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บทคัดยอ
  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) หรือท่ีเรียกวากลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย          

ทางเพศ  ถือเปนตลาดเฉพาะกลุมใหมที่กําลังเติบโตและมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยใน    

ป พ.ศ.  2558 ทีผ่านมาน้ัน มจีาํนวนประชากรสูงถงึ 450 ลานคนท่ัวโลก มจีดีพีหีรอืมลูคาตลาดของสินคาและบริการ

รวมกวา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ จึงไมนาแปลกใจท่ีผูประกอบการจํานวนไมนอยหันมาใหความสําคัญกับ          

การทาํการตลาดกลุม LGBT ซึง่บทความน้ีตองการใหผูอานและผูประกอบการไทยไดทราบถงึ 1) ขอมูลสําคญัทางธุรกจิ 

2) กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตลาดกลุม LGBT จํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับศัลยกรรม

ผาตัดแปลงเพศ  กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความสวยความงาม กลุมธุรกิจที่ไดรับประโยชนทางตรงจาก

การรบัรองการแตงงานเพศเดียวกนั และกลุมธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัสนิคาและบริการออนไลน และ 3) แนวทางการเจาะ

ตลาดเฉพาะกลุม LGBT โดยไดนําเอากลยุทธคาปลีกท้ัง 6 ดานมาประยุกตใช ไดแก ดานทําเลที่ตั้ง ดานความ                          

หลากหลายของประเภทสินคา ดานนโยบายราคา ดานสวนประสมการส่ือสารการตลาด ดานการออกแบบรานและการ      

จดัแสดงสนิคา  และดานการบริการลูกคา นอกจากกลยุทธคาปลีกดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูประกอบการจําเปนตอง

คิดหาและพัฒนานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในทุก ๆ ดาน เนื่องจากลูกคากลุม 

LGBT ขึ้นชื่อวาเปนกลุมที่มีการติดตาม และนิยมสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากกวา
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ลูกคากลุมอื่น ๆ   ดังนั้นผูประกอบการไทยจําเปนตองใหความสําคัญในดานการศึกษาขอมูลและทําความเขาใจ        

ตอความตองการของผูบริโภคกลุมน้ีอยางถองแท เพ่ือนําส่ิงเหลานี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาสินคาและบริการ      

รวมถงึสรางกลยทุธทางการตลาดในธรุกจิของตนใหตอบโจทยกลุมรสนยิมชาว LGBT ซึง่มฐีานลกูคาทัว่โลกทีร่องรบั

สินคาและบริการอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ 
  กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ    ตลาดเฉพาะกลุม (ศักยภาพสูง)  

Abstract
  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) or groups of people who are diverse people in 

gender. These new groups have been highly growing in niche market and in economic roles. In 2015, 

450 million people around the world had GDP or marketing value in goods and in service more than 3.7 

trillion US dollars. That is why many entrepreneurs concentrate on marketing with LGBT groups.                    

This article wants the readers and Thai entrepreneurs know about 1) The important data in business 2) 

the interesting business and deal with 4 groups of LGBT marketing ; transsexual surgical business group, 

wellness and medical spa business group, same-sex marriage license business group and E-Commerce 

business group 3) guidelines to niche market with LGBT group by using six retail strategies. The six retail 

strategies compose of location, merchandise assortments, pricing policy, communication mix, store design 

including goods display and customer service. Moreover, the entrepreneurs must think, develop and 

invent the innovation or innovative idea in any way. Because of the LGBT consumers will follow and admire 

new goods or service that deal with innovation or technology more than the others, Thai entrepreneurs 

have to know LGBT data and understand their needs absolutely. These things will be applied for develop 

goods and service. Including create the strategies for one’s own business marketing in order to respond 

and keep the business running with the groups of LGBT consumers all around the world. 

Keywords 
  LGBT (Gender Diversity), Niche Market (High Potential) 

บทนํา
  เมื่อกลาวถึง LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) หรือกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศในอดีตนั้น ถูกมองวาเปนเพียงกลุมคนกลุมเล็ก ที่ไมไดรับโอกาสในการแสดงจุดยืน และการยอมรับจาก

สังคมเทาที่ควร เนื่องจากมีรูปแบบการใชชีวิต และรสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีที่แตกตางจากกลุมบุคคลท่ัวไป  
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เปนสิง่ทีย่ากตอการทําความรูจกัและเขาถงึผูบรโิภคกลุมนี ้แตเมือ่กาวเขาสูยคุทีส่งัคมมีลกัษณะพหุวฒันธรรม สมาชกิ

