่านจะค านึงถึงความสะดวกมาก
ท่ีสุด 

     

78 ท่านสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ                                      
79 ท่านติดตามประเด็นท่ีเป็นกระแสสังคม      
80 ท่านติดตามข่าวการเมือง      
81 ท่านติดตามเร่ืองราวในแวดวงบันเทิง      
82 ท่านติดตามรายการธรรมะ      
83 ท่านติดตามข่าวสารด้านกีฬา      
84 ท่านติดตามข่าวไอที เทคโนโลยีใหม่ ๆ      
85 ท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจ      
86 ท่านติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์เป็นหลัก      
87 ท่านติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์เป็นหลัก                                   
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88 อุปกรณ์สื่อสารมีความส าคัญในชีวิตของท่าน      
89 ท่านสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ      
90 ท่านเป็นผู้น าด้านการใช้อุปกรณ์ไอที                                                
91 ท่านพยายามพัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จในอนาคต      
92 ท่านให้ความส าคัญต่องานมาเป็นอันดับหน่ึง      
93 ท่านให้ความส าคัญต่อการศึกษา      
94 ท่านพยายามหางานใหม่เรื่อย ๆ เพื่อรายได้ท่ีสูงข้ึน      
95 ท่านสนใจเข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้      
96 ท่านสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีจะท าให้ตนเองก้าวหน้าในอาชีพ

เท่าน้ัน 
     

97 ท่านสนใจการหารายได้พิเศษควบคู่ไปกับการท างาน
ประจ า 

     

98 ท่านสนใจการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง                            
99 ท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาสังคม      
100 ท่านเป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง      
101 ท่านยึดทางสายกลางในการด าเนินชีวิต      
102 ท่านพอใจและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน      
103 ท่านเป็นนักวางแผนจัดการด้านการเงินท่ีดี      
104 ท่านรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอ      
105 ท่านมักจะเป็นผู้น าในกลุ่ม      
106 ท่านมีชีวิตเรียบง่ายไม่ซับซ้อน      
107 ท่านเปิดกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเห็นต่าง      
108 ท่านคิดว่าบุคลิกภาพ และรูปร่างภายนอกเป็นเร่ืองส าคัญ      
109 ท่านสามารถอดทนต่อแรงกัดดันต่าง ๆ ได้      
110 ท่านเป็นคนเก่งและมีความสามารถ      
111 ท่านภูมิใจในความเป็นตัวตนของท่าน      
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112 ท่านท าหน้าท่ีของความเป็นประชาชนอย่างเต็มท่ี      
113 ท่านเป็นท่ีรักของเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก      
114 ท่านเลือกท างานในสิ่งท่ีท่านรักมากกว่าการค านึงถึงเงิน                             
115 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้องช่วยกัน

อนุรักษ์และรักษา 
     

116 ภัยธรรมชาติเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้      
117 ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน      
118 ผู้หญิงยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องแต่งงาน      
119 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม      
120 การคบซ้อน หรือมีแฟนหลายคนไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด      
121 ทุกคนควรเคารพต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคม      
122 คู่รักเพศเดียวกันไม่ใช่เร่ืองเสียหาย      
123 การท าศัลยกรรมไม่ใช่เร่ืองเสียหาย      
124 ในยุคปัจจุบันคนมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากข้ึน      
125 ท่านคิดว่าสื่อมีผลต่อความรุนแรงทางพฤติกรรม/ จิตใจ

ของผู้บริโภค 
     

126 การแต่งกายล่อแหลมท าให้เกิดปัญหาอาชาญกรรม                               
127 องค์กรธุรกิจควรค านึงถึงสังคมส่วนร่วมนอกเหนือจาก

ผลประโยชน์ของตนเอง 
     

128 การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนท าธุรกิจไม่ใช่เรื่องแปลก      
129 ใคร ๆ ก็สามารถท าธุรกิจได้      
130 การลงทุนมีความเสี่ยง                                                                    
131 ปัญหาด้านการเมืองส่งผลกระทบต่อการลงทุน      
132 นักการเมืองทุกคนมองแต่ผลประโยชน์และอ านาจเพือ่

ตนเองและพวกพ้อง 
     

133 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ      
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134 นักการเมืองและนโยบายของรัฐบาลมีส่วนท าให้เศรษฐกิจ

ตกต่ า 
     

135 ท่านไม่ชอบความขัดแย้งทางการเมือง      
136 ประชาชนท่ีดีควรไปใช้สิทธิเลือกต้ัง      
137 การเมืองเป็นเร่ืองของคนท้ังประเทศ                                                      
138 ประสบการท างานมีค่ามากกว่าใบปริญญา      
139 ปริญญาบัตรเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบอาชีพ      
140 การศึกษาเพียงแค่ปริญญาตรีไม่เพียงพอส าหรับการ

แข่งขันในปัจจุบัน 
     

141 การศึกษาท่ีสูงข้ึนท าให้มีโอกาสในชีวิตมากข้ึน      
142 ระบบการศึกษาไทยควรได้รับการปรับปรุง/ รัฐบาลควร

ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยมากกว่าน้ี 
     

143 ใบปริญญาไม่ได้หมายถึงการประสบความส าเร็จเสมอไป      
144 ไม่มีใครแก่เกินเรียน      
145 การศึกษาในประเทศกับต่างประเทศไม่ต่างกัน                                  
146 โฆษณามสี่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์      
147 ตราสินค้ามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์      
148 ราคามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์      
149 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ ์
     

150 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงย่อมมีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ราคาถูก 

     

151 ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง      
152 ผลิตภัณฑจ์ากต่างประเทศดีกว่าผลิตภัณฑ์ของไทย      
153 ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคุ้มค่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับจ านวนเงินท่ีซื้อ 
     

154 ก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ท่านมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า      
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155 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สามารถบ่งบอกถึงฐานะ รสนิยม และความ

