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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน
หาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) รวมทั้งศึกษาปั จจัยการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บน
โทรศัพท์มือถือของชายรักชาย และศึกษาความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้อหา
ของกลุ่มชายรักชาย รวมถึงเพื่อศึกษาภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสังคมที่ปรากฏในแอปพลิ เค
ชัน คัดเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกณฑ์พิ จารณาจากการ
คัดเลือกจากเพศชายรักชาย จานวน 10 คน โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากการใช้งานแอปพลิ เค
ชันจริ ง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี และเข้าใช้งานมากกว่า 2 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน ส่ วนใหญ่ทาอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั นักศึกษา และประกอบอาชีพอิสระ ตามลาดับ
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งองค์
ความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูเ่ พื่อใช้นามาอธิ บายปรากฎการณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลและเป็ นแนวทางในการสร้ าง
กรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี แ ละกรอบการวิ จ ัย ในการศึ ก ษาปั จ จัย การใช้ แ อปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย (เกย์) เพื่ อ น าไปสู่ อ งค์ป ระกอบและตัว ชี้ วัด คุ ณ ภาพด้า น
ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)
มีดงั นี้ แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับความคาดหวัง (Expectancy Theory) ทฤษฎีการเปิ ดเผยตนเอง (SelfDisclosure Theory) แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Theories of Motivation) ทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการของ Abraham H. Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need) ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่าง
บุคคล (Theory of Interpersonal Communication) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Uses-and-Gratification) ข้อมูลเกี่ ยวกับแอปพลิ เคชันหาคู่ของชายรัก
ชาย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญไม่มีความคาดหวังอื่ นใดจากแอปพลิ เคชันหาคู่ ใ ห้มี
บริ การนอกเหนือจากปั จจุบนั เพราะตอนนี้ตอบโจทย์ความต้องการอย่างครบครันเนื่ องจากเป็ นเพียง
สื่ อเบื้องต้นที่ทาให้กลุ่มชายรักชายได้รู้จกั กันเท่านั้น เมื่อรู ้จกั กันจนสนิ ทสนมจะแลกเปลี่ยนสื่ ออื่น
เป็ นสื่ อหลัก ซึ่ งมี ปัจจัยการเขาใช้งานอยู่ 2 ปั จจัย คื อ ปั จจัยภายในที่ เกี่ ยวกับตัวบุ คคลและปั จจัย
ภายนอกที่เกี่ ยวกับแอปพลิ เคชันหาคู่ ด้านแรงจูงใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่เกิดจากมีพ้ืนที่เปิ ดรับ
เฉพาะกลุ่ มชายรั กชายได้อย่างอิ สระ ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความไม่เข้าใจของสังคมบางส่ วนที่ยงั ไม่
เปิ ดรั บและยังมี พ้ืนที่ ไ ด้พูดคุ ยสื่ อสารกับ เพศเดี ย วกัน มี กิจกรรมทาร่ วมกัน หรื อมี สังคมย่อยใน
ออนไลน์ไว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ 24 ชัว่ โมง ส่ วนคุณลักษณะของคู่สนทนามีการคัดเลื อก
จากรู ปภาพประจาตัวโดยดู ภาพลักษณ์ ภายนอกเป็ นลาดับแรก ส่ วนด้านประโยชน์และความพึง
พอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ คือ การทาความรู ้จกั (หาเพื่อน หาคู่นอน) การสานความสัมพันธ์
การคบหาคู่สนทนาเป็ นคนรัก การอานวยความสะดวก และมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมากต่อแอป
พลิเคชันที่มีช่องทางการสื่ อสารเฉพาะกลุ่มที่เป็ นมากกว่าสื่ อกลางการพูดคุย
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This study has a purpose for benefits and satisfaction of using dating applications on
mobile phone of gay. Also Include factors using dating applications on mobile phone. And study
the expectations of using the dating application of content theme of the gay group. Selected a
purposive sampling, based on the selection criteria of 10 gays. By selecting key informants from
used real applications, between 20 - 35 years old and more than 2 hours of use per day. Most of
them work as employees, students, and freelancers.
This research uses qualitative research methodology, the researcher has reviewed the
theories including the knowledge to use for describing phenomena, data analysis, and guidelines
for creating theoretical frameworks and research frameworks for study of benefits and satisfaction
of using dating applications on mobile phone of gay such as Maslow's Hierarchy of Need, Selfdisclosure theory, Theories of Motivation, Uses-and-gratification, Expectancy Theory, Information
about the dating application of gay, And related research.
The research found that, The key informant has no other expectation from the dating app
to offer beyond the current service. This is the answer to the needs of the full because it is the only
basic media that makes gay groups known only. When you know each other, they will exchange
media as the main media. There are two factors, the internal factors related to the person and the
external factors related to the application. The motivation for using the dating app is because there
is an open space for gay freedom. Do not worry about the lack of understanding of the society that
is not open, and there is talk area with same sex. Have activities together. The members’ features

(6)
are selected from the image by looking at the external image first. The benefit and satisfaction of
using the dating app is to getting to know friend or find sex, relationship, love, and facility. It’s
very satisfying to applications with more than just a communication channel.

กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เริ่ มแรกชีวติ ของคนเรานั้น ไม่วา่ จะได้รับการสั่งสอนโดยบุคคลหรื อการเรี ยนรู ้ของตนเองก็
ตาม เรื่ องของการกาหนดเพศจะมีก็เพียงแค่สองเพศ ก็คือ เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ งธรรมชาติ ได้
จัดแบ่งมนุ ษย์ออกเป็ น 2 กลุ่ มใหญ่ โดยมี ความแตกต่ างกันด้วยลักษณะทางเพศ ทั้งสรี ระ กิ ริยา
ท่าทาง และน้ าเสี ยงที่ถูกกาหนดโดยฮอร์ โมนเพศ อีกทั้งด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่ งเกิดจาก
ปั จจัยทางสังคมกาหนดให้มีเพศสถานะ (Gender) ที่แตกต่างกัน ทาให้เพศชายต้องคู่กบั เพศหญิ ง
เสมอมา เพื่อจะได้มีเพศสัมพันธ์และมีการสื บเผ่าพันธุ์ของมนุ ษย์แต่ละคน ยังคงมีรายละเอียดของ
แต่ละชี วิตที่แตกต่างกันออกไป ความผิดปกติบางประการของอวัยวะภายใน สภาพของจิตใจ และ
สภาพแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ น ต่างมี ส่วนผลักดันให้มี การพัฒนาการทางเพศของมนุ ษย์ที่แตกต่ า งกัน
ออกไปจากเดิมที่เกิดมากลายเป็ น “รักร่ วมเพศ” (สี ตลา ประติพทั ธ์กุลชัย, 2551) ดังเช่นสถิติจานวน
ภาพรวมของประชากรรักร่ วมเพศในปั จจุบนั ที่มีจานวนทั้งโลกรวมกันทั้งหมดกว่า 4 ล้านคน โดย
ประเทศที่ มี ป ระชากรชายรั ก ชายเข้าใช้งานโซเชี่ ย ลเน็ ต เวิร์ ค มากที่ สุ ดคื อ อิ นเดี ย (3 ล้านคน)
สหรัฐอเมริ กา (760,000 คน) และอียิป (640,000 คน) ตามลาดับ ดังภาพที่ 1.1-1.2 แสดงจานวน
ประชากรรักร่ วมเพศในปั จจุบนั
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ภาพที่ 1.1 แสดงจานวนประชากรรักร่ วมเพศในปั จจุบนั
แหล่งทีม่ า: จิซงั , ม.ป.ป.

