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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผย
ตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 2) เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 3) 
เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย โดยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
สัมภาษณ์กลุ่ม จากกลุ่มชายรักชายอายุระหว่าง 20-35 ปี จ านวน 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มชายรักชาย 400 คน ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊ก และมีประสบการณ์
การซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยสามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชายออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มตาม
บรรทัดฐานสังคม กลุ่มไฮเทคออนไลน์ กลุ่มชาตินิยม กลุ่มวันไนท์สแตนด์ กลุ่มโลกสวย และกลุ่มรักสงบ 

ในส่วนของการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชายอยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบ
ตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่าไม่แตกต่างกัน 

สินค้าและบริการที่กลุ่มชายรักชายเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์มากที่สุดได้แก่  เสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย และเม่ือเปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า มีความแตกต่างกันในสินค้ากลุ่มสุขภาพ 
แต่สินค้ากลุ่มแฟชั่น กลุ่มไฮเทค กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเพศ ไม่แตกต่างกัน 
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The aims of this research were 1) to study lifestyle, self-disclosure on Facebook 
and online purchasing behavior of male homosexuals 2) to study the differences of Gay 
lifestyles and self-disclosure on Facebook and 3) to study the differences of Gay lifestyles 
and online purchasing behaviors. The study employed mixed methods. The group 
interviews were used in qualitative research, the sampling were 13 male homosexuals, 
aged between 20-35 years. The Quantitative research was conducted by using an online 
questionnaire, the sampling were 400 male homosexuals who had used Facebook and 
had experienced  purchasing online  at least 1 time. Descriptive analysis, factor analysis 
and ANOVA Analysis were used to analyze data through SPSS program. 

The result showed that the lifestyles of male homosexuals could be categorized 
into 6 groups namely Normalcy Lifestyle, High-Tech online Lifestyle, Nationalism 
Lifestyle, One Night Stand Lifestyle, Optimistic Lifestyle and Peaceful Lifestyle. 

In terms of self-disclosure on Facebook, the study found that the disclosure rate 
was high among male homosexuals and didn’t make any differences with Gay lifestyles 

According to their online purchasing behaviors, the study found that clothing 
products were the most popular items purchased online. Finally, the study investigated 
that the differences of gays’ lifestyles did not make any differences with online 
purchasing behaviors for fashion, technology, entertainment and sexual 
products.  However, the study showed that the differences of their lifestyles had an 
impact on their online purchasing behaviors for health products. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับว่าเป็นเครื่องมือหรือกลไกพ้ืนฐานของทุกสังคม 
เทคโนโลยีแต่ละชนิดจะเหมาะกับโครงสร้างของสังคมแต่ละอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิต
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม และการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแต่ละครั้งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามมา (McQuil, 
2005) นอกจากนี้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นตัวควบคุม ขัดเกลา หล่อหลอม และก าหนดให้บุคคลใน
สังคมคิด (Think) รู้สึก (Feel) และกระท า (Act) ในทุกมิติของชีวิต และเป็นตัวก าหนดว่าสังคมจะ
ด าเนินการอย่างไรเมื่อเปลี่ยนผ่านจากยุคของเทคโนโลยีหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง (วิทยา ด ารงเกียรติ
ศักดิ์, 2559) 
 จากผลส ารวจของสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมสากล หรือ ITU (International 
Telecommunication Union) ร่วมกับแผนกประชากรโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน 
พฤษภาคมปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประชากรโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ มีจ านวนมากถึง 3,174,000,000 
คน เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดทั่วโลก ณ ขณะนั้น ที่มีทั้งสิ้น 7,318,776,000 คน คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 43.4 ของประชากรทั่วโลก (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559)และในปี 2560 ได้มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั่วโลก (We are Social, 2017) นอกจากนี้ ITU 
ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า ในปี พ.ศ.2563 จะมีผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงถึง 4 พันล้านคน 
ท าให้ในเวลานั้นเป็นไปได้สูงที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีจ านวนมากเกินกว่าครึ่งของจ านวนประชากร
โลก (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559) 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันในระดับปัจเจกบุคคล
ก่อให้เกิด “ชีวิตดิจิทัล (Digital Life)”หมายถึง ชีวิตสมัยใหม่ที่เชื่อมกันด้วยการสื่อสารผ่านระบบ
ดิจิทัล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication and Technology [ICT]) 
วิถีสังคม วิถีการท างาน วิถีครอบครัว วิถีทางวัฒนธรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังช่วยท าให้กระบวนการในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ สามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นระบบโลกเสมือนจริง (Vitual-World) หรือระบบทันทีทันใด (Real 
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Time) (กมล รั ฐ  อิ นทรทั ศน์ , 2551) คว ามก้ า วหน้ า ขอ ง เ ทค โน โลยี ไ ด้ ม า ถึ ง จุ ดที่ ท า ให้ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง  
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต
และการท างานได้อย่างแท้จริง (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2559) นอกจากนี้สถาบันวิจัยสากลแมคคินซี่ 
(McKinsey Research Global Institute) ได้ประเมินสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันว่า จะถูก
ยกระดับจากยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สู่การขยายตัวเป็นสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็น
สังคมท่ีผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์เพียงเพ่ือติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมโยงเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานจะเข้าถึง
ทั้งโลกออนไลน์จนกลายเป็น “รูปแบบการด าเนินชีวิตดิจิทัล (Digital lifestyle / Digital journey)” 
(ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559) 
 จากผลส ารวจของส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ สพธอ. (2559) พบว่า 
ร้อยละ 70 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 08.01-24.00น.
โดยเฉพาะช่วงหลักเลิกเรียนหรือเลิกงาน เวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันคนไทยมีนิสัยเสพติดอินเทอร์เน็ตมาก โดยเฉพาะการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือสนทนาออนไลน์แบบเห็นหน้าหรือไม่
เห็นหน้า การแชร์ภาพถ่าย สถานที่ที่ไปเที่ยว การดูวิดีโอ ดูละครหรือรายการโปรดย้อนหลัง เป็นต้น 
ซึ่งผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า ร้อยละ 96.1 ใช้ในการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ร้อย
ละ 88.1 ใช้เพ่ือดูคลิปวิดีโอผ่าน ยูทูป (Youtube) อันดับถัดมา เป็นการใช้เพ่ือค้นหาข้อมูล อ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรับส่งอีเมลตามล าดับ 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตามความนิยม 
แหล่งที่มา: ส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559) 
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 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 96.1 ใช้ในการพูดคุยผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เมื่อส ารวจความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมเป็นอันดับ
หนึ่ง ได้แก่ ยูทูป รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่า เฟซบุ๊กจะได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 รองจาก ยูทูป แต่เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ปริมาณการใช้งานที่บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น ไลน์ และยูทูป ตามล าดับดังภาพที่ 1.2 
(สพธอ. ,  2559) เนื่ องจากเฟซบุ๊ ก เป็นสื่ อที่ เ ข้ าถึ ง เป้ าหมายได้มากที่ สุ ด ในประวัติ ศาตร์   
(Kirtpatrick, 2011)   
 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 เปรียบเทียบความถ่ีในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
แหล่งที่มา: ส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559) 
 
 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อปี พ.ศ. 2558 สพธอ. ท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามเพศพบว่า เพศที่สาม เป็นเพศที่มีจ านวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด 
เมื่อเทียบกับเพศชายและเพศหญิง โดยเพศที่สามมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยประมาณ 48.9 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในขณะที่เพศชายและเพศหญิง มีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 45.3 และ 44.7 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตามล าดับ อีกท้ังสื่อสังคมออนไลน์สามอันดับแรกท่ีเพศที่สามนิยมใช้ได้แก่ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อย
ละ 97.4 รองลงมาได้แก่ ไลน์ และอินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 87.4 และ 59.5 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่สามมีการใช้งานเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 97.4 รองลงมาคือเพศหญิงร้อยละ 92.6 และเพศชาย ร้อยละ 92 ตามล าดับ (สพธอ., 2558)  
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เมื่อสรุปภาพรวมแล้ว เพศที่สามเป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศชายและหญิง โดยเฉพาะการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 จากงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ท าการศึกษาเรื่อง“รูปแบบการด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการบริ โภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อของกลุ่ มชายรักชาย ( เกย์ )  ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นการท าวิจัยแบบสังเกต เป็นการวิจัยแบบสืบเสาะ (Exploratory Research) 
โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่มชายรักชาย เพ่ือสังเกตรูปแบบการด าเนินชีวิต รวมทั้งการค้นคว้าจาก
บทความที่เก่ียวข้องกับกลุ่มชายรักชาย ท าให้แบ่งกลุ่มของรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย 
ไ ด้  6 ก ลุ่ ม  ดั ง นี้  1) Home Gay Lifestyle 2) Night Going Gay Lifestyle 
3) Obviously Gay Lifestyle 4) Trendy Gay Lifestyle 5) Conservative Gay Lifestyle 
6) Healthy Gay Lifestyle  
 ต่อมา เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ได้ท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันคือ “รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-Shot Descriptive Study) 
จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายได้ 7 กลุ่มดังนี้ 
1) Traveling Gay Lifestyle 2) Elegant Gay Lifestyle 3) Adventurous Gay Lifestyle 
4) Hi-Technology Gay Lifestyle 5) Online Gay Lifestyle 6) Thailism Gay Lifestyle 
7) Sweet Home Gay Lifestyle 
 จากงานวิจัยทั้งสองจะเห็นได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ มชายรักชายมีบางกลุ่มที่
สอดคล้องกัน แต่ มีบางกลุ่มที่ เปลี่ยนแปลงไป เห็นได้ชัดเจนจากกลุ่ม Online Gay Lifestyle 
(เรข์ณพัศ ภาสกรณ์, 2554) ที่อธิบายว่า เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เน้นท า
กิจกรรมด้านการเล่นอินเทอร์เน็ต สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และพูดคุยกับเพ่ือนฝูง นิยมดาวน์โหลด
เพลงและวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต ยามว่างชอบอ่านนิยาย เรื่องสั้น หรือบทความจากเว็บไซต์ ซึ่งต่างจาก
งานวิจัยของ (กิ่งรัก อิงคะวัต, 2542) ที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีบทบาทมากจนสามารถจัดเป็นกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตได้ ชี้ให้เห็นว่าในงานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ อินเทอร์เน็ตได้เริ่มเข้ามามีบทบาท
ส าคัญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชายจนสามารถจัดเป็นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ชัดเจนได้ อีกทั้ง กลุ่มชายรักชายนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือสอบถาม
ข้อมูลโดยเฉพาะสถานที่เที่ยวของชายรักชาย หรือแม้กระทั่งปรึกษาปัญหาชีวิตจากคนที่ไม่รู้จักกันมา
ก่อน โดยมีความแน่ใจว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความลับและไม่ส่งผลต่อชีวิตจริงของตนเอง  
(ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2552)  
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 เนติ สุนทราวราวิทย์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การสร้างความหมายและตัวตน “เกย”์ ใน
พ้ืนที่แห่งความเป็นจริงและพ้ืนที่ไซเบอร์” พบว่า อินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชายรักชาย
อย่างมาก เนื่องจากการแสดงตัวตนในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริงส่วนใหญ่จะแสดงตัวตน “ชายรักชาย 
(เกย์)” ออกมาในพ้ืนที่ส่วนตัวหรือพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มมากกว่าพ้ืนที่สาธารณะ แต่พ้ืนที่สาธารณะบางแห่ง
จะถูกสร้างความหมายว่า เป็นพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่ส่วนตัวของกลุ่มชายรักชาย ทั้งที่ความจริงเป็น
พ้ืนที่ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าไปใช้ได้ โดยชายรักชายจะเปิดเผยตัวตนในทุกพ้ืนที่ที่ตนเองมี
ความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือได้รับความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในพ้ืนที่เหล่านั้น อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ชายรักชายบางส่วน ไม่สามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ จึงต้องใช้พ้ืนที่ในอินเทอร์เน็ต
ในการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ปราศจากอคติ เพราะทุกคน
สามารถปรับแต่งอัตลักษณ์ของตนเองและเลือกแสดงอัตลักษณ์ตามต้องการได้ การเข้ามาหาเพ่ือน หา
คนรัก หาเซ็กส์ หรือซื้อ-ขายบริการทางเพศที่ท าได้ยากในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง เพราะความกลัวที่
จะถูกกีดกัน จ้องมอง ท าร้ายด้วยค าพูด หรือแม้แต่ต้องรักษาความลับที่ ตนเองปกปิด เพ่ือรักษา
สถานะทางสังคมเอาไว้ (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2552) นอกจากนี้ตัวตนบนโลกออนไลน์กับตัวตนในพ้ืนที่ทาง
สังคมของชายรักชายบางคนมีการแสดงหรือเผยออกมาแตกต่างกัน (เนติ สุนทราวราวิทย์, 2553) 
 การใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เฟซบุ๊กอย่างแพร่หลาย 
ในปัจจุบันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มชายรัก
ชายได้เป็นอย่างดี (Goffman, 1995) ในอดีตผู้คนจะเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศทางตรงด้วยวาจา  
และทางอ้อมด้วยพฤติกรรม แต่ในปัจจุบัน ชายรักชายสามารถเปิดเผยตนเองทางตรงด้วยการโพสต์
ข้อความประกาศแก่สาธารณะได้ว่า “ฉันเป็นเกย์” หรือในทางอ้อม สามารถตั้งค่าในส่วนของข้อมูล
พ้ืนฐานว่า “ฉันสนใจในผู้ชาย” ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เข้ามาดูทราบถึงรสนิยมทางเพศ นับเป็นการเปิดเผย อัต
ลักษณ์ทางเพศในทางอ้อม (Owens, 2016) 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ข้อมูลพ้ืนฐานในเฟซบุ๊ก 
แหล่งที่มา: www.facebook.com 
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 การศึกษาของ Owens (2016) ได้จ าแนกกลุ่มชายรักชายกับการเปิดเผยตนเองผ่านทาง    
เฟซบุ๊กเอาไว้ 3 กลุ่ม คือ 1) Out and proud เป็นกลุ่มชายรักชายที่ใช้เฟซบุ๊กในการยืนยันเอกลักษณ์
ทางเพศของตนเอง ใช้ภาษา ถ้อยค า และโพสต์เนื้อหาที่เชื่อมโยงให้ผู้คนที่เข้ามาในเฟซบุ๊กสามารถ
รับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางเพศได้เป็นอย่างดี กลุ่มนี้มีความสบายใจที่จะเปิดเผยตนเอง และมีความคิดเห็น
ว่า การเปิดเผยตนเองผ่านทางเฟซบุ๊กง่ายกว่าการเปิดเผยในชีวิตจริง เพราะสามารถหลีกเลี่ยงต่อการ
ปะทะกันด้วยวาจา ของครอบครัว และการดูถูกของคนใกล้ชิด 2) Out and discreet เป็นกลุ่มที่
เปิดเผยตนเองด้วยความระมัดระวัง กลุ่มนี้มีความสบายใจที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง
ต่อคนสนิทเพียงเท่านั้น และระมัดระวังการยอมรับแฮชแท๊ก (Hashtag) รูปภาพจากเพ่ือนชายรักชาย 
จนถึงขั้นจัดกลุ่มความเป็นส่วนตัวเพ่ือให้สิ่งที่โพสต์สามารถมองเห็นได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตเพ่ือความสบายใจของตนเอง 3) Facebook closeted กลุ่มนี้ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศ
ผ่านเฟซบุ๊กเลย และแสดงออกว่าตนเองเป็นชายแท้อย่างเต็มตัว รวมไปถึงซ่อนข้อมูลทุกอย่างที่จะ
เชื่อมโยงว่าตนเองเป็นชายรักชาย และสั่งห้ามไม่ให้คนรักโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กันลงเฟซบุ๊กอีกด้วย 
 จากการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชายในเฟซบุ๊กท าให้นักโฆษณาและนักการตลาด  
ในปัจจุบันมีการโฆษณาและการลงทุนที่ ถูกกลุ่ม เป้ าหมายมากยิ่ งขึ้น  (Kirtpatrick,  2011)  
ในอดีตนักโฆษณาต้องจ้างบริษัทต่าง ๆ เพ่ือตามรอยผู้ใช้งานในระบบดิจิทัลทั่วอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลด้าน อายุ เพศ และความสนใจของผู้ใช้งาน เพราะต้องการแสดงโฆษณาต่อผู้ที่มี
แนวโน้มว่าจะตอบสนองได้มากท่ีสุด แต่ในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเต็มใจที่
จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องของตนเองต่อเฟซบุ๊ก ท าให้เฟซบุ๊กสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสร้างเป้าหมาย
ในการโฆษณาที่แม่นย าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ (Kirtpatrick, 2011) สอดคล้องกับการศึกษาของ  
วริษฐา มาลากุล ณ อยุธยา (2552) เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของวัยรุ่นบนเว็บไซต์ hi5.com” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในระดับปานกลาง โดยข้ อมูล
ส่วนตัวที่มีการเปิดเผยในระดับมากได้แก่ เพศ รองลงมาได้แก่ วันเกิด อายุ ศาสนา ภาพถ่ายของ
ตนเองที่ไม่เซ็กซี่ และ/หรือโป๊เปลือย การเขียนระบายความรู้สึกของตนเอง สถานภาพ สถานศึกษา 
และดิสเพลย์ภาพของตนเองตามล าดับ 
 ในมุมมองของการตลาด กลุ่มชายรักชายถือเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่สามารถท าการตลาดได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายวัยท างานที่มีหน้าที่การงาน และมีก าลังซื้อที่แท้จริง 
(ภูสิต เพ็ญศิริ , 2548) เมื่อเปรียบเทียบชายแท้มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท
ในขณะที่ชายรักชายมีรายได้ 40,000-80,000 บาทต่อเดือน กลุ่มชายรักชายมีเงินเก็บมากกว่ากลุ่ม
ชายหญิง เนื่องจากไม่มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร ท าให้มีความสามารถในการ
จับจ่ายบริโภคมากข้ึน และมีเวลาว่างมากกว่าในการท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ โดยเฉพาะการมีโอกาส
ในการบริโภคสินค้าและบริการที่ใช้เวลาว่าง รวมไปถึงกิจกรรมด้านการบันเทิง การท่องเที่ยว เป็นต้น 
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(Quanlitative Quarter, 2008) นอกจากนี้ชายรักชายยังให้ความส าคัญต่อการบริโภคข่าวสารผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มากกว่าเพศชายแท้ โดยชายรักชายใช้เวลาในการอ่านนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์วันละ 1.61 ชั่วโมง ฟังวิทยุวันละ 2.81 ชั่วโมง เล่นอินเทอร์เน็ตวันละ 2.70 ชั่วโมง และดู
โทรทัศน์วันละ 4.61 ชั่วโมง ในขณะที่ชายแท้อ่านนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วันละ 1.2 ชั่วโมง 
เล่นอินเทอร์เน็ตวันละ 1.39 ชั่วโมง ฟังวิทยุวันละ 2.07 ชั่วโมง และดูโทรทัศน์วันละ 2.83 ชั่วโมง 
(กฤษติกา คงสมพงษ์, 2555) ซึ่งจากผลส ารวจดังกล่าว นักการตลาดสามารถเจาะตลาดย่อยของกลุ่ม
ชายรักชายจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่า 
 นอกจากนี้จากการส ารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของ สพธอ. (2558) 
ยังพบอีกว่า ชายรักชายมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย
และเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 32.8 ในขณะที่เพศชายและเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 30.2 และ 24.2 
โดยประเภทสินค้าที่กลุ่มชายรักชายเลือกซ้ือทางออนไลน์ได้แก่ สินค้ากลุ่มแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 50.8 
รองลงมาคือ สินค้าอุปกรณ์ไอทีร้อยละ 28.8 ดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ และเกมร้อยละ 28 
ตามล าดับ 
 จากที่มาและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของ “รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่ม
ชายรักชาย” เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศของกลุ่มรักเพศ
เดียวกัน (Wong, 2015) และรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนได้มากถึง 50% 
ของประชากรทั่วโลก (We are Social, 2017) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย และจากที่  
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ในอนาคตมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากไม่มีตัวตนอยู่ในโลก
ออนไลน์เลย ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เฟซบุ๊กหรือเป็นอะไรก็ตาม มันจะไม่มี “ตัวเรา” มนุษย์ต้องมีท้ังตัวจริง 
มีเลือดเนื้อ แล้วก็มีตัวตนในโลกไซเบอร์ ถึงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ (ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข, 2554) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด (Technological Determinism Theory) ที่กล่าวไว้
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้ 
(McQuil,  2005) รวมไปถึงแนวโน้มในการซื้ อสินค้าและบริการทางออนไลน์ยั ง เ พ่ิมสู งขึ้น 
(สพธอ., 2559) ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว 
 
 
 
 
 



8 
 

1.2 ปัญหาน าวิจัย  
 
1.2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้า

และบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายเป็นอย่างไร 
1.2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายที่แตกต่างกัน มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก

แตกต่างกันหรือไม่ 
1.2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ

บริการทางออนไลน์ที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1.3.1 เ พ่ือหาลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก  

และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
1.3.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเอง

ในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย  
1.3.4 เ พ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม 

การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
 
1.4.1 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 

ที่แตกต่างกัน 
1.4.2 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง

ออนไลน์ ที่แตกต่างกัน 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
1.5.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชายรักชาย ที่มีอายุ 20-35 ปี เป็นผู้ที่ใช้งาน

เฟซบุ๊ก และเคยซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  
1.5.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 คน และเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ชุด 
1.5.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H1 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ของกลุ่มชายรักชาย 

 

1. กิจกรรม 

2. ความสนใจ 

3. ความคิดเห็น 

การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
1. ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย  
2. ความสบายใจเกีย่วกับภาวะชายรักชาย  
3. การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่  
   ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก  
4. การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับ 
   ขายรักชายผู้อื่นในเฟซบุ๊ก  
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุก๊ของชายรักชาย  
6. การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย 
7. การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับ 
   แง่มุมอื่นของชีวิต 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
1. ประเภทของสินค้าหรือบริการ 
2. ช่องทางในการสั่งซื้อ  
3. ช่องทางในการช าระเงิน 
4. จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อ 
5. วัตถุประสงค์ในการซื้อ  
6. บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
7. โอกาสในการซื้อ 
8. ข้ันตอนในการซื้อ  
 

H2 

ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.7.1 เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเอง 

ของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย 
1.7.2 เพ่ือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่ม 

ชายรักชาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดได้  

 

1.8 นิยามศัพท ์
 
1.8.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการ

ใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคล (Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว 
(Interest) และความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองและสิ่งรอบข้าง (Opinion) 

1.8.2 การเปิดเผยตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วย ทัศนคติต่อภาวะ 
ชายรักชาย ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศ
ของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับ
ชายรักชายผู้ อ่ืนในเฟซบุ๊ก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย  
การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับ
แง่มุมอ่ืนของชีวิต  

1.8.3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง ประเภทของสินค้าหรือบริการ ช่องทาง
ในการสั่งซื้อ ช่องทางในการช าระเงิน จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อ วัตถุประสงค์ใน 
การซื้อ บทบาทของกลุ่มที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ  
และขั้นตอนในการซื้อ 

1.8.4 ชายรักชาย หมายถึง ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้วยกันแต่ยังพึงพอใจใน
เพศชายของตนเอง แต่งตัวเป็นผู้ชาย มีการรับรู้ในตนเองว่าเป็นชายรักชาย อาจถึง
ขั้นรู้สึกอยากแตะเนื้อต้องตัวกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน 

 



บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย” ผู้วิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชายรักชาย 
 2.2 แนวคิดเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเอง 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับชายรักชาย (Male Homosexual) 
 
 ในปัจจุบันมีค าที่มีความหมายเกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันมากมาย ซึ่งให้ความ
หมายถึงชายที่มีความพึงพอใจหรือมีแนวโน้มน าทางเพศ (Sexual Orientation) ตลอดจนการกระท า
ทางเพศต่อเพศเดียวกัน เช่น กะเทย ตุ๊ด รักร่วมเพศ ชายรักชาย หรือแม้แต่ค าทับศัพท์จาก
ภาษาต่างประเทศ เช่น โฮโมเซ็กชวล (Homosexual) เกย์ (Gay) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค าที่ใช้เรียก
กันในวัฒนธรรมย่อย เช่น ลูกสาว คุณแม่ แต๋ว กะเทยหัวโปก สตรีเหล็ก ฯลฯ ซึ่งค าต่าง ๆ ที่กล่าวมา
หากมองในภาพรวมจะพบว่าหมายถึง ชายรักชาย ที่มีความปรารถนาหรือความต้องการทางเพศกับ
เพศเดียวกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ค าต่าง ๆ มีความหมายปลีกย่อยแตกต่างกันไป
ตามแต่ละสังคมและการแสดงออกของพฤติกรรม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
เป็นกลุ่มชายรักชาย หมายถึง ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้วยกันแต่ยังพึงพอใจในเพศชาย
ของตนเอง แต่งตัวเป็นผู้ชาย มีการรับรู้ในตนเองว่าเป็นชายรักชาย อาจถึงขั้นรู้สึกอยากแตะเนื้อต้อง
ตัวกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน ในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้ค าว่า “ชายรักชาย (เกย์)” เพ่ือสื่อ
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ถึงการที่เพศชายมีรสนิยมชอบเพศชายด้วยกันและใช้ค าว่า “กลุ่มชอบเพศเดียวกัน” เพ่ือสื่อถึงทั้งกลุ่ม
ชายรักชายและกลุ่มหญิงรักหญิง 
 พฤติกรรมของชายรักชายหรือเกย์ เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณของอียิปต์ 
กรีก และโรมัน ดังที่ปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ ทางวรรณกรรม ภาพวาด และภาพแกะสลักมากมาย 
อีกทั้งบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ต่างก็มีพฤติกรรมดังกล่าว เช่น นักปรัชญาอย่างอริสโตเติล 
(Aristotle) ได้เขียนเรื่องราวถึงความรักท่ีเขามีต่อเด็กหนุ่มโดยไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิ้น นอกจากนี้ใน
ยุคของจักรวรรดิโรมันก็มีโสเภณีชายบ าเรอความสุขอย่างแพร่หลาย เช่น จูเลียตซีซ่าส์ (Julius 
Caesar) ผู้ถูกกล่าวถึงว่ามีความสัมพันธ์กับองครักษ์หนุ่ม นอกจากนี้ยั งมีบุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอีกมากมาย (คมฉัตร วุฒิโรจน์, 2534) 
 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“พวกชอบเพศเดียวกัน” (Homosexuality) หมายถึง การมีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันกับ
ตนเพียงอย่างเดียวหรือโดยส่วนใหญ่ อาจจะมีและไม่มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันก็ได้ และผู้มี
พฤติกรรมชอบเพศเดียวกันไม่ถือว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิต (United Nations Development 
Program and United States Agency for International Development, 2014) 
 จากงานวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจว่า 
พวกชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) เป็นเพศไหนก็ได้ที่รัก ชอบ มีอารมณ์รักใคร่ และอยากใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกับบุคคลเพศเดียวกัน และไม่ใช่ไบเซ็กชวล (Bisexual) ซึ่งในปัจจุบันพวกชอบเพศเดียวกัน 
(Homosexual) ได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจนเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในสังคม โดยแบ่งได้
เ ป็ น  2  กลุ่ ม ใ หญ่ ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ช า ย รั ก ช าย  ( Male Homosexual) และกลุ่ ม หญิ ง รั กหญิ ง  
(Female Homosexual) (กิ่งรัก อิงคะวัต, 2542) ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากลุ่มชายรักชาย 
(Male Homosexual) เป็นหลัก โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ของการเพศ
ชายที่มีรสนิยมชอบเพศชายด้วยกันดังนี้  
 
 2.1.1 ความหมายของเพศ และเพศสรีระ (Sexand Biological Sex) 
 เพศ หมายถึง สัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับเพศ  
มีพัฒนาการ มีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งยังมีพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่มนุษย์ใช้สืบทอดเผ่าพันธุ์ (คมฉัตร วุฒิโรจน์, 2534) นอกจากนี้ เพศ ยังเป็นลักษณะที่ใช้บอกให้ผู้อ่ืน
ได้ทราบว่าบุคคลนั้นมีความเป็นหญิงหรือชาย ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่สามารถรับรู้ได้ แต่ลักษณะ
อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงลักษณะทางจิตใจและเป็นนามธรรม 
(สุมาลี สวยสะอาด, 2552) 
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 เพศสรีระ หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพของบุคคลซึ่งบ่งบอกว่าบุคคลเป็นหญิงหรือชาย  
อาจพิจารณาได้จาก โครโมโซมเพศ ต่อมเพศ ฮอร์โมน อวัยวะเพศภายใน อวัยวะเพศภายนอก  
ในบางกรณีอาจมีความผิดปกติบางประการ โดยอาจมีสองเพศ เป็นต้น (สมวดี ไชยเวช, 2556) 
 ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่สามารถระบุได้จากอวัยวะเพศภายนอกว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
ซึ่งจากอวัยวะเพศนี้เป็นสิ่งที่บอกได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน แต่ที่จริง
แล้วยังมีลักษณะภายในอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่ทารกเพศชายและเพศมีความแตกต่าง เช่น 
โครโมโซมเพศ อวัยวะเพศภายใน ลักษณะทางเพศ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นเพศสรีระ หมายถึง 
ลักษณะทางชีวภาพของบุคคลซึ่ งบ่งบอกว่าเป็น ชายหรือหญิง หรือมีสองเพศ (American 
Psychological Association, 2011 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556) เพศสรีระส่วนใหญ่จะติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด แต่จะมีลักษณะบางประการที่อาจเกิดขึ้นหรือแสดงออกมาในภายหลัง เช่น เมื่อเข้าสู่ช่วง
วัยรุ่น เพศชายจะมีเสียงที่ห้าวขึ้น และมีหนวด เพศหญิงจะมีหน้าอก เป็นต้น  
 เพศสรีระเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิ โครโมโซมที่มาจากไข่ 23 แท่ง 
กับโครโมโซมที่มาจากอสุจิ 20 แท่งจะจับคู่และท าหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดลักษณะของบุคคล 
ทั้งนี้โครโมโซมเพศ ซึ่งก็คือโครโมโซมคู่ที่ 23 จะเป็นตัวก าหนดเพศของทารก โครโมโซมเพศที่มาจาก
ไข่จะมีลักษณะเป็นโครโมโซม X เสมอ ส่วนโครโมโซมเพศที่มาจากอสุจิอาจเป็น X หรือ Y ก็ได้ หาก
อสุจิตัวที่เจาะไข่ได้ส าเร็จมีโครโมโซมเพศเป็น X ก็จะท าให้ตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็น XX และเกิดมา
เป็นเพศหญิง กล่าวคือ มีลักษณะโครโมโซมเป็น 46XX แต่หากอสุจิมีโครโมโซมเพศเป็น Y ตัวอ่อนก็
จะมีโครโมโซมเพศเป็น XY และเกิดมาเป็นเพศชาย โดยมีลักษณะเป็น 46XY (Georgolf & Roland, 
2010 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556)  
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเพศสรีระชายหญิงที่สังคมทั่วไปรู้จักกันดี ก็ยังมีบางกรณีที่เกิด
จากความผิดปกติบางประการของพัฒนาการ ซึ่งท าให้เกิดเพศใหม่ที่นอกเหนือจากชายหญิง ซึ่งถูก
เรียกว่าผู้ที่มีสองเพศ ( Intersex) หรือผู้ที่มีเพศสรีระที่ไม่ชัดเจน หรือภาวะเพศก ากวม (Sexual 
Ambuguity) การมีสองเพศหรือภาวะเพศก ากวมแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้ (Michigan 
Institute of Urology, 2012 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556) 
 1) การมีต่อมเพศทั้งสองเพศ (True Gonadal Intersex / Hermaphroditism) ภาวะสอง
เพศแท้ โดยเกิดมามีต่อมเพศทั้งสองเพศ มีทั้งรังไข่และอัณฑะพร้อม ๆ กัน อาจมีลักษณะเป็นอวัยวะ
เพศชายหรืออวัยวะเพศหญิงหรือมีลักษณะก ากวม สาเหตุของความผิดปกตินี้ยังไม่แน่ชัด นับว่าพบได้
ยากท่ีสุดในภาวะการมีเพศก ากวมทั้งหมด 
 2 )  ก า ร มี ส อ ง เ พศ โ ด ย โ ค ร โ ม โ ซ ม เ ป็ น  4 6 XY (4 6 XY intersex, Male Psuedo- 
hermophrodite) เป็นกรณีที่มีโครโมโซมเป็นเพศชาย แต่มีลักษณะอวัยวะเพศภายนอกที่ก ากวม 
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หรือมีอวัยวะเพศภายนอกดูเหมือนอวัยวะเพศหญิง บุคคลเหล่านี้อาจมีหรือไม่มีอัณฑะก็ได้ และ
อัณฑะที่มีอาจสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ได้  
 3 )  ก า รมี ส อ ง เพศ โ ดย โ ค ร โ ม โ ซม เป็ น  4 6 XX (46XX intersex, female Psuedo- 
hermaphrodite) เป็นลักษณะที่เกิดจากบุคคลที่มีโครโมโซมเพศหญิง บุคคลจะมีรังไข่และมดลูก
ตามปกติ แต่มีลักษณะอวัยวะเพศภายนอกที่ดูคล้ายลักษณะเพศชาย เช่น มีคลิตอริสที่ใหญ่จนดูคล้าย
องคชาต เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีลักษณะบางประการคล้ายเพศชายเช่น มีขน เสียงห้าว  
 4) การมีสองเพศชนิดซับซ้อนหรือระบุไม่ได้ (Complex or Undetermined Intersex) คือ 
ภาวะที่มีโครโมโซมเพศที่ผิดปกติ และมีลักษณะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ผู้ที่เป็นโรค 
Klinefelter Syndrome ซึ่งเป็นโรคที่พบในผู้ชาย ผู้ป่วยจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติโดยมีโครโมโซม X 
เกินมา เช่น มีลักษณะโครโมโซมเป็น 47XXY หรือ 48XXXY เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีลักษณะเป็นผู้ชาย มี
อวัยวะเพศชายและมีอัณฑะตามปกติ แต่มีขนน้อย มีหน้าอกโต และอัณฑะไม่สามารถสร้างเซลส์
สืบพันธุ์ได้  
 นอกจากนี้ ทางการแพทย์ยังได้แบ่งกลุ่มผู้มีสองเพศเป็นกระเทยแท้และกระเทยเทียม ซึ่ง
กะเทยแท้ (True hermaphrodite) ในวงการแพทย์หมายถึง คนที่มีอวัยวะเพศทั้งของผู้ชายและของ
ผู้หญิงอยู่ในคน ๆ เดียวกันโดยก าเนิด หรือมีอวัยวะเพศคาบเกี่ยวก้ ากึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นชายหรือเป็น
หญิง ในขณะที่กะเทยเทียม (Pseudoher maphrodite) ในทางการแพทย์หมายถึง คนเพศใดเพศ
หนึ่ง แต่การเจริญเติบโตทางเพศผิดปกติ ให้กลับมีลักษณะของอีกเพศหนึ่งหรือมีลักษณะก้ ากึ่ง ที่พบ
มากสุดคือ หญิงมีอัณฑะ (คมฉัตร วุฒิโรจน์, 2534) 
 อย่างไรก็ตาม “กะเทย” ที่สังคมรับรู้และเห็นได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มหญิงข้ามเพศ หรือเพศ
ชายที่มีความต้องการเป็นผู้หญิง แสดงออกและมีพฤติกรรมเป็นผู้หญิงทั้งแปลงเพศแล้วและยังไม่
แปลงเพศ ซึ่งแท้จริงแล้วกะเทยที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมไม่ใช่กะเทยที่มาจากเพศสรีระหรือจาก
การแบ่งกลุ่มทางการแพทย์ แต่กะเทยที่สังคมรู้จักถูกเรียกตามสภาพหรือลักษณะทางการแสดงออก 
หรือที่เรียกว่า “เพศสภาพ” 
  
 2.1.2 แนวคิดเรื่องเพศสภาพ (Gender) 
 การศึกษาในเรื่องของ Gender เกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่  70 โดยมีค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์มานิยาม แบ่งแยก และจัดประเภท ซึ่งในทางการแพทย์เพศมนุษย์ถูกจัดเป็น 2 ลักษณะ 
คือ เพศชายและเพศหญิง ส่วนผู้ที่มีสองเพศจะเรียกว่ากะเทย แต่ความรู้สึกของชายหญิงไม่ได้ขึ้นอยู่
กับอวัยวะเพศ เพศสภาวะ หรือเพศสภาพ ซึ่งมีความซับซ้อนและค าอธิบายทางการแพทย์ก็ไม่สามารถ
ตอบค าถามนี้ได้ จอห์น โมนีย์ (John Money) คือผู้ที่บุกเบิกแนวคิดเรื่อง Gender ในช่วงทศวรรษที่ 
50 โดยพยายามอธิบายความหมายของเพศในเชิงสังคม ซึ่งโต้แย้งกับค าอธิบายเดิมในเรื่องของเพศที่
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มองในเชิงกายภาพ (Physical Sex) โมนีย์มองพฤติกรรมเป็น Intersexuality หรือการเป็นรักหลาย
เพศ จึงได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง Gender น าไปสู่การศึกษาบทบาททางเพศ การแสดงออกทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องทางกายภาพเท่านั้น และยังอธิบายอีกว่า Gender คือ 
Multivariate and Sequential process หรือกระบวนการที่มีล าดับขั้น ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลง 
ต่อมาในทศวรรษที่ 60 โรเบิร์ต สโตลเลอร์ (Robert Stoller) ได้น าแนวคิดของ โมนีย์ มาศึกษา
เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ซึ่งแนวคิดเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือส าหรับการยืนยันว่า 
เพศที่สาม หรือกลุ่มคนรักร่วมเพศเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลรองรับ และหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เช่น การศึกษาโฮโมน หรือยีนส์ที่ก าหนดความเป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศ (Katz, 1995) 
 ในแวดวงวิชาการของประเทศไทยค าว่า Gender มีการบัญญัติค าอยู่หลายค า เช่น  
เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศภาวะ บทบาทชายหญิง ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหว่างหญิงชาย ความเป็นหญิงชาย ฯลฯ แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ค าว่า “เพศสภาพ” 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งค าว่า เพศสภาพ (Gender) ได้มีนักวิชาการให้ค าจ ากัดความเอาไว้
ดังต่อไปนี้  
 ภัสสร ลิมานนท์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า เพศสภาพ หมายถึง เพศที่ถูกก าหนดโดย
เงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรมให้แสดงบทบาทหญิงหรือชาย จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพและ
เงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนไป บทบาทเพศทางสังคม (Gender Roles) จึงแตกต่างกันในแต่ละ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ กันภัย (2546) ที่ให้ความหมายว่า เพศสภาพถูก
ก าหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และอ่ืน ๆ ท าให้สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็นชายหญิง
ในแง่มุมเฉพาะต่าง ๆ และไม่ได้ถูกก าหนดโดยระบบทางสรีระหรือชีววิทยา แต่ในทางกลับกัน 
สมวดี ไชยเวช (2556) ได้กล่าวว่า เพศสภาพ อาจได้รับอิทธิพลมาจากเพศสรีระ ซึ่งความเป็นชายหญิง
ตามนิยามของสังคมจัดเป็นสิ่งที่ถูกสังคมสร้างขึ้นเช่นกัน 
 จากความหมายของ เพศสรีระ (Sex) และเพศสภาพ (Gender) จึงสามารถสรุปได้ว่า  
มนุษย์มีเพศพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแต่เกิดคือ เพศสรีระ ซึ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้โดยธรรมชาติ (หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงเพศสามารถท าได้โดยการผ่าตัดแปลงเพศ) แต่ในการแสดงออกของบทบาททาง
เพศ คือ เพศสภาพ ซึ่งถูกก าหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถเลือกที่จะเปลี่ยน
บทบาทในการแสดงออกได้ เช่น ชายรักชายจะแสดงที่สื่อถึงเพศสภาพของตนผ่านทางพฤติกรรม 
ซึ่งแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก ๆ คือ พฤติกรรมทางสังคมที่เกิดจากการปรุงแต่ง ได้แก่ การแต่งกายและ
การแต่งหน้า พฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเรียกได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของบุคคล
นั้น ได้แก่ การพูดคุยและการแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ (สีตลา ประติพัทธ์กุลชัย, 2551) ซึ่งสอดคล้อง
กับ วุฒิพงศ์ คงทอง (2550) ที่กล่าวว่า ชายรักชายอาจแสดงภาพลักษณ์ของตนเองด้วยลักษณะ
ท่าทางการพูด และการแต่งกายที่แสดงออกอย่างชัดเจนโดยสถานที่ที่มักจะแสดงพฤติกรรมทางสังคม
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มากที่สุดได้แก่ สถานบันเทิง ผับ/บาร์ และสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะกลุ่มที่สามารถพบชายรัก
ชายกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ และการแสดงออกทางพฤติกรรมในสถานที่ดังกล่าวไม่ต้องปิดบัง ไม่ต้องหลบซ่อน 
และไม่ต้องระแวงกับการไม่ยอมรับ  
 
 2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับชายรักชาย (เกย์) 
 รสนิยมทางเพศเป็นความโน้มเอียงของบุคคลในการมีความสนใจฉันท์ชู้สาว หรือมีความรู้สึก
ทางเพศกับคนเพศตรงข้าม คนเพศเดียวกัน หรือทั้งสองเพศก็ได้ (American Psychological 
Association, 2011 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556) รสนิยมทางเพศแตกต่างจากอัตลักษณ์ทางเพศ 
ในขณะที่อัตลักษณ์ทางเพศเกี่ยวข้องกับการรับรู้ตนเองว่ามีจิตใจเป็นชายหรือเป็นหญิง รสนิยมทาง
เพศ จัดเป็นความชอบที่จะมีความรู้สึกรัก หรือดึงดูดใจกับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง 
การระบุว่าบุคคลเป็นเกย์ (Gay) เลสเบี้ยน (Lesbian) หรือไบเซ็กชวล (Bisexual) ไม่ถือว่าเป็นอัต
ลักษณ์ทางเพศ แต่ถือเป็นรสนิยมทางเพศ โดยลักษณะของรสนิยมทางเพศที่พบบ่อยได้แก่  
(Pastorino, E. & Doyle-Portillo 2012) 
 1) พวกชอบเพศตรงข้าม (Heterosexuals) ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้สึกฉันท์ชู้สาวหรือดึงดูด
ใจทางเพศกับผู้ที่มีเพศตรงข้ามกับตนเอง เช่น ผู้ชายที่ชอบผู้หญิง หรือผู้หญิงชอบผู้ชาย 
 2) พวกชอบเพศเดียวกัน หรือรักร่วมเพศ (Homosexual) หมายถึง บุคคลรู้สึกดึงดูดใจทาง
เพศกับคนที่มีเพศเดียวกับตนเอง โดยสามารถจ าแนกได้เป็นสองแบบ คือ 1) พวกที่มีร่างกายและ
จิตใจตรงกันข้ามกับเพศของตน หรือกลุ่มที่มีเพศสรีระเป็นเพศชาย แต่จิตใจเป็นหญิง และมีแนวโน้ม
จะแปลงเพศในอนาคต หรือกลุ่มที่มีสรีระเป็นเพศหญิงแต่มีจิตใจเป็นเพศชาย 2) พวกที่มีร่างกายและ
จิตใจเป็นชายหรือหญิงแต่รักเพศเดียวกัน (สุมาลี สวยสะอาด, 2552) 
 3) พวกชอบคนทั้งสองเพศ หรือไบเซ็กชวล (Bisexual) คือ บุคคลที่รู้สึกดึงดูดใจทางเพศกับ
ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สอดคล้องกับค าอธิบายของ สุมาลี สวยสอาด (2552) คือ พวกที่เป็นทั้งรักต่าง
เพศ และรักเพศเดียวกันในคนเดียว กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีร่างกายและจิตใจตรงตามเพศหรือไม่ก็ตาม แต่
มีความพอใจรักใคร่และมีความรู้สึกทางเพศได้กับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยอาจชอบทั้งสองเพศ
พอกัน หรือเพศใดเพศหนึ่งมากกว่ากันก็ได้  
 4) พวกไม่ชอบเพศใดเลย (Asexual) หมายถึง บุคคลที่ไม่มีความสนใจทางชู้สาวกับคนเพศใดเลย  
 ถิรนันท์ อนวัช และอนุสรณ์ บุญชิต (2529) ได้ให้นิยามค าว่า กลุ่มชอบเพศเดียวกัน (รักร่วม
เพศ) ว่า การมีความสุขทางเพศกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติกามกิจเพียง
อย่างเดียว แต่หมายถึงความพึงพอใจที่ได้พูดคุย ได้สัมผัส ดังนั้นหากบุคคลใดมีความรู้ สึกทางเพศกับ
เพศเดียวกันในระดับมาก หรือน้อย ก็ถือเป็นผู้ชอบเพศเดียวกัน ในขณะเดียวกัน  สุมาลี สวยสอาด 
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(2552) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า กลุ่มชอบเพศเดียวกัน คือการที่คน ๆ หนึ่งมีความคิด ความรู้สึกทาง
เพศ หรือกามารณ์ต่อบุคคลซึ่งเป็นเพศเดียวกัน และชอบสมสู่หรือร่วมเพศกับบุคคลในเพศเดียวกัน  
 นอกจากนี้ (นที ธีะโรจนพงษ์, 2548) ได้แบ่งกลุ่มชายรักชายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดย
แบ่งแยกตามบุคลิกการแสดงออกและบทบาทพฤติกรรมทางเพศ ดังนี้  
 1) กลุ่มชายรักชายแยกตามพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลิกภายนอก ( Pysical 
Appearance) จ าแนกออกเป็นสามกลุ่มย่อย ดังนี้ 
 กลุ่ม A หมายถึง กลุ่มท่ีมีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเต็มตัว (Macho) 
 กลุ่ม B หมายถึง กลุ่มที่มีบุคลิกภายนอกแข็งแกร่ง มีลักษณะสุภาพเรียบร้อย แต่ไม่ถึงขั้นไม่
กระตุ้งกระติ้ง (Neutral) สามารถสังเกตจากบุคลิกภาพภายนอกได้ชัดเจนว่าเป็นชายรักชาย 
 กลุ่ม C หมายถึง กลุ่มท่ีมีบุคลิกภายนอกกระตุ้งกระติ้ง (Feminine) และอาจแสดงออกอย่าง
ชัดเจนผ่านการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง  
 2) กลุ่มชายรักชายแยกตามบทบาทของพฤติกรรมทางเพศ (Sex Bahavior) จ าแนกออกเป็น 
สามกลุ่มย่อย ดังนี้  
 กลุ่ม a หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็นฝ่ายรุก (Active) เปรียบเหมือนผู้ชายที่ชอบเป็นฝ่าย
กระท า  
 กลุ่ ม  b หมายถึง  กลุ่ มที่ มีมีพฤติกรรมเป็นฝ่ ายรุกหรือฝ่ ายรับ ( Active + Passive)
เปรียบเสมือนผู้ชายที่ชอบเป็นทั้งฝ่ายกระท า และเปรียบเสมือนผู้หญิงที่ชอบเป็นฝ่ายถูกกระท า โดย
อาจสลับกันไปในบางครั้ง  
 กลุ่ม c หมายถึง กลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว (Passive) เปรียบเหมือน
ผู้หญิงที่ชอบเป็นฝ่ายถูกกระท า 
 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ชายรักชายหมายถึง ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้วยกัน
แต่ยังพึงพอใจในเพศชายของตนเอง แต่งตัวเป็นผู้ชาย มีการรับรู้ในตนเองว่าเป็นชายรักชาย อาจถึง
ขั้นรู้สึกอยากแตะเนื้อต้องตัวกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นแนวคิดที่ถูกน าเสนอครั้งแรกในปี 1963 โดย 
William Lazer ซึ่งได้จ ากัดความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตเอาไว้ว่า เป็นการแสดงให้ เห็นถึง
ภาพรวมของวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยการสร้างเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจาก
ความต่อเนื่องของการด าเนินชีวิตในสังคม (Plummer, 1974 อ้างถึงใน Assael, 1998)  
 (Hawkins, Best และConey (1998) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต 
เอาไว้ว่า หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากการหล่อหลอมจากสังคม  
ที่อาศัยอยู่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิต ทั้ งนี้ รูปแบบการด าเนินชีวิตมักได้รับอิทธิพล
จากหลายปัจจัย ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม ลักษณะทางประชากร เป็นต้น และมีผลต่อพฤติกรรมและ
การบริโภคของบุคคลดังต่อไปนี้  
 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

(Lifestyle 
Determination) 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

 ผลกระทบต่อการบริโภค 
(Impact on Behavior) 

• ลักษณะทางประชากร 

• วัฒนธรรมย่อย 

• ชนช้ันทางสังคม 

• แรงจูงใจ 

• บุคลิกภาพ 

• อารมณ์ 

• ค่านิยม 

• วงจรชีวิต 

• ครอบครัว 

• วัฒนธรรม 

• ประสบการณ์เดิม 

 

• กิจกรรม 

• ความสนใจ 

• ชอบ / ไม่ชอบ 

• ทัศนคติ 

• การบริโภค 

• ความคาดหวัง 

• ความรู้สึก 

 

การซื้อ  
• อย่างไร 

• เมื่อไหร่ 

• ที่ไหน 

• อะไร 

• กับใคร 

การบริโภค 
• ที่ไหน 

• กับใคร 

• อย่างไร 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแสดงรูปแบบการด าเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก (Hawkins, Best & Coney 1998)  
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 จากตารางที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางประชากร วัฒนธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เดิม ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้บุคคล
มีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป บุคคลจะท ากิจกรรม มีความสนใจ มีความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ก็ย่อมส่งผลต่อการบริโภคและการ
ซื้อสินค้าท่ีแตกต่างกันด้วย  
 ดังนั้น รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงเป็นแนวทางส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค นักการ
ตลาดสามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคเป็นคนประเภทไหน เลือกสินค้าหรือบริการแบบไหน ท ากิจกรรม
อะไร มีความสนใจในเรื่องใด และมีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างไร ด้วยเหตุนี้นักการ
ตลาดจึงพยายามวางต าแหน่งสินค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริ โภค  
(Solomon, 1994) 
 ปัจจุบันการด าเนินงานด้านการตลาดได้อาศัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
เป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผู้บริโภค ซึ่งในงานวิจัยนี้มี
ความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
เอาไว้แล้ว แต่ในปัจจุบันได้มีสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้งานในสังคม
ออนไลน์ค่อนข้างถี่ อีกทั้งยังเป็นสังคมในพ้ืนที่ออนไลน์ที่มีการแสดงอัตลักษณ์ของชายรักชาย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายในสื่อสังคมออนไลน์  
 รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยม หรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต  
ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ 
กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อของที่คล้ายกัน ดังนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดใน
การก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนต่าง ๆ เหล่านี้ 
(Solomon, 1994) 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตมีมาตรวัดที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะ
แบบ AIOs (Activities, Interest and Opinions) แบบ VALS, VALS2 และแบบ LOV แต่ในงานวิจัย
นี้จะเลือกใช้มาตรวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs เนื่องจากเป็นมาตรวัดที่มีความยืดหยุ่นสูง และ
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการวิจัยให้เข้ากับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้ อีกทั้ง AIOs เป็นวิธีการที่ให้รายละเอียดและข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็น
รูปธรรมในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิยมปฏิบัติ และข้อมูลที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับความสนใจในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้เอง  
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 ในการศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบAIOs ไม่มีกฎในการตั้งค าถามที่ตายตัว 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในแต่ละครั้ง แต่ค าถามส่วนใหญ่ที่ใช้ในการศึกษามักประกอบ
ไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (Hawkins, Best & Coney, 1998) 
 1) ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน สถานที่ ความคิดเห็น และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น  
 2) ค่านิยม (Values) คือ ความเชื่อหรือสิ่งที่เป็นที่ยอมรับหรือต้องการ 
 3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interest) หมายถึง กิจกรรมที่ผู้บริโภคมักจะท า 
เช่น งานอดิเรก กีฬา การเข้าโบสถ์ เป็นต้น 
 4) ลักษณะทางประชากร (Demographics) ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ลักษณะ
ของครอบครัว เชื้อชาติ เพศ และภูมิล าเนา 
 5) รูปแบบของการใช้สื่อ (Media Patterns) หมายถึง สื่อที่ผู้บริโภคนิยมเปิดรับ 
 6) ระดับการใช้ (Usage Rates) หมายถึง ระดับการบริโภคที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น ใช้ในระดับมาก ใช้ในระดับปานกลาง ใช้ในระดับน้อย และไม่ใช้
เลย  
 Plummer (1974, อ้างถึงใน Assael, 1998) ได้สรุปแนวทางส าหรับหัวข้อที่จะใช้ในการตั้ง
ค าถามส าหรับการศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบ AIOs 
 

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interest) 

ความคิดเห็น 
(Opinion) 

ลักษณะทางประชากร 
(Demographics) 

- การท างาน(Work) 
- งานอดิเรก (Hobbies) 
- กิจกรรมทางสังคม(Social 

Event) 
- การพักร้อน (Vacation) 
- ความบันเทิง(Entertainment) 
- เป็นสมาชิกชมรม 

(Club Membership) 
- การร่วมกิจกรรมชุมชน 
- (Community) 

- ครอบครัว 
(Family) 

- บ้าน (Home) 
- งาน (Job) 
- ชุมชน 

(Community) 
- การพักผ่อนหย่อน

ใจ (Recreation) 
- แฟช่ัน (Fashion) 
- อาหาร (Food) 

- ตัวเอง 
(Themselves) 

- ประเด็นทางสังคม 
(Social Issues) 

- การเมือง (Politics) 
- ธุรกิจ (Business) 
- เศรษฐกิจ 

(Economy) 
- การศึกษา 

(Education) 

- อายุ (Age) 
- การศึกษา 

(Education) 
- รายได้ (Income) 
- อาชีพ (Occupation) 
- ขนาดของครอบครัว 

(Family size) 
- ที่อยู่อาศัย (Dwelling) 
- ภูมิล าเนา

(Geography) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interest) 

ความคิดเห็น 
(Opinion) 

ลักษณะทางประชากร 
(Demographics) 

- การซื้อของ (Shopping) 
- กีฬา (Sports) 

- สื่อ (Media) 
- ความส าเร็จ 

(Achievements) 

- สินค้า (Product) 
- อนาคต (Future) 

 

- ขนาดเมือง (City size) 
 

 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Assael (1998) 
 