เป็นตัวตนของแต่ละบุคคลได้                                                                               
     

156 ท่านคาดหวังว่าท่าจะได้ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง      
157 อนาคตจะดีถ้ามีการวางแผนบริหารจัดการต้ังแต่วันน้ี      
158 เงินทองและความร่ ารวยคือเป้าหมายในชีวิตของท่าน      
159 ความส าเร็จในชีวิตคือการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น      
160 ความส าเร็จคือการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ      
161 ความส าเร็จคือการได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง                             
162 การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่องเสียหาย      
163 วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์                                     
164 เทคโนโลยีท าให้จิตใจมนุษย์แข็งกระด้าง      
165 เทคโนโลยีท าให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายข้ึน      
166 อินเตอร์เน็ตท าให้ฉันสามารถเปิดเผยตนเองได้อย่างเต็มท่ี                    
167 ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน      
168 ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว      
169 วันน้ีย่อมดีกว่าเมื่อวาน                                                                 
170  ท่านรู้สึกเครียดหรือมีความกดดันมากเกินไป      
171 ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานท่ีๆอยู่อาศัย      
172 การออกเดินทางท่องเท่ียวมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถ

พัฒนาความสัมพันธ์ได้ 
     

173 การออกเดินทางบ่อยครั้ง ท าให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเอง 

     

174 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นความส าเร็จอย่างหน่ึงในชีวิต      
175 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากบริษัท

น าเท่ียว, เอเจนซี่ฯ 
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176 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากหนังสือ

หรือคู่มือการเดินทาง 
     

177 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากรีวิว
หรือสอบถามจากบุคคลรอบข้าง 

     

178 ท่านหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศัย
ประสบการณ์และความทรงจ า 

     

179 องค์ประกอบด้านข้อมูลส่ิงดึงดูดใจ (Attraction)      
180 องค์ประกอบด้านข้อมูลส่ิงอ านวยความสะดวก 

(Amenity) 
     

181 องค์ประกอบด้านข้อมูลความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) 

     

182 องค์ประกอบข้อมูลด้านกิจกรรม (Activity)      
183 องค์ประกอบด้านข้อมูลท่ีพัก (Accommodation)      
184 ท่านใช้องค์ประกอบด้านราคามาเปรียบเทียบในการเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียว 
     

185 ท่านใช้องค์ประกอบด้านสถานท่ีมาเปรียบเทียบในการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

186 ท่านใช้องค์ประกอบด้านโปรโมช่ันมาเปรียบเทียบในการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

187 ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

188 ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

189 ความปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

190 ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
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191 สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานท่ีน้ันๆ เช่น ท่ีพัก 

ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียว 

     

192 ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว      
193 ลักษณะการเดินทางมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว      
194 กลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียว 
     

195 ระยะเวลาในการท่องเท่ียวแต่ละครั้งท่องเท่ียวมีผลต่อการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

196 จุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆมีผลต่อการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

     

197 ประเภทของท่ีพักแรมมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว      
 

ขอขอบพระคุณ 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
ตารางตัดข้อค าถาม 
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A1 ท่านท างานหนักจนไม่มีเวลาท ากิจกรรมอย่างอื่น X X 
A2 ท่านท างานพิเศษนอกเหนือจากการท างานประจ า X X 
A3 ท่านท างานบ้านด้วยตัวเอง X X 
A4 ท่านท างานไปด้วยเรียนหนังสือหรืออบรมหลักสูตร  ต่าง ๆ ไปด้วย X X 
A5 ท่านเดินทางด้วยการโดยสารรถสาธารณะ X X 
A6 ท่านใช้เวลาในแต่ละวันไปกับโลกออนไลน์ เช่น Facebook Instagram  X X 
A7 ท่านติดตามข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เป็นประจ า   
A8 ท่านเตรียมอาหารเพื่อรับประทานเอง X X 
A9 ท่านด่ืมชา/ กาแฟเป็นประจ า  X 
A10 ท่านด่ืมสุราเป็นประจ า   
A11 ท่านสูบบุหรี่เป็นประจ า                                                                 X 
A12 ท่านมักเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม   
A13 ท่านมักสวดมนตร์ ท าบุญ ตักบาตรอยู่เสมอ X X 
A14 ท่านมักจะไปพิพิธภัณฑ์/ ห้องสมุด/ นิทรรศการ เพื่อศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม 
 X 

A15 ท่านเล่นกีฬาตามความถนัดยามว่าง X X 
A16 ท่านดูแลเล่นกับสัตว์เล้ียงของท่าน   
A17 ท่านใช้เวลาว่างในการท างานศิลปะ/ งานประดิษฐ์/ งานฝีมือ/ เย็บปักถัก