ของสงัคมมีการปรบัเปลีย่นทัศนคต ิรปูแบบการใชชวีติ และมกีารยอมรบัในความเปล่ียนแปลง  รวมทัง้ความแตกตาง

ของกลุมตาง ๆ เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติ พฤติกรรมบางอยางที่เคยตองปกปดไว เน่ืองจากขัดตอ

วฒันธรรม คานยิม และความเช่ือเดมิ ๆ กไ็ดรบัการเปดเผยและยอมรับมากยิง่ข้ึน สิง่หนึง่ทีเ่หน็ไดชดั คอื การมตัีวตน  

ในสังคมไทยของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท่ีมีศัพทเรียกกันทั่วไปต้ังแต กะเทย สาวประเภทสอง           

คนรักเพศเดียวกัน  เพศที่สาม คนขามเพศ เกย เลสเบ้ียน ทอม ดี้ เปนตน (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2558)  และใน          

ป พ.ศ. 2558  ทีผ่านมาน้ีอาจถอืไดวาเปนปทองของกลุม LGBT กว็าได นบัเปนปทีเ่สียงของพวกเขามีความหมาย และ

คนรับฟงมากท่ีสุด สังเกตไดจากคนดังในแวดวงตาง ๆ  อาทิ เคทลิน เจนเนอร อดีตนักทศกรีฑาโอลิมปกชายสูสาว

ขามเพศ นักธุรกิจจากท่ัวทุกมุมโลก อยางเชน ทิม คุก ผูบริหารคนปจจุบันของบริษัทแอปเปล อันโตนิโอ ซีมอยส          

ผูบรหิารสงูสดุของธนาคาร HSBC ในองักฤษท่ีออกมาเปดเผยตนวาเปนเกย รวมถงึผูนาํประเทศอยาง เชน นางโยฮันนา 

ซีกอรดารโตดีร นายกรัฐมนตรีไอซแลนด นายแอลีโย ดี รูวโป อดีตนายกรัฐมนตรีเบลเยียม และนายเบทเทล ซาเวียร 

นายกรฐัมนตรปีระเทศลกัเซมเบริก ตางพรอมใจกนัออกมาเปดเผยตวัตน และเริม่เปนกระบอกเสยีง เพือ่เรยีกรองสทิธิ

ความเทาเทียมจากสังคม และหวังใหคนทั่วโลกยอมรับกลุม LGBT (มติชน, 2556 ; Prism Digital Magazine, 2558) 

จนกระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลสูงสหรัฐฯ มีมติตัดสินใหการแตงงานระหวางคนเพศเดียวกันเปนเรื่อง   

ที่ชอบดวยกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใชทั่วประเทศ หลังมีคําพิพากษา ประชาชนทั่วประเทศ ตางรวมแสดง              

ความยินดีตอการเปล่ียนแปลงคร้ังประวัติศาสตรในการตอสูอันยาวนาน เพื่อเรียกรองสิทธิความเทาเทียมของกลุม 

LGBT (เดลินิวส, 2558ก) 

  สําหรับประเทศไทยน้ัน เริ่มมีความกาวหนาในการใหความสําคัญกับสิทธิดานวิถีทางเพศและอัตลักษณ   

ทางเพศภายใตกฎหมาย ซึ่งมีตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การยกเลิกการใชคําวา “โรคจิตถาวร” ในเอกสารยกเวน

การเกณฑทหาร (ส.ด.43) สาํหรบัชายทีข่ามเพศเปนหญงิ ซึง่ไดรบัการยกเวนการเกณฑทหาร โดยกฎกระทรวงกลาโหม

กําหนดใหใชคําใหม คือ “เพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด” อีกทั้งการท่ีมีนักวิชาการและกลุมเคล่ือนไหวหลายกลุม 

ออกมารณรงคการออกกฎหมายคุมครองสิทธิความเทาเทียมกันในสังคม จนกระท่ังเม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ เริ่มมีผลบังคับใชซึ่งกฎหมายฉบับน้ีถือเปนความกาวหนาของ                 

ความพยายามสรางความเทาเทยีมระหวางเพศ โดยมใีจความสาํคญัวาดวย  เรือ่ง  “การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ  หมายความวา การกระทําหรอืไมกระทาํการใดอันเปนการแบงแยก กดีกนั หรือจํากดัสิทธปิระโยชนใด ๆ 

ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเปนเพศชายหรือเพศหญิง หรือมี     

การแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด”  ซึ่งประเทศไทยถือเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีการออกกฎหมายน้ี 

และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ านมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการอนุญาตใหมหาบัณฑิต                             