 ในปัจจุบัน การศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบ AIOs สามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท คือ (Moven, 1995)  
 1) การศึกษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs inventories) การศึกษาในลักษณะนี้จะท า
ให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยรวม เพ่ือให้นักการตลาดสามารถเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยทั่วไปของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และนักโฆษณาสามารถน าข้อมูลโดยรวมที่ได้ไปพัฒนาเป็น
แนวทางส าหรับการผลิตโฆษณาต่อไปได้ในอนาคต เช่น การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงวัยท างาน หรือการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต
ของวัยรุ่น เป็นต้น  
 2) การศึกษาโดยก าหนดประเภทสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Product specific AIOs 
inventories) เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยระบุประเภทสินค้าอย่างชัดเจน โดยให้ผู้ตอบ
ค าถามตอบค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า ทัศนคติ ความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อสินค้าหรือบริการ  
นั้น ๆ ข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงจุดขายของสินค้า หรือข้อความโฆษณา เป็นต้น  
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบ AIO ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม จากนั้นน าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) 
 
 การเปิดเผยตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลท าตนเองให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลอ่ืนในทาง
เดียวกัน (Jourard, 1971) และเป็นการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว เช่น ความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยมและ
ความฝันส าหรับอนาคต (Ellenson, 1982) ทั้ งนี้มนุษย์จะเปิดเผยตัวตนผ่านการแสดงออก 
ทางสีหน้า ท่าทาง เสื้อผ้า น้ าเสียง หรืออวัจนภาษาอ่ืน ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งใจ 
แต่การเปิดเผยตนเองโดยเจตนามักเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคล ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในบริบทนี้
มากกว่าบริบทอ่ืน ๆ ในการสื่อสาร (Stewart, 2000) 
 การเปิดเผยตนเองเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลก่อนจะน าไปสู่การ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีจุดเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองหรือการสื่อสารภายในตัวบุคคล
ก่อน จากนั้นขยายความสัมพันธ์เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยความรู้สึกเต็มใจที่จะเปิด เผย
เรื่องราวของตนเองให้ผู้อื่นรู้ (Littlejohn, 1983) การเปิดเผยตนเองของคู่สื่อสาร ช่วยให้เราสื่อสารกัน
ได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวพันกับการเปิดเผย
ความรู้สึก ซึ่งอาจเริ่มต้นที่การกล้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คนก าลังสื่อสารอยู่ และเมื่อท าเช่นนี้
บ่อยขึ้นอาจช่วยท าให้เกิดนิสัยกล้าเปิดเผยความรู้สึกต่าง ๆ มากขึ้น (ปัณณิกา จันทรปรรณิก, 2550) 
นอกจากนี้การเปิดเผยตนเองยังเป็นการพยายามเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นส่วนตัว (Private self) 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รู้จักความเป็นตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น
ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เจ้าตัวยอมเปิดเผยหรือเป็นที่ปรากฎให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้  
(บุษบา สุธีธร, 2551) 
 
 2.3.1 แบบจ าลองหน้าต่างโจฮารี (The Johari Window) 
 ในการอธิบายเรื่องการเปิดเผยตนเองนั้น นักทฤษฎีสื่อสารมักอ้างทฤษฎีทางจิตวิทยาของ
โจเซฟ ลุฟท์ (Joseph Luft) และฮาริงตัน อิงแฮม (Harrington Ingham) ผู้คิดค้น แบบจ าลอง
หน้าต่างหัวใจ หรือ หน้าต่างโจฮารี (The Johari Window) (ภากิตติ์  ตรีสกุล , 2554) ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่ใช้ในการอธิบายถึงระดับการพัฒนาความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตนเอง 
และการรับรู้ของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความรู้หรือข้อมูลภายใน
ตนเอง ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง (Aware) และมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเช่น นิสัย (Habit) 
ทัศนคติ (Attitude) หรือความสามารถพิเศษ (Talent) ของตนเองที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง  
ในขณะเดียวกันก็มีความรู้ หรือข้อมูลบางอย่างของตัวเอง เช่น นิสัย ทัศนคติ หรือความสามารถพิเศษ
ของตนเองที่คนอื่นสามารถรับรู้ หรือไม่สามารถรับรู้เช่นกัน  
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 จากแนวคิดดังกล่าว โจเซฟ ลุฟท์ (Joseph Luft) และฮารี อิงแฮม (Harrington Ingham) 
จึงออกแบบแบบจ าลองขึ้นมาเพ่ืออธิบายแนวคิดการเปิดเผยตนเองทั้งในส่วนที่ตนเองรู้ (Private 
Self) และในส่วนที่ผู้ อ่ืนรับรู้ตัวเรา (Public Self) โดยหน้าต่างดังกล่าวประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  
4 ส่วน แต่ละส่วนแสดงความแตกต่างของความมากและน้อย ในการรับรู้ที่แต่ละคนมีต่อตนเองและ
การรับรู้ของผู้อื่นที่มีต่อตนเองดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 2.2 หน้าต่างโจฮารี (The Johari Window) 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Luft (1969, 1984)  
 
 จากภาพที่  2.2 แสดงให้ เห็นว่าแบบจ าลองหน้าต่างโจฮารี  (The Johari Window)
ประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก ดังนี้ (Luft, 1969, 1984)  
 1) บริเวณท่ีเปิดเผย (Open area) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรา เช่น ชื่อ สถานที่ท างาน 
อาหารที่ชอบ หรือพฤติกรรมของตนที่ผู้อ่ืนสามารถเห็นหรือรับรู้ได้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราเปิดเผย
ให้บุคคลอ่ืนรู้ และข้อสังเกตต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองและคู่สื่อสารรับรู้และแลกเปลี่ยนกัน พื้นที่ของ
บริเวณนี้จะขยายกว้างขึ้นหรือลดลงขึ้นกับระดับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สื่อสาร ระดับความเสี่ยงในการ
เกิดผลเสียจากการเปิดเผยตนเอง ระดับความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และระดับความสัมพันธ์กับคู่สื่อสาร เป็นต้น  
 2) บริเวณจุดบอด (Blind area) ประกอบด้วยข้อมูลหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่รู้หรือ
แสดงออกว่าไม่รู้ แต่บุคคลอ่ืนรู้และสังเกตได้ เช่น การนอนกรน การขมวดคิ้วเมื่อเครียด ฯลฯ หรือใน
อีกกรณีคือ การที่บุคคลรับรู้พฤติกรรมของตนว่าเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคล แต่คู่สื่อสารประเมิน
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พฤติกรรมว่าเป็นการเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะการมองต่างมุมระหว่างบุคคล
ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีจุดบอดเกิดขึ้นในคู่สื่อสาร ดังนั้น 
ข้อมูลหรือพฤติกรรมที่เป็นจุดบอดในมุมมองของคู่สื่อสารอาจเป็นสาเหตุไปกระทบความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามการลดจุดบอดสามารถท าได้ด้วยการตั้งใจหรือใส่ใจยอมรับปฏิกิริยาตอบ
กลับของคู่สื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกและพร้อมในการปรับพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ เมื่อสามารถรับรู้จุดบอดก็จะท าให้อาณาเขตบริเวณลดลงและกลายเป็นบริเวณที่เปิดเผย
ในที่สุด 
 3) บริเวณซ่อนเร้น (Hidden area) ประกอบด้วยข้อมูลที่ตนเองรู้แต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้ เช่น 
ความหวัง ความฝัน ฯลฯ รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่ยอมรับ หรือหากผู้อ่ืนรู้
แล้วจะเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีกับเรา เป็นต้น บริเวณซ่อนเร้นเป็นตัวก าหนดระดับความไว้วางใจต่อบุคคล
อ่ืน หากเรามีความไว้วางใจก็จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กลายเป็นบริเวณเปิด ส าหรับผู้ชายที่เป็นกลุ่ม
ชายรักชายแต่ไม่เปิดเผยตนเอง จะใช้บริเวณซ่อนเร้นในการเก็บรสนิยมทางเพศของตน  
 4) บริเวณที่ไม่รู้ (Unknown area) หมายถึง ความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม
ที่ตนเองและบุคคลอ่ืนเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจ เช่น ภาวะจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคล ความสามารถ
พิเศษที่แอบแฝงอยู่ หรือปมด้อยบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึก เป็นต้น บริเวณไม่รู้มีโอกาสจะลดลง
ได้โดยที่ไม่รู้ตนเอง เนื่องจากการรับรู้และการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและการ
พัฒนาบุคลิกภาพซึ่งส่งผลต่อความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว  
 จากแบบจ าลองดังกล่าวพบว่า บริเวณทั้งสี่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่ออาณาเขต
บริเวณใดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะส่งผลกับบริเวณอ่ืนด้วย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดลงในแต่ละ
บริเวณได้แก่ การเปิดเผยตนเอง และปฏิกิริยาตอบกลับจากคู่สื่อสารอาณาเขตของทั้งสี่บริเวณของแต่
ละบุคคลจะไม่ เท่ากันและมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การเปิดเผยตนเองและการยอมรับปฏิกิริยาตอบกลับจากคู่สื่อสารคือปัจจัย
ส าคัญ และมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของบริเวณทั้งสี่ เมื่อคู่สื่อสารมีความสนิทสนมกันมากขึ้น 
บริเวณเปิดเผยของทั้งสองฝ่ายก็จะเพ่ิมขึ้นและบริเวณจุดบอดจะลดลงเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) เรื่อง “กระบวนการเปิดเผยตนเองของบุคคลที่เป็นรักร่วม
เพศ” ที่พบว่ า  บุคคลจะเปิด เผยตนเองกับผู้ที่ มีทัศนคติและท่ าทีที่ ดี กับกลุ่ มรักร่ วม เพศ  
ในขณะเดียวกัน การศึกษาของ ไชโย นิธิอุบัติ (2546) เรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการเปิดเผยตนเองของ
กลุ่มชายรักชาย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเปิดเผยตนเองทางอ้อมผ่านการสื่อสารด้วย  
อวัจนภาษา เช่น กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การแต่งหน้าแบบผู้หญิง เพ่ือเปิดเผยอย่างเป็นนัยมากกว่า
การเปิดเผยด้วยวาจา แม้จะเป็นความต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง แต่หากเป็นการท าให้ตนเองได้รับ
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อันตรายก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้า เพ่ือให้ไม่ต้องได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ  
 
 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง 
 พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550) ให้นิยามไว้ว่า การยอมรับตนเอง 
หมายถึง การตระหนักและยอมรับในสัมฤทธิพล ความสามารถ และขีดจ ากัดของตนเอง ในขณะที่ 
ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน (2548) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า การยอมรับตนเอง เป็นความรู้สึกพึงพอใจและ
ความนับถือที่มีต่อตนเองตามที่เป็นจริงจากการได้เรียนรู้ถึงข้อดี ข้อจ ากัดตนเอง และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในสังคม บุคคลที่มีการยอมรับตนเองจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีความคิด
ทางบวก รู้สึกอิสระ มีเอกลักษณ์ในตนเอง มีการสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างเปิดเผย เป็นธรรมชาติ 
สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งการยอมรับสภาพชีวิตจะเกิดประโยชน์
อย่างมากส าหรับบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤต ล้มเหลว พ่ายแพ้ สูญเสีย เจ็บป่วย เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว
บุคคลจะยอมรับตนเองมากกว่ายอมรับผู้อื่น และจะไม่ยอมรับผู้ที่ชี้จุดบกพร่องให้บุคคลได้เห็น ดังนั้น 
ผู้ที่ยอมรับในจุดบกพร่องของตนเองจึงต้องมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อตนเอง และมีความนับถือในตนเอง
และผู้อ่ืนด้วย (ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544)  
 งานวิจัยของ ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ (2555) เรื่อง “การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียง
ทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน” ได้ท าการวิเคราะห์
ประสบการณ์การยอมรับความโน้มเอียงทางเพศแบบชายรักชายเอาไว้ ผ่าน 6 กระบวนการดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ (2555) 
 

การเริ่มสัมผัสรสนิยม
ทางเพศแบบเกย์ 

การก้าวไปสู่ความ
ชัดเจนในการเป็นเกย์ 

การยอมรับอัตลักษณ์
ทางเพศของตน 

การเกิดบูรณาภาพ 

ของบุคลิกภาพ 
การใช้ชีวิตของเกย์ 

 

การเปิดเผยอัตลักษณ์
ทางเพศแบบเกย์ 

 

ภาพที่ 2.3 กระบวนการการยอมรับความโน้มเอียงทางเพศแบบชายรักชาย 
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 1) การเริ่มสัมผัสรสนิยมทางเพศแบบเกย์ของตน 
 การที่ชายรักชายเริ่มตระหนัก รับรู้ สัมผัสถึงรสนิยมทางเพศของตนเอง ในตอนเริ่มต้นจะรู้สึก
สับสนเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจถึงการมีรสนิยมทางเพศแบบเกย์ อีกทั้งความรู้สึกชอบเพศ
เดียวกันยังไม่ชัดเจน จึงท าให้เกิดความพยายามปฏิเสธความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน เนื่องจากความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นนี้ขัดแย้งกับค่านิยมของสังคม อย่างไรก็ตาม ชายรักชายบางรายได้สังเกตตนเองและพบว่าไม่
มีความสนใจผู้หญิงเลย  
 2) การก้าวไปสู่ความชัดเจนในการเป็นเกย์ของตน 
 การที่ชายรักชายผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเกย์ เช่น การเผชิญกับ
อคติทางลบของสังคม การมีประสบการณ์ทางเพศ การมีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับผู้ชาย รวมถึงการ
เชื่อในความรู้สึกและไม่ปฏิเสธความรู้สึกของตนเอง ที่จะมีส่วนเอื้อให้บุคคลเกิดความชัดเจนและเข้าใจ
ถึงตัวตนความเป็นเกย์มากยิ่งขึ้น  
 3) การยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของตน 
 ชายรักชายเกิดความชัดเจนในตนเองว่ามีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชาย เกิดการยอมรับ
และมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นเกย์ของตนเอง การเข้าสังคมของกลุ่มเกย์ รวมถึงปัจจัยทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมรอบข้างท่ีส่งผลต่อการยอมรับตนเองได้มากข้ึน  
 4) การเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศแบบเกย์ 
 ชายรักชายรับรู้และเริ่มท่ีจะยอมรับถึงความเป็นเกย์ของตนเอง จะเริ่มมีค าถามถึงการตอบรับ
ของครอบครัว สังคม ตลอดจนการเริ่มต้นที่จะแสดงตน เปิดเผยให้ครอบครัวและสังคมรอบข้างรับรู้ 
น าไปสู่ความลงตัวในการแสดงตนเองต่อที่สาธารณะ 
 5) การใช้ชีวิตของเกย์ 
 การที่ชายรักชายรับรู้ ยอมรับ และเข้าใจถึงข้อจ ากัดของชีวิตแบบเกย์และการใช้ชีวิตให้
สอดคล้องกลมกลืนกับตนเองและผู้อ่ืน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ของตนเองให้เกิดความสอดคล้องในตน ซึ่งนอกจากตนเองแล้ว พ่อแม่ยังเป็นบุคคลส าคัญท่ีชาย
รักชายพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องอีกด้วย 
 6) การเกิดบูรณาภาพของบุคลิกภาพ 
 การที่ชายรักชายได้เปิดรับประสบการณ์ทั้งหมดต่าง ๆ ที่ผ่านมาของตนเข้าสู่ตัวตน ได้พัฒนา
ตัวตนด้านอื่น ๆ และรวมตัวตนเกย์เข้ากับตัวตนของตนเอง ท าให้เกิดความลงตัว รู้สึกสบายใจที่ได้เป็น
ตัวของตัวเอง สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ได้ค้นพบและรู้ถึงความต้องการของตน 
มีความเต็มในชีวิต มีความสุขกับอัตลักษณ์เกย์ มีความทระนงในความเป็นเกย์ของตนเอง ไม่พยายาม
เป็นสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวจริงของตนเอง  
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 บุคคลที่มีการยอมรับตนเองจะมีลักษณะเป็นผู้ที่มีค่านิยมและหลักการความเชื่อมั่นของ
ตนเอง พร้อมยืนยันความคิดความเชื่อของตนเองเมื่อเกิดกรณีขัดแย้งในความคิดเห็น และพร้อม
เปลี่ยนแปลงความคิดตนเองเมื่อพบว่าไม่ถูก สามารถตัดสินใจในการกระท าของตนและยอมรับการ
กระท าท่ีตนเองกระท าเป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบัน ไม่กังวลถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องในอดีต มีความเชื่อม่ันว่า
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวเป็นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  
ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันถึงจะแตกต่างในเรื่องของความสามารถ พ้ืนฐานของครอบครัว เจตคติ
ต่อผู้อื่น มีความรู้สึกว่าตนไม่ได้เหนือหรือด้อยกว่าผู้อ่ืนเป็นผู้ที่สามารถรับการชื่นชมสรรเสริญจากผู้อ่ืน
ได้อย่างไม่รู้สึกเขิน สามารถยอมรับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น และเห็นว่าความรู้สึกต่าง ๆ 
เช่น ความโกรธ ความรัก ความเศร้า เป็นความรู้สึกธรรมชาติ  (Sasse, 1978 , อ้างถึงใน  
ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์, 2555) ชายรักชายที่เปิดเผยตนเองจะรับรู้ว่าตนเองชอบเพศเดียวกันตั้งแต่ยัง
เด็ก (กาญรัตน์ อินทุรัตน์, 2554) ซึ่งการเปิดเผยตนเองนี้ บุคคลจะเปิดเผยด้วยวิธีการสื่อสารเพ่ือ
เปิดเผยตนเองทางอ้อมด้วยอวัจนภาษา เช่น กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การแต่งหน้า ฯลฯ เพ่ือเป็น
การบอกเป็นนัยมากกว่าการเปิดเผยด้วยวาจา เพราะบุคคลมีสัญชาตญาณของการรู้จักรักษา        เอา
ตัวรอด แม้ว่ามีความต้องการจะเปิดเผยตนเองแต่หากเป็นการกระท าท่ีจะท าให้ตนเองได้รับอันตรายก็
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้า เพ่ือให้ตนเองมีชีวิตที่ไม่ต้องได้รับความกระทบกระเทือนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ นอกจากนี้บุคคลยังใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือเปิดเผยตนเองทางตรง โดยการบอกเล่าความจริง 
เพราะรู้สึกไว้วางใจ จึงพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงให้คนใกล้ชิดได้รับรู้และต้องการให้เกิดความรู้สึก
เห็นใจและความไว้ใจด้วย (ไชโย นิธิอุบัติ, 2546)  
 ผู้ที่ยอมรับในตนเองจะสะท้อนภาพออกมาในรูปของสุขภาพทางจิตใจ กล่าวคือ เป็นคนมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ดี คนพวกนี้มักจะมองตนเองว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่ืน คนที่คิดถึงตนเองในทางดี
ย่อมคิดถึงผู้อ่ืนในทางดีด้วย ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าจะได้รับการชื่นชอบจากผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน การ
คาดหวังของผู้อื่นท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมไปตามความคาดหวังนั้น เช่น การที่พ่อแม่คาดหวังว่าลูก
จะต้องเป็นคนดี ท าให้ลูกพยายามประพฤติตนเป็นคนดี เป็นต้น (ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544)  
 จากการศึกษาของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) เรื่อง “กระบวนการเปิดเผยตนเองของ
บุคคลที่เป็นรักร่วมเพศ” พบว่า กระบวนการเปิดเผยตนเองประกอบด้วยการเปิดเผยกับตนเอง และ
เปิดเผยกับบุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นและไม่เป็นรักเพศเดียวกัน ซึ่งในการเปิดเผยตนเองนั้น ก่อนอ่ืนต้องรับรู้
ว่าตนเองสนใจเพศเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่การยอมรับตนเอง ในการที่จะยอมรับตนเองมักจะต้องมี
ทัศนคติที่ดีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ (2553) เรื่อง “ผลกระทบที่หญิงรัก
ร่วมเพศได้รับจากการเปิดเผยตัวในสังคมไทย” ที่พบว่า การเปิดเผยตัวว่าเป็นหญิงรักเพศเดียวกันจะ
เกิดข้ึนหลังจากบุคคลยอมรับความเป็นหญิงรักเพศเดียวกันมาเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และหากผู้นั้น
มีการยอมรับในตนเองมากเท่าใด ก็จะมีการเปิดเผยตัวมากเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า การเปิดเผยตนเอง
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ของกลุ่มเพศทางเลือกถึงรสนิยมทางเพศของตนเอง เกิดจากการรับรู้ในตนเอง และน าไปสู่การยอมรับ
ตนเองจึงสามารถเปิดเผยตนเองในที่สุด 
 ในระหว่างกระบวนการเปิดเผยตนเองของชายรักชายจะมีสามขั้นตอนใหญ่คือ การเปิดเผย
กับตัวเอง เปิดเผยกับบุคคลอ่ืนที่ชอบเพศเพศเดียวกัน และการเปิดเผยกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ชอบเพศ
เดียวกัน โดยการเปิดเผยกับตัวเองนั้นคือการรับรู้ว่าตนเองมีความสนใจในเพศเดียวกัน ปัจจัยที่มีผล
คือ เพศ เชื้อชาติ อายุ ชนชั้น ศาสนา ความปลอดภัยของร่างกาย ก าลังใจ และความเกื้อหนุนทาง
สังคม ส่วนการเปิดเผยกับบุคคลอ่ืนขึ้นกับทัศนคติและความสบายใจกับภาวะการชอบเพศเดียวกัน 
เอกลักษณ์ทางเพศ และประกอบด้วย การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนเองกับบุคคลอ่ืน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มชอบเพศเดียวกัน การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน และการบูรณาการ
เอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืน ๆ ของชีวิต (University of Illinois at Urbana-Champaign, 
2003, อ้างถึงใน อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์, 2546)  
 
 2.3.3 การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
 การเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุ๊ก คือการเปิดเผยตนเองโดยการที่บุคคลระบุข้อมูลต่าง ๆ ลง
ในเฟซบุ๊กของตนเอง เช่น การตั้งค่าสถานะ การแสดงความคิดเห็น การกรอกประวัติโดยย่อ การลงรูป
ถ่ายหรือวิดีโอส่วนตัว รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ลงบนไทม์ไลน์ส่วนตัว  (Park, Jin & Jin, 
2011)  
 การสื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊กท าให้โลกท่ีกว้างใหญ่สามารถย่นระยะทางและเวลาเชื่อมต่อให้เข้า
มาใกล้ชิดกัน การสื่อสารในลักษณะนี้ท าให้ผู้ที่อยู่ในที่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ และเสียค่าใช้จ่ายที่ราคาถูกกว่ามาก ซึ่งการเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุ๊กมี
ความแตกต่างจากการเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร ดังนี้ (ปริณดา เริงศักดิ์, 2557)  
 
ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบการเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร 
 

การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก การเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร 

1) การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่าน     เฟ
ซบุ๊ ก  เ ป็ น ลั กษณะกา รสื่ อ ส า รบน พ้ืนที่
สาธารณะที่เกิดขึ้นระหว่างคนเป็นจ านวนมาก 
(ตามจ านวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก) 

1) การเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสารเป็นการ
สื่อสารระหว่างคนสองคนขึ้นไป แต่ต้องไม่มาก
จนท าให้ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างกันขาด
ความต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

การเปิดเผยตนเองโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก การเปิดเผยตนเองระหว่างคู่สื่อสาร 

2) ผู้ส่งสารสามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับจาก
เพ่ือนที่เข้ามาโพสต์ข้อความ หรือกดปุ่มถูกใจ
หรือปุ่มอ่ืน ที่แสดงอารมณ์ในประเด็นที่ผู้โพสต์
ได้เปิดเผยตนเองเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว 

2) ผู้ส่งสารสามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับหรือ
การตอบสนองจากคู่สื่อสารในระหว่างท าการ
สื่อสาร โดยสังเกตอากัปกิริยา สีหน้า ท่าทาง 
น้ าเสียง ในระหว่างท าการสื่อสารแบบเห็นเห็น
หน้ากัน (Face-to-Face Communication) 

3)  ข้ อความที่ โ พสต์ จะมี ลั กษณะไม่ เป็น
ความลับ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่
ออกไปสู่เพ่ือนในเฟซบุ๊กได้รับทราบ ซึ่งเป็น
ลักษณะของชุมชนออนไลน์ 

3) ข้อความที่สนทนากันระหว่างคู่สื่อสารอาจจะ
เป็นความลับหรือไม่เป็นความลับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับความสัมพันธ์ของคู่สื่อสาร เช่น คน
ทั่วไปพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก
มากกว่าที่จะเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงินในครอบครัว ยกเว้นคู่สื่อสารจะเป็น
คนที่มีความสนิทเป็นพิเศษจึงจะเปิดเผยข้อมูล
ความลับดังกล่าวได้ 

4) ระยะห่างระหว่างผู้ที่สื่อสารด้วยในเฟซบุ๊ก
จะแคบลง เพราะถูกย่นโดยระยะทางใน
ลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลาทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงมีความเป็นกันเอง
กับเพ่ือนทางเฟซบุ๊ก ท าให้ภาษาที่ใช้จะมี
ลักษณะเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น 

4)  ระยะห่ างระหว่ างคู่ สื่ อสารยั งคงรั กษา
ระยะห่างอยู่ตามปกติ จึงท าให้ภาษาที่ใช้จะมี
ลักษณะตามระดับความสัมพันธ์ของคู่สื่อสารเช่น 
พ่อแม่ ครู อาจารย์ หัวหน้างาน เพ่ือน เป็นต้น 
ซึ่งจะมีระดับของการใช้ภาษาที่มีความแตกต่าง
กันไป เช่น คุยกับเพ่ือนจะใช้ภาษาที่เป็นกันเอง 
หรือภาษาพูดปกติ แต่เมื่อคุยกับครู อาจารย์จะ
ใช้ระดับของภาษาที่เป็นลักษณะไม่เป็นกันเอง 
แต่เป็นภาษาที่มีความสุภาพและเป็นแบบแผน
มากขึ้น  

 
แหล่งที่มา: ปริณดา เริงศักดิ์ (2557) 
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 จากตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของการเปิดเผยตนเองระหว่างการสื่อสารแบบ
เห็นหน้าโดยมีคู่สื่อสาร และการเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถเปิดเผยได้มาก
ขึ้น และมีความเป็นกันเอง ซึ่งการเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุ๊กเป็นการสื่อสารบนพ้ืนที่สาธารณะ 
ระหว่างคนจ านวนมาก หรือคนกลุ่มใหญ่ ตามจ านวนเพ่ือนในเฟซบุ๊ก และผู้รับสารสามารถตอบกลับ
การสื่อสารนั้นด้วยปุ่มถูกใจหรือปุ่มแสดงอารมณ์อ่ืน ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นโต้กลับได้รวมไป
ถึงระยะห่างระหว่างผู้สื่อสารในเฟซบุ๊กจะแคบลง และภาษาที่ใช้จะมีความเป็นกันเองมากขึ้น  
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองสรุปได้ว่า การเปิดเผยตนเองมีความ
น่าสนใจในการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยม
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ซึ่งอยู่ในหมวดของ Social networking site ที่มีระดับการเปิดเผยตัวตน
สูง และมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมในระดับปานกลาง ขึ้นกับว่ามีเพ่ือนอยู่ในเครือข่ายมากน้อยเพียงใด 
(วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์, 2554) นอกจากนี้ยังได้กระบวนการเปิดเผยตนเองมาใช้ในการสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการสัมภาษณ์กลุ่ม ประกอบไปด้วย ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชาย
รักชาย การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืน การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของ
ตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชายรักชาย การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน 
และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต (University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2003 อ้างถึงใน อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์, 2546)  

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือสื่อดิจิทัลที่ได้รับการขนานนามจากนักการตลาดทั่ว
โลกว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมี อิทธิพลต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่ม เคล็ดลับของการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) คือ รู้จัก เรียนรู้ รับฟัง และเสนอข้อมูล
ได้ตรงความต้องการ มีความจริงใจและระบบเทคโนโลยีรองรับ เพ่ือการต่อยอดสู่การบริหารด้านอ่ืน ๆ 
ขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2554)  
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสังคมที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าหน้าที่เชื่อมโยง ท าให้
ผู้คนพบปะกันได้โดยไม่มีเรื่องของเวลาและสถานที่มาเกี่ยวข้อง (ชุตินธรา วัฒนกุล, 2554) การใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์คือการสนทนากับสังคม การสนทนาอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ 
พอดแคสท์ (Podcast) รูปภาพ การเขียนข้อความในเว็บบอร์ด (Webboard) ไปจนถึงการแท๊ก (Tag) 
และการเป็นเพ่ือนในเครือข่ายสังคม รูปแบบในสังคมออนไลน์ทั้งหมดเปิดโอกาสให้มีการสนทนากับ
คน ๆ เดียวหรือคนหมู่มาก สื่อสังคมออนไลน์จึงท าให้เกิดความผูกพันและการแบ่งปัน ซึ่งทั้งหมดคือ
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การสนทนาทั้งสิ้น (Evans, 2012) นอกจากนี้ Safko (2010) ได้นิยามสื่อสังคมออนไลน์อย่างสั้น ๆ 
เอาไว้ว่า “Social media is the media we use to be social.” สื่อสังคมออนไลน์คือสื่อที่ใช้เพ่ือ
ใช้ในการเป็นสังคม 
 กล่าวโดยสรุปคือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือสังคมที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ท าให้
ผู้คนสามารถพบปะกัน และสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็นสื่อส่วนตัวสาธารณะที่สามารถ
สื่อสารกับสังคมได้ทั้งในรูปแบบ รูปภาพ วิดีโอ และการแพร่ภาพสด ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นหลัก 
ถึงแม้ว่าเฟซบุ๊กจะได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง (รองจาก YouTube) แต่อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กเป็น
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานที่บ่อยเป็นอันดับหนึ่ง (สพธอ., 2559) ผู้วิจัยจึงเลือกสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 2.4.1 สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ยอดนิยมท้ังในประเทศไทยและ
ทั่วโลก ด้วยจ านวนผู้ใช้งานที่มหาศาล สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ ( Internet 
browser) บนคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น (Application) บนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ จึงท า
ให้สามารถเล่นเฟซบุ๊กได้ตลอดเวลา ประกอบกับฟีเจอร์ (Feature) ที่แบ่งปันได้ทั้งข้อความ รูปภาพ 
วิดีโอคลิป และสถานที่ รวมถึงการถ่ายทอดสด จึงท าให้สิ่งที่โพสต์สามารถกระจายต่อไปทั่วโลกได้
เพียงชั่วข้ามคืน (พรชัย ครองธรรมชาติ, 2558)  
 เฟซบุ๊กก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2004 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) และเพ่ือนอีก
สองคน คือ คริสฮิวส์ (Chris Hughes) และ ดัสติน มอสโควิตซ์ (Dustin Moskovitz) นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า เดอะเฟซบุ๊ก (thefacebook) มี
จุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นสมุดบันทึกรายชื่อของนักศึกษาท้ังหมดในมหาวิทยาลัย เดอะเฟซบุ๊กได้รับความ
นิยมอย่างมากและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นเฟซบุ๊ก ( facebook.com) ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้น
ภายหลังเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากสามารถจดจ าได้ง่าย เฟซบุ๊กเป็นสังคมออนไลน์ที่มีเครื่องมือและ
โปรแกรมประยุกต์ (Application) มากมาย ช่วยให้ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว สนุกสนาน ไม่ว่าจะใช้งานแบบส่วนตัวหรือใช้งานในเชิงธุรกิจ (ฐิติกานต์ นิริอุทัย, 
2555)  
 Kirtpatrick (2011) กล่าวว่า เฟซบุ๊กนับเป็นสื่อที่เข้าถึงเป้าหมายได้มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 
นักโฆษณาต้องการแสดงโฆษณาของตนต่อผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะตอบสนองได้มากที่สุด ซึ่งในอดีตต้อง
จ้างบริษัทต่าง ๆ เพ่ือตามรอยผู้ใช้งานระบบดิจิทัลทั่วอินเทอร์เน็ต เพ่ือพยายามรวบรวมข้อมูลด้าน 
เพศ อายุ และความสนใจของผู้ใช้งาน แต่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในปัจจุบันเต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องของ
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ตนเอง เพราะมั่นใจว่าผู้ที่เห็นจะมีเพียงผู้ที่ตอบรับเป็นเพ่ือนเท่านั้น ในขณะที่เฟซบุ๊กเองได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ใช้งาน และสร้างข้อมูลที่ละเอียดขึ้นผ่านทางพฤติกรรมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ตามกลุ่มและหน้าเฟซบุ๊กเพจ อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี้จากฐานข้อมูลเพ่ือ
ให้บริการลงโฆษณาแก่บริษัทต่าง ๆ แต่นโยบายของเฟซบุ๊กจะไม่ดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เว้น
แต่เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นไม่ละเมิดกฎของบริการ แต่อย่างไรก็ตามเฟซบุ๊กไม่เคยให้ข้อมูลที่แท้จริง
แก่บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการลงโฆษณา แต่จะให้ข้อมูลแบบกว้างที่รวบรวมเอาไว้แล้วน ามาสร้าง
เป้าหมายการโฆษณาที่แม่นย าไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Kirtpatrick, 2011) ซึ่งผู้ใช้งานจะเข้าไปดูความ
เคลื่อนไหวของเฟซบุ๊กอยู่สม่ าเสมอจนเหมือนเป็นสิ่งเสพติด (ฉันทนา วิริยเวชกุล, 2554)  
 เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอันดับสอง รองจากยูทูป (Youtube) แต่อย่างไรก็
ตาม เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 (สพธอ., 2559) เนื่องจากเป็น
สื่อที่เข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ (Kirtpatrick, 2011) และยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
กลุ่มเพศท่ีสามนิยมใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเพศชายและเพศหญิง (สพธอ., 2558) 
 
 2.4.2 กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นว่า
การสนทนาก าลังด าเนินไปในทิศทางใด และกลุ่มเป้าหมายมักรวมตัวกันที่ใด ซึ่งแบ่งได้เป็น 6  กลุ่ม 
ดังนี้ (Evans, 2012)  
 1)  ผู้ ส ร้ า ง  คือผู้ ที่ ไม่ อยู่ นิ่ ง ในการติดต่อกับสั งคม มีนิ สั ยชอบสร้ างบล็อก วิ ดี โอ  
วิกิ เว็บบอร์ด ฯลฯ มักจะชอบท างานอดิเรก และอยู่กับความคลั่งไคล้ ความไม่ชอบ หรือ ความรักที่มี
ต่อสินค้า แบรนด์ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะสร้างบางสิ่งขึ้นมาเพ่ือท าให้เกิดการสนทนา
เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ และเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน 
 2) นักวิจารณ์ มีบทบาทในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการแสดงความคิดเห็นในบล็อก มักเขียน
วิจารณ์สินค้าหรือบริการ และตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด นักวิจารณ์ชอบให้คะแนนสินค้า บริการ และ 
อ่ืน ๆ ด้วย คนกลุ่มนี้มักใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นสื่อหลัก เพ่ือให้คนทั่วไปได้รับรู้ความคิดเห็น
เหล่านั้น  
 3) นักตามเก็บ ชอบค้นหาและแชร์สิ่งต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต และมักจะคั่นหน้า เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
ต่าง ๆ เก็บเอาไว้ และเผยแพร่ในเว็บไซต์แบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
กลุ่มนี้มักเป็นสมาชิกประจ าของเว็บไซต์ที่ให้บริการคั่นหน้าเว็บออนไลน์ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักเป็นตัวก าหนด
ประเด็นที่ก าลังเป็นที่นิยม และมีความสามารถดึงคนหมู่มากให้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น  
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 4) ผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ที่แสดงบทบาทอยู่ในที่ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก หรือตามเว็บบอร์ด กลุ่มนี้
เป็นจุดที่ชุมชนหรือกลุ่มที่แท้จริงถือก าเนิดขึ้น และเป็นที่ที่สามารถด าเนินการสนทนาและแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กันในเรื่องต่าง ๆ ผู้มีส่วนร่วมชอบความรู้สึกที่ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่าง 
การได้เข้าร่วมเครือข่ายหรือเว็บไซต์ชุมชนท าให้พวกเขารู้สึกผูกพันกับผู้คนที่เป็นสมาชิกร่วมกันได้ 
เครือข่ายประเภทนี้ช่วยให้สมาชิกเชื่อมโยงหากันได้ในแบบที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริง คนกลุ่มนี้จึง
มองว่าความสามารถในการติดต่อกับคนมากมายแบบไร้ขีดจ ากัดเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ 
 5) ผู้สังเกตการณ์ มีนิสัยชอบติดตามดูความเคลื่อนไหวต่าง ๆ มักเป็นนักอ่านบล็อก และใช้
โปรแกรมตามข่าว (Feed Reader) รวมทั้งคอยติดตามทวิตเตอร์ของส านักข่าว ต่ าง  ๆ  เ พ่ือที่ จะได้
อัพเดทข่าวคราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ติดตามดูเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน  
คนกลุ่มนี้ชอบอ่านการจัดอันดันและบทวิจารณ์ต่าง ๆ และสามารถหาข้อสรุปให้ตนเองจากการอ่าน
นั้นได้อีกด้วย 
 6) คนวงนอก มีลักษณะชอบใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ และมี
แนวโน้มว่าเป็นผู้สูงวัยแต่ไม่เสมอไป เพราะลักษณะทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 
 2.4.3 ปัจจัยในการก าหนัดอัตลักษณ์ของบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ 
 ในยุคของสื่อออนไลน์ก่อให้เกิดเป็นสังคมใหม่ ซึ่งเป็นโครงข่ายทางสังคมของปัจเจกบุคคล
จ านวนมากที่มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยปราศจากข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์และทาง
การเมือง สังคมออนไลน์มีได้หลายลักษณะ บางสังคมเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางสังคมเน้น
การค้าขายสินค้าหรือบริการ บางสังคมเน้นการแชร์ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งสังคมออนไลน์นี้เป็นสิ่งที่ใคร
ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ สามารถรับรู้เรื่องราว หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงร่วมกิจกรรมที่
สังคมออนไลน์จัดขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์ได้ บุคคลสามารถก าหนดตัวตนหรืออัตลักษณ์
ของตนต่างจากโลกของความจริงได้ และสามารถเปิดเผยสิ่งที่ตนเองต้องการจะเปิดเผยได้เพียงเท่าที่
อยากจะท า อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นที่รับรู้ของสมาชิกในสังคมเดียวกัน แต่ก็มีปัจจัยบาง
ประการที่พิจารณาได้ว่า เป็นสิ่งที่สามารถมีอิทธิพลในการก าหนดอัตลักษณ์ในสังคมออนไลน์และเป็น
สิ่งที่ควรรู้หากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ ดังนี้ (พนา ทองมีอาคม และคณะ, 2559) 
 1) การก าหนดตัวตนของตนเองในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยก าหนดได้เองว่าจะให้สังคม
รับรู้ว่าตนเองเป็นใคร มีข้อมูลลักษณะอะไรที่จะให้สังคมนั้นรู้จัก มีขอบเขตในการเปิดเผยตนเองมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีขอบเขตที่ต่างกัน  
 2) การน าเสนอตัวตนในสังคม นอกจากการก าหนดตัวตนแล้ว การน าเสนอตนเองหรือท่าที
ของตนบนสังคมออนไลน์ที่เข้าร่วม เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดว่าสังคมจะรู้จักบุคคลไปในทิศทางใด 
ภาษาหยาบคายหรือสุภาพ มีท่าทียะโสโอหังหรืออ่อนน้อมถ่อมตน  
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 3) ชื่อเสียงของสังคม มีส่วนส าคัญในการก าหนดตัวตนของสมาชิก สังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีชื่อเสียงแตกต่างกันออกไป การเข้าร่วมในสังคมแบบใดแบบหนึ่ง ภาพ
และชื่อเสียงของสังคมนั้น จะติดตัวไปกับสมาชิกของผู้เข้าร่วมสังคมออนไลน์นั้น ๆ 
 4) ความสัมพันธ์กับสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน มีผลต่อการก าหนดอัตลักษณ์ของตัวตนบนสังคม
ออนไลน์ ซึ่งไม่แตกต่างจากชีวิตจริง การเป็นเพ่ือนกับใคร สนิทกับคนประเภทใดจะสะท้อนภาพถึงตัว
บุคคลด้วย ในสังคมออนไลน์ การเลือกเป็นเพื่อน เช่น แอดใคร กดไลค์ใคร หรือติดตามใคร ล้วนมีส่วน
ในการบ่งบอกตัวตนด้วยกันทั้งสิ้น  
 5) การจัดตั้งกลุ่ม สื่อสังคมส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้สมาชิกจัดตั้งกลุ่มของตนได้ และสามารถตั้ง
ได้หลายกลุ่ม การจัดกลุ่มบ่งบอกตัวตนของคน ในกลุ่มประกอบไปด้วยใคร มีกิจกรรมอะไรบ้าง เรื่องท่ี
กลุ่มให้ความสนใจ และท่าทีท่ีกลุ่มและสมาชิกมีต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดตัวตนของคน 
 6) การสนทนาและแสดงออกถึงความคิดเห็น จะสะท้อนส่วนลึกของคนเรื่องทัศนคติ ค่านิยม 
รสนิยม เรื่องราวและสิ่งที่สนทนา มีความใกล้ชิดกับการน าเสนอตนเองต่อสังคม ในขณะที่การน าเสนอ
ตนเองเรื่องของส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล บ่งบอกนิสัยและการขัดเกลาทางสังคม สิ่งที่สนทนาจะ
บ่งบอกตัวตนในส่วนลึกท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด การขัดเกลาทางจิตใจ  
 ปัจจัยดังกล่าว เป็นการก าหนดตัวตนของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งจะมีการก าหนดตัวตนให้สังคมรับรู้ว่าตนเป็นผู้ที่มีรสนิยมชอบเพศชาย
ด้วยกัน ผ่านการเปิดเผยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนสมาชิกในเครือข่ายของตนเอง รวมไปถึงการ
สนทนาและการแสดงออกทางความคิดเห็น ที่จะสะท้อนรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเองได้เป็น
อย่างดี  
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) 
 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอนในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคจ านวนมาก ก่อนตัดสินใจซื้อจะผ่านกระบวนการยืดยาวหลายขั้นตอน เริ่ม
ด้วยการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ออย่างกว้างขวาง แล้วน ามาเปรียบเทียบและประเมิน
ข้อดีข้อเสียในแต่ละยี่ห้อ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากก่อนตัดสินใจซื้อในขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตาม 
ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด การตัดสินใจซื้ออาจกระท าได้อย่างรวดเร็ว หรือเกือบจะทันที
ภายหลังจากท่ีได้เห็นผลิตภัณฑ์นั้น (ดารา ทีปะปาล, 2541)  
 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นปรากฎการณ์สากลที่เกิดจาก
มนุษย์ที่มีความต้องการ (Wants) และความจ าเป็น (Needs) ในการบริโภค ซึ่งหมายถึงการ
รับประทานและใช้สิ่งต่าง ๆ และมีความจ าเป็นทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs)  
 ชูชัย สมิทธิไกร (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการก าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 4 ประการคือ เพ่ือบรรยาย ท าความเข้าใจ ท านาย และควบคุมพฤติกรรม  
 นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ได้มา การบริโภค และการก าจัดทิ้งซึ่งสินค้า
และบริการ โดยที่พฤติกรรมเหล่านี้มิได้หมายถึงกิจกรรมที่แสดงออกทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึงกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของผู้บริโภคด้วย 
 Hanna และ Wozniak (2001) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาว่า
ผู้บริโภคมีวิธีการเลือก การซื้อ การใช้จ่าย และการใช้สินค้าและบริการอย่างไร เพ่ือสร้างความพึง
พอใจในความจ าเป็นและความต้องการของตนเอง 
 จากความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท าของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้สินค้า โดยพฤติกรรมนี้หมายถึงกิจกรรมที่
แสดงออกทางร่ายกายและกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างความพึง
พอใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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 2.5.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ความต้องการ 
(Need Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation 
of Alternatives) ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ  ( Purchase Decision) พ ฤ ติ ก ร ร ม ห ลั ง ก า ร ซื้ อ 
(PostpurchaseBahavior) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ก่อนการตัดสินใจซื้อจริงจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่
ส าคัญ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาจจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว หรืออาจใช้ เวลานานขึ้นกับผู้บริโภคในแต่
ละคน ซึ่งอาจจะข้ามหรือย้อนกลับไปยังบางขั้นตอน ขึ้นกับลักษณะของผู้ซื้อสินค้าและสถานการณ์
การซื้อ (Kotler and Armstrong, 2014)  
 

 

 
 
 
 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Kotler and Armstrong (2014) 
 
 1) การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจซื้อเริ่มขึ้นด้วยการที่ 
ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ ประกอบไปด้วยความต้องการที่เกิด จากสิ่งเร้าภายใน เช่น 
ความหิว ความกระหาย หรือความต้องการที่จะพัฒนาตนเองน าไปสู่การเรียนพิเศษ และความต้องการ
ที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น การรับชมโฆษณาหรือการสนทนากับเพ่ือนที่ท าให้เกิดความคิดที่จะซื้อ
รถยนต์คันใหม ่
 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงความต้องการ บุคคลจะ
ค้นหาวิธีการที่จะท าให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ การค้นหาข้ อมูลจะเกิดขึ้นโดย
สัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องใช้ความพยายามและการวิเคราะห์เพ่ิมเติม การค้นหาข้อมูล
เพ่ิมเติมมี 2 ลักษณะคือ การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal Search) คือทบทวนความทรงจ าในอดีต
ถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และหากข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจจะเกิดการ
ค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External Search) ซึ่งค้นหาได้จาก 5 แหล่งดังนี้ 
  2.1) แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก เป็นต้น 
  2.2) แหล่งการค้า (Commercial sources) หรือแหล่งข้อมูลที่จัดโดยนักการตลาด 
  (Marketer-dominated sources) ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท สื่อการโฆษณา พนัก
  งานขาย ตัวแทนการค้า ร้านค้าที่จัดแสดงสินค้า เป็นต้น 

การรับรู ้
ความต้องการ 

การค้น 

หาข้อมูล 
การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรม 

หลังการซื้อ 

ภาพที่ 2.4 แผนภาพกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
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  2.3) แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
  เป็นต้น  
  2.4) แหล่งประสบการณ์ (Experientialsources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ 
  การใช้สินค้า เป็นต้น 
  2.5) แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพ 
  ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค
  ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) ผู้บริโภคต้องท าการประเมินผล
ทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ก่อนท าการตัดสินใจซื้อ ในขั้นนี้ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์การพิจารณาท่ี
จะใช้ส าหรับการประเมินผล โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เช่น ราคา ความ
คงทน หรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรืออาจเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียง
ของตราสินค้า แบบ หรือสี เป็นต้น  
 4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด 
โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจย่อย 5 ประการคือ  
  4.1) การเลือกผลิตภัณฑ์( ProductChoice) 
  4.2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
  4.3) การตัดสินใจเลือกผู้ขาย (Vendor Choice)  
  4.4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Choice)  
  4.5) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)  
 รูปแบบของการซื้อมี 2 ประการ คือ การซื้อเพ่ือทดลอง (Trial purchase) และการซื้อซ้ า 
(Repeat purchase) หากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกจะซื้อในปริมาณที่น้อย เป็นวิธีการ
พยายามที่จะประเมินผลิตภัณฑ์จากการใช้โดยตรง หากผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้จะเกิดการซื้อซ้ าอีกครั้ง  
 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) หลังการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รับจริง (Perceived value)กับความคาดหวัง (Expectation)  
หากคุณค่าที่ได้รับสูงกว่าหรือเท่ากับความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied)  
และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง รวมถึงการบอกต่อในแง่บวก แต่ในทางตรงกันข้าม 
หากคุณค่าที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะรู้สึกไม่พอใจ (Dissatisfied) และจะท าให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือตราสินค้าอ่ืน รวมถึงการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านลบอีกด้วย  
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 2.5.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์กร ช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด ( Marketing Strategies)  
ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ โดยค าถามที่ใช้ในการค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 
6Ws และ1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ Howเพ่ือค้นหา
ค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดังนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,  
ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์, 2550) 
 
ตารางท่ี 2.4 ค าถาม (6Ws และ1H) และค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 
 

ค าถาม (6Wsและ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target market?)  

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
1) ประชากรณ์ศาสตร์ 
2) ภูมิศาสตร์ 
3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
4) พฤติกรรมศาสตร์ 

2) ผู้บริโภคซื้ออะไร  
(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects)  
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์คือ  
1) คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 
component)  
2) ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive 
differentiation) 

3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer buy?)  

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อคือ  
1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
2) ปัจจัยด้านสังคม 
3) ปัจจัยส่วนบุคคล 
4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Wsและ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  
(Who participates in the buying 
decision?)  