ร้อย 
X X 

A18 ท่านเดินทางท่องเท่ียวเมื่อมีโอกาส X X 
A19 ท่านชอบอ่านหนังสือ/ นิตยสารท่ีท่านสนใจ X X 
A20 ท่านชอบดูแลต้นไม้/ ตกแต่งบ้าน  X 
A21 ท่านชอบขับรถเล่น X X 
A22 การพักผ่อน/ นอนหลับท่ีบ้านคือส่ิงท่ีท่านเลือกจะท าเมื่อมีเวลาว่าง   
A23 ท่านมักออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน   
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A24 ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน   
A25 ท่านชอบอยู่คนเดียวตามล าพัง X X 
A26 ท่านเก็บสะสมของต่าง ๆ ในรูปแบบคอลเลคช่ัน X X 
A27 ท่านชอบท าอาหาร/ ท าขนม X X 
A28 ท่านมักเข้าสถานเสริมความงาม/ สปา/ คลินิก                                 
A29 การดูโทรทัศน์/ วิดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดีท่ีบ้าน คือกิจกรรมท่ีท่านชอบท า    
A30 การเล่มเกมส์ คือกิจกรรมท่ีท่านท าเมื่อมีเวลาว่าง  X 
A31 ท่านไปงานเล้ียงสังสรรค์งานรื่นเรงิตามเทศกาลต่างๆ  X 
A32 ร้องคาราโอเกะ   
A33 เท่ียวกลางคืน/ สถานบันเทิง   
A34 ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร ์  X 
A35 ชมคอนเสิร์ต/ ละครเวที   
A36 ท่านไปดูการแข่งขันกีฬาท่ีชอบเสมอ                                           
A37 ท่านมักเดินทางไปเยี่ยมญาติ/ ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือในเทศกาลส าคัญ  X 
A38 เมื่อมีเวลาว่างท่านจะเข้าร่วมชมรม/ สโมสรท่ีตนเองสนใจ  X 
A39 ท่านท างานให้กับชุมชนของท่าน เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น       X X 
A40 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ X X 
A41 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามตลาดนัด X X 
A42 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้า X X 
A43 ท่านมักจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากต่างประเทศ                   X X 
I44 ท่านให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นล าดับแรก X X 
I45 ท่านให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมในครอบครัวเสมอ   
I46 เมื่อมีปัญหาท่านจะปรึกษาคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก X X 
I47 เมื่อมีปัญหาท่านจะปรึกษาเพื่อนเป็นอันดับแรก                               X 
I48 ท่านใส่ในดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดี  X 
I49 ท่านสนใจการรักษา/ ดูแลร่างกายด้วยวิธีของแพทย์ทางเลือก  X 
I50 ท่านสนใจเรื่องการท านายโชคชะตา/ การเส่ียงโชค X X 
I51 ท่านสนใจและเริ่มวางแผนอนาคตของตนเอง   
I52 ท่านให้ความส าคัญต่อการดูแลผิวพรรณ   
I53 ท่านให้ความส าคัญต่อการดูแลรูปร่าง                                           X X 
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I54 ท่านชอบการได้อยู่คนเดียวเงียบ ๆ ท่ีบ้าน X X 
I55 ท่านจัดการทุกอย่างในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ   
I56 ท่านสนใจเรื่องการออกแบบตกแต่งบ้าน                                            
I57 ท่านสนใจการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้ชุมชนของท่านมีความ

เจริญก้าวหน้า 
X X 

I58 ท่านสนใจเข้าร่วมงานการกุศล/ งานช่วยเหลือสังคม   
I59 ท่านให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ของสังคม         
I60 การเดินทางรอบโลกเป็นหนึ่งในความฝันของท่าน   
I61 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   
I62 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   
I63 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ   
I64 ท่านสนใจการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ   
I65 ท่านสนใจการหาท่ีเท่ียวใหม่ ๆ อยู่เสมอ    
I66 ท่านสนใจการท่องเท่ียวกับทัวร์                                                      X 
I67 ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการแต่งกาย X X 
I68 ท่านแต่งกายโดยเน้นท่ีความสบาย X X 
I69 ท่านแต่งกายตามสมัยนิยม X X 
I70 ท่านแต่งกายโดยเลียนแบบจากบุคคลท่ีช่ืนชอบ X X 
I71 ท่านมักแต่งกายให้โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น X X 
I72 ท่านแต่งกายโดยไม่สนใจสายตาของผู้อื่น X X 
I73 ท่านให้ความส าคัญต่อสไตล์ของเส้ือผ้ามากกว่าเน้นท่ีราคา   
I74 ท่านมักซื้อเส้ือผ้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ                                                  X X 
I75 ท่านให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ  X 
I76 ท่านให้ความส าคัญต่อบรรยากาศในการรับประทานอาหาร X X 
I77 ในการเลือกซื้ออาหารท่านจะค านึงถึงความสะดวกมากท่ีสุด   
I78 ท่านสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ                                  X 
I79 ท่านติดตามประเด็นท่ีเป็นกระแสสังคม  X 
I80 ท่านติดตามข่าวการเมือง  X 
I81 ท่านติดตามเรื่องราวในแวดวงบันเทิง X X 
I82 ท่านติดตามรายการธรรมะ X X 
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I83 ท่านติดตามข่าวสารด้านกีฬา X X 
I84 ท่านติดตามข่าวไอที เทคโนโลยีใหม่ ๆ X X 
I85 ท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจ X X 
I86 ท่านติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์เป็นหลัก   
I87 ท่านติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์เป็นหลัก                              X X 
I88 อุปกรณ์ส่ือสารมีความส าคัญในชีวิตของท่าน X X 
I89 ท่านสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ X X 
I90 ท่านเป็นผู้น าด้านการใช้อุปกรณ์ไอที                                           X X 
I91 ท่านพยายามพัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จในอนาคต X X 
I92 ท่านให้ความส าคัญต่องานมาเป็นอันดับหนึ่ง  X 
I93 ท่านให้ความส าคัญต่อการศึกษา  X 
I94 ท่านพยายามหางานใหม่เรื่อย ๆ เพื่อรายได้ท่ีสูงขึ้น  X 
I95 ท่านสนใจเข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้   
I96 ท่านสนใจเฉพาะเรื่องท่ีจะท าให้ตนเองก้าวหน้าในอาชีพเท่านั้น  X 
I97 ท่านสนใจการหารายได้พิเศษควบคู่ไปกับการท างานประจ า  X 
I98 ท่านสนใจการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                       X X 
O99 ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคม   
O100 ท่านเป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง  X 
O101 ท่านยึดทางสายกลางในการด าเนินชีวิต  X 
O102 ท่านพอใจและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน   
O103 ท่านเป็นนักวางแผนจัดการด้านการเงินท่ีดี   
O104 ท่านรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอ  X 
O105 ท่านมักจะเป็นผู้น าในกลุ่ม  X 
O106 ท่านมีชีวิตเรียบง่ายไม่ซับซ้อน   
O107 ท่านเปิดกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเห็นต่าง X X 
O108 ท่านคิดว่าบุคลิกภาพ และรูปร่างภายนอกเป็นเรื่องส าคัญ X X 
O109 ท่านสามารถอดทนต่อแรงกัดดันต่าง ๆ ได้ X X 
O110 ท่านเป็นคนเก่งและมีความสามารถ X X 
O111 ท่านภูมิใจในความเป็นตัวตนของท่าน X X 
O112 ท่านท าหน้าท่ีของความเป็นประชาชนอย่างเต็มท่ี X X 
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O113 ท่านเป็นท่ีรักของเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก X X 
O114 ท่านเลือกท างานในส่ิงท่ีท่านรักมากกว่าการค านึงถึงเงิน                       X X 
O115 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษา X X 
O116 ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้   
O117 ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน   
O118 ผู้หญิงยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องแต่งงาน   
O119 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสม   
O120 การคบซ้อน หรือมีแฟนหลายคนไม่ใช่เรื่องท่ีผิด   
O121 ทุกคนควรเคารพต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคม   
O122 คู่รักเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหาย  X 
O123 การท าศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องเสียหาย X X 
O124 ในยุคปัจจุบันคนมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น X X 
O125 ท่านคิดว่าส่ือมีผลต่อความรุนแรงทางพฤติกรรม/ จิตใจของผู้บริโภค  X 
O126 การแต่งกายล่อแหลมท าให้เกิดปัญหาอาชาญกรรม                         X X 
O127 องค์กรธุรกิจควรค านึงถึงสังคมส่วนร่วมนอกเหนือจากผลประโยชน์ของ