ภาพที่ 1.2 แสดงภาพอันดับจานวนประชากรรักร่ วมเพศในแต่ละประเทศ
แหล่งทีม่ า: จิซงั , ม.ป.ป.
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กลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศทั้งประเภทชายรักชาย และหญิงรักหญิง จัดเป็ น
วัฒนธรรมย่อยในสังคม ที่มีความแตกต่างไปจากสังคมทัว่ ไปในด้านของรสนิ ยมและการฝักใฝ่ ทาง
เพศ กลุ่มคนเหล่านี้ จะมีความคิดและความรู ้สึกทางเพศต่อบุคคลซึ่ งเป็ นเพศเดียวกัน จากการศึกษา
พฤติกรรมทางเพศแบบรั กร่ วมเพศได้ประเมินไว้ว่า 10% ของผูช้ ายมี พฤติ กรรมรั กร่ วมเพศ โดย
สังคมไทยเริ่ มมีการกล่าวถึงเรื่ องรักร่ วมเพศมากขึ้น บทบาทเกย์เริ่ มมีมากขึ้นในวงการศิลปะ แฟชัน่
และบันเทิ ง แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังคงมองกลุ่มรั กร่ วมเพศเป็ นปั ญหาของสังคมอยู่ ก่ อให้
ศีลธรรมอันดีงามเสื่ อมถอยลง ซึ่ งแตกต่างจากประเทศที่พฒั นาแล้วที่มองพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็ น
ทางเลือกของชีวติ เนื่องจากสังคมไทยยังมีกรอบประเพณี และแนวความคิดที่ยงั ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
มากนัก ดังที่การเลื อกปฏิ บตั ิไม่ให้รับบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดเพศเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษา
เพราะเกรงว่าจะเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กบั บุคคลอื่น ๆ ในอนาคต หรื อการที่ไม่เห็ นด้วยกับการนา
นักกีฬา ซึ่ งเป็ นชายรักชายทั้งทีมออกอากาศทางโทรทัศน์ เพราะเกรงว่าคนที่ชมรายการจะถื อเป็ น
แบบอย่างได้ ต่อมาได้มีการนาเหตุการณ์ดงั กล่าวมาสร้างเป็ นภาพยนตร์ นาเสนอต่อสายตาคนทัว่ ไป
แต่ผลที่ออกมาสังคมกลับเปิ ดโอกาสต้อนรับภาพยนตร์ ดงั กล่าวเป็ นอย่างดี สามารถสร้างรายได้แก่
ผูส้ ร้างเป็ นอย่างมาก แม้จะมีท้ งั ผูค้ ดั ค้านและสนับสนุนก็ตาม (เจริ ญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2544)
พฤติกรรมโฮโมเซ็ กช่ วลในสังคมของชายไทยจึงถู กปกปิ ดซ่ อนเร้ น รับรู ้ กนั เฉพาะพื้ นที่
ส่ วนตัวเท่านั้น และการที่ผชู ้ ายไทยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ ายด้วยกันยังเป็ นเรื่ องของการ “อยากลอง”
หรื อ การเปลี่ยนรสชาติ ซึ่ งในสังคมของผูช้ ายถือว่าเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นได้ ประเด็นนี้ Jackson อธิ บาย
ว่าพฤติกรรมโฮโมเซ็กช่วลเป็ นความหลากหลายของการแสดงออกทางเพศของผูช้ าย หรื อเป็ นความ
หลากหลายของ “เพศวิถี” (Sexuality) ของผูช้ าย ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องมีพฤติกรรมแบบรักต่างเพศเท่านั้น
หากแต่ผูช้ ายอาจมี เพศสัมพันธ์ กบั ชายอื่ นด้วยเหตุ ผลที่ ต่างกันไป แต่เมื่ อสังคมไทยเริ่ ม นาค าว่า
“เกย์” มาใช้เรี ยกอัตลักษณ์ ของชายรักชายในช่ วงทศวรรษ 1960 พฤติกรรมดังกล่าวก็ถูกพูดอย่าง
เปิ ดเผยในที่สาธารณะ โฮโมเซ็กช่วลที่ยงั ปกปิ ดซ่ อนเร้ นจึงจาเป็ นต้องหลีกเลี่ ยงการถูกกล่าวหาว่า
เป็ นเกย์ เพราะกลัวเสี ยหน้า หรื อเสี ยภาพพจน์ของความเป็ นชาย (Jackson, 1997, p.178)
การศึ ก ษาของ Jackson ยัง พู ด ถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของอัต ลัก ษณ์ เ กย์ใ นสั ง คมไทยว่า เกิ ด ขึ้ น
ท่ามกลางฐานความคิดแบบ Sex/Gender Category ที่แยกเพศสรี ระออกเป็ น 2 เพศ คือ เพศชายกับ
เพศหญิง และแยกเพศสภาพเป็ น 3 แบบ คือ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และกะเทย ทาให้การอธิ บายเพศสภาพ
ของเกย์จะต้องยึดเอา “ความเป็ นชาย” เป็ นตัวแบบ และทาให้เกย์ถูกจัดให้มี เพศสภาพเดี ย วกับ
“ผูช้ าย” สังคมไทยจึงไม่แยกความแตกต่างระหว่าง “ผูช้ าย” กับ “เกย์” แต่จะแยกพฤติกรรมชายรัก
ชายออกจากชายรักหญิง แต่พฤติกรรมชายรักชายคือพฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อการถูกประณามทาง
สังคม ดังนั้นผูช้ ายที่มีจิตใจรักเพศเดียวกันจึงต้องปกปิ ดตัวเอง อย่างไรก็ตาม เกย์ที่มาจากกลุ่มชนชั้น
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กลางในกรุ งเทพฯ คือคนกลุ่มแรก ๆ ที่แสดงตัวว่าเป็ นเกย์ในพื้นที่ของสถานบริ การ เช่น บาร์ ซาว
น่า และผับ “อัตลักษณ์เกย์” ทาให้ผชู ้ ายไทยจานวนมากที่มีความรู ้สึกชอบเพศเดียวกันหันมาเปิ ดเผย
ตัวและแยกตัวจากบุคคลที่แสดงตัวแบบกะเทย และใช้ความเป็ นชายเพื่อแสดงความแตกต่างจาก
กะเทย เกย์ไ ทยกับ ผูช้ ายไทยจึ ง ดารงอยู่ใ นกลุ่ ม ที่ ใ ช้เพศสภาวะ “ความเป็ นชาย” (Masculinity)
ร่ วมกัน
เมื่ อเกย์ก ับ ผูช้ ายดารงอยู่ใ นเพศสภาพเดี ย วกัน ท าให้ก ารกี ดกันหรื อการควบคุ ม เกย์ใ น
สังคมไทยต่างไปจากตะวันตก กล่าวคือ เกย์ไทยสามารถดารงอยู่ในชี วิตประจาวันได้เหมื อนกับ
ผูช้ ายทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการทางาน การเรี ยน และการเข้าสังคม เกย์ไทยสามารถเข้าสังคมได้
ง่ายกว่ากะเทย Jackson กล่าวว่า ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนี้ ทาให้เกย์ดารงอยูไ่ ด้อย่างปกติ ไม่ถูกลงโทษ
หรื อถูกล้อเลียนเหมือนกับกะเทย เรื่ องที่สาคัญก็คือ “ความเป็ นชาย” ของเกย์เป็ นเรื่ องที่เปิ ดเผยและ
ทาให้เขามีพ้ืนที่ทางสังคม แต่พฤติกรรมทางเพศของเขาจะไม่ถูกพูดถึ งในพื้นที่สาธารณะ เกย์ไทย
จึ งไม่กงั วลในเรื่ องเพศสภาพ (Gender) แต่กงั วลเรื่ องพฤติ กรรมทางเพศ (Sexual Activities) และ
ความปรารถนาทางเพศวิถี (Sexuality) แจ๊คสันมองว่า โครงสร้ างความคิ ดคู่ ตรงข้ามชาย-หญิ งที่
ปรากฎอยู่ในสังคมไทย จะไม่ยอมรับพฤติกรรมโฮโมเซ็ กช่ วล เพราะบุคคลที่มีพฤติกรรมนี้ จะถูก
มองว่า “ไม่ใช่ผชู ้ าย” การใช้ชีวิตของเกย์ไทยจึงต้องระวังตัวต่อการถูกเปิ ดเผยในพฤติกรรมทางเพศ
(Jackson, 1997, p. 184)
การศึกษาเพศวิถีและอัตลักษณ์ ของโฮโมเซ็ กช่ วลในโลกตะวันตก วางอยู่บนข้อถกเถียงที่
ต่างกันสองแบบ คือ การแสวงหาความจริ งแท้ (Essentialism) กับการผลิ ตสร้ างทางสังคม (Social
Constructionism) ซึ่ งข้อถกเถี ยงแบบคู่ตรงข้ามนี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากกระบวนทัศน์ลกั เพศวิทยา
ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา เมื่อกลับมาดู การศึกษาเกย์ในสังคมไทยก็จะพบว่ามีการใช้กรอบ
ความคิ ด หรื อ กระบวนทัศ น์ ที่ ต่ า งกัน สามแบบ คื อ กระบวนทัศ น์ ป ฏิ ฐ านนิ ย ม (Positivism),
กระบวนทัศน์สัมพัทธนิยม (Relativism), และกระบวนทัศน์ลกั เพศวิทยา (Queer)
1) กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิ ยม (Positivism) แฝงเร้ นอยู่ในคาอธิ บายที่พยายามแยก
ขั้วระหว่างสังคมรั ก ต่างเพศกับสัง คมรั ก เพศเดี ยวกัน เพื่อที่ จะทาให้เห็ นว่า เกย์ถู กสังคมรั ง เกี ย จ
อย่างไร สังคมควรให้โอกาสและเห็นใจเกย์อย่างไร ขณะเดียวกันเกย์ควรจะปฏิบตั ิตวั เป็ นคนดี เพื่อ
อยูใ่ นสังคมร่ วมกับคนอื่น ๆอย่างไร การมองในแนวนี้พบได้ในการศึกษาของสุ พร เกิดสว่าง (2546)
และสิ ทธิ พฒั น์ เฉลิมยศ (2551) ซึ่ งเชื่อในบรรทัดฐานจารี ตประเพณี และระบบศีลธรรม ลึก ๆ แล้ว
การศึ กษาในแนวนี้ มองว่าการเป็ นคนดี มีแก่ นแท้ที่ชัดเจน หากเกย์เป็ นคนดี ก็จะทาให้ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม รวมทั้งมองว่าการที่ เกย์สามารถปรั บตัวเข้ากับสังคมรั กต่างเพศได้ถือเป็ นการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังพบในการศึกษาทางนิ เทศศาสตร์ ที่สนใจการสื่ อสารในชุมชนเกย์
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ซึ่ ง พบในการศึ กษาของภัท ราวดี พันธุ์ จนั ทร์ (2548) สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร และพจนา ธู ป แก้ว
(2549) ที่มองว่าองค์กรเกย์คือพื้นที่สาหรับสร้ างความมัน่ ใจให้กบั เกย์และจะเป็ นปากเสี ยงในการ
ต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ ให้กบั เกย์คนอื่ น ๆ รวมถึ งงานของไชโย นิ ธิอุบตั ิ (2546) ที่ มองว่าอัตลักษณ์ เกย์จะ
ปรากฎอยูใ่ นการสื่ อสารทางสังคม การศึกษาในสายนิ เทศศาสตร์ น้ ี มกั จะมองว่าตัวตนทางเพศมีอยู่
ในร่ างกายตามธรรมชาติ และจิตสานึ กที่ปรากฎอยูใ่ นตัวคน จิตสานึ กนี้ จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อ
มีสถานการณ์ ที่เอื้ออานวย นอกจากนั้นยังมองว่าตัวตนทางเพศเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งได้รับการปลดปล่อย
เชื่ อว่ามีความจริ งเกี่ยวกับเพศที่รอการแสดงออก หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิ ดจากแรงขับภายใน และ
เพศจะต้องมี การจัดแบ่ งเป็ นกลุ่ ม เป็ นประเภทต่า ง ๆ และคนที่ มีเพศภาวะ เพศวิถีแบบเดี ย วกัน
จะต้องมารวมตัว ซึ่ งนาไปสู่ การสร้ างกลุ่ มสัง คมทางเพศ จะเห็ นว่าการอธิ บ ายเกย์ใ นงานศึ ก ษา
เหล่านี้ ยังเชื่ อในการแบ่งแยกขั้วเพศวิถีระหว่าง “รักต่างเพศ” และ “รักเพศเดียวกัน” ซึ่ งเป็ นฐานคิด
แบบเหตุผลนิยม และสารัตถะนิยม (Essentialism) ความคิดเหล่านี้ มาจากตรรกะแบบวิทยาศาสตร์ ที่
เชื่ อในโลกวัตถุและความจริ งตามธรรมชาติ ที่พยายามจัดสิ่ งต่าง ๆ เป็ นคู่ตรงข้าม ทาให้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับเพศวิถีของเกย์ในการศึกษาในกระบวนทัศน์น้ ี เป็ นเพศวิถีของสิ่ งที่มีแก่ นแท้แน่ นอน ซึ่ ง
เกิดขึ้นทั้งในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2) กระบวนทัศน์สัมพัทธนิยม (Relativism) ในการศึกษาบริ บทประวัติศาสตร์ ที่พบ
ในงานของ Jackson (1995, 1997, 1999) และนฤพนธ์ ด้ว งวิ เ ศษ (2553) ชี้ ให้ เ ห็ น บริ บททาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์เกย์ไทยที่ต่างไปจากเกย์ในตะวันตก โดยเฉพาะเกย์ไทยจะ
แสดงบทบาทผูช้ ายในพื้นที่ สาธารณะ และแสดงบทบาทเกย์ในพื้นที่ ส่วนตัว รวมทั้ง ช่ วงเวลาที่
แตกต่างกัน เกย์แต่ละยุคสมัยจะมีวิธีการแสดงตัวตนที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม การศึกษาในแนวประวัติศาสตร์ ไม่เชื่ อในความเป็ นสากลของเกย์ แต่มองว่า
วัฒนธรรมเกย์ในแต่ละที่มีการหยิบยืมความความรู ้ทอ้ งถิ่นและสากลมาใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน
เบ้าหลอมวัฒนธรรมเกย์จึงไม่ได้มีเบ้าหลอมเดียวกัน ในแง่หนึ่ง การศึกษาบริ บทประวัติศาสตร์ ช่วย
ขยายความเข้าใจเรื่ องเพศภาวะและเพศวิถีของคนในท้องถิ่น ทาให้เห็นว่าวิธีคิดและการแสดงออก
เกี่ยวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในวัฒนธรรมไทยต่างไปจากวัฒนธรรมอื่น ๆ แต่ในอีกแง่หนึ่ ง ก็
เป็ นการมองหา “ลักษณะเฉพาะ” ของอัตลักษณ์ เกย์ไทย ซึ่ งเชื่ อว่าบริ บทท้องถิ่ นจะหล่อหลอมให้
เกย์ไทยมีตวั ตนขึ้นมา การย้อนกลับไปหาลักษณะเฉพาะ จึงเสมือนการต่อต้านความเป็ นสากลและ
กระแสโลกาภิวตั น์ ในงานของ Jackson ส่ วนใหญ่มกั จะนาความท้องถิ่นของเกย์ไทยเพื่อไปวิพากษ์
ทฤษฎี ตะวันตกที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาเกย์ในสังคมอื่น ๆ Jackson มองว่ามีขอ้ จากัดทางแนวคิ ด
ทฤษฎี ของตะวันตกในการทาความเข้าใจวิถีชีวิตของเกย์ในที่ อื่น ๆ แต่ในขณะเดี ยวกันก็เชื่ อใน
ระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างอัตลักษณ์และแบบแผนการดาเนิ นชี วิต
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ของเกย์ไ ทย ในการศึ ก ษาของนฤพนธ์ ด้ว งวิ เ ศษ (2553) ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรมบริ โภคกับ วิธี คิ ดเรื่ องเพศในชุ ม ชนเกย์ไ ทยที่ ส่ ง ผลให้เกย์ไ ทยแสดงอัตลัก ษณ์ ผูช้ าย
และอัตลักษณ์เกย์ในบริ บทที่ต่างกัน การมองหาลักษณะเฉพาะของเกย์ไทยจากการศึกษาของปี เตอร์
และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) ได้ขอ้ ค้นพบประการหนึ่งคือ เกย์ไทยนาเอาเพศภาวะ “ผูช้ าย” มาใช้
แสดงออกในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้สังคมมองว่า “ไม่ใช่ ผูช้ าย” นอกจากนั้น สิ่ งที่ควรมีการตั้ง
คาถามและอธิ บายเพิ่มเติมในการศึกษาเชิ งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ก็คือ การทาความเข้าใจ
เรื่ องอารมณ์ปรารถนาและรู ปแบบการแสดงออกของเกย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและเงื่ อนไข
การศึกษาควรชี้ ให้เห็นว่าอารมณ์ความรู ้สึกของเกย์ไม่ได้มีเพียงแบบเดียว เกย์แต่ละยุคไม่ได้ใช้ชีวติ
ภายใต้บริ บทเดียวกัน การชี้ ให้เห็นความแตกต่างของอารมณ์เหล่านี้ จะทาให้เห็นว่าเกย์ในปั จจุบนั มี
วิธีคิดและพฤติกรรมต่างไปจากเกย์ในอดี ตอย่างไร เช่ น การแสดงความรัก การมีเซ็ กส์ การสร้ าง
สัมพันธ์ทางสังคม เป็ นต้น นอกจากนั้น แม้แต่เกย์ที่มีชีวิตร่ วมอยูใ่ นยุคสมัยเดียวกันก็ไม่จาเป็ นต้อง
แสดงออกในแบบเดียวกัน เพราะเกย์แต่ละคนมีพ้นื ฐานและความเป็ นมาต่างกัน ทั้งฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา และแบบแผนการดาเนินชีวติ
3) กระบวนทัศน์ลกั เพศวิทยา (Queer) ช่ วยให้เข้าใจว่าญาณวิทยาในการศึกษาเกย์
ในสังคมไทยยังคงเชื่ อเรื่ องการปลดปล่ อยเกย์ออกจากสั งคมที่ เป็ นรั ก ต่า งเพศ กล่ าวคื อ ความรู ้
กระแสหลักเป็ นการสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างรักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน หรื อเพศธรรมชาติกบั เพศ
ผิดธรรมชาติ (Turner, 2000, p. 34) ลึก ๆ แล้วเป็ นการอธิ บายด้วยความคิดแยกขั้วนี้ ยงั เชื่ อในความ
จริ งแบบแก่นแท้ เกย์จะถู กสร้ างให้เป็ นมนุ ษย์อีกกลุ่มหนึ่ งที่ถูกสังคมดู หมิ่น หรื อเป็ นคนที่อยู่ชาย
ขอบ ซึ่ ง Warner (1993) เรี ยกว่า Marginal Styles of Embodiment หรื อ ความมีตวั ตนในแบบชาย
ขอบ สิ่ งนี้ เมื่ อถู กอธิ บายในพื้นที่ สาธารณะ จะกลายเป็ นสัญลัก ษณ์ ข องความจริ ง การทาให้เกย์
กลายเป็ นคนอี กกลุ่ มหนึ่ งคื อการจัดประเภทและสร้ างความแตกต่าง กระบวนทัศน์ลกั เพศวิทยา
พยายามที่จะก้าวข้ามไปจากวิธีคิดนี้ โดยการเริ่ มต้นวิพากษ์หรื อ “รื้ อสร้าง” สิ่ งที่เรี ยกว่า ความรู ้และ
ความจริ งเกี่ยวกับเพศของมนุ ษย์ เช่น ถามว่าทาไมจึงมีการแบ่งแยกอารมณ์ความรู ้สึกทางเพศเป็ นคู่
ตรงข้าม และการแบ่งประเภทนี้ คือความจริ งเกี่ยวกับเพศใช่หรื อไม่ Adam (2002) อธิ บายให้เห็นว่า
กระบวนทัศน์ลกั เพศวิทยาพยายามตรวจสอบความรู ้ และความจริ งโดยไม่มองว่าเกย์เป็ นคนกลุ่ ม
น้อยทางเพศ แต่มองว่าเป็ นผลผลิ ตของวิธีคิดของการจัดแบ่งประเภท เช่ น แยกความเป็ นชายออก
จากความเป็ นหญิง และนาไปสู่ การอ้างความเป็ นชายในวัฒนธรรมเกย์ (Adam, 2002, p. 19) การยึด
ในการแบ่งแยกประเภทส่ งผลให้เกิดการสร้างความจริ งเกี่ยวกับโฮโมเซ็กช่วลในหลายรู ปแบบ เช่น
เชื่ อในสิ ทธิ เสรี ภาพของเกย์ และการปลดปล่อยเกย์จากสังคมรักต่างเพศ เป็ นต้น ถึ งแม้ว่าลักเพศ
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วิทยาจะช่ วยให้เห็ นปั ญหาของวิธีคิดการแบ่งแยกประเภท อย่างไรก็ตามการศึกษาที่วิพากษ์สังคม
และวัฒนธรรมเกย์ยงั พบน้อยมากในไทย
การศึกษาของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) ชี้ ให้เห็ นว่าการเคลื่ อนไหวของเกย์ในสังคมไทย
ต่างไปจากเกย์ตะวันตก เพราะสังคมเกย์ไทยเติบโตมาภายใต้วฒั นธรรมบริ โภคในทศวรรษ 2520 ซึ่ง
อาศัยสิ นค้าและบริ การทางเพศเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เกย์ ทาให้การเคลื่อนไหวของเกย์ไทย
เน้นวิถีชีวติ หรื อไลฟสไตล์ซ่ ึ งเกย์แต่ละคนจะปลดปล่อยตัวตนในพื้นที่ส่วนตัว เช่น บาร์ ผับ ซาวน่า
และดิสโก้เธค พื้นที่ส่วนตัวนี้ทาให้เกย์ปลอดภัยจากการดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่ขณะเดียวกันก็ทาให้
เกย์ส นใจเรื่ อ งเซ็ ก ส์ แ ละกามรมณ์ และใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม
การเคลื่ อนไหวทางวัฒนธรรมที่สาคัญสองอย่าง คือ การเดิ นพาเหรดและการทางานด้านสุ ขภาวะ
ทางเพศ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) ชี้ ให้เห็นว่าปฏิบตั ิการทั้งสองนี้ สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านทาง
วัฒนธรรมที่ชาวเกย์ไทยพยายามแสดงตัวตนในพื้นที่สาธารณะ โดยการต่อรองกับสังคมภายนอก
ผ่านการให้ค วามหมายและกระบวนทัศน์ เกี่ ย วกับ การเป็ น “เกย์ที่ดี” เป็ นเกย์ที่ทาประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
นอกจากนั้น อัตลักษณ์ ของเกย์ไทยเป็ นอัตลักษณ์ ทบั ซ้อน (Multiple Identity) ซึ่ งเกิ ดจาก
เกย์แต่ ล ะคนเลื อกที่ จะนาความเป็ นหญิ งและความเป็ นชายมาแสดงออก ท าให้อตั ลัก ษณ์ ไ ม่ มี
เอกภาพ เช่น เป็ นเกย์สาว เกย์แมน เกย์รุก เกย์รับ เกย์ที่รุกและรับ (เกย์โบท) เกย์สาวที่เป็ นรุ ก (สาว
เสี ย บ) หรื อเกย์แมนที่ เป็ นรั บ อัตลัก ษณ์ ท บั ซ้อนเหล่ า นี้ ท าให้ เกย์ส ามารถยืด หยุ่นต่ อการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางเพศกับคนรัก หรื อคู่นอน รวมทั้งอัตลักษณ์เกย์ไทยมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ (Situated Identity) ซึ่ งเกย์จ ะแสดงอัต ลัก ษณ์ ผู ้ช ายเมื่ อ อยู่ก ับ ครอบครั ว หรื อ ในที่
สาธารณะ และจะแสดงอัตลักษณ์เกย์กบั เพื่อนสนิทและในพื้นที่ส่วนตัว