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา แตงกายขามเพศรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนรายแรก (บุษกร สุริยสาร, 2557 ; 

วอยซนิวส, 2558ข)
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   จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน ทําใหกลุม LGBT ในประเทศไทยมีการเปดเผยตัวตน          

โดยการแสดงออกวิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศมากขึ้น เชน การแตงงานกับคนเพศเดียวกันซึ่งยังเปนเรื่องที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย การรวมตัวและรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในกลุม รวมถึงการสรางเครือขายธุรกิจเฉพาะกลุม 

LGBT ทีม่กีารติดตอสือ่สารกันโดยผานทางเวบ็ไซต  และส่ือออนไลนประเภทตาง ๆ   ของโลกสังคมออนไลน จนทาํให 

LGBT กลายเปนกลุมผูบริโภคที่ไดรับความสนใจจากภาคธุรกิจตาง ๆ มากมาย เนื่องจากกลายเปนกระแสท่ัวโลก

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหมีการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ พฤติกรรม รวมถึงมูลคา

ตลาดสินคาและบริการของผูบริโภคกลุมนี้ตามมา สําหรับบทความน้ีตองการแสดงขอมูลสําคัญทางธุรกิจของ           

กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตลาด LGBT รวมถึงแนวทางการเจาะตลาดกลุมดังกลาว โดยนําเอากลยุทธ  

คาปลีกมาประยุกตใช เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมถึงนําสิ่งเหลานี้ไปใชในการพัฒนา

สินคาและบริการ รวมถึงการสรางกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลสําคัญทางธุรกิจของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

  ตามหลักการของยอกยาการตา (การประยุกตกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใชในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวิถี     

ทางเพศ และอัตลักษณทางเพศเพื่อชวยใหเพศตาง ๆ อยูในสังคมไดอยางเสมอภาค) ไดกําหนดคําศัพท ซึ่งไดรับ    

การยอมรับทางกฎหมายโดยทั่วไปสองคํา คือ วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) หมายถึง ความสามารถของบุคคล

เกี่ยวกับแรงดึงดูดอันลํ้าลึกดานอารมณ เสนหา ดานเพศ และความสัมพันธทางเพศ กับบุคคลซ่ึงมีเพศภาวะท่ี          

แตกตางกนั หรอืเหมอืนกนั หรอืมมีากกวาหนึง่เพศภาวะ และอตัลกัษณทางเพศ (Gender  Identity) หมายถึง ความรูสกึ

ลํ้าลึกภายในของบุคคลเก่ียวกับเพศภาวะ ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงขามกับเพศโดยกําเนิดของตน รวมท้ัง            

ความรูสึกทางสรีระที่หมายถึงประเภทที่สามารถเลือกไดอาจเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแกไขลักษณะ และ             

การทํางานทางกายภาพดวยวิธีทางการแพทย การผาตัด หรือวิธีอื่นใด  รวมทั้งการแสดงออกทางเพศภาวะ เชน        

การแตงกาย การพูดจา และกิริยาตางๆ (หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชกฎหมายลิขสิทธ์ิมนุษยชนระหวาง

ประเทศในประเด็นความโนมเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศ,  2550)  สําหรับคําศัพทที่ใชกันแพรหลายใน       

การอธิบายถึงบุคคลที่มีวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศท่ีหลากหลาย มีดังนี้  (สนุกดอทคอม, 2556 ; บุษกร           

สุริยสาร, 2557 ; วอยซนิวส, 2557)  

  1. กลุมรักรวมเพศหญิง (Lesbian) ผูหญิงที่รักผูหญิงดวยกัน ทางอารมณ ทางความสัมพันธ ทางเพศ

หรือทางกาย ไดแก เลสเบี้ยน ทอม และดี้ เปนตน

  2. กลุมรักรวมเพศชาย (Gay) ผูชายที่รักผูชายดวยกัน ทางอารมณ ทางความสัมพันธทางเพศหรือ        

ทางกาย ไดแก เกย และกระเทย เปนตน

  3. กลุมคนทีร่กัไดทัง้สองเพศ (Bisexual) บคุคลท่ีรกัไดทัง้ชายและหญิง ทางอารมณ ทางความสัมพนัธ

ทางเพศหรือทางกาย ไดแก ไบ หรือไบเซ็กชวล เปนตน
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  4. กลุมคนขามเพศ (Transgender) ผูที่รูสึกพึงพอใจกับเพศภาวะ หรืออัตลักษณทางเพศที่ตรงขาม