ตนเอง 
  

O128 การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนท าธุรกิจไม่ใช่เรื่องแปลก  X 
O129 ใคร ๆ ก็สามารถท าธุรกิจได้ X X 
O130 การลงทุนมีความเส่ียง                                                               X X 
O131 ปัญหาด้านการเมืองส่งผลกระทบต่อการลงทุน X X 
O132 นักการเมืองทุกคนมองแต่ผลประโยชน์และอ านาจเพื่อตนเองและพวกพ้อง X X 
O133 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  X 
O134 นักการเมืองและนโยบายของรัฐบาลมีส่วนท าให้เศรษฐกิจตกต่ า  X 
O135 ท่านไม่ชอบความขัดแย้งทางการเมือง  X 
O136 ประชาชนท่ีดีควรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   X 
O137 การเมืองเป็นเรื่องของคนท้ังประเทศ                                                  X 
O138 ประสบการท างานมีค่ามากกว่าใบปริญญา   
O139 ปริญญาบัตรเป็นส่ิงส าคัญในการประกอบอาชีพ X X 
O140 การศึกษาเพียงแค่ปริญญาตรีไม่เพียงพอส าหรับการแข่งขันในปัจจุบัน  X 
O141 การศึกษาท่ีสูงขึ้นท าให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้น   
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O142 ระบบการศึกษาไทยควรได้รับการปรับปรุง/ รัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษา
ของเด็กไทยมากกว่านี้ 

  

O143 ใบปริญญาไม่ได้หมายถึงการประสบความส าเร็จเสมอไป   
O144 ไม่มีใครแก่เกินเรียน   
O145 การศึกษาในประเทศกับต่างประเทศไม่ต่างกัน                              X 
O146 โฆษณามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  X 
O147 ตราสินค้ามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  X 
O148 ราคามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ X X 
O149 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ X X 
O150 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงย่อมมีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาถูก X X 
O151 ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดิมไม่เปล่ียนแปลง X X 
O152 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดีกว่าผลิตภัณฑ์ของไทย X X 
O153 ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน

เงินท่ีซื้อ 
X X 

O154 ก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ท่านมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า X X 
O155 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สามารถบ่งบอกถึงฐานะ รสนิยม ความเป็นตัวตนของแต่ละ

บุคคลได้                                                                              
X X 

O156 ท่านคาดหวังว่าท่าจะได้ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง X X 
O157 อนาคตจะดีถ้ามีการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่วันนี้  X 
O158 เงินทองและความร่ ารวยคือเป้าหมายในชีวิตของท่าน  X 
O159 ความส าเร็จในชีวิตคือการมีครอบครัวที่อบอุ่น   
O160 ความส าเร็จคือการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ   
O161 ความส าเร็จคือการได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง                        X 
O162 การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่องเสียหาย   
O163 วัฒนธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์                                 X 
O164 เทคโนโลยีท าให้จิตใจมนุษย์แข็งกระด้าง X X 
O165 เทคโนโลยีท าให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายข้ึน   
O166 อินเตอร์เน็ตท าให้ฉันสามารถเปิดเผยตนเองได้อย่างเต็มท่ี                X 
O167 ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน X X 
O168 ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว   
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O169 วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวาน                                                              
T170  ท่านรู้สึกเครียดหรือมีความกดดันมากเกินไป X X 
T171 ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานท่ีๆอยู่อาศัย X X 
T172 การออกเดินทางท่องเท่ียวมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้   
T173 การออกเดินทางบ่อยครั้ง ท าให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง   
T174 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นความส าเร็จอย่างหนึ่งในชีวิต   
T175 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว, เอเจนซี่ฯ   
T176 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากหนังสือหรือคู่มือการ

เดินทาง 
  

T177 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวจากรีวิวหรือสอบถามจาก
บุคคลรอบข้าง 

X X 

T178 ท่านหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศัยประสบการณ์และความทรงจ า   
T179 องค์ประกอบด้านข้อมูลส่ิงดึงดูดใจ (Attraction)  X 
T180 องค์ประกอบด้านข้อมูลส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) X X 
T181 องค์ประกอบด้านข้อมูลความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)  X 
T182 องค์ประกอบข้อมูลด้านกิจกรรม (Activity)   
T183 องค์ประกอบด้านข้อมูลท่ีพัก (Accommodation)   
T184 ท่านใช้องค์ประกอบด้านราคามาเปรียบเทียบในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว   
T185 ท่านใช้องค์ประกอบด้านสถานท่ีมาเปรียบเทียบในการเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
X X 