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
1) ผู้ริเริ่ม 
2) ผู้มีอิทธิพล 
3) ผู้ตัดสินใจซื้อ 
4) ผู้ซื้อ 
5) ผู้ใช้ 

5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี 
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของปี ช่วงเวลาใดของวัน 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่าง ๆ  

6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคท าการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ 

7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does 
the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย 
1) การรับรู้ถึงความต้องการ การรับรู้ปัญหา 
2) การค้นหาข้อมูล 
3) การประเมินทางเลือก 
4) การตัดสินใจซื้อ 
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 
แหล่งที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) 
 
 2.5.3 ประเภทของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า เช่น การ
ซื้อยาสีฟันจะตัดสินใจง่ายกว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคอาจเลือกยาสีฟันที่ตนเองชอบ ดูจากราคา
และปริมาณ ในขณะที่การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์อาจมีปัจจัยเกี่ยวกับตราสินค้าเข้ามาเกี่ ยวข้อง ท าให้
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Assael ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคเอาไว้ 4 ระดับ ตามระดับความเก่ียวพันกับตราสินค้า ดังนี้ (Kotler, 1997) 
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ภาพที่ 2.5 ประเภทของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Kotler (1997) 
 
 1) พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน (Complex buying behavior)  
 เป็นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูง และเห็นถึงความแตกต่างของตรา
สินค้า เนื่องจากสินค้ามีราคาแพงจึงซื้อไม่บ่อยครั้ง ผู้บริโภคจึงต้องค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น การซื้อ
คอมพิวเตอร์จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ และน ามาเปรียบเทียบกันในแต่ละยี่ห้อ เป็นการซื้อ
สินค้าที่ต้องใช้การหาข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ พฤติกรรมการ
ซื้อที่ซับซ้อนมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่  
  1.1) ผู้บริโภคพัฒนาความเชื่อท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 
  1.2) ผู้บริโภคพัฒนาทัศนคติท่ีมีต่อผลัตภัณฑ์  
  1.3) ผู้บริโภคเลือกซ้ือโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ  
 2) พฤติกรรมการซื้อท่ีลดความไม่สบายใจ (Dissonance-reducing buying behavior) 
 เป็นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูงกับสินค้า แต่เห็นถึงความแตกต่างของ
ตราสินค้าต่ า มักเป็นสินค้าราคาแพงที่ซื้อไม่บ่อย ทั้งนี้ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบสินค้าจากหลาย ๆ ร้าน 
หากพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวก หรือเลือกสินค้าที่มีราคาต่ า
กว่า แต่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจน อาจซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกว่าก็ได้ หลังการตัดสินใจ
ซื้อหากเกิดความผิดหวังจะน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไป  



41 
 
 3) พฤติกรรมการซื้อท่ีเป็นนิสัย (Habitual buying behavior)  
 เป็นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่ ากับสินค้า และไม่เห็นถึงความแตกต่าง
ของตราสินค้า เป็นสินค้าที่ซื้ออยู่เป็นประจ า แต่ไม่ถือว่าเป็นการภักดีต่อตราสินค้าและไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจซื้อตามกระบวนการปกติ เพราะผู้บริโภคไม่ได้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะซื้ออย่างไร พฤติกรรมหลังการซื้อไม่ได้ผ่านการประเมินทางเลือก ซึ่งกระบวนการซื้อเริ่ม
จากความเชื่อต่อตราสินค้า ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อม และพฤติกรรมการซื้อที่อาจตามมาด้วยการ
ประเมินผล 
 4) พฤติกรรมการซื้อท่ีหาความหลากหลาย (Variety-seeking buying behavior) 
 เป็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีความแตกระหว่างตราสินค้าสูง แต่มีระดับความเกี่ยวพันต่ า 
มักเกิดขึ้นในการซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยง และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตราสินค้า และทราบถึงความ
แตกต่างของคุณภาพสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงตราสินค้าอยู่เสมอ 
เพราะชอบลองของใหม่ เช่น ขนม ลูกอม เป็นต้น  
 
 2.5.4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ หมายถึง การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด 
การขาย การช าระเงิน การขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่ได้
หมายความถึงเพียงแค่สื่ออินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงโทรศัพท์ วิทยุ แฟ็กซ์ เป็นต้น ซึ่ง
เราสามารถท่ีจะท าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ และเสียง (เจริญศักดิ์ รัตนวราห 
และวัชรพล เกษตระชนม์, 2554)  
 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ หมายถึง 
การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางส าหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัว
บุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร ทั้งนี้เพ่ือช่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ หมายถึง การ
ท าธุรกรรมการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การจัดส่งสินค้า การแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 สรุปคือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์หมายถึง การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถแบ่งรูปแบบได้ดังนี้ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) 
 1) Business-to-Business (B2B) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ (บริษัท ผู้ผลิต 
และตัวแทนจ าหน่าย) กับองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง เช่น การจัดซื้อ (Purchasing) การจัดจ้าง 
(Procurement) และการจัดการตัวแทนจ าหน่าย (Supplier Management) เป็นต้น  
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 2) Business-to-Consumer (B2C) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค
ทั่วไป มีลักษณะเป็นการค้าปลีก (Retail) ดังนั้น E-Commerce ประเภทนี้อาจเรียกได้อีกชื่อว่า 
Electronic Retailing (E-Retailing ห รื อ  E-Tailing) ตั ว อ ย่ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ เ ภ ท นี้  เ ช่ น 
www.amazon.com เป็นต้น 
 3) Consumer-to-Consumer (C2C) เป็นการท าธุรกรรมโดยตรงระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภค เช่น การขายสินค้ามือสอง การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น  
 4) Consumer-to-Business (C2B) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคทั่วไปกับองค์กร
ธุรกิจ ผู้บริโภคจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกหรือสหกรณ์ แล้วท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการใน
นามของกลุ่มสหกรณ์  
 5) Intrabusiness E-Commerce เป็นการท าธุรกรรมที่ใช้เครือข่ายอินทราเน็ต ( Intranet) 
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การด าเนินงานและบริการต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กร เช่น การส่งข้อมูลจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงิน เป็นต้น 
 6) Business-to-Employee (B2E) ธุรกรรมประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Intrabusiness 
E-Commerce แต่จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น เช่น 
การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวการฝึกอบรบและสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 
 7) Collaborative Commerce (C-Commerce) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ
กับผู้มีส่วนร่วมทางการค้า ได้แก่ กลุ่มคนที่ต้องปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) เช่น ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ บริษัทขนส่งสินค้า และตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น 
 8) Electronic Government (E-Government) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพนักงานภายในองค์กรภาครัฐเอง  
 9) Exchange-to-Exchange (E2E) เป็นธุรกรรมที่ ใช้หลักการเดียวกับ E-Commerce 
กล่าวคือ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สินค้า และบริการผ่านทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Marketplace) ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของผู้ซื้อผู้ขายหลายราย  
 10) Nonbusiness E-Commerce เป็นการท าธุรกรรมในหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น 
องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรทางสังคม เป็นต้น  
 กฤธชัย งดงาม (2545) ได้แบ่งประเภทในการช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1) การช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้ 5 วิธีดังนี้  
  1.1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
  1.2) การส่งไปรษณีย์ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
  1.3) การส่งเช็คทางไปรษณีย์ 
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  1.4) ไปรษณีย์เรียกเก็บเงินปลายทาง 
  1.5) การหักบัญชีธนาคารโดยตรง 
 2). วิธีการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในทางปฏิบัติสามารถท าได้ 7 วิธีดังนี้ 
  2.1) การใช้บัตรเครดิต 
  2.2) บัตรเดบิต 
  2.3) บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.4) เช็คอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.5) เงินอิเล็กทรอนิกส์  
  2.6) การโอนเงินข้ามบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.7) การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 ผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยอธิบายการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชายรักชาย โดยผู้บริโภคจะต้องผ่าน
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด ซึ่งจากแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคท า
ให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดแนวค าถามที่จะใช้ในแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ประเภทของสินค้าหรือบริการ  ช่องทางในการสั่งซื้อ ช่องทางในการช าระเงิน จ านวนเงินสูงสุดที่เคย
ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ และ
ขั้นตอนในการซื้อ นอกจากนี้ยังได้น าระบบช าระเงินในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ใน
แบบสอบถามอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะประเภทของสินค้า
และบริการทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น สามส่วน ตามลักษณะของตัวแปร ได้แก่  
1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยตนเอง  
3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
 2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 การศึกษาของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) เรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภค 
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในกรุงเทพมหานคร” เป็นวิจัยแบบสังเกต 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มชายรักชายกลุ่มหนึ่ง และสังเกตรูปแบบการด าเนินชีวิต รวมทั้งการ
ค้นคว้าจากบทความที่เกี่ยวของเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นได้ใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นการวิจัยแบบสืบเสาะ โดยใช้การถามตอบแบบไม่ตายตัว เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจเกย์ นักโฆษณา นักการตลาด และนักกฎหมาย และใช้การวิจัยแบบส ารวจ 
เป็นกระบวนการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีการวัดครั้งเดียว  
ซึ่งผลการวิจัยสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชายได้ 6 กลุ่ม ดังนี้  
 1) กลุ่ม Homey Gay Lifestyle ชอบท ากิจกรรมในบ้าน และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อความรู้ เช่น ชอบปลูกต้นไม้ เข้าครัว พักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด ชอบท าบุญและนั่งสมาธิบ้าง 
นอกจากนี้ยังชอบเข้าห้องสมุดและชมนิทรรศการต่าง ๆ  
 2) กลุ่ม Night Going Gay Lifestyle ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบเต้นร า สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า 
เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย คิดว่าการนินทาเป็นเรื่องสนุก มีความเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งบันเทิง
ช่วยคลายเครียด มองว่าสินค้าไทยไม่มีคุณภาพ รวมทั้งการแสดงของไทยเป็นสิ่งที่ล้าสมัย  
 3) กลุ่ม Obviously Gay Lifestyle นิยมแต่งตัวแฟนซีเป็นผู้หญิงบางโอกาส มักเปลี่ยนคู่
นอนบ่อย และให้ความส าคัญกับรูปร่างหน้าตาของผู้ที่จะมาเป็นแฟนด้วย มีความสนใจในเรื่องสวย ๆ 
งาม ๆ คิดว่าผู้ชายแต่งหน้าอ่อน ๆ ได้ และคิดว่าการแต่งตัวแปลก ๆ เวอร์ ๆ ดู เท่ดี ชอบกิจกรรมการ
พนัน กลุ่มนี้พร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเกย์ หรือนิทรรศการเกย์ เป็นอย่างด ี
 4) กลุ่ม Trendy Gay Lifestyle สนใจในความก้าวหน้าของชีวิต และความก้าวหน้าทาง
วิทยาการใหม่ ๆ ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสาร เช่น ขาดอุปกรณ์
ติดต่อสื่อสารไม่ได้ ชอบลองของใหม่ก่อนเพ่ือน รักอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มี
สังคมกลุ่มเพ่ือนที่เหนียวแน่น 
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 5) กลุ่ม Conservative Gay Lifestyle นิยมใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัว เช่น ตระหนักถึงการ
เก็บออม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอดส์เป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่าเกย์ยุคใหม่ไม่ควร
แสดงออกมาก และเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของเกย์ไทยยังจ ากัดอยู่  
 6) กลุ่ม Healthy Gay Lifestyle นิยมใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เช่น มีกิจกรรมด้านกีฬา ออก
ก าลังกาย เล่นกล้าม มีความใส่ใจในการรักษารูปร่างให้ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน น้ าตาลสูง 
พิถีพิถันการแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสูง ชอบเที่ยวต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ  
 ผลการวิจัยยังพบว่า พฤติกรรมการบริโภคที่กลุ่มตัวอย่างกระท าในระดับความถี่สูงคือ การ
รับประทานอาหารนอกบ้าน ฉีดน้ าหอม ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ครีมโลชั่น และหมวดพฤติกรรมที่มีระดับ
ความถี่ต่ าคือ การซื้ออุปกรณ์กีฬา ซื้อประกันชีวิต ซื้อบุหรี่ ซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ ต ซื้อทัวร์ต่างประเทศ 
เข้าสถานดูแลผิวหน้านวดตัว เที่ยวเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ และการซื้อบริการทางเพศ 
และเม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและ
บริการพบว่า  
 1) กลุ่ม Homey Gay Lifestyle ไม่พบความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าหมวดแฟชั่น หมวด
สุขภาพและหมวดท่องเที่ยวบันเทิงเลย  
 2) กลุ่ม Night Going Gay Lifestyle มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและ
บริการหมวดแฟชั่นและหมวดท่องเที่ยวบันเทิง 
 3) กลุ่ม Obviously Gay Lifestyle มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการ
หมวดแฟชั่น หมวดสุขภาพ และหมวดท่องเที่ยวบันเทิง 
 4) กลุ่ม Trendy Gay Lifestyle มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการ
หมวดแฟชั่น หมวดสุขภาพ และหมวดท่องเที่ยวบันเทิง  
 5) กลุ่ม Conservative Gay Lifestyle มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและ
บริการหมวดแฟชั่น หมวดสุขภาพ และหมวดท่องเที่ยวบันเทิง 
 6) กลุ่ม Healthy Gay Lifestyle มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการ
หมวดแฟชั่น หมวดสุขภาพ และหมวดท่องเที่ยวบันเทิง 
 นอกจากนี้ ยั งมี ง านวิ จั ยที่ คล้ ายคลึ งกั นกับ  กิ่ ง รั ก  อิ งคะวัต  (2542) ซึ่ ง เป็นของ 
เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) เรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อ
ของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบวัดครั้งเดียว มีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มชายรักชายที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 20-50 ปี โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น จ านวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยจัดสรรเวลาให้มากที่สุด คือ การเล่นอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ พักผ่อนอยู่บ้านใน
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วันหยุด และคุยโทรศัพท์กับเพ่ือน ในด้านความสนใจคือ ชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต ส่วนประเด็น
ที่เห็นด้วยและให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ฉันชอบใช้ชีวิตให้ตื่นเต้นมีสีสัน นอกจากนี้ได้มีท าการจัด
กลุ่มของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายได้ 7 กลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มรักการท่องเที่ยว (Traveling Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่ รักในการท่องเที่ ยว
หลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า รับประทานอาหารนอกบ้าน ขับรถเล่น 
เขา้ร่วมกิจกรรมเกย์ เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน สังสรรค์บ้านเพ่ือน แต่งแฟนซีเป็นหญิง ชมคอนเสิร์ต 
ท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศ ชอบเล่นกีฬา เที่ยวชมงานอุปกรณ์ไอที ( IT) และมีการนัดพบ
เพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต 

2) กลุ่มโฉบเฉี่ยวหรูหรา (Elegant Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้มุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดูดีอยู่เสมอ 
ติดตามแฟชั่น ยอมไม่ ได้หากต้องแต่งตัว เชย ของที่ ใช้ต้องไม่ซ้ า ใคร มองว่าการใช้สินค้า 
แบรนด์เนมหรูหราจากต่างประเทศท าให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดีกว่า ชอบซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่า
เหตุผล เมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด นอกจากนี้ยังรักการสื่อสารทุกรูปแบบ ขาด
อุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ มองว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องเสียหาย การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก 
คนมีฐานะดูน่าคบหา และหากอนาคตต้องแต่งงานเป็นเพราะสังคมบังคับ ทั้งยังอยากรับเด็กมา
อุปการะเพ่ือเป็นบุตรอีกด้วย 

3) กลุ่มเดินหน้าท้าทาย (Adventurous Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้สร้างสมดุลให้กับชีวิต
ตนเองได้ รักอิสระ เป็นคนเก่งมีความสามารถ อยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาใคร และภาคภูมิใจในความเป็น
เกย์ ชอบใช้ชีวิตให้ตื่นเต้นมีสีสัน ท ากิจกรรมท้าทาย อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก พัฒนาตนเอง
เพ่ือความส าเร็จในอนาคต ขยันและตั้งใจท างาน ให้ความส าคัญกับครอบครัว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชื่อ
เรื่องศาสนาและบุญกรรม มีความคิดเห็นว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ได้แล้ว และอินเทอร์เน็ตช่วยให้
โลกไม่เงียบเหงา สามารถเปิดเผยตัวตนได้มากกว่าแต่ก่อน และในบทบาทของผู้บริโภค องค์กรที่
รับผิดชอบต่อสังคม การโฆษณา และราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

4) กลุ่มไฮเทคโนโลยี (Hi-Technology Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้มุ่งเน้นในการเป็นผู้น าด้าน
การใช้อุปกรณ์ Hi-Technology อยู่เสมอ ชอบติดตามข่าวสารไอทีและซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต 
นิยมท างานหารายได้พิเศษ เรียนพิเศษวิชาที่ตนเองสนใจ เข้าห้องสมุด เที่ยวชมงานประชมหรือ
นิทรรศการ และเข้าชมรมเสวนาการเมือง นอกจากนี้ยังมองว่าวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่เป็นสิ่งล้าสมัย 
สินค้าไทยมักไม่มีคุณภาพ และต่างประเทศน่าท่องเที่ยวกว่าประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม 
Trendy Gay Lifestyle ของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542)  

5) กลุ่มชีวิตออนไลน์ (Online Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้ เน้นท ากิจกรรมด้านการเล่น
อินเทอร์เน็ต สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และพูดคุยโทรศัพท์กับเพ่ือนฝูง นิยมดาวน์โหลดเพลงและ
วิดีโอจากอินเทอร์เน็ต ยามว่างชอบอ่านนิยาย เรื่องสั้น หรือบทความจากเว็บไซต์  
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6) กลุ่มรักความเป็นไทย (Thailism Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง
อยู่เสมอ คิดว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ดีที่สุด เปรียบเป็นสวรรค์ส าหรับเกย์ และมีความกังวลว่าใน
อนาคตอาจจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยามที่มีอายุเพ่ิมมากข้ึน  

7) กลุ่มรักบ้าน (Sweet-Home Gay Lifestyle) คนกลุ่มนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท ากิจกรรม
ที่บ้าน เช่น รับชมโทรทัศน์ ฟังเพลง เน้นการพักผ่อนอยู่บ้าน ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในช่วงวันหยุด มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็นด้านกลุ่มแฟชั่น กลุ่มสุขภาพ และ
กลุ่มเทคโนโลยี  ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม Home Gay Lifestyle ของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) 
 สินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคมากที่สุดคือ การรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) รองลงมาคือสินค้าด้านการแต่งกาย คือ เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด น้ าหอม และเครื่องประดับ ในขณะที่สินค้าและบริการที่มี การ
บริโภคน้อยที่สุดคือ การซื้อบริการทางเพศ รองลงมาคือ เที่ยวซาวน่า ซื้อบุหรี่ ชมภาพยนตร์ในโรง 
และท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าและบริการ พบว่า  
 1) กลุ่มรักการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็น
ด้านกลุ่มแฟชั่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเทคโนโลยี  
 2) กลุ่มโฉบเฉี่ยวหรูหรา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็น
ด้านกลุ่มแฟชั่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเทคโนโลยี 
 3) กลุ่มเดินหน้าท้าทาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็น
ด้านกลุ่มสุขภาพ กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเทคโนโลยี 
 4) กลุ่มไฮเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็นด้าน
กลุ่มแฟชั่น กลุ่มสุขภาพ กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเทคโนโลยี 
 5) กลุ่มชีวิตออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็นด้าน
กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยี 
 6) กลุ่มรักความเป็นไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็น
ด้านกลุ่มแฟชั่น และกลุ่มสุขภาพ  
 7) กลุ่มรักบ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเด็นด้านกลุ่ม
แฟชั่น กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยี 
 การศึกษาของ อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) เรื่อง “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจแบบวัดผลครั้งเดียว โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การแบ่งเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้  อรอุมา ศรีสิทธิพันธ์ ได้น าตารางวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต AIO 
Framework ในหัวข้อกิจกรรม (Activities) ที่คนเราจะท าในชีวิตประจ าวันมาเป็นเกณฑ์ ซึ่งการ
ก าหนดตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิตผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบกิจกรรม 9 ประเภท ดังนี้ 
 1) การงาน (Work) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่องานหรือ
การศึกษาโดยมีความถี่ในการท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว ส่วนในเรื่องการสมัครงานหรือการหารายได้
พิเศษผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการจัดการเรื่องการเงิน การธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยท า ตามล าดับ 
 2) งานอดิเรก (Hobbies) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหางานอดิเรกผ่านอินเทอร์เน็ต
เลยสักครั้ง แต่อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยท ากิจกรรมนี้นาน ๆ ครั้ง  
 3) กิจกรรมทางสังคม (Social Events) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเลยสักครั้ง ส่วนการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าเป็นครั้งคราว  
 4) การพักร้อน (Vacation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยจองที่พัก โรงแรม หรือ
ยานพาหนะ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเลยสักครั้ง  
 5) ความบันเทิง (Entertainment) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยท ากิจกรรมด้านความ
บันเทิงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเล่นเกม
ทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างไม่เคยซื้อตั๋วประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่เคยดูหนังฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งคราว  
และเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตนาน ๆ ครั้ง  
 6) สมาชิกสโมสร (Club Membership) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมาชิก
สโมสรต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 7) กิจกรรมชุมชน (Communities) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยพูดคุยสนทนาหรือ
หาเพ่ือนทางอินเทอร์เน็ต แต่มีการติดตามความเคลื่อนไหว หรือเรื่องราวในสังคมผ่านกระดานข่าว 
(Webboard) นาน ๆ ครั้ง  
 8) เลือกซื้อเสื้อผ้า (Shopping) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 9) กีฬา (Sport) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยชมหรือหาข้อมลกีฬาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ในขณะที่มีกลุ่มที่เคยท ากิจกรรมนี้บนอินเทอร์เน็ตนาน ๆ ครั้ง  
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 การศึกษาของ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550) “รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ
ภาคสนาม โดยกระจายสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ความหลากหลายมากท่ีสุด จ านวน 
400 คน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ณัฐกานต์ บุญนนท์ ได้น าตารางวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต AIO 
Framework มาเป็น เกณฑ์  โดยกิจกรรมที่ กลุ่ มตั วอย่ า งส่ วนใหญ่นิ ยมท า เป็นประจ า คื อ  
การดูโทรทัศน์ รองลงมาคือ ฟังวิทยุและฟังเพลง คุยโทรศัพท์ เล่นอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ  
ด้านประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุดคือ การเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ รองลงมา
คือความสนใจด้านการพักผ่อน สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ชอบติดตามข่าวสารต่าง ๆ ชอบไปพบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง ตามล าดับ ด้านประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญและเห็นด้วยมากที่สุดคือ 
ยาเสพติดเป็นตัวบ่อนท าลายชาติ รองลงมาคือ ครอบครัวคือพ้ืนฐานส าคัญของชีวิต ความพยายาม
น ามาซึ่งความส าเร็จ ต้องท าวันนี้ให้ดีที่สุดเพ่ืออนาคตที่สดใจ เราควรใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง 
ตามล าดับ  
 นอกจากนี้ ณัฐกานต์ บุญนนท์ ยังได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยใช้การวิเคราะห์การ
จัดกลุ่มด้วยวิธี Cluster Analysis ระหว่างกลุ่มตัวแปร กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  
ซึ่งสามารถจัดได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มรักสบายและตามกระแสนิยม เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบความสะดวกสบายและมีค่านิยม
ชอบท าตามวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่สนใจหรือยังไม่คิดถึงอนาคตเพราะเห็นว่ายังอีกไกล ไม่สนใจที่จะ
เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ ไม่เห็นด้วยว่าความพยายามน ามาซึ่งความส าเร็จ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ เห็นว่าการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่องเสียหาย รวมถึงไม่เห็นด้วยว่าวัฒนธรรม
ไทยท าให้สังคมน่าอยู่ 
 2) กลุ่มมุ่งมั่นจริงจัง เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความมุ่งมั่นจริงจังกับชีวิตทั้งในด้านครอบครัว 
สภาพแวดล้อมรอบตัว และการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความคิดเห็นว่าครอบครัวคือพ้ืนฐานส าคัญ
ของชีวิต เสียใจถ้าเอนทรานซ์ไม่ติด มีการวางแผนและการคิดก่อนการซื้อ เห็นด้วยว่าโฆษณามีส่วนใน
การตัดสินใจซื้อ และตระหนักว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนรวมทั้งวัยรุ่น 
 3) กลุ่มบันเทิงนิยม เป็นกลุ่มวัยรุ่นทิ่นิยมท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือการ
ผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เวลาว่างในการอ่านนิตยสาร ไปดูคอนเสิร์ต ใช้เวลาในการอ่านนิยาย 
เรื่องสั้น ดูวีซีดี ดีวีดี และชอบคุยโทรศัพท์  
 4) กลุ่มอนุรักษ์นิยม เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณี 
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ให้ความส าคัญและสนใจในด้านการเรียน โดยมักจะเรียนพิเศษ มีความคิดเห็น
ว่าการมีแฟนท าให้การเรียนแย่ลง และเห็นด้วยว่าควรใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง รวมทั้งเห็นด้วยว่ายา
เสพติดเป็นตัวบ่อนท าลายชาติ ค่อนข้างเก็บตัวโดยชอบที่จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าไปเที่ยวกับเพ่ือน 
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ไม่ชอบเดินเล่นตามศูนย์การค้า ไม่สนใจการไปพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง ไม่ชอบคุยโทรศัพท์ ไม่ค่อย
ดูวีซีดี ดีวีดี และไม่ดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์   
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยสามารถน าข้อค าถามไป
ใช้เป็นค าถามตั้งต้นในการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่มได้ และน าไปอ้างอิงในส่วนอภิปรายผลที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชายที่เปลี่ยนไป 
 
 2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยตนเอง 
 การศึกษาของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) เรื่อง “กระบวนการเปิดเผยตนเองของ
บุคคลที่เป็นรักร่วมเพศ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปี 
และเปิดเผยว่าตนเองเป็นผู้รักเพศเดียวกัน ผลการวิจัยในส่วนของกระบวนการเปิดเผยตนเองประกอบ
ไปด้วย ทัศนคติต่อภาวการณ์เป็นชายรักชาย ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย การเปิดเผย
เอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืน การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชาย
รักชาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชายรักชาย การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน และการบูรณาการ
เอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต ดังนี้  
 1) ทัศนคติต่อภาวะการเป็นชายรักชาย กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็น
อิสระพาตัวเองได้ ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ของสังคม เพ่ือนที่เป็นและไม่เป็นชายรักชายมีทัศนคติและ
ท่าทีกบัการเป็นชายรักชายของตนเองได้ดี  
 2) ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย พบว่า การเปิดเผยตนเองกับบุคคลอ่ืนจะท าได้
หลังจากสบายใจกับการเป็นชายรักชายและมีทัศนคติในแง่บวกต่อตนเอง และจะแสดงออกในรูปแบบ
พฤติกรรม โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตตามท่ีต้องการน าไปสู่ข้อที่ 3  
 3) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คบเพ่ือน
ที่เป็นชายรักชาย มีคู่รักเพศเดียวกัน ออกก าลังและดูแลสุขภาพแบบผู้ชายที่เป็นชายรักชายท า พูด
ด้วยค าพูดเฉพาะกลุ่ม น้ าเสียงขึ้น ๆ ลง ๆ มีความสนุกสนาน ฯลฯ  
 4) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชาย ส่วนใหญ่จะเปิดเผยกับเพื่อน
และหรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งผ่านค าพูดและพฤติกรรม โดยจะบอกกับบุคคลที่คิดว่ายอมรับได้ ไว้ใจได้ 
ซึ่งหากบุคคลนั้นมีทัศนคติในด้านลบต่อชายรักชาย บุคคลจะเลือกที่จะซ่อนตัวและหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติ 
 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชายรักชาย เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืน แต่ใน
งานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มชายรักชายเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้อยู่ใน
กรุงเทพฯ และกลัวว่าหากไปร่วมพาเหรด จะถูกถ่ายทดออกอากาศทางโทรทัศน์ และส่วนหนึ่งยังไม่ถึง
ช่วงวัยที่จะเข้าร่วม  
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 6) การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง เพราะไม่มีการรองรับทาง
สังคม ไม่มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน นอกจากนี้การคบกับผู้ที่เปิดเผยตนเองน้อยกว่า
หรือไม่เปิดเผยเลย ท าให้การคบกันเกิดความล าบาก เพราะไม่รู้ว่าจะวางตัวในที่สาธารณะอย่างไร  
 7) การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต ซึ่งเป็นลักษณะของ
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่ท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ว่าตนเป็นชายรักชาย ในการบูรณาการนั้นอาจเป็นการ
แต่งตัว การทานอาหาร การออกก าลังกาย งานที่ท า เพ่ือนที่คบ สถานที่พักอาศัย งานอดิเรก ซึ่งถือ
เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต แต่กลุ่มตัวอย่างบางรายมองว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของตนไม่ได้ต่าง
อะไรจากเพศชายและเพศหญิง  
 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าค าตอบของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ มาสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณต่อไป  
 
 2.6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 การศึกษาของ วันดี รัตนกายแก้ว (2554) เรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุค: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากการศึกษาข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
อาศัยความน่าจะเป็น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูปมากที่สุด รองลงมาคือสินค้าและบริการ
ประเภทการท่องเที่ยว/โรงแรม โดยจ านวนครั้งที่ซื้อมากที่สุดคือ 1-3 ครั้ง รองลงมาคือ 9-12 ครั้ง มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 1,501-2,000 บาท รองลงมาคือ 1,001-1,500 บาท นอกจากนี้ผู้ซื้อ
สินค้ายังไม่เคยซื้อจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่เฟซบุ๊ก รองลงมาคือการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง 
MySpace ใช้การตัดสินใจซื้อด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือการตัดสินใจซื้อเพราะบุคคลอ่ืนใน
ครอบครัว มีพฤติกรรมไม่จ ากัดโอกาสในการซื้อมากที่สุด รองลงมาคือซื้อเมื่อจ าเป็นต้องใช้สินค้าและ
บริการนั้น ๆ ทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหา เช่น www.google.com มากที่สุด รองลงมาทราบจาก
เครือข่ายเพ่ือนของเพ่ือนในเฟซบุ๊ก รวมถึงมีพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ าอย่างแน่นอนที่สุด รองลงมา
ไม่แน่ใจ  
 นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พิจารณาถึงปัจจัยการตลาดทั้ง 7 ด้าน โดยสรุปผลได้ดังนี้  
 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้ความส าคัญ
กับสินค้าที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือในการ รั บ ป ร ะ กั น
คุณภาพของสินค้า และการรับประกันคุณภาพสินค้า ตามล าดับ 
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 2) ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้ความส าคัญกับ
ราคาสินค้าและบริการถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอ่ืนมากที่สุด รองลงมาคือสามารถต่อรองราคาได้  และ
การแสดงราคาของสินค้าและบริการที่หน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน ตามล าดับ 
 3) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ให้
ความส าคัญกับความสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้มากที่สุด รองลงมาคือมีบริการส่ง
สินค้าถึงที่ตามต้องการ และสามารถแสดงความคิดเห็น ติดชมสินค้าและบริการไปยังผู้ขายได้ง่าย  
และสะดวกกว่าการซื้อสินค้าจากช่องทางอ่ืน ตามล าดับ 
 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ให้
ความส าคัญกับการมีบริการส่งสินค้าฟรี มีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าอย่างสม่ าเสมอมากที่สุด 
รองลงมาคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น จัดให้มีการลด แลก แจก แถม และชิงโชค เป็นต้น 
และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตน่าสนใจ ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ตามล าดับ 
 5) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้ความส าคัญกับ
พนักงานมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด รองลงมาคือพนักงานมีการให้บริการที่รวดเร็ว สามารถโต้ตอบข้อ
ซักถามผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที และพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจและมีมารยาทดี ตามล าดับ 
 6) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ให้ความส าคัญกับการจัดหมวดสินค้าให้สะดวกในการค้นหาเลือกซื้อมากที่สุด 
รองลงมาคือความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายละเอียดของสินค้าและบริการ และมีหน้าเว็บไซต์แสดง
ข้อมูลผู้ประกอบการครบถ้วน ตามล าดับ 
 7) ปัจจัยด้านกระบวนการให้การบริการ พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และความสะดวกในการสั่งซื้อ ตามล าดับ  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  
ผู้วิจัยสามารถน าไปใช้อ้างอิงในส่วนอภิปรายผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ และน าไปปรับเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับงานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 



บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง “การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย” ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชาย
รักชาย แล้วน ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลขั้นต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย กระบวนการวจัิย 

พัฒนาแบบสอบถาม 

 

เพื่อหาลกัษณะของการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
รูปแบบการด าเนินชีวติ กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
และบริการออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

 

เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของ
กลุ่มชายรักชาย 
เพื่อหาความแตกต่างระหวา่งรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการทาง
ออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย 
 

Group Interview 

Survey Research 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการวิจัย 
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  2) หลังจากพัฒนาแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เพ่ือหา
ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย และท าการจัดกลุ่มของรูปแบบการด าเนินชีวิต จากนั้นจึง
ทดสอบสมมติฐานโดยหาความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตและการเปิดเผยตนเอง
ในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย ความแตกต่างระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เพศชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศเดียวกัน หรือกลุ่ม
ชายรักชาย (เกย์) โดยอายุของกลุ่มที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปี 2559 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 16 – 35 ปี (สพธอ., 2559) แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20-35 ปี เนื่องจากตามกฎหมายของไทย ก าหนดให้ผู้ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ 
 
 3.1.1  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณา
เลือกตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 13 ราย และมีการก าหนดคุณลักษณะและสัดส่วนที่ต้องการไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ตรงตามนิยามศัพท์ และเป็น
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กและเคยซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าและคัดออกดังนี้ 
  3.1.2.1 เกณฑ์การคัดเข้า 
 1) เป็นชายรักชาย (เกย์) ที่ยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง มี อายุ 20-35 
 2) มีความเต็มใจในการเข้าร่วมการวิจัยและยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
เปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ และเซ็นเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย 
 3) เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี และถือสัญชาติไทย 
  3.1.2.2 เกณฑ์การคัดออก 
 1) เป็นผู้ที่มีระบุอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากชายรักชาย (เกย์) 
เช่น กะเทย หรือเป็นผู้ที่มีความต้องการจะแปลงเพศ 
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 2) มีความล าบากใจในให้ข้อมูลหรือไม่ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 
  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เพ่ือเก็บข้อมูล 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 
ของกลุ่มชายรักชาย โดยประชากรที่ใช้ในการท าการศึกษาในงานนี้ ได้แก่ เพศชายที่มีรสนิยมทางเพศ
ชอบเพศเดียวกัน หรือกลุ่มชายรักชาย (เกย์) มีอายุระหว่าง 20– 35 ปี มีการใช้งานเฟซบุ๊ก และมี
ประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มี
ตัวเลขระบุที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ      คอ
แครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่น
เอาไว้ที่ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนให้เป็นร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  
  n  = Z2  
         4e2 
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  e = ระดับความคลาดเคลื่อน ในที่นี้ก าหนดให้เป็น 0.05 
  Z  =  ระดับความเชื่อม่ัน หรือระดับนัยส าคัญ  
    ในที่นี้ก าหนดให้เป็น 95% มีค่า Z = 1.96 
  n = (1.96)2  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน  
    4 (0.05)2 

 
 จากผลการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran ได้จ านวน 384 คน 
ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพ่ือให้ง่ายต่อการค านวณ โดยให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 ภายใต้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ร่วมกับ
การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มชายรักชายที่ใช้
เฟซบุ๊ก และเคยซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดย 
Google Form และใช้วิธีการส่ง Link ไปยังกลุ่มเพ่ือนและคนใกล้ชิดผ่านทางสื่อเฟซบุ๊ก และขอความ
ร่วมมือในการกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไปเพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลประกอบไปด้วยประเด็นข้อค าถาม แบบปลายเปิด (Open-ended Question) โดยไม่มีการ
จ ากัดค าตอบและมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการตอบ สามารถอธิบายรายละเอียดใน
หลาย ๆ แง่มุมของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แบ่งออกเป็น กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยแบ่งการสนทนาออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย ตามกรอบ AIO (Assael, 
1998) คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อค าถามจาก เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 
(2554) และกิ่งรัก อิงคะวัต, 2542) มาดัดแปลงเพ่ิมเติม 
 ช่วงที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองของชายรักชายผ่านเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้น า
ผลการวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) มาเป็นแนวในการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ โดย
แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ดังนี้  
 1) ทัศนคติต่อภาวะการเป็นชายรักชาย  
 2) ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย  
 3) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืน 
 4) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชาย 
 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชายรักชาย  
 6) การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน 
 7) การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต 
 ช่วงที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของชายรักชาย 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 1) ประเภทของสินค้าหรือบริการ 
 2) วัตถุประสงค์ในการซื้อ  
 3) บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
 4) โอกาสในการซื้อ 
 5) ขั้นตอนในการซื้อ 
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 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มมาสร้างเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน โดยน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็น
เครื่องมือในแบบสอบถาม (สามารถดูแบบสอบถามได้ที่ภาคผนวก) 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scalce) โดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ 
แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในส่วนของความสนใจ
และความคิดเห็น แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) และก าหนดมาตราส่วน
เอาไว้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ลักษณะของ
แบบสอบถามในส่วนแรกเป็นค าถามที่สามารถเลือกตอบได้หลายค าตอบ (Checklist Questions)
และเป็นค าถามที่ให้เลือกตอบค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple choice question) ในส่วนที่
สองเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) และ
ก าหนดมาตราส่วนเอาไว้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
 เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปรซึ่งใช้มาตรวัดระดับความถี่แบบ Likert Scale ดังนี้
  น้อยที่สุด    1 คะแนน 
  น้อย     2 คะแนน 
  ปานกลาง    3 คะแนน 
  มาก     4 คะแนน 
  มากที่สุด    5 คะแนน 
 ในการแปลความหมายจะน าค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มมาแบ่งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1.00 – 1.80   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
  2.61 – 3.40   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  4.21 – 5.00   หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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3.3 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ  
 
 ผู้วิจัยได้น าค าตอบจากผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์กลุ่ม มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และท า
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยมีกระบวนการดังนี้   
 1) ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะ
เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ทุกตัว 
 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้หาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย หรือ IOC (Index of item objective congruence) โดยน าแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
 3) ตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถาม 30 ชุดไปทดสอบ 
(Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และก าหนดให้ค่าของความ
เชื่อถือไว้ที่ .7 หลังจากการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) พบว่าทุกข้อค าถามมีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ดังนี้  
 ค าถามเก่ียวกับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก Alpha = .906 
 ค าถามเก่ียวกับกิจกรรม Alpha = .867 
 ค าถามเก่ียวกับความสนใจ Alpha = .849 
 ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น Alpha = .832 
 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ Alpha = .817 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 ในการจัดท าการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นชายรักชาย 13 คนใช้เวลา
สนทนาทั้งสิ้น 4 โมง 30 นาทีโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง และได้บันทึกการ
สนทนาด้วยเครื่องบันทึกเสียง โดยก่อนจบการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้มีการกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากการ
สนทนาคร่าว ๆ  
 การเก็บรวมรวบข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่จัดท าผ่าน Google form และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจนกว่าจะได้ครบตามจ านวน 400 คนตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หลังจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การน าเทปการบันทึกเสียงมาถอดเทปแบบค าต่อค า ผู้วิจัยได้อ่านบันทึกการสนทนากลุ่มหลาย ๆ รอบ 
เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตตามกรอบ AIO การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ เพ่ือน าไปตั้งเป็นข้อค าถามส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS เพ่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติดังต่อไปนี้  
 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ตารางแสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต อันประกอบไปด้วย กิจกรรม ความ
สนใจ ความคิดเห็น การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 2) การวิ เคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) น ามาใช้ในการลดจ านวนตัวแปร (Data 
Reduction) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน โดยการสกัดปัจจัยใช้วิธีองค์ประกอบ
หลัก (Principal Component) ที่ค่า Eigen value มากกว่า 1 และหมุนแกนแบบ Varimax ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
  2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 1: วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยแยกค าถามของกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น ออกจากกันเพ่ือท าการจัดกลุ่ม 
  2.2) การวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 2: น าผลตัวแปรที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 1 
มารวมกันแล้วท าการวิเคราะห์ปัจจัยในภาพรวมเพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย   
 3) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต กับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้ าและบริการ
ทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กัน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 2 
สูงสุด 30 คนแรก เป็นตัวแทนของผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละรูปแบบ ก่อนที่จะน าไปทดสอบ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ F-Test ต่อไป 



บทท่ี 4 

 

ผลการสัมภาษณ์กลุม่ 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มกับกลุ่มประชากรที่
เป็นชายรักชายที่เคยซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ อายุระหว่าง 22-35 ปี จ านวน 13 คน โดยมีผู้
ไม่ประสงค์ออกนาม 2 คน ดังนี้ 
 1) นายเมธัส สายธัญญา   อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 2) นายกรวิชญ์ วิภารัตน์  อายุ 24 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 3) นายพิชชากร บุนนาค  อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 4) นายธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 5) นายศราวุธ แผ่นทอง  อายุ 27 ปี อาชีพ พนักงานบริษ ทเอกชน 
 6) นายธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ  อายุ 27 ปี อาชีพ รับจ้าง 
 7) นายทศพล จันดารักษ์  อายุ 28 ปี อาชีพ รัฐวิสาหกิจ 
 8) นายกัณห์ กุลอัฐภิญญา  อายุ 29 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
 9) นายอัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ อายุ 32 ปี อาชีพ รับจ้าง 
 10) นายปณิญพัฒน์ ทาสถาน อายุ 33 ปี อาชีพ รัฐวิสาหกิจ 
 11) นายพงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร อายุ 35 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
 12) นายไอซ์ (นามสมมติ)  อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 13) นายธีร์ (นามสมมติ)  อายุ 25 ปี  อาชีพ รับราชการ 
 ในการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วิจัยใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากค าถามเรื่อง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของชายรักชาย ความ
สนใจของชายรักชาย และความคิดเห็นของชายรักชาย ผู้วิจัยจึงได้แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ กิจกรรมของกลุ่มชายรักชาย ความสนใจของกลุ่มชายรักชาย ความคิดเห็นของกลุ่มชายรักชาย 
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์
ของกลุ่มชายรักชาย โดยมีผลการศึกษาวิจัยดังนี้  
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4.1 กิจกรรมของกลุม่ชายรักชาย 
 
 ส าหรับกิจกรรมของกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมในวันหยุด กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมการซื้อสินค้า และกิจกรรมการเล่น
ดนตรี ดังนี้ 
 
 4.1.1 กิจกรรมการท่องเที่ยว  
 กิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 
ประเด็น คือ ท่องเที่ยวกับเพื่อนหรือแฟน ท่องเที่ยวกับครอบครัว และท่องเที่ยวคนเดียว ดังนี้  
  4.1.1.1 ท่องเที่ยวกับเพ่ือนหรือแฟน  
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 7 จาก 13 คน นิยมไปท่องเที่ยวกับเพ่ือนหรือแฟน โดยสถานที่ที่ผู้ให้
ข้อมูลนิยมได้แก่ การท่องเที่ยวทะเลต่างจังหวัดใกล้กรุงเทพ และมี 1 คน ที่นิยมไปเที่ยวต่างประเทศ
กับเพ่ือนหรือแฟน 

 

“ไปพักร้อน ไปเที่ยวกับแฟน ไปทะเล มองว่าเกย์ส่วนใหญ่ไปเที่ยวต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะทะเล” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

“วันหยุดพักร้อนต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ไปทะเลกับเพ่ือน กับแฟน แล้วแต่ ไม่ค่อยได้

ไปกับครอบครัว” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

“ไม่ค่อยไปพักร้อน แต่จะไปต่างประเทศปีละครั้ง ส่วนใหญ่จะไปกับแฟนกับเพ่ือน” 

กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  
  4.1.1.2 ท่องเที่ยวกับครอบครัว  

ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน ไปท่องเที่ยวกับครอบครัว แต่มักจะพาแฟนไปด้วย หรือหากไม่ได้
ไปกับครอบครัวก็จะไปกับเพ่ือน โดยจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุด 

 
“ไม่ค่อยได้ไปพักร้อน แต่ไปกับครอบครัวก็มักจะพาแฟนไปด้วยกัน ส่วนมากถ้าไป
กับครอบครัวก็จะไปต่างจังหวัด” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“ไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้าง กับเพ่ือนบ้าง ส่วนมากไปทะเลต่างจังหวัดใกล้ ๆ” 

ธีร์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

“พักร้อนส่วนมากไปเที่ยวกับครอบครัวบบ้าง แต่ไม่บ่อย” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน 

(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
  

  4.1.1.3 ท่องเที่ยวคนเดียว  

ผู้ให้ข้อมูล 2 จาก 13 คน ชื่นชอบการไปเที่ยวคนเดียว โดย 1 คน ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ 
Backpacker และอีก 1 คน ชอบการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวคนเดียว  
 

“ส่วนใหญ่จะไปพักร้อนคนเดียว ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตแล้วก็วางแผนว่าจะไปเที่ยว
ไหนบ้าง” ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ถ้าไปกับครอบครัวก็จะไปต่างจังหวัด แต่มักจะไปต่างประเทศคนเดียว” 
ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.1.2 กิจกรรมในวันหยุด  
 กิจกรรมในวันหยุด ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชอบอยู่บ้าน
ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ใช้เวลาส่วนตัวท ากิจกรรมคนเดียว เช่น เล่นเกม ฟังเพลงหรือดูคลิปวิดีโอในยู
ทูป อ่านหนังสือ เล่นอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ที่ชอบเล่นแอปพลิเคชั่นหา
คู่เกย์ เพ่ือหาเพ่ือนพูดคุยยามเหงา และผู้ให้ข้อมูล 1 คน จะใช้เวลาว่างในวันหยุดไปซาวน่าเกย์ 
อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นว่า หากมีแฟนจะไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุดเป็นประจ า  
 

“วันหยุดส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมออนไลน์ ดูยูทูป ดูซีรี่ส์ทางออนไลน์ บาง
ทีก็เปิดทีวีทิ้งเอาไว้ ถ้ามีรายการน่าสนใจก็จะหันไปดู” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)  
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“วันหยุดเล่นเกม ร้องเพลง แหกปาก เปิดแอปตู้ปลาบ้าง (แอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์) 
ชอบไปส่องดูหาความบันเทิง แล้วก็ดูคลิปเกย์บ้างทางทวิตเตอร์ กลางคืนก็จะนัด
เล่นเกมกับเพ่ือนในไลน์กลุ่มเป็นประจ า” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
“วันหยุดจะดูหนังดูซีรี่ส์ ฟังเพลง เที่ยว เปิดแอปพลิเคชั่นเกย์หาเพ่ือนคุยบ้างตาม
ประสา หรือไม่ก็ไปเดินซื้อของกับเพ่ือน ให้เพ่ือนช่วยแนะน า” ศราวุธ แผ่นทอง 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“วันหยุดก็ไปซาวน่าบ้าง มันเป็นด้านมืดที่ผมไปปลดปล่อย ไม่ได้ไปมีเซ็กส์กับใคร 
แต่ไปเป็นตัวเอง ในสถานที่ที่มีแต่เกย์ จะแก้ผ้าจะท าอะไรก็ได้ มันเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 
ยิ่งส่วนตัวเป็นคนชอบที่มืด ๆ พอมันมืดก็จะท าให้ผ่อนคลายได้ในวันที่เครียด ๆ” 
กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“ถ้าไม่มีแฟนกอ็ยู่แต่บ้าน แต่ถ้ามีแฟนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเที่ยวแบบธรรมชาติกับ
แฟน ไปเดินเล่น ไปกินข้าวดูหนัง” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560)  
 
“วันหยุดไปเดินเล่นชิวหาของกินกับแฟน หรือเล่นเกมอยู่บ้าน ส่วนแฟนก็ไปพบปะ
เพ่ือนฝูง” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  
 
4.1.3 กิจกรรมการออกก าลังกาย 

 กิจกรรมการออกก าลังกาย ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน และออก
ก าลังกายมากกว่า 1 วิธี โดยแบ่งออกเป็น เล่นแบตมินตัน 6 คน วิ่งตามสวนสาธารณะ 4 คน วิ่งมินิ
มาราธอน 1 คน วิ่งบนลู่วิ่ง 1 คน ว่ายน้ า 3 คน เข้าฟิตเนส 2 คน เต้น Cover 2 คน เปิดคลิปออก
ก าลังกายในยูทูปแล้วท าตาม 1 คน ปั่นจักรยาน 1 คน และเล่นบาส 1 คน 
 

“ออกก าลังกายโดยการไปวิ่งที่ลู่วิ่ง กับเล่นแบตมินตัน” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“ออกก า ลั ง ก า ยด้ ว ยก า ร วิ่ ง ต ามส วนสา ธ า รณะแ ละ เ ล่ นแบตมิ นตั น ” 
กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ออกก าลังกายด้วยการเต้น Cover แจส คอนเท็มฯ” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 

4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

“ออกก าลังกายโดยการเข้าฟิตเนส วิ่งตามสวนสาธารณะ และตีแบต” ธีร์ (นาม
สมมต,ิ สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ออกก าลังกายอยู่บ้าน เปิดดูในยูทูปแล้วท าตาม” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์ , 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.1.4 กิจกรรมการซื้อสินค้า 
 กิจกรรมการซื้อสินค้า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์ โดยให้เหตุผลว่า ขึ้นกับว่าจะซื้อสินค้าประเภทใด สินค้าที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันจะซื้อที่ห้างสรรพสินค้า แต่สินค้าเฉพาะอย่างจะซื้อทางออนไลน์  
 

“ซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยซื้อของทางออนไลน์” ไอซ์ (นาม
สมมต,ิ สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ไม่ค่อยซื้อของทางออนไลน์ แต่ถ้าพวกสติ๊กเกอร์ไลน์ ธีมไลน์ก็ซื้ออยู่บ้าง” 
กรวิชญ์ วิภารัตน์  (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ซื้อของทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ขึ้นกับว่าซื้ออะไร” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)   
 
“สินค้าถ้าเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันก็จะไปเดินซื้อตามห้างสรรพสินค้า แต่ถ้าซื้อพวก
วิกผม ก็ต้องซื้อในอินเทอร์เน็ต เพราะด้วยเราเป็นเพศชายมันก็ไม่เหมาะที่จะไปเดิน
เลือกเอง หรือพวกเครื่องส าอาง ชุดชั้นในที่เราเอาไว้แต่งแฟนซีหญิงเล่นกับเพ่ือน ๆ 
ก็มักจะซื้อในอินเทอร์เน็ต” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  
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 4.1.5 กิจกรรมการเล่นดนตรี 
 กิจกรรมการเล่นดนตรี ผู้ให้ข้อมูล 3 จาก 13 คน มีทักษะในการเล่นดนตรี โดย 2 คน มี
ทักษะในการเล่นเปียโน และ1 คน ก าลังหัดเล่นอูคูเลเล่  
 

“เล่นเปียโนเผื่อผ่อนคลายอารมณ์” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 
“เล่นเปียโนยามว่าง” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก าลังหันเล่นอูคูเลเล่” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.2 ความสนใจของกลุ่มชายรักชาย 
 
 ส าหรับความสนใจของกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน คือ ความสนใจต่อ
บุคคล ความสนใจต่องานและการเรียน ความสนใจต่อการพักผ่อน ความสนใจต่อสุขภาพและอาหาร    
ความสนใจต่อผิวพรรณ ความสนใจต่อแฟชั่น ความสนใจต่อสื่อ และความสนใจต่อความส าเร็จ ดังนี้  
 
 4.2.1 ความสนใจต่อบุคคล  
 ในด้านความสนใจต่อบุคคล ผู้ให้ข้อมูลให้ความสนใจต่อบุคคลที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นคือ ความสนใจต่อครอบครัว ความสนใจต่อแฟน และความสนใจต่อเพ่ือน ดังนี้  
  4.2.1.1 ความสนใจต่อครอบครัว   
 ส าหรับความสนใจต่อครอบครัว ผู้วิจัยได้จ าแนกผู้ ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ให้ข้อมูลที่
พักอาศัยร่วมกับครอบครัว และผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว   
 1) ผู้ให้ข้อมูลที่พักอาศัยร่วมกับครอบครัว 7 จาก 13 คน มีแนวความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ จะให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ไม่ชอบที่ต้องอาศัยร่วมกับที่บ้าน เนื่องจากมีธุรกิจของครอบครัวที่ช่วยกันดูแลท า
ให้เกิดความเบื่อ  
 

“ที่บ้านก็ให้ความส าคัญนะ แม่ซื้อคอนโดไว้ให้อยู่ แต่ก็ไม่อยู่ เลือกอยู่กับที่บ้าน 
อยากกลับมาเจอแม่ที่บ้านทุกวัน ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“ใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้าน แต่ว่าท างานได้เงินมาเยอะก็จะแบ่งแม่บ้าง เป็นที่ระบายให้กับ
แม่ เวลาแม่มีเรื่องจะบ่น เราแคร์คนที่บ้านนะ คอยซื้อกับข้าวไปให้เวลาวันหยุด” 
เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“จะคอยถามที่บ้านว่าขาดอะไร จะคอยซื้อมาให้ คอยดูแลยายกับน้องเป็นหลัก ติว
หนังสือเรียนให้น้อง ถามไถ่ว่ายายต้องการอะไรก็จะหามาให้” พิชชากร บุนนาค 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“เราไม่ค่อยชอบอยู่กับที่บ้าน เพราะเวลาท างานด้วยกันแล้วชอบบ่น เบื่อมาก จะ
พยายามท าหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ช่วยในส่วนที่ตัวเองพอท าได้ เรามีลิมิตของตัวเอง
อยู่” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 2) ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้พักอาศัยร่วมกับครอบครัว 7 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่าจะติดต่อ
กลับบ้านผ่านทางโทรศัพท์ และทางไลน์ เพ่ือพูดคุยเป็นประจ า และพร้อมให้ค าปรึกษาหรือความ
ช่วยเหลือหากครอบครัวต้องการ และถึงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว แต่เมื่อมีเวลาว่าง หรือ
วันหยุด จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ไม่ค่อยมีเวลาว่าง
กลับไปเยี่ยมครอบครัว ครอบครัวจึงมาเยี่ยมที่หอพัก 
 

 “ทุกวันนี้อยู่กับพ่ีสาวที่กรุงเทพ ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่ก็ให้เงินทุกเดือนเป็นประจ า 
คอยให้ค าปรึกษากับที่บ้านบ้าง เวลาที่บ้านมีเรื่องเครียดหรือจิตตก เราก็คอยถามไถ่
โทรหาเป็นประจ า” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ทุกวันนี้อยู่กับญาติ ไม่ค่อยได้เจอกันกับที่บ้าน แต่ถ้าใครมีปัญหาก็พร้อมที่จะเข้า
ช่วยเหลือ นั่นจะแสดงให้เห็นความใส่ใจและรู้ความเคลื่อนไหวของทุกคนด้วย” 
กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“อยู่กับพ่ีสาว แม่อยู่คนละบ้าน ส่วนใหญ่พ่ีสาวดูแลบ้าน ทุกอย่าง ตอนนี้ช่วยงานที่

บ้านขาย ของ ในส่วนของการพักผ่อน” ธีร์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 

2560) 
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“อยู่หอคนเดียว ท าความสะอาดแทบทุกอาทิตย์ ว่างก็เก็บผ้าซัก กวาดห้อง ที่บ้าน

ส่วนมากคุยไลน์กันทุกวัน โทรหาบ้าง แต่ถ้าเขาว่างก็จะมาหาที่หอ แต่เราไม่ค่อยได้

ไปหา” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.2.1.2 ความสนใจต่อแฟน  
 ส าหรับความสนใจต่อแฟน ผู้ให้ข้อมูล 7 จาก 13 คน อยู่ในสถานะมีคนคบหาดูใจ หรือ
เรียกว่าแฟน โดยแต่ละคนมีวิธีการแสดงออกและให้ความสนใจกับแฟนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้
ข้อมูล 1 คน ไม่ได้ให้ความสนใจกับแฟนเป็นพิเศษ เพราะคบกับแฟนมานานจนลืมวิธีการดูแลเอาใจใส่  
 

“ส่วนใหญ่ก็ไปกินข้าวกับแฟน วิดีโอคอลกับแฟนบ้าง ไม่ได้หวือหวา ท าให้เค้ารู้ว่า
รัก ท าตัวเหมือนเดิมก็พอ” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ทุกวันนี้แบ่งเวลาอยู่กับแฟน 2 วัน นอกนั้นให้ที่บ้าน กับแฟนก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
อาบน้ าตัดเล็บให้ ตื่นเช้ามาก็คุยกันเป็นคนแรก แสดงให้เขาเห็นว่าเราแคร์เขามาก 
อะไรที่เป็นเพ่ือนคู่คิดกันได้ก็จะช่วยกัน และจะไปเก็บห้องให้แฟน ดูแลให้ตลอด” 
พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
แฟนก็คบกันมานานจนลืม ไปแล้วว่าแสดงออกยังไง เหมือนเพ่ือนกันแล้วไม่เหมือน
แฟน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

  4.2.1.3 ความสนใจต่อเพ่ือน   
 มีเพียงผู้ให้ข้อมูล 2 คน ที่ให้ความสนใจต่อเพ่ือนและแสดงความคิดเห็นว่า จะพูดคุยกับคนที่
ตนเองสนิทเพียงเท่านั้น และจะคุยก็ต่อเมื่อมีโอกาสหรือมีประเด็นในการพูดคุย  
 

“เป็นคนเพื่อนน้อย ไม่ค่อยได้คุยกัน แต่จะคุยกับคนอ่ืนเฉพาะเรื่องงานกลุ่มเท่านั้น” 
ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“ให้ความสนใจกับเพ่ือนแค่บางคน ถ้าสนิทก็คุยกันประจ า ถ้าไม่สนิทก็แล้วแต่
โอกาส” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  4.2.2 ความสนใจต่องานและการเรียน  



68 
 
 ในด้านความสนใจต่องานและการเรียน ผู้ให้ข้อมูล 11 จาก 13 คน เป็นผู้ที่มีหน้าที่การงาน 
และผู้ให้ข้อมูล 3 จาก 13 คน ก าลังศึกษาต่อ ทั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูล 1 คนที่ท างานและเรียนไปพร้อมกัน ใน
ด้านความสนใจนี้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ความสนใจต่อหน้าที่การงาน และความสนใจต่อ
การเรียน ดังนี้  
  4.2.2.1 ความสนใจต่อหน้าที่การงาน 
 ส าหรับความสนใจต่อหน้าที่การงาน ผู้ให้ข้อมูล 8 จาก 11 คน ให้ความสนใจกับหน้าที่การ
งานของตนเองอย่างเต็มที่ โดยให้ความเห็นว่า งานที่ก าลังท าอยู่เป็นสิ่งที่ชอบ และจะตั้งใจท าออกมา
ให้ดี   
 

“มองว่างานที่ท าอยู่โอเคมาก เกย์จะละเอียดกับการท างานกว่าชายหญิง รู้ต้องรู้ลึกรู้
จริง ด้วยที่เรามีพฤติกรรมชอบสอดรู้ ถ้าจะรู้ต้องรู้ให้ได้ ต้องรู้ทุกอย่าง ให้ความ
สนใจกับพนักงานที่ท างานด้วยทุกคน” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์ , 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ให้ความใส่ใจกับงานร้อยเปอร์เซ็น งานอดิเรกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็น เวลาท างานก็
ไม่ได้สุงสิงกับใคร คุยกันบ้างแต่ถ้าหลังเลิกงานก็ต่างคนต่างอยู่ การท างานส าหรับ
ผมคือการพักผ่อน” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“เป็นคนทุ่มเทกับการท างานมาก 100 เปอร์เซ็น ส่วนเพื่อนร่วมงานก็ให้ความส าคัญ
กับงานพอ ๆ กัน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“ให้ความสนใจกับงานด้วยเนื้องานอยู่แล้ว มันอาจจะหนักกว่าคนอ่ืนเพราะเป็นงาน
ที่ต้องคอยติดต่อกับคนอ่ืน พอมาท าแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเลือก และเราก็ต้องมี
ความสุขกับมัน ปณิญพัฒน์ ทาสถาน” (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 
 