กับเพศกําเนิดของตน ไดแก  ทีจี (TG) ชายขามเพศ และหญิงขามเพศ เปนตน

  5. กลุมคนที่มีเพศกํากวม (Intersex) เปนคําศัพทที่ใชกับภาวะหลายประการที่บุคคลหน่ึงเกิดมาพรอม

กับสรีระทางเพศ หรืออวัยวะสืบพันธุที่กํากวม หมายถึงอาจมีลักษณะท่ีไมตรงกับเพศชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะ

สืบพันธุทั้งสองเพศ 

  6. กลุมเควียร (Queer) ศัพทวิชาการท่ีหมายรวมถึง คนที่ไมใชคนรักตางเพศหรือไมไดมีวิถีเชนเดียวกับ

คนรักตางเพศ โดยทั่วไปความหมายตรงตัวของ Queer คือ แปลกประหลาด ไมเปนไปตามคานิยมปกติ ซึ่งส่ือถึงนัย

ทางลบ แตในชวงทศวรรษที ่1980s นกัวชิาการและนกัเคลือ่นไหวเพือ่สทิธทิางเพศ เริม่ใชคํานีใ้นเชงิบวก เพือ่อธบิาย

ถึงกลุมเพศทางเลือกโดยรวมที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางกลุมคนที่ถูกกีดกันวาเปนคน "ผิดปกติ"        

ในสังคม ดังนั้น คําวาเควียร จึงกลายเปนสัญลักษณของการรวมพลังของชาวเพศทางเลือกทั้งหมด ในการตอสูเพ่ือ

สทิธเิสรีภาพทีเ่ทาเทยีมกบัชายรกัหญงิ ทีไ่ดรบัการยอมรับวาเปนความถูกตองดงีามเพยีงหนึง่เดยีวของสงัคมมาโดยตลอด 

  จากความหมายดังกลาวขางตน  คําวา LGBT  จึงยอมาจาก (Lesbian) กลุมรักรวมเพศหญิง (Gay)             

กลุมรักรวมเพศชาย  (Bisexual) กลุมคนที่รักไดทั้งสองเพศ  และ (Transgender) กลุมคนขามเพศ ซึ่งมีความหมาย

เชนเดียวกับคํายอ LGBTI หรือ LGBTIQ ที่รวมอักษรยอสําหรับคนที่มีเพศกํากวมและเควียร   ในที่นี้ LGBT ใช       

หมายรวมถึง คนที่มีเพศกํากวมและเควียรดวยเชนกัน และเปนคํายอที่เลือกใชในบทความนี้ 

  จากการศึกษาขอมูลของสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร พบวา กลุม LGBT    

ในประเทศแคนาดาเปนกลุมตลาดเฉพาะทีม่ศีกัยภาพสงู เน่ืองจากคนกลุมนีม้รีปูแบบการใชชวีติทีม่คีวามพเิศษ และ

มีอํานาจการใชจายเงินสูง รวมถึงการศึกษากลุม LGBT ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายและ

หญิง พบวา มรีายไดและมีการจับจายใชสอยมากกวา มกีารศึกษาสูงกวา มหีน้ีสนินอยกวา มเีงนิเก็บมากกวา มอีตัรา

การวางงานที่ตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนอัตราการวางงานของประชากรในประเทศ เมื่อพิจารณาการศึกษา   

ผูบริโภคกลุม LGBT ในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวาคนกลุมนี้ยินดีที่จะใชเงิน         

เพื่อซื้อสินคาแบรนดคุณภาพดี และมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาของกลุมอื่นๆ ดวย LGBT สวนใหญยินดีที่จะจายแพง

กวาปกตเิพือ่ใหไดของคณุภาพชัน้เย่ียมหรอืสนิคาสไตลโมเดริน และมกีารเดนิทางทองเทีย่วทีบ่อยกวาและนานกวา

กลุมอื่นๆ โดยกลุม LGBT เปนแหลงการทําตลาดในลักษณะการกระจายขาวดวยการบอกตอ "Word-of-Mouth"     

โดยสวนใหญจะมองหาแบรนดสนิคาทีช่อบและเปนมติรกบักลุม LGBT จากนัน้จะมกีารบอกตอไปยงัเพือ่นๆ ซึง่ถอืวา

สูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคกลุมอื่น (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  ณ นครแวนคูเวอร, 2558) โดยมีการ

ประมาณการตัวเลขประชากรและจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการของกลุม LGBT ป 2558 ดังตารางที่ 1 
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ประมาณการตัวเลขประชากรและจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการของกลุม  LGBT    ป พ.ศ.  2558