T186 ท่านใช้องค์ประกอบด้านโปรโมช่ันมาเปรียบเทียบในการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

X X 

T187 ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

X X 

T188 ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

X X 

T189 ความปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

X X 

T190 ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

X X 
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T191 ส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีนั้นๆ เช่น ท่ีพัก ร้านอาหาร 
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

X X 

T192 ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว X X 
T193 ลักษณะการเดินทางมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว X X 
T194 กลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว X X 
T195 ระยะเวลาในการท่องเท่ียวแต่ละครั้งท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
X X 

T196 จุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

X X 

T197 ประเภทของท่ีพักแรมมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว   
รวม 106 70 

 
หมายเหตุ: X แสดงข้อค าถามท่ีถูกตัด 
 

 
 



 

ภาคผนวก ฅ 
จดหมายขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 

  
ท่ี มกค. D.Com.Arts. ๓๕/ ๒๕๖๓ 

              ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เรียน คุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ 
 ท่ีปรึกษากลุ่ม บริษัท คิง พาวเวอร์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. เครื่องมือการวิจัย จ านวน ๒ ชุด  
  ๓. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จ านวน ๒ ชุด 
  

 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อนุมัติให้ นางสาวสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสด์ิ นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)" 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และนักศึกษาจัดท า
เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 ในเรื่องน้ีเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หลักสูตรนิเทศ 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดัง
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อนางสาว
สุพิชฌาย์ฯ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ๐๘๕ - ๙๐๙ - ๐๕๕๖หรือทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  
supitchap1@yahoo.com 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมายังท่านมา ณ โอกาสน้ี 
  
 ขอแสดงความนับถือ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 
       อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. ๐๒- ๖๙๗- ๖๘๘๒ 



 

ภาคผนวก ฆ 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม 

ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
1 ท่านเดินทางด้วยการโดยสารรถสาธารณะ 1 1 1 1 0 4 0.80 
2 ท่านใช้เวลาในแต่ละวันไปกับโลกออนไลน์ 

เช่น Facebook Instagram 
1 1 1 1 1 5 1.00 

3 การพักผ่อน/ นอนหลับท่ีบ้านคือส่ิงท่ีท่าน
เลือกจะท าเมื่อมีเวลาว่าง 

1 1 1 0 1 4 0.80 

4 การดูโทรทัศน์/ วิดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดีท่ีบ้าน คือ
กิจกรรมท่ีท่านชอบท า 

0 1 1 1 1 4 0.80 

5 ท่านมักออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน 0 1 1 1 1 4 0.80 
6 ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 ท่านชอบอยู่คนเดียวตามล าพัง 1 1 1 0 1 4 0.80 
8 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง

ออนไลน ์
1 1 1 1 1 5 1.00 

9 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามตลาดนัด 0 1 1 1 1 4 0.80 
10 ท่านนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้า 0 1 1 1 1 4 0.80 
11 ท่านให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นล าดับ

แรก 
1 0 1 1 0 3 0.60 

12 ท่านให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมใน
ครอบครัวเสมอ 

1 1 1 0 1 4 0.80 

13 เมื่อมีปัญหาท่านจะปรึกษาคนในครอบครัว
เป็นอันดับแรก 

1 1 1 1 1 5 1.00 

14 ท่านสนใจและเริ่มวางแผนอนาคตของตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 ท่านให้ความส าคัญต่อการดูแลผิวพรรณ 0 1 0 1 1 3 0.60 
16 ท่านสนใจเรื่องการออกแบบตกแต่งบ้าน                                          1 0 1 1 1 4 0.80 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
17 การเดินทางรอบโลกเป็นหนึ่งในความฝันของ

ท่าน 
1 1 1 1 1 5 1.00 

18 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 ท่านสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 ท่านสนใจการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติ 
1 1 1 1 1 5 1.00 

21 ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการแต่งกาย 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 ท่านแต่งกายตามสมัยนิยม 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 ท่านแต่งกายโดยไม่สนใจสายตาของผู้อื่น 1 1 0 1 0 3 0.60 
24 ท่านให้ความส าคัญต่อสไตล์ของเส้ือผ้า

มากกว่าเน้นท่ีราคา 
1 1 0 1 1 4 0.80 

25 ท่านสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ                                 1 1 0 1 1 4 0.80 
26 ท่านติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์เป็นหลัก                              1 1 1 1 1 5 1.00 
27 อุปกรณ์ส่ือสารมีความส าคัญในชีวิตของท่าน 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 ท่านพยายามพัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จใน

อนาคต 
1 1 1 1 1 5 1.00 

29 ท่านให้ความส าคัญต่องานมาเป็นอันดับหนึ่ง 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 ท่านให้ความส าคัญต่อการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 
31 ท่านพยายามหางานใหม่เรื่อย ๆ เพื่อรายได้ท่ี

สูงขึ้น 
1 1 1 1 1 5 1.00 

32 ท่านสนใจเข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 ท่านสนใจเฉพาะเรื่องท่ีจะท าให้ตนเอง

ก้าวหน้าในอาชีพเท่านั้น 
1 1 1 1 1 5 1.00 

34 ท่านเป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.80 
35 ท่านพอใจและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน 1 1 1 1 0 5 1.00 
36 ท่านเป็นนักวางแผนจัดการด้านการเงินท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1.00 
37 ท่านท าหน้าท่ีของความเป็นประชาชนอย่าง

เต็มท่ี 
1 1 0 1 0 3 0.60 

38 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีทุกคน
ต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
39 การท าศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องเสียหาย 0 1 0 1 1 3 0.60 
40 องค์กรธุรกิจควรค านึงถึงสังคมส่วนร่วม

นอกเหนือจากผลประโยชน์ของตนเอง 
1 1 1 1 1 5 1.00 

41 การลงทุนมีความเส่ียง                                                               1 1 0 1 0 3 0.80 
42 ปริญญาบัตรเป็นส่ิงส าคัญในการประกอบ