 
  4.2.2.2 ความสนใจต่อการเรียน  
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 ผู้ให้ข้อมูล 3 คน ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการเรียน มีความสนใจในการเรียนในระดับปานกลาง 
โดยให้ความคิดเห็นว่า สิ่งที่เรียนอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ แต่จะตั้งใจเรียนให้จบ  
 

“ให้ความสนใจกับการเรียนแบบกลาง ๆ ไม่ค่อยทุ่มเทเท่าไหร่ คิดว่าที่เรียนอยู่ไม่
ค่อยโอเค เลยไม่ ค่อยให้ความสนใจ แต่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนที่เรียนเพราะ ต้ อ ง ก า ร
เรียนให้จบ” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ให้ความสนใจกับที่เรียนมากเพราะอยากจบแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบเรียน
เพราะมันยาก แต่ก็ต้องเรียน” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

  4.2.3 ความสนใจต่อการพักผ่อน  
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้ความสนใจกับการพักผ่อนเป็น
อย่างมาก โดยให้เหตุผลว่า ท างานหรือเรียนมาเหนื่อยแล้ว พอมีเวลาพักผ่อนจะพยายามไม่น าเรื่องที่
ท างานหรือเรื่องเรียนเข้ามาคิด และจะพยายามหาเวลาพักผ่อนหรือนอนหลับให้เพียงพอ แต่ผู้ให้
ข้อมูล 1 คน ให้เหตุผลว่า การท างานคือการพักผ่อนส าหรับเขา  
 

“ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก เราเป็นคนที่ชอบนอนกลางวัน นอนแล้วก็ตื่น 
กินเสร็จก็นอนต่อ” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ในส่วนของการพักผ่อนจะพักเต็มที่จริง ๆ ก็เสาร์อาทิตย์ เป็นคนนอนไม่ดึกและตื่น
เช้าเป็นปกติอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็ยังตื่นเช้า” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก ส่วนมากจะนอนยาว ๆ ตอนกลางคืนรวดเดียว 
พยายามนอนให้ครบ 8 ชั่วโมง เพราะเป็นคนท างานตอนกลางคืน เลิกงานก็สี่ทุ่ม 
กลับมาก็เล่นเกมคุยกับเพ่ือน นอนตีสองตีสาม ตื่นช่วงเที่ยง ๆ” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“การท างานส าหรับผมคือการพักผ่อน” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์ , 4 
กุมภาพันธ์ 2560)  
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วันพักผ่อนจะไม่ยุ่งกับที่ท างานเลย จะเทเวลาให้ตัวเอง” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.2.4 ความสนใจต่อสุขภาพและอาหาร 
 ในด้านความสนใจต่ออาหาร ผู้วิจัยได้แบ่งกผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่สนใจต่อสุขภาพ
และอาหาร และผู้ที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพและอาหาร 
  4.2.4.1 ผู้ที่สนใจต่อสุขภาพและอาหาร   
 ส าหรับความสนใจต่อสุขภาพและอาหาร ผู้ให้ข้อมูล 5 ใน 13 คน ให้ความสนใจกับอาหารที่
ตนเองรับประทานเป็นระยะ โดยค านึงถึงสุขภาพของตนเอง หากพบว่าช่วงใดสุขภาพไม่แข็งแรง หรือ
รู้สึกว่าตนเองน้ าหนักขึ้น จะหันมาดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ และรับประทานอาหารเสริมเป็นช่วง ๆ 
ขึ้นอยู่กับสุขภาพในขณะนั้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ให้แฟนคอยดูแลเรื่องสุขภาพ
และอาหารให้  
 

“อาหารการกินจะเลือกกินผักมากกว่าเนื้อสัตว์ ดูแลสุขภาพเป็นช่วง ๆ ออกไปวิ่ง
บ้ างให้ เหงื่ อออก เคยกินอาหารเสริมมากแต่ ไม่มากและไม่กินประจ า ” 
กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“อาหารจะสนใจเป็นช่วง ๆ ถ้าตอนไหนอ้วนก็จะเริ่มคุมการกิน กินผักมากขึ้น กิน
เนื้อสัตว์ที่ไม่ค่อย ปรุงแต่ง สุขภาพก็ดูแลเป็นช่วง ๆ ช่วงไหนสนุกกับการเที่ยวก็ไม่
ค่อยสนใจ ถ้าช่วงไหนต้องออกงานก็แคร์บ้าง อาหารเสริมก็กินเป็นช่วง ๆ ถ้าช่วง
ไหนอ่อนแอก็จะหาวิตามินเสริม” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
“แฟนจะดูแลเรื่องสุขภาพให้ เพราะแฟนเป็นหมอ แต่เรื่องกินจะกินทุกอย่าง  
อ่านรี วิ ว เจออะไรในเน็ตมาก็จะชวนแฟนไปลองชิมดูว่ าสมกับรี วิวไหม ” 
พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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  4.2.4.2 ผู้ที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพและอาหาร 
 ส าหรับความสนใจต่อสุขภาพและอาหาร ผู้ให้ข้อมูล 8 ใน 13 คน ไม่ได้ให้ความสนใจกับ
อาหารที่ตนเองรับประทาน โดยเลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ และรับประทานตามสะดวก  
แต่มีผู้ให้ข้อมูล 3 คน ที่ทานอาหารเสริมเป็นประจ า  
 

“เรื่องอาหาร ย่าเคยบอกว่าถ้าจะมาให้กินตอนเคาะโลง (ศพ) ก็ไม่ได้ ถ้ายังกินได้อยู่
ก็กิน แต่เราก็ไม่ได้กินเยอะเกินไปและจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอด เคยทานอาหารเสริม
จ าพวกวิตามินซี กินกลูต้าบ้างแต่ไม่บ่อย แล้วแต่ช่วง ถ้าได้มามาฟรีก็กิน ” 
เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“อาหารไม่ค่อยเลือกกิน หิวก็กินหมด อาหารเสริมก็กินแคลเซียมบ้างแล้วก็พวก
วิตามินที่เราขาด เพราะเราเป็นคนผอมต้องคอยบ ารุง สุขภาพเราไม่ค่อยดี” 
ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“อาหารกินทุกอย่าง ไม่กินอาหารเสริม สวยอยู่แล้ว ไม่กินเพราะสวยจากภายใน
ออกสู่ภายนอก” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
 4.2.5 ความสนใจต่อผิวพรรณ   
 ในด้านความสนใจต่อผิวพรรณ ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน ให้ความสนใจที่จะดูแลผิวพรรณ 
โดยการทาครีม โดยมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ที่เพิ่งจะเริ่มดูแลผิวพรรณตัวเอง 
  

“บ า รุ งผิ วพรรณบ้ า ง  เพราะนอนไม่ เป็ น เ วลา  ก็ จะดู แ ลตั ว เองนิ ดนึ ง” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ผิวพรรณก็ทาครีมบ ารุงทั่วไป” ธีร์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  
“เรื่องผิวพรรณก็เพ่ิงจะมาทาครีมเมื่อไม่นาน” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์ , 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ผิวไม่ค่อยได้ดูแล ผิวดีอยู่แล้ว หลัง ๆ เพ่ิงทาครีม” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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 4.2.6 ความสนใจต่อแฟชั่น   
 ในด้านความสนใจต่อแฟชั่น มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 3 คน ที่ให้ความสนใจต่อแฟชั่น โดยให้เหตุผล
ว่าติดตามเพ่ือรู้ว่ามีอะไรออกใหม่ มีการซื้อตามบ้างบางครั้ง และผู้ให้ข้อมูล 1 คนที่ชอบเสื้อผ้าลาย
แปลก ๆ หรือลายการ์ตูน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล 10 จาก 13 คนไม่มีใครให้ความสนใจต่อแฟชั่นเลย 
โดยให้เหตุผลว่า จะเลือกใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วชอบเหมาะกับตนเองมากกว่าจะติดตามแฟชั่นเป็นประจ า 
 

“ตามแฟชั่นบ้าง พวกคอเลกชั่นอะไรออกใหม่ก็ดู ซื้อเสื้อผ้าตามบ้าง” ไอซ์ (นาม
สมมต,ิ สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“แฟชั่นก็สนใจบ้าง แต่ไม่ได้แต่งตัวจัด ติดตามบ้างเฉย ๆ ดูพวกแฟชั่นทั่วไป ติดตาม 
จีคิวประจ า เวลา เค้าวิพากษ์แฟชั่นก็จะอ่านเพ่ือรู้เอาไว้” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ชอบพวกเสื้อผ้าลายแปลก ๆ ยิ่งพวกการ์ตูนยิ่งชอบ” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ไม่ติดตามแฟชั่นเลย เป็นคนหัวโบราณมาก เห็นใครใส่แล้วชอบก็หามาใส่บ้าง” 
ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“แฟชั่นไม่ได้สนใจมาก แต่จะดูว่ าใส่อะไรแล้ว เข้ากับเรา ใส่แล้วเหมาะ” 
ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.2.7 ความสนใจต่อสื่อ 
 ส าหรับความสนใจต่อสื่อ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีสนใจต่อสื่อในปัจจุบัน แต่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน และมีช่องทางในการติดตามสื่อที่แตกต่างกัน ผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่
ติดตามสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มที่ติดตามสื่อออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่  
  4.2.7.1 กลุ่มท่ีติดตามสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 7 จาก 13 คน นิยมติดตามสื่อออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ 
โดยให้เหตุผลว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่รวดเร็ว มีข่าวสารมากมาย แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเช็คความ
ถูกต้องของเนื้อหาก่อนเชื่อหรือแชร์ เพราะข่าวในสื่อออนไลน์รวดเร็วแต่ผิดพลาดเยอะ แต่ผู้ให้ข้อมูล 
1 คน ที่เชื่อทุกอย่างที่สื่อออนไลน์น าเสนอเพราะไม่มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
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“ในเรื่องของสื่อก็ตามข่าวบ้างเวลามีเรื่องอะไรจะได้ไปคุยกับคนอ่ืนรู้เรื่อง อ่านตาม  
เฟซบุ๊กท่ีมันเด้งข้ึนมา” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“เป็นคนตามสื่อแต่ไม่ได้เชื่อถืออะไรมาก เพราะทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ข่าวเร็วแต่ความ
เชื่ อถื อมีน้ อย  เลยต้ อง ฟั ง หู ไ ว้ หู  ส่ วนมากจะหาข้ อมู ลก่ อนถึ งจะ เ ชื่ อ ” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ด้านของสื่อก็ติดตามทั่วไป อยู่แต่กับออนไลน์ ไม่มีทีวี ดูแต่เฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ 
ไม่ได้กลัวข่าวผิดเพราะไม่ได้อ่านข่าวเดียวแล้วจบ ก็จะอ่านไปเรื่อย ๆ อ่านคอม
เมนต์ที่มียอดไลค์เยอะ ๆ จะโน้มเอียงไปทางนั้นตลอด” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“สื่อทุกวันนี้มีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตประจ าวันมาก เพราะว่าเช้ามาก็จับมือถือเข้า   
เฟซบุ๊ก แล้วยิ่งเป็นวัยที่ท างานจะขาดการติดต่อกับทีวี จะเข้าแต่อินเทอร์เน็ตเลยจะ
เสพข่าวจากในนั้น ไม่มีเวลามาคัดกรองว่าอะไรจริงอะไรเท็จ แล้วก็จะมองในมุมนั้น 
แม้จะไม่ใช่เรื่องจริงก็จะไม่หาความจริง” ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์ , 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.2.7.2 กลุ่มท่ีติดตามสื่อออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 6 จาก 13 คน ติดตามสื่อออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ โดยให้
เหตุผลว่า สื่อออฟไลน์ หรือสื่อดั้งเดิมมีความน่าเชื่อถือมากกว่า สิ่งที่น าเสนอมักจะเป็นความจริงที่
น่าเชื่อถือได้มากกว่าออนไลน์  
 

“ดูข่าวจากทีวีและอินเทอร์เน็ต แต่เน้นไปทางทีวี” ธีร์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“สื่อก็สนใจนะ เช่น คสช. เราดูทุกวันนะ ส่วนใหญ่ดูทีวีมากกว่าเพราะมีความ
แน่นอน ความจริงมากกว่าในอินเทอร์เน็ต แต่ก็ตามบ้างคัดกรองและเลือกดู สื่อมี
อิทธิพลนะ ถ้าเราเสพสื่อสักอย่างแต่มันไม่จริง คนจะมองว่าเราโง่ ไม่ยอมดูว่าจริง
หรือปลอม ก่อนแชร์จะต้องตรวจสอบก่อน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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 4.2.8 ความสนใจต่อความส าเร็จ  
 ส าหรับความสนใจต่อความส าเร็จของตนเอง ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเป้าหมายในชีวิต กลุ่มที่ยังไม่มีเป้าหมาย และกลุ่มที่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว ดังนี้  
  4.2.8.1 กลุ่มท่ีมีเป้าหมายในชีวิต  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 6 จาก 13 คน อยู่ในระหว่างท าความส าเร็จให้กับชีวิต โดย
มีเป้าหมายให้ตนเองอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร  
 

“เรื่องของความส าเร็จ ด้วยความที่เป็นคนเพอร์เฟคชั่นนิส ก็เลยคาดหวังกับตัวเอง
สูง ก็เลยให้ความส าคัญมาก อยากจะท าความฝันให้ส าเร็จ อยากเป็นสจ๊วต บั้น
ปลายชีวิต อยากมีครอบครัว อยากรับเด็กมาเลี้ยง” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ความส าเร็จ ทุกคนก็ต้องรักความส าเร็จไหม ก็ไปเรื่อย ๆ ไม่ได้คาดหวังร้อยล้าน 
แค่ดูแลตัวเองดูแลคนอ่ืน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“อยากมีงานที่เลี้ยงตัวมันเองได้ เราคอยนับเงินอย่างเดียว เพราะเราไม่มีลูก ไม่มีคน
ดูแลเรา เราก็ดูแลกันเองกับแฟน เลยต้องหางานที่มันท าให้เงินงอกด้วยตัวเองได้ 
แล้วจะใช้เงินนั้นแหละดูแลตัวเอง” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์ , 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.2.8.2 กลุ่มท่ียังไม่มีเป้าหมาย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน ต้องการประสบความส าเร็จ แต่ยังไม่ได้
ตั้งเป้าหมายในชีวิต และยังไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตของตนเองจะเป็นอย่างไร  
 

“เป็นคนที่ต้องการประสบความส าเร็จ ถึงจะยังไม่รู้บั้นปลายชีวิต” ไอซ์ (นามสมมติ, 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายความส าเร็จ และยังไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตจะเอายังไง” 
กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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  4.2.8.3 กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จแล้ว 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 3 จาก 13 คน มองว่าตนเองประสบความส าเร็จในชีวิตแล้ว 
มีหน้าที่การงานที่มั่นคง และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  
 

ทุกวันนี้เรามองว่าเราประสบความส าเร็จแล้ว เพราะที่ท างานขาดเราไม่ได้ เราเป็น
ตัวหลักในที่ท างาน เราแฮปปี้มาก” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
ทุกวันนี้ภูมิใจที่มีงาน มีบ้าน เรียนจบในระดับที่ตั้งใจ มีงานที่ท าแล้วมีความสุข มี
การแบ่งเวลาให้กับหลาย ๆ ด้านอย่างเป็นสัดส่วน” ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
 

4.3 ความคิดเห็นของกลุม่ชายรักชาย 
 
 ส าหรับความคิดเห็นของชายรักชาย ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 10 ด้าน คือ ความคิดเห็นต่อ
การจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ความคิดเห็น
ต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย ความคิดเห็นต่อสิ่ งที่ชายรักชายท าได้ดีกว่าเพศชายหญิง ความ
คิดเห็นต่ออนาคตของชายรักชาย ความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคม ความคิดเห็นต่อการเมืองและ
เศรษฐกิจไทย ความคิดเห็นต่อธุรกิจและสินค้าไทย ความคิดเห็นต่อการศึกษาไทย และความคิดเห็น
ต่อวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 
 
 4.3.1 ความคิดเห็นต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน  
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน มีผู้ให้ข้อมูล 7 จาก 
13 คน ที่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ กลุ่มที่
รู้สึกเฉย ๆ ต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน และกลุ่มที่สนับสนุนการจดทะเบียนสมรส
ระหว่างเพศเดียวกัน 
  4.3.1.1 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉย ๆ ต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า การแต่งงานระหว่าง
เพศเดียวกันเป็นเรื่องของพิธีการ ท าให้วุ่นวายต่อการท าธุรกรรม และแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า หาก
ผู้ที่แต่งงานแล้วมีความสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนก็ควรท า  
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“คนที่อยากแต่งงานถ้ามีความสุขก็ท าไป แต่ส่วนตัวไม่ได้อยากจดทะเบียนสมรส 
เพราะยุ่งยากเวลาท าธุรกรรมต้องมาเซ็นคู่กัน ถ้าหย่าต้องวุ่นวายแบ่งสมบัติ”  
ไอซ์ (นามสมมต,ิ สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“การแต่งงาน เป็นเรื่องของพิธีการมากกว่า มองเป็นเรื่องทั่วไป ชายหญิงก็
เหมือนกัน แค่ประกาศต่อทั่วไปว่าเราคบกันนะ ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องทางกฎหมายมากกว่า แต่งหรือไม่แต่งก็ไม่มีค่า สุดท้าย
ก็เอากันก่อนแต่ง ส่วนการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติ” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.3.1.2 กลุ่มท่ีสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 จาก 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า การจดทะเบียนสมรส
ระหว่างเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถใช้สิทธิ์ตามข้อกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูล  
 1 คน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ความรักของเกย์ไม่ยั่งยืน แต่มักจะอยู่ร่วมกันเหมือนเพ่ือนมากกว่า  
 

“มองว่าการแต่งงานเพศเดียวกัน ก็โอเค แต่ไม่ได้อยากแต่งงาน แต่งงานมันมีผล
ทางด้านข้อกฎหมาย มันน่าสนใจมากกว่า การแต่งงานเป็นแค่นิยาม ว่าเป็นการจด
ทะเบียนที่ใช้สิทธิ์ตามข้อกฎหมาย ส่วนการอยู่โดยไม่แต่งงาน ก็เป็นสิทธิ์ของเค้า
นะ” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าการแต่งงานระหว่างชายโอเค เพราะข้อกฎหมายเวลามีอุบัติเหตุก็ถือว่าเซ็น
แทนได้ ส่วนการอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียน ถ้าทั่วไปก็เป็นสิทธิ์ของเขา ความรัก
ของเกย์ไม่ได้ยั่งยืนเสมอไป อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เลิกกัน เหมือนชายหญิงแต่งสองปีก็
อาจเลิกกัน เกย์อยู่ด้วยกันเหมือนเพ่ือนมากกว่า” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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 4.3.2 ความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม มีผู้ให้ข้อมูล 9 จาก 13 คน ที่แสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
การรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม และกลุ่มเห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
  4.3.2.1 กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 9 คน แสดงความคิดเห็นว่า การรับเลี้ยงดูบุตรบุญ
ธรรมมีข้อเสียมากกว่าข้อดี เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของคู่รักเกย์ที่ไม่ค านึงถึงปัญหา 
อ่ืน ๆ ที่ตามมา และหากต้องการให้มีการอุ้มบุญจะผิดกฎหมาย นอกจากนี้สังคมไทยยังไม่มีการ
เปิดรับอย่างจริงจัง สร้างปัญหาให้กับเด็กที่มีพ่อสองคน 
 

“มองว่าการรับบุตรมาเลี้ยงมันก็แค่ตอบสนองความอยากมีลูกของเกย์ แต่จริง ๆ 
มีปัญหาเยอะ เด็กจะรู้สึกยังไง แม่จริง ๆ จะรู้สึกยังไง ถ้าเพ่ือนมาล้อว่าพ่อเป็นเกย์
สองคนเด็กจะกดดันแค่ไหน เราต้องเหนื่อยเลี้ยงดูเด็ก ต้องกังวลเรื่องอ่ืน ๆ ของเด็ก
อีก ตอนแก่เราก็ไปเป็นภาระให้เด็ก” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
“ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการรับบุตรมาเลี้ยง เพราะปัญหาคือจะเอาเด็กมาจากไหน    
อุ้มบุญติดข้อกฎหมาย ถ้ารับเลี้ยงก็มีกฎหมาย ถ้าวันนึงพ่อแม่ตัวจริงมาขอลูกคืนก็มี
ปัญหา และปัญหาที่เด็กถ้าวันนึงเด็กถามว่าท าไมมีพ่อสองคน ก็จะโดนสังคมตั้ง
ค าถาม เพราะไทยยังไม่เปิดรับจริง ๆ ยังมีการล้อกันอยู่ถึงประเด็นพ่อเป็นเกย์” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.3.2.2 กลุ่มเห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 9 คน แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการรับเลี้ยง
ดูบุตรบุญธรรม แต่ยังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และสังคมยังไม่ยอมรับ เพราะในต าราเรียนสอนว่า
พ่อเป็นผู้ชาย แม่เป็นผู้หญิง จึงอาจเกิดปัญหาแก่เด็กในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลมีความ
ต้องการจะรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม แต่จะรอให้สังคมเปิดกว้างและข้อกฎหมายรองรับก่อน  
 

“การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องรอกฎหมายก่อน” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 



78 
 

“อยากรับบุตรมาเลี้ยง แต่ถ้าสังคมยังไม่ยอมรับก็ไม่อยากรับเขามาให้เกิดข้อ
แตกแยก” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ส่วนตัวอยากมีลูก รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง เพราะครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อแม่
ลูก แต่ก็ยังติดกฎหมาย และกังวลเรื่องสังคมเด็ก เพราะในต าราเรียนเขาจะสอนว่า
พ่อเป็นผู้ชาย แม่เป็นผู้หญิง” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
 4.3.3 ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ มีผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน ที่แสดงความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย โดยให้เหตุผลว่า 
เซ็กส์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และการมีเซ็กส์แบบฉาบฉวยเป็นเรื่องของความใคร่ แต่กังวลเรื่องโรคร้าย
ทางเพศสัมพันธ์ 
 

“รู้สึกไม่ค่อยชอบการมีเซ็กส์แบบฉาบฉวย แต่พอรับได้บ้าง เพราะว่าส่วนใหญ่
คนเราก็ฉาบฉวยไม่ใช่แค่เกย์” ธีร์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าการมีเซ็กส์แบบฉาบฉวยเป็นแค่เรื่องความไคร่ เพราะเพศชายเป็นเพศที่มี
อารมณ์ทางเพศสูง ควบคุมล าบาก แต่ก็ควบคุม” ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“กลัวการมี เซ็กแบบฉาบฉวย กลัว โรค ด้วยท างานสายอาชีพนี้ แต่กลัว ” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 4.3.4 ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชายรักชายท าได้ดีกว่าเพศชายหญิง 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ มีผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน ที่แสดงความคิดเห็นมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ เกย์มีทักษะความสามารถที่เพศชายเพศหญิงไม่มี นั่นคือ ทักษะด้านการสื่อสาร ไม่
ว่าจะเป็น การต่อรอง การค้าขาย รู้วิธีพูดเข้าหากับทั้งสองเพศ จึงท าให้ได้เปรียบในด้านของการ
ติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้เกย์ยังมีความกล้าแสดงออกมาก ท าให้อีกมุมหนึ่ง ถูกสังคมมองว่า เกย์เป็น
เพศท่ีสร้างสีสันให้กับสังคมผ่านการแสดงตลก หรือเอ็นเตอร์เทน  
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“ในเรื่องการต่อรอง เกย์ต่อรองเก่งกว่าชายหญิง” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560)  
 
“ด้านธุรกิจมองว่าเกย์ขายของเก่ง เพราะเข้าถึงทั้งของชายและหญิงได้ และเกย์
ปากหวาน เข้ าถึ งลูกค้ า ได้มากกว่ า  ท า ให้ลูกค้ าคล้อยตามได้มากกว่ า ” 
พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ต้องถามว่าเกย์ท าอะไรได้ดีกว่าชายหญิง เกย์เน้นคอเมดี้ เอ็นเตอร์เทน สังคมเลย
มองว่าเกย์เป็นตัวตลก ซึ่งมันก็จริง เราเป็นคนสร้างสีสันให้กับสังคม ไลฟ์สไตล์เกย์
มันสนุกอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องคิดบวกของเกย์มากกว่า” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ด้านความสามารถมองว่าเกย์ ตุ๊ด กะเทยคือคนที่อยู่ระหว่างสองเพศ ดังนั้นจะมี
ความสามารถสองอย่าง เกย์อาจไม่ได้สร้างสรรค์มากกว่าหญิงชาย แต่เขามีความ
กล้าจะแสดงออกมากกว่า มีความคิดเห็นที่แข็งแกร่งมากกว่าชายหญิง มันเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็นมากกว่า และพูดต่อรองได้ดีกว่า เข้าใจทั้ง
สองเพศได้ รู้วิธีพูดของทั้งสองเพศ” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
 4.3.5 ความคิดเห็นต่ออนาคตของชายรักชาย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ มีผู้ให้ข้อมูล 7 จาก 13 คน ที่แสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลมองว่า
อนาคตประเทศไทยควรจะเปิดรับเกย์มากกว่านี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างห้องน้ าส าหรับเพศท่ี
สาม เป็นต้น 
 

“มองว่าอนาคตเกย์ไทย อยากให้มีการยอมรับมากขึ้น” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าอนาคตอยากให้ประเทศไทยเปิดรับเกย์มากกว่านี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
พวกห้องน้ าของทรานเซ็กชวล” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“คาดหวังว่าอนาคตประเทศไทยจะเปิดใจมากกว่านี้ ระดับการยอมรับ ค ง ค ง ที่  
เพราะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนหัวโบราณก็ยังเยอะอยู่ เขาอาจจะชินแต่ก็คงไม่
โอเค” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“อนาคตของเกย์มีแนวโน้มว่าน่าจะมีการยอมรับการแพร่หลายมากขึ้น มีการเปิดใจ 
สังคมเปิดต่อเกย์มากข้ึน” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.3.6 ความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคม 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ มีผู้ให้ข้อมูล 9 จาก 13 คน ที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 
ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยสี่ราย ติดตามประเด็นสังคมอย่างห่าง ๆ เพราะมองว่า
เกย์ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป ไม่ต่างจากเพศชายเพศหญิง และจะมองประเด็นสังคมใน
ทางบวกมากกว่าทางลบ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังมองอีกว่า เกย์ชอบแสดงความคิดเห็นต่อทุกประเด็น 
โดยเฉพาะเรื่องของนางงาม ความสวยความงาม แฟชั่น อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ข้อมูล 2 คน  ที่แสดง
ความคิดเห็นว่า จะสนใจต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อตนเองเพียงอย่างเดียว  
 

“มองว่ า เกย์ ก็ แสดงความคิ ด เห็ น ใน เรื่ อ งทั่ ว  ๆ  ไป  เหมื อนชายหญิ ง ” 
พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ประเด็นทางสังคมส่วนใหญ่จะมองในทัศนคติที่เชิงบวก จะไม่ค่อยดราม่าถล่ม
ทลาย หรือคล้อยตาม จะพยายามหาอีกด้านในเชิงบวก” ทศพล จันดารักษ์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)  
 
“เป็นคนที่สนใจประเด็นสังคมจะแชร์เรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเ องเท่านั้น” 
ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“เกย์ชอบแสดงความคิดเห็นกับทุกเรื่อง เน้นเรื่องชาวบ้าน เกย์ชอบเสือกเรื่อง
ชาวบ้าน ผัวเมียดาราเลิกกันต้องมีตุ๊ดไปแสดงความเห็น” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“เกย์ชอบแสดงความเห็น แทบทุกเรื่อง มีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็น เกย์ก็จะเข้าไปยุ่ง 
ไม่ว่าจะนางงาม เดอะเฟซ หรือข่าวต่าง ๆ เกย์ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นหมด” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 4.3.7 ความคิดเห็นต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 8 จาก 13 คนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ รู้สึก
เบื่อกับการเมืองไทย แม้ว่าและไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย ผู้ให้ข้อมูล 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า นโยบาย
ของการเมืองแต่ละพรรคมีความแตกต่างกัน และส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ผู้ให้ข้อมูล  
2 คน มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ และจะคล้อยตามกับพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง 
และ 1 คน มองว่า การเมืองไทยควรเปิดโอกาสให้เกย์เข้ามารับต าแหน่งทางการเมืองมากข้ึน 
 

“การเมืองไม่อยากยุ่ง ทั้ง ๆ ที่ที่บ้านเป็นนักการเมืองหลายคน แต่ไม่อยากยุ่งที่บ้าน
ก็ไม่อยากให้ยุ่ง” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
 “เป็นคนไม่สนใจการเมือง ไม่อยากมองว่าฝ่ายไหนดีหรือไม่ดี มีเพ่ือนบอกว่า คนนึง
เป็นปีศาจ คนนึงเป็นคนโง่ จะเลือกคนไหนล่ะ?” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“การเมืองน่าเบื่อจนคนมองว่าไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่ง แต่ก็ยังมีผลต่อชีวิตอย่างมาก 
เราโดนอ านาจครอบง าโดยไม่รู้ตัว ส่วนเศรษฐกิจก็ขึ้นกับการเมือง แต่ละพรรคจะ
โฟกัสไม่เหมือนกัน” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ในด้านการเมืองรู้สึกเหนื่อยทั้งในและต่างประเทศ แต่มันส าคัญกับชีวิต ให้ความ
สนใจแต่ไม่ลงลึก เศรษฐกิจมันข้ึนกับนโยบายของรัฐ  ว่ าจะน า ไปทางด้ าน ไหน ” 
พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจมากกว่า ใครชนะเราก็ตามคนนั้น ส่วน
เศรษฐกิจไทยมองว่าฟรีซ (แช่แข็ง) อยู่กับที่มานานหลายปี ทั้ง ๆ ที่ทรัพยากรของ
เราสู้ประเทศอ่ืนได้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์,  
4 กุมภาพันธ์ 2560)  
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“ในด้านการเมืองเป็นคนคล้อยตามง่าย มันเป็นไปยังไงก็จะตามไปอย่างนั้น นิ่ง ๆ 
ไม่ต่อต้าน ไม่คัดค้าน และไม่แสดงออกว่าเห็นด้วย” ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 
4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“การเมืองไทยควรเปิดโอกาสให้เกย์เข้ามารับต าแหน่งทางการเมืองมากขึ้น 
เนื่องจากเกย์ก็มีความสามารถ เพราะความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อยู่ที่
ความสามารถในการด าเนินงานมากกว่าเพศสภาพ” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.3.8 ความคิดเห็นต่อธุรกิจและสินค้าไทย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ มีผู้ให้ข้อมูล 10 จาก 13 ที่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว โดย 
ผู้ให้ข้อมูล 5 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก 
และสามารถน าไปต่อยอดได้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และธุรกิจไทยยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า ทุกวันนี้สินค้ามีราคาแพง แต่คุ้มค่า 
และธุรกิจก าลังจะดีเพราะมีการเปลี่ยนผู้น า  
 

“มองว่าสินค้าไทยมีของที่โดดเด่น แต่ไม่ได้ต่อยอดจากรัฐบาล เพราะนโยบายไม่
ได้มาทางด้านนี้” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ความเชื่อมั่นในปัจจุบันลดลง ด้วยยูเอ็นที่มองเรื่องความเสรี พอประเทศไทยมี
รัฐบาลทหาร ธุรกิจก็ค่อนข้างแย่ มองว่าสินค้าบางอย่างโอเค แต่ไม่ได้รับการส่งเสริม
จากรัฐบาลยุคนี้” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ธุรกิจมันขึ้นกับรัฐบาลในยุคนั้น ๆ ด้านสินค้าไม่ค่อยมีความรู้ แต่การบริการ
ต่างชาติชอบเซอร์วิสมายด์ (Service Mind) ของประเทศไทย ต่างชาติจะเข้ามาใช้
บริการเยอะมาก ทั้งตะวันออกกลาง ประเทศไทยเซอร์วิสมายเก่ง ตะวันออกกลาง
ชอบมาก การรักษาของเราก็ดี” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 
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“ธุรกิจก็โดนฟรีซ (แช่แข็ง) เช่นกัน สินค้าไทยส่งออกได้ดี กุ้งอันดับ 1 ข้าวอันดับ 2 
สินค้าเรามีคุณภาพ แต่เราต่อยอดมันให้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้” อัตรคุปต์ อัศวินสถิต 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“เรื่องของสินค้าทุกวันนี้มีความรู้สึกว่า เราต้องจ่ายแพงในสิ่งที่เราสมควรจ่ายแพง 
และประเทศไทยไม่สามารถขึ้นค่าครองชีพได้ ถ้ายังเป็นแบบนี้” เมธัส สายธัญญา 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ธุรกิจก าลังจะดี เพราะมันอยู่ในช่วงของการล้างไพ่ เพราะพวกถือสัมปทานก าลัง
ถูกเอาออกไปแล้ว ต่อให้เปลี่ยนมือหรืออะไรก็ตาม แต่มันจะเกิดมิติใหม่มา อิทธิพล
ในด้ า นนี้ มั น ลดน้ อ ยล ง  ท า งด้ า นสิ น ค้ า มอ ง ว่ า ดี  อ ยู่ กั บ ก า รต่ อ ยอด ” 
กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.3.9 ความคิดเห็นต่อการศึกษาไทย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 10 จาก 13 คนมองว่า การศึกษาของไทยในปัจจุบันยัง
ไม่พัฒนา เนื่องจากการสอนของครูที่เน้นให้นักเรียนท่องจ าเพ่ือน าความรู้ไปสอบ แต่ไม่ได้สอนให้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล 1 คนมองว่าประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับวิ ชาชีพ
เฉพาะทางบางสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร โดยไม่แนะน าให้เด็กสนใจในอาชีพอ่ืน ๆ และผู้ให้ข้อมูล  
1 คน มองว่า การแข่งขันด้านความรู้ลดน้อยลงจากเม่ือก่อน  
 

“ด้านการศึกษาไทย เคยมีช่วงที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แต่สุดท้าย
ก็เป็นนกแก้วนกขุนทอง ท่องจ าอยู่ มันไม่ค่อยบูรณาการ ต าราก็เหมือนเดิม ข้อสอบ
ยังออกผิดอยู่ ไม่มีมาตรฐาน ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์” (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 
 
“การศึกษาไทยไม่ค่อยจะดี อาจารย์ก็สั่งแต่ให้เรียน ส่งการบ้าน แต่ไม่ได้เอาไป
ประยุกต์ท าอะไร” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 “มองว่าการศึกษาไทยไม่ดี เด็กไทยเก่ง แม่นทฤษฎีมากแต่ไม่ได้สอนให้เด็กเอามา
ใช้ เด็กเรียนเพ่ือเอาไว้สอบเข้ามหาลัยดี ๆ แต่ไม่ได้เอามาใช้” ไอซ์ (นามสมมติ, 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“ด้านการศึกษา ผู้ใหญ่จะยุให้เด็กสอบติดแพทย์ ติดเภสัช ฯลฯ ทั้งที่อาชีพอ่ืน ๆ ก็
ท าประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน อยากให้ส่งเสริมสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ด้วย” 
ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“มองว่าการศึกษาไทยเด็กไทยไปโชว์ต่างประเทศน้อยลง เมื่อก่อนยังมีข่าวได้เหรียญ
ทอง แต่เดี๋ยวนี้น้อยลง ส่วนมากวนอยู่แค่พวกโรงเรียนดัง ๆ” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)   
 

 4.3.10 ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 10 จาก 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
วัฒนธรรมไทยแตะต้องได้ยาก ท าให้คนไทยหันไปสนใจวัฒนธรรมต่างประเทศ และเปิดรับวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ เข้ามา ผู้ให้ข้อมูล 1 คน มีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยควรหันกลับมาพัฒนาวัฒนธรรมไทย
มากกว่าส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูล 1 คน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ส่วนใหญ่เกย์มักจะเป็นผู้ที่
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
 

“ด้านวัฒนธรรม เราซึมซับสิ่งที่เราคิดว่าดีงามจากข้างนอกเข้ามาประเทศไทย 
ในขณะที่วัฒนธรรมของเราลดน้อยถอยลง” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“มองว่าวัฒนธรรมมันก็ลดลง เพราะว่าบางอย่างแตะต้องไม่ได้ เช่น โขน คนก็ไม่ได้
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย คนเลยไปเห่อของเมืองนอก ของไทยเลยน้อยลงๆ รวมไปถึง
อ านาจของผู้อาวุโส คนไทยนับถือแต่ผู้อาวุโส บางทีอาวุโสก็ท าตัวแย่กว่าเด็กอีก”  
ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ในด้านวัฒนธรรม ค านิยามของเรายังไม่แข็งพอและเรายังไม่รู้ว่าเราแตะต้องได้แค่
ไหน มันเป็นแค่นามธรรมมากกว่ารูปธรรม” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ส่วนมากผู้เผยแพร่มักจะเป็นเกย์นะ ที่โชว์ไทย ที่เต้น ที่ร า มีแต่เกย์ ซึ่งคนสมัยก่อน
มองว่าเป็นอาชีพเต้นกินร ากิน แต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะ ตามยุคสมัย” เมธัส 
สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“เราก็เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาเยอะ เช่นวาไลน์ไทน์ เราก็เอาต่างชาติมา จน
วัฒนธรรมของไทยจริง ๆ มันหายไปเกือบหมด” ธีร์ (นามสมมติ , สัมภาษณ์,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“มองว่าวัฒนธรรมไทยไม่มีการพัฒนา รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดั้งเดิมที่ควรอนุรักษ์ แต่
ตรงกันข้าม คนปัจจุบันก็ต้องพัฒนาวัฒนธรรมเราด้วย แต่รู้สึกว่ามันหยุดนิ่งมานาน
แล้ว เลยรู้สึกว่าขาดการพัฒนา ควรพัฒนา แต่พัฒนายังไงเราก็ไม่รู้ ควรเลิกส่งเสริม 
แต่เปลี่ยนมาพัฒนาแทน” ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.4 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 
 
 จากค าถามเรื่อง การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย ประกอบไปด้วยประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย การเปิดเผย
เอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับ
ชายรักชายผู้อื่นในเฟซบุ๊ก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย การมีสัมพันธภาพกับเพศ
เดียวกัน และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืน ๆ ของชีวิต ดังนี้ 
 
 4.4.1 ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อภาวะชายรักชายของผู้ให้
ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ความคิดเห็นด้วยกันคือ รู้สึกเฉย ๆ กับภาวะชายรักชาย รู้สึกภูมิใจ
และโชคดีท่ีเกิดมาเป็นชายรักชาย และเคยรู้สึกไม่ดีต่อภาวะชายรักชายของตนเอง ดังนี้ 
  4.4.1.1 รู้สึกเฉย ๆ กับภาวะชายรักชาย  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เป็นจ านวน  9 จาก 13 คน โดยมีทัศนคติเฉย ๆ ต่อภาวะชายรักชาย และมองว่าชายรักชายเป็นเพียง
รสนิยมทางเพศ จึงท าให้รู้สึกปกติ การเป็นชายรักชายสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ โดยให้เหตุผลว่า 
ในปัจจุบันมีการเปิดกว้างในเรื่องทางเพศมากขึ้นจึงท าให้ไม่รู้สึกแตกต่าง เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ไม่เคยปกปิดตนเองตั้งแต่เด็ก และใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไป 
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“รู้สึกปกติ เป็นคนนึงในสังคมที่ใช้ชีวิตในสังคมได้ในปกติ ไม่ว่าจะชีวิตประจ าวัน 
สื่อที่ใช้ การพูดจา การแสดงออก ไลฟ์สไตล์” ทศพล จันดารัก (สัมภาษณ์ , 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
  
“ก็เฉย ๆ เหมือนกัน เพราะคนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กก็เป็นพวกเดียวกัน เพ่ือนมหาลัยก็
เป็นเกย์ซะส่วนใหญ่ เราเป็นเกย์มาตั้งนานแล้ว ไม่ได้รู้สึกยังไง รู้สึกปกติ เรียน 
ท างานได้ปกติเหมือนคนทั่วไป” ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 “เรามองว่าการเป็นเกย์ก็คือชีวิตปกตินะ ไม่ได้อะไรมาก คิดอยู่เสมอว่าท าชีวิต
ตัวเองให้แฮปปี้ ตอบโจทย์ของตัวเองได้ ไม่ได้แคร์คนอ่ืนมอง แคร์ความสุขของ
ตั ว เ อ ง  แคร์ ค ว ามสุ ขแฟน  ก็ เ ล ยมองว่ า เป็ น เ รื่ อ งปกติ ของคนทั่ ว ไ ป ” 
พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ไม่ได้ปิดมาตั้งแต่เด็ก โตมาด้วยเพศสภาพแบบนี้ ที่บ้านรู้แต่ไม่เคยพูดกัน ทุกวันนี้ก็
ไม่เคยพูด แต่ทุกคนรู้หมด เพราะว่าพาผู้ชายเข้าบ้านบ่อยมาก ตอนแรก ๆ ที่บ้านก็
ถามว่าเพ่ือนเหรอ ก็ตอบว่าเพ่ือน ทุกวันนี้ก็ยังตอบว่าเพ่ือนอยู่ พออยู่ด้วยกันไปสัก
สามสี่ปี มันก็เป็นเรื่องปกติไป การเปิดเผยตัวในสังคมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติ ด้วย
ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยปิดอยู่แล้วก็เลยมองว่าเป็นเรื่องเฉย ๆ” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.4.1.2 รู้สึกโชคดีท่ีเกิดมาเป็นชายรักชาย  
 แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน มองว่า การเป็นชายรักชายไม่ได้ต่างอะไรจากการเป็นเพศ
ชายเพศหญิงทั่วไป โดยมองว่าโชคดีท่ีได้เกิดมาเป็นชายรักชาย และภูมิใจที่เกิดมาเป็นชายรักชาย  
 

“รู้สึกโชคดีที่เกิดมาเป็นแบบนี้ ไม่ได้ต่างอะไรจากชายหญิงทั่วไป บางคนมีลูกสาวก็
ท้องก่อนแต่ง แต่เราโดนตราหน้าว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มาตลอดชีวิต แล้วพอวันนึงเรา
ประสบความส าเร็จ เราเหยียบหน้าเขาได้ เรารู้สึกสตรอง (เข้มแข็ง)” เมธัส สาย
ธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ภูมิใจที่เกิดมาเป็นแบบนี้ การเป็นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี เราสามารถเป็นคนดีได้” 
ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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  4.4.1.3 เคยรู้สึกไม่ดีกับภาวะชายรักชายของตนเอง  
 แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน เคยปิดบังรสนิยมทางเพศของตนเอง เพราะกังวลว่าผู้คน
รอบข้างจะมองตนเองไม่ดี กลัวว่าครอบครัวจะรับไม่ได้ และถูกเพ่ือนรังเกียจ แต่เมื่อเปิดเผยตนเอง
แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และเมื่อไม่ต้องปิดบังรสนิยมทางเพศ      
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากข้ึน 
 

“ตอนแรกก็คิดมากนะกับการเป็นเกย์ เพราะแต่ก่อนยังไม่เปิดเผย แต่พอมีแฟนก็
เลยเปิดตัว เลยรู้สึกเฉย ๆ ที่คิดมากตอนแรกก็เพราะคิดว่าคนอ่ืนจะมองไม่ดี แต่ทุก
วันนี้ช่างมัน ไม่คิดอะไรเยอะ” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออก เพราะครอบครัวไม่มีใครรู้ เรากลัวคนอ่ืนจะรู้ กลัว
คนรอบข้างจะรู้ กลัวเพ่ือนรังเกียจ เคยอกหักคิดสั้นจนตัดสินใจพิมพ์บอกทุกอย่าง
ในเฟซบุ๊ก ที่บ้านก็เลยรู้ตอนนั้น แต่ก็รับได้ ปัจจุบันเพื่อนก็สนิทกันมากกว่าเดิม ชวน
คุยเรื่องผู้ชายก็ได้ เม้ามอยได้มากขึ้น แฮปปี้มีความสุขดี” ธีร์  (นามสมมติ , 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  
 4.4.2 ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามเกี่ยวกับความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 13 คน มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคือ รู้สึกสบายใจ โดยให้เหตุผลว่า การเป็น
ชายรักชายคือการเป็นตัวเอง และการเป็นตัวของตัวเองท าให้สบายใจ ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไร เพราะคน
รอบข้างรู้ดีว่าตนเองเป็นคนอย่างไร เมื่อทุกคนรับได้จะท าให้ยิ่งสบายใจ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล 3 คน 
ให้ความเห็นว่า หากครอบครัวยอมรับในภาวะชายรักชายได้ จะท าให้ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้น  
 

“รู้สึกสบายใจทุกด้าน เพราะว่าประสบความส าเร็จในชีวิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง 
ดูแลครอบครัวได้” ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“สบายใจเพราะอย่างน้อยก็ประสบความส าเร็จมาขั้นนึง สามารถท าให้พ่อแม่ภูมิใจ
ในตัวเราได้แล้ว คนที่ เคยดูถูกเราเขาก็ยอมรับในตัวเราแล้วก็เลยสบายใจ” 
เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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 “เราสบายใจ ตัวเราสบายใจ อะไรที่ท าให้เรามีความสุขเราก็สบายใจ ส่วนที่บ้าน
เขารู้ว่าเป็นเกย์มานานแล้ว แต่เพ่ิงมาเปิดใจคุยกันจริง ๆ เมื่อปีที่แล้วกับแม่ ก็ตอบ
ไปตรง ๆ ว่าคงคบผู้หญิงไม่ได้จริง ๆ ส่วนพ่อเราเพ่ิงเปิดตัวเพราะมีแฟน ถึงแม่จะรู้
ว่าเราเป็นเกย์ แต่ยังรับความสัมพันธ์ระหว่างชายชายไม่ได้ เหมือนเขายังไม่พร้อม 
แต่ทุกวันนี้เราก็ท าให้มันเปิดเผยให้มันชินและรอว่าสักวันเขาคงรับได้ แต่เราสบาย
ใจ อย่างน้อยก็ไม่ได้ท าอะไรลับหลัง เขาสบายใจกับการเป็นเกย์ของเราแต่ยังไม่
สบายใจกับการที่คบผู้ชาย” พิชชากร บุนนาค สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“แค่ครอบครัวยอมรับ แล้วก็คนรอบข้างเข้าใจในตัวเรา คนอ่ืนจะมองยังไงก็ช่าง 
เพราะคนภายนอกเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรา เขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นยังไง เขาจะมอง
จากภายนอกก็เรื่องของเขา ยังไงเหรียญก็มีสองด้าน เขาจะเลือกมองด้านไหนก็ได้ 
เกย์ก็เป็นคน ๆ นึง เป็นรสนิยมส่วนตัวไม่ได้ผิด แต่ก่อนมีแค่ชายหญิง แต่เดี๋ยวนี้มี
เพศทางเลือกมากขึ้น มันก็เป็นรสนิยมของเรา เราอยากจะชอบอะไรยังไงก็เรื่องของ
เรา” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก็สบายใจครับ ตอนแรกก็ไม่ได้เปิดเผย แต่พอมีแฟนก็เปิดเผยทางเฟซบุ๊กด้วยการ
ลงรูปถ่ายคู่กับแฟน พ่อแม่ก็รู้เพราะเขาเห็นรูปก็คงรู้ว่านี่คือแฟน เขาก็มาคอมเมนต์
แซวด้วย ตอนแรกก็เกร็ง ๆ เวลาจะโพสต์อะไร แต่ตอนนี้ชินแล้ว ตอนนี้พร้อมแล้ว 
ตอนแรกก็กังวลว่าครอบครัวจะรู้สึกยังไง แต่พอพาแฟนไปกินข้าวกับครอบครัวได้ก็
โอเคแล้ว” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.4.3 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ท่ีไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามการเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่
ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ความคิดเห็นด้วยกันคือ คิดว่าคน
อ่ืนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย เพ่ือนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วในโลกแห่งความเป็นจริง และยินดี
ตอบหากมีผู้ที่ถามเข้ามาว่าเป็นชายรักชายหรือไม่  
  4.4.3.1 คิดว่าคนอ่ืนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 7 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า ผู้ที่เข้ามาในเฟซบุ๊กของ
ตนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย เนื่องจากเพ่ือนในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นชายรักชาย จึงท าให้ไม่
ต้องปิดบังในการใช้ภาษาที่เพศชายไม่นิยมใช้ ค าเฉพาะกลุ่มที่แสดงออกถึงชายรักชาย รวมไปถึงการ
สนทนาโต้ตอบผ่านเฟซบุ๊กโดยการใช้ค าลงท้ายว่า ค่ะ/คะ นอกจากนี้ยังมีผู้ ให้ข้อมูล 1 คนที่    
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โพสต์ภาพตอนแต่งแฟนซีหญิงลงในเฟซบุ๊กเพ่ือความสนุก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าผู้ที่เข้ามาในเฟซบุ๊ก
ของตนเองสามารถรู้ได้ว่าตนเป็นชายรักชาย  
 

“ส่วนมากในเฟซบุ๊กก็แอดแต่เพ่ือนเกย์ ก็เลยไม่คิดว่าต้องเปิดเผยอะไร เพราะไม่ได้
ปิด ส่วนตัว เราคนอ่ืนเข้ ามาดูรูปโปรไฟล์ก็น่ าจะรู้ละ มันมีกลิ่นของมัน ” 
เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แล้ว เลยไม่ต้องเปิดเผยนะ ทุกคนจะรู้หมดเลย รู้อยู่แล้วเพราะ
แต่งหญิงแล้วลงรูปในเฟซบุ๊ก” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
“ส่วนมากน่าจะดูออกจากการจิกกัดกับเพ่ือนสนิท (ช/ญ) ด้วยค าพูด เช่น นั่นต้นขา
หรือขาโต๊ะสนุ๊ก เป็นต้น” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.4.3.2 เพ่ือนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วในโลกแห่งความจริง  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า เพ่ือนในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ 
รู้จักตนเองในชีวิตจริง และรับรู้ถึงรสนิยมทางเพศ ท าให้ไม่ต้องปิดบังในโลกออนไลน์ และสามารถ
สนทนาด้วยภาษาท่ีแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศได้อย่างชัดเจน” 
 

“เพ่ือนมหาลัยก็จะมีชายแท้ มีผู้หญิงที่รู้ว่าเราเป็นเกย์ เพราะเราก็ไปแอ๊ว (อ่อย) เค้า 
ทั้งทางข้อความ ทางหน้าเฟซบุ๊กก็มีนิดหน่อย แอ๊วพอข าข า เพราะเขาเป็นรุ่นน้อง 
คนอ่ืนก็เลยจะรู้” ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  
“ปกติในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนที่ท างาน คนที่เป็นเพ่ือนจาก
ที่ท างานก็จะรู้จากชีวิตจริงอยู่แล้ว ยังไงก็รู้ แอดเฟซมายังไงก็จะรู้ว่าเป็นตุ๊ด” 
ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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  4.4.3.3 ยินดีตอบหากมีผู้ที่ถามเข้ามาว่าเป็นชายรักชายหรือไม่  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า หากมีผู้ถามถึงรสนิยม
ทางเพศ จะยินดีตอบตามความจริง แต่อย่างไรก็ตามยังให้ค าตอบสอดคล้องกับสองประเด็นข้างต้นที่
คิดว่า คนทั่วไปน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นชายรักชาย และเพ่ือนในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนในโลกแห่ง
ความจริง 
 

“ก็ไม่ได้ปิดบัง ถ้าคนทักมาถามก็บอกตรง ๆ แต่ส่วนมากเขาไม่ถามหรอก เขารู้กัน
อยู่แล้ว ดูรูปก็น่ารู้จะรู้แล้ว จะมีชายแท้สักกี่คนที่มาดูเฟซบุ๊กผู้ชายด้วยกันเอง” 
ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ไม่เคยบอก ส่วนมากเขาดูออกอยู่แล้ว เพราะทุกคนในเฟซบุ๊กก็จะรู้จักกันจริง ๆ 
ซึ่งตัวจริงก็ไม่ได้แมนอะไร เป็นตัวเอง แต่ถ้าเพ่ือนใหม่ที่เพ่ิงรู้จักเข้ามาถามก็บอก
ตามตรงว่าเป็นเกย์” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ใช้เฟซบุ๊กเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นชายรักชายของ
ตนเองให้โดดเด่นเพ่ือท าธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ และอีกหนึ่งรายที่ระมัดระวังการเพ่ิม
เพ่ือนที่ไม่รู้จักเข้ามาใน เฟซบุ๊กเพราะหน้าที่การงานที่ต้องไตร่ตรองให้ดีหากจะโพสต์ หรือแชร์เนื้อหา
อะไร 
 

“เฟซบุ๊กของผมจะมีความเป็นเกย์สูง เพราะเป็นการสร้างภาพให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ที่ท าอยู่ด้วย ทุกข้อความที่โพสต์จะตั้งเป็นสาธารณะ พอคนแอดมาผมจะไม่รับเป็น
เพ่ือน เพราะไม่อยากให้เขาซึมซับความเป็นผมมาก แต่คนที่จะรับเป็นเพ่ือนก็จะรับ
เฉพาะคนที่รู้ว่าตัวตนจริง ๆ ของผมเป็นยังไง เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไปเป็น
เพียงแค่การแสดง เป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เท่านั้น ส่วนคนอ่ืนก็ดูแค่   เฟ
ซบุ๊กจะตัดสินใจอะไรก็เรื่องของเขา เพราะเขารู้แค่เปลือกนอก ส่วนทางบ้านก็มี
สับสนและถามบ้างว่าเป็นอะไร แต่ก็เคลียร์ได้ เพ่ือนสนิทบางคนที่ไม่รู้ว่าเราเป็นเกย์ 
พอเข้ามาในเฟซบุ๊กเราแล้วถึงรู้ว่าเป็นเกย์ คงเพราะหน้าเฟซบุ๊ก เพราะเราสร้าง
ภาพลักษณ์เอาไว้ชัดเจนมาก การโพสต์ยั่วยวน เชิญชวนต่าง ๆ แล้วก็มีแต่ผู้ชายมา
คอมเมนต์โต้ตอบ” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“เวลาแอดเฟซกับคนที่ไม่ได้เป็นเกย์ เราก็จะดูว่าเราสนิทกับเขาแค่ไหน ต่อหน้าสนิท
แค่ไหน ดูระดับความสัมพันธ์ถึงจะรับแอด ก็มีความกังวลใจนิดหน่อยด้วยหน้าที่การ
งาน ท าอะไรก็ต้องคิดนิดนึง แฟนเป็นคนบอกว่าให้ระวังด้วย มันก็ถือว่าเป็นความ
สบายใจที่มีขีดจ ากัดอยู่บ้าง แต่เวลากดไลค์กดติดตามก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเห็น 
แต่การที่เราจะแชร์อะไรบนหน้าเฟซจะคิดมากข้ึน เพราะเราคิดว่าไลค์มันไปไวคนไม่
ค่อยมอง เราไม่คิดมาก ส่วนการแอดเพ่ือนเราไม่ค่อยแอดใคร แต่ว่ากับที่บ้านเขาก็รู้
ว่าเป็นเกย์มานานแล้ว ส่วนคนอ่ืนคงดูว่าเราเป็นเกย์จาก สถานะความสัมพันธ์ ความ
สนใจว่าสนใจในเพศใด รูปภาพแนะน า อัลบั้มภาพ รูปคู่กับแฟน การโพสต์สถานะ 
และก็มีค าที่ท าให้เค้ารู้ว่าเราเป็นเกย์ เช่น อีดอก นก ความหยาบคาย ค าศัพท์ที่
ผู้ชายไม่นิยมพูดใส่กัน” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.4.4 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามการเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรัก
ชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค าตอบที่คล้าย
กับประเด็นการศึกษาข้างต้นคือ ผู้ที่เข้ามาในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นชายรักชายโดย
การสังเกตผ่านภาษาเวลาคอมเมนต์โต้ตอบกับเพ่ือน จากมุมกล้องของรูปภาพ แต่หนึ่งประเด็นส าคัญ
ที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ วิธีการดูว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายใดเป็นชายรักชาย ให้สังเกตจาก
การมีเพ่ือนร่วมกัน หากผู้ใช้เฟซบุ๊กมีเพ่ือนส่วนใหญ่ที่เป็นชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลจะตั้งข้อสงสัยว่าผู้ใช้
เฟซบุ๊กรายนั้นน่าจะเป็นชายรักชาย แต่อย่างไรก็ตาม การจะบอกว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายใดเป็นชายรักชาย
ต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย 
  