การศึกษาของสุ ธรรม ธรรมรงค์วิทย์ (2548) ใช้การศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตของเกย์ 3
คน เพื่อทาความเข้าใจการต่อรองกับอานาจที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อควบคุมบุคคลที่เป็ นเกย์ ซึ่ งอานาจนี้
มาจากสังคมที่ใช้บรรทัดฐานของรักต่างเพศเป็ นเกณฑ์ สุ ธรรมอธิ บายว่าเกย์แต่ละคนจะมีวธิ ี ต่อรอง
ต่ อต้า น ขัดขื นในแบบที่ ต่า งกัน โดยขึ้ นอยู่ก ับ ประสบการณ์ ชี วิต สภาพแวดล้อมในครอบครั ว
ในโรงเรี ยน ที่ ทางาน และในสถานการณ์ ทางสังคม แต่สิ่งที่ เกย์มีร่วมกันคื อการปกปิ ดซ่ อนเร้ น
ตัวเอง หรื อการแอบซ่ อนความเป็ นเกย์มิให้ใครรู ้ การปิ ดบังนี้ ทาให้เกย์สามารถดารงชี วิตในสังคม
ได้ เช่น การแสดงความเป็ นชาย อยูใ่ นกลุ่มเพื่อนผูช้ าย แกล้งทาเป็ นชอบผูห้ ญิง จีบผูห้ ญิงหรื อเที่ยว
ผูห้ ญิง เพื่อให้คนอื่น ๆ มองว่าเขาไม่ใช่เกย์ แต่ในกรณี ที่เลวร้ายที่สุดคือการปฏิเสธความเป็ นเกย์ของ
ตัวเอง ในกรณี หลังนี้ เกย์จะพยายามนาตัวออกห่ างจากสังคมเกย์และทดแทนด้วยการทุ่มเทให้กบั
งาน นอกจากนนั้น เกย์ในสังคมไทยระมัดระวังตัวต่อการเสี ยภาพพจน์เป็ นอย่างมาก เพราะเกย์ไม่
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ต้องการให้คนอื่นมองว่าเขา “ไม่ใช่ผชู ้ าย” การควบคุมตัวเองของเกย์ คือภาพสะท้อนของอานาจทาง
สังคมที่พยายามสร้างระบบความหมายทางเพศ ซึ่ งเกย์ได้รับเอามาใช้กบั ตัวเอง
แต่ขณะเดียวกันสังคมบางส่ วนเริ่ มยอมรับกลุ่มรักร่ วมเพศมากขึ้น แต่อีกมุมมองหนึ่ งก็มอง
ว่ารักร่ วมเพศเป็ นเรื่ องที่ผิดปกติ ไม่สมควรยอมรับ โดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่กรมประชาสัมพันธ์
ได้ส่งหนังสื อเวียน ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542 ขอความร่ วมมือกับสถานี วิทยุโทรทัศน์ทุกช่ อง
โดยไม่ ใ ห้บุ ค คลที่ มี ค วามผิดปกติ ท างเพศ ออกรายการโทรทัศ น์ โดยให้เหตุ ผ ลว่า อาจเกิ ด การ
ลอกเลี ยนแบบ โดยรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนและประเด็นการจากัดเสรี ภาพของสื่ อ นอกจากนี้ กลุ่มชายรักชายในประเทศ
ไทยก็มีความเคลื่ อนไหวและรวมตัวกันเพื่ อจัดกิ จกรรมสม่ า เสมอ ตลอดจนกิ จกรรมการพบปะ
เฉพาะกลุ่มชายรักชายในสถานที่ต่าง ๆ และมีการดาเนิ นการเรี ยกร้ องและสนับสนุ นให้มีการออก
กฎหมายมารองรั บ สิ ท ธิ ข องการจดทะเบี ย นสมรสของชายรั ก ชายขึ้ น ซึ่ งท าให้ เ กิ ด กระแส
วิพากษ์วิจารณ์เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสังคมไทยยังมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ตอ้ งประกอบไปด้วย
พ่อแม่และลู ก แต่การที่ชายรักชายแต่งงานกันไม่สามารถผลิ ตหรื อสร้ างสมาชิ กใหม่ให้สังคมได้
และการออกกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มรักร่ วมเพศ ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และยังส่ งผลกระทบต่อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย (สี ตลา ประติพทั ธ์กุลชัย, 2551)
จะเห็ นได้ว่าสังคมไทย มีการนาเสนอเรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่มชายรั กชายอย่างมี อคติ
และเป็ นไปได้แง่ลบ ที่กล่าวถึงสถานภาพของชายรักชายที่นาเสนอมักเป็ นรู ปแบบของการเหมารวม
เป็ นพวกกระตุ ้ง กระติ้ ง ชอบเที่ ย วกลางคื น ชอบนิ น ทา และมี วิ ถี ท างของการด าเนิ น ชี วิ ตที่ ไ ม่
เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติ กรรมทางเพศ ซึ่ งจากบริ บทดังกล่าวจึ งทาให้กลุ่มชายรั กชายในสังคม
หลายคนรู ้สึกอับอาย และลาบากใจต่อการเปิ ดเผยและแสดงตนออกมาต่อสังคม เพราะพวกเขากลัว
ถูกปฏิเสธและกลายเป็ นตัวตลก อีกทั้งยังไม่ให้การยอมรับความเป็ นรักร่ วมเพศของตน มีเพียงส่ วน
น้อยที่กล้าเปิ ดเผยตัวเอง ทาให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสังคมอีกสังคมหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสังคมที่อยู่ในโลก
ไซเบอร์ ที่มีการนาเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคมมาเชื่ อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ จนทาให้
เกิดเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่าอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งการเกิดขึ้นของเครื อข่ายดังกล่าวนี้
ไม่ใช่เพียงแต่เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เท่านั้น แต่ยงั เกิดเครื อข่ายทางสังคมอีกด้วยโดยลักษณะของ
เครื อข่ายทางสังคมนั้น เป็ นสิ่ งที่เชื่ อมโยงระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีลกั ษณะ
ของสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเพื่อน ผูร้ ่ วมงาน เป็ นชุมชน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายที่กว้างที่สุด (กิ่งรัก อิง
คะวัต, 2552)
หากย้อนกลับไปในยุค โบราณของอี ยิป กรี ก และโรมัน พฤติ กรรมแบบชายรั กชายเกิ ด
ขึ้นมานานแล้วหลายศตวรรษ ดังจะปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ ทางวรรณกรรม ภาพวาด และภาพ
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แกะสลักมากมาย อีกทั้งบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ ต่างก็มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแพร่ หลาย
แม้แต่นกั ปราชญ์อย่าง อริ สโตเติ้ล ยังเขียนถึงความรักที่เขามีต่อเด็กหนุ่ม โดยไม่เกรงกลัวต่ออะไร
ทั้งสิ้ น ในยุคของจักรวรรดิโรมัน ก็มีโสเภณี ชายบาเรอความสุ ขอย่างแพร่ หลาย จูเลียส ซี ซาร์ เอง ก็
เป็ นที่ ก ล่ า วถึ ง ว่ า ชอบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ องครั ก ษ์ ห นุ่ ม นอกจากนั้ น ยัง มี บุ ค คลส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมากมาย อาทิเช่น พระเจ้าเฟรเดอริ คมหาราช ไมเคิล แองเจลโล
เพลโต ลีโอนาโด ดาวินซี เชคสเปี ยร์ มาร์ โล ไซคอฟสกี้ ออสการ์ ไวลด์ เป็ นต้น (เจริ ญวิทย์ ฐิติวรา
รักษ์, 2544) แต่ดว้ ยความทันสมัยที่เข้ามาจึงส่ งผลทาให้พฤติกรรมของคนภายในสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเจริ ญของเทคโนโลยี อี กทั้งมี การเลื อกคู่ไ ด้อิส ระมากขึ้ น ไม่ถูกคลุ มถุ งชนเหมื อน
สมัยก่ อน และมี ช่องทางต่อการหาคู่เพิ่มมากขึ้ นโดยเฉพาะรู ปแบบของการสื่ อสารโดยอาศัย สื่ อ
อินเตอร์ เน็ต ทาให้การสื่ อสารมีความรวดเร็ วมากขึ้น และเนื้ อหาของการพูดคุ ยและสนทนากัน ก็
เป็ นอิสระมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั นั้น ได้เข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจาวัน
ของทุ ก บุ ค คลมากขึ้ นอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ โดยเฉพาะคุ ณลัก ษณะพิ เศษบนสมาร์ ท โฟนที่ มี ต่อ
รู ปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรี ยกว่าแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่เชื่ อมต่อ
สัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้ สายได้ทุกที่ ทุกเวลา จะทาให้สามารถช่ วยย่นระยะเวลาของการส่ งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆได้เร็ วยิง่ ขึ้น (ชยภัทร จินดาเลิศ, 2552)
พัฒนาการการหาคู่ครองของคนไทยสมัยโบราณเริ่ มจากหนุ่มสาวไปเจอกันในงานวัด หรื อ
เทศกาลประเพณี ต่าง ๆ เมื่อถูกใจก็เกี้ยวพาราสี กนั จนเป็ นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ าย ฝ่ ายชายจึงให้ผใู ้ หญ่
ไปสู่ ขอฝ่ ายหญิงมาเป็ นแม่เรื อน มิเช่นนั้นก็ตอ้ งพึ่งพาแม่สื่อแม่ชกั เป็ นผูท้ าหน้าที่จบั คู่ให้หนุ่ มสาว
ได้พบ นัดเที่ยว และคบหาดู ใจกัน ล่วงเข้าสู่ ยุคสมัยที่มีสื่อสิ่ งพิมพ์ คนก็เริ่ มหาคู่ผ่านคอลัมน์จบั คู่
เช่น คอลัมน์มาลัยเสี่ ยงรัก โดยลุงหนวด ที่ส่งรู ปและข้อมูลส่ วนตัวไปลงหนังสื อพิมพ์ เพื่อหาเพื่อน
ใจที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน พัฒนาไปสู่ ความสัมพันธ์ประเภทอื่น ๆ ทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไปหาคู่
กันในสถานที่เที่ยว ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นที่เที่ยวยามค่าคืน และรู ้กนั ดีวา่ เป็ นได้เพียงเพื่อนเที่ยวเพื่อนกิน
กันชัว่ ครั้งชัว่ คราวเท่านั้น เมื่อโลกาภิวตั น์พาระบบอินเทอร์ เน็ตมาถึง กระบวนการการหาคู่ก็ง่ายดาย
ขึ้นมาก โดยพัฒนามาจากโปรแกรมแชตบนคอมพิวเตอร์ เช่น ไอซี คิว เพิร์ช เว็บบอร์ ดต่าง ๆ เว็บหา
คู่ มาจนถึ งเอ็มเอสเอ็น โปรแกรมแชตของฮอตเมลที่มีคนนิ ยมใช้กนั ทัว่ โลก เพียงแค่ดาวน์โหลด
โปรแกรมมาไว้ในคอมพิวเตอร์ และกรอกยูสเซอร์ เนมและพาสเวิร์ดเท่านั้นก็เข้าไปคุยกับเพื่อนได้
ทัว่ โลกแล้ว การพัฒนาจากการคุยกันจนไว้เนื้ อเชื่ อใจแล้วจึงนัดออกไปพบกันในโลกความเป็ นจริ ง
จึงเกิดขึ้นได้ และทาให้หลายคู่ได้แต่งงานกันเพราะโปรแกรมแชตก็มีเยอะแล้ว แต่ที่ถูกหลอกไปทา
มิ ดีมิร้ายหรื อหลอกลวงขโมยทรั พย์สินก็คงมี พอกัน แต่คงไม่ค่อยมี ใครอยากเป็ นข่าวร้ าย ๆ สัก
เท่าไร ต่อมาเว็บโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ก อย่าง Hi5 เริ่ มเกิ ดขึ้ น โดยผูพ้ ฒั นาเขี ยนโปรแกรมให้มีก ารส่ ง
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จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปเชิ ญคนมาสมัค รเป็ นสมาชิ ก เมื่ อสมัค รสมาชิ ก เสร็ จ ก็ มี ค าสั่ ง ให้ส่ง
จดหมายออกไปเชิ ญชวนเพื่อนในลิสต์มาสมัครต่อ ๆ กันไปอีกกลายเป็ นโซเชี ยลเน็ตเวิร์กที่คนเล่น
เว็บเดียวกัน สามารถมาทาความรู ้จกั ตัวตนของกันและกันผ่านรู ปถ่ายและโปรไฟล์บนเว็บโซเชี ยล
เหล่านั้นได้ ซึ่ งภายหลัง Facebook ของซักเกอร์ เบิร์กก็มาแรงแซงเว็บโซเชียลอื่น ๆ ขึ้นแท่นโซเชี ยล
เน็ ตเวิร์ก อันดับ 1 ส าเร็ จ จนท าให้หลายคนต้องมีแอกเคานต์ Facebook อย่า งน้อยคนละ 1 แอก
เคานต์ คนจึงเปลี่ยนมาทาความรู ้จกั กันผ่าน Facebook เพราะได้คุย ได้แสดงความเห็น แบ่งปั นสิ่ งที่
สนใจร่ วมกัน จนกระทัง่ ถึ งยุคของเทคโนโลยีของสมาร์ ทโฟนที่ สามารถรองรั บโซเชี ยลเน็ ตเวิร์
กได้อย่างไร้ ขีดจากัดมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีระบุพิกดั GPS ซึ่ งมีมากับสมาร์ ทโฟนทุกเครื่ อง
จึงทาให้เราหาเพื่อนใหม่ง่ายดายแบบที่แทบจะเดิ นไปหาได้ในทันที หากกาลังออนไลน์แอปพลิ เค
ชันเดียวกันอยูใ่ นขอบเขตใกล้ ๆ กัน แอปพลิเคชันประเภท “หาคู่” ช่วยเยียวยาอาการโดดเดี่ยวของ
คนเมืองได้ ยิ่งได้รับความนิ ยมก็ยิ่งมีคนพัฒนาออกมาหลากหลายยี่ห้อ และมีลกั ษณะเจาะจงเฉพาะ
กลุ่ ม มากขึ้ น เพื่ อให้สั ง คมมี ท างเลื อกหลากหลาย จากที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการหาเพื่ อนคุ ย ปกติ
ธรรมดา ก็กลายเป็ นโปรแกรมที่นามาใช้หาคู่
จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของอินเตอร์ เน็ตและรู ปแบบของการใช้งานดังกล่าว ทาให้การ
สื่ อสารของอินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในปั จจุบนั โดยเฉพาะการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อ
การสนทนาและการทาความรู ้จกั กันได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น คู่สนทนากล้าเปิ ดเผยความรู ้สึกนึ กคิดมากขึ้น
แต่ทว่าเมื่อพิจารณาจากอีกแง่มุมหนึ่ งจะพบว่าการสื่ อสารในอินเตอร์ เน็ตนั้น ก็ช่วยให้คู่สนทนามี
โอกาสได้ปิ ดบัง ความจริ งหรื อเรื่ องราวจากชี วิตจริ ง ของตนเองได้ม ากขึ้ นเช่ นกัน เพราะว่า การ
สื่ อสารในอิ นเตอร์ เน็ ตก็เป็ นเพียงการสื่ อสารที่ ไม่ตอ้ งเห็ นหน้าคู่สนทนา ไม่ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับคู่
สนทนา อากัปกิ ริยา ท่าทาง อวัจนภาษา เสี ยง สี หน้า การเคลื่ อนไหวของร่ างกาย และลักษณะที่
ปรากฎให้เห็ นภายนอก ที่ สามารถเห็ นได้จากการสนทนาแบบเผชิ ญหน้า หรื อแม้แต่การคุ ยทาง
โทรศัพ ท์ ภาษากายทั้ง หมดนี้ ดูเหมื อนจะขาดหายไป แต่ ก ารสื่ อสารผ่า นสื่ อกลางผ่า นเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ ตหรื อชุ มชนออนไลน์กลับได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้ นและมีบทบาทมากขึ้นในสังคม
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และการขยายตัวสู่ ทุกส่ วนที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ และเป็ น
ที่น่าสนใจว่า จากจานวนผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนั้น จะมีสัดส่ วนของชายรักชายจานวน
เท่าใด ที่มีการสนทนาผ่านชุ มชนออนไลน์ดงั กล่าว แม้วา่ จะยังไม่มีสถิติที่สามารถยืนยันข้อมูลและ
บทบาท ตลอดจนพฤติกรรมของชายรักชายในการใช้สื่อชุ มชนออนไลน์สมัยใหม่ในประเทศไทย
เนื่องเพราะการสื่ อสารด้วยอินเตอร์ เน็ต ทาให้ผสู ้ ื่ อสารมองไม่เห็นร่ องรอยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ตัวผู ้
สื่ อสารหมดโอกาสที่จะเห็ นการแสดงออกทางสี หน้า และท่าทางอื่น ๆ ของผูส้ ื่ อสาร ซึ่ งทาให้ชาย
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รักชายใช้เป็ นช่องทางของการแสวงหา แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริ งของตนเองได้มากกว่าจะแสดง
ให้ปรากฎในสังคมอื่น ๆ (กิ่งรัก อิงคะวัต, 2552)
แอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถื อที่เชื่ อมโยงชายรักชายเข้าไว้ดว้ ยกัน ได้รับการยอมรับใน
ฐานะของสื่ อสมัยใหม่ที่ดารงอยูผ่ า่ นอินเตอร์ เน็ต และถือเป็ นตัวเลือกหนึ่ งในชี วิตประจาวัน อีกทั้ง
ยังเป็ นช่องทางของการสื่ อสารที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ส่วนตัวและเป็ นพื้นที่สาธารณะ ซึ่ งมีเนื้อหาและพื้นที่
สาหรับการใช้ในการสื่ อสารสร้ างสัมพันธ์ สนองความต้องการของตนเอง และการถูกมองว่าแอป
พลิเคชันออนไลน์เพื่อใช้ในการสนทนา ตลอดจนการเชื่ อมสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายเป็ นสิ่ งที่ไม่
เหมาะสม เป็ นแหล่งรวมของสิ่ งที่สังคมรังเกียจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเข้ามาควบคุม จัด
ระเบียบ และดูแลอย่างเข้มงวดใกล้ชิด แต่ขณะเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้าใช้งานก็ยงั คงมีแนวโน้มมากขึ้น
(นุชจริ นทร์ ศรี สุวรรณ์, 2553)
การตรวจสอบถึงประโยชน์การใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย
ตลอดจนความคาดหวังของปฏิสัมพันธ์ของชายรักชายบนพื้นที่สาธารณะดังกล่าว สามารถเข้าถึงได้
จากทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและของโลก นับเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจต่อการศึกษาวิจยั เนื่ องเพราะ
จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ ง
มีตวั ตนและเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (นุ ชจริ นทร์ ศรี สุวรรณ์ , 2553) สอดคล้องกับสิ่ งที่ เจริ ญวิทย์
ฐิติวรารักษ์ (2544) เคยทาการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายใน
เว็บ ไซต์ไ ทยที่ พ บว่า สารสนเทศและภาพตัว แทนของชายรั ก ชายในเว็บ ไซต์ไ ทยมี ค วามหมาย
รู ปแบบของการนาเสนอที่ต อกย้ าภาพสรุ ปแบบเหมารวมของชายรักชาย กล่าวคือ สังคมและสื่ อ
กระแสหลักเป็ นผูส้ ร้างให้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าชายรักชายได้สร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนแบบ
ใหม่ของชายรักชายขึ้นมาในพื้นที่อินเตอร์ เน็ตอีกด้วย โดยผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่จะมีความต้องการจาก
ภายใน กล่าวคือต้องการแสดงออกถึงความเป็ นรักรวมเพศของตน
ดังนั้นปั จจัยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชายดังกล่าว จึงเป็ น
การสื่ อ สารของกลุ่ ม ชายรั ก ชายจ านวนมากที่ มี ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละสานต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ใ น
หลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่ งการสื่ อสารผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะเรื่ องราวสาหรับชาย
รักชายแต่เพียงเท่านั้น แต่ยงั เป็ นพื้นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเข้ามาชมได้ เป็ นอีกสังคมหนึ่ งที่ซ่ ึ ง
กลุ่ มชายรั กชายชอบเข้ามาใช้พ้ืนที่ ดงั กล่ าว แสวงหาและสนองความต้องการจากสิ่ งต่าง ๆ ที่ อยู่
ภายในแอปพลิเคชันดังกล่าว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจจะทาการศึกษาเกี่ยวกับ “ประโยชน์และความพึง
พอใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)” ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่ช่วย
ให้สามารถรับรู ้ วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของการสื่ อสาร ความต้องการ
และความคาดหวังของการรวมกลุ่มและบริ บทอื่น ๆ ในกลุ่มชายรักชายดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้สังคม
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ได้ทราบและตระหนักถึงความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อชายรักชายเป็ นไปอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริ ง