อาชีพ 
1 1 1 1 1 5 1.00 

43 ระบบการศึกษาไทยควรได้รับการปรับปรุง/ 
รัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
มากกว่านี้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

44 ตราสินค้ามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

45 ราคามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีส่วนส าคัญในการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
1 1 1 1 1 5 1.00 

47 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงย่อมมีคุณภาพดีกว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาถูก 

1 1 1 1 1 5 1.00 

48 ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินท่ีซื้อ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

49 อนาคตจะดีถ้ามีการวางแผนบริหารจัดการ
ต้ังแต่วันนี ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

50 เงินทองและความร่ ารวยคือเป้าหมายในชีวิต
ของท่าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

51 ความส าเร็จในชีวิตคือการมีครอบครัวที่อบอุ่น 1 1 1 1 1 5 1.00 
52 วัฒนธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์                                1 1 1 1 1 5 1.00 
53 เทคโนโลยีท าให้จิตใจมนุษย์แข็งกระด้าง 1 1 1 1 1 5 1.00 
54 เทคโนโลยีท าให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.00 
55 ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 0 1 1 0 1 3 0.60 
56 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นความส าเร็จอย่าง

หนึ่งในชีวิต 
1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
57 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว

จากบริษัทน าเท่ียว, เอเจนซี่ฯ 
1 1 1 1 1 5 1.00 

58 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว
จากหนังสือหรือคู่มือการเดินทาง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

59 ท่านท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว
จากรีวิวหรือสอบถามจากบุคคลรอบข้าง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

60 ท่านหาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศัย
ประสบการณ์และความทรงจ า 

1 1 1 1 1 5 1.00 

61 องค์ประกอบข้อมูลด้านกิจกรรม (Activity) 1 1 1 1 1 5 1.00 
62 องค์ประกอบด้านข้อมูลท่ีพัก 

(Accommodation) 
1 1 1 1 1 5 1.00 

63 ท่านใช้องค์ประกอบด้านโปรโมช่ันมา
เปรียบเทียบในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

64 ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

65 ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

66 ความปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

67 ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

68 ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

69 ลักษณะการเดินทางมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

70 กลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวมีผลต่อการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

1 1 1 1 1 5 1.00 

รวมผลการประเมิน 0.93 
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2. เคร่ืองมือวิจัยประเภทแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
หน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  1 1 1 1 1 5 1.00 
ช่ือเฟซบุ๊ก  1 1 1 1 1 5 1.00 
จ านวนคนท่ีติดตาม 1 1 1 1 1 5 1.00 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึกข้อมูล 1 1 1 1 1 5 1.00 
1. ช่วงเวลา        

1.1 เวลา 06.01 - 09.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.2 เวลา 09.01 - 12.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.3 เวลา 12.01 - 15.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.4 เวลา 15.01 - 18.00 น. 1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.5 เวลา 18.01 - 21.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.6 เวลา 21.01 - 24.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.7 เวลา 00.01 - 03.00 น.    1 1 1 1 1 5 1.00 
   1.8 เวลา 03.01 - 06.00 น. 1 1 1 1 1 5 1.00 
2. การใช้เนื้อหาเชิงการตลาด        
   2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด (7Cs) 1 1 1 1 1 5 1.00 
        2.1.1  เนื้อหาเกี่ยวคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ 
(Cost to Customer)  

1 1 1 1 0 4 0.80 

        2.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับความคุ้มค่า  
(Customer Value)  

0 1 0 1 1 3 0.60 

        2.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวก 
(Convenience)  

1 1 1 1 1 5 1.00 

        2.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสาร 
(Communication)  

1 1 1 1 1 5 1.00 

        2.1.5 เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ 
(Caring)  

1 1 1 1 1 5 1.00 

        2.1.6 เนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวกสบาย 
(Comfort)  

1 1 1 1 1 5 1.00 

        2.1.7 เนื้อหาเกี่ยวกับความส าเร็จใน
กระบวนการ (Complete) 

0 1 1 0 1 3 0.60 
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ข้อค าถาม 
คะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
   2.2 การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้
บริการ 

1 0 0 1 1 3 0.60 

   2.3 การจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น การกด Like & 
Shared 

1 1 1 1 1 5 1.00 

   2.4. การส่งเสริมการขาย เช่น การแจกคูปอง 
แจกโค้ดส่วนลด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

       

   3.1 รูปแบบข้อความ (Text) 1 1 1 1 1 5 1.00 
   3.2 รูปแบบรูปภาพ (Photo)        
        3.2.1 ภาพเด่ียว (Photo) 1 1 1 1 1 5 1.00 
        3.2.2 ภาพตกแต่ง (Edited Photo) 1 1 1 1 0 4 0.80 
        3.2.3 ภาพคอลลาจ (Collage Photo) 0 1 1 1 1 4 0.80 
        3.2.4 อัลบั้มภาพ (Photo Album) 1 1 1 1 1 5 1.00 
        3.2.5 ภาพแคพเจอร์ (Capture Album) 0 0 1 1 1 3 0.60 
   3.3 รูปแบบวิดีโอ (Video) 1 1 1 1 1 5 1.00 
   3.4 รูปแบบลิงก์ (Link) 1 1 1 1 1 5 1.00 
4. มีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) 1 1 1 1 1 5 1.00 
5. การมีส่วนร่วมต่อเนื้อหา  (Engagement)         
   5.1 จ านวนการกดปุ่มแสดงอารมณ์ (Reactions) 1 1 1 1 1 5 1.00 
   5.2 จ านวนการแชร์ (Shared) 1 1 1 1 1 5 1.00 
   5.3 จ านวนคอมเมนท์ (Comment) 1 1 1 1 1 5 1.00 
   5.4 จ านวนผู้รับชม (View) 1 1 1 1 1 5 1.00 

รวมผลการประเมิน 0.94 
 

3. สรุปข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจัย 
1) ควรเพิ่มข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
2) ควรเพิ่มข้อค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือ 
3) ควรเพิ่มข้อค าถามเกี่ยวกับความคาดหวัง 
4) ข้อค าถามท่ีมีจ านวนข้อมากเกินไป 
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5) ควรมีการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายชาวต่างชาติเพื่อให้เห็นรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีแท้จริง 

6) ข้อค าถามบางข้อไม่ชัดเจน ควรมีการแสดงตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
7) ควรเพิ่มข้อค าถามในด้านของผู้รับสาร 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 
 

 
 

Marketing communication strategies for promoting 
Tourism of Thailand among LGBT + tourists. 