“เฟซบุ๊กของผมส่วนใหญ่มีแต่เพ่ือนที่เป็นเกย์ และคนที่เขาแอดมาก็คงเป็นเกย์อยู่
แล้ว เพราะผู้ชายแท้ๆ คงไม่แอดผู้ชายด้วยกันหรอก เลยเข้าใจว่าเขาก็เป็นเกย์
เหมือนกัน ไม่ต้องปิดบังอะไร” ไอซ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก็ไม่ได้ปิดบังอะไร แต่ผมจะแตกต่างกับคนอ่ืน ๆ ตรงที่ จะไม่แอดเฟซบุ๊กคนที่เป็น
เกย์เยอะ ถ้าไม่รู้จักก็จะไม่แอด ไม่รับแอด แต่เวลาโพสต์อะไรจะแสดงออกความ
เป็นเกย์เต็มที่ จะมีค าพูดที่มีองค์แม่ เช่น นะคะ ครุ่นคริส ค่ะ เวลาโพสต์เหมือน
อารมณ์เสียจะกระแทกเสียง ค่ะ ลงไป มันจะมีจริตของมันอยู่แล้วเวลาพิมพ์อะไร 
เกลียดอีเด๋อ เกลียดเราเหรอ ไปตายสิ เป็นต้น” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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“น่าจะดูรู้อยู่แล้วว่าเราเป็น หรือถ้าจะดูคนอื่นก็ดูจากคอมเมนต์เวลาเขาโต้ตอบกับ
เพ่ือน ดูคนที่มาคอมเมนต์เขาว่าใช่ไหม แล้วไปดูต่อว่าเขาว่าเป็นไหม ดูต่อ ๆ ไป
เรื่อย ๆ ดูเพ่ือนที่มีร่วมกันก็น่าจะรู้ ถ้ามีแต่เกย์เปอร์เซ็นคนที่เราสงสัยว่าเป็นเกย์ก็
จะมากข้ึน” อัตรคุปต์ อัศวินสถิต (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.4.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย
ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ความคิดเห็นด้วยกันคือ การแชร์เนื้อหาที่ชายรักชายส่วน
ใหญ่สนใจ การติดตามเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มแนวน่ารัก และการเข้าร่วมกลุ่มลับของชายรักชาย  
  4.4.5.1 การแชร์เนื้อหาที่ชายรักชายส่วนใหญ่สนใจ  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน มีพฤติกรรมนิยมแชร์เนื้อหาที่ก าลังเป็น
ประเด็นในแต่ละช่วง เช่น ช่วงวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงก าลังแข่งขันก็จะมีการโพสต์เชียร์ ช่วง
ประกวดมิสยูนิเวิร์ส ก็จะมีการแชร์ให้ช่วยโหวต รวมไปถึงช่วงรายการเดอะเฟซออนแอร์ ก็จะมีการ
แชร์วลีเด็ดในแต่ละสัปดาห์ที่เป็นประเด็น  
 

“หวีด (เชียร์) นางงามด้วยค าพูดองค์แม่ หรือบางทีก็ตามอ่านประเด็นสังคมต่าง ๆ 
ตามเฟซบุ๊กเพจ เช่น เรียกร้องสิทธิ์ของเพศที่สาม แต่ไม่เข้าไปแสดงความเห็น ไม่
อยากให้คนมองว่าเราเลือกข้าง” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
“ก็จะแชร์เรื่องที่เกี่ยวกับนางงามบ้าง ก็ใส่แคปชั่นแสดงออกเต็มที่” ธีร์ (นามสมมติ, 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก็ดูวอลเล่ย์ ดูประกวดนางงาม รายการทางทีวีที่เกย์ดู เช่น เดอะเฟซ ซีรี่ส์ต่าง ๆ ก็
จะไปคอมเมนต์ตามเพจต่าง ๆ บ้าง แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเกย์บ้าง พูดคุยข าข ากัน
กับเพ่ือนที่เป็นเกย์ในเพจ แล้วก็ชอบแชร์พวกคลิปเต้น เพราะเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์” 

 ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

“พวกเกย์บ้านางงาม เชียร์ออกหน้าออกตา ชวนเพ่ือนโหวต แล้วก็ซิงกิ้งคอนเทส 
(Singing Contest) พวกเกย์บ้าพวกดีว่า อารีอาน่า เกรนเด้ (Ariana Grande) 
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บียองเซ่ (Beyonce) กลุ่มเพลง ก็จะสื่อถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง” อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.4.5.2 การติดตามเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มแนวน่ารัก  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน มีพฤติกรรมนิยมกดติดตามเฟซบุ๊กเพจ หรือ
เฟซบุ๊กกลุ่มที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคู่เกย์น่ารัก ซีรี่ส์เกย์ต่างชาติ  
 

“มีกลุ่ ม เฟซบุ๊ ก เพจคนน่ารักบ้ าง  ติดตามซีรี่ ย์ เกย์ เกาหลี  ฝรั่ ง  จีนบ้ าง ” 
ศราวุธ แผ่นทอง (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“เราจะแชร์พวกมุ้งมิ้งเฉย ๆ คู่เกย์น่ารัก ๆ ซีรี่ส์ฝรั่งที่น่ารัก เดอะเฟซ แทรชเชอร์
ปาร์ตี้ ก็จะมีกดเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 
  4.4.5.3 การเข้าร่วมกลุ่มลับของชายรักชาย  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน มีพฤติกรรมกดเข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มซื้อขาย
บริการทางเพศ หรือกลุ่มแชร์คลิปลับ แต่ไม่นิยมแชร์เนื้อหาจากกลุ่มนี้ เพราะเป็นด้านมืดของสังคม 
และมีความเห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงก็น่าจะมีกลุ่มลับประเภทนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน 
ที่นิยมเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้เกย์โดยเฉพาะอีกด้วย  
   

“เข้าร่วมกลุ่มหนังโป๊ หาคู่เกย์ เข้าไปดูในกลุ่มซื้อผู้ชาย แต่ไม่ได้ซื้อนะ ไปดูคน   
หล่อ ๆ (หัวเราะ) พวกกลุ่มรับงาน (ซื้อขายบริการทางเพศ) ทั่วไป บางอย่างมันแรง
ไปส าหรับสาธารณะ มันดูเซ็กส์ไป เลยไม่อยากแชร์ต่อสาธารณะ เพ่ือนในเฟซบุ๊กก็มี
หลายกลุ่มจะมานั่งบล็อกทีกลุ่มก็ไม่ได้ เพราะบางอย่างมันยากต่อการแชร์” 
อัตรคุปต์ อัศวินสถิตย์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“เคยเข้ากลุ่มเกย์ ที่เป็นกลุ่มในเฟซบุ๊ก แต่ก็ออกแล้วเพราะไม่ใช่ตัวเรา ในนั้นเขาก็มี
ชวนกันไปมีอะไรกัน มีแชร์พวกขายตรง ลูกโซ่ เราว่ามันไม่ได้อะไรก็เลยออก ส่วน
ข่าวที่เกี่ยวกับเกย์ก็อ่านประจ านะ แต่ไม่ได้แชร์ ทุกวันนี้เอาเฟซบุ๊กไว้ส่องผู้ชายอย่าง
เดียว” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 



94 
 

“ผมจะเข้าร่วมพวกปาร์ตี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไวท์ปาร์ตี้ (White Party) จีเซอร์กิจ 
(gCircuit) พูลปาร์ตี้ (Pool Party) และปาร์ตี้เกย์อ่ืน ๆ แล้วก็ร่วมแชร์ เพจผับ เฟค 
(Fake) เซเลปบริตี้ (Celebrity) สถานที่บันเทิงของเกย์ซะส่วนใหญ่ กลุ่มลับของเกย์
ต่างๆ” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน นิยมนัดพบเพ่ือนจากเฟซบุ๊กกลุ่มสาววาย และเข้าร่วมกิจกรรม
ในเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคู่รักเกย์ คู่จิ้นเกย์เป็นประจ า และอีก1 คน ที่ไม่เข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มหรือ
กดติดตามเฟซบุ๊กเพจใดใดเลย  
 

“มีนัดมิตติ้งพวกกลุ่มสาววาย นิยาย ซีรี่ส์ พวกเกย์คู่จิ้นน่ารัก ๆ ก็สนิทกับเมนบ้าน 
(แอดมิน เพจ) ไปมิตติ้ง ไปแชร์ ไปกดไลค์บ้าง เพราะเราชอบ เราเป็นสาววาย เขา
จะสร้างกิจกรรมในเฟซบุ๊ก ให้ช่วยกันแชร์ ปั่นแชร์ ถ้าแชร์เยอะก็มีของรางวัล แต่ถ้า 
แช ร์ พ ว กผู้ ช า ย เ ป้ า ตุ ง ก็ เ ก ร ง ใ จ อ าจ า ร ย์ ที่ เ ป็ น เ ฟ รนด์ ใ น เฟซบุ๊ ก น ะ ” 
ปณญิพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“ไม่เคยเข้าร่วมอะไรเลย ชอบเอาเฟซบุ๊กไว้บ่นระบายกับเพ่ือน” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.4.6 การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน  
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามการมีสัมพันธภาพกับเพศเดียว กัน หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็น 2 ความคิดเห็นด้วยกันคือ การ
มีสัมพันธภาพแบบคนรัก และการมีสัมพันธภาพแบบเพ่ือน  
  4.4.6.1 การสัมพันธภาพแบบคนรัก  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า การคบหาเป็นแฟนกับ
เพศเดียวกันไม่ได้ต่างจากเพศชายเพศหญิง การมีความรักต่อเพศเดียวกันก็เหมือนกับคนทั่วไป เพราะ
ความรักก็คือความรัก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ผู้คนมองว่าเป็นเรื่องปกติ 
การคบกับเพศเดียวกันจะท าให้เข้าใจกันดี เพราะชายรักชายส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อโลกเชิงบวก ท าให้
เมื่ออยู่ด้วยกันจะได้รับพลังงานด้านบวกไปด้วย นอกจากนี้การเปิดเผยว่าตนเองคบหาเป็นแฟนกับเพศ
เดียวกันจะช่วยให้การเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเองท าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน
จะไม่เปิดเผยว่าตนเองคบหาเป็นแฟนกับเพศเดียวกัน เนื่องด้วยธุรกิจที่ท าอยู่จะต้องรักษาภาพลักษณ์
เอาไว้ว่าเป็นชายรักชายที่รักสนุก  
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“ยุคสมัยนี้เป็นเรื่องปกติ ชายคบชายก็ดีนะ ถ้าอยู่กับคนเหมือน ๆ กันคงเข้าอก
เข้าใจกันดี เพราะเกย์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อโลกเชิงบวก มองอะไรเป็นเรื่องเฮฮา มี
เพ่ือนมีแฟนที่เป็นคนแบบนี้เราจะได้รับพลังงานด้านบวกไปด้วย” ทศพล จันดารักษ์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“พอมีแฟนเปิดเผยในเฟซบุ๊กก็ท าให้สบายใจขึ้น ท าให้ทุกคนรู้หมดเลยว่าเป็นเกย์ 
แฮปปี้มาก” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“แฮปปี้ เรามองว่าอยู่กับพวกเดียวกันแฮปปี้มีความสุข ก็รู้สึกอยากดูแลกันกับแฟน
นะ ความรักชายหญิงมันก็ไม่ต่างกัน เพราะมันก็คือรักเหมือนกัน ผู้หญิงกับชายใน
ปัจจุบันก็มีนะคบกันแล้วเลิก ไม่จ าเป็นต้อง ชายชายหรอก อยู่ที่ว่า อยู่ด้วยกันแล้ว
แฮปปี้ไหมมากกว่า มันไม่ได้อยู่ที่ เพศ” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์ , 
4 กมุภาพันธ์ 2560) 

 
“มันเป็นแค่รูปแบบความรักแบบนึง ส่วนตัวไม่ได้เลือกว่าเป็นเพศไหน พอเป็นชาย
ชายก็เป็นแค่รูปแบบความรักเฉย ๆ รักมันไม่เกี่ยวกับเพศ แต่ถ้าเป็นเพ่ือน ก็ไม่ได้
ต่างกับเพ่ือนชายหญิงนะ ส่วนตัวถ้าคบกับแฟนก็ไม่ได้เปิดเผย ด้วยภาพลักษณ์ที่
สร้างมาในเฟซบุ๊กที่ต้องท าธุรกิจมันท าให้ไม่ควรเปิดเผย กลัวแฟนโดนด่าเปล่า ๆ แต่
ก็คิดเห็นกับคนที่โพสต์รูปคู่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ในโลกเรามีหลายเรื่องให้พูดถึง
มากกว่าเรื่องนี้” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  4.4.6.2 การสัมพันธภาพแบบเพ่ือน  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า การมีเพ่ือนเป็นชายรัก
ชายเหมือนกันจะท าให้เวลาปรึกษาปัญหาชีวิตสามารถเข้าใจกันได้ดีกว่าเพศชายหญิง ในขณะเดียวกัน
ผู้ให้ข้อมูล 1 คน มองว่าการคบเพ่ือนเพศชายหญิงไม่ต่างอะไรกับการคบเพ่ือนที่เป็นชายรักชาย 
เพราะทุกคนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน  
 

“ก็ดีนะ เขาเป็นเหมือนเรา ก็พูดได้ด้วยกันมากขึ้น มีเพ่ือน มีอะไรก็คุยกันง่าย พอ
คุยกับผู้ชายมันก็ไม่เก็ทฟิวส์ มันเข้าใจกัน ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึก แต่คุยกับ
ผู้หญิงได้นะ แต่มันก็ขึ้นกับแต่ละคนว่าเขามีทัศนคติกับเกย์ยังไง ถ้าเขามีทัศนคติกับ
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เกย์ดี เราก็เข้าหาง่าย ถ้าไม่ดี เราก็เลี่ยงที่จะเข้าหา เวลามีปัญหาเรื่องแฟน เราก็จะ
เลือกคุยกับคนที่มีลักษณะคล้ายกับเรามากสุดก็คือเกย์ และพอเวลาคุยกับเกย์มันจะ
ง่าย เล่าลื่นไหลมากกว่าคุยกับชายหญิง” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์ , 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก็เพ่ือนในเฟซที่คบก็เป็นเพ่ือนมหาลัย รู้ว่าเราเป็นยังไง ก็เฉย ๆ นะ เพ่ือนผู้หญิง
จะรู้ว่าเราเป็นยังไง รับเราได้ ปรึกษากันได้” ศราวุธ แผ่นทอง ( สั ม ภ า ษ ณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“ก็เหมือนคบกับเพ่ือนชายหญิงทั่วไปนะ ไม่ได้แตกต่าง ก็คุยปกติ เป็นมนุษย์คนนึงที่
คุ ย ด้ ว ย ไ ด้  แ ต่ ก็ มี ขี ด จ า กั ด ขอ งแต่ ล ะคนว่ า เ ล่ น แบบนี้ ไ ด้  เ ล่ น ไ ม่ ไ ด้ ” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.4.7 การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต 
 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุม
อ่ืนของชีวิตของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็น 2 ความคิดเห็นด้วยกันคือ การใช้เอกลักษณ์ทาง
เพศของตนให้เป็นประโยชน์ และการเป็นชายรักชายไม่ได้ต่างจากเพศอ่ืน 
  4.4.7.1 การใช้เอกลักษณ์ทางเพศของตนเองให้เป็นประโยชน์  
 ส าหรับแนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า การเป็นเกย์ท าให้เข้ากับ
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ ให้ค าปรึกษาในมุมของเพศนั้นและเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย มักจะได้รับความ
ไว้วางใจให้ท าอะไรส าคัญ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล 1 คน ใช้เอกลักษณ์ทางเพศของตนเองใน
การท าธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าด้านเพศ โดยใช้เอกลักษณ์ทางเพศของตนเองในการโปรโมตสินค้า และ
สร้างคาแรคเตอร์ให้กับตนเองผ่านเฟซบุ๊ก 
 

“การเป็นเกย์ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะ มันท าให้เราเข้ากับทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ เวลา
ใครปรึกษาเราก็ให้ค าปรึกษาในมุมเพศของนั้น ๆ ได้ ในด้านการท างานหรือกิจกรรม
ส่ วน ใหญ่  เ ร าจะได้ รั บคว าม ไว้ ว า ง ใจ ให้ ท า อะ ไรที่ ส าคัญ  ๆ  อยู่ แล้ ว ” 
เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
“ในส่วนของธุรกิจ พอเปิดเผยว่าเป็นเกย์มันโอเคมาก แต่ตามชีวิตประจ าวันก็เข้าสู่
โหมดจริงจัง แต่ด้วยตัวไม่ได้สาวมากเลยไม่มีปัญหาอะไร แต่งานการตลาดกลับต้อง
บุคคลที่เป็นเกย์ เพราะว่าเกย์จะมีมุมมองที่ครอบคลุมระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 
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แต่ก็อยู่ที่ตัวสินค้าด้วยแหละ แต่ถ้าถามว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหม มันก็ง่าย และก็ยาก
ด้วย พอเข้ากับเพ่ือนชายแท้ก็เข้ายาก บางเรื่องเพ่ือนชายก็ไม่กล้าคุยกับเรา เขาไม่รู้
ข้อจ ากัดสูงสุดกับเรา ทั้ง ๆ ที่เราลุยหมด จะไปอาบอบนวดกับชายแท้ก็แฮปปี้นะ 
แต่เขาก็คงเกรงใจ รู้สึกว่าเราอาจไปไม่ได้อะไรท านองนี้ เหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจเรา
หรอก ผมมองว่าการเป็นเกย์ของตัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับใคร ก็แค่รสนิยมทั่วไป 
ส่วนเฟซบุ๊กเกย์ผมมองว่าต่างกับเฟซบุ๊กชายหญิงนะ ด้วยเฟซบุ๊กเรามันสร้างภาพ
มา” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

  4.4.7.2 การเป็นชายรักชายไม่ได้ต่างจากเพศอ่ืน 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูล 4 จาก 13 คน ให้ความคิดเห็นว่า การเป็นชายรักชายไม่ได้
ต่างจากชายหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานเฟซบุ๊กของชายรักชายในกลุ่มนี้จะเหมือนคนทั่วไป 
เช่น ผู้ชายจะแชร์ในสิ่งที่ชอบ ผู้หญิงก็แชร์ในสิ่งที่ชอบ ชายรักชายก็แชร์ในสิ่งที่ชอบเช่นกัน  
 

“เฟซบุ๊กของเราก็ปกติเหมือนคนทั่วไป ไม่ต่างจากคนอ่ืน เว้นแค่มีรูปคู่กับผู้ชาย
เท่านั้นที่ต่างนอกนั้นก็ใช้ชีวิตปกติ” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 
2560) 
 
“เฟซบุ๊กของเกย์ก็ไม่ต่างจากชายหญิงนะ เพราะเฟซบุ๊กเป็นพ้ืนที่ในการแชร์ในสิ่งที่
ชอบระบายในสิ่งที่ใช่ ผู้ชายชอบฟุตบอล ก็แชร์ ผู้หญิงชอบความงามก็แชร์ เกย์ก็มี
สิ่งที่ชอบและแชร์ เหมือนกัน” พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กมุภาพันธ์ 2560) 

 
“เฟซบุ๊กเราก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป เพราะเฟซบุ๊กเราก็ไม่ได้มีแต่เกย์ ไม่ค่อยมีเกย์ด้วย 
มีแต่ชาย หญิงทั่วไป แต่การเปิดเผยตัวเองท าให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะการท างานฝ่าย
บุคคล ท าให้เราประสานงานกับคนอ่ืนได้ง่าย คนประเภทเราจะมีเทคนิคในการคุย
กับผู้ใหญ่ มันดูอ้อล้อ ถ้าผู้หญิงไปท าจะดูแรด ถ้าผู้ชายท าก็ไม่ได้ ต้องเป็นเกย์เท่านั้น
ที่จะท าได้  มันท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น เข้าหาผู้ ใหญ่ได้ง่ายขึ้น ทุกคนชอบ ” 
ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“เฟซบุ๊กเราก็ไม่ต่างจากคนอ่ืน เพราะใช้ในเรื่องทั่วไปนะ เราแชร์พวกเพจผู้ชาย บาง
ทีผู้หญิงก็แชร์เหมือนกันเลยไม่ได้รู้สึกว่าต่างจากคนอ่ืนนะ ด้วยเฟซบุ๊กที่เปิดเผยว่า
เป็นเกย์ก็ง่ายเวลาติดต่ออะไรกับใครก็ง่าย ด้วยความที่เราเป็นเกย์ท าให้เรามีทักษะ
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การพูดแบบอ้อล้อที่น่ารัก การเข้าหาผู้ใหญ่จะง่ายกว่าคนอ่ืน และการท างานที่ต้ อง
คุยกับคนหมู่มากท าให้เราต้องค่อย ๆ ปรับตัวกันไป แต่ในชีวิตจริงกับเฟซบุ๊ก ก็
ต่างกัน ในชีวิตจริงติดต่อกับคนอ่ืนเยอะ เราก็จะระดับความเป็นส่วนตัวนิดนึง ความ
ประทับใจแรกในการท างานกับลูกค้าก็มีอีกแบบ แต่ไม่ได้เก๊กแมน แค่วางตัวให้ดู
น่าเชื่อถือ แต่พอในเฟซบุ๊กก็จะแรดไปตามประสา แต่ส่วนมากเพ่ือนในที่ท างานก็จะ
โอเคนะ เพราะเข้าใจว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.5 พฤตกิรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย ประกอบไปด้วยประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทของสินค้าหรือบริการ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ และข้ันตอนในการซื้อ ดังนี้ 
 
 4.5.1 ประเภทของสินค้าหรือบริการ 
 ส าหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อผ่านทางออนไลน์ ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สินค้าและบริการที่มีขายเฉพาะในออนไลน์ สินค้าและบริการที่มีขายทั้งออนไลน์
และออฟไลน์  
  4.5.1.1 สินค้าและบริการที่มีขายเฉพาะในออนไลน์  
 ส าหรับกลุ่มนี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 จาก 13 คน ซื้อสินค้าที่มีขายเฉพาะในออนไลน์ เช่น สติ๊กเกอร์
ไลน์ ธีมไลน์ เติมเงินเกมออนไลน์ ซื้อแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น  
 

“ส่วนมากซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ กับธีมไลน์ เติมเกมมากกว่า ไม่ค่อยซื้อของ จะซื้อพวกที่
มันอยู่ออนไลน์อยู่แล้ว” กรวิชญ์ วิภารัตน์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
“เป็นคนชอบซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ แล้วก็ของใช้ส่วนตัวบางอย่าง เพราะมันไพรเวท
กว่า” ธีรภัทร์ ศรัทธาสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

  4.5.1.2 สินค้าและบริการที่มีขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
 ส าหรับกลุ่มนี้ ผู้ให้ข้อมูล 5 จาก 13 คน ซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไป เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า 
รองเทา้ นอกจากนี้ยังซื้อสินค้าของผู้หญิงที่ตนเองไม่สามารถไปเลือกซ้ือเองได้เช่น วิกผม ขนตาปลอม 
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เป็นต้น และมีผู้ให้ข้อมูล 1 คนที่ซื้อ สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป แต่สั่งซื้อทางออนไลน์เพราะไม่มี
เวลาไปเลือกซื้อด้วยตนเอง  
 

“ซื้อกระเป๋า การพรีออเดอร์กระเป๋า” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 

2560) 

 

“ซื้อของที่ไปเดินซื้อเองไม่ได้ เช่น วิกผม ขนตาปลอม ขนมจากต่างประเทศ เติมเงิน

เกม ซื้อเพลง ซื้อหนังที่ดูทางออนไลน์” อัตรคุปต์ อัศวินสถิต (สัมภาษณ์ , 4 

กุมภาพันธ์ 2560) 

 

“ซื้อของทั่วไปเลยจากโลตัส จากบิ๊กซี เขามีบริการส่งถึงบ้าน เราไม่มีเวลาไปเดิน

เลือก เลยสั่งทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายดี แล้วก็ซื้อพวกนิยายวายที่เขาตีพิมพ์ออกมา

ไม่ก่ีเล่ม จะพรีออเดอร์ไว้” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.5.2 วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้วิจัยสามารถแบ่งค าตอบได้เป็น 2 ประเด็นคือ ซื้อทาง
ออนไลน์เพราะสะดวกกว่าไปซื้อที่หน้าร้าน และซื้อทางออนไลน์เพราะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้  
  4.5.2.1 ซื้อทางออนไลน์เพราะสะดวกกว่าไปซื้อที่หน้าร้าน 
 ส าหรับประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 9 จาก 13 คน ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่ซื้อสินค้า
ทางออนไลน์เพราะสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสินค้าบางประเภท
เมื่อสั่งซื้อทางออนไลน์จะมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อซื้อที่หน้าร้าน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้า
ได้ และไม่ต้องกังวลว่าหากไปซื้อที่หน้าร้านแล้วของจะหมด แต่ต้องเป็นสินค้าที่สามารถรอได้ ไม่รีบใช้
งาน  
 

“ซื้อทางออนไลน์เพราะว่ามันจองได้ หาง่าย เช็คได้ด้วยว่าของหมดหรือยัง 
บางอย่างเราไปหน้าร้านพอรู้ ว่ าของหมดก็จะเสียเวลาเดินทางเปล่า ๆ ” 
ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  
“มันถูกกว่าของแบรนด์ ราคามันเซฟกว่า และเป็นแบบที่เราต้องการ ซื้อทาง
ออนไลน์เพราะไม่ต้องเดิน นั่งคลิ๊กหน้าจอแล้วจบ” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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“ซื้อทางออนไลน์เพราะมันราคาถูกกว่า ซื้อได้หมดถ้ามีโปรโมชั่น หรือบางทีก็ซื้อ
ของชิ้นใหญ่ที่เขาจะมาส่งให้ เพราะเราไม่มีรถไปขน แต่จะต้องเป็นของที่เรารอได้ 
ถ้ารอไม่ได้จะไปซื้อที่หน้าร้าน” กัณห์ กุลอัฐภิญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

  4.5.2.2 ซื้อทางออนไลน์เพราะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้  
 ส าหรับประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 2 จาก 13 คน ให้เหตุผลว่า ซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์เพราะมีความเป็นส่วนตัว เพราะสินค้าบางอย่างผู้ซื้อไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ในเพศท่ีจะสามารถซื้อสินค้านั้น ๆ ได้อย่างเปิดเผย โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า หากไปเดินเลือก
ซื้อด้วยตนเองจะรู้สึกอาย 
 

“ซื้อของทางออนไลน์เพราะบางอย่างมันเปิดเผยตัวเองไม่ได้ เราอยู่ในร่างชายจะให้
เดินไปลองวิกผมก็ไม่ใช่เรื่อง เราก็อายเป็น” อัตรคุปต์ อัศวินสถิต (สัมภาษณ์ ,  
4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.5.3 บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
 ในประเด็นศึกษานี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง และผู้อ่ืนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  4.5.3.1 ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 7 จาก 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยให้ความคิดเห็นว่า ซื้อเพราะตนเองต้องการได้ ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการซื้อของตนเอง 
ส่วนมากซื้อสินค้าตามใจตัวเอง หากชอบจะตัดสินใจซื้อในทันที  
 

“เราอยากซื้อ เราก็จะซื้อ” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

“ส่วนใหญ่จะซื้อเมื่อรู้สึกว่าต้องการ ก็ เลยเซิร์จหาแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลย ” 
พิชชากร บุนนาค (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

  4.5.3.2 ผู้อื่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ส าหรับแนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 5 จาก 13 คน แสดงความคิดเห็นว่า เพ่ือนเป็นผู้
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะเห็นเพ่ือนใช้สินค้า แล้วเกิดความชอบจึง
ซื้อสินค้าตามเพ่ือน และผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ซื้อสินค้าตามศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ 
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“ถ้าเห็นเพ่ือนใช้แล้วชอบก็จะกดหาซื้อเลย ไม่ได้คิดอะไรมาก” กรวิชญ์ วิภารัตน์ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
“เราก็ลองจากของเพ่ือน ใช้แล้วดีก็ถามว่าซื้อจากไหนก็จะไปสั่งซื้อบ้าง” ธีรพงศ์ 
ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“ซื้อเพราะศิลปินที่ติดตาม เห็นเขาใส่ก็อยากใส่ตาม และจะสะสมตามคอลเลกชั่น
ใหม”่ ของศิลปิน ทศพล จันดารักษ์ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 4.5.4 โอกาสในการซื้อ 
 ในประเด็นศึกษานี้ ผู้ให้ข้อมูล 2 คน ให้ความเห็นว่า จะซื้อสินค้าช่วงที่เงินเดือนออก หรือช่วง
ที่มีเงิน และผู้ให้ข้อมูล 2 คน จะซื้อสินค้าเมื่อมีสิ่งที่ต้องการออกมาใหม่ เช่น นิยายออกใหม่ หรือคอล
เลกชั่นของเล่นออกใหม่  
 

“ส่วนมากจะซื้อของพวกนี้ช่วงมีเงิน เพราะมันไม่ใช่ของที่จ าเป็นหรือใช้ทุกวัน” 
ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)   

 
“เวลาซื้อก็แล้วแต่ถ้านิยายวายก็จะดูช่วงที่มันออกมา แต่ถ้าของทั่วไปก็เมื่อหมดแล้ว
เราไม่มีเวลาจริง ๆ ก็จะสั่งทางอินเทอร์เน็ต” ปณิญพัฒน์ ทาสถาน (สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2560)  

 
“ส่วนมากจะโมเดลที่ซื้อจะออกเป็นซีรี่ย์ นาน ๆจะออกมา พอออกก็ซื้อ เพราะว่า  
ออกใหม่จะราคาถูก แต่อยู่นาน ๆ ไปจะแพง” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 
4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 

 4.5.5 ขั้นตอนในการซื้อ 
 ในประเด็นศึกษานี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 13 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ จะดูความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าทางออนไลน์ เปรียบเทียบราคา หรืออ่านรีวิวของผู้ที่เคยซื้อสินค้ากับทางร้าน 



102 
 
จากนั้นจึงจะตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ร้านค้าที่ผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อแล้วจะกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง และบอก
ต่อไปยังเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
 

“เริ่มจาก หาข้อมูลร้านก่อน ว่าถูก น่าเชื่อถือไหม ราคาในตลาดเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่
ซื้อประจ าจะรู้ร้านอยู่แล้ว พอซื้อแล้วก็ไปอวดเพ่ือน ยุเพ่ือนให้มาซื้อ ว่าร้านนี้ถูก
กว่า” พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
“ตอนจะซื้อก็จะดูจากเว็บไซต์ว่าเจ้าของมีตัวตนจริงไหม มีรีวิวที่น่าเชื่อถือไหม มีคน
ซื้อจริง ๆ หรือว่าปลอมมา ถ้ามั่นใจถึงค่อยตัดสินใจซื้อ” ธีรพงศ์ ปัณฑะโชติ 
(สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560)   

 
“จะเริ่มจากหาข้อมูล ดูร้าน ดูเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้ เอาชื่อเขาไปเซิร์จ ดูรีวิว แล้วก็ค่อย
ซ้ือ” เมธัส สายธัญญา (สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 



บทท่ี 5 

 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยแบบ
ส ารวจ (Survey Research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ร่วมกับ
การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) ผู้วิจัยใช้วิธรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 
2560 โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลทางสถิติและทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบค า
บรรยาย ตามล าดับต่อไปนี้  
 1) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นตอนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 8 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรม (Activities) 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจ (Interest) 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความคิดเห็น (Opinions) 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ด้านการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  
 ของกลุ่มชายรักชาย 
ตอนที่ 7  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชี วิตและ 
  การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 
ตอนที่ 8  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและ 
  พฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
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 2) สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความสะดวก และเพ่ือสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

  x̅  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
  SD  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการ
      แจกแจงแบบ F-Test (F-distribution) 
  Sig.  แทน  ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  *  แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **  แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3) เกณฑ์การแปลความหมาย ผู้วิจัยได้น าค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มมาแบ่งตามเกณฑ์ดังนี้  
  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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5.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรม (Activities) 
 
 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรกิจกรรม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลด
จ านวนตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การท ากิจกรรมของ 
กลุ่มชายรักชาย 
 

กิจกรรม น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 

(ร้อยละ) 

มาก
(ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด

(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, 
twitter, line ฯลฯ) 

5 
(1.3) 

4 
(1) 

28 
(7) 

64 
(7) 

299 
(74.8) 

4.62 .766 มากที่สุด 

ฟังเพลงทางยูทูป, วิทยุออนไลน์ 1 
(0.3) 

8 
(2) 

29 
(7.3) 

99 
(24.8) 

263 
(65.8) 

4.54 .738 มากที่สุด 

ชมภาพยนตร,์ รายการ, ละคร
ย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต 

4 
(1) 

5 
(1.3) 

39 
(9.8) 

101 
(25.3) 

251 
(62.8) 

4.48 .801 มากที่สุด 

พักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด  3 
(0.8) 

12 
(3) 

58 
(14.5) 

105 
(26.3) 

222 
(55.5) 

4.33 .884 มากที่สุด 

ท ากิจกรรม, เรียนเพื่อเสรมิสร้าง
ความรู ้

6 
(1.5) 

12 
(3) 

108 
(27) 

124 
(31) 

150 
(37.5) 

4.00 .950 มาก 

ดาวน์โหลดเพลง, ดาวน์โหลดวิดโีอ
จากอินเทอร์เน็ต 

39 
(9.8) 

38 
(9.5) 

85 
(21.3) 

82 
(20.5) 

156 
(39) 

3.70 1.331 มาก 

เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินคา้ 27 
(6.8) 

40 
(10) 

106 
(26.5) 

99 
(24.8) 

128 
(32) 

3.65 1.215 มาก 

นัดเที่ยวกับเพื่อนหรือแฟน  27 
(6.8) 

38 
(9.5) 

102 
(25.5) 

113 
(28.3) 

120 
(30) 

3.65 1.194 มาก 

ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม   

20 
(5) 

35 
(8.8) 

130 
(32.5) 

105 
(26.3) 

110 
(27.5) 

3.63 1.124 มาก 

ทานอาหารนอกบ้าน 29 
(7.3) 

44 
(11) 

104 
(26) 

108 
(27) 

115 
(28.8) 

3.59 1.215 มาก 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

        

กิจกรรม น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 

(ร้อยละ) 

มาก
(ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด

(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ตรวจสุขภาพประจ าป ี 46 
(11.5) 

35 
(8.8) 

102 
(25.5) 

74 
(18.5) 

143 
(35.8) 

3.58 1.352 มาก 

ชมภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์  38 
(9.5) 

52 
(13) 

85 
(21.3) 

93 
(23.3) 

132 
(33) 

3.57 1.319 มาก 

ท าบุญ, เข้าวัดฟังธรรม, นั่งสมาธ ิ 35 
(8.8) 

40 
(10) 

115 
(28.8) 

110 
(27.5) 

100 
(25) 

3.50 1.216 มาก 

อ่านหนังสือ, นิยาย, เรื่องสั้น, 
บทความจากอินเทอร์เนต็ 

35 
(8.8) 

48 
(12) 

113 
(28.3) 

94 
(23.5) 

110 
(27.5) 

3.49 1.253 มาก 

เที่ยวต่างจังหวัด, ต่างประเทศ 36 
(9) 

53 
(13.3) 

109 
(27.3) 

93 
(23.3) 

109 
(27.3) 

3.47 1.266 มาก 

เล่นเกมออนไลน์, เล่นเกมออฟไลน์ 91 
(22.8) 

32 
(8) 

56 
(14) 

52 
(13) 

169 
(42.3) 

3.44 1.620 มาก 

ดูโทรทัศน์   66 
(16.5) 

51 
(12.8) 

77 
(19.3) 

69 
(17.3) 

137 
(34.3) 

3.40 1.475 ปานกลาง 

เล่นกีฬา (วิ่ง, ว่ายน้ า, แบตมินตัน 
ฯลฯ) 

70 
(17.5) 

73 
(18.3) 

99 
(24.8) 

76 
(19) 

82 
(20.5) 

3.07 1.376 ปานกลาง 

Live Streaming ในเฟซบุ๊ก, 
แอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ 

99 
(24.8) 

56 
(14) 

85 
(21.3) 

63 
(15.8) 

97 
(24.3) 

3.01 1.504 ปานกลาง 

เล่นกลา้ม ยกน้ าหนัก เข้าฟิตเนส 112 
(28) 

68 
(17) 

79 
(19.8) 

69 
(17.3) 

72 
(18) 

2.80 1.466 ปานกลาง 

เล่นแอปพลิเคช่ันหาคู่เกย์ (JackD, 
Hornet etc.) 

133 
(33.3) 

62 
(15.5) 

79 
(19.8) 

57 
(14.3) 

69 
(17.3) 

2.67 1.487 ปานกลาง 

ชมคอนเสิรต์, ชมละครเวที 137 
(34.3) 

69 
(17.3) 

95 
(23.8) 

43 
(10.8) 

56 
(14) 

2.53 1.412 น้อย 

นัดพบเพื่อนใหม่จากอินเทอร์เนต็ 129 
(32.3) 

78 
(19.5) 

91 
(22.8) 

60 
(15) 

42 
(10.5) 

2.52 1.352 น้อย 

เข้ารับบริการเสริมความงาม  125 
(31.3) 

84 
(21) 

97 
(24.3) 

52 
(13) 

42 
(10.5) 

2.51 1.330 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

        

กิจกรรม น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 

(ร้อยละ) 

มาก
(ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด

(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

เที่ยวกลางคืน, สถานบันเทิง 154 
(38.5) 

69 
(17.3) 

74 
(18.5) 

57 
(14.3) 

46 
(11.5) 

2.43 1.412 น้อย 

เต้นร า, เต้น Cover ฯลฯ 203 
(50.8) 

55 
(13.8) 

52 
(13) 

37 
(9.3) 

53 
(13.3) 

2.21 1.471 น้อย 

สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์, เล่นการ
พนัน 

184 
(46) 

59 
(14.8) 

83 
(20.8) 

37 
(9.3) 

37 
(9.3) 

2.21 1.353 น้อย 

เล่นดนตร ี 194 
(48.5) 

63 
(15.8) 

69 
(17.3) 

40 
(10) 

34 
(8.5) 

2.14 1.344 น้อย 

เข้าร่วมกิจกรรม, ปาร์ตีเ้กย์, ปารต์ี้
แฟนซีแต่งหญิง 

268 
(67) 

52 
(13) 

35 
(8.8) 

22 
(5.5) 

23 
(5.8) 

1.70 1.187 น้อยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่จัดสรรเวลาให้มาก
ที่สุดคือ เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, twitter, line ฯลฯ) ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ฟังเพลงทางยูทูป , วิทยุออนไลน์ และชมภาพยนตร์ , รายการ, ละครย้อนหลังทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ค่าเฉลี่ย 4.54 และ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ  
 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างจัดสรรเวลาให้น้อยที่สุดคือ เข้าร่วมกิจกรรม , ปาร์ตี้เกย์, ปาร์ตี้แฟนซี
แต่งหญิง ที่ค่าเฉลี่ย 1.70 อยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมาคือ เล่นดนตรี ที่ค่าเฉลี่ย 2.14 อยู่ในระดับ
น้อย สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์, เล่นการพนัน และเต้นร า, เต้น Cover ฯลฯ ที่ค่าเฉลี่ย 2.21 เท่ากัน 
อยู่ในระดับน้อย  
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ตารางท่ี 5.2 KMO and Bartlett’s Test ของตัวแปรกิจกรรม 29 ตัวแปร 
 

KMO Measure of Sampling Adequacy .861 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3879.815 
 df 406 
 Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 5.2 ผู้วิจัยได้น าค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง 29 ข้อมาตรวจสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ 
มีความสัมพันธ์กันมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่จะสามารถใช้เทคนิค Factor 
Analysis ได้ โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นตัววัดความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งในที่นี้
มีค่า .861 แสดงว่าตัวแปรที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) และ Bartlett’s test of sphericity มีค่า Chi-Square = 3879.815 ได้ค่า Sig. = .000 
หมายถึง ตัวแปรทั้ง 29 ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ท าให้ได้ข้อสรุ ปว่า 
ข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือลดจ านวนตัวแปร และจัดกลุ่ม กิจกรรม จึงสามารถจัดกลุ่ม
กิจกรรมได้ท้ังสิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มท ากิจกรรมนอกบ้าน 2) กลุ่มท่องราตรี 3) กลุ่มชีวิตสงบสุข 4) 
กลุ่มรักสุขภาพและความบันเทิง 5) กลุ่มท่องโลกอินเทอร์เน็ต 6) กลุ่มหาเพื่อนใหม่ 7) กลุ่มรักบ้าน 
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 5.1.1 กลุ่มท ากิจกรรมนอกบ้าน (กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่1) 
 
ตารางท่ี 5.3 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 1 
 

กิจกรรม Factor Loading 

ทานอาหารนอกบ้าน .751 
เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า .685 
นัดเที่ยวกับเพ่ือนหรือแฟน .669 
ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ .634 
เที่ยวต่างจังหวัด, ต่างประเทศ .595 

Eigenvalue 7.248 

Variance 24.992% 
 
 จากตารางที่ 5.3 กลุ่มท ากิจกรรมนอกบ้าน เป็นกลุ่มชายรักชายที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการท า
กิจกรรมข้างนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทานอาหารนอกบ้าน เดินเล่นซื้อของตาม
ห้างสรรพสินค้า นัดเที่ยวกับเพื่อนหรือแฟน ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ และเที่ยวในต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ  
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 5.1.2 กลุ่มท่องราตรี (กลุ่มท ากิจกรรมกลุ่มที่ 2) 
 
ตารางท่ี 5.4 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 2 
 

กิจกรรม Factor Loading 

เที่ยวกลางคืน, สถานบันเทิง .720 
เต้นร า, เต้น Cover ฯลฯ .710 
เข้าร่วมกิจกรรม, ปาร์ตี้เกย์, ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง .709 
สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์, เล่นการพนัน .699 
เข้ารับบริการเสริมความงาม .414 

Eigenvalue 2.222 

Variance 7.663% 
 
 จากตารางที่ 5.4 กลุ่มท่องราตรีเป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมด้านเที่ยวกลางคืน 
หรือสถานบันเทิง เต้นร า เต้น Cover ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ปาร์ตี้เกย์ ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง สูบบุหรี่ 
ดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน และเข้ารับบริการเสริมความงาม  
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 5.1.3 กลุ่มท าเพื่อสังคมใช้ชีวิตสงบสุข (กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 3)  
 
ตารางท่ี 5.5 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 3 
 

กิจกรรม Factor Loading 

ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม   .820 
ท าบุญ, เข้าวัดฟังธรรม, นั่งสมาธิ .750 
ท ากิจกรรม, เรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ .649 
ตรวจสุขภาพประจ าปี .524 

Eigenvalue 1.994 
Variance 6.876% 

 
 จากตารางที่ 5.5 กลุ่มท าเพ่ือสังคมใช้ชีวิตสงบสุข เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าบุญ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ท ากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
และตรวจสุขภาพประจ าปี 
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 5.1.4 กลุ่มรักสุขภาพและความบันเทิง (กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 4)  

 
ตารางท่ี 5.6 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 4 
 

กิจกรรม Factor Loading 

เล่นกีฬา (วิ่ง, ว่ายน้ า, แบตมินตัน ฯลฯ) .719 
เล่นกล้าม ยกน้ าหนัก เข้าฟิตเนส .689 
เล่นดนตรี .562 
ชมคอนเสิร์ต, ชมละครเวที .458 
Live Streaming ในเฟซบุ๊ก, แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ .398 

Eigenvalue 1.619 

Variance 5.583% 
 
 จากตารางที่ 5.6 กลุ่มรักสุขภาพและความบันเทิง เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรม
ด้านเล่นกีฬา (วิ่ง, ว่ายน้ า, แบตมินตัน ฯลฯ) เล่นกล้าม ยกน้ าหนัก เข้าฟิตเนส เล่นดนตรี ชมคอนเสิร์ต 
ชมละครเวที และ Live Streaming ในเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ  
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 5.1.5 กลุ่มท่องโลกออนไลน์ (กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5.7 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 5 
 

กิจกรรม Factor Loading 

ดาวน์โหลดเพลง, ดาวน์โหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต .689 
ฟังเพลงทางยูทูป, วิทยุออนไลน์ .667 
เล่นเกมออนไลน์, เล่นเกมออฟไลน์ .529 
เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, twitter, line ฯลฯ) .488 
อ่านหนังสือ, อ่านนิยาย, อ่านเรื่องสั้นหรือบทความจาก
อินเทอร์เน็ต 

.432 

Eigenvalue 1.357 
Variance 4.679% 

 
 จากตารางที่ 5.7 กลุ่มท่องโลกออนไลน์ เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมดาวน์
โหลดเพลง ดาวน์โหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงทางยูทูป วิทยุออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ เล่น
เกมออฟไลน์ เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, twitter, line ฯลฯ) อ่านหนังสือ อ่านนิยาย อ่าน
เรื่องสั้นหรือบทความจากอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 
 5.1.6 กลุ่มหาเพื่อนใหม่ (กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 6) 
 
ตารางท่ี 5.8 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 6 
 

กิจกรรม Factor Loading 

เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ (JackD, Hornet ฯลฯ) .790 
นัดพบเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต .747 

Eigenvalue 1.142 
Variance 3.937% 

 
 จากตารางที่  5.8 กลุ่มหาเพ่ือนใหม่เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมเล่น
แอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ (JackD, Hornet ฯลฯ) และนัดพบเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต  
 
 5.1.7 กลุ่มรักบ้าน (กลุ่มกิจกรรมที่ 7) 

 
ตารางท่ี 5.9 แสดงตัวแปรกิจกรรม และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มกิจกรรมกลุ่มท่ี 7 
 

กิจกรรม Factor Loading 
พักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด .631 
ดูโทรทัศน์   .627 
ชมภาพยนตร์, รายการ, ละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต .601 

Eigenvalue 1.097 

Variance 3.784% 
 
 จากตารางที่ 5.9 กลุ่มรักบ้าน เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมพักผ่อนอยู่บ้าน
วันหยุด ดูโทรทัศน์ ชมภาพยนตร์ รายการ และละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต  
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5.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจ (Interest) 
 
 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรความสนใจ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลด
จ านวนตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความสนใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ความสนใจ ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 0 2 
(0.5) 

42 
(10.5) 

97 
(24.3) 

259 
(64.8) 

4.53 .700 มากที่สุด 

ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก 2 
(0.5) 

10 
(2.5) 

58 
(14.5) 

105 
(26.3) 

225 
(56.3) 

4.35 .854 มากที่สุด 

เต็มที่กับหน้าที่การงานหรือการ
เรียนที่ท าอยู ่

2 
(0.5) 

7 
(1.8) 

54 
(13.5) 

127 
(31.8) 

210 
(52.5) 

4.34 .813 มากที่สุด 

ให้ความส าคัญกับเพื่อนเสมอ 2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

77 
(19.3) 

128 
(32) 

192 
(48) 

4.27 .811 มากที่สุด 

ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันยุค
เสมอ  

10 
(2.5) 

11 
(2.8) 

67 
(16.8) 

128 
(32) 

184 
(46) 

4.16 .969 มาก 

ขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ท
โฟนไม่ได้ 

12 
(3) 

26 
(6.5) 

61 
(15.3) 

95 
(15.3) 

206 
(51.5) 

4.14 1.086 มาก 

อยากจะแต่งงานกับเพศเดียวกัน 31 
(7.8) 

25 
(6.3) 

79 
(19.8) 

65 
(16.3) 

200 
(50) 

3.95 1.283 มาก 

ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก 7 
(1.8) 

16 
(4) 

111 
(27.8) 

149 
(37.3) 

117 
(29.3) 

3.88 .936 มาก 

เชื่อเรื่องโชคชะตาและบุญ, กรรม 26 
(6.5) 

28 
(7) 

92 
(23) 

110 
(27.5) 

144 
(36) 

3.80 1.190 มาก 

ดูแลเอาใจใส่แฟนของฉัน 38 
(9.5) 

19 
(4.8) 

85 
(21.3) 

109 
(27.3) 

149 
(37.3) 

3.78 1.259 มาก 
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ตารางท่ี 5.10 (ต่อ) 
 

        

ความสนใจ ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณให้ดี
อยู่เสมอ  

18 
(4.5) 

35 
(8.8) 

119 
(29.8) 

99 
(24.8) 

129 
(32.3) 

3.72 1.139 มาก 

โทรศัพท์พูดคุ ยกับที่ บ้ าน เป็น
ประจ า 

31 
(7.8) 

43 
(10.8) 

97 
(24.3) 

94 
(23.5) 

135 
(33.8) 

3.65 1.260 มาก 

เมื่อใช้สินค้ายี่ห้อใด มักไม่เปลี่ยน
ยี่ห้อบ่อย ๆ  

27 
(6.8) 

37 
(9.3) 

96 
(24) 

131 
(32.8) 

109 
(21.8) 

3.65 1.169 มาก 

รั บ ป ร ะ ท า น แ ต่ อ า ห า ร ที่ มี
ประโยชน์  

16 
(4) 

50 
(12.5) 

135 
(33.8) 

104 
(26) 

95 
(23.8) 

3.53 1.103 มาก 

หาความรู้ เพิ่ ม เติม เพื่ อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

1 
(0.3) 

4 
(1) 

94 
(23.5) 

122 
(30.5) 

179 
(44.8) 

4.19 .844 ปานกลาง 

ท างานส่งเงินให้ท่ีบ้านเป็นประจ า 57 
(14.3) 

55 
(13.8) 

108 
(27) 

67 
(16.8) 

113 
(28.3) 

3.31 1.383 ปานกลาง 

งานด้านสวย ๆ งาม ๆ เป็นงานที่
น่าสนใจ 

47 
(11.8) 

59 
(14.8) 

110 
(27.5) 

90 
(22.5) 

94 
(23.5) 

3.31 1.300 ปานกลาง 

ชอบเปลี่ยนทรงผม, เสื้อผ้าตาม
สมัยนิยม 

54 
(13.5) 

55 
(13.8) 

113 
(28.3) 

77 
(19.3) 

101 
(25.3) 

3.29 1.342 ปานกลาง 

ชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต 58 
(14.5) 

55 
(13.8) 

104 
(26) 

101 
(25.3) 

82 
(20.5) 

3.24 1.319 ปานกลาง 

สนใจข่าวสารดารา, วงการบันเทิง 61 
(15.3) 

61 
(15.3) 

98 
(24.5) 

98 
(24.5) 

82 
(20.5) 

3.20 1.339 ปานกลาง 

เลือกแฟนท่ีรูปร่าง, หน้าตา    เป็น
หลัก 

40 
(10) 

49 
(12.3) 

169 
(42.3) 

86 
(21.5) 

56 
(14) 

3.17 1.127 ปานกลาง 

อยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู 100 
(25) 

53 
(13.3) 

88 
(22) 

50 
(12.5) 

109 
(27.3) 

3.04 1.534 ปานกลาง 

อยากพบปะใกล้ชิดศิลปินที่ ช่ืน
ชอบ 

82 
(20.5) 

69 
(17.3) 

91 
(22.8) 

63 
(15.8) 

95 
(23.8) 

2.84 1.450 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.10  (ต่อ) 
 

        

ความสนใจ ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

มักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพื่อน
เสมอ 

82 
(20.5) 

79 
(19.8) 

113 
(28.3) 

74 
(18.5) 

52 
(13) 

2.84 1.304 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 5.10 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรความสนใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสนใจในประเด็นด้านชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก และเต็มที่กับหน้าที่การงานหรือ
การเรียนที่ท าอยู่ ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 และ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ  
 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจน้อยที่สุดคือ อยากพบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ และ
มักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพ่ือนเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 2.84 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
อยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู ที่ค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางท่ี 5.11 KMO and Bartlett’s Test ของตัวแปรความสนใจ 26 ตัวแปร 
 

KMO Measure of Sampling Adequacy .828 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2317.559 
 df 276 
 Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 5.11 ผู้วิจัยได้น าค าถามเกี่ยวกับความสนใจทั้ง 26 ข้อมาตรวจสอบว่าตัวแปร
ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญจะสามารถใช้เทคนิค Factor 
Analysis ได้ โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นตัววัดความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งในที่นี้
มีค่า .828 แสดงว่าตัวแปรที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) และ Bartlett’s test of sphericity มีค่า Chi-Square = 2317.559 ได้ค่า Sig. = .000 
หมายถึง ตัวแปรทั้ง 26 ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ท าให้ได้ข้อสรุปว่า 
ข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
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 เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือลดจ านวนตัวแปร และจัดกลุ่ม ความสนใจได้ทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่มรักตัวเอง 2) กลุ่มติดตามกระแส 3) กลุ่มพัฒนาตนเอง 4) กลุ่มเต็มที่กับทุกสิ่ง 5) กลุ่มดูแลเอา
ใจใส่คนรอบข้าง 6) กลุ่มอยากสร้างครอบครัว 7) กลุ่มไฮเทค 
 
 5.2.1 กลุ่มรักตัวเอง (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 1) 
 
ตารางท่ี 5.12 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 1 
 

ความสนใจ Factor Loading 
ดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณให้ดีอยู่เสมอ .762 
งานด้านสวย ๆ งาม ๆ เป็นงานที่น่าสนใจ .707 
รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ .676 
ชอบเปลี่ยนทรงผม, เสื้อผ้าตามสมัยนิยม .622 
เชื่อเรื่องโชคชะตา บุญ และกรรม .430 