1.2 ปัญหาของการวิจัย
1) ความคาดหวังต่อแอปพลิ เคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้ อหาของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) เป็ น
อย่างไร
2) ปั จจัยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของชายรักชาย (เกย์) เกิ ดจากปั จจัย
ใดบ้าง
3) ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชาย
รักชาย (เกย์) เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคาดหวังการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้ อหาของกลุ่มชายรัก
ชาย (เกย์)
2) เพื่อศึกษาปั จจัยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของชายรักชาย (เกย์)
3) เพื่อศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของ
กลุ่มชายรักชาย (เกย์)

1.4 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือ
ของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ครั้งนี้ ซึ่ งการเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ครั้งแรกจะต้องเข้าสู่ ระบบโดย
ต้อ งท าการสมัค ร ID ก่ อ นหรื อ สามารถลิ ง ก์ ก ับ ทาง Facebook ได้เ ลย ซึ่ งเริ่ ม ต้น ก็ จ ะต้ อ งใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราให้ครบ การจัดการเกี่ยวกับโปรไฟล์ของตนเองสาคัญมาก ต้อง
บอกเกี่ยวกับตัวตนให้สมาชิ กผูใ้ ช้แอปพลิเคชันได้รู้จกั ลงรู ปภาพ รสนิยมทางเพศ การทางานของ
แอปพลิเคชันหาคู่จะใช้การระบุตาแหน่งของผูใ้ ช้ภายในรัศมีแบบเรี ยลไทม์ และแสดงโปรไฟล์ของ
คนที่ผ่านเข้ามาในรั ศมี ดงั กล่าวบนหน้าแอปพลิ เคชันหาคู่ของผูใ้ ช้งานคนอื่ น ๆ จากนั้นก็แล้วแต่
ผูใ้ ช้งานจะคัดเลือกการคนที่ชื่นชอบเข้ามาคุย
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ในแอปพลิเคชันหาคู่จะมี “ระบบการคัดกรองคน” ที่ละเอียดในแอปพลิเคชันหาคู่มีจานวน
ผูใ้ ช้งานเป็ นล้าน ๆ คน ซึ่ งหากขึ้นชื่ อว่าหาคู่แล้วทุกคนย่อมอยากได้คนที่คิดว่าใช่ แต่จะหายังไงใน
จานวนขนาดนี้ แอปพลิ เคชันจะค้นหาคนที่มีความชอบ ความสนใจอย่างเดียวกันมาลองคุยกัน เชื่อ
ว่าหากคนทั้งสองมีความชอบเหมือนกันแล้วมักจะไปได้ดีกว่าคนที่มีความชอบไม่เหมือนกัน ดังนั้น
มัน จะมี ค าว่า “Match” หมายถึ ง ข้อ มู ล ความต้อ งการของเราและอี ก ฝ่ ายมี ค วามสอดคล้องกัน
(ส่ วนมากเอาข้อมูลจากการกด Like ใน Facebook) แอปพลิเคชันหาคู่จะเลือกคนนั้นมานาเสนอให้
เห็นว่าคนนี้ มีความชอบเหมือนกันช่วยเพิ่มโอกาสหาคนที่ใช้มากขึ้นนัน่ เอง โดยจะดาเนินการศึกษา
จากแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชาย จานวน 5 แอปพลิเคชันที่มีความนิ ยมเป็ นอันดับต้น ๆ ดังนี้ 1)
Blued Application 2) Hornet Application 3) Jack’d Application 4) GuySpy Application 5) Grindr
Application
1) Blued Application

ภาพที่ 1.3 Blued Application
แหล่งทีม่ า: เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.
Blued (บลู-ดี) คือแอปพลิเคชันสาหรับชายรักชายที่ไม่ได้ถูกใช้สาหรับแค่หาคู่นอน
แต่ตวั แอปพลิ เคชันนี้ สามารถตอบโจทย์ในการหาเพื่อนได้อย่างสมบู รณ์ แบบ เช่ น การที่ Profile
ของตัวเองเป็ นเสมือนหน้า Wall ซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ช้สามารถ Post รู ป ข้อความ หรื อวิดีโอ และผูใ้ ช้คน
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อื่น ๆสามารถที่จะเข้าดูโปรไฟล์และกด Follow ได้ ในการแชทก็มีสติ๊กเกอร์ ให้เลื อกใช้เหมื อนใน
โปรแกรม LINE นอกจากนี้ Blued (บลู-ดี) ยังมีฟังก์ชนั่ Group ทาให้สามารถรวมกลุ่มกับคนที่ชอบ
อะไรเหมือน ๆ กันได้ เช่น ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรู ป ชอบดูหนัง เป็ นต้น ยิง่ สาหรับคนชอบเที่ยว Blued
(บลู-ดี) ก็มีฟังก์ชนั่ ทีชื่อว่า “Gay Map” ที่จะเป็ นตัวช่วยแนะนาสถานที่ที่กลุ่มชายรักชายควรจะแวะ
ชม อาจจะเป็ น สปา ผับ บาร์ หรื อ โรงแรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกเหนื อ จากนี้ Blued (บลู - ดี ) ยัง มี ฟั ง ก์ ชั่น อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ ร องรั บ การเป็ น
Social Community App เต็มตัว ที่สาคัญที่สุด แอปพลิ เคชันนี้ ให้ใช้งานได้ฟรี ครบทุกฟั งก์ชั่นไม่มี
การแยกระบบ Premium หรื อ Extra ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ Feature อื่น ๆ เพิ่มเติม เหมือน
ที่ แอปพลิ เคชันต่ า ง ๆ นิ ย มท ากันอยู่ ซึ่ ง การที่ พ ยายามผันตัวมาเป็ น Social Community บ้า งนั้น
แสดงให้เห็ นถึ งนัยยะสาคัญอีกนัยหนึ่ งว่าปั จจุบนั คนกลุ่มนี้ ไม่ได้ตอ้ งการใช้เพื่อการเจอกัน หรื อ
จีบกัน เท่านั้น แต่แอปพลิเคชันเหล่านี้ ตอ้ งเป็ นช่องทางที่ให้คนกลุ่มนี้ ได้ติดต่อ พบปะ แบ่งปั นและ
ช่ วยเหลื อกันในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเพศให้หลายคนที่ไม่มีพ้ืนที่ในชี วิตจริ ง ได้มีพ้ืนที่ยืน
ท่ามกลางกลุ่มคนที่เข้าใจกัน
2) Hornet Application