 
 

 This questionnaire is designed to discover media exposure and lifestyle of 
LGBT+ tourists. I would be grateful if you could spend about 5 minutes completing 
this survey by answering with the appropriate answer. 
 The results of this research will be analyzed in academic terms and 
summarized in the overview. The researcher hereby certifies that the information 
contained in the questionnaire is confidential. 
 

 

PERSONAL INFORMATION: Please fill in the information by checking the 
appropriate boxes. Be assured that your information will be confidential and 
will be used for research purposes only. 
 
1. You’re LGBT+ (It means Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, "+" represents the 

countless other groups of sexual and gender minorities that would make the 
acronym too long for practical use.) 
□ 1.1 Yes     □ 1.2 No 

2. Your age: ……………………………years  
3. Occupation (Please choose 1 only) 

□ 3.1 Unemployed/not working (e.g. student, housewife, etc.)    
□ 3.2 Skilled/semi-skilled worker (e.g. electrician, carpenter, beautician, etc.)  
□ 3.3 Farmer (e.g. farmer owner, farm laborer, rice farmer, fishery farmer, etc.) 
□ 3.4 Office and sales worker (e.g. accountant, bank clerk, secretary, etc.) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSraSaxITmAhVIr48KHfP_CowQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdepartment.utcc.ac.th%2Fprinting%2Fth%2Fcontact.html&psig=AOvVaw1JBzkqC1xIb2oRb83dhq-B&ust=1574742710715157
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSraSaxITmAhVIr48KHfP_CowQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdepartment.utcc.ac.th%2Fprinting%2Fth%2Fcontact.html&psig=AOvVaw1JBzkqC1xIb2oRb83dhq-B&ust=1574742710715157
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg1Z_TxITmAhWMpI8KHZUjBIMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingcomm.utcc.ac.th%2F&psig=AOvVaw2iq240OeODg-C7Wk9nGfri&ust=1574742915191746
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□ 3.5 Proprietor or manager (e.g. director, owner of a company, manager, etc.) 
□ 3.6 Higher or lower professional (e.g. physician, dentist, lawyer, engineer, 

architect, etc.) 
4. Your annual income                    
□ 4.1 Less than $10,000 □ 4.2 $10,001-$20,000  □ 4.3 $20,001-$30,000 
□ 4.4 $30,001-$40,000 □ 4.5 $40,001-$50,000   □ 4.6 More than $50,000 
 

5. Your Country ………………………………………………………………………………….. 
6. Your Religion 

□ 6.1 Christian  □ 6.2 Muslim   □ 6.3 Buddhist  
□ 6.4 Jewish  □ 6.5 Hindu   □ 6.6 irreligious  
□ 6.7 Other:……………… □ 6.8 N/A  
 

MEDIA EXPOSURE: Please fill in the information by checking the 
appropriate boxes. Be assured that your information will be confidential 
and will be used for research purposes only. 
7. Which media do you use to find information about tourist destinations?  (You can 

choose       more than 1 item)  
 □ 7.1 Travel guide book 
 □ 7.2 Fairs and exhibitions (e.g. e.g. International tourismusbörse)  
 □ 7.3 Exchange of information with friends, relatives, or acquaintances. 
 □ 7.4 Weblogs (e.g. Thaizer, Thai Travel Blogs etc) 
 □ 7.5 Social Networks (e.g. Facebook) 
 □ 7.6 Microblog (e.g. Twitter etc.) 
 □ 7.7 Media sharing (e.g. Youtube, Flickr, etc.) 
 □ 7.8 Online Travel Agency (e.g. Booking.com, Agoda.com) 
 □ 7.9 Others:………………………………………………………… 
 8. If you travel to Thailand, what are your expectations of the following topics?              
 8.1 Customer wants and needs (Choose only 1 item) 

□ I expect safety for LGBT+. 
   □ I expect to experience new and different cultures. 

□ I expect excellent service from service providers. 
   □ Other:…………………………………………………….. 
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 8.2 Cost of the customer (Choose only 1 item) 
□ I expect traveling to Thailand could be valuable for my money. 
□ I expect traveling to Thailand could be valuable for my time. 
□ I expect traveling to Thailand could be valuable for my aesthetics. 
□ Other:…………………………………………………….. 

 8.3. Convenience (Choose only 1 item) 
□ I expect the convenience of the visa or immigration policy. 
□ I expect the convenience of public transportation. 
□ I expect the convenience of public facilities. 
□ Other:…………………………………………………….. 

8.4 Communication/ICT infrastructure (Choose only 1 item) 
□ I expect people who can speak English. 
□ I expect to see signboards or tourist information in English or other 

languages. 
□ I expect ICT infrastructure, such as an internet/ telephone/ communication  

         systems nationwide coverage.   
□ Other:…………………………………………………….. 

 8.5. Caring / Competence Courtesy (Choose only 1 item) 
□ I expect Thai people to be open to welcoming alternative gender people. 

   □ I expect Thai hospitality. 
□ I expect Thai people are ready to help visitors. 