Eigenvalue 5.485 

Variance 22.854% 
 
 จากตารางที่ 5.12 กลุ่มรักตัวเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจดูแลรักษารูปร่างและ
ผิวพรรณให้ดีอยู่เสมอ สนใจงานด้านสวย ๆ งาม ๆ รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ชอบเปลี่ยน
ทรงผมหรือเสื้อผ้าตามสมัยนิยม และเชื่อเรื่องโชคชะตา บุญ และกรรม 
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 5.2.2 กลุ่มติดตามกระแส (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 2) 
 
ตารางท่ี 5.13 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 2 
 

ความสนใจ Factor Loading 

อยากพบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ .773 
สนใจข่าวสารดารา, วงการบันเทิง .698 
มักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพ่ือนเสมอ .601 
เมื่อใช้สินค้ายี่ห้อใด มักไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อย ๆ .511 
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันยุคเสมอ .385 

Eigenvalue 1.936 

Variance 8.068% 
 
 จากตารางที่ 5.13 กลุ่มติดตามกระแส เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจอยากพบปะ
ใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ สนใจข่าวสารดาราและวงการบันเทิง มักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพ่ือนเสมอ 
เมื่อใช้สินค้ายี่ห้อใดมักไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อย ๆ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันยุคเสมอ  
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 5.2.3 กลุ่มพัฒนาตนเอง (กลุ่มความสนกลุ่มที่ 3) 
 
ตารางท่ี 5.14 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 3 
 

ความสนใจ Factor Loading 

ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก .776 
หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ .673 
ชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุข .547 

Eigenvalue 1.439 

Variance 5.997% 
 
 จากตารางที่ 5.14 กลุ่มพัฒนาตนเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก 
หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุข  
 
 5.2.4 กลุ่มเต็มที่กับทุกสิ่ง (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 4)  
 
ตารางท่ี 5.15 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 4 
 

ความสนใจ Factor Loading 

เต็มที่กับหน้าที่การงาน, เรียนที่ท าอยู่ .649 
ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ .642 
ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก .616 

Eigenvalue 1.318 

Variance 5.493% 

 
 จากตารางที่ 5.15 กลุ่มเต็มที่กับทุกสิ่ง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจและเต็มที่กับ
หน้าที่การงานหรือการเรียนที่ท าอยู่ ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ และให้ความส าคัญกับการพักผ่อน
มาก  
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 5.2.5 กลุ่มดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 5)  

 
ตารางท่ี 5.16 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 5 
 

ความสนใจ Factor Loading 

ท างานส่งเงินให้ที่บ้านเป็นประจ า .727 
โทรศัพท์พูดคุยกับท่ีบ้านเป็นประจ า .695 
ดูแลเอาใจใส่แฟนของตนเอง .503 

Eigenvalue 1.291 

Variance 5.379% 

 
 จากตารางที่ 5.16 กลุ่มดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจในการ
ท างานให้ที่บ้านเป็นประจ า โทรศัพท์พูดคุยกับที่บ้านเป็นประจ า และดูแลเอาใจใส่แฟนของตนเอง  
 
 5.2.6 กลุ่มอยากสร้างครอบครัว (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 6)  
 
ตารางท่ี 5.17 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 6 
 

ความสนใจ Factor Loading 

อยากจะแต่งงานกับเพศเดียวกัน .813 
อยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู .708 

Eigenvalue 1.224 

Variance 4.685% 

 
 จากตารางที่ 5.17 กลุ่มอยากสร้างครอบครัว เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความสนใจอยาก
แต่งงานกับเพศเดียวกัน และอยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู  
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 5.2.7 กลุ่มไฮเทค (กลุ่มความสนใจกลุ่มที่ 7)  
 
ตารางท่ี 5.18 แสดงตัวแปรความสนใจ และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความสนใจกลุ่มท่ี 7 
 

ความสนใจ Factor Loading 

ขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนไม่ได้ .817 
ชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต .585 
เลือกแฟนที่รูปร่าง, หน้าตาเป็นหลัก .404 

Eigenvalue 1.043 

Variance 4.345% 

 
 จากตารางที่ 5.18 กลุ่มไฮเทค เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความสนใจขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 
สมาร์ทโฟนไม่ได้ ชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต และเลือกแฟนที่รูปร่าง หน้าตาเป็นหลัก  
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5.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความคิดเห็น (Opinions) 
 
 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรความคิดเห็น วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลด
จ านวนตัวแปรและจัดกลุ่มความคิดเห็น ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ความคิดเห็น ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

รักอิสระ 0 3 
(0.8) 

25 
(6.3) 

83 
(20.8) 

289 
(72.3) 

4.65 .632 มากที่สุด 

อยากมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันและกัน 5 
(1.3) 

7 
(1.8) 

21 
(5.3) 

74 
(18.5) 

293 
(73.3) 

4.61 .775 มากที่สุด 

เราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

29 
(7.3) 

95 
(23.8) 

273 
(68.3) 

4.59 .680 มากที่สุด 

ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

45 
(11.3) 

84 
(21) 

265 
(66.3) 

4.51 .782 มากที่สุด 

เกย์ควรสะสมทรัพย์สนิให้มาก เผื่อ
ไว้ยามแก ่

4 
(1) 

4 
(1) 

32 
(8) 

103 
(25.8) 

257 
(64.3) 

4.51 .769 มากที่สุด 

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษา
เอาไว ้

8 
(2) 

5 
(1.3) 

45 
(11.3) 

96 
(24) 

246 
(61.5) 

4.42 .886 มากที่สุด 

ภูมิใจในความเป็นเกย์ของตนเอง 4 
(1) 

12 
(3) 

52 
(13) 

118 
(29.5) 

214 
(53.5) 

4.32 .882 มากที่สุด 

เชื่อว่า ท าดีย่อมได้ดีเสมอ 10 
(2.5) 

8 
(2) 

59 
(14.8) 

94 
(23.5) 

229 
(57.3) 

4.31 .965 มากที่สุด 

อยากแต่งงานกับเพศเดียวกันและ
จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

19 
(4.8) 

13 
(3.3) 

65 
(16.3) 

63 
(15.8) 

240 
(60) 

4.23 1.127 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.19  (ต่อ) 
 

        

ความคิดเห็น ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

การจัดตั้ งองค์กรเพื่อเกย์นั้นมี
ประโยชน์จริง  

13 
(3.3) 

9 
(2.3) 

80 
(20) 

97 
(24.3) 

201 
(50.3) 

4.16 1.031 มาก 

โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต 18 
(4.5) 

16 
(4) 

64 
(16) 

95 
(23.8) 

207 
(51.8) 

4.14 1.107 มาก 

อินเทอร์เน็ตช่วยให้ฉันเปิดเผยตัว
ได้มากข้ึน 

8 
(2) 

19 
(4.8) 

83 
(20.8) 

109 
(27.3) 

181 
(45.3) 

4.09 1.012 มาก 

กังวลว่าจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยาม
แก่  

34 
(8.5) 

15 
(3.8) 

51 
(12.8) 

103 
(25.8) 

197 
(49.3) 

4.04 1.240 มาก 

เป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่จ าเป็นต้อง
ปิดบัง 

10 
(2.5) 

28 
(7) 

81 
(20.3) 

106 
(26.5) 

175 
(43.8) 

4.02 1.071 มาก 

มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิต ไม่ใช่กฎ
แห่งกรรม 

13 
(3.3) 

15 
(3.8) 

100 
(25) 

98 
(24.5) 

174 
(43.5) 

4.01 1.063 มาก 

ชีวิตควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้น
และ มีสีสัน  

7 
(1.8) 

18 
(4.5) 

90 
(22.5) 

140 
(35) 

145 
(36.3) 

4.00 .963 มาก 

เมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อ
นั้นไปตลอด 

11 
(2.8) 

13 
(3.3) 

100 
(25) 

137 
(34.3) 

139 
(34.8) 

3.95 .987 มาก 

ใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเอง
อย่างเต็มที ่

14 
(3.5) 

28 
(7) 

98 
(24.5) 

108 
(27) 

152 
(38) 

3.89 1.100 มาก 

เกย์มีความคิดและจินตนาการ
มากกว่าเพศชายหญิง 

19 
(4.8) 

14 
(3.5) 

114 
(28.5) 

102 
(25.5) 

151 
(37.8) 

3.88 1.104 มาก 

การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่า
ตื่นเต้น เร้าใจ 

10 
(2.5) 

34 
(8.5) 

102 
(25.5) 

118 
(29.5) 

136 
(34) 

3.84 1.066 มาก 

ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า ท า ง อ อ น ไ ล น์
สะดวกสบาย 

30 
(7.5) 

20 
(5) 

87 
(21.8) 

116 
(29) 

147 
(36.8) 

3.83 1.197 มาก 

อยากไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีต่างประเทศ 40 
(10) 

28 
(7) 

81 
(20.3) 

80 
(20) 

171 
(42.8) 

3.79 1.330 มาก 

การมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย 
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

36 
(9) 

47 
(11.8) 

98 
(24.5) 

69 
(17.3) 

150 
(37.5) 

3.63 1.328 มาก 
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ตารางท่ี 5.19  (ต่อ) 
 

        

ความคิดเห็น ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

เรารับวัฒนธรรมต่างชาติมามาก
เกินไป 

35 
(8.8) 

27 
(6.8) 

125 
(31.3) 

95 
(23.8) 

118 
(29.5) 

3.59 1.223 มาก 

โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของฉัน  

29 
(7.3) 

37 
(9.3) 

122 
(30.5) 

122 
(30.5) 

90 
(22.5) 

3.52 1.150 มาก 

คนมีฐานะดูน่าคบ 33 
(8.3) 

42 
(10.5) 

162 
(40.5) 

83 
(20.8) 

80 
(20) 

3.34 1.154 ปานกลาง 

ซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่ า
เหตุผล 

47 
(11.8) 

57 
(14.3) 

117 
(29.3) 

97 
(24.3) 

82 
(20.5) 

3.28 1.266 ปานกลาง 

ชอบ เ ที่ ย ว ใ น ที่ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ก ย์
มากกว่าชายหญิง 

68 
(17) 

58 
(14.5) 

120 
(30) 

73 
(18.3) 

81 
(20.3) 

3.10 1.346 ปานกลาง 

ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ 
และลูก 

88 
(22) 

51 
(12.8) 

114 
(28.5) 

53 
(13.3) 

94 
(23.5) 

3.04 1.444 ปานกลาง 

สินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้ฉัน  

64 
(16.3) 

57 
(14.3) 

145 
(36.3) 

69 
(17.3) 

64 
(16) 

3.03 1.268 ปานกลาง 

การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก 90 
(22.5) 

58 
(14.5) 

122 
(30.5) 

74 
(18.5) 

56 
(14) 

2.87 1.333 ปานกลาง 

ศรัทธาในการเมืองไทย 161 
(40.3) 

49 
(12.3) 

94 
(23.5) 

44 
(11) 

52 
(13) 

2.44 1.434 น้อย 

 
 จากตารางที่ 5.19 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรความคิดเห็น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ รักอิสระ ที่ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ อยากมีชีวิตคู่ที่ดูแลกันและกัน และเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  ที่ค่าเฉลี่ย 4.61 
และ 4.59 ตามล าดับ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ศรัทธาในการเมืองไทย ที่ค่าเฉลี่ย 2.44 
อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก และสินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับตนเอง ที่ค่าเฉลี่ย 2.87 และ 3.03 ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง   
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ตารางท่ี 5.20 KMO and Bartlett’s Test ของตัวแปรความคิดเห็น 33 ตัวแปร 
 

KMO Measure of Sampling Adequacy .789 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3076.531 
 df 595 
 Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 5.20 ผู้วิจัยได้น าค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้ง 33 ข้อ มาตรวจสอบว่าตัวแปร
ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญจะสามารถใช้เทคนิค Factor 
Analysis ได้ โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นตัววัดความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งในที่นี้
มีค่า .789 แสดงว่าตัวแปรที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) และ Bartlett’s test of sphericity มีค่า Chi-Square = 3076.531 ได้ค่า Sig. = .000 
หมายถึง ตัวแปรทั้ง 33 ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ท าให้ได้ข้อสรุปว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือลดจ านวนตัวแปร และจัดกลุ่ม ความคิดเห็น จึงสามารถจัดกลุ่ม
ความคิดเห็นได้ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มภูมิใจในตนเอง 2) กลุ่มค านึงถึงอนาคต 3) กลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม 4) กลุ่มช้อปปิ้ง 5) กลุ่มเอาใจใส่ชีวิต 6) กลุ่มชอบสื่อสาร 7) กลุ่มอยากมีคู่ชีวิต 8) กลุ่มรัก
อิสระและสิ่งแวดล้อม 9) กลุ่มเชื่อมั่นในตนเอง 10) กลุ่มสนับสนุนการเมือง11) กลุ่มเซ็ กส์ปลอดภัย
และซื้อของออนไลน์ 
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 5.3.1 กลุ่มภูมิใจในตัวเอง (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 1)  
 
ตารางท่ี 5.21 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 1 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

ฉันเป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่จ าเป็นต้องปิดบัง .744 
สังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ได้แล้ว .722 
อินเทอร์เน็ตช่วยให้ฉันเปิดเผยตัวได้มากขึ้น .712 
ฉันภูมิใจในความเป็นเกย์ของตนเอง .685 
เกย์มีความคิดและจินตนาการมากกว่าเพศชายหญิง .521 

Eigenvalue 5.558 

Variance 16.347% 
 
 จากตารางที่ 5.21 กลุ่มภูมิใจในตัวเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดว่าเป็นตัวเองได้ทุกที่ 
ไม่จ าเป็นต้องปิดบัง คิดว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ได้แล้ว อินเทอร์เน็ตช่วยให้เปิดเผยตัวได้มากขึ้น 
ภูมิใจในความเป็นเกย์ของตนเอง และคิดว่าเกย์มีความคิดและจินตนาการมากกว่าเพศชายหญิง  
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 5.3.2 กลุ่มค านึงถึงอนาคต (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 2)  
 
ตารางท่ี 5.22 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 2 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม .665 
อยากแต่งงานกับเพศเดียวกันและจดทะเบียนสมรสอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

.664 

การจัดตั้งองค์กรเพื่อเกย์นั้นมีประโยชน์จริง .620 
เกย์ควรสะสมทรัพย์สินให้มาก เผื่อไว้ยามแก่ .550 

Eigenvalue 2.392 

Variance 7.035% 
 
 จากตารางที่ 5.22 กลุ่มค านึงถึงอนาคต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดอยากแต่งงานกับ
เพศเดียวกับและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คิดว่าประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็น
เป็นรูปธรรม การจัดตั้งองค์กรเพื่อเกย์นั้นมีประโยชน์จริง เกย์ควรสะสมทรัพย์สินให้มากเผื่อไว้ยามแก่  
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 5.3.3 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 3)  
 
ตารางท่ี 5.23 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 3 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ .730 
ฉันเชื่อว่า ท าดีย่อมได้ดีเสมอ .706 
เรารับวัฒนธรรมต่างชาติมามากเกินไป .601 

 Eigenvalue 1.986 

Variance 5.840% 
 
 จากตารางที่ 5.23 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรม
ไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ เชื่อว่าท าดีย่อมได้ดีเสมอ และคิดว่าเรารับวัฒนธรรมต่างชาติมามาก
เกินไป  
 
 5.3.4 กลุ่มชอบซื้อสินค้า (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 4)  
 
ตารางท่ี 5.24 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 4 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ .733 
ซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล .710 
เมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด .514 

Eigenvalue 1.763 
Variance 5.184% 

 
 จากตารางที่ 5.24 กลุ่มชอบซื้อสินค้า เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าโฆษณามีผลต่อ
การตัดสินใจ ซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล และเม่ือพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด 
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 5.3.5 กลุ่มเอาใจใส่ชีวิต (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 5)  
 
ตารางท่ี 5.25 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 5 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

คนมีฐานะดูน่าคบ .733 
ชีวิตควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้นและมีสีสัน .710 
ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ และลูก .514 

Eigenvalue 1.475 

Variance 4.339% 
 
 จากตารางที่ 5.25 กลุ่มเอาใจใส่ชีวิต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีคิดเห็นว่าคนมีฐานะดูน่าคบ ชีวิต
ควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้นและมีสีสัน และครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ และลูก  
 
 5.3.6 กลุ่มชอบสื่อสาร (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 6)  
 
ตารางท่ี 5.26 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 6 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก .714 
โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต .586 
ฉันชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง .411 

Eigenvalue 1.383 

Variance 4.067% 

 
 จากตารางที่ 5.26 กลุ่มชอบสื่อสาร เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าการซุบซิบนินทา
เป็นเรื่องสนุก โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต และชอบเท่ียวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง  
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 5.3.7 กลุ่มอยากมีคู่ชีวิต (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 7)  
 
ตารางท่ี 5.27 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 7 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

ฉันอยากมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันและกัน .636 
ฉันกังวลว่าจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยามแก่ .630 
สินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ฉัน .458 
การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ .392 

Eigenvalue 1.218 
Variance 3.583% 

 
  จากตารางที่ 5.27 กลุ่มอยากมีคู่ชีวิต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดว่าอยากมีคู่ชีวิตที่ดูแล
กันและกัน กังวลว่าจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยามแก่ สินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเอง และ
การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ  
 
 5.3.8 กลุ่มรักอิสระและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 8)  
 
ตารางท่ี 5.28 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 8 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

ฉันรักอิสระ .748 
เราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   .399 

Eigenvalue 1.193 
Variance 3.508% 

 
 จากตารางที่ 5.28 กลุ่มรักอิสระและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดรักอิสระ 
และมีความคิดเห็นว่าเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
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 5.3.9 กลุ่มเชื่อม่ันในตนเอง (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 9)  
 
ตารางท่ี 5.29 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 9 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิต ไม่ใช่กฎแห่งกรรม .752 
ฉันอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ .670 

Eigenvalue 1.126 
Variance 3.313% 

 
 จากตารางที่ 5.29 กลุ่มเชื่อมั่นในตนเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้
ก าหนดชีวิต ไม่ใช่กฎแห่งกรรม และอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ  
 
 5.3.10 กลุ่มสนับสนุนการเมือง (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 10)  
 
ตารางท่ี 5.30 แสดงตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 10 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
ฉันใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่ .791 
ฉันศรัทธาในการเมืองไทย .571 

Eigenvalue 1.082 

Variance 3.182% 

 
 จากตารางที่ 5.30 กลุ่มสนับสนุนการเมือง เป็นกลุ่มชายรักชายที่คิดว่าจะใช้สิทธิหน้าที่
ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่ และศรัทธาในการเมืองไทย  
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 5.3.11 กลุ่มเซ็กส์ปลอดภัยและซ้ือของออนไลน์ (กลุ่มความคิดเห็นกลุ่มท่ี 11)  
 
ตารางท่ี 5.31 ตัวแปรความคิดเห็น และค่าน้ าหนักปัจจัยของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มที่ 11 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 

การมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม .716 
การซื้อสินค้าทางออนไลน์สะดวกสบาย .521 

Eigenvalue 1.013 
Variance 2.979% 

 
 จากตารางที่ 5.31 กลุ่มเซ็กส์ปลอดภัยและซื้อของออนไลน์ เป็นกลุ่มชายรักชายที่คิดว่าการมี
เพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และการซื้อสินค้าทางออนไลน์สะดวกสบาย  
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5.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
  
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยน ากลุ่มกิจกรรม (Activities) กลุ่มความสนใจ (Interest) และ
กลุ่มความคิดเห็น (Opinions) น ามาวิ เคราะห์ขั้นที่  2 โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle 
Component) ในการสกัดปัจจัยและหมุนแกนปัจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย  
 
ตารางท่ี 5.32 KMO and Bartlett’s Test ของ 25 กลุ่มตัวแปร 
 

KMO Measure of Sampling Adequacy .864 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3024.167 
 df 300 
 Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 5.32 ผู้วิจัยได้น ากลุ่มกิจกรรม 7 กลุ่ม กลุ่มความสนใจ 7 กลุ่ม และกลุ่มความ
คิดเห็น 11 กลุ่ม มาตรวจสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญจะสามารถใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็น
ตัววัดความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งในท่ีนี้มีค่า .864 แสดงว่าตัวแปรที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ Bartlett’s test of sphericity มีค่า Chi-Square   
= 3024.167 ได้ค่า Sig. = .000 หมายถึง ตัวแปรทั้ง 25 ตัวมีความสัมพันธ์กัน ท าให้ได้ข้อสรุปว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
  สามารถจัดกลุ่มได้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 1) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม      
2) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ 3) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม 4) กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One night stand) 5) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย 6) 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ 
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 5.4.1 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม 
 
ตารางท่ี 5.33 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 1 Factor Loading 

A4. กลุ่มรักสุขภาพและความบันเทิง .775 
A1. กลุ่มท ากิจกรรมนอกบ้าน .730 
A3. กลุ่มชีวิตสงบสุข .648 
I5. กลุ่มดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง .607 
I1. กลุ่มรักตัวเอง .559 
A2. กลุ่มท่องราตรี .558 
I2. กลุ่มติดตามกระแส .539 
A5. กลุ่มท่องโลกออนไลน์ .394 

Eigenvalue 6.350 

Variance 25.398% 

 
 จากตารางที่ 5.33 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคมเป็นกลุ่มที่นิยมท า
กิจกรรมนอกบ้าน เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ชมคอนเสิร์ต
หรือละครเวที นิยมเที่ยวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เที่ยวสถานบันเทิง เข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เกย์ 
สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ต เล่นสื่อสังคมออนไลน์ Live 
Streaming ในเฟซบุ๊กหรือแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันยังชอบท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ท าบุญ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ท ากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ เล่นกีฬา ออก
ก าลังกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับการดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณให้ดีอยู่
เสมอ และยังเปลี่ยนทรงผม เสื้อผ้าตามสมัยนิยม ให้ความสนใจกับคนรอบข้างทั้งครอบครัวและแฟน 
ติดตามข่าวสารวงการบันเทิง ชื่นชอบสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
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 5.4.2 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์  
  
ตารางท่ี 5.34 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 2 Factor Loading 

O11. กลุ่มเซ็กส์ปลอดภัยและซื้อของออนไลน์ .729 
I7. กลุ่มไฮเทค .694 
O4. กลุ่มชอบซื้อสินค้า .660 
O6. กลุ่มชอบสื่อสาร  .558 
O5. กลุ่มเอาใจใส่ชีวิต .365 

Eigenvalue 2.098 

Variance 8.393% 
 
 จากตารางที่ 5.34 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ขาดอุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต นิยมซื้อสินค้า
จากอินเทอร์เน็ต ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ และเมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด คนกลุ่มนี้
ชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง มองว่าการซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก ให้ความสนใจกับ
การเลือกแฟนที่รูปร่างและหน้าตาเป็นหลัก มองว่าคนมีฐานะดูน่าคบ ชีวิตควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้นมี
สีสัน และมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ และลูก  
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 5.4.3 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม 
  
ตารางท่ี 5.35 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 3 Factor Loading 

O3. กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม .735 
O1. กลุ่มภูมิใจในตัวเอง .561 
O10. กลุ่มสนับสนุนการเมือง .521 

Eigenvalue 1.841 

Variance 7.366% 
 
 จากตารางที่ 5.35 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่า 
วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ ประเทศไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติมามากเกินไป ศรัทธาในการ
เมืองไทย และจะใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้ภูมิใจในความเป็นเกย์ของ
ตนเอง เป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่ปิดบัง มองว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์แล้ว อินเทอร์เน็ตช่วยให้เปิดเผย
ตัวได้มากขึ้น และเชื่อว่าท าดีต้องได้ดีเสมอ 
 
 5.4.4 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One night stand) 
 
ตารางท่ี 5.36 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 4 Factor Loading 
A6. กลุ่มหาเพื่อนใหม่ .750 

Eigenvalue 1.454 
Variance 5.818% 

 
 จากตารางที่ 5.36 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One night stand) เป็นกลุ่ม
ที่เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ และนิยมนัดเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต  
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 5.4.5 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย  
 
ตารางท่ี 5.37 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 5 Factor Loading 

O2. กลุ่มค านึงถึงอนาคต .749 
I6. กลุ่มอยากสร้างครอบครัว .744 
O9. กลุ่มเชื่อมั่นในตนเอง .464 
O7. กลุ่มห่วงอนาคตและภาพลักษณ์ .448 

Eigenvalue 1.220 
Variance 4.881% 

 
 จากตารางที่ 5.37 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในตนเอง มองว่า
เกย์ควรสะสมทรัพย์สินเอาไว้เผื่อในยามแก่ อยากมีชีวิตคู่ที่ดูแลกันและกัน อยากรับบุตรบุญธรรมมา
เลี้ยงดู อยากจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ คน
กลุ่มนี้มองว่าการจัดตั้งองค์กรเพ่ือเกย์นั้นมีประโยชน์ ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
และสินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง  
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 5.4.6 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ 
 
ตารางท่ี 5.38 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ี 5 Factor Loading 

O8. กลุ่มรักอิสระและสิ่งแวดล้อม .794 
I3. กลุ่มพัฒนาตนเอง .633 
I4. กลุ่มเต็มที่กับทุกสิ่ง .537 
A7. กลุ่มรักบ้าน .409 

Eigenvalue 1.160 
Variance 4.641% 

 
 จากตารางที่ 5.38 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ เป็นกลุ่มที่รักอิสระ ให้ความส าคัญกับ
การพักผ่อนมาก และชอบพักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด ดูโทรทัศน์ ชมภาพยนตร์ รายการ หรือละคร
ย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ เต็มที่กับหน้าที่การงาน หรือการเรียน หา
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย  
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5.5 ผลการวิเคราะห์ด้านการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1) ทัศนคติต่อ
ภาวะชายรักชาย 2) ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 3) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตน
กับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 4) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนใน  
เฟซบุ๊ก 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย 6) การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย  
7) การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.39 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
 

การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย         

การเป็นเกย์ถือเป็นรสนิยมทางเพศ
ของแต่ละคน 

4 
(1) 

3 
(0.8) 

18 
(4.5) 

54 
(13.5) 

321 
(80.3) 

4.71 .679 มาก
ที่สุด 

การเป็นเกย์สามารถท าให้ชีวิต
ประสบความส าเร็จได้ เหมือน
ผู้ชายผู้หญิง 

5 
(1.3) 

3 
(0.8) 

23 
(5.8) 

71 
(17.8) 

298 
(74.5) 

4.64 .737 มาก
ที่สุด 

กา ร เป็ น เกย์ ถื อ เ ป็ น เ รื่ อ งปกติ
ธรรมดาทั่วไป 

0 4 
(1) 

41 
(10.3) 

90 
(22.5) 

265 
(66.3) 

4.54 .717 มาก
ที่สุด 

รู้สึกโชคดีท่ีเกิดมาเป็นเกย์ 22 
(5.5) 

25 
(6.3) 

144 
(36) 

82 
(20.5) 

127 
(25.4) 

3.67 1.147 มาก 

     รวม 4.39 .535 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.39  (ต่อ) 
 

        

การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย       

สบายใจที่เพื่อนยอมรับได้ว่าเป็น
เกย์ 

2 
(0.5) 

5 
(1.3) 

25 
(6.3) 

76 
(19) 

292 
(73) 

4.63 .704 มากที่สุด 

การเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ ท าให้
สบายใจ 

7 
(1.8) 

13 
(3.3) 

58 
(14.5) 

62 
(15.5) 

260 
(65) 

4.39 .967 มากที่สุด 

สบายใจที่ท างานยอมรับได้ว่าเป็น
เกย์ 

7 
(1.8) 

16 
(4) 

61 
(15.3) 

86 
(21.5) 

230 
(57.5) 

4.29 .981 มากที่สุด 

สบายใจที่ครอบครัวยอมรับได้ว่า
เป็นเกย์ 

21 
(5.3) 

35 
(7) 

84 
(21) 

71 
(17.8) 

189 
(47.3) 

3.93 1.226 มาก 

     รวม 4.31 .757 มากที่สุด 

การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 

เพื่อนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กรู้ว่าเป็น
เกย์ 

9 
(2.3) 

18 
(4.5) 

48 
(12) 

95 
(23.8) 

230 
(57.5) 

4.30 .996 มากที่สุด 

ตอบตามจริงหากถามรสนิยมทาง
เพศ 

6 
(1.5) 

17 
(4.3) 

57 
(14.3) 

94 
(23.5) 

226 
(56.5) 

4.29 .964 มากที่สุด 

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานในเฟซบุ๊กว่ามี
ความสนใจในเพศเดียวกัน 

87 
(21.8) 

19 
(4.8) 

76 
(19) 

49 
(12.3) 

169 
(42.3) 

3.48 1.581 มาก 

มีรูปคู่กับแฟนที่เป็นเกย์ในเฟซบุ๊ก 114 
(28.5) 

36 
(9) 

71 
(17.8) 

43 
(10.8) 

136 
(34) 

3.13 1.640 ปานกลาง 

     รวม 3.8 1.005 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.39  (ต่อ) 
 

        

การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อื่นในเฟซบุ๊ก 

ให้เพื่อนเป็นเกย์อยู่ในรายชื่อเพื่อน
ของเฟซบุ๊ก 

7 
(1.8) 

7 
(1.8) 

42 
(10.5) 

80 
(2%) 

264 
(66) 

4.47 .881 มากที่สุด 

เข้ามาดูเฟซบุ๊กก็จะรู้ว่าเป็นเกย์ 27 
(6.8) 

39 
(9.8) 

117 
(29.3) 

84 
(21) 

133 
(33.3) 

3.64 1.224 มาก 

ใช้ภาษาที่เกย์ส่วนใหญ่ใช้ใน 
เฟซบุ๊ก 

42 
10.5) 

53 
(13.3) 

116 
(29) 

89 
(22.3) 

100 
(25) 

3.38 1.279 ปานกลาง 

คุยโต้ตอบบนโพสต์กับเพื่อนด้วย
ภาษาเฉพาะของเกย์ 

77 
(19.3) 

55 
(13.8) 

117 
(29.3) 

71 
(17.8) 

80 
(20) 

3.05 1.374 ปานกลาง 

     รวม 3.64 .919 มาก 

การมีส่วนร่วมในกจิกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย 

การกดติดตามเฟซบุ๊กกลุ่มที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเกย ์

55 
(13.8) 

36 
(9) 

95 
(23.8) 

95 
(23.8) 

119 
(29.8) 

3.47 1.361 มาก 

การกดตดิตามเฟซบุ๊กเพจท่ีมภีาพ
ผู้ชายหล่อหรือคู่เกย์น่ารัก 

54 
(13.5) 

58 
(14.5) 

80 
(20) 

75 
(18.8) 

133 
(33.3) 

3.44 1.420 มาก 

การกดเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตีเ้กยท์ี่
เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊ก 

178 
(44.5) 

65 
(16.3) 

87 
(21.8) 

26 
(6.5) 

44 
(11) 

2.23 1.365 น้อย 

     รวม 3.05 1.193 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.39  (ต่อ) 
 

        

การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย 

ความรักของเกย์ไม่ต่างจากความ
รักของผู้ชายผู้หญิง 

5 
(1.3) 

3 
(0.8) 

36 
(9) 

57 
(14.3) 

299 
(74.8) 

4.61 .785 มากที่สุด 

เพื่อนที่เป็นเกย์ เข้าใจกันดีกว่า
เพื่อนผู้ชายผู้หญิง 

20 
(5) 

20 
(5) 

116 
(29) 

97 
(24.3) 

147 
(36.8) 

3.83 1.132 มาก 

เมื่อปรึกษาปัญหากับเพื่อนเกย์
แล้วสบายใจกว่าปรึกษากับเพื่อน
ผู้ชายผู้หญิง 

35 
(8.8) 

36 
(9) 

143 
(35.8) 

78 
(19.5) 

108 
(27) 

3.47 1.224 มาก 

     รวม 3.97 .791 มาก 

การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอื่นของชีวิต 

เกย์สามารถสร้างสีสันให้กับคน
รอบข้าง 
ได้ง่าย 

1 
(0.3) 

8 
(2) 

56 
(14) 

110 
(27.5) 

225 
(56.3) 

4.38 .816 มาก
ที่สุด 

เกย์มีทักษะด้านการสื่อสารทีด่ี ท า
ให้ง่ายต่อการท างาน 

3 
(0.8) 

9 
(2.3) 

106 
(26.5) 

131 
(32.8) 

151 
(37.8) 

4.04 .894 มาก 

     รวม 3.05 1.193 ปานกลาง 

ระดับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กโดยรวม 3.91 .564 มาก 

 
 จากตารางที่ 5.39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กโดยรวมระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .564 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปร ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความสบายใจต่อภาวะชายรักชาย มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย มีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก และการเปิดเผย
เอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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 ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเป็นเกย์ถือเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน ที่ค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา มีทัศนคติว่าการเป็นเกย์สามารถท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้ เหมือนผู้ชายผู้หญิง  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด การเป็นเกย์ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป และการเป็นเกย์ถือ
เป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน ที่ค่าเฉลี่ย 4.54 และ 3.67 อยู่ในระดับมากที่สุด และในระดับมาก 
ตามล าดับ  
 ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า 
ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สบายใจที่เพ่ือนยอมรับได้ว่าเป็นเกย์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา การเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ ท าให้สบายใจ ที่ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด สบาย
ใจที่ท างานยอมรับได้ว่าเป็นเกย์ และสบายใจที่ครอบครัวยอมรับได้ว่าเป็นเกย์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.29  
และ 3.93 อยู่ในระดับมากที่สุด และในระดับมาก ตามล าดับ  
 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เพ่ือนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กรู้ว่า
เป็นเกย์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ตอบตามจริงหากถามรสนิยมทางเพศ  
มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด ตั้งค่าข้อมูลพ้ืนฐานในเฟซบุ๊กว่ามีความสนใจในเพศเดียวกัน 
และมีรูปคู่กับแฟนที่เป็นเกย์ในเฟซบุ๊ก ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 และ 3.13 อยู่ในระดับมาก และปานกลาง 
ตามล าดับ  
 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก เมื่อพิจารณารายละเอียด
เป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ให้เพ่ือนเป็นเกย์อยู่ในรายชื่อเพ่ือนของ  
เฟซบุ๊ก ที่ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เข้ามาดูเฟซบุ๊กก็จะรู้ว่าเป็นเกย์  ที่ค่าเฉลี่ย 
3.64 อยู่ในระดับมาก ชอบใช้ภาษาที่เกย์ส่วนใหญ่ใช้ในเฟซบุ๊ก และคุยโต้ตอบบนโพสต์กับเพ่ือนด้วย
ภาษาเฉพาะของเกย์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.38 และ 3.05 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การกดติดตามเฟซบุ๊กกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์มากที่สุด  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับมาก รองลงมา การกดติดตามเฟซบุ๊กเพจที่มีภาพผู้ชายหล่อหรือคู่เกย์
น่ารัก ที่ค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับมาก และการกดเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เกย์ที่เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊ก  
ที่ค่าเฉลี่ย 2.23 อยู่ในระดับน้อย   
 การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า  
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความรักของเกย์ไม่ต่างจากความรักของผู้ชายผู้หญิงมากที่สุด  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เพ่ือนที่เป็นเกย์เข้าใจกันดีกว่าเพ่ือนผู้ชายผู้หญิง  



145 
 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก และเมื่อปรึกษาปัญหากับเพ่ือนเกย์สบายใจกว่าปรึกษาเพ่ือนผู้ชาย
ผู้หญิง ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับมาก   
 การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็น
รายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เกย์สามารถสร้างสีสันให้กับคนรอบข้างได้ง่าย 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด และเกย์มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีท าให้ง่ายต่อการท างาน  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก  
 

5.6 ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์  
 
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่ 1) ประเภทของสินค้าและบริการ 2) ช่องทาง
ในการช าระเงิน 3) ช่องทางในการสั่งซื้อ 4) จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อ 5) วัตถุประสงค์ในการซื้อ 6 ) 
บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 7) โอกาสในการซื้อ และ8) ขั้นตอนในการซื้อ   
 ในส่วนที่ 1-4 วิเคราะห์โดยการหาจ านวน และร้อยละ ส่วนที่ 5-8 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้   
 
 5.6.1 ประเภทของสินค้าและบริการที่เคยซ้ือผ่านทางออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 5.40 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามประเภทของสินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างเคย
ซื้อผ่านทางออนไลน์ 
 

ประเภทของสินค้าและบริการที่เคยซ้ือผ่านทางออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า, รองเท้า, เข็มขัด ฯลฯ 294 73.5 
สินค้าและบริการที่ใช้ในออนไลน์ เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์ , ธีมไลน์, 
แอปพลิเคชั่น, เกมออนไลน์ ฯลฯ 

220 55 

จองตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม 210 52.5 
ดาวน์โหลดเพลง, วิดีโอ 207 51.8 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 161 40.3 
อุปกรณ์ด้านไอที เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และ
อุปกรณ์เสริม  

155 38.8 



146 
 
ตารางท่ี 5.40  (ต่อ) 
 

ประเภทของสินค้าและบริการที่เคยซ้ือผ่านทางออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

เครื่องส าอาง 151 37.8 
ยารักษาโรค, วิตามิน, อาหารเสริม 135 33.8 
ตั๋วชมภาพยนตร์, คอนเสิร์ต, ทอล์คโชว์ 130 32.5 
ของใช้ในบ้าน, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 128 32 
น้ าหอม 112 28 
ทัวร์ท่องเที่ยวใน, ต่างประเทศ 101 25.3 
อุปกรณ์กีฬา 92 23 
อาหาร 89 22.3 
สินค้า, บริการด้านเพศ 34 8.5 
ถุงยางอนามัย 33 8.3 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ 15 3.8 
อ่ืน ๆ  8 - 

 
 จากตารางที่ 5.40 พบว่า สินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่
ได้แก่ เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า, รองเท้า, เข็มขัด ฯลฯ จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.5 รองลงมาได้แก่ การจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม และดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอ จ านวน 210 
คน และ 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และ 51.8 ตามล าดับ  
 สินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ น้อยที่สุดได้แก่ เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือบุหรี่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 รองลงมาได้แก่ถุงยางอนามัย และสินค้าหรือ
บริการด้านเพศ จ านวน 33 และ 34 คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ 8.5 ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการประเภทอ่ืน ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุได้แก่ หนังสือ จ านวน 3 
คน ของเล่น จ านวน 3 คน และเครื่องเขียน จ านวน 2 คน  
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 5.6.2 ช่องทางที่ใช้ในการสั่งซ้ือสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 5.41 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามช่องทางที่ใช้ในการสั่งซื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ช่องทางท่ีใช้ในการสั่งซ้ือสินค้าและบริการทางออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

facebook, facebook messenger 308 77 
Line, Line@ 285 71.3 
website 212 42.4 
Application 153 38.3 
instagram 146 36.5 
twitter 36 9 

  
 จากตารางที่ 5.41 พบว่า ช่องทางที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ได้แก่ facebook, facebook messenger จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาได้แก่ 
Line, Line@ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 และ Website จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.4  
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 5.6.3 ช่องทางในการช าระเงิน 
 
ตารางท่ี 5.42 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามช่องทางที่ใช้ในการช าระเงินของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ช่องทางท่ีใช้ในการช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 

ผ่านทางธนาคาร 284 71 
บัตรเครดิต  184 46 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 179 44.8 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ, บัตรเติมเงิน 172 43 
บัตรเดบิต 157 39.3 
เรียกเก็บเงินปลายทาง 141 35.3 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ 4 - 

 
 จากตารางที่ 5.42 พบว่า ช่องทางที่ใช้ในการช าระเงินของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้แก่ ช าระ
เงินผ่านทางธนาคาร จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาได้แก่ บัตรเครดิต และผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน 184 คน และ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ 44.8 ตามล าดับ ส่วน
ช่องทางที่ใช้ในการช าระเงินอ่ืน ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุได้แก่ แอปพลิเคชั่น จ านวน 2 คน และ
อินเทอร์เน็ต จ านวน 2 คน  
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 5.6.4 จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซ้ือสินค้าและบริการทางออนไลน์ในหนึ่งครั้ง 
 
ตารางท่ี 5.43 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามจ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ในหนึ่งครั้งของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซ้ือสินค้าหรือบริการในหนึ่งครั้ง จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1000 บาท 77 19.3 
1000 – 2000 บาท 115 28.8 
2001 – 3000 บาท 66 16.5 
3001 – 4000 บาท 35 8.8 
4001 – 5000 บาท  19 4.8 
มากกว่า 5000 บาท ขึ้นไป 88 22 

  
 จากตารางที่ 5.43 พบว่า จ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อสินค้าหรือบริการในหนึ่งครั้ง
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายต่อครั้ง 1000 – 2000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาได้แก่ 
5000 บาทขึ้นไป และต่ ากว่า 1000 บาท จ านวน 88 คน และ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ 19.3 
ตามล าดับ  
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 5.6.5 วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 5.44 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
ในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า    
และบริการทางออนไลน์ 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

เปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน 
ได้ง่าย 

6 
(1.5) 

7 
(1.8) 

65 
(16.3) 

113 
(28.3) 

209 
(52.3) 

4.28 .902 มากที่สุด 

โปรโมชั่นถูกกว่าซื้อหน้าร้าน 10 
(2.5) 

19 
(4.8) 

83 
(20.8) 

116 
(29) 

172 
(43) 

4.05 1.026 มาก 

เช็คสินค้าคงเหลือได้ 11 
(2.8) 

26 
(6.5) 

94 
(23.5) 

119 
(29.8) 

150 
(37.5) 

3.93 1.056 มาก 

สินค้าหรือบริการที่ต้องการ 
มีแต่ทางออนไลน์ 

20 
(5) 

26 
(6.5) 

113 
(28.3) 

128 
(32) 

113 
(28.3) 

3.72 1.095 มาก 

เ ป็ น สิ น ค้ า พ รี อ อ เ ด อ ร์ 
จากต่างประเทศ 

40 
(10) 

30 
(7.5) 

129 
(32.3) 

106 
(26.5) 

95 
(23.8) 

3.47 1.216 มาก 

 
 จากตารางที่ 5.44 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มชายรักชาย มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
หรือบริการทางออนไลน์ โดยทางออนไลน์สามารถเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านได้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา ซื้อทางออนไลน์มีโปรโมชั่นถูกกว่าซื้อหน้าร้าน ที่ค่าเฉลี่ ย 4.05 อยู่ใน
ระดับมาก และสามารถเช็คได้ว่าสินค้าหมดสต๊อกหรือยังมีอยู่ ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ  
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 5.6.6 บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 5.45 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล จ าแนกตามบทบาทของกลุ่มที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
และบริการทางออนไลน์ 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ความชอบของตัวเอง 0 5 
(1.3) 

21 
(5.3) 

71 
(17.8) 

303 
(75.8) 

4.68 .631 มากที่สุด 

รีวิวบนโลกออนไลน์ 54 
(13.5) 

51 
(12.8) 

125 
(31.3) 

99 
(24.8) 

71 
(17.8) 

3.21 1.260 ปานกลาง 

เพ่ือน 97 
(24.3) 

85 
(21.3) 

128 
(32) 

68 
(17) 

22 
(5.5) 

2.58 1.184 น้อย 

แฟน 132 
(33) 

65 
(16.3) 

123 
(30.8) 

52 
(13) 

28 
(7) 

2.45 1.261 น้อย 

ครอบครัว ญาติสนิท 119 
(29.8) 

87 
(21.8) 

130 
(32.5) 

43 
(10.8) 

21 
(5.3) 

2.40 1.170 น้อย 

ศิลปินที่ชื่นชอบ 170 
(42.5) 

67 
(16.8) 

90 
(22.5) 

45 
(11.3) 

28 
(7) 

2.24 1.296 น้อย 

 
 จากตารางที่ 5.45 พบว่า บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย ส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าและบริการตามความชอบของตัวเอง ที่ค่าเฉลี่ย 
4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด รองมาลง ซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวบนโลกออนไลน์ ที่ค่าเฉลี่ย  3.21 
อยู่ในระดับปานกลาง และซื้อสินค้าและบริการตามเพ่ือน ที่ค่าเฉลี่ย 2.58 อยู่ในระดับน้อย  
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 5.6.7 โอกาสในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 5.46 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล จ าแนกตามโอกาสในการซื้อ
สินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

โอกาสในการซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ 

 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

เมื่อต้องการใช้ 10 
(2.5) 

7 
(1.8) 

55 
(13.8) 

95 
(23.8) 

233 
(58.3) 

4.34 .951 มากที่สุด 

เมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจ 8 
(2) 

15 
(3.8) 

53 
(13.3) 

104 
(26) 

220 
(55) 

4.28 .967 มากที่สุด 

เมื่อมีเงิน 16 
(4) 

17 
(4.3) 

68 
(17) 

102 
(25.5) 

197 
(49.3) 

4.12 1.087 มาก 

เมื่อมีโปรโมชั่นลดราคา 25 
(6.3) 

26 
(6.5) 

71 
(17.8) 

102 
(25.5) 

176 
(44) 

3.95 1.200 มาก 

เมื่อถึงช่วงเทศกาล 61 
(15.3) 

45 
(11.3) 

132 
(33) 

91 
(22.8) 

71 
(17.8) 

3.17 1.279 ปานกลาง 

เมื่อมีสินค้าออกใหม่ 90 
(22.5) 

62 
(15.5) 

124 
(31) 

70 
(17.5) 

54 
(13.5) 

2.84 1.322 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 5.46 พบว่า โอกาสในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
ส่วนใหญ่ เลือกซื้อทางออนไลน์เมื่อต้องการใช้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ซื้อทาง
ออนไลน์เมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจ ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด และซื้อทางออนไลน์เมื่อมีเงิน ที่
ค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก  
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 5.6.8 ขั้นตอนในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
 
ตารางที่ 5.47 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล จ าแนกตามขั้นตอน 
ในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขั้นตอนในการซื้อสินค้า 
และบริการทางออนไลน์ 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

ไม่ 
เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง
(ร้อยละ) 

�̅� SD แปลค่า 

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 

1 
(0.3) 

11 
(2.8) 

46 
(11.5) 

108 
(27) 

234 
(58.5) 

4.41 .817 มากที่สุด 

พิจารณาร้านค้าทางออนไลน์
จากการรีวิวของผู้ใช้จริง 

17 
(4.3) 

19 
(4.8) 

73 
(18.3) 

129 
(32.3) 

162 
(40.5) 

4.00 1.078 มาก 

ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์ทันที
เมื่อถูกใจ 

46 
(11.5) 

54 
(13.5) 

130 
(32.5) 

84 
(21) 

86 
(21.5) 

3.28 1.262 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 5.47 พบว่า ขั้นตอนในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรัก
ชาย ส่วนใหญ่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าในออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ เช่น มีเพ่ือน
ยืนยันว่าน่าเชื่อถือ หรือตรวจสอบเลขและชื่อบัญชีของเจ้าของร้าน ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดั บมาก
ที่สุด รองลงมา พิจารณาร้านค้าทางออนไลน์จากการรีวิวของผู้ใช้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 
และ ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์ทันทีเมื่อถูกใจ ที่ค่าเฉลี่ย 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง  
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5.7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผย
ตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 
  
 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มี
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน โดยใช้ F-Test ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เพ่ือหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 6 กลุ่ม 
กับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจึงท าการ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  
 ในการอธิบายตาราง 5.48 และ 5.49 ผู้วิจัยได้แทนกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 6 กลุ่ม
ดังนี้  
 กลุ่ม 1 แทน  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม 
 กลุ่ม 2 แทน กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ 
 กลุ่ม 3 แทน กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม 
 กลุ่ม 4 แทน กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One night stand) 
 กลุ่ม 5 แทน กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย 
 กลุ่ม 6 แทน กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ 
 
ตารางที่  5.48 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ของกลุ่มชายรักชาย 
 

การเปิดเผยตนเอง 
ในเฟซบุ๊ก 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 F Sig. 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD   
ทัศนคติต่อภาวะ 
ชายรักชาย 

4.65 .493 4.57 .565 4.70 4.82 4.52 .497 4.52 .526 4.49 .683 .709 .617 

ความสบายใจ 
เกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 

4.65 .631 4.53 .892 4.80 .303 4.37 .840 4.58 .546 4.58 .723 1.257 .285 

การเปิดเผยเอกลักษณ์ทาง
เพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ 
ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 

4.35 .939 4.32 .898 4.57 .650 3.90 1.162 4.23 .830 3.96 1.132 2.137 .063 
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ตารางท่ี 5.48   (ต่อ) 
 

การเปิดเผยตนเอง 
ในเฟซบุ๊ก 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 F Sig. 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD   
การเปิดเผยเอกลักษณ์ทาง
เพศของตนกับชายรักชาย
ผู้อื่นในเฟซบุ๊ก 

4.33 .854 4.19 .855 4.29 .814 4.03 1.074 4.01 .754 3.92 1.036 .991 .425 

การเปิดเผยเอกลักษณ์ทาง
เพศของตนกับชายรักชาย
ผู้อื่นในเฟซบุ๊ก 

4.33 .854 4.19 .855 4.29 .814 4.03 1.074 4.01 .754 3.92 1.036 .991 .425 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เฟซบุ๊กของชายรักชาย 

4.14 .908 4.00 1.039 4.06 .804 4.06 .872 3.66 1.124 3.27 1.462 3.010 .012 

การมีสัมพันธภาพกับ 
ชายรักชาย 

4.43 .783 4.50 .801 4.26 .932 4.27 .711 4.34 .850 4.15 .921 .659 .655 

การบูรณาการเอกลักษณ์
ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอื่น
ของชีวิต 

4.66 .546 4.75 4.86 4.75 .486 4.45 .606 4.48 .594 4.48 .865 1.590 .165 

การเปิดเผยตนเอง 
ในเฟซบุ๊กในภาพรวม 

4.46 .545 4.41 .580 4.49 .414 4.23 .597 4.26 .477 4.12 .735 1.984 0.83 

 
*หมายเหตุ  
กลุ่ม 1 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม  กลุ่ม 4 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์  
กลุ่ม 2 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ กลุ่ม 5 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย  
กลุ่ม 3 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม กลุ่ม 6 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ  
  
 จากตารางที่ 5.48 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ของกลุ่มชายรักชายพบว่า กลุ่มชายรักชายทั้งหกกลุ่ม มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กที่ไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
ชาตินิยมเป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณา
รายตัวแปรพบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคน
กลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาได้แก่ การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืน
ของชีวิต และทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 และ 4.70 ตามล าดับ 
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 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคมเป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมา
เป็นอันดับ 2 ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้า
กับแง่มุมอ่ืนของชีวิตส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 
รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย ที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 4.65   
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็น
อันดับ 3 ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับ
แง่มุมอ่ืนของชีวิตส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ ย 4.75 
รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย ที่ค่าเฉลี่ย 
4.57 และ 4.53 ตามล าดับ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ 4 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายชายส่งผลต่อ
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะ
ชายรักชาย และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 และ 
4.48 ตามล าดับ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินวันไนท์สแตนด์ (One night stand) เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเอง
ในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ 5 ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย
ส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาได้แก่ การบูร
ณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย ที่
ค่าเฉลี่ย 4.45 และ 4.37 ตามล าดับ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ
สุดท้าย ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายส่งผล
ต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อ
ภาวะชายรักชาย และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 
และ 4.48 ตามล าดับ  
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5.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม 
การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 
 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน  
 ในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
สินค้าและบริการเป็น 5 กลุ่ม คือ  

กลุ่มแฟชั่น  ประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
น้ าหอม ของใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  

กลุ่มสุขภาพ  ประกอบด้วย ยารักษาโรค วิตามิน อาหารเสริม อุปกรณ์กีฬา อาหาร 
กลุ่มบันเทิง  ประกอบด้วย ตั๋วชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ทอล์คโชว์ ทัวร์ท่องเที่ยวใน 

และต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และบุหรี่  

กลุ่มเทคโนโลยี  ประกอบด้วย อุปกรณ์ด้านไอที ดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอ สินค้าและ
บริการที่ใช้ในออนไลน์  

กลุ่มเพศ  ประกอบด้วย ถุงยางอนามัย สินค้าและบริการทางเพศ  
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ตารางท่ี 5.49 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์จ าแนกตามประเภทของกลุ่มสินค้า
เปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชาย 
 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการทางออนไลน์ 
จ าแนกตามประเภท 
ของกลุ่มสินค้า 

 
กลุ่มที่ 1 

 
กลุ่มที่ 2 

 
กลุ่มที่ 3 

 
กลุ่มที่ 4 

 
กลุ่มที่ 5 

 
กลุ่มที่ 6 

 
F 

 
Sig. 