ที่มา: LGBT Capital, 2015 (ประมาณการ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)

  จากตารางขางตนจะเห็นวา ประมาณการในป พ.ศ. 2558  มีประชากร LGBT จํานวน 450 ลานคนท่ัวโลก 

มีจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการรวมกวา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ทวีปที่มีคาใชจายในการซื้อ

สนิคาและบริการ/มลูคาตลาดของสินคาและบริการสูงสดุคือ เอเชีย มมีลูคา 1.1 ลานลานเหรยีญสหรฐัฯ ยโุรปมีมลูคา 

950 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกามีมูลคา 900 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย

มูลคาตลาดของสินคาและบริการอยูที่ 17 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากมูลคาตลาดของสินคา

และบริการของผูบริโภคกลุมนี้ถือวาเปนมูลคาที่สูง และเปนตลาดที่กําลังเติบโตอยางตอเน่ือง จึงถือเปนตลาด        

เฉพาะกลุม ที่มีศักยภาพสูง และไดรับความสนใจจากกลุมธุรกิจตาง ๆ มากขึ้นอยางเห็นไดชัด ดังภาพที่ 1



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 13

 

   ภาพที่ 1: ตัวอยางแบรนดสินคาที่ไดรับการจัดอันดับวาเปนมิตรกับกลุม LGBT

   ที่มา: ปรับปรุงจาก รายงานพฤติกรรมผูบริโภคกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  

      (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558)

กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตลาดกลุม LGBT
  จากการรวบรวมขอมูลและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของกลุม LGBT ดังกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นถึง   

ความมีศักยภาพทั้งดานจํานวนประชากร และกําลังการซื้อสินคาและบริการที่คอนขางสูง อีกทั้งมีการเติบโตอยาง      

ตอเนื่อง ซึ่งในป พ.ศ. 2559 ไดมีหลายสํานักพยากรณ เชน ศูนยวิจัยกสิกรไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (เอก็ซิมแบงก)  และบริษทั ทริสเรทต้ิง 

ไดคาดการณธุรกิจที่มีแนวโนมดีและธุรกิจที่มีแนวโนมไมดีในป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีธุรกิจที่นาสนใจและเก่ียวของกับ

ตลาดกลุม LGBT อยูดวยกัน 4 กลุม คือ 

  1.  กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศ ไดแก จากสถิติของโรงพยาบาลยันฮีในชวง       

ป พ.ศ.  2548 – พ.ศ. 2558 ลูกคาแปลงเพศกวา 1,500 คน ในจํานวนน้ีเปนคนไทยและชาวตางประเทศในสัดสวน        

ที่ใกลเคียงกันประมาณ 50:50 โดยการผาตัดจากชายเปนหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรป ประเทศแคนาดา         

มีคาบริการราคาประมาณ 1.5 - 2 ลานบาท แตราคาของไทยเฉล่ียประมาณ 1.2 - 1.5 แสนบาท หรือจากหญิงเปน

ชาย เมืองไทยเฉลี่ยที่ 4 - 5 แสนบาท  ตางประเทศ 4 - 5 ลานบาท และแพทยไทยไดรับการยอมรับมากในเร่ืองของ

ฝมือการผาตัดที่ทําไดเหมือนจริง ซึ่งชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาแปลงเพศสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน       

ประเทศจีน ประเทศเกาหลี  ประเทศอเมริกา และเขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตน 

  2.  กลุมธุรกิจที่เก่ียวของกับสุขภาพและความสวยความงาม จากสถิติป พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน     

สงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา  ธรุกจิขายสงเครือ่งสาํอางมอีตัราการขยายตวัรอยละ 27.03 
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มีมูลคาตลาดรวม 210,000 ลานบาท แบงเปนตลาดในประเทศและตลาดสงออก สัดสวนรอยละ 60:40 นอกจากนั้น

ผลการสํารวจของ  Euromonitor  พบวา มูลคาตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนดวย

อัตราเฉล่ียรอยละ 6-7 ตอป และคาดวาในป 2560 มูลคาตลาดจะสูงถึง 1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีตลาด          

ที่ใหญที่สุดไดแก ประเทศจีน  ประเทศบราซิล และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยอยูที่อันดับ 

19 ของโลก และมูลคาตลาดอาหารสุขภาพของไทย ในป พ.ศ.  2558  จะอยูที่ประมาณ 161,000 ลานบาท หรือ 

เตบิโตจากปกอนหนาทีร่อยละ 6.1 และคาดวาตลาด ดงักลาวจะมกีารเตบิโตทีร่อยละ 6.0 ตอป ไปจนกระทัง่  ป พ.ศ. 