ภาพที่ 1.4 Hornet Application
แหล่งทีม่ า: เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.
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ด้วยจานวนผูใ้ ช้ 25 ล้านคน Hornet คื อสั ง คมชายรั ก ชายขนาดใหญ่ ช่ วยให้ผูใ้ ช้
สามารถเชื่ อมต่อกับผูท้ ี่มีความสนใจคล้ายคลึ งกันเพื่อการพบปะ สร้างมิตรภาพ หรื อแม้แต่การหา
เพื่อนในสถานที่ใหม่ ๆ ผูใ้ ช้สามารถสร้างส่ วนกาหนดค่าแบบโต้ตอบ Hornet สร้างขึ้นโดยเพศชาย
รักชายเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์
Hornet เป็ นแอปพลิเคชันที่มีหลายระดับ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ค้นหา
เป้ าหมายชาวเราที่ตอ้ งการได้ แถมมีเนื้อหาข่าวสารอื่น ๆ ให้เลือกแบบไม่มีโฆษณากวนใจก็ได้ มีท้ งั
แบบจ่ายเงินและเล่นฟรี สามารถซ่อนภาพของเราได้หรื อปล่อยให้ใครเห็นก็ได้ มีการบอกระยะของ
ชาวเราที่เล่นด้วยกันในรัศมีที่ต้ งั ค่าได้ หากอยากรู ้วา่ ใครส่ องเราบ้างก็ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่ม เป็ นอีกสังคม
ที่คนนิยมกันเยอะ (เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.)
3) Jack’d Application

ภาพที่ 1.5 Jack’d Application
แหล่งทีม่ า: เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.
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Jack’d คือแอพเฉพาะทางที่มีกลุ่มชายรักชายมาติดต่อพูดคุ ยแบ่งปั นและพบปะกัน
ทุกคนมีรูปร่ างความคิดเห็ นและรสนิ ยมที่ต่างกัน การเริ่ มใช้งานได้เร็ วขึ้นด้วยการเข้าสู่ ระบบผ่าน
Facebook ดูและแชทกับชายรักชายใกล้ตวั คุณและจากทัว่ โลก ที่มีรูปโปรไฟล์มากมาย ส่ งรู ปภาพได้
อย่างรวดเร็ ว เป็ นการเปิ ดเผยตัวตนให้มากขึ้นด้วยการแชร์ รูปส่ วนตัวในโปรไฟล์ บอกเล่าเรื่ องราว
ส่ วนต่าง ๆ ในโปรไฟล์ที่กาหนดเองได้ และมีตวั กรองหลายตัวจะช่วยมองหาคนที่ใช่ง่ายขึ้น
และ Jack’d ยังมีฟีเจอร์ แบบโปรคือไม่มีโฆษณาในหน้าจอ เพิ่มการเห็ นสมาชิ กใน
ตารางมากกว่าเดิมเป็ น 2 เท่า ดูวา่ ใครสนใจคุณด้วยรายชื่ อสมาชิ กที่เข้ามาดู ไม่จากัดจานวนครั้งการ
จับคู่ ใช้ส่งรู ปภาพสู งสุ ด 18 รู ปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แล้วจากัดวงการค้นหาให้แคบลงอีกด้วย
ตัวกรองที่มากขึ้น
4) GuySpy Application

ภาพที่ 1.6 Guyspy Application
แหล่งทีม่ า: เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.
Guyspy นั้นเป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ GPS บนมือถือเพื่อการจีบ การเชื่อมสัมพันธ์ทาง
สังคม เพศสัมพันธ์รวดเร็ ว เดทเกย์หรื อสัมพันธ์ระยะยาว แอปพลิ เคชันนี้ เป็ นแอปพลิ เคชันเกย์ฟรี
Guyspy มีฟีเจอร์ ฟรี ในการค้นหาหนุ่ม ๆ ด้วยความสามารถในการอัพโหลดรู ปภาพได้ บันทึกและ
รับข้อความเสี ยงทักทายและแลกเปลี่ยนข้อความแบบวีดิโอ ทาให้ GuySpy เป็ นแอปพลิเคชันที่ยอด
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สาหรับการพบปะกับเกย์ เพลิ ดเพลิ นไปกับการสนทนากับเกย์และจับคู่กบั เกย์ที่ชื่นชอบสุ ด ๆ ได้
(http://www.guyspy.com/user-agreement)
5) Grindr Application

ภาพที่ 1.7 Grindr Application
แหล่งทีม่ า: เทพประทาน เหมเมือง, ม.ป.ป.
แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิ ยมในกลุ่มชายรักชายในปั จจุบนั โดยแอปพลิเคชันหาคู่
ที่ได้รับความนิ ยมอย่าง Grindr เป็ นแอปพลิเคชันแชทอีกหนึ่ งตัวที่มีการทางานที่ครบครันไม่ว่าจะ
เป็ นการส่ งรู ป วิดีโอ ข้อความ ไฟล์เพลงก็สามารถส่ งได้ ที่พิเศษคือ Grindr สามารถตรวจเช็คได้ว่า
คนที่ใช้แอปพลิ เคชันนี้ อยู่ในรัศมีอยูต่ รงไหน โดยจะแสดงบนแผนที่บนแอปพลิ เคชัน อีกทั้งแอป
พลิเคชันดังกล่าวยังสามารถคุยกันง่าย สะดวกมากขึ้น แค่เข้าใช้งานมาก็รู้แล้วว่ารอบ ๆ ตัวผูใ้ ช้งานมี
ใครบ้างหน้าตาอย่างไร หุ่ นแบบไหน ไลฟ์ สไตล์ยงั ไงจึงเป็ นเรื่ องง่ายต่อการทดลองคุยกัน ต่อมาถ้า
คุยแล้วชอบก็แลกเบอร์ โทรศัพท์เพื่อนัดหมายกันต่อไป
Grindr เป็ นโปรแกรมแชตที่ใช้เทคโนโลยีระบุพิ กดั GPS ในการค้นหาและเชื่ อมต่อ
สมาชิ ก ที่ อ ยู่ บ ริ เวณใกล้ ก ัน โดยผู ้ใ ช้ จ ะต้อ งลงโปรแกรมบนสมาร์ ท โฟนหรื อแท็ บ เล็ ต ใน
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส, แอนดรอยด์ และแบล็กเบอร์ รี ซึ่ งมีท้ งั แบบให้เล่นฟรี และเสี ยเงิ น เมื่อ
ผูใ้ ช้ล งทะเบี ย นโดยกรอกประวัติและใส่ รูป ภาพแล้ว จะสามารถเช็ ก อิ นเข้า สู่ โปรแกรมเพื่ อส่ ง
ข้อความถึ งสมาชิ กที่กาลังออนไลน์อยู่ได้ โดยที่แอปพลิ เคชันจะค้นหาคนที่ อยู่รอบ ๆ ตัวในรั ศมี
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ประมาณ 5 กิโลเมตรที่กาลังออนไลน์ข้ ึนมา ซึ่ งแอปพลิเคชันนี้เป็ นที่นิยมสาหรับชาวเกย์ไทย Grindr
ก็ติดอันดับ 4 ของแอปพลิเคชัน iPhone ที่ทารายได้สูงสุ ดในหมวด Social Networking แล้ว และยัง
มีคาโฆษณาว่าเป็ นชุมชนชาวเกย์สังคมใหญ่ที่มีผใู ้ ช้มากกว่า 3 ล้านคนใน 192 ประเทศอีกด้วย
แอปพลิ เคชันหาคู่สาหรับชายรักชายที่นิยมเล่นกันทัว่ โลก จะค้นหาเพื่อนในรัศมีที่
ใกล้กนั จนไปถึงห่ างออกไปถึงซี กโลกได้เพียงแค่ปักหมุดในโปรไฟล์สามารถระบุรสนิยมทางเพศ
ไลฟ์ สไตล์และความต้องการส่ วนตัว มีการตั้งค่ารู ปลับส่ วนตัวได้ดว้ ย และดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิ งลึกโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย จานวน 10 คน ที่เข้าใช้งานแอปพลิเค
ชันหาคู่ของชายรักชาย ที่มีการใช้งานเป็ นประจา อย่างน้อยวันละ 2 ชัว่ โมงขึ้นไป อายุระหว่าง 2035 ปี เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
แอปพลิ เ คชัน หาคู่ ข องชายรั ก ชาย (เกย์) หมายถึ ง แอปพลิ เ คชัน ที่ มี ก ารออกแบบและ
นาเสนอเพื่อกลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ ชายรักชาย สามารถตอบสนองกับความต้องการและมีความเป็ น
พื้นที่สาธารณะ เช่นเดียวกันกับ แอปพลิเคชันหาคู่ปกติทวั่ ไป แต่โดยปกติแล้วบุคคลที่เข้าใช้งานจะ
มีปฏิสัมพันธ์ผา่ นแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชายจะเป็ นบุคคลที่รักและชอบเพศเดียวกัน เนื่องจาก
เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงถึงความเป็ นตัวตน และกลุ่มของชายรักชายได้
รัศมี หมายถึง จุดเชื่ อมต่อระหว่างจุดศูนย์กลางของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน ไปยังเส้นรอบวง
เป็ นวงกลม ลัก ษณะเหมื อนเรดาร์ รอบจุ ดศู นย์กลางทาให้ท ราบผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันหาคู่ที่อยู่
ใกล้เคียง
รักร่ วมเพศ หมายถึง บุคคลที่มีความคิดและความรู ้สึกทางเพศต่อบุคคลที่เป็ นเพศเดี ยวกัน
แบ่งได้เป็ นชายรักชาย และหญิงรักหญิง
ชายรักชาย (เกย์) หมายถึง ผูช้ ายที่มีความพึงพอใจและรู ้สึกทางเพศกับบุคคลที่เป็ นเพศชาย
ด้วยกัน โดยไม่ได้หมายถึงการปฏิบตั ิกามกิจเสมอไป แต่อาจเป็ นความพึงพอใจที่หยุดตรงแค่ได้พบ
หน้า อยูใ่ กล้ พูดคุย หรื อสัมผัสกับคนที่ตนเองรักชอบ สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ จะคัดเลือกเฉพาะชาย
รักชายที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ หรื อมีปฏิสัมพันธ์ผา่ นแอปพลิเคชันหาคู่เท่านั้น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ หมายถึง ชายรักชายจานวน 10 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี มีการใช้งาน
แอปพลิเคชันหาคู่ต้ งั แต่ 2 ชัว่ โมงขึ้นไปใน 1 วัน ซึ่งในงานวิจยั เล่มนี้จะไม่ใช้ชื่อจริ งในการอ้างอิงจะ
เรี ยกผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแทน
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แรงจูงใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึก ความคิ ดเห็ น การรั บรู ้ การตี ความ หรื อการคาดการณ์ ต่ อ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับตน โดยคาดหวัง
หรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนต้องการ หรื อคาดหวังเอาไว้ยถึง พลังผลักดัน
ให้คนมีพฤติกรรม และยังกาหนดทิศทางและเป้ าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสู ง จะ
ใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ลดละ
ความคาดหวัง หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น การรับรู ้ การตีความ หรื อการคาดการณ์ ต่อ
การใช้บริ การต่าง ๆ ที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นของบุคคลต่อแอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของชายรัก
ชาย
การใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลที่ได้ตามต้องการ สิ่ งที่เป็ นผลดีหรื อเป็ นคุณ สิ่ งที่มีผลใช้ได้ดี
หลังการใช้บริ การแอปพลิเคชันหาคู่
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ภายในจิ ต ใจของผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ และได้รั บ การ
ตอบสนองด้วยดีจากแอปพลิเคชันหาคู่
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน หมายถึง องค์ประกอบของสาเหตุที่ทาให้เกิดผลของ
การใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชาย

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่ อ น าเสนอผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ แก่ ผู ้ที่ มี บ ทบาทและเกี่ ย วข้ อ งให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการนาเสนอสารสนเทศ และภาพตัวแทนของชายรักชายให้เหมาะสม และสร้างการ
ยอมรับในบทบาทของสื่ อสมัยใหม่
2) เพื่อขยายเนื้ อหาของการศึกษาด้านสารสนเทศไปสู่ สื่อเฉพาะกลุ่ม โดยนาแนวคิดเรื่ อง
การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนมาพิจารณา

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บน
โทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจ
การใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย รวมทั้งศึกษาปั จจัยการใช้แอปพลิเค
ชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของชายรักชาย และศึกษาความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ ด้าน
รู ปแบบเนื้ อหาของกลุ่มชายรักชายครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี รวมทั้งองค์ความรู ้
ต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อใช้นามาอธิ บายปรากฎการณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลและเป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการวิจยั ในการศึกษาปั จจัยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือ
ของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) เพื่อนาไปสู่ องค์ประกอบและตัวชี้ วดั คุณภาพด้านประโยชน์และความพึง
พอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy Theory)
2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง
2.1.2 ลักษณะความคาดหวัง
2.1.3 การกาหนดความคาดหวัง
2.2 ทฤษฎีการเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure Theory)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Theories of Motivation)
2.4 ทฤษฎี ล าดั บ ขั้น ความต้ อ งการของ Abraham H. Maslow (Maslow’s Hierarchy of
Need)
2.5 ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Theory of Interpersonal Communication)
2.6 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Usesand-Gratification
2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชาย
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
2.8.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง (Expectancy Theory)
2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็ นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่ งมิได้จาเพาะเจาะจงที่การกระทาอย่างเดียวแต่จะ
รวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่ อ ความรู ้สึก ทัศนคติและค่านิ ยมอีกด้วย ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลาย
ท่าน ดังต่อไปนี้
Getzels, Jackson, and Philip (1968, pp. 45-47) และ Oxford University (1989, p. 281) ได้
ให้ความหมายของความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็ นสภาวะทางจิตใจซึ่ งเป็ นความรู ้สึกนึก
คิดหรื อเป็ นความคิดเห็ นบางอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรื อคาดการณ์ ล่วงหน้า ต่อ
บางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็ นหรื อควรจะเกิ ดขึ้นเพราะคนเราต่างมีความคิ ดและความต้องการ
แตกต่างกัน พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปด้วยในขณะที่ Son (1988, p. 281)
และ Clay (1988, p. 252) ได้ศึกษาว่าความคาดหวังเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตและเชื่ อว่า
บางสิ่ งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรื อเป็ นความเชื่ อว่าบางสิ่ งบางอย่างควรจะเกิดขึ้นหรื ออาจะเกิดขึ้นหรื อ
ค่าความน่าจะเป็ นของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่มุ่งหวังไว้ ส่ วน De Cecco (1967, pp. 80-82) ได้ศึกษาและทา
วิจยั เกี่ยวกับความคาดหวัง โดยได้ให้ความสนใจในเรื่ องของความคาดหวังขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
ความรู ้สึกนึ กคิดและการคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด โดยสิ่ งนั้น ๆ อาจะเป็ นรู ปธรรม
หรื อนามธรรมก็ได้
และก็มีนกั วิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและได้ให้
ความหมายของความคาดหวังไว้ ดังนี้
สุ ณีย ์ ธีรดากร (2542, น. 208) กล่าวว่า ความคาดหวัง คือ ความคาดหวังว่าพฤติกรรมนั้นจะ
เป็ นสาเหตุให้ไปถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้
พิสิฐ มหามงคล (2546, น. 17-20) กล่าวว่า ความคาดหวังในความหมายที่เป็ นลักษณะทาง
จิตวิทยา มิได้เจาะจงที่การกระทาอย่างเดียว แต่จะรวมถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรู ้สึก ทัศนคติและ
ค่านิยมด้วย
ชิ ษณุ กร พรภาณุ วิชญ์ (2540, น. 6) อธิ บายว่า ความคาดหวัง หมายถึ ง ความรู ้ สึก ความ
คิ ดเห็ น การรั บ รู ้ การตี ค วามหรื อการคาดการณ์ ต่อเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ นของบุ คคลที่
เกี่ ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในสิ่ งที่ ค นต้องการหรื อ
คาดหวังเอาไว้
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Vroom (1970) กล่ าวว่า ความคาดหวังเป็ นการที่บุคคลรับรู ้ ถึงการปฏิบตั ิที่เหมาะสมตาม
บทบาทของตนเองและรั บรู ้ ถึงบทบาทของบุ คคลอื่ น และความคาดหวังจะเป็ นตัวบอกว่าบุ คคล
จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ต่าง ๆ
Bandura (1982) ได้ก ล่ า วถึ ง ความคาดหวัง ต่ อ การกระท าหรื อ สถานการณ์ ว่า เป็ นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็ นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็ นระดับหรื อค่าความน่าจะเป็ นของสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งที่มุ่งหวังไว้
Porter and Lawler (1968) ได้กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึ งความคาดหวังต่อการกระทา
หรื อสถานการณ์วา่ เป็ นความเชื่อมัน่ ที่มีต่อสิ่ งหนึ่งว่าน่าจะเป็ นอย่างที่คิดไว้
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ ความคาดหวังเป็ นความคิด ความเชื่ อ ความต้องการ ความมุ่งหวัง
หรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ ง เช่น บุคคล การกระทาหรื อเหตุการณ์เป็ นต้น จึงเป็ นการคิด
ล่ วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่ งที่ เป็ นไปได้ว่าจะเกิ ดตามที่ ตนคิ ดไว้ ทั้งนี้ ความคาดหวังของบุคคลจะ
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและเป็ นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2.1.2 ลักษณะความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็ นตัวบ่งชี้ แห่ งความสาเร็ จซึ่ งจะช่ วยในการตัดสิ นใจของแต่ละคนในการ
เลื อ กการกระท าไว้ท้ ัง นี้ ทั้ง นั้ น ขึ้ นอยู่ ก ับ ลัก ษณะ และความแตกต่ า ง ของแต่ ล ะบุ ค คล และ
สภาพแวดล้อมซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ ที่จะทาให้ความคาดหวังนั้นเป็ นจริ งขึ้นมาได้
ดังนั้นจึงมีผใู ้ ห้ความหมายของลักษณะความคาดหวังไว้หลายท่าน ดังนี้
Vroom (1970) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับความคาดหวังว่า ลักษณะของความคาดหวังนั้นเปรี ยบ
เหมือนกับ “การเล่นละครเวที” กล่าวคือ จะต้องมีผแู ้ สดง ผูช้ ม และมีบทบาทสาคัญสาหรับผูแ้ สดง
กล่าวคือ
1) ความคาดหวัง หมายถึง ภาวะความเป็ นจริ งต่าง ๆ ทางสังคม จะสามารถเปรี ยบได้
เช่นกับละคร ซึ่ งประกอบด้วยตาแหน่งต่าง ๆ ทางสังคมมากมาย โดยมีบรรทัดฐานเป็ นตัวกาหนดว่า
บุคคลควรจะมีพฤติกรรมเช่นใดในสังคม กิจกรรมหรื อการกระทาต่าง ๆ ทางสังคมจะถูกจัดระบบ
และควบคุ มโดยบรรทัดฐานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และเงื่อนไขของสังคมที่แตกต่างกัน
ไป
2) ความคาดหวังจากผูร้ ่ วมแสดงคนอื่ น ๆ หมายถึ ง การที่ สังคมมี บรรทัดฐานซึ่ ง
เปรี ยบเหมื อนสคลิ ปที่ จะกาหนดบทบาทของบุ คคลในความสัมพันธ์ กนั ทางสังคม ดังกล่ าวแล้ว
บุคคลในสังคมจึงต้องมีการสวมบทบาทซึ่ งกันและกัน เพื่อให้บุคคลจะได้คาดหวังพฤติกรรมของ
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บุคคลอื่นในสังคมที่แสดงออกและสามารถปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ตามความคาดหวังของสังคม
และบุคคลอื่น ๆ
3) ความคาดหวังจากผูช้ มเป็ นความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยูใ่ นสภาพต่าง ๆ
กันซึ่ งจะต้องคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอื่นที่ เป็ นเครื่ องนาทางไปสู่ การปฏิ สัมพันธ์ ทาง
สังคมอย่างถูกต้อง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็ นความคาดหวังร่ วม
2.1.3 การกาหนดความคาดหวัง
สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540, น. 12) ได้สรุ ปความคาดหวังไว้วา่ การที่บุคคลจะกาหนดความ
คาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็ นไปได้ดว้ ย ทั้งนี้ เพราะความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึก
คิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยสิ่ งนั้น ๆ อาจจะเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม ก็
ได้ความรู ้สึกนึ กคิด หรื อคาดการณ์น้ นั ๆ จะมีลกั ษณะเป็ นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง
เป็ นเครื่ องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็ นการให้ต่อสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม หรื อนามธรรม
ชนิ ดเดียวกัน ก็อาจจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการ
เห็นคุณค่าความสาเร็ จของสิ่ งนั้น ๆ