 
คู ่

แตก 
ต่าง 

            

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD 

กลุ่มแฟช่ัน .53 .325 .52 .304 .53 .284 .42 .261 .54 .367 .60 .299 1.065 .382 - 
กลุ่มสุขภาพ .38 .372 .31 .326 .32 .333 .17 .227 .24 .326 .43 .383 2.357* .042 ไม่พบ 
กลุ่มบันเทิง .35 .338 .24 .297 .28 .306 .22 .257 .20 .231 .40 .331 2.199 .056 - 
กลุ่มเทคโนโลย ี .37 .408 .33 .371 .40 .365 .36 .385 .53 .377 .60 .423 2.236 .053 - 
กลุ่มเพศ .10 .242 .08 .189 .06 .172 .15 .297 .13 .319 .11 .252 .462 .804 - 

 
*หมายเหตุ  
กลุ่ม 1 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม  กลุ่ม 4 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์  
กลุ่ม 2 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ กลุ่ม 5 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย  
กลุ่ม 3 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม กลุ่ม 6 = กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ  

 
 จากตารางที่ 5.49 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ จ าแนกตามประเภทของ
กลุ่มสินค้า เปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชายพบว่า กลุ่มรูปแบบ    
การด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มสุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อย่างไรก็ตามเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ไม่พบคู่ที่แตกต่างกัน  
 นอกจากนี้ กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่น 
กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเพศ ที่ไม่แตกต่างกัน  
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัด
ฐานสังคม มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่ค่าเฉลี่ย .53 รองลงมาได้แก่สินค้า
กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยี ที่ค่าเฉลี่ย .38 และ .37 ตามล าดับ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับ
หนึ่ง ที่ค่าเฉลี่ย .52 รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ ที่ค่าเฉลี่ย .33 และ .31 
ตามล าดับ 
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 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับหนึ่ง 
ที่ค่าเฉลี่ย .53 รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ ที่ค่าเฉลี่ย .40 และ .32 
ตามล าดับ 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับ
หนึ่งที่ค่าเฉลี่ย .42 รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มบันเทิง ที่ค่าเฉลี่ย .36 และ .22 
ตามล าดับ 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับหนึ่งที่
ค่าเฉลี่ย .54 รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ ที่ค่าเฉลี่ย .53 และ .24 ตามล าดับ 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นและกลุ่มเทคโนโลยี
มาเป็นอันดับหนึ่งที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ .60 รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มสุขภาพ และสินค้ากลุ่มบันเทิง ที่
ค่าเฉลี่ย .43 และ .40 ตามล าดับ 



บทท่ี 6 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือหาลักษณะ

ของรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง

ออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการ

เปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 

13 คน และมีการก าหนดคุณลักษณะและสัดส่วนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์งานวิจัย โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ตรงตามนิยามศัพท์ และเป็นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กและเคยซื้อสินค้า

หรือบริการทางออนไลน์  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิ งปริมาณใช้วิ ธีการวิจัยแบบส ารวจ ( Survey Research)  
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เพศชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศ
เดียวกัน หรือกลุ่มชายรักชาย (เกย์) อายุระหว่าง 20– 35 ปี มีการใช้งานเฟซบุ๊ก และมีประสบการณ์
การซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวน 400 คน 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิต  
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและจัดกลุ่มด้านกิจกรรม กลุ่ม
ด้านความสนใจ และกลุ่มด้านความคิดเห็น จากนั้นน าผลตัวแปรที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 1 
มารวมกันแล้วท าการวิเคราะห์ปัจจัยในภาพรวมเพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย 
และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิต กับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
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ของกลุ่ ม ช ายรั กช าย  ผู้ วิ จั ย ได้ จ า แนกกลุ่ ม ผู้ มี รู ป แบบกา รด า เ นิ นชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า ง กั น  
โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 30 คนแรก เป็นตัวแทนของผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่
ละรูปแบบก่อนที่จะน าไปทดสอบวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ F-Test ต่อไป 
 

6.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ กิจกรรมของกลุ่มชายรักชาย ความ
สนใจของกลุ่มชายรักชาย ความคิดเห็นของกลุ่มชายรักชาย การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชาย
รักชาย และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย   
 
 6.1.1 กิจกรรมของกลุม่ชายรักชาย  
 ด้านกิจกรรมของชายรักชาย ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 อย่าง ดังนี้ 1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 2) กิจกรรมในวันหยุด 3) กิจกรรมการออกก าลังกาย 4) กิจกรรมการซื้อสินค้า 5) กิจกรรม
การเล่นดนตรี  
  6.1.1.1 กิจกรรมการท่องเที่ยว  
 ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 3 หมวด คือ 1) ท่องเที่ยวกับ
เพ่ือนหรือแฟน 2) ท่องเที่ยวกับครอบครัว 3) ท่องเที่ยวคนเดียว  
 1) ท่องเที่ยวกับเพ่ือนหรือแฟน โดยสถานที่ยอดนิยมได้แก่ การท่องเที่ยวทะเลต่างจังหวัดใกล้
กรุงเทพ หรือต่างประเทศ 
 2)  ท่อง เที่ ยวกับครอบครัว  โดยส่ วนใหญ่จะไปท่อง เที่ ยวต่ า งจั งหวัด ในวันหยุด  
แต่หากไม่ได้ไปกับครอบครัวก็จะไปกับเพ่ือน  
 3) ท่องเที่ยวคนเดียวแบบ Backpacker ทั้งในและต่างประเทศ  
  6.1.1.2 กิจกรรมในวันหยุด  
 ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมในวันหยุดที่คล้ายคลึงกันคือ ชอบอยู่บ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ใช้เวลา
ส่วนตัวท ากิจกรรมคนเดียว เช่น เล่นเกม ฟังเพลงหรือดูคลิปในยูทูป อ่านหนังสือ เล่นอินเทอร์เน็ตและ
สื่อสังคมออนไลน์ และเล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์เพ่ือหาเพ่ือนพูดคุยยามเหงา อย่างไรก็ตามหากมีแฟน
จะไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุด  
  6.1.1.3 กิจกรรมการออกก าลังกาย 
 ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน ดังนี้ เล่นแบตมินตัน วิ่ง ว่ายน้ า เข้าฟิต
เนส เต้น ปั่นจักรยาน และเล่นบาส โดยผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมการออกก าลังกายมากกว่า 1 ประเภท 
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  6.1.1.4 กิจกรรมการซื้อสินค้า 
 ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมการซื้อสินค้าที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทั้งทางออนไลน์และ
ทางออฟไลน์ ขึ้นกับประเภทของสินค้า หากเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจะซื้อที่ห้างสรรพสินค้า 
แต่สินค้าเฉพาะอย่างจะซื้อทางออนไลน์ 
  6.1.1.5 กิจกรรมการเล่นดนตรี 
 ผู้ให้ข้อมูลมีมีทักษะในการเล่นดนตรีเพียง 3 คน โดย 2 คน มีทักษะในการเล่นเปียโน และ 
1 คน ก าลังหัดเล่นอูคูเลเล่ 
 
 6.1.2 ความสนใจของกลุ่มชายรักชาย 
 ด้านความสนใจของชายรักชาย ผู้วิจัยได้แบ่งความสนใจออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1) ความสนใจ
ต่อบุคคล 2) ความสนใจต่องานและการเรียน 3) ความสนใจต่อการพักผ่อน 4) ความสนใจต่อสุขภาพ
และอาหาร 5) ความสนใจต่อผิวพรรณ 6) ความสนใจต่อแฟชั่น 7) ความสนใจต่อสื่อ 8) ความสนใจ
ต่อความส าเร็จ   
  6.1.2.1 ความสนใจต่อบุคคล  
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อบุคคลที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ความสนใจต่อ
ครอบครัว 2) ความสนใจต่อแฟน 3) ความสนใจต่อเพ่ือน  
 1) ความสนใจต่อครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลที่พักอาศัยกับครอบครัวจะให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัวจะติดต่อกลับ
บ้านผ่านทางโทรศัพท์ และทางไลน์ เพ่ือพูดคุยเป็นประจ า และพร้อมให้ค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ
หากครอบครัวต้องการ และถึงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว แต่เมื่อมีเวลาว่าง หรือวันหยุด  จะ
กลับไปเยี่ยมครอบครัวเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ไม่ค่อยมีเวลาว่างกลับไปเยี่ยม
ครอบครัว ครอบครัวจึงมาเยี่ยมที่หอพัก 
 2) ความสนใจต่อแฟน แต่ละคนมีวิธีการแสดงออกและให้ความสนใจกับแฟนแตกต่างกัน 
เช่น แบ่งเวลาให้กับแฟนไปกินข้าวดูหนังสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลที่คบกับแฟนมานานจะ
ไม่ได้ให้ความสนใจกับแฟนเป็นพิเศษ เพราะคบกับกันมานานจนลืมวิธีการดูแลเอาใจใส่ 
 3) ความสนใจต่อเพ่ือน โดยจะพูดคุยกับคนที่ตนเองสนิทเพียงเท่านั้น และจะคุยก็ต่อเมื่อมี
โอกาสหรือมีประเด็นในการพูดคุย 
  6.1.2.2 ความสนใจต่องานและการเรียน  
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่องานและการเรียนแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น
คือ 1) ความสนใจต่อหน้าที่การงาน 2) ความสนใจต่อการเรียน 
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 1) ความสนใจต่อหน้าที่การงาน ผู้ให้ข้อมูลจะให้ความสนใจกับหน้าที่การงานของตนเองอย่าง
เต็มที่ โดยให้ความเห็นว่า งานที่ท าก าลังท าอยู่เป็นสิ่งที่ชอบ และจะตั้งใจท าออกมาให้ดี 
 2) หน้าที่การงานและการเรียน ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจในการเรียนในระดับปานกลาง โดยให้
ความคิดเห็นว่า สิ่งที่เรียนอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ แต่จะตั้งใจเรียนให้จบ 
  6.1.2.3 ความสนใจต่อการพักผ่อน  
 ผู้ให้ข้อมูลให้ความสนใจกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก โดยให้เหตุผลว่า ท างานหรือเรียนมา
เหนื่อยแล้ว พอมีเวลาพักผ่อนจะพยายามไม่น าเรื่องที่ท างานหรือเรื่องเรียนเข้ามาคิด และจะพยายาม
หาเวลาพักผ่อนหรือนอนหลับให้เพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลหนึ่งรายให้เหตุผลว่า การท างานคือการพักผ่อน
ส าหรับเขา 
  6.1.2.4 ความสนใจต่อสุขภาพและอาหาร 
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อสุขภาพและอาหารแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 
1) ผู้ที่สนใจต่อสุขภาพและอาหาร 2) ผู้ที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพและอาหาร 
 1) ผู้ที่สนใจต่อสุขภาพและอาหาร จะให้ความสนใจกับอาหารที่ตนเองรับประทานเป็นระยะ 
โดยค านึงถึงสุขภาพของตนเอง หากพบว่าช่วยใดสุขภาพไม่แข็งแรง หรือรู้สึกว่าตนเองน้ าหนักขึ้น จะ
หันมาดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ และรับประทานอาหารเสริมเป็นช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับสุขภาพในขณะนั้น
เช่นกัน  
 2) ผู้ที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพและอาหาร ไม่ได้ให้ความสนใจกับอาหารที่ตนเองรับประทาน โดย
เลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ และรับประทานตามสะดวก  
  6.1.2.5 ความสนใจต่อผิวพรรณ   
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อผิวพรรณ โดยการทาครีมบ ารุงผิวเป็นประจ า   
  6.1.2.6 ความสนใจต่อแฟชั่น   
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อแฟชั่น โดยให้เหตุผลว่าติดตามเพ่ือรู้ว่ามีอะไรออกใหม่ มีการซื้อ
ตามบ้างบางครั้ง และผู้ให้ข้อมูล 1 คนชอบเสื้อผ้าลายแปลก ๆ หรือลายการ์ตูน แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสนใจต่อแฟชั่นให้เหตุผลว่า จะเลือกใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วชอบเหมาะกับตนเอง
มากกว่าจะติดตามแฟชั่นเป็นประจ า 
  6.1.2.7 ความสนใจต่อสื่อ 
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อสื่อ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ติดตามสื่อออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ 2) กลุ่มที่ติดตามสื่อออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
 1) กลุ่มที่ติดตามสื่อออนไลน์ นิยมติดตามสื่อออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ โดยให้เหตุผลว่าสื่อ
ออนไลน์เป็นสื่อที่รวดเร็ว มีข่าวสารมากมาย แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเช็คความถูกต้องของเนื้อหาก่อน



164 
 
เชื่อหรือแชร์ เพราะข่าวในสื่อออนไลน์รวดเร็วแต่ผิดพลาดเยอะ แต่มีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่เชื่อทุกอย่างที่
สื่อออนไลน์น าเสนอเพราะไม่มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
 2) กลุ่มที่ติดตามสื่อออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยให้เหตุผลว่า สื่อออฟไลน์ หรือสื่อดั้งเดิมมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า สิ่งที่น าเสนอมักจะเป็นความจริงที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าออนไลน์ 
  6.1.2.8 ความสนใจต่อความส าเร็จ  
 ผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจต่อความส าเร็จของตนเอง โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่
มีเป้าหมายในชีวิต 2) กลุ่มท่ียังไม่มีเป้าหมาย 3) กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จแล้ว  
 1) กลุ่มท่ีมีเป้าหมายในชีวิต อยู่ในระหว่างท าความส าเร็จให้กับชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ตนเอง
อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร 
 2) กลุ่มท่ียังไม่มีเป้าหมาย ต้องการประสบความส าเร็จ แต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต และยัง
ไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตของตนเองจะเป็นอย่างไร 
 3) กลุ่มที่ประสบความส าเร็จแล้ว มองว่าตนเองประสบความส าเร็จในชีวิต มีหน้าที่การงานที่
มั่นคง และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 
 
 6.1.3 ความคิดเห็นของกลุ่มชายรักชาย 
 ด้านความคิดเห็นของชายรักชาย ผู้วิจัยได้แบ่งความสนใจออกเป็น 10 ด้าน คือ 1) ความ
คิดเห็นต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน 2) ความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
3) ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย 4) ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชายรักชายท าได้ดีกว่าเพศ
ชายหญิง 5) ความคิดเห็นต่ออนาคตของชายรักชาย 6) ความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคม 7) ความ
คิดเห็นต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 8) ความคิดเห็นต่อธุรกิจและสินค้าไทย 9) ความคิดเห็นต่อ
การศึกษาไทย 10) ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทย  
  6.1.3.1 ความคิดเห็นต่อการจดท าเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน  
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 
2 ประเด็นคือ 1) กลุ่มที่รู้สึกเฉย ๆ ต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน 2) กลุ่มที่สนับสนุน
การจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน 
 1) กลุ่มท่ีรู้สึกเฉย ๆ ต่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน แสดงความคิดเห็นว่า การ
แต่งงานระหว่างเพศเดียวกันเป็นเรื่องของพิธีการ ท าให้วุ่นวายต่อการท าธุรกรรม และแสดงความเห็น
เพ่ิมเติมว่า หากผู้ที่แต่งงานแล้วมีความสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนก็ควรท า 
 2) กลุ่มที่สนับสนุนการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน แสดงความคิดเห็นว่า การจด
ทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถใช้สิทธิ์ตามข้อกฎหมายได้ อย่างไรก็
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ตาม ผู้ให้ข้อมูล 1 คน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ความรักของเกย์ไม่ยั่งยืน แต่มักจะอยู่ร่วมกันเหมือน
เพ่ือนมากกว่า 
  6.1.3.2 ความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
1) กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 2) กลุ่มเห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
 1) กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม แสดงความคิดเห็นว่า การรับเลี้ยงดูบุตร
บุญธรรมมีข้อเสียมากกว่าข้อดี เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของคู่รักเกย์ที่ไม่ค านึงถึงปัญหา
อ่ืน ๆ ที่ตามมา และหากต้องการให้มีการอุ้มบุญจะผิดกฎหมาย นอกจากนี้สังคมไทยยังไม่มีการ
เปิดรับอย่างจริงจัง สร้างปัญหาให้กับเด็กที่มีพ่อสองคน 
 2) กลุ่มเห็นด้วยกับการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการรับเลี้ยง
ดูบุตรบุญธรรม แต่ยังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และสังคมยังไม่ยอมรับ เพราะในต าราเรียนสอนว่า
พ่อเป็นผู้ชาย แม่เป็นผู้หญิง จึงอาจเกิดปัญหาแก่เด็กในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลมีความ
ต้องการจะรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม แต่จะรอให้สังคมเปิดกว้างและข้อกฎหมายรองรับก่อน 
  6.1.3.3 ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ ไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย โดยให้เหตุผลว่า เซ็กส์เป็นเรื่อง
ที่น่าตื่นเต้น และการมีเซ็กส์แบบฉาบฉวยเป็นเรื่องของความใคร่ แต่กังวลเรื่องโรคร้ายทางเพศสัมพันธ์ 
  6.1.3.4 ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชายรักชายท าได้ดีกว่าเพศชายหญิง 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชายรักชายท าได้ดีกว่าเพศชายหญิง ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เกย์มีทักษะความสามารถที่เพศชายเพศหญิงไม่มี นั่นคือ ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การต่อรอง การค้าขาย รู้วิธีพูดเข้าหากับทั้งสองเพศ จึงท าให้ได้เปรียบใน
ด้านของการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้เกย์ยังมีความกล้าแสดงออกมาก ท าให้อีกมุมหนึ่ง ถูกสังคมมอง
ว่า เกย์เป็นเพศที่สร้างสีสันให้กับสังคมผ่านการแสดงตลก หรือเอ็นเตอร์เทน 
  6.1.3.5 ความคิดเห็นต่ออนาคตของชายรักชาย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่ออนาคตของชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลมองว่าอนาคตประเทศไทยควร
จะเปิดรับเกย์มากกว่านี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างห้องน้ าส าหรับเพศที่สาม เป็นต้น 
  6.1.3.6 ความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคม 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคม ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วน
ใหญ่ติดตามประเด็นสังคมอย่างห่าง ๆ เพราะมองว่าเกย์ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป ไม่ต่างจาก
เพศชายเพศหญิง และจะมองประเด็นสังคมในทางบวกมากกว่าทางลบ นอกจากนี้ยังมองอีกว่า เกย์
ชอบแสดงความคิดเห็นต่อทุกประเด็น โดยเฉพาะเรื่องของนางงาม ความสวยความงาม แฟชั่น 
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อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า จะสนใจต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบ
ต่อตนเองเพียงอย่างเดียว 
  6.1.3.7 ความคิดเห็นต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกเบื่อกับการเมืองไทย 
แม้ว่าและไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย และมองว่านโยบายของการเมืองแต่ละพรรคมีความแตกต่างกัน และ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ และจะคล้อยตามกับพรรค
การเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง และการเมืองไทยควรเปิดโอกาสให้เกย์เข้ามารับต าแหน่งทางการเมือง
มากขึ้น 
  6.1.3.8 ความคิดเห็นต่อธุรกิจและสินค้าไทย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อธุรกิจและสินค้าไทย ผู้ให้ข้อมูลมองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ
ทัดเทียมระดับโลก และสามารถน าไปต่อยอดได้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และธุรกิจไทยยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า ทุกวันนี้สินค้ามีราคา
แพง แต่คุ้มค่า และธุรกิจก าลังจะดีเพราะมีการเปลี่ยนผู้น า 
  6.1.3.9 ความคิดเห็นต่อการศึกษาไทย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาไทย ผู้ให้ข้อมูลมองว่าการศึกษาของไทยในปัจจุบันยัง
ไม่พัฒนา เนื่องจากการสอนของครูที่เน้นให้นักเรียนท่องจ าเพ่ือน าความรู้ไปสอบ แต่ไม่ได้สอนให้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และยังให้ความส าคัญกับวิชาชีพเฉพาะทางบางสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร 
โดยไม่แนะน าให้เด็กสนใจในอาชีพอ่ืน ๆ นอกจากนี้การแข่งขันด้านความรู้ลดน้อยลงจากเมื่อก่อน 
  6.1.3.10 ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทย 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทย ผู้ให้ข้อมูลมองว่าวัฒนธรรมไทยแตะต้องได้ยาก 
ท าให้คนไทยหันไปสนใจวัฒนธรรมต่างประเทศ และเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ามา ประเทศไทยควร
หันกลับมาพัฒนาวัฒนธรรมไทยมากกว่าส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่
เป็นเพศที่สาม 
 
 6.1.4 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 

 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก มีองค์ประกอบ 7 ด้านได้แก่ 1) ทัศนคติ
ต่อภาวะชายรักชาย 2) ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 3) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของ
ตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 4) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนใน 
เฟซบุ๊ก 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย 6) การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน และ
7) การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืน ๆ ของชีวิต ดังนี้ 
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  6.1.4.1 ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย  
 ด้านทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้แบ่ง
แนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 แนวความคิดดังนี้ 1) รู้สึกเฉย ๆ กับภาวะชายรักชาย 2) 
รู้สึกโชคดีท่ีเกิดมาเป็นชายรักชาย 3) เคยรู้สึกไม่ดีกับภาวะชายรักชายของตนเอง  
 1) รู้สึกเฉย ๆ กับภาวะชายรักชาย  แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า ชายรักชายเป็นเพียง
รสนิยมทางเพศท าให้รู้สึกปกติ การเป็นชายรักชายสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ และในปัจจุบันมี
การเปิดกว้างในเรื่องทางเพศมากข้ึนจึงท าให้ไม่รู้สึกแตกต่างและคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา  
 2) รู้สึกโชคดีที่เกิดมาเป็นชายรักชาย แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การเป็นชายรักชาย
ไม่ได้ต่างอะไรจากการเป็นเพศชายเพศหญิงทั่วไป มองว่าโชคดีท่ีได้เกิดมาเป็นชายรักชาย และภูมิใจที่
เกิดมาเป็นชายรักชาย 
 3) เคยรู้สึกไม่ดีกับภาวะชายรักชายของตนเอง แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลเคยปิดบังรสนิยม
ทางเพศของตนเอง เพราะกังวลว่าผู้คนรอบข้างและครอบครัวจะรับไม่ได้ กังวลว่าจะถูกเพ่ือนรังเกียจ 
แต่เมื่อเปิดเผยรสนิยมทางเพศแล้วคนรอบข้างไม่เป็นอย่างที่กังวลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ต่อภาวะชายรักชาย และเม่ือไม่ต้องปิดบังรสนิยมทางเพศ ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากข้ึน 
  6.1.4.2 ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย 
 ด้านความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกสบายใจ เพราะการเป็นชายรัก
ชายคือการเป็นตัวเอง และการเป็นตัวของตัวเองท าให้สบายใจ ไม่รู้สึกอึดอัด เพราะคนรอบข้างรู้จัก
ตนเองดี เมื่อคนรอบข้างรับได้ท าให้ยิ่งสบายใจ และหากครอบครัวยอมรับในภาวะชายรักชายได้ จะ
ท าให้ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้น 
  6.1.4.3 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก 
 ด้านการเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก ผู้ให้ข้อมูลแสดง
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้แบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 แนวความคิดดังนี้ 1) 
คิดว่าคนอ่ืนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย 2) เพ่ือนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วในโลกแห่งความเป็น
จริง และ 3) ยินดีตอบหากมีผู้ที่ถามเข้ามาว่าเป็นชายรักชายหรือไม่  
 1) คิดว่าคนอ่ืนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า ผู้ที่เข้า
มาในเฟซบุ๊กของตนสามารถดูออกว่าตนเป็นชายรักชาย เนื่องจากเพ่ือนในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นชายรัก
ชาย ท าให้ไม่ต้องปิดบังในการใช้ภาษาที่เพศชายไม่นิยมใช้ ค าเฉพาะกลุ่มที่แสดงออกถึงชายรักชาย 
รวมไปถึงการสนทนาโต้ตอบผ่านเฟซบุ๊กโดยการใช้ค าลงท้ายว่า ค่ะ/คะ และยังโพสต์ภาพตอนแต่งกาย
แฟนซีหญิงลงในเฟซบุ๊กเพ่ือความสนุกอีกด้วย  
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 2) เพ่ือนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วในโลกแห่งความจริง แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า เพ่ือน
ในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่รู้จักตนเองในชีวิตจริง และรับรู้ถึงรสนิยมทางเพศ ท าให้ไม่ต้องปิ ดบังในโลก
ออนไลน์ และสามารถสนทนาด้วยภาษาท่ีแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศได้อย่างชัดเจน 
 3) ยินดีตอบหากมีผู้ที่ถามเข้ามาว่าเป็นชายรักชายหรือไม่ แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า 
หากมีผู้ถามถึงรสนิยมทางเพศ จะยินดีตอบตามความจริง แต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าคนทั่วไปน่าจะ
รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นชายรักชาย และเพ่ือนในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นเพื่อนในโลกจริง 
  6.1.4.4 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก 
 ด้านการเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก ผู้ให้ข้อมูลแสดง
ความคิดเห็นว่า ผู้ที่เข้ามาในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นชายรักชายโดยการสังเกตผ่าน
ภาษาเวลาคอมเมนต์โต้ตอบกับเพ่ือน จากมุมกล้องของรูปภาพ และวิธีการดูว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายใดเป็น
ชายรักชาย ให้สังเกตจากการมีเพ่ือนร่วมกัน หากผู้ใช้เฟซบุ๊กมีเพ่ือนส่วนใหญ่ที่เป็นชายรักชาย ผู้ให้
ข้อมูลจะตัง้ข้อสงสัยว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนั้นน่าจะเป็นชายรักชาย  
  6.1.4.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย 
 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมจากผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) แชร์เนื้อหาที่ชายรักชายส่วนใหญ่สนใจ 
2) ติดตามเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มแนวน่ารัก และ 3) เข้าร่วมกลุ่มลับของชายรักชาย  
 1) การแชร์เนื้อหาที่ชายรักชายส่วนใหญ่สนใจ แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลนิยมแชร์เนื้อหาที่
ก าลังเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เช่น ช่วงวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงก าลังแข่งขันก็จะมีการ
โพสต์เชียร์ ช่วงประกวดมิสยูนิเวิร์สก็จะมีการแชร์ให้ช่วยโหวต รวมไปถึงช่วงรายการเดอะเฟซออน
แอร์ ก็จะมีการแชร์วลีเด็ดในแต่ละสัปดาห์ที่เป็นประเด็น 
 2) การติดตามเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มแนวน่ารัก แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลกดติดตามเฟ
ซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคู่เกย์น่ารัก ซีรี่ส์เกย์ต่างชาติ 
 3) การเข้าร่วมกลุ่มลับของชายรักชาย แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลกดเข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มซื้อ
ขายบริการทางเพศ หรือกลุ่มแชร์คลิปลับ แต่ไม่นิยมแชร์เนื้อหาจากกลุ่มนี้ เพราะเป็นด้านมืดของ
สังคม และมีความเห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงก็น่าจะมีกลุ่มลับประเภทนี้เช่นกัน และยังเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้
เกย์โดยเฉพาะอีกด้วย 
  6.1.4.6 การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน 
 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นแตกต่ าง
กัน ผู้วิจัยได้แบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 แนวความคิดดังนี้ 1) การมีสัมพันธภาพ
แบบคนรัก 2) การมีสัมพันธภาพแบบเพ่ือน  
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 1) การสัมพันธภาพแบบคนรัก แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การคบหาเป็นแฟนกับเพศ
เดียวกันไม่ได้ต่างจากเพศชายเพศหญิง การมีความรักต่อเพศเดียวกันก็เหมือนกับคนทั่วไป เพราะ
ความรักก็คือความรัก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ผู้คนมองว่าเป็นเรื่องปกติ 
การคบกับเพศเดียวกันจะท าให้เข้าใจกันดี เพราะชายรักชายส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อโลกเชิงบวก ท าให้
เมื่ออยู่ด้วยกันจะได้รับพลังงานด้านบวกไปด้วย นอกจากนี้การเปิดเผยว่าตนเองคบหาเป็นแฟนกับเพศ
เดียวกันจะช่วยให้การเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเองท าได้ง่ายขึ้น  
 2) การสัมพันธภาพแบบเพ่ือน แนวความคิดนี้ ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การมีเพ่ือนเป็นชายรักชาย
เหมือนกันจะท าให้เวลาปรึกษาปัญหาชีวิตสามารถเข้าใจกันได้ดีกว่าเพศชายหญิง นอกจากนี้ผู้ให้
ข้อมูลยังมองว่าการคบเพ่ือนเพศชายหญิงไม่ต่างอะไรกับการคบเพ่ือนที่เป็นชายรักชาย เพราะทุกคน
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน 
  6.1.4.7 การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต 
 ด้านการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุม อ่ืนของชีวิต ผู้ให้ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้แบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 แนวความคิดดังนี้  
1) การใช้เอกลักษณ์ทางเพศของตนให้เป็นประโยชน์ 2) การเป็นชายรักชายไม่ได้ต่างจากเพศอ่ืน 
 1) การใช้เอกลักษณ์ทางเพศของตนเองให้เป็นประโยชน์ แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า 
การเป็นเกย์ท าให้เข้ากับทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ ให้ค าปรึกษาในมุมของเพศนั้นและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย 
มักจะได้รับความไว้วางใจให้ท าอะไรส าคัญ ๆ อยู่เสมอ  
 2) การเป็นชายรักชายไม่ได้ต่างจากเพศอ่ืน แนวความคิดนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การเป็นชายรัก
ชายไม่ได้ต่างจากชายหญิง การใช้งานเฟซบุ๊กของชายรักชายในกลุ่มนี้จะเหมือนคนทั่วไป เช่น ผู้ชาย
จะแชร์ในสิ่งที่ชอบ ผู้หญิงก็แชร์ในสิ่งที่ชอบ ชายรักชายก็แชร์ในสิ่งที่ชอบเช่นกัน 
 
 6.1.5 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย  
มีองค์ประกอบ 5 ด้านคือ 1) ประเภทของสินค้าหรือบริการ 2) วัตถุประสงค์ในการซื้อ 3) บทบาทของ
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 4) โอกาสในการซื้อ 5) ขั้นตอนในการซื้อ ดังนี้ 
   6.1.5.1 ประเภทของสินค้าหรือบริการ 
 ส าหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อผ่านทางออนไลน์ ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) สินค้าและบริการที่มีขายเฉพาะในออนไลน์ 2) สินค้าและบริการที่มีขายทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 
 1) สินค้าและบริการที่มีขายเฉพาะในออนไลน์ ผู้ ให้ข้อมูลซื้อสินค้าที่มีขายเฉพาะในออนไลน์ 
เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์ ธีมไลน์ เติมเงินเกมออนไลน์ ซื้อแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 
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 2) สินค้าและบริการที่มีขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ให้ข้อมูลซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไป 
เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นอกจากนี้ยังซื้อสินค้าของผู้หญิงที่ตนเองไม่สามารถไปเลือกซื้อเองได้
เช่น วิกผม ขนตาปลอม เป็นต้น และมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน ที่ซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป แต่
สั่งซื้อทางออนไลน์เพราะไม่มีเวลาไปเลือกซ้ือด้วยตนเอง 
  6.1.5.2 วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้วิจัยสามารถแบ่งค าตอบได้เป็น 2 ประเด็นคือ 1) ซื้อทาง
ออนไลน์เพราะสะดวกกว่าไปซื้อที่หน้าร้าน 2) ซื้อทางออนไลน์เพราะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ 
 1) ซื้อทางออนไลน์เพราะสะดวกกว่าไปซื้อที่หน้าร้าน สาเหตุที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์เพราะ
สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสินค้าบางประเภทเมื่อสั่งซื้อทาง
ออนไลน์จะมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อซื้อที่หน้าร้าน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ และไม่
ต้องกังวลว่าหากไปซื้อที่หน้าร้านแล้วของจะหมด แต่ต้องเป็นสินค้าที่สามารถรอได้ ไม่รีบใช้งาน 
 2) ซื้อทางออนไลน์เพราะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ ผู้ให้ข้อมูลซื้อสินค้าทางออนไลน์เพราะ
มีความเป็นส่วนตัว เพราะสินค้าบางอย่างผู้ซื้อไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเพศที่
จะสามารถซื้อสินค้านั้น ๆ ได้อย่างเปิดเผย โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า หากไปเดินเลือกซื้อด้วยตนเองจะ
รู้สึกอาย 
  6.1.5.3 บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
 บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง 2) ผู้อื่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 1) ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง เพราะตนเองต้องการได้ ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการซื้อของ
ตนเอง ส่วนมากซื้อสินค้าตามใจตัวเอง หากชอบจะตัดสินใจซื้อในทันที 
 2) ผู้อ่ืนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ เพ่ือน เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเป็น
อย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะเห็นเพ่ือนใช้สินค้า แล้วเกิดความชอบจึงซื้อสินค้าตามเพ่ือน และซื้อสินค้า
ตามศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ 
  6.1.5.4 โอกาสในการซื้อ 
 โอกาสในการซื้อ ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า จะซื้อสินค้าช่วงที่เงินเดือนออก หรือช่วงที่มีเงิน 
และจะซื้อสินค้าเม่ือมีสิ่งที่ต้องการออกมาใหม่ เช่น นิยายออกใหม่ หรือคอลเลกชั่นของเล่นออกใหม่ 
  6.1.5.5 ขั้นตอนในการซื้อ 
 ขั้นตอนในการซื้อ ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า จะดูความน่าเชื่อถือของร้านค้าทางออนไลน์ 
เปรียบเทียบราคา หรืออ่านรีวิวของผู้ที่เคยซื้อสินค้ากับทางร้าน จากนั้นจึงจะตัดสินใจซื้อ ในขณะที่
ร้านค้าที่ผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อแล้วจะกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง และบอกต่อไปยังเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
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6.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

 การสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณนี้ แบ่งออกเป็น 7 ส่วนคือ การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
กิจกรรมของกลุ่มชายรักชาย ความสนใจของกลุ่มชายรักชาย ความคิดเห็นของชายรักชาย รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรัก
ชาย และผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
 6.2.1 กิจกรรมของกลุ่มชายรักชาย 

 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูง และกลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาให้มากท่ีสุดคือ เล่นสื่อสังคมออนไลน์ 
(facebook, twitter, line ฯลฯ รองลงมาคือ ฟังเพลงทางยูทูป , วิทยุออนไลน์ และชมภาพยนตร์ 
รายการ ละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต 

 ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ า และกลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาให้น้อยที่สุดคือ เข้าร่วมกิจกรรม, 
ปาร์ตี้เกย์, ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง รองลงมาคือ เล่นดนตรี และสูบบุหรี่ , ดื่มแอลกอฮอล์, เล่นการพนัน 
และเต้นร า, เต้น Cover ฯลฯ 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ  
 1) กลุ่มท ากิจกรรมนอกบ้าน เป็นกลุ่มชายรักชายที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการท ากิจกรรมข้าง
นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทานอาหารนอกบ้าน เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า นัดเที่ยว
กับเพ่ือนหรือแฟน ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ และเท่ียวในต่างจังหวัดและต่างประเทศ  
 2) กลุ่มท่องราตรี เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมด้านเที่ยวกลางคืน หรือสถาน
บันเทิง เต้นร า เต้น Cover ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ปาร์ตี้เกย์ ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง สูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์ เล่นการพนัน และเข้ารับบริการเสริมความงาม 
 3) กลุ่มท าเพ่ือสังคมใช้ชีวิตสงบสุข เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ท าบุญ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ท ากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ และตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 4) กลุ่มรักสุขภาพและความบันเทิง เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมด้านเล่นกีฬา 
(วิ่ง, ว่ายน้ า, แบตมนิตัน ฯลฯ) เล่นกล้าม ยกน้ าหนัก เข้าฟิตเนส เล่นดนตรี ชมคอนเสิร์ต ชมละครเวที 
และLive Streaming ในเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชั่น อ่ืน ๆ 

 5) กลุ่มท่องโลกอินเทอร์เน็ต เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมดาวน์โหลดเพลง 
ดาวน์โหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงทางยูทูป วิทยุออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ เล่นเกมออฟไลน์ 
เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, twitter, line ฯลฯ) อ่านหนังสือ อ่านนิยาย อ่านเรื่องสั้นหรือ
บทความจากอินเทอร์เน็ต 
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 6) กลุ่มหาเพ่ือนใหม่ เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมเล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ 
(JackD, Hornet ฯลฯ) และนัดพบเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต 
 7) กลุ่มรักบ้าน เป็นกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ที่ท ากิจกรรมพักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด ดูโทรทัศน์ 
ชมภาพยนตร์ รายการ และละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต 
 
 6.2.2 ความสนใจของกลุ่มชายรักชาย 

 ประเด็นที่กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจ หรือให้ความส าคัญในระดับสูงคือ ชอบใช้ชีวิตอย่าง
สงบสุขมากท่ีสุด รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก และเต็มที่กับหน้าที่การงานหรือการ
เรียนที่ท าอยู่  
 ส่วนประเด็นที่กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจน้อย หรือให้ความส าคัญในระดับต่ าคือ อยาก
พบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ และมักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพื่อนเสมอ รองลงมาคือ อยากจะรับบุตร
บุญธรรมมาเลี้ยงดู  
 เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านความสนใจ พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ  
 1) กลุ่มรักตัวเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณให้ดีอยู่
เสมอ สนใจงานด้านสวย ๆ งาม ๆ รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ชอบเปลี่ยนทรงผมหรือเสื้อผ้า
ตามสมัยนิยม และเชื่อเรื่องโชคชะตาและบุญ กรรม 
 2) กลุ่มติดตามกระแส เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจอยากพบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่น
ชอบ สนใจข่าวสารดาราและวงการบันเทิง มักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพ่ือนเสมอ เมื่อใช้สินค้ายี่ห้อใด
มักไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อย ๆ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันยุคเสมอ 
 3) กลุ่มพัฒนาตนเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก หาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 
 4) กลุ่มเต็มที่กับทุกสิ่ง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจและเต็มที่กับหน้าที่การงานหรือ
การเรียนที่ท าอยู่ให้ความส าคัญกับเพื่อนเสมอ และให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก 
 5) กลุ่มดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง เป็นกลุ่มชายรักชายที่ให้ความสนใจในการท างานให้ที่บ้าน
เป็นประจ า โทรศัพท์พูดคุยกับที่บ้านเป็นประจ า และดูแลเอาใจใส่แฟนของตนเอง 
 6) กลุ่มอยากสร้างครอบครัว เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความสนใจอยากแต่งงานกับเพศ
เดียวกัน และอยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู 
 7) กลุ่มไฮเทค เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความสนใจขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนไม่ได้ 
ชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต และเลือกแฟนที่รูปร่าง หน้าตาเป็นหลัก 
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 6.2.3 ความคิดเห็นของกลุ่มชายรักชาย 

 ประเด็นที่กลุ่มชายรักชายเห็นด้วย หรือให้ความส าคัญในระดับสูงคือ ฉันรักอิสระ รองลงมา
คือ อยากมีชีวิตคู่ท่ีดูแลกันและกัน และเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
 ส่วนประเด็นที่กลุ่มชายรักชายไม่เห็นด้วย หรือให้ความส าคัญในระดับต่ าคือ ศรัทธาในการ
เมืองไทย รองลงมาคือ การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก และสินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ตนเอง 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านความคิดเห็น พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 11 กลุ่ม คือ  
 1) กลุ่มภูมิใจในตัวเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดว่าเป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่จ าเป็นต้อง
ปิดบัง คิดว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ได้แล้ว อินเทอร์เน็ตช่วยให้เปิดเผยตัวได้มากข้ึน ภูมิใจในความ
เป็นเกย์ของตนเอง และคิดว่าเกย์มีความคิดและจินตนาการมากกว่าเพศชายหญิง 
 2) กลุ่มค านึงถึงอนาคต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดอยากแต่งงานกับเพศเดียวกับและจด
ทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คิดว่าประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม การ
จัดตั้งองค์กรเพื่อเกย์นั้นมีประโยชน์จริง เกย์ควรสะสมทรัพย์สินให้มากเผื่อไว้ยามแก่ 
 3) กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควร
รักษาเอาไว้ เชื่อว่าท าดีย่อมได้ดีเสมอ และคิดว่าเรารับวัฒนธรรมต่างชาติมามากเกินไป 
 4) กลุ่มชอบซื้อสินค้า เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจ  
ซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล และเม่ือพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด 
 5) กลุ่มเอาใจใส่ชีวิต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีคิดเห็นว่าคนมีฐานะดูน่าคบ ชีวิตควรด าเนินไป
อย่างตื่นเต้นและมีสีสัน และครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่และลูก 
 6) กลุ่มชอบสื่อสาร เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่าการซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก 
โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต และชอบเท่ียวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง 
 7) กลุ่มอยากมีคู่ชีวิต เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดว่าอยากมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันและกัน กังวล
ว่าจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยามแก่ สินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ตนเอง และการมีเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ 
 8) กลุ่มรักอิสระและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดรักอิสระ และมีความคิดเห็น
ว่าเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
 9) เชื่อมั่นในตนเอง เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีความคิดเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิต ไม่ใช่กฎ
แห่งกรรม และอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ 
 10) กลุ่มสนับสนุนการเมือง เป็นกลุ่มชายรักชายที่คิดว่าจะใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเอง
อย่างเต็มที่ และศรัทธาในการเมืองไทย 
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 11) กลุ่มเซ็กส์ปลอดภัยและซื้อของออนไลน์ เป็นกลุ่มชายรักชายที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์
แบบฉาบฉวยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและการซื้อสินค้าทางออนไลน์สะดวกสบาย 
 
 6.2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย โดยน าเอา
กลุ่มกิจกรรม 7 กลุ่ม กลุ่มความสนใจ 7 กลุ่ม และกลุ่มความคิดเห็น 11 กลุ่ม ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ขั้นแรก มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยรวมกันเป็นขั้นที่ 2 สามารถจัดแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ  
 1) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม (Normalcy Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่
นิยมท ากิจกรรมนอกบ้าน เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ชม
คอนเสิร์ตหรือละครเวที นิยมเที่ยวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เที่ยวสถานบันเทิง เข้าร่วมกิจกรรม
ปาร์ตี้เกย์ สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ต เล่นสื่อสังคม
ออนไลน์ Live Streaming ในเฟซบุ๊กหรือแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันยังชอบท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ท าบุญ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ท ากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับการดูแลรักษารูปร่างและ
ผิวพรรณให้ดีอยู่เสมอ และยังเปลี่ยนทรงผม เสื้อผ้าตามสมัยนิยม ให้ความสนใจกับคนรอบข้างทั้ง
ครอบครัวและแฟน ติดตามข่าวสารวงการบันเทิง ชื่นชอบสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 2) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ (High-Tech Online Gay Lifestyle) เป็น
กลุ่มที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ขาดอุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มี
อินเทอร์เน็ต นิยมซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ และเมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อ
ยี่ห้อนั้นไปตลอด คนกลุ่มนี้ชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง มองว่าการซุบซิบนินทาเป็น
เรื่องสนุก ให้ความสนใจกับการเลือกแฟนที่รูปร่างและหน้าตาเป็นหลัก มองว่าคนมีฐานะดูน่าคบ ชีวิต
ควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้นมีสีสัน และมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ และลูก 
 3) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม (Nationalism Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่มีความ
คิดเห็นว่า วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ ประเทศไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติมามากเกินไป 
ศรัทธาในการเมืองไทย และจะใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้ภูมิใจในความ
เป็นเกย์ของตนเอง เป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่ปิดบัง มองว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์แล้ว อินเทอร์เน็ต
ช่วยให้เปิดเผยตัวได้มากขึ้น และเชื่อว่าท าดีต้องได้ดีเสมอ 
 4) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One Night Stand Gay Lifestyle) เป็นกลุ่ม
ที่เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ และนิยมนัดเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต 
 5) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย (Optimistic Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นใน
ตนเอง มองว่าเกย์ควรสะสมทรัพย์สินเอาไว้เผื่อในยามแก่ อยากมีชีวิตคู่ท่ีดูแลกันและกัน อยากรับบุตร



175 
 
บุญธรรมมาเลี้ยงดู อยากจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยากไปใช้ชีวิ ตอยู่ที่
ต่างประเทศ คนกลุ่มนี้มองว่าการจัดตั้งองค์กรเพ่ือเกย์นั้นมีประโยชน์ ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้
เห็นเป็นรูปธรรม และสินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง 
 6) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ (Peaceful Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่รักอิสระ ให้
ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก และชอบพักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด ดูโทรทัศน์ ชมภาพยนตร์ รายการ 
หรือละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ เต็มที่กับหน้าที่การงาน หรือการ
เรียน หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย 
 

 6.2.5 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก  
 กลุ่มชายรักชายมีระดับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และความสบายใจต่อภาวะชาย
รักชาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย และการเปิดเผย
เอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 1) ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อความที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเป็นเกย์ถือเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ฉันรู้สึกโชคดีท่ีเกิดมาเป็นเกย์ 
 2) ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ หากเพ่ือนยอมรับได้ที่เป็นเกย์จะท าให้สบายใจมากที่สุด และข้อความ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครอบครัวยอมรับได้ที่ฉันเป็นเกย์ ท าให้ฉันสบายใจ 
 3) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับผู้ที่ไม่ใช่ชายรักชายในเฟซบุ๊ก มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เพ่ือนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กรู้ อยู่แล้วว่า
ตนเป็นเกย์ และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ฉันมีรูปคู่กับแฟนที่เป็นเกย์ในเฟซบุ๊ก 
 4) การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนกับชายรักชายผู้อ่ืนในเฟซบุ๊ก มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ให้เพ่ือนที่เป็นเกย์อยู่ในรายชื่อเพ่ือนของเฟซบุ๊ก
มากที่สุด และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ฉันคุยโต้ตอบบนโพสต์ (สเตตัส) กับเพ่ือนด้วยภาษา
เฉพาะของเกย์ 
 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฟซบุ๊กของชายรักชาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กดติดตามเฟซบุ๊กกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์มากที่สุด และ
ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ฉันกดเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เกย์ที่เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊ก 
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 6) การมีสัมพันธภาพกับชายรักชาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อความที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความรักของเกย์ไม่ต่างจากความรักของผู้ชายผู้หญิงมากที่สุด และข้อความที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ฉันปรึกษาปัญหากับเพื่อนเกย์แล้วสบายใจกว่าปรึกษากับเพ่ือนผู้ชายผู้หญิง 
 7) การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เกย์สามารถสร้างสีสันให้กับคนรอบข้างได้ง่าย 
และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มองว่าเกย์มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีท าให้ง่ายต่อการท างาน  
 
 6.2.6 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย สามารถ
จ าแนกได้เป็น 8 ประเด็น คือ 1) ประเภทของสินค้าและบริการ 2) ช่องทางในการช าระเงิน 3) 
ช่องทางในการสั่งซื้อ 4) จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อ 5) วัตถุประสงค์ในการซื้อ 6) บทบาทของกลุ่มที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 7) โอกาสในการซื้อ และ8) ขั้นตอนในการซื้อ   
 1) ประเภทของสินค้าและบริการที่ชายรักชายเคยซื้อผ่านทางออนไลน์ ส่วนใหญ่ได้แก่ เสื้อผ้า
, เครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า, รองเท้า, เข็มขัด ฯลฯ รองลงมาได้แก่ การจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม 
และดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอ  
 สินค้าและบริการที่ชายรักชายเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ น้อยที่สุดได้แก่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือบุหรี่ รองลงมาได้แก่ถุงยางอนามัย และสินค้าหรือบริการด้านเพศ  
 นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการประเภทอ่ืน ๆ ที่กลุ่มชายรักชายระบุได้แก่ หนังสือ ของเล่น 
และเครื่องเขียน  
 2) ช่องทางที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของชายรักชายส่วนใหญ่ ได้แก่ 
facebook, facebook messenger รองลงมาได้แก่ Line, Line@ และWebsite  
 3) ช่องทางในการช าระเงินของชายรักชายส่วนใหญ่ ได้แก่ ช าระเงินผ่านทางธนาคาร 
รองลงมาได้แก่ บัตรเครดิต และผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนช่องทางที่ใช้ในการช าระเงินอ่ืน ๆ ที่ผู้ให้
ข้อมูลระบุได้แก่ แอปพลิเคชั่น และอินเทอร์เน็ต  
 4) จ านวนเงินสูงสุดที่ชายรักชายเคยซื้อสินค้าหรือบริการในหนึ่งครั้งส่วนใหญ่ใช้จ่ายต่อครั้ง 
1000 – 2000 บาท รองลงมาได้แก่ 5000 บาทข้ึนไป และต่ ากว่า 1000 บาท  
 5) ชายรักชายส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ โดยทาง
ออนไลน์สามารถเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ซื้อทางออนไลน์มี
โปรโมชั่นถูกกว่าซื้อหน้าร้าน อยู่ในระดับมาก และสามารถเช็คได้ว่าสินค้าหมดสต๊อกหรือยังมีอยู่ อยู่
ในระดับมาก  
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 6) บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของชายรัก
ชาย ส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าและบริการตามความชอบของตัวเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองมาลง ซื้อสินค้า
และบริการตามรีวิวบนโลกออนไลน์ ที่ อยู่ในระดับปานกลาง และซื้อสินค้าและบริการตามเพ่ือน อยู่
ในระดับน้อย  
 7) โอกาสในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของชายรักชาย ส่วนใหญ่ เลือกซื้อทาง
ออนไลน์เมื่อต้องการใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ซื้อทางออนไลน์เมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และซื้อทางออนไลน์เมื่อมีเงิน อยู่ในระดับมาก  
 8) ขั้นตอนในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ของชายรักชาย ส่วนใหญ่ ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าในออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา พิจารณา
ร้านค้าทางออนไลน์จากการรีวิวของผู้ใช้จริง อยู่ในระดับมาก และ ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์ทันทีเมื่อ
ถูกใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
 

6.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ได้ผลสรุป
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก  
ที่แตกต่างกัน 
 ผลการท าสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบตามกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชายพบว่า กลุ่มชายรักชายทั้งหกกลุ่ม มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กที่
ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
ชาตินิยมเป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อพิจารณารายตัวแปร
พบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต และทัศนคติต่อ
ภาวะชายรักชาย  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคมเป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมา
เป็นอันดับ 2 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของ
ชีวิตส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชาย
รักชาย และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย  
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 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็น
อันดับ 3 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต
ส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรัก
ชาย และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ 4 
เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายชายส่งผลต่อการเปิดเผยตนเอง
ในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และการบูรณาการ
เอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินวันไนท์สแตนด์ (One night stand) เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเอง
ในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ 5 เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ทัศนคติต่อภาวะชายรักชายส่งผลต่อการ
เปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้
เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต และความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชาย  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับ
สุดท้าย เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายส่งผลต่อการเปิดเผย
ตนเองในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และการบูรณา
การเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต  
 
 สมมติฐานที่ 2 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
และบริการทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการกลุ่มสุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างรายคู่ นอกจากนี้ กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่น กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มบันเทิง และกลุ่มเพศ ที่ไม่แตกต่างกัน  
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัด
ฐานสังคม มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้าและ
บริการกลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยี  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่น
มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นมาเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ  
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 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่น
มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มบันเทิง  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นมาเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสุขภาพ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นและกลุ่ม
เทคโนโลยีมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มสุขภาพ และสินค้ากลุ่มบันเทิง  
 

6.4 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ส าหรับการอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ซึ่งได้อธิบายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
 6.4.1 ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรม
การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบไปด้วย ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย 
ลักษณะของการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย ดังนี้ 
  6.4.1.1 ลักษณะของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย  
 ในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ของกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นสามส่วนตาม
กรอบ AIO (Activity, Interest and Opinions) กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น แล้วจึงน าไป
จัดเป็นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต ดังนี้ 
 1) กิจกรรมที่ชายรักชายส่วนใหญ่จัดสรรเวลาและนิยมท ามากที่สุดคือ การเล่นสื่อสังคม
ออนไลน์ รองลงมาคือฟังเพลงทางยูทูป ฟังเพลงทางวิทยุออนไลน์ และชมภาพยนตร์ รายการ ละคร
ย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่พบว่า กิจกรรมที่ชายรักชายส่วนใหญ่จัดสรรเวลาให้มาก
ที่สุดคือ การเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่หลายหลายของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่
ปัจจุบันมีกิจกรรมหลากหลายที่แตกต่างกันไป กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกออฟไลน์สามารถเข้าไปอยู่ใน
โลกออนไลน์ได้ เช่น การสร้างสังคม การฟังเพลง การชมภาพยนตร์ สอดคล้องกับทฤษฎีเทคโนโลยี
เป็นตัวก าหนดที่ McQuil (2005) กล่าวเอาไว้ว่า การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแต่ละครั้งจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามมา และยังสอดคล้องกับผลส ารวจของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (2559) ที่พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 96.1 ใช้ในการ
พูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อส ารวจความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์พบว่า สื่อสังคม
ออนไลน์ที่นิยมเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ยูทูป รองลงมาคือ เฟซบุ๊กไลน์ อินสตาแกรมและทวิตเตอร์
ตามล าดับ ถึงแม้ว่า เฟซบุ๊กจะได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 รองจาก ยูทูป แต่เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานที่บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1  
 ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมที่กลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาหรือท ากิจกรรมน้อยที่สุดคือ การ
เข้าร่วมกิจกรรม, ปาร์ตี้เกย์, ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 
(2554) ที่พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาให้น้อยที่สุดคือ เข้าชมรมเสวนาการเมือง 
รองลงมาคือ การเล่นการพนัน แต่งแฟนซีเป็นหญิง และเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์ แต่จะมีข้อแตกต่างที่
เห็นได้ชัดเจนคือ อันดับหนึ่งของกิจกรรมที่ถูกจัดสรรเวลาน้อยถูกแทนที่ด้วยการแต่งแฟนซีหญิง และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ที่พบว่า กิจกรรมการแต่งแฟนซีเป็นหญิงถูก
จัดสรรเวลาให้น้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ (2555) ที่กล่าวว่า เมื่อชาย
รักชายผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเกย์จะเกิดความชัดเจนและเข้าใจถึงตัวตน
ความเป็นเกย์มากยิ่งขึ้น ท าให้ไม่นิยมเข้าร่วมการแต่งแฟนซีหญิงเพราะจะท าให้โน้มเอียงไปในทิศทาง
ของการเป็นกะเทย  
 2) ประเด็นที่ชายรักชายส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ ชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก และเต็มที่กับหน้าที่การงานหรือการเรียนที่ท า
อยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ที่กลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อน
เป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้งานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) กลุ่มชายรักชายจัดสรรเวลาให้กับ
กิจกรรมการพักผ่อนเป็นอันดับที่สอง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550) ที่กลุ่มชาย
รักชายให้ความสนใจด้านการพักผ่อนมาเป็นอันดับสอง อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก โดยให้เหตุผลว่า ท างานหรือเรียนมาเหนื่อยแล้ว 
พอมีเวลาพักผ่อนจะพยายามไม่น าเรื่องที่ท างานหรือเรื่องเรียนเข้ามาคิด และจะพยายามหาเวลา
พักผ่อนหรือนอนหลับให้เพียงพอ นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
คุณภาพอีกว่า กลุ่มตัวอย่างยังให้ความสนใจต่อหน้าที่การงานของตัวอย่างอย่างเต็มท่ี โดยให้ความเห็น
ว่า งานที่ก าลังท าอยู่เป็นสิ่งที่ชอบ และจะตั้งใจท าออกมาให้ดี   
 3) ประเด็นที่กลุ่มชายรักชายเห็นด้วยหรือให้ความส าคัญในระดับสูงคือ ฉันรักอิสระ รองลงมา
คือ อยากมีชีวิตคู่ที่ดูแลกันและกัน และเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลการส ารวจ
ของ Quanlitative Quarter (2008) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายมีเวลาว่างในการท ากิจกรรมที่ตนเอง
สนใจ ไม่ว่าจะด้านการบริโภคสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมด้านการบันเทิงหรือการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นชีวิตที่
มีอิสระ เพราะไม่มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร  
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 นอกจากนี้ประเด็นที่กลุ่มชายรักชายเห็นด้วยรองลงมาได้แก่ อยากมีชีวิตคู่ที่ดูแลกันและกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า การแต่งงานจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศ
เดียวกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถใช้สิทธิ์ตามข้อกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูล 1 คน  
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ความรักของเกย์ไม่ยั่งยืน แต่มักจะอยู่ร่วมกันเหมือนเพ่ือนมากกว่า  
 ความคิดเห็นเรื่อง เราควรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต 
(2542) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายมีความเห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่ง แต่จะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือในงานวิจัยครั้งนี้ เราควรช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมาเป็นอันดับที่สาม  
 4) ในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยและจัด
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กันไปและสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม (Normalcy Gay Lifestyle) เป็น
กลุ่มท่ีนิยมท ากิจกรรมนอกบ้าน เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ชม
คอนเสิร์ตหรือละครเวที นิยมเที่ยวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เที่ยวสถานบันเทิง เข้าร่วมกิจกรรม
ปาร์ตี้เกย์ สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ต เล่นสื่อสังคม
ออนไลน์ Live Streaming ในเฟซบุ๊กหรือแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันยังชอบท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ท าบุญ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ท ากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับการดูแลรักษารูปร่างและ
ผิวพรรณให้ดีอยู่เสมอ และยังเปลี่ยนทรงผม เสื้อผ้าตามสมัยนิยม ให้ความสนใจกับคนรอบข้างทั้ง
ครอบครัวและแฟน ติดตามข่าวสารวงการบันเทิง ชื่นชอบสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 จากกิจกรรมโดยรวมจะเห็นว่าความโดดเด่นของรูปแบบการด าเนินชีวิตนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปกับการท ากิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักการท่องเที่ยว
ของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่เน้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก และกลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบชีวิตออนไลน์ ที่เน้นท ากิจกรรมด้านการเล่นอินเทอร์เน็ต สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น และยังสอดคล้องกับกลุ่ม Healthy Gay Lifestyle ของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ที่กลุ่มชายรัก
ชายนิยมใช้ชีวิตอย่างค านึงถึงสุขภาพ ผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ออกก าลังกาย และยังมีกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสูง ชอบเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศ  
 4.2) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ (Hi-Tech Online Gay) เป็นกลุ่มที่ให้ความ
สนใจกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ขาดอุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต นิยม
ซ้ือสินค้าจากอินเทอร์เน็ต ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ และเม่ือพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด คน
กลุ่มนี้ชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง มองว่าการซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก ให้ความ