   □ Other:…………………………………………………….. 
 8.6 Complete / Coordination Continuity (Choose only 1 item) 

  □ I expect the travel provider to have a good system for confirming information 
about   

          hotel reservations or ticket booking. 
□ I expect to get timely from travel service providers to take action on any 

problem that occurs to me promptly. 
□ I expect someone to be able to solve problems in time.  
□ Other:…………………………………………………….. 

8.7 Circumstances (Choose only 1 item) 
□ I expect to see a beautiful/ bright/ sunny climate. 
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   □ I expect to see a beautiful scenic destination. 
□ I expect to see the beautiful architecture.  
□ Other:…………………………………………………….. 

The following statements best describe your lifestyle:  
Please check [✓] the appropriate boxes for how strongly you agree about the 
statements. 
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9 Traveling is one of the activities of my leisure.       
10. I always travel when I have free time.      
11. I enjoy doing new, interesting, and exciting 

activities. 
     

12. I could have more time for self-reflection when 
travel. 

     

13. I receive a new experience when I travel.      
14. I think traveling is one of the successes of my 

life. 
     

15. I prefer to travel to a destination that provides 
complete tourism information. 

     

16. I think that accessibility to tourism information is 
important for tourists to visit. 

     

17. I will go to that destination if there is information 
for LGBT travelers. 

     

18. I want to visit a popular tourist destination.      
19. I want to visit a destination that is famous and 

well-known.  
     

20. I want to visit a destination that has a variety of 
activities. 
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21. I usually prefer Natural based tourism (such as 
Ecotourism, Marine ecotourism, Geo-tourism, 
Agro-tourism, Astrological tourism). 

     

22. I usually prefer Cultural based tourism (such as 
Historical tourism, Cultural and traditional 
tourism, Rural/Village tourism). 

     

23. I usually prefer Special interest tourism (such as 
Sports tourism, Health tourism, Homestay & Farm 
stay, Adventure tourism, Edu-meditation tourism, 
Ethnic tourism, Long stay) 

     

Your Suggestions 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Thank you for kind cooperation 
 
 

 



 

ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 

 
ตารางวิเคราะห์เน้ือหา (Coding Form) สภาพการใช้เน้ือหา 

บนสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
หน่วยงาน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว : 
ช่ือเฟซบุ๊ก :                                                                        จ านวนผู้ติดตาม: 
วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด (7Cs)           
1.1  ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ 
(Customer Value) 

          

1.2 ด้านความคุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Cost to Customer)           
2.1.3 ด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ                        
(Convenience) 

          

1.4 ด้านการสื่อสารรายละเอียดของสินค้า/บริการท่ีชัดเจน
(Communication) 

          

1.5 ด้านความดูแลเอาใจใส่ (Caring)           
1.6 ด้านความสะดวกสบาย (Comfort)           
1.7 ด้านความต่อเน่ืองในการประสานงาน(Complete)           
2. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
2.1 รูปแบบข้อความ (Text)           
2.2 รูปแบบรูปภาพ (Photo)           
2.3 รูปแบบวิดีโอ (Video)           
2.4 รูปแบบลิงก์ (Link)           
4. มีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag)           
(หากมี) จ านวนแฮชแท็ก (Hashtag)           

 
 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก ฉ 
จดหมายเชิญเข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพ่ือ

ส่งเสรมิการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT+) ชาวต่างชาติ 

 
 

 
ท่ี มกค. D.Com.Arts. 101/ 2563 
 

              9 ตุลาคม 2563 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) 

เรียน คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 
 ท่ีปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. ก าหนดการ จ านวน 1 ชุด 

2. เอกสารประกอบการร่วมวิพากษ์ จ านวน 1 ชุด 
    
 ด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสด์ิ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการท าวิจัยดุษฎีนิพนธ์
เร่ือง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT+)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์การใช้เน้ือหาบนสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยจะ
น าเสนอ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์ต่อไป 
 ในการน้ี เพื่อให้ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ดั งกล่าว สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
เป็นท่ีประจักษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ท้ังน้ี 
สามารถติดต่อนักศึกษาได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 085-909-0556 หรือทางอีเมล supitchap1@yahoo.com 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ตามวันและเวลา
ดังกล่าว ทางหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
       
 ขอแสดงความนับถือ 

          
    (รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว) 

      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
โทร. 02-697-6882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ช 
ก าหนดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริม 

การท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) 
ชาวต่างชาติ 

            
ก าหนดการกิจกรรม วิพากษ์ (ร่าง) 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่
มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

13.30 น. ลงทะเบียน 
14.00 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยนักวิจัย นางสาวสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสด์ิ 
14.15 น. กล่าวเปิดงาน 
 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
14.30 น. น าเสนอ (ร่าง) “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศ 

ไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” โดย
นักวิจัย นางสาวสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสด์ิ 

14.45 น. วิพากษ์ (ร่าง) “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศ 
ไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ” 

15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.45 น. น าเสนอสรุปผลการวิพากษ์ (ร่าง) “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวประเทศ ไทยของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) 
ชาวต่างชาติ” 

16.00 น. ปิดงานและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
 
 



 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมก าหนดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 

 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ฌ 
แนวค าถามในการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 

 
ล าดับ แนวค าถาม ประเด็นค าตอบ หมายเหตุ 

1 สถานการณ์ในองค์กรของท่านต่อประเด็นเรื่องความ
หลากหลายทางเพศเป็นอย่างไร 

  

2 องค์กรของท่านมีการท าการส่ือสารการตลาดกับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศหรือไม่ 
อย่างไร 

  

3 ประเด็นใดท่ีผู้วิจัยควรไปท าการศึกษาเพิ่มเติม   
4 แบบจ าลอง (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ท่ีน าเสนอไป ท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นอย่างไร 
  

5 ท่านมีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยฉบับนี้อย่างไร   
6 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กลยุทธ์ที่น าเสนอไป

อย่างไร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ญ 
เอกสารรับรองการท าวิจัยในมนุษย์ 

 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

นางสาวสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสด์ิ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี 2553 ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 
2557 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
 