2.2 ทฤษฎีการเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure Theory)
ทฤษฎี การเปิ ดเผยตนเองนับเป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของมนุ ษย์นับเป็ นการ
สื่ อสารในบุคคลในสภาวะการสื่ อสารที่เกิดขึ้นโดยมีการเปิ ดเผยตนเองด้วยการสื่ อสาร
โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ขอ้ จากัดความหรื อกล่าวไว้ดงั นี้้
โรเจอร์ ส (Rogers, n.d., อ้างถึงใน บุษบา สุ ธีธร, 2548, น. 377-380) กล่าวว่า เป้ าหมายของ
การสื่ อสารคือความเข้าใจที่ตรงกันของตัวเองและผูอ้ ื่ นซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ต่อเมื่ อได้มีการสื่ อสารกัน
และกันด้วยความจริ งใจ
เจอราด (Jourard, n.d., อ้า งถึ ง ใน บุ ษ บา สุ ธี ธ ร, 2548, น. 377-380) กล่ า วว่า ข้อ ก าหนด
สาคัญเพื่อการดารงอยูข่ องมนุ ษย์ คือ ความเปิ ดเผย/การเปิ ดโอกาสหรื อความโปร่ งใส หมายถึง การ
เปิ ดตนเองให้กบั ทุกสรรพสิ่ งที่เกิดขึ้นในโลกรวมไปถึงเปิ ดตนเองให้ผอู ้ ื่นได้มีโอกาสในการเข้าถึ ง
และรับรู ้ในความเป็ นตัวตนของตนเองด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อมี
การยอมให้ผูอ้ ื่นได้เข้ามามีโอกาสร่ วมประสบการณ์ กนั กับตนอย่างเต็มที่ และเปิ ดเผยตนเองให้มี
โอกาสเรี ยนรู ้และเข้าใจประสบการณ์ของผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน
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เดอวิโต (DeVito, 1978, อ้างถึ งใน บุษบา สุ ธีธร, 2548, น. 377-380) กล่ าวว่า การเปิ ดเผย
ตนเอง หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยแสดงให้ผอู ้ ื่นหรื อให้กลุ่มได้รับทราบบางเรื่ องราวเกี่ยวกับตัว
ท่านเอง ซึ่ งเป็ นที่รู้เฉพาะตัวไม่เป็ นที่เปิ ดเผยสาหรับผูอ้ ื่นทัว่ ไป
การตระหนัก ในตนเองและการเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure) แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น
(บุษบา สุ ธีธร, 2548, น. 378-380) ดังนี้
1) ส่ วนเปิ ด หมายถึ ง ข้อมู ลทั้งหมดในส่ วนที่ เป็ นพฤติ ก รรม ทัศนคติ ความรู ้ สึก
ความต้องการ แรงจูงใจ ความคิดเห็น ฯลฯ เป็ นที่รับรู ้ท้ งั ของผูอ้ ื่นและของตัวเอง การเปิ ดนี้จะขึ้นอยู่
กับระดับความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดของบุคคล
2) ส่ ว นบอด หมายถึ ง ส่ ว นที่ ผู อ้ ื่ น รู ้ แ ต่ ต นเองไม่ รู้ ใ นส่ ว นพฤติ ก รรม กริ ย าการ
แสดงออกที่คนอื่นสังเกตเห็นโดยเจ้าตัวไม่รู้ วิธีลดส่ วนบอดโดยการหาข้อมูลในส่ วนที่ไม่รู้จากผูอ้ ื่น
ด้วยการสร้างความไว้วางใจ และความจริ งใจในการสื่ อสารระหว่างกัน
3) ส่ วนปิ ดบังซ่อนเร้น หมายถึง ส่ วนที่เจ้าตัวรู ้แต่ผอู ้ ื่นไม่รู้เป็ นส่ วนที่เจ้าตัวต้องการ
ปกปิ ด ไม่อยากให้คนอื่นรู ้
4) ส่ วนไม่รู้ หมายถึ ง ส่ วนที่ไม่มีใครรู ้ แม้แต่เจ้าตัวเองก็ตาม ทั้งที่เป็ นเชิ งบวกหรื อ
ในเชิงลบ
เดอวิโต (DeVito, 2000, pp. 81-85 อ้างถึงใน บุษบา สุ ธีธร, 2548, น. 381) สรุ ปปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปิ ดเผยตน ดังนี้
1) ขนาดของกลุ่ม การเปิ ดเผยตนเองจะเกิ ดในกลุ่มเล็กมากกว่ากลุ่มใหญ่ กลุ่มสอง
คนเป็ นบริ บทที่ เกิ ดการเปิ ดเผยตนเองได้มากที่สุด เพราะคู่สื่อสารสามารถฟั งและแสดงปฏิ กิ ริยา
ตอบสนองป้อนกลับได้ทนั ที
2) ความชอบ การเปิ ดเผยตนเองกับ ผูท้ ี่ รู้สึ ก ชอบหรื อรั ก มี แนวโน้ม เปิ ดเผยมาก
ขึ้ นกับคนที่ ไว้วางใจ จะไม่เปิ ดเผยตนเองกับ คนที่ ไม่ช อบและมี แนวโน้มที่ จะรั ก หรื อชอบคนที่
เปิ ดเผยกับตัวเอง
3) อายุ พบว่าโอกาสที่จะเปิ ดเผยตนเองจะมีมากขึ้น เมื่อคู่สื่อสารอยูในวัยใกล้เคียง
กัน
4) บุ ค ลิ ก ภาพ คนที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพชอบกิ จ กรรมทางสั ง คมสู ง หรื อ คนที่ มี ล ัก ษณะ
เปิ ดตัวจะมีการเปิ ดเผยตนเองมากกว่าคนเก็บตัว
5) ประเด็นการเปิ ดเผย การเปิ ดเผยมักเป็ นประเด็นทางบวกหรื อเป็ นประเด็นทัว่ ไป
มากกว่าประเด็นที่เป็ นส่ วนตัวมาก ๆ
6) วัฒนธรรม สังคมที่แตกต่างกันเป็ นส่ วนกาหนดให้มีการเปิ ดเผยตนเองและเรื่ องที่
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เปิ ดเผยแตกต่างกัน
7) เพศชายมีการเปิ ดเผยตนเองน้อยกว่าเพศหญิง แสดงให้เห็นว่าบทบาททางเพศมี
อิทธิ พลต่อการเปิ ดเผยตนเองมากกว่าความแตกต่างในด้านชีวภาพ
การเปิ ดเผยตนเองเป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญของการนาตัวเองเข้าสู่ สงคมและเป็ นปั จจัยสาคัญ
ช่วยทาให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีท้ งั ข้อดีขอ้ จากัดของการเปิ ดเผย ดังนีั้
1) ข้อดี การเปิ ดเผยตนเองช่ วยทาให้เรารู ้ จกั และเข้าใจพฤติ กรรมของตนเอง จาก
ปฏิ กิริยาของบุคคลที่เรามีการสื่ อสาร มีความสัมพันธ์เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ จากการได้รับการตอบสนองในทางบวกจากผูอ้ ื่นทาให้เกิดความมันใจ
ในตัวเองมากยิง่ ขึ้น และพัฒนาความสามารถด้านการสื่ อสารที่ใช้เปิ ดเผยตนเอง เพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
และเข้าใจผูอ้ ื่น รวมทั้งเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
2) ข้อจากัด คือการเปิ ดเผยตนเองอาจทาให้เกิ ดผลที่ไม่พึงประสงค์หรื ออาจทาให้
เกิดความคับข้องใจหากปฏิกิริยาจากผูอ้ ื่นที่มีต่อการเปิ ดเผยตนเองนั้นไม่เป็ นไปอย่างที่คาดหมาย
สรุ ปได้ว่า ทฤษฎี การเปิ ดเผยตนเอง คือ การสื่ อสารข้อมูลในการเปิ ดเผยตนเองให้
ผูอ้ ื่นหรื อให้กลุ่มได้รับทราบเรื่ องราวของตัวเองในส่ วนของความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรม ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องราวเฉพาะตัวใน 4 ส่ วน คือ ส่ วนเปิ ด ส่ วนบอด ส่ วนปิ ดบังซ่ อนเร้น และส่ วนไม่รู้ ในด้าน
อุปนิ สัย ลักษณะส่ วนรวมของตนและบทบาทของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนามาศึกษาประโยชน์
ความพึงพอใจ และความคาดหวังจากการใช้งาน ดังนั้นการเปิ ดเผยตนเองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใน
พื้นที่ที่มีแต่ชายรักชายที่เข้าใจตัวตนที่ เป็ นอยู่เป็ นอย่างดี ทาให้รู้จกั แฃะเข้าใจการเป็ นชายรักชาย
สามารถนามาประกอบการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมการสื่ อสารในแอปพลิเคชันหา
คู่โดยเฉพาะ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ (Theories of Motivation)
2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Motive แปลว่า เคลื่อนที่ แรงจูงใจจะทาให้เกิดพฤติกรรม
หนึ่ งขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องและมีเป้ าหมาย และการจูงใจ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Motivation โดยทัว่ ๆ
ไป หมายถึง ดังนี้ (สิ ริอร วิชชาวุธ, 2547, น. 225)
1) สภาวะที่ อินทรี ยถ์ ู กกระตุ น้ ให้แสดงพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อบรรลุ สู่
จุดหมายปลายทาง (Goal) ที่ต้ งั ไว้
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2) พฤติ กรรมที่ สนองความต้องการของมนุ ษย์ และเป็ นพฤติ กรรมที่ นาไปสู่ จุดหมาย
ปลายทาง
3) พฤติ ก รรมที่ ถู ก กระตุ ้น โดยแรงขับ (Drive) ของแต่ ล ะบุ ค คล มี แ นวมุ่ ง ไปสู่
จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ ง และร่ างกายอาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอันเกิ ดจาก
แรงขับนั้น ๆ ได้
เมื่อร่ างกายเกิ ดความต้องการ (Need) ขึ้น ก็จะเกิ ดแรงขับ ซึ่ งทาให้เกิ ดความตึ งเครี ยดขึ้ น
มนุษย์และสัตว์จะต้องดินรนหาทางบาบัดความต้องการนี้ แรงขับแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) แรงขับ ปฐมภู มิ (Primary Drives) หรื อ แรงขับ ทางด้า นสรี ระ (Physiological
Drives) เป็ นแรงขับที่เกิดมาพร้ อมกับการเกิดของคน ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ มีตน้ กาเนิ ดมาจากความ
ต้องการของร่ างกาย หรื อสภาวะในร่ างกาย ได้แก่ ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ
ความอบอุ่นและความหนาว ความต้องการหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวด ความต้องการพักผ่อนนอน
หลับ ความต้องการอากาศอ็อกซิ เจน ความต้องการขับถ่าย
2) แรงขั บ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Drives) หรื อแรงขั บ ทางสั ง คม (Psychological
Drives) เป็ นแรงขับที่สลับซับซ้อน โดยทัว่ ไปเกิดจากการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ เกิดจากความต้องการ
ทางด้านจิตใจและสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ความต้องการผูกพันกับผูอ้ ื่น ความต้องการฐานะ ความ
ต้องการอานาจ ความต้องการได้รับยกย่อง เป็ นต้น
จากแนวคิดและทฤษฎี แรงจูงใจ กล่าวได้ว่า แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม
และยังกาหนดทิศทางและเป้ าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสู ง จะใช้ความพยายาม
ในการกระทาไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่ มีแรงจู งใจต่ าจะไม่แสดงพฤติ กรรม หรื อไม่ก็
ล้มเลิกการกระทาก่อนบรรลุเป้ าหมาย เช่นเดียวกันกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่มีแรงจูงใจพลักดันให้เกิด
พฤติ ก รรมต้องการสื่ อสารกับ เพศชายรั ก ชายด้วยกัน ด้วยบริ บทของครอบครั ว สังคม และการ
ทางานไม่สามารถที่จะเปิ ดเผยตัวตนได้อย่างอิสระ ซึ่ งแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ ผูว้ ิจยั จะนามา
เชื่ อมโยงถึงแรงจูงใจ และเหตุผลในการใช้บริ การแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของชายรัก
ชาย (เกย์) ต่อไป
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2.4 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของ Abraham H. Maslow (Maslow’s Hierarchy of
Need)
หากจะสรุ ปความต้องการของมนุษย์ให้เป็ นไปตามลาดับจากต่าไปหาสู งสามารถพิจารณา
ได้จากแนวคิดและทฤษฎีความต้องการของ Maslow ซึ่ งได้วางหลักไว้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องถูกจูงใจ
หรื อกระตุน้ ให้ปฏิ บตั ิงาน เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่อยู่ภายในทฤษฎี น้ ี จะตั้ง อยู่บน
สมมติฐานสาคัญ 3 ประการ คือ (ธงชัย สันติวงษ์, 2543)
1) มนุ ษย์มีความต้องการและความต้องการจะมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์
เฉพาะความต้องการที่ยงั ไม่ได้ตอบสนองความพอใจเท่านั้น จึงจะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
2) ความต้องการของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง จะถู ก จัดล าดับความส าคัญจากความ
ต้องการเบื้องต้นไปจนกระทัง่ ถึงความต้องการที่มีความซับซ้อน
3) บุคคลที่มีความต้องการในลาดับต่อไปก็ต่อเมื่ อความต้องการในระดับที่ ต่ ากว่า
ได้รับการตอบสนองความพอใจตามสมควรแล้ว
Maslow เป็ นผูท้ ี่ มี ชื่ อ เสี ย งในการศึ ก ษาค้น คว้า เรื่ อ งความต้อ งการของมนุ ษ ย์ (Human
Needs) ในทฤษฎีความต้องการหรื อทฤษฎีการจูงใจนี้ เขาได้เสนอความต้องการด้านต่างๆ กัน ของ
มนุ ษย์เรี ยงลาดับความต้องการพื้ นบานเพื่ อการอยู่รอด (Basic Physiological Survival Needs) ไป
จนถึงความต้องการทางสังคม (Social Needs) และความต้องการการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมี
คุ ณค่า (Needs For Self-esteem) และการพัฒนาตนเองไปสู่ จุดสู งสุ ด (Self Actualization) Maslow
ถือว่าความต้องการที่จดั เรี ยงนี้ มีความสาคัญ โดยที่มนุ ษย์จะมีความต้องการในระดับสู งๆ เมื่อความ
ต้องการขั้นต้นได้รับการตอบสนอง ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 ความต้องการของมนุษย์ในทรรศนะของ Maslow
แหล่งทีม่ า: ธงชัย สันติวงษ์, 2543.
จากทฤษฎีความต้องการของ Maslow สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2543)
1) ความต้ อ งการขั้น พื้ น ฐานหรื อความต้ อ งการทางร่ างกาย (Basic Needs of
Physiological Need) ได้แก่ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ปั จจัยสี่ ซึ่ งถื อว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
ชีวติ ถ้ามนุษย์ยงั ไม่สามารถสนองความต้องการในขั้นนี้ได้ จะไม่มีความต้องการในขั้นถัดไป เพราะ
มนุษย์จะไม่มีเวลาคิดถึงความอื่น จะคิดเฉพาะสิ่ งที่มาสนองความต้องการในขั้นนี้เท่านั้น
2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Security and Safety Needs) มนุ ษย์มีความ
ต้องการที่ จะให้ตนมี ความมัน่ คงในการเอาชี วิตอยู่รอด ถ้าทางานต้องการให้ตนมี ความมัน่ คงใน
สถานภาพการทางาน มีความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
3) ความต้องการเป็ นเจ้าของ (Belonging Need) สิ่ งที่มนุ ษย์มีความต้องการในขั้นนี้
คือ ความรัก ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม ดังนั้นผูบ้ ริ หารสามารถสนองตอบด้วยการจัดการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม จัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดการบริ หาร โดยยึดวัตถุประสงค์ได้
4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการการยอมรับนับถือ
สามารถจาแนกเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) การยอมรับนับถื อจากบุคคลทัว่ ไป เช่ น การได้รับการเอาใจใส่ การได้รับ
เกียรติยกย่อง
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(2) การยอมรั บ นั บ ถื อ ตนเอง เช่ น ความปรารถนาที่ จ ะไปสู่ ค วามส าเร็ จ
(Achievement) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Independence) ความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง (Confidence) และ
ความมีอิสระ (Freedom) โดยปกติบุคคลทัว่ ไปจะวัดความสาเร็ จจากการทางาน เช่ น การเลื่ อนขั้น
การเพิม่ กาไรให้บริ ษทั การได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
5) ความต้องการที่ จะรู ้ จกั ต้นเอง หรื อความต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่
ตนเอง (Self-actualization) ความต้องการในขั้นนี้มนุษย์จะมีความสุ ขในการทางาน มีความพึงพอใจ
ที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวติ มีความต้องการให้กิจการที่ทาอยูก่ า้ วหน้ายิง่ ขึ้น
ความต้ อ งการขั้น ที่ 1-4 Maslow เรี ยกว่ า “ความต้ อ งการขั้น ต่ า ที่ ร่ างกายยัง ขาดอยู่
(Deficiency Needs)” ดังนั้น มนุ ษย์จะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้มาซึ่ งความต้องการดังกล่าว เมื่อ
ความต้องการขั้นที่ 1-4 ได้รับการตอบสนองแล้วจะแสวงหาความต้องการระดับสู งขึ้นต่อไป คือ ขั้น
ที่ 5 ความต้องการขั้นสู งนี้ Maslow เรี ยกว่า “ความต้องการพัฒนาตนเองให้เจริ ญงอกงาม (Growth
Needs)” ความต้องการชนิ ดนี้ เป็ นแรงจูงใจที่กระตุน้ ให้มนุ ษย์ใฝ่ หา ซึ่ งไม่ได้เป็ นไปเนื่ องจากการ
ขาดหรื อบกพร่ องแต่อย่างใด ผูบ้ ริ หารในองค์กรต่าง ๆสามารถระดมสรรพกาลังด้านบุคคลให้ร่วม
แรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานโดยอาศัยแนวคิดในทฤษฎี Maslow ได้เป็ นอย่างดี ดังภาพที่ 2.2
SELF – ACTUALIZATION
ESTEEM NEEDS
(promotion, titles, company
cars, expense accounts)
BELONGING NEEDS
(group contacts at work,
friendships, etc.)
SECURITY NEEDS
(unions, workers’ compensation
and superannuation)
PHYSIOLIGICAL NEEDS
(salary)

ภาพที่ 2.2 การสนองความต้องการของมนุษย์ในการทางาน
แหล่งทีม่ า: ธงชัย สันติวงษ์, 2543.
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นอกจากนี้ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2546) ได้กล่าวว่า ถึงแม้วา่ ทฤษฎีการจูงใจ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่สาคัญ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการอธิ บายกระบวนการทั้งหมด จะต้องพิจารณา
ปั จจัยอื่น ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้วย
1) ลักษณะของบุคคลแต่ละคน (Individual Characteristics)
2) ลักษณะของงาน (Characteristic of Job)
3) ลักษณะของสิ่ งแวดล้อมในงาน (Characteristic of Work Environment)
ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ตัวแปรที่กระทบต่อกระบวนการจูงใจ
สิ่ งแวดล้ อมทีก่ ระตุ้น
ลักษณะของสิ่ งแวดล้อมในงาน
สิ่ งแวดล้อมโดยตรงเกี่ยวกับงาน
- ผูท้ ี่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
- ผูค้ วบคุมงาน
บรรยากาศขององค์การ
- ระบบรางวัล
- การสนับสนุน ฯลฯ
ลักษณะของาน
- งานต่างๆ
- Feedback
- ความเป็ นตัวของตัวเอง
- รางวัลที่แท้จริ ง
- ตาแหน่ง
แหล่งทีม่ า: สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2546.