2560 

  3. กลุมธุรกิจที่ไดรับประโยชนทางตรงจากการรับรองการแตงงานเพศเดียวกัน ไดแก ธุรกิจรับจัด

งานแตงงาน ธรุกจิจาํหนายสินคาของขวัญของชํารวย ธรุกจิการทองเท่ียว ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย ธรุกจิจาํหนายอปุกรณ

การกอสรางและของตกแตงบาน ธุรกิจที่ไดกลาวมาในขางตนนั้นมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ดังตัวอยาง มูลคา

การใชจายสําหรับการจัดงานแตงงานและการใชจายที่เกี่ยวของของคูสมรสในประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2558 

ในภาพรวมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในแงของการกระตุนการใชจาย ในการจัดงานแตงงานและการเดินทาง            

ทองเที่ยวหลังจากงานแตง โดยคาดวาจะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา            

เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,500 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 90,000 ลานบาท) ตอป นอกจากนี้ ยังจะสรางรายไดจากการจัด

เก็บภาษีใหแกรัฐทั้งสิ้น 750 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 27,000 ลานบาท) ตอป รวมถึงธุรกิจการทองเท่ียว             

ซึ่งสําหรับในป พ.ศ. 2558 มีการประมาณการตัวเลขจีดีพีหรือมูลคาตลาดการทองเท่ียว (เฉพาะการทองเท่ียวขาเขา) 

รวมทั่วโลกของกลุม LGBT อยูที่มูลคา 7.2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ และ 4.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศไทย 

  4. กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการออนไลน จากผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต              

ในประเทศไทยป พ.ศ. 2558  มีขอมูลที่นาสนใจพบวากลุม LGBT มีสถิติการใชอินเทอรเน็ต 58.3 ชั่วโมงเฉลี่ย             

ตอสัปดาหโดยสวนมากนิยมใชอินเทอรเน็ตในที่พักอาศัย รอยละ 91.1 ซึ่งมากกวาที่ทํางาน นิยมใชอินเทอรเน็ต          

ในระหวางเดนิทางรอยละ 34.2 เคยซือ้สนิคา/บรกิารทางออนไลน (เพือ่ความบนัเทงิ) รอยละ 18.9 นยิมใชสือ่ออนไลน

ทางเฟสบุค (รอยละ 97.4)  อินสตาแกรม (รอยละ 59.5)  ทวิตเตอร (รอยละ 35.3) และวอทสแอพ (รอยละ 5.3)      

ตามลําดับ ซึ่งมากกวาเพศชายและเพศหญิง นอกจากนั้นกลุม LGBT ใชสมารทโฟน / แท็บเล็ต ในการส่ือสารสังคม

ออนไลน (รอยละ 90.5) คนขอมูล (รอยละ 61.9) อาน / ตามขาวสาร (รอยละ 57.1) ดูทีวี/หนัง/ฟงเพลง (รอยละ 49.7) 

โหลดซอฟตแวร/เพลง/ละคร/เกม (รอยละ 40) และเลนเกมออนไลน (รอยละ 36) ตามลําดับ (ประชาชาติ, 2555 ; 

สาํนกังานโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP) และ องคการเพือ่การพฒันาระหวางประเทศของสหรฐัอเมรกิา 

(USAID), 2557 ; ผูจัดการออนไลน, 2558 ; ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558 ; สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ    

ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 ; LGBT Capital, 2015b ; สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน), 2558 ; วอยซนิวส, 2558ก ; โพสตทูเดย, 2558) 
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แนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม LGBT

  ในบทความน้ีผูเขียนขอนําเอากลยุทธคาปลีก (Retail Strategy) มาประยุกตใชเปนแนวทางการเจาะตลาด

เฉพาะกลุม LGBT ใหกับผูประกอบการที่มีความสนใจ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน ดังนี้ (Levy & Weitz, 2007)

  1. ดานทําเลที่ตั้ง (Location) ธุรกิจจําเปนตองใกลชิดกับลูกคา ควรหาทําเลที่ตั้งที่ลูกคาเขาถึงไดสะดวก   

โดยมองหากลุมลกูคาเปาหมาย และพืน้ทีท่ีส่ามารถอาํนวยความสะดวกแกลกูคา และเหมาะสมกบัประเภทของธรุกจิ 

โดยพจิารณาปจจยัเกีย่วกบัความสะดวกในการเขาถงึ การเดินทาง ทีจ่อดรถ สาธารณูปโภคครบครนั ความปลอดภยั 

และการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน (ศูนยรวมธุรกิจ, 2556) โดยธุรกิจตองนํามาใชเปนแนวทางและประยุกตใช     

ใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจและตอบโจทยความตองการของกลุม LGBT ที่เปนกลุมเปาหมาย

  2. ดานความหลากหลายของประเภทสินคา (Merchandise Assortments)  จําเปนตองมีความชัดเจน

ในดานความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ ที่ตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภคและ

รสนิยมเฉพาะของกลุม LGBT ใหได จําเปนตองศึกษาขอมูลความตองการบริโภคสินคาของผูบริโภคกลุมนี้                    

เพือ่ปรับปรุงคณุภาพผลติภณัฑ/สนิคา/บรกิาร ของธุรกจิใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย เชน พฤติกรรม

ที่ชอบความสวยงาม มีเอกลักษณ ประณีตและหรูหรา นิยมการใชบริการและมีวิถีชีวิตที่เนนความสะดวกสบาย      

ชอบความรวดเร็ว เทคโนโลยีลํ้าสมัย ชอบสินคาและบริการที่มีความพิเศษ และแตกตางจากสินคาและบริการทั่วไป 

เปนตน (วอยซนวิส, 2558ก ; สาํนกังานสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ณ เมอืงไมอาม ีประเทศสหรฐัอเมรกิา, 2558ก 

; LGBT Capital, 2015a) 

  3. ดานนโยบายราคา (Pricing Policy) เนื่องดวยกลุม LGBT เปนกลุมตลาดเฉพาะท่ีมีศักยภาพสูง             

เมื่อพิจารณาจากมูลคาตลาดของสินคาและบริการของผูบริโภคกลุมนี้ถือวาเปนมูลคาที่สูง และเปนตลาดที่กําลัง

เตบิโตอยางตอเนือ่ง   ดงันัน้การทาํตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาเฉพาะกลุม ตองอาศยัความเชีย่วชาญ

เฉพาะดาน ในการทําการตลาด (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) จึงจําเปนตองมีการศึกษารสนิยมและพฤติกรรมผูบริโภค       

เพื่อสรางสรรคสิ่งใหม และคุณภาพที่เหนือกวาสินคาที่เจาะตลาดกลุมทั่วไป  สรางมูลคา ตั้งราคาของสินคาและ

บริการ ใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา มิใชการแขงขันดวยการตัดราคาสินคาใหตํ่าลง 

  4. ดานสวนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) จําเปนตองพัฒนาแบรนดใหมี        

ความเปนมิตรกับกลุม LGBT เนื่องจากผูบริโภคกลุม LGBT มีการเชื่อมโยงผูคนใน LGBT ดวยกันผานโลกสังคม

ออนไลน จึงทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันเปนวงกวางไดอยางรวดเร็ว (วอยซนิวส, 2558ก) และเกิดการบอกตอ   

กลายเปนการตลาดแบบปากตอปาก จึงเปนไดทั้งการชวยสงเสริมและทําลายธุรกิจ ฉะน้ันธุรกิจตองอาศัยการสราง

ความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจใหคงอยู และควรมีการเก็บและการพัฒนาระบบ

ฐานขอมลูสาํคญัของลูกคาอยูตลอดเวลา ซึง่ถอืเปนหวัใจสําคญัในการรักษาฐานลูกคาเดิม และสรางฐานลูกคาใหม

เพื่อนํามาตอยอดทางธุรกิจ (Belch & Belch, 1993)

  5. ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา (Store Design and Display) ธุรกิจจําเปนตองม ี     

การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลูกคา ดึงดูด            
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ความสนใจผูบริโภคกลุม LGBT จากการนําเสนอธุรกิจและสินคาในมุมมองท่ีสรางแรงจูงใจในการซ้ือ ซึ่งจะชวยเพ่ิม

โอกาสสรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น (Lewison & Delozier, 1989 ; Levy & Weitz, 2001) การออกแบบรานและ

การจัดวางสินคาภายในราน เปนการสรางบรรยากาศภายในรานใหนาสนใจและเปนที่ดึงดูดใหลูกคาอยากเดินเขา

มาใชบริการในราน ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแตงรานที่ลงตัวเปนศิลปะถือเปนอีกดานที่        

ผูประกอบการธุรกิจตองใหความสําคัญ (สันติธร ภูริภักดี, 2554) ผูประกอบการธุรกิจอาจตองพึ่งพามัณฑนากร        

หรือนักออกแบบที่สามารถออกแบบแผนผังของราน การจัดวางรูปแบบ แนวคิดการสรางบรรยากาศ การตกแตง       

ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

  6. ดานการบริการลูกคา (Customer Services) ตองใหความสําคัญกับความใสใจ (Empathy) จําเปน

ตองเขาใจความตองการและความรูสึกของผูบริโภคกลุม LGBT อยางถองแท  ผูประกอบการตองใหความสําคัญ    

ดานความเอาใจใสตอลูกคาในทุกรายละเอียดที่สงผลดีตอธุรกิจ จําเปนตองมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึง

พนกังานทุกคนท่ีมสีวนเก่ียวของกบัการใหบรกิารลูกคาของธุรกจิ จะตองใหเกยีรตแิละไมทาํใหลกูคารูสกึวาตนไดรบั

การบริการที่เลือกปฏิบัติในเชิงลบหรือตอตานทางดานเพศสภาพโดยเด็ดขาด เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้  เปนกลุม        

ที่มีความภักดีตอตราสินคาในระดับคอนขางสูงเมื่อเทียบกับกลุมอื่น เม่ือธุรกิจสามารถเอาชนะใจผูบริโภคกลุมนี้ได

จะทาํใหสงผลดตีอธรุกจิในระยะยาว (โศรยา หอมชืน่, 2554 ; สาํนกังานสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ณ กรุงมะนลิา 

(สวนที่ 2), 2558 ; สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอามี, 2558ข)

  สําหรับในบทความน้ีเมื่อผูประกอบการนําแนวคิดการตลาดธุรกิจคาปลีกมาประยุกตใช สิ่งที่จะตองให      

ความสําคัญในทุก ๆ ดาน คือ การมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (Innovation) เนื่องจากลูกคากลุม LGBT ขึ้นชื่อวาเปน   

กลุมทีม่กีารติดตาม นยิมสนิคาและบริการท่ีเกีย่วของกับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีมากกวาลกูคากลุมอืน่ ๆ  (สาํนกังาน

พฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส (องคการมหาชน), 2558 ; วอยซนวิส, 2558ก) ธรุกจิจึงจําเปนตองคดิหาและพฒันา

นวัตกรรมทางส่ิงประดิษฐหรอืนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในธุรกจิตลอดเวลาเพ่ือตอบโจทยพฤติกรรมผูบรโิภค 

รสนิยม และเพื่อใหยากตอการเลียนแบบ

  จากการรวบรวมและศึกษาขอมูลสําคัญในบทความขางตน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธคาปลีก ทําให     

ผูเขยีนไดขอสรปุถงึแนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม  LGBT โดยการนําเอานวัตกรรมทางส่ิงประดษิฐหรือนวตักรรม

ทางความคิด เขามาประยุกตใชกับกลยุทธคาปลีกทั้ง 6 ดาน ซึ่งไดแก  ดานทําเลท่ีตั้ง ดานความหลากหลาย                

ของประเภทสินคา ดานนโยบายราคา ดานสวนประสมการส่ือสารการตลาด  ดานการออกแบบรานและการจัดแสดง

สินคา  และดานการบริการลูกคา  เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายและสามารถนําส่ิงเหลานี้ไปใชในการพัฒนาสินคา  

และบริการ รวมถึงสรางกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจของตนใหตอบโจทยกลุมรสนิยมชาว LGBT ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: แนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม LGBT

ที่มา: ผูเขียน

สรุป
  จากขอมูลขางตนนี้ สะทอนใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจของกลุม LGBT ที่เพ่ิมมากขึ้นและสงผลดี              

ตอตลาดสินคาและบริการท่ีกาํลงัเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง ทาํใหเหน็ชองทางและโอกาสในการสรางธุรกจิ เพือ่รองรับ

ฐานลูกคากลุมนี้ ที่ในอนาคตจะกลายเปนตลาดท่ีใหญ และสามารถสรางรายไดอยางมหาศาล ฉะน้ันจึงถือเปน        

ขอไดเปรียบสําหรับผูประกอบการไทยที่สนใจจะเร่ิมตนหรือขยายธุรกิจตลาดกลุมนี้ ในชวงระยะเร่ิมตนที่ยังไมมีการ

แขงขนัทีร่นุแรง ผูประกอบการสามารถนาํขอมลูสําคญัทางธรุกจิ ธรุกจิทีน่าสนใจ รวมถงึแนวทางการเจาะตลาดของ

กลุม LGBT ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาตอยอดและสรางกลยุทธทางการตลาดไดในธุรกิจของตน ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3: แนวทางการเจาะตลาดกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ: ตลาดเฉพาะกลุม (ศักยภาพสูง)

ที่มา:  ผูเขียน
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