182 
 
สนใจกับการเลือกแฟนที่รูปร่างและหน้าตาเป็นหลัก มองว่าคนมีฐานะดูน่าคบ ชีวิตควรด าเนินไปอย่าง
ตื่นเต้นมีสีสัน และมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่ และลูก 
 จากความสนใจโดยรวมของกลุ่มนี้สอดคล้องกับกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไฮเทคโนโลยี
ของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มชายรักชายยึดมั่นในการเป็นผู้น าด้านการใช้อุปกรณ์  
Hi-Technology อยู่เสมอ และชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับกลุ่ม Trendy Gay 
Lifestyle ของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ที่กลุ่มชายรักชายให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสาร เช่น ขาด
อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไม่ได้  
 4.3) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตชาตินิยม (Nationalism Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่มีความ
คิดเห็นว่า วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ ประเทศไทยรับวัฒนธรรมต่ างชาติมามากเกินไป 
ศรัทธาในการเมืองไทย และจะใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้ภูมิใจในความ
เป็นเกย์ของตนเอง เป็นตัวเองได้ทุกที่ ไม่ปิดบัง มองว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์แล้ว อินเทอร์เน็ต
ช่วยให้เปิดเผยตัวได้มากขึ้น และเชื่อว่าท าดีต้องได้ดีเสมอ 
 ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มนี้สอดคล้องกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมของ ณัฐกานต์ บุญนนท์ 
(2550) ที่กลุ่มตัวอย่างด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ
ขัดแย้งกับกลุ่มรักสบายและตามกระแสนิยม ที่มีค่านิยมชอบท าตามวัฒนธรรมต่างชาติ เห็นว่าการ
เลียนแบบวัฒธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่องเสียหาย และไม่เห็นด้วยว่าวัฒนธรรมไทยท าให้สังคมน่าอยู่  
 4.4) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One Night Stand Gay Lifestyle) เป็น
กลุ่มที่เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ และนิยมนัดเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบรักการท่องเที่ยวของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มชายรักชายมีกิจกรรมนัด
พบเพื่อนใหม่จากอินเทอร์เน็ต  
 4.5) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย (Optimistic Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นใน
ตนเอง มองว่าเกย์ควรสะสมทรัพย์สินเอาไว้เผื่อในยามแก่ อยากมีชีวิตคู่ท่ีดูแลกันและกัน อยากรับบุตร
บุญธรรมมาเลี้ยงดู อยากจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่
ต่างประเทศ คนกลุ่มนี้มองว่าการจัดตั้งองค์กรเพ่ือเกย์นั้นมีประโยชน์ ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้
เห็นเป็นรูปธรรม และสินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง สอดคล้องกับกลุ่มความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้อุปถัมภ์จากงานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มชายรักชายมองว่าสินค้า
ไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง  
 4.6) กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ (Peaceful Gay Lifestyle) เป็นกลุ่มที่รักอิสระ ให้
ความส าคัญกบัการพักผ่อนมาก และชอบพักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด ดูโทรทัศน์ ชมภาพยนตร์ รายการ 
หรือละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต ให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ เต็มที่กับหน้าที่การงาน หรือการ
เรียน หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย สอดคล้อง
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กับกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักบ้านของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มชายรักชายใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการท ากิจกรรมที่บ้าน เช่น รับชมโทรทัศน์ ฟังเพลง เน้นการพักผ่อนอยู่บ้าน ใช้ชีวิตอย่าง
สงบสุขในช่วงวันหยุด และกลุ่ม Homey Gay Lifestyle ของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ที่กลุ่มชายรัก
ชายชอบท ากิจกรรมในบ้าน พักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด  
  6.4.1.2 ลักษณะของการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย  
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชายรักชายมีระดับการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับได้แก่ ทัศนคติต่อภาวะชายรักชาย และความสบาย
ใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายที่ดังนี้  
 ทัศนคติของชายรักชายมีผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมากที่สุด โดยข้อความที่มีกลุ่ม
ชายรักชายเห็นด้วยมากที่สุดคือ การเป็นเกย์ถือเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) ที่พบว่า เกย์ก็เหมือนคนทั่วไปปกติเพียงแต่ชอบ
ผู้ชายด้วยกัน ถือเป็นรสนิยมอย่างหนึ่ง และสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ที่
กลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ กับภาวะชายรักชาย โดยให้เหตุผลว่าชายรักชายเป็นเพียงรสนิยม
ทาง เพศท า ให้ รู้ สึ กปกติ  และสามารถใช้ ชี วิ ต ในสั งคมได้ปกติ  ซึ่ ง จ ากผลการวิ จั ยของ  
ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ (2555) ที่พบว่า ในตอนต้นชายรักชายจะพยายามปฏิเสธความรู้สึกชอบเพศ
เดียวกันของตนเพราะขัดแย้งกับค่านิยมของสังคม อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของชายรักชายจะเริ่มค่อย ๆ 
พัฒนาขึ้น และก้าวไปสู่ความชัดเจนในการเป็นชายรักชาย เกิดการบูรณาการของบุคลิกภาพและ
เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ เมื่อชายรัก
ชายได้ยอมรับความรู้สึกชอบเพศเดียวกันและเกิดความรู้สึกที่ดีแล้ว จะรู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของ
ตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) ที่พบว่า บุคคลจะเปิดเผยตนเอง
กับผู้ที่มีทัศนคติและท่าทีท่ีดีกับกลุ่มรักเพศเดียวกัน 
 ความสบายใจเกี่ยวกับภาวะชายรักชายมีผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นล าดับที่
สอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไชโย นิธิอุบัติ (2546) ที่พบว่า การที่ชายรักชายจะเปิดเผย
ตนเองให้กับคนใกล้ชิดได้รับรู้ จะกระท าต่อเมื่อรู้สึกไว้ใจต่อคู่สนทนา และสบายใจที่จะเปิดเผย 
สอดคล้องกับกลุ่ม Out and proud ของ Owens (2016) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสบายใจที่จะเปิดเผย
ตนเอง และมีความคิดเห็นว่าการเปิดเผยตนเองผ่านเฟซบุ๊กง่ายกว่าการเปิดเผยในชีวิตจริง และยัง
สอดคล้องกับแบบจ าลองหน้าต่างโจฮารี (The Johari Window) (Luft, 1969, 1984) เนื่องจาก
รสนิยมทางเพศอยู่ในส่วนบริเวณซ่อนเร้น (Hidden area) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตนเองรู้แต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืน
รู้ บริเวณดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดระดับความไว้ใจต่อบุคคล ถ้าหากชายรักชายมีความไว้ใจหรือสบาย
ใจต่อคู่สนทนาก็จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กลายเป็นบริเวณเปิดเผย (Open area) และน าไปสู่การ
เปิดเผยรสนิยมทางเพศผ่านเฟซบุ๊ก 
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 นอกจากนี้ตัวแปรที่มีผลต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กน้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเฟซบุ๊ก และการบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเกย์น้อย โดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อม แต่หากมีอายุมากขึ้นอาจจะเข้าร่วม และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า ได้เข้าร่วมกลุ่มลับของชายรักชาย
ในเฟซบุ๊กกลุ่ม เช่น เฟซบุ๊กกลุ่มซื้อขายบริการทางเพศ หรือเฟซบุ๊กกลุ่มแชร์คลิปลับโป๊เปลือย แต่กลุ่ม
ชายรักชายไม่นิยมแชร์เนื้อหาจากเฟซบุ๊กกลุ่มนี้ เพราะมองว่าเป็นด้านมืดของสังคม และคิดว่าเพศ
ชายเพศหญิงก็น่าจะมีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า  
การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ (2546) ที่ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มชายรักชายพบว่า การเป็นชายรักชาย
ไม่ได้ต่างจากชายหญิง ท าให้การใช้งานเฟซบุ๊กของชายรักชายจึงไม่ต่างจากเพศชายเพศหญิงเพราะแต่
ละเพศจะมีความชอบเป็นของตนเอง ซึ่งการน าเสนอตนเองบนสังคมออนไลน์ที่เข้าร่วม เป็นปัจจัยที่
จะก าหนดว่าสังคมจะรู้จักบุคคลนั้นไปในทิศทางใด (พนา ทองมีอาคม และคณะ, 2559) 
  6 .4 .1 .3  ลั กษณะของพฤติ กรรมการซื้ อสินค้ าและบริ การทางออนไลน์ 
ของกลุ่มชายรักชาย 
 จากการวิจัยด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายพบว่า 
ประเภทสินค้าและบริการที่กลุ่มชายรักชายเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ ส่วนใหญ่ได้แก่ เสื้อผ้า  เครื่อง
แต่งกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ รองลงมาได้แก่ การจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี รัตนกายแก้ว (2554) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูปมากที่สุด รองลงมาเป็นซื้อสินค้าประเภทการท่องเที่ยวและโรงแรม และ
จากผลส ารวจของ สพธอ. (2558) ที่พบว่า กลุ่มชายรักชายนิยมซื้อสินค้าประเภทแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ มาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยทั่วไป (ออฟไลน์) พบว่ากลุ่มชายรัก
ชายรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุด รองลงมาได้แก่บริโภคสินค้าด้านการแต่งกาย (เสื้อผ้า  
เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด น้ าหอม และเครื่องประดับ) แต่จะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน
คือ อันดับหนึ่งถูกแทนที่ด้วยการรับประทานอาหารนอกบ้าน และงานวิจัยของ กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) 
ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยทั่วไป (ออฟไลน์) พบว่ากลุ่มชายรักชายมีการใช้จ่ายในหมวด
อาหารมากที่สุด รองลงมาได้แก่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่เป็นการศึกษาลักษณะ
ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์จึงไม่มีตัวแปรดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรม
การซื้อสินค้าด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมักเป็นหมวดหมู่ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดทั้งในด้านออนไลน์และ
ออฟไลน์ นั่นหมายความว่าพฤติกรรมการซื้อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ได้แตกต่างกัน ซึ่ง
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มาถึงจุดที่ท าให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตไร้
สายที่ มี ศั กยภาพในการ เปลี่ ยนรูปแบบการด า เนินชีวิ ตและการท างานได้อย่ า งแท้จริ ง  
(เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2559) 
 ในด้านของช่องทางที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ ได้แก่ 
facebook และ facebook messenger ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุดในประวัติศาตร์ 
(Kirtpatrick, 2011) และเฟซบุ๊กยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานที่บ่อยที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่ง (สพธอ., 2559) ในด้านของช่องทางที่ใช้ในการช าระเงินของกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ช าระเงินผ่านทางธนาคาร รองลงมาได้แก่ บัตรเครดิต และผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สอดคล้องกับผล
การส ารวจของ สพธอ. (2558) ที่กลุ่มตัวอย่างแบ่งการช าระเงินเป็นฝั่งทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
ทางด้านฝั่งออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ส่วนทางฝั่งออฟไลน์พบว่ า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช าระเงินผ่านทางธนาคาร รองลงมาได้แก่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งจ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยซื้อสินค้าและบริการในหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่มีใช้จ่ายต่อครั้ง 1000  – 2000 บาท รองลงมา
ได้แก่ 5000 บาทข้ึนไป และต่ ากว่า 1000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับผลส ารวจของ สพธอ. (2558) ที่พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายต่อครั้งน้อยกว่า 1000 บาท  
 
 6.4.2 ความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก
ของกลุ่มชายรักชาย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการ
เปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มชายรักชายทั้งหกกลุ่ม มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กที่
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีการเปิดเผยตนเองในอินเทอร์เน็ต
ที่มากข้ึน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ที่ชายรักชายรู้สึกปลอดภัย และสามารถคัดกรองผู้ที่จะเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองได้ จึงท าให้เกิดความสบายใจ ซึ่งชายรักชายจะ
เปิดเผยตัวตนในทุกพ้ืนที่ที่ตนเองมีความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในพ้ืนที่
เหล่านั้น (เนติ สุนทราวราวิทย์ , 2553) สอดคล้องกับแบบจ าลองหน้าต่างโจฮารี (The Johari 
Window) (Luft, 1969, 1984) ซึ่งในที่นี้ข้อมูลด้านรสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักชายอยู่ในบริเวณ
ซ่อนเร้น (Hidden area) เมื่อชายรักชายสบายใจและรู้ปลอดภัยในการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จะท าให้รสนิยมทางเพศย้ายมาอยู่ในบริเวณ
เปิดเผย (Open area) ซึ่งการเปิดเผยตนเองในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ การเปิดเผยตนเองจะมีระดับ
ที่สูงหรือต่ านั้น ขึ้นกับว่ามีเพ่ือนอยู่ในเครือข่ายมากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกัน (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์, 
2554)  
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 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตชาตินิยม มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมากที่สุด อาจเป็นเพราะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มองว่า
สังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์แล้ว และอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้เปิดเผยตัวได้มากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มท่ีภูมิใจในความเป็นเกย์ของตนเอง และสามารถเป็นตัวเองได้ทุกที่ไม่จ าเป็นต้องปิดบัง เมื่ออธิบาย
ด้วยแบบจ าลองหน้าต่างโจฮารี (The Johari Window) (Luft, 1969, 1984) พบว่า ข้อมูลด้าน
รสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักชายอยู่ในบริเวณเปิดเผย (Open area) เนื่องจากกลุ่มชายรักชายมี
ความภูมิใจในความเป็นเกย์ และสบายใจที่จะมองว่าสังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ท าให้รู้สึกปลอดภัย  
ในการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยตนเองในโลกออนไลน์ ซึ่งในที่นี้  
เฟซบุ๊ก คือพ้ืนที่ที่กลุ่มชายรักชายมองว่าเป็นของตนเอง ซึ่งระดับการเปิดเผยตนเองที่สูงนั้น ขึ้นกับว่า
มีเพ่ือนอยู่ในเครือข่ายมากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกัน (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ 2554)  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก
เป็นอันดับที่สอง เนื่องจากชายรักชายกลุ่มนี้มีกิจกรรมชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ชายรักชายนิยมใช้ในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่บางคนไม่สามารถท าได้
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเข้าไปหาเพ่ือน หาคนรัก หาเซ็กส์ รวมไปถึงการซื้อ-ขายบริการทางเพศที่
ท าได้ยากในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง เพราะกลัวที่จะถูกกีดกัน หรือบางคนต้องรักษาความลับที่ตนเอง
ปกปิด เพ่ือรักษาสถานะทางสังคมเอาไว้ (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2552) 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไฮเทคออนไลน์ เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กเป็น
อันดับที่สาม เนื่องจากชายรักชายกลุ่มนี้ ชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มชายรักชายมากกว่าชายหญิง ซึ่งการ
เที่ยวในสถานที่ของชายรักชายเป็นการเปิดเผยตนเองในพ้ืนที่แห่งความจริงที่ต้องพบปะผู้คนมากมาย 
ถือเป็นการเปิดเผยตนเองกับบุคคลประเภทเดียวกันที่จะยอมรับซึ่งกันและกันได้ ไว้ใจได้ว่าจะไม่
กระจายข่าว (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2547) แต่หากคิดว่าบุคคลนั้นมีความเข้าใจหรือทัศนคติในแง่ลบต่อ
ชายรักชายจะซ่อนตัวและหลีกเลี่ยงการพบหน้า (อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์, 2546) เช่น หากรู้ว่า
สถานที่เที่ยวชายรักชายมีคนรู้จักท่ีไม่รู้ว่าตนเป็นชายรักชาย ชายรักชายนั้นจะเลือกหลบหน้าเพ่ือไม่ให้
ถูกเปิดเผยความจริง 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโลกสวย เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับที่
สี่ เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในตนเอง มองว่าเกย์ควรสะสมทรัพย์สินเอาไว้เผื่อในยามแก่ อยากมีชีวิตคู่ที่ดูแล
กันและกัน อยากรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู อยากจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
อยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ คนกลุ่มนี้มองว่าการจัดตั้งองค์กรเพ่ือเกย์นั้นมีประโยชน์ ประเทศไทย
ควรเปิดรับเกย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปิดเผยตนเองในพ้ืนที่แห่งความจริง เนื่องการ
มีชีวิตคู่และการรับบุตรบุญธรรมของชายรักชายจ าเป็นจ าต้องให้คนรอบข้างรับรู้ถึงตัวตนชายรักชาย 
ซึ่งชายรักชายกลุ่มนี้ ได้ค้นพบและรู้ถึงความต้องการของตนเองคือการสร้างครอบครัวและจดทะเบียน
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สมรส และมีความสุขกับอัตลักษณ์ชายรักชายของตนเอง ซึ่งถือเป็นการยอมรับการเป็นชายรักชายใน
กระบวนการขั้นสุดท้ายนั่นคือเกิดการบูรณาการของบุคลิกภาพ (ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์, 2555) 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ (One night stand) เป็นกลุ่มที่มีการเปิดเผย
ตนเองในอันดับที่ห้า เป็นกลุ่มที่เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ และนิยมนัดเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากชายรักชายจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาในพ้ืนที่ส่วนตัวหรือพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มมากกว่าพ้ืนที่
สาธารณะ โดยชายรักชายจะเปิดเผยตัวตนในทุกพ้ืนที่ที่ตนเองมีความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือไว้วางใจ
จากบุคคลรอบข้างในพ้ืนที่เหล่านั้น (เนติ สุนทราวราวิทย์, 2553) ซึ่งการเปิดเผยในแอปพลิเคชั่นหาคู่
เกย์เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยตนเอง และน าไปสู่การนัดพบกันเมื่อรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจ
บุคคลนั้น ๆ  
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตรักสงบ เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กเป็น
อันดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่าชายรักชายกลุ่มนี้มีกิจกรรมชอบพักผ่อนอยู่บ้าน ให้ความส าคัญกับ
เพ่ือน เต็มที่กับหน้าที่การงานและการเรียน ไม่มีกิจกรรม ความสนใจ หรือความคิดเห็นที่แสดงออกว่า
ตนเองเป็นชายรักชาย ท าให้คนกลุ่มนี้มีการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กมาเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งจากการ
วิจัยของ ไชโย นิธิอุบัติ (2546) พบว่า หากการเปิดเผยตนเองเป็นการกระท าที่จะก่อให้เกิดอันตราย 
กลุ่มชายรักชายจะหลีกเลี่ยงการกระท านั้น เพ่ือให้ไม่ต้องรับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ แม้ว่ามีความต้องการจะเปิดเผยตนเองก็ตาม  
 
 6.4.3 ความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม
การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการกลุ่มสุขภาพที่แตกต่างกัน แต่ไม่พบความแตกต่างรายคู่ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชายบางกลุ่ม ให้ความส าคัญกับเรื่องของสุขภาพตนเองเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล่น
กีฬา ออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี และยังให้ความสนใจกับการดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณ
ให้ดีอยู่เสมอ จึงมีพฤติกรรมบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้สูงเป็นอันดับสอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตเดินหน้าท้าทายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
สินค้าและบริการในกลุ่มสุขภาพ เพราะกลุ่มนี้ดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายและหน้าที่การงาน ซึ่งรูปแบบ
การด าเนินชีวิตกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ได้ระบุถึงความสนใจต่อสุขภาพอย่างชัดเจน นอกจากนี้กลุ่มรูปแบบการ
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ด าเนินชีวิตของชายรักชายทั้งหกกลุ่ม มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม
บันเทิง และกลุ่มเพศ ที่ไม่แตกต่างกัน  
 นอกจากนี้กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งหกกลุ่มมีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นมาก
เป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐาน เพราะคนกลุ่มนี้ 
เปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) 
ที่กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโฉบเฉี่ยวหรูหราของมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสินค้ากลุ่มแฟชั่น เพราะ
กลุ่มนี้นิยมแต่งกายและใช้สินค้าเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองดูดีหรูหราทันสมัย ยอมไม่ได้ถ้าต้อง
แต่งตัวเชย ข้าวของที่ใช้ต้องเก๋ไก๋ไม่ซ้ าใคร และยังสอดคล้องกับผลการส ารวจของ สพธอ. (2558) ที่
พบว่า กลุ่มชายรักชายเลือกซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่นเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยที่มีก าลังซื้ออย่างแท้จริง (ภูสิต เพ็ญศิริ, 2548) และมีเงินเก็บมากกว่ากลุ่มชายหญิง
เพราะไม่มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร (Quanlitative Quarter, 2008)  
 เมื่อพิจารณากลุ่มสินค้าถูกซื้อมาเป็นอันดับสองพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งห้ากลุ่ม 
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเป็นอันดับสอง ในขณะเดียวกันกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
ตามบรรทัดฐานสังคมมีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มสุขภาพมาเป็นอันดับสองดังที่กล่าวไปข้างต้น และ
สินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเป็นอันดับสาม  
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งหกกลุ่มมีกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นที่ข้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งสิ้น ท าให้มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ (2554) ที่กลุ่มรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตหกกลุ่มได้แก่ กลุ่มรักการท่องเที่ยว กลุ่มโฉบเฉี่ยวหรูหรา กลุ่มเดินหน้าท้าทาย กลุ่มไฮเทคโนโลยี 
กลุ่มชีวิตออนไลน์ และกลุ่มรักบ้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความข้องเก่ียวกับการสื่อสาร การซื้อสินค้า รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน  
 เมื่อพิจารณาสินค้ากลุ่มที่ถูกซื้อมาเป็นอันดับสุดท้ายพบว่า สินค้ากลุ่มเพศเป็นสินค้ากลุ่มที่ถูก
ซื้อผ่านทางออนไลน์น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์เป็นกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มนี้มากที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้นิยมเล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์และนัดพบ
เพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต ถือเป็นกลุ่มที่นิยมการหาคู่เพ่ือการมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย (One 
night stand) ท าให้บริโภคสินค้าและบริการในกลุ่มเพศมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งในชีวิตจริงไม่สามารถ
เปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเอง และไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการกลุ่มเพศที่แสดงออกทางด้าน
ตัวตนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่กลุ่มชายรักชายเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์เพราะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ ซึ่งการซื้อสินค้าหรือบริการด้านเพศบางประเภท รวม
ไปถึงการซื้อ-ขายบริการทางเพศ เป็นสิ่งที่ท าได้ยากในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง เพราะชายรักชายบาง
คนต้องปกปิดสถานะทางสังคมของตนเองเอาไว้ (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2552) ท าให้คนกลุ่มนี้เลือกซ้ือสินค้า
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และบริการกลุ่มเพศผ่านทางออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มชายรักชายจะ
แสดงตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องปกปิด (เนติ สุนทราวราวิทย์, 2553)  
 

6.5 ข้อเสนอแนะ 
 
 6.5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  
 1) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งหกกลุ่มมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสินค้าบางประเภท ชายรักชายไม่นิยมเลือกซื้อ
ตามร้านค้าทั่วไปเพราะไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ นักโฆษณาหรือนักการตลาดที่ต้องการขายสินค้า
และบริการในกลุ่มเพศ ควรเลือกวางสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 2) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐาน มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้ากลุ่มแฟชั่นมากที่สุด ผู้ประกอบการและนักสื่อสารการตลาดควรศึกษากิจกรรมของชายรักชาย
กลุ่มนี้เพ่ือจะได้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตวันไนท์สแตนด์ มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้ากลุ่มเพศมากที่สุด ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าด้านและนักสื่อสารการตลาดควรศึกษากิจกรรม
ของชายรักชายกลุ่มนี้เพื่อจะได้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งหกกลุ่มมีการเปิดเผยตนเองใน      
เฟซบุ๊กที่ไม่แตกต่างกัน และที่มีกิจกรรม ความสนใจ และแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดบังรสนิยมทาง
เพศของตนเอง โดยจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นชายรักชาย นักโฆษณา นักการตลาด หรือ
นักวิชาการอ่ืน ๆ ที่ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มชายรักชายที่เปิดเผยตนเอง สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป
ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือท าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
 
 6.5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และท าการวิเคราะห์เพ่ือ
หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่อการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มชายรักชาย นับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อย อย่างไร
ก็ตามยังมีกลุ่มวัฒนธรรมย่อยกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีความน่าสนใจที่จะศึกษา เช่น กลุ่มหญิงรักหญิง กลุ่มสาว
ประเภทสอง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักศึกษา ฯลฯ  
 2) ในการศึกษาและจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของชายรักชาย ได้ก าหนดเกณฑ์อายุของ
กลุ่มตัวอย่างเอาไว้ที่ 20–35 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มชายรักชายวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น ในการศึกษา
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ครั้งต่อไปสามารถก าหนดเกณฑ์อายุของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นกลุ่มชายรักชายสูงอายุและเปรียบเทียบ
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
 3) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายรักชายถึงการการเปิดเผยตนเองใน   
เฟซบุ๊ก ดังนั้นจึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างชายรักชายในสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น ทวิตเตอร์ หรือ      
ยูทูป เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่หลากหลาย  
 4) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เพียง
อย่างเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเลือกเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการระหว่างทางออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือเปรียบเทียบและหาความแตกต่างพฤติกรรมดังกล่าว 
  

 
 



บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม 
  

กมลรัฐ อินทรทัศน์. (2551). “ผลที่เกิดจากกระแสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ สังคม
ปัจจุบัน.” ใน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (บรรณาธิการ). ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎี
การสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 465-474). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

กฤธชัย งดงาม. (2545). คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce). กรุงเทพมหานคร: เคทีพี 
คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 

กฤษติกา คงสมพงษ์. (2555). ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์: เผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค “ผู้ชาย VS 
เกย์”เปรียบเทียบอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ . ค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , จาก 
http://marketeer.co.th/archives/16963 

กาญรัตน์ อินทุรัตน์. (2554). การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัว ของบุคคลที่รักเพศเดียวกัน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

กิ่งรัก อิงคะวัต. (2542). รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

คมฉัตร วุฒิโรจน์. (2534). ผ่าโลกเกย์. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยาม. 
เจริญศักดิ์ รัตนวราห และวัชรพล เกษตระชนม์. (2554). ชี้ทางรวยด้วย E-Commerce ใครก็ท าได้. 

กรุงเทพมหานคร: เน็ตดีไซน์. 
ฉันทนา วิริยเวชกุล. (2554). การศึกษาสังคมออนไลน์ภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

ชินวร ฟ้าดิษฐี. (2552). เว็บไซต์เกย์ พ้ืนที่สาธารณะส าหรับคนชายขอบ. วารสารด ารงวิชาการ, 8,  
81-100. 

ชุตินธรา วัฒนกุล. (2554). Personal Brand สร้างองค์กรเข้มแข็ง กรณีศึกษากลยุทธ์ Social Media 
ของ Nation Group. imarketing 10.0. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2557). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข (บก.). (2554). สื่อออนไลน์ Born to be Democracy. กรุงเทพมหานคร: ประชาไทย 
บุ๊คส์คลับ. 

 

 



192 
 
ไชโย นิธิอุบัติ. (2546). การสื่อสารเพ่ือการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชาย (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 
ฐิติกานต์ นิริอุทัย. (2555). การสร้างแบรนด์ด้วย Facebook. กรุงเทพมหานคร: ดรีม แอนด์ แพสชั่น. 
ณัฐกานต์ บุญนนท์. (2550). รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตของ

กลุ่มวัยรุ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

ดารา ทีปะปาล. (2541). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ์. 
ถิรนันท์ อนวัช และอนุสรณ์ บุญชิต. (2529). เอดส์ สุดทางรักเกย์. กรุงเทพมหานคร: ชมรมศักยพัฒนา. 
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2552). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce). กรุงเทพ: เคทีพี คอมพ์ 

แอนด์ คอนซัลท์. 
ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน. (2548). การพัฒนาการยอมรับตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 
นที ธีระโรจนพงษ์. (2548). แกะกล่องเกย์. กรุงเทพมหานคร: พลอยสีรุ้ง. 
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2557). การสื่อสารการตลาด Marketing Communication (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เนติ สุนทราวราวิทย์. (2553). การสร้างความหมายและตัวตน “เกย์” ในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริงและ

 พ้ืนที่ไซเบอร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปัตตานี. 
บุษบา สุธีธร. (2551). ทฤษฎีการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล. ใน ประมวลสาระชุดวิชา

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร (ล.1, หน่วยที่ 7 พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปริณดา เริงศักดิ์. (2557). การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก. วารสารนักบริหาร, 34(1). 69-
79.  ค้ น เ มื่ อ  1 6  พฤศจิ ก า ยน  2559  จ าก : http://www.bu.ac.th/knowledgecenter 
/executive_journal/jan_june_14/pdf/aw07.pdf 

ปัณณิกา จันทรปรรณิก. (2550). การสื่อสารเพ่ือการเปิดเผยตนเองของกลุ่มหญิงรักหญิง (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

ปิยะชาติ อิศรภักดี. (2559). Branding 4.0 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง. 

ปุรินทร์ นาคสิงห์. (2547). เกย:์ กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

 
 



193 
 
พนา ทองมีอาคม, อารีย์ ป้องสีดา, ชนาธิป พวงธนสาร, สุภาวดี พร้อมพงษา, อานนท์ ค าชู, จารุภา กมล

บูรณ์ศิริธนันทษร กรุณกิจ และชลลดา พุ่มพฤกษ์. (2559). เรียนรู้เรื่องสื่อ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. 

พรชัย ครองธรรมชาติ. (2558). สร้างแบรนด์ให้ท าเงินด้วยโซเชียลมีเดีย.กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน. 
ภัสสร ลิมานนท์. (2544). บทบาทเพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) . 

กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยประชากรศาสตร์. 
ภากิตติ์ ตรีสกุล. (2554). หลักนิเทศศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: เฟิร์นข้าหลวง. 
ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์. (2555). การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย :  

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

ภูสิต เพ็ญศิริ .  (2548) .  ท าตลาดอย่างไรให้โดนใจเกย์ .  ค้นมื่อ 16 พฤศจิกายน  2559 , จาก 
http://positioningmag.com/7331 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาอักษร M-Z ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . 
กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์. 

ราตรี  พัฒนรั งสรรค์ .  (2544) .  พฤติกรรมมนุษย์กับการ พัฒนาตนเอง .  กรุ ง เทพมหานคร :  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. 

เรข์ณพัศ ภาสกรณ์. (2554). รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชาย
รั ก ช า ย ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ( วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ) .  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

วริษฐา มาลากุล ณ อยุธยา. (2552). การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของวัยรุ่นบนเว็บไซต์ Hi5.com 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพมหานคร. 

วันดี รัตนกายแก้ว. (2554). พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์. (2559). ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2560, จาก 
http://www.infocommmju.com/icarticle/images/stories/icarticles/ajwittaya/Technol
ogical_Determinism_Theory.pdf 

วิ ล า ส  ฉ่ า เ ลิ ศ วั ฒน์ .  (2554) .  ป ฐมบทสู่ สื่ อ พลั ง ม ว ลช น  Social Media. imarketing10 . 0 . 
กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น. 

วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ กันภัย. (2546). เรื่องเพศในมิติวัฒนธรรมของวัฒนธรรมสังคมและญาณวิทยา 
ในงานวิจัยเรื่องเพศกับการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่ 1.กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสนับสนุน
การวิจัย. 



194 
 
วุฒิพงศ์ คงทอง. (2550). ลักษณะของชายรักชายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Power of violet ของจังหวัดแห่ง

หนึ่งในภาคใต้ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์ปณิศา มีจินดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์. (2550). กลยุทธ์การตลาด

และการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2559). เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies). ค้นเมื่อ 16 

สิ ง ห า ค ม  2 5 5 9 , จ า ก  https://www.it2 4 hrs.com/2 0 1 6 / disruptive-technologies-
technology/ 

สมวดี ไชยเวช. (2556). ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเพศสภาพและพฤติกรรม. นครปฐม: ภูมิการพิมพ์. 
ส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2558). รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย ปี 2558. ค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2559, จาก https://www.etda.or.th/publishing-
detail/thailand-internet-user-profile-2015-th.html 

ส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2559). Thailand Internet user Profile 2016. สืบค้นเมื่อ 
16 สิงหาคม 2559 , จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-
user-profile-2016-th.html 

สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ. (2553). ผลกระทบที่หญิงรักร่วมเพศได้รับจากการเปิดเผยตัวในสังคมไทย
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

สีตลา ประติพัทธ์กุลชัย. (2551). การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มชายรักชาย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

สุภาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก. 
สุมาลี สวยสอาด. (2552). เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว. ลพบุรี: ม.ป.ท. 
อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์. (2545). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์. (2546). กระบวนการเปิดเผยตนเองของบุคคลที่เป็นรักร่วมเพศ. (เอกสาร
ทางวิชาการ). ขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล. (2554). Digital Marketing ไอเดียลัดปฏิวัติการตลาด. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพ
ธุรกิจ. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Assael, H. (1998). Consumer behavior and Marketing action (6th ed.). Cincinnati, OH: 

South-Western college pub. 
Ellenson, A. (1982). Human relation (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 



195 
 
Evans, L. L. (2012). การสร้างโอกาส วางกลยุทธ์  การตลาดยุค Social Media [Social Media 

Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter & Other Social Media] (วิ ญญู  
กิ่งหิรัญวัฒนา, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย. 

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Retrieved 16  November 
2016 from: https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presenta 
tion_of_Self_in_Everyday_Life.pdf  

Hanna, N. & Wozniak, R. (2001). Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall. 

Hawkins, D. I., Best, R. J. & Coney, K. A. (1998). Consumer behavior. Boston: McGraw Hill. 
Jourard, S. M. (1971). The transparent self. New York: D. Van Nostrand. 
Katz, J. N. (1995). The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton Books. 
Kirtpatrick, D. (2011). The Facebook effect: The inside story of the company that is 

connecting the world. New York: Simon & Schuster. 
Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). Principle of Marketing (15th ed.). Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. 
Kotler, P. (1997). Marketing Management: analysis, planning, implementation, and 

control (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall International. 
Littlejohn, S. W. (1983). Theories of human communication (3rd ed.). California: 

Wadsworth. 
Luft, J. (1969). The Johari Window: A Graphic Model of Awareness in Interpersonal 

Relations. In Mill, C. R. (Ed.), Selections from Human Relations Training News (pp. 
75-76). Washington, D.C.: NTL Institute for Applied Behavioral Science. 

Luft, J. (1984). Group Process: An Introduction to Group Dynamics (3rd ed.). Mountain 
View, CA: Mayfield. 

McQuil, D. (2005). Massunication Theory (5th ed.). New York: Saga. 
Moven, J. C. (1995). Consumer behavior. NJ: Macmillan Publishing Company. 
Owens, Z. D. (2016). Is it facebook official? Coming out and passing strategies of young 

adult gay men on social media. Journal of homosexuality, 40, 431-449. 
Park, N., Jin, B., & Jin, S. A. (2011). Effects of self-disclosure on relational intimacy in 

Facebook. Retrieved 1 6  November 2016 from: https://pdfs.semanticscholar. 
org/5521/517e7f75e5032f7a47bfe2d38053a711b7af.pdf 



196 
 
Pastorino, E. & Doyle-Portillo, S. (2012). What is Psychology?. ( 3 rd ed.). Pacific Grove, CA: 

Wadsworth.  
Quanlitative Quarter. (2008). A.B.N.S.A Gay Consumer Profile 2008. Retrieve 16  August 

2016, from: http://www.rainbowfestival.co.za/Pic/Gay_Consumer_Profile_ 
2008.pdf 

Safko, L. (2010). The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success 
(2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.  

Solomon, M. R. (1994). Consumer behavior; buying having and being. (2nd ed.). Boston: 
Allyn and Bacon. 

Stewart, L. T. (2000). Human communication (8th ed.). Singapore: McGraw-Hill. 
United Nations Development Program and United States Agency for International 

Development. (2014). Being LGBT in Asia: The Thailand Country Report. Retrieved 
1 6  August 2016,  from: https://www.usaid.gov/sites/default/files/ 
documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Thailand_Country_Report.pdf 

We are Social. (2017). Digital in 2017: Global Overview. Retrieved 6  March 2017, from: 
https://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview 

Wong, C. M. (2015). 11 Facebook Group Every LGBT Person Should Know. Retrieved  

6 March 2017 from: http://www.huffingtonpost.com/entry/lgbt-facebook-groups_us 

_56266915e4b0bce347024e  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง 
“รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 

และพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย” 
 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 
จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อตรงตามความเป็นจริง เพ่ือผู้วิจัย
สามารถน าผลที่ ได้ ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ทั้ งนี้ข้อมูลทั้ งหมดที่ท่านได้ตอบใน
แบบสอบถามฉบับนี้ทั้งหมดจะถือเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวมเท่านั้น
    
 

 

กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบของท่าน 
ตอนที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

ท่านจัดสรรเวลาส าหรับกิจกรรมต่อไปนี้ในเวลา
ว่างมากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ส่วนที่ 1 กิจกรรม 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปี       
2. ท ากิจกรรม, เรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้      
3. ท าบุญ, เข้าวัดฟังธรรม, นั่งสมาธิ      
4. ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม        
5. เที่ยวต่างจังหวัด, ต่างประเทศ      
6. พักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด       
7. ชมภาพยนตร์, รายการ, ละครย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต     
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8. ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์       
9. ดูโทรทัศน์        
10. ชมคอนเสิร์ต, ละครเวที      
11. อ่านหนังสือ, นิยาย, เรื่องสั้น, บทความจากอินเทอร์เน็ต    
12. ฟังเพลงทางยูทูป, วิทยุออนไลน์      
13. Live Streaming ในเฟซบุ๊ก, แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ     
14. เล่นแอปพลิเคชั่นหาคู่เกย์ (JackD, Hornet etc.)     
15. เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, twitter, line etc.)     
16. นัดพบเพ่ือนใหม่จากอินเทอร์เน็ต      
17. เล่นเกมออนไลน์, ออฟไลน์      
18. เที่ยวกลางคืน, สถานบันเทิง      
19. เต้นร า, เต้น Cover ฯลฯ      
20. เข้าร่วมกิจกรรม, ปาร์ตี้เกย์, ปาร์ตี้แฟนซีแต่งหญิง     
21. สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์, เล่นการพนัน      
22. เข้ารับบริการเสริมความงาม       
23. นัดเที่ยวกับเพื่อนหรือแฟน       
24. ทานอาหารนอกบ้าน      
25. เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า      
26. ดาวน์โหลดเพลง, วิดีโอจากอินเทอร์เน็ต      
27. เล่นกล้าม ยกน้ าหนัก เข้าฟิตเนส      
28. เล่นกีฬา (วิ่ง, ว่ายน้ า, แบตมินตัน ฯลฯ)      
29. เล่นดนตรี      
ส่วนที่ 2 ความสนใจ 

30. ฉันท างานส่งเงินให้ที่บ้านเป็นประจ า      
31. ฉันโทรศัพท์พูดคุยกับที่บ้านเป็นประจ า      
32. ฉันดูแลเอาใจใส่แฟนของฉัน      
33. ฉันเลือกแฟนที่รูปร่าง, หน้าตาเป็นหลัก      
34. ฉันอยากจะแต่งงานกับเพศเดียวกัน      
35. ฉันอยากจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู      
36. ฉันเต็มที่กับหน้าที่การงาน, เรียนที่ท าอยู่      
37. ฉันให้ความส าคัญกับการพักผ่อนมาก      
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38. ฉันให้ความส าคัญกับเพ่ือนเสมอ      
39. ฉันเชื่อเรื่องโชคชะตาและบุญ, กรรม      
40. ฉันชอบเปลี่ยนทรงผม, เสื้อผ้าตามสมัยนิยม      
41. ฉันดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณให้ดีอยู่เสมอ      
42. ฉันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์       
43. งานด้านสวย ๆ งาม ๆ เป็นงานที่น่าสนใจ      
44. ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันยุคเสมอ       
45. ฉันสนใจข่าวสารดารา, วงการบันเทิง      
46. ฉันอยากพบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ      
47. ฉันมักลองสินค้าใหม่ ๆ ก่อนเพื่อนเสมอ      
48. เมื่อฉันใช้สินค้ายี่ห้อใด มักไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อย ๆ      
49. ฉันขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนไม่ได้      
50. ฉันชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต      
51. ฉันใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก      
52. ฉันชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสุข      
53. ฉันหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ     

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น 
54. ฉันภูมิใจในความเป็นเกย์ของตนเอง      
55. สังคมเปิดกว้างยอมรับเกย์ได้แล้ว       
56. อินเทอร์เน็ตช่วยให้ฉันเปิดเผยตัวได้มากขึ้น      
57. เกย์มีความคิดและจินตนาการมากกว่าเพศชายหญิง     
58. ฉันรักอิสระ      
59. ฉันเป็นตัวเองได้ทุกท่ี ไม่จ าเป็นต้องปิดบัง      
60. ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อ แม่และลูก      
61. ฉันอยากมีคู่ชีวิตที่มีดูแลกันและกัน      
62. คนมีฐานะดูน่าคบ      
63. ชีวิตควรด าเนินไปอย่างตื่นเต้นและมีสีสัน       
64. การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ      
65. การมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย (One night stand) เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม   
66. โลกเงียบเหงาเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต      
67. การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องสนุก      
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68. การจัดตั้งองค์กรเพ่ือเกย์นั้นมีประโยชน์จริง       
69. ฉันศรัทธาในการเมืองไทย      
70. ฉันใช้สิทธิหน้าที่ประชาชนของตนเองอย่างเต็มที่     
71. ประเทศไทยควรเปิดรับเกย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม     
72. ฉันอยากแต่งงานกับเพศเดียวกันและจดทะเบียนสมรสอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย 
73. สินค้าไทยไม่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ฉัน       
74. เมื่อพอใจสินค้ายี่ห้อใดจะซื้อยี่ห้อนั้นไปตลอด   
75. ฉันซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล      
76. โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของฉัน       
77. การซื้อสินค้าทางออนไลน์สะดวกสบาย      
78. เกย์ควรสะสมทรัพย์สินให้มาก เผื่อไว้ยามแก่      
79. ฉันกังวลว่าจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อยามแก่       
80. ฉันอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ      
81. ฉันชอบเที่ยวในที่ของกลุ่มเกย์มากกว่าชายหญิง  
82. เราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม        
83. มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิต ไม่ใช่กฎแห่งกรรม      
84. ฉันเชื่อว่า ท าดีย่อมได้ดีเสมอ      
85. วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้      
86. เรารับวัฒนธรรมต่างชาติมามากเกินไป      

 
ตอนที่ 2 การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้ 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ส่วนที่ 1 ทัศนคติต่อภาวะชายรักชายของตนเอง 

87. การเป็นเกย์ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่ัวไป      
88. การเป็นเกย์ถือเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน    
89. ฉันรู้สึกโชคดีท่ีเกิดมาเป็นเกย์      
90. การเป็นเกย์สามารถท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้เหมือนผู้ชายผู้หญิง   

ส่วนที่ 2 ความสบายใจที่มี ต่อภาวการณ์เป็นเกย์ 
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91. ครอบครัวยอมรับได้ที่ฉันเป็นเกย์ ท าให้ฉันสบายใจ  
92. เพื่อนยอมรับได้ที่ฉันเป็นเกย์ ท าให้ฉันสบายใจ  
93. ที่ท างานยอมรับได้ที่ฉันเป็นเกย์ ท าให้ฉันสบายใจ  
94. การเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ท าให้ฉันสบายใจที่ไม่ต้องปิดบัง  
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนเองกับ "ผู้ที่ไม่ใช่เกย์" ในเฟซบุ๊ก 

95. ฉันตอบตามจริงหากมีคนถามถึงรสนิยมทางเพศ  
96. เพ่ือนส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นเกย์  
97. ฉันมีรูปคู่กับแฟนที่เป็นเกย์ในเฟซบุ๊ก      
98. ฉันตั้งค่าที่ข้อมูลพื้นฐานในเฟซบุ๊กว่ามีความสนใจในเพศเดียวกัน   

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยเอกลักษณ์ทางเพศของตนเองกับ "เกย์" ในเฟซบุ๊ก 
99. ฉันให้เพ่ือนที่เป็นเกย์อยู่ในรายชื่อเพ่ือนของเฟซบุ๊ก   
100. ฉันชอบใช้ภาษาท่ีเกย์ส่วนใหญ่ใช้ในเฟซบุ๊ก   
101. ฉันคุยโต้ตอบบนโพสต์ (สเตตัส) กับเพ่ือนด้วยภาษาเฉพาะของเกย์ 
102. ใครเข้ามาดูเฟซบุ๊กฉันก็จะรู้ว่าเป็นเกย์      

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชายรักชายในเฟซบุ๊ก 
103. ฉันกดติดตามเฟซบุ๊กกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์   
104. ฉันกดติดตามเฟซบุ๊กเพจที่มีภาพผู้ชายหล่อหรือคู่เกย์น่ารัก   
105. ฉันกดเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เกย์ที่เชิญชวนผ่านเฟซบุ๊ก    

ส่วนที่ 6 การมีสัมพันธภาพกับเพศเดียวกัน 
106. ความรักของเกย์ไม่ต่างจากความรักของเพศหญิงชาย 
107. เพื่อนที่เป็นเกย์ เข้าใจกันดีกว่าเพื่อนผู้ชายผู้หญิง   
108. ฉันปรึกษาปัญหากับเพ่ือนเกย์แล้วสบายใจกว่าปรึกษากับเพ่ือนผู้ชายผู้หญิง 

ส่วนที่ 7 การบูรณาการเอกลักษณ์ทางเพศให้เข้ากับแง่มุมอ่ืนของชีวิต 

109. เกย์มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ท าให้ง่ายต่อการท างาน 
110. เกย์สามารถสร้างสีสันให้กับคนรอบข้างได้ง่าย  
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กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบของท่าน 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์  
 
111. ท่านเคยซื้อสินค้าหรือบริการใดบ้างทางออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า, รองเท้า, เข็มขัด ฯลฯ 
 เครื่องส าอาง       ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว   
 น้ าหอม       ยารักษาโรค, วิตามิน, อาหารเสริม 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่     ถุงยางอนามัย   
 สินค้า, บริการด้านเพศ     ของใช้ในบ้าน, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
 อุปกรณ์กีฬา       อาหาร    
 ตั๋วชมภาพยนตร์, คอนเสิร์ต, ทอล์คโชว์    ดาวน์โหลดเพลง, วิดีโอ 
 สินค้า, บริการที่ใช้ในออนไลน์ เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์, ธีมไลน์, แอปพลิเคชั่น, เกมออนไลน์ ฯลฯ 

 อุปกรณ์ด้านไอที เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ฯลฯ 

 ทัวร์ท่องเที่ยวใน, ต่างประเทศ     จองตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .........................................  
 
112. ช่องทางที่ท่านใช้ในการช าระเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ผ่านทางธนาคาร      เรียกเก็บเงินปลายทาง  
 บัตรเครดิต       บัตรเดบิต 
 ผ่านโทรศัพท์มือถือ, บัตรเติมเงิน    เคาน์เตอร์เซอร์วิส   
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .........................................  
 
113. ช่องทางที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 facebook, facebook messenger    Line, Line@  
 twitter       instagram 
 Application       website   
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .........................................  
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114. จ านวนเงินสูงสุดที่เคยซื้อใน 1 ครั้ง (ตอบเพียงข้อเดียว) 
 ต่ ากว่า 1000 บาท     1000 – 2000 บาท  
 2001 – 3000 บาท     3001 – 4000 บาท 
 4001 – 5000 บาท     5000 บาท ขึ้นไป   
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้ 
ไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ 

115. สินค้าหรือบริการที่ต้องการไม่มีขายตามท้องตลาด มีแต่ทางออนไลน์ 
116. สินค้าที่ต้องการเป็นสินค้าพรีออเดอร์จากต่างประเทศ 
117. ซื้อทางออนไลน์มีโปรโมชั่นถูกกว่าซื้อหน้าร้าน 
118. สามารถเช็คได้ว่าสินค้าหมดสต๊อกหรือยังมีอยู่ 
119. ทางออนไลน์สามารถเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านได้ง่าย 

บทบาทของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

120. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามเพ่ือน      
121. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามครอบครัว ญาติสนิท    
122. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามแฟน      
123. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามศิลปินที่ชื่นชอบ  
124. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามความชอบของตัวเอง  
125. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการตามรีวิวบนโลกออนไลน์ 

โอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ 
126. ฉันซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์เมื่อมีเงิน 
127. ฉันซื้อทางออนไลน์เมื่อถึงช่วงเทศกาล      
128. ฉันซื้อทางออนไลน์เมื่อต้องการใช้      
129. ฉันซื้อทางออนไลน์เมื่อมีสินค้าออกใหม่      
130. ฉันซื้อทางออนไลน์เมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจ      
131. ฉันซื้อทางออนไลน์เมื่อมีโปรโมชั่นลดราคา      
ขั้นตอนในการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ 
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132. ฉันตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าในออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ เช่น มีเพ่ือนยืนยัน
ว่าน่าเชื่อถือ หรือตรวจสอบเลขและชื่อบัญชีของเจ้าของร้าน  
133. ฉันตัดสินใจซื้อทางออนไลน์ทันทีเม่ือถูกใจ      
134. ฉันพิจารณาร้านค้าทางออนไลน์จากการรีวิวของผู้ใช้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลและเอกสารยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย 
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ข้อมูลและเอกสารยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย  
  
 คุณได้รับเชิญในการเข้าร่วมในการศึกษางานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตในชื่อหัวข้อ 
“รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย” โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่ม
ชายรักชาย 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองใน 
เฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย และ 3)เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต  และ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

 
 งานศึกษาวิจัยนี้จัดท าโดย นายปรภัต จูตระกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 02 727 3758 -9 เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 092 649 9451 อีเมล jutrakul.spy@gmail.com ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือจบ
การศึกษาศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม โดยอยู่ในการดูแลของ ผศ.ดร.
บุหงา ชัยสุวรรณ อีเมล bchaisuwan@hotmail.com จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 ถ้าคุณตัดสินใจเข้าร่วมในงานวิจัย ผู้วิจัยจะขอให้คุณเข้าร่วมตอบค าถามการสัมภาษณ์กลุ่ม
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในจการวิจัย โดยการสัมภาษณ์กลุ่มนั้นจะใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้ผลวิจัย
ที่แม่นย า ซึ่งบทสนทนานั้นจะถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องอัดเสียง  
 
 ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลบุคคลต่าง ๆ นั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ หลักฐานการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะถูกเก็บไว้ที่ตู้เก็บเอกสารในที่พักของผู้วิจัย ซึ่งมีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ด้วยการยินยอมเข้าร่วมวิจัยของคุณ ค าพูดและข้อมูลจะถูกน าม า
ประมวลผล และถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะในรูปแบบงานวิจัย ซึ่งการเผยแพร่นั้นจะไม่มีการเปิดเผย
ตัวตนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัย และผลการวิจัยนั้นจะถูกส่งเข้าอีเมล์ของคุณเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  
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เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย  
 
 ข้ าพ เ จ้ า_________________________________________________________ ได้
อ่านและท าความเข้าใจในข้อมูลข้างต้น ซึ่งข้าพเจ้านั้นยินยอมตอบค าถามด้วยความสมัครใจ ข้าพเจ้า
ยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย และทราบว่า ข้าพเจ้านั้นสามารถถอนตัวจากงานวิจัยเมื่อใดก็ได้ 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยไว้กับตนหนึ่งฉบับ  
 
คุณสมัครใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ (ท าเครื่องหมาย x ในช่องที่คุณเลือก)  
  ยินดีเข้าร่วมแบบเปิดเผยชื่อ 
  ยินดีเข้าร่วมแบบไม่เปิดเผยชื่อ โดยใช้รหัสแทนชื่อ 
  ไม่ยินดีเข้าร่วม 
 
ชื่อผู้เข้าร่วม : _______________________________________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
 

ลายเซ็นผู้เข้าร่วม : ____________________________ วันที่ __________________________ 
 
ชื่อผู้วิจัย : _________________________________________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
 
ลายเซ็นผู้วิจัย : _______________________________ วันที่ __________________________ 
 
 แง่มุมจริยธรรมงานวิจัยอยู่ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาของผู้วิจัย ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
ถ้าคุณมีความขัดข้องด้านแง่มุมจริยธรรมในงานวิจัยชิ้นนี้ และต้องการจะร้องเรียน คุณสามารถติดต่อ
ผ่านคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เบอร์โทรศัพท์ 
02 727 3758 อีเมล bchaisuwan@hotmail.com) ค าร้องเรียนของคุณจะน ามาซึ่งการตรวจสอบ
และท าการแจ้งผลให้ทราบ 
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