บุคคล
พฤติกรรม
ความสนใจ
การปฏิบตั ิงาน
ทรรศนะต่อ
ความพยายาม
- ตนเอง
- งาน
สถานการณ์ เ กี่ ย วกับ งาน
ปัจจัยที่สามารถทาได้
- ความสามารถ
- สติปัญญา
ทักษะความต้องการ
- ความมัน่ คง
- สังคม
- ความสาเร็ จ
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2.5 ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่ างบุคคล (Theory of Interpersonal Communication)
การสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นกระบวนการสื่ อสารซึ่ งบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกัน
ตั้งแต่ 2 คน (Two-person) ขึ้นไปมีปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอย่างต่อเนื่ องสามารถแสดงและรั บ รู ้
ปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างกันได้อย่างชัดเจนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอิทธิ พลให้เกิดขึ้นระหว่าง
กันทั้ง 2 ฝ่ ายและเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน
ลักษณะของการสื่ อสารระหว่างบุคคล
1) เป็ นการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบุ คคล 2 คน ซึ่ งมี ปฏิ สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
การสื่ อสารระหว่างบุคคลไม่จดั ว่าการสื่ อสารระหว่างบุคคลทุกกรณี ไปต้องพิจารณาลักษณะของ
ปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2) เป็ นการสื่ อสารซึ่งเน้นปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าเห็นตากัน ระหว่างคู่สื่อสาร
3) เป็ นกระบวนการการสื่ อสาร ซึ่ งคู่สื่อสารทาหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
ในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกันไปตลอดกระบวนการ
4) เป็ นการสื่ อสารซึ่ งมีความเป็ นส่ วนตัว (Personal) และมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ
(Informal) สู งกว่าการสื่ อสารแบบอื่น
5) เป็ นการสื่ อสารที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด ตามสถานการณ์และปริ บทของการสื่ อสาร
6) เป็ นการสื่ อสารซึ่ งเอื้ อให้เกิ ดปฏิ กิ ริยาตอบกลับ ระหว่างกันในปริ มาณสู ง และ
รวดเร็ ว (High and Immediate Feedback)
7) เป็ นการสื่ อสารที่ไม่ได้ยึดถื อรู ปแบบ / ไวยากรณ์ ที่เคร่ งครัดชัดเจนเหมื อนการ
สื่ อสารประเภทอื่น
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารระหว่างบุคคล
1) การสื่ อ สารระหว่า งบุ ค คลคื อ เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ของมนุ ษ ย์ใ นการสนองความ
ต้องการของตนและคนอื่นเกิดความเข้าใจและได้รับการตอบสนอง
2) เป็ นเครื่ องมื อ ส าคั ญ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารของบุ ค คลที่ ม นุ ษ ย์ มี
ปฏิสัมพันธ์ดว้ ยและข้อมูลต่าง ๆ ในสังคมแวดล้อมรอบตัว
3) การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีส่วนสาคัญในการสร้ างธารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน
4) การสื่ อ สารระหว่า งบุ ค คลมี ส่ ว นส าคัญ ในการบ่ ง บอกและการสร้ า งรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสาร เช่น สถานะความสัมพันธ์ของคู่สื่อสาร
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ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเปิ ดเผยตนเอง
1) บุคลิกภาพ (Personality) เปิ ดหรื อเก็บตัว
2) การประเมินความเสี่ ยงในการเปิ ดเผยตนเอง (Risk Evaluation) การประเมินความ
เสี ยหายจากการเปิ ดเผยข้อมูล ความรู ้สึกให้คู่สนทนารับรู ้
3) ความไว้วางใจ (Trust) ไว้ใจสู งจะเปิ ดเผยมาก
การสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่างคนสอง
คน เป็ นการสื่ อสารที่มี Feedback ซึ่ ง Feedback นี้ จะมีอิทธิ พลอย่างมากในการสื่ อสาร โดยสามารถ
แบ่งได้เป็ น
1) การสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้า (Face to Face) เป็ นการที่ ผูร้ ั บผูส้ ่ งสารเห็ นหน้า กัน
พูดคุยกัน
2) การสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบมีสื่อกลาง (Interposed Communication) เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลโดยการใช้สื่อเป็ นตัวกลาง อาจจะเป็ นจดหมาย โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
(ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, 2556)
การสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่ อสารระหว่างบุคคล เป็ น
การสื่ อความหมายของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น การพูดคุย อภิปราย โต้วาที การประชุมสัมมนา
การเรี ย นการสอน การสั่ ง งาน ตลอดจนการติ ดต่ อสื่ อสารอื่ น ๆ ในชี วิตประจาวัน การสื่ อสาร
ลักษณะนี้ ถือว่าเป็ นการสื่ อสารที่สมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด ผูส้ ื่ อสารสามารถ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน ความหมายของการสื่ อสารโดยทัว่ ไป หมายถึงการสื่ อสารประเภท
นี้
การสื่ อสารส่ วนบุคคลแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือ
1) การสื่ อสารแบบสองต่ อ สองหรื อเผชิ ญ หน้ า (Face to Face or Interpersonal
Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลสองคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน การสื่ อสาร
แบบนี้ ท้ งั สองฝ่ ายจะร่ วมกันกระทาการสื่ อสารตอบโต้กนั ผลัดเปลี่ยนบทบาทในการเป็ นผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับกันไปเรื่ อย ๆ จนกระทั้งบรรลุจุดมุ่งหมายในการสื่ อสาร ซึ่ งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองเตรี ยม
ตนเองให้พร้อมที่จะส่ งสาร นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านความคิด ความเชื่ อ เจตคติ ทักษะ สังคมและ
วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2) การสื่ อสารระหว่างกลุ่มบุ คคล (Group Communication) สามารถแยกได้เป็ น 2
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือการสื่ อสารกลุ่มย่อยเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ซึ่ งร่ วมกันกระทากิจกรรมอย่างเดียวกัน และสามารถติดต่อกันได้ทวั่ ถึงทันที ซึ่ งแต่ละคนพยายามที่
จะสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตัว เองด้ว ย การสื่ อ สารลัก ษณะนี้ มี ค วามยุ่ง ยาก
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สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าการสื่ อสารระหว่างบุคคล แบบสองต่อสอง ลักษณะที่สองคือการสื่ อสาร
กลุ่ ม ใหญ่ เ ป็ นการสื่ อ สารที่ เ พิ่ ม ความยุ่ง ยากซับ ซ้ อ นขึ้ น เช่ น การสื่ อ สารภายในองค์ก ารหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการสื่ อสารจะต้องใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วยมีลกั ษณะเป็ นทางการมากขึ้น และ
อาจจะเป็ นการสื่ อสารทางเดียวมากขึ้น สมาชิ กของกลุ่มไม่สามารถมีปฏิกิริยาย้อนกลับและตอบได้
ทันท่วงที
3) การสื่ อสารสาธารณะ (Public Communication) นักวิชาการสื่ อสารบางคนจัดให้
การสื่ อสารประเภทนี้ อยู่ในการสื่ อสารแบบกลุ่ มใหญ่ แต่ความเป็ นจริ งแล้วการสื่ อสารแบบนี้ มี
ลักษณะแตกต่างไปในแง่ที่วา่ ผูร้ ับสารประกอบด้วยบุคคลหลายประเภท และหลายลักษณะแตกต่าง
กันไป แต่มารวมกันในการสื่ อสารเพื่อวัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น การปาฐกถา การกล่าว
สุ นทรพจน์ การปราศรัยหาเสี ยงเลื อกตั้งของนักการเมือง เป็ นต้น แบบนี้ อาจมีการติดต่อสองทาง
เกิ ดขึ้นได้แต่ค่อนข้างจากัด ทาให้ผูส้ ่ งไม่ทราบปฏิ กิริยาย้อนกลับได้ทนั ท่วงที ผูส้ ่ งสารจึงต้องใช้
หลักการสังเกต การคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผูร้ ับสาร ซึ่ งอาจตรงหรื อไม่ตรงความจริ งได้
แต่อย่างน้อยผูส้ ่ งสารยังพอมีโอกาสปรับการสื่ อสารของตนได้ (อรุ ณีประภา หอมเศรษฐี, 2530)
การสื่ อสารระหว่ า งบุ ค คล หรื อการสื่ อสารตั ว ต่ อ ตั ว หรื อการสื่ อสารปั จ เจกชน
(Interpersonal Communication or Face-to-face Communication) การสื่ อสารประเภทนี้ มี ก าร
นาไปใช้และได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างแพร่ หลายมาก การศึกษาวิชาการสื่ อสารส่ วนมากมักจะ
เน้นการสื่ อสารระหว่างบุคคล และการสื่ อสารมวลชนควบคู่กนั ไป หรื อไม่ก็เลื อกเน้นการสื่ อสาร
ประเภทใดประเภทหนึ่ง Interpersonal Communication หมายถึงกระบวนการของการติดต่อสื่ อสาร
หรื อ การแสดงปฏิ กิ ริ ย าโต้ต อบ (Reciprocal Interaction) ระหว่า งบุ ค คลสองคน (Dyadic) หรื อ
มากกว่า นั้น ขึ้ น ไปอาจเป็ นสามคน (Triadic) หรื อ กลุ่ ม ย่อ ย (Small-group) แล้ว แต่ จ านวนคนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์ จานวนคนที่เกี่ยวข้องนี้ เป็ นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่ งที่แยกระหว่าง
การสื่ อสารระหว่างบุคคลและการสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารระหว่างบุ คคล (Interpersonal Communication) นับว่าเป็ นตัวอย่างที่ ดีสาหรับ
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและกระบวนการทางานของระบบการสื่ อสารโดยทัว่ ไป การสื่ อสาร
ระดับระหว่างบุ คคลนี้ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่ อสารครบถ้วนซึ่ งอาจจาแนกออกได้อย่าง
ชัดเจนนับตั้งแต่ ผูส้ ่ งสาร (Source) สาร (Message) สื่ อ (Channel) ผูร้ ับสาร (Receiver) ผล (Effect)
และปฏิ กิ ริย าสนองตอบ (Feedback) นอกจากนี้ ย งั สะท้อนให้เ ห็ นกระบวนการท างานของการ
สื่ อสารได้ชดั แจ้ง รวมทั้งชี้ ให้เห็นกลไกบางอย่างซึ่ งยากจะประเมินได้จากการสื่ อสารมวลชน และ
สื่ อสารประเภทอื่น เช่น ผล (Effect) และปฏิกิริยาสนองตอบ (Feedback)
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การสื่ อสารระหว่างบุ คคล (Interpersonal Communication) นี้ ประกอบด้วยบุ คคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป มาทาการสื่ อสารกันในลักษณะที่ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถแลกเปลี่ยนสารกันได้
โดยตรง (Direct) และเป็ นการสื่ อสารแบบตัวต่อตัว (Person-to-person) หรื อเป็ นการสื่ อสารแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-face Communication) ซึ่ งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถเห็นหน้ากันและกันได้
ในขณะที่ทาการสื่ อสารกัน และสามารถสังเกตกิริยาท่าทางของฝ่ ายตรงกันข้ามได้โดยตรงและทันที
การสื่ อสารระหว่างบุคคลนี้ บางครั้งผูส้ ่ งกับผูร้ ับก็ไม่ได้ทาการสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้ากัน เช่น การ
พูด คุยกันทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
การสื่ อสารระหว่างบุ คคลจึ งเกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ในกรณี ที่คน 2 คน ทาการสื่ อสารกัน เช่ นการ
เขี ยนจดหมายโต้ตอบกัน การพูดคุ ยหรื อการสนทนากันระหว่าง 2 คน การพูดโทรศัพ ท์กนั ใน
ขณะเดียวกันการสื่ อสารระหว่างบุคคลอาจจะมีจานวนคนมากกว่า 2 คนก็ได้ ถ้าคนเหล่านั้นสามารถ
ทาการสื่ อสารกันได้ และผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้โดยตรง และเป็ น
แบบตัวต่อตัวหรื อแบบเผชิ ญหน้า จากลักษณะดังกล่าวนี้ยอ่ มจะเป็ นการจากัดจานวนคนที่จะทาการ
สื่ อสารประเภทนี้ไปด้วยในตัว คือ คงจะต้องมีจานวนไม่มากจนเกินไปนัก เพราะถ้าหากมากเกินไป
ลักษณะของการแลกเปลี่ ยนข่าวสาร โดยตรงกับการสื่ อสารแบบตัวต่อตัวจะหมดไป ทาให้การ
สื่ อสารนั้นไม่เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลต่อไป แต่จานวนของคนที่ร่วมทาการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลที่มีมากกว่า 2 คนนั้น มิสามารถกาหนดลงไปได้ตายตัวว่าจะเป็ นเท่าไร อาจจะพอสรุ ปได้แต่
เพียงว่า เป็ นการสื่ อสารในลักษณะกลุ่มย่อย (Small Group) เช่ นการประชุ มกลุ่มย่อย การบรรยาย
หรื อการเรี ยนในชั้นเรี ยนเป็ นต้น คือ ในขณะที่คนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสาร คนอื่น ๆ ก็จะทาหน้าที่
เป็ นผูร้ ั บสาร และผูร้ ั บสารกับผูส้ ่ งสารสามารถแลกเปลี่ ยนข่าวสารกันได้โดยตรงแบบตัวต่ อตัว
เหมือนกัน แต่จะช้ากว่าการสื่ อสารแบบ 2 คน เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดหรื อปรากฏการณ์ใดก็ตามที่
มีลกั ษณะดังที่อธิ บายข้างต้นนี้ สามารถเรี ยกว่า การสื่ อสารระหว่างบุคคล หรื อทฤษฎี การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล (Tanakon Karapun, 2557)
จากทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างบุคคล กล่าวได้วา่ การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัย ทุกอาชีพ ย่อมต้องสื่ อสารกันไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้าหรื อการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ ล้วนต้องสื่ อสารกันในชี วิตประจาวันกันทั้งนั้น และการสื่ อสารก็ตอ้ งมีกลุ่มเป้ าหมายหรื อคู่
สนทนาที่ตอ้ งสื่ อสารโต้ตอบระหว่างกัน หากมองให้ลึกลงไปนั้นเมื่อต้องการคัดเลือกคู่สนทนาที่
บางบริ บทไม่สามารถเปิ ดเผยตัวตนในโลกแห่ งความเป็ นจริ งได้น้ นั ก็ยอ่ มต้องมีสื่อที่ช่วยคัดกรองคู่
สนทนาที่มีความคล้ายคลึ งกันให้ได้ทาความรู ้ จกั กัน ดังนั้นแล้วทฤษฎี การสื่ อสารระหว่างบุ คคล
ผูว้ ิจยั จะนามาเชื่ อมโยงถึงการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่เป็ นชายรักชาย และเหตุผลในการใช้บริ การ
แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของชายรักชาย (เกย์) ต่อไป
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้บริโภค (Usesand-Gratification)
แนวคิดนี้ อยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีที่มองผูใ้ ช้สื่อเป็ นสาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ
(The Uses and Gratification Theory) แนวคิดนี้ จะให้ความสนใจเกี่ ยวกับหน้าที่ ของสื่ อมวลชนใน
การให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้สื่อ เพื่อสนองความพึงพอใจของมนุ ษย์ เป็ นแนวคิ ดที่ เชื่ อว่าผูร้ ั บสารเป็ นผู ้
กาหนดว่า ตนต้องการอะไร สื่ ออะไร และสาระอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได้ เป็ น
การเน้นความสาคัญของผูร้ ับสาร ในฐานะเป็ นผูก้ ระทาการสื่ อสาร ผูร้ ับสารนั้นไม่ได้เป็ นเพียงผูร้ ับ
เอาอิทธิ พลจากสื่ อมวลชนเท่านั้น หากแต่ผรู ้ ับสารจะเลื อกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตน แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดหนึ่งทางด้านการสื่ อสารในแง่ผรู ้ ับสาร คือ
ตัวจักรในการตัดสิ นใจ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเป็ นหลัก ซึ่ งตั้งอยู่บนสมมติ ฐาน
เบื้องต้น ดังนี้ (Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011)
1) ผูร้ ับสารจะเป็ นผูก้ ระทาการแสวงหาข่าวสารจากสื่ อมวลชนเพื่อสนองความพึง
พอใจ
2) ผูร้ ับสารจะเป็ นผูเ้ ลือกสื่ อจากสื่ อทั้งหมดที่มีอยู่
3) ผูร้ ั บสารจะตระหนักว่าสื่ อนั้นจะสนองความต้องการ ความสนใจ และมี ความ
เกี่ยวข้องมากเพียงพอ
4) ผูร้ ับสารจะใช้สื่อใด ๆ โดยไม่รวมถึงการตัดสิ นใจจากพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อ
ตามความเคยชิน
จากแนวคิดนี้ทาให้เห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกรับสื่ อตามความพึงพอใจของตน ดังนั้นสื่ อจึง
ต้องมี ก ารปรั บ ตัวอยู่เสมอ เพื่ อตอบสนองต่ อความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภค ดัง นั้นจะเห็ นว่า ตาม
แนวคิดนี้ สื่ อไม่ได้เป็ นทั้งพระเอกขี่มา้ ขาว และไม่ได้เป็ นทั้งผูช้ ่วยผูร้ ้ายหรื อผูร้ ้าย เพราะสื่ อไม่ได้มี
อิทธิ พลเหนื อผูร้ ับสาร แต่ผูร้ ับสารต่างหากที่เป็ นผูก้ าหนดวาระให้กบั สื่ อ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ ที่
แท้จริ งของสื่ อก็คือการเป็ นผูต้ อบสนองต่อสังคมนัน่ เอง
ทฤษฎี น้ ี เกิ ดจากความเชื่ อที่ ว่าผูร้ ั บสารจะเลื อกเปิ ดรั บสารที่ มีความสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของตนเอง การศึกษาในเรื่ องนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เนื้ อหาสารของผูใ้ ช้ ผลการศึ กษาของ (Katz et al. อ้างถึ งใน อรพินท์ ศักดิ์ เอี่ ยม, 2537, น. 21) ได้
ชี้ให้เห็นว่า ผูร้ ับสารที่มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมและสภาวะทางจิตใจแตกต่างกัน ทาให้ผรู ้ ับสารมี
ความต้องการที่ แตกต่ างกันไป ซึ่ งความต้องการที่ ต่างกันนี้ ก่ อให้เกิ ดการคาดคะเนว่าสื่ อ แต่ละ
ประเภท จะตอบสนองความพอใจของตนต่างกัน ส่ งผลให้มีลกั ษณะการใช้สื่อและมีความพึงพอใจ
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ที่ได้รับจากการใช้สื่อแตกต่างกัน นอกจากนี้ (Kippax and Murray อ้างถึ งใน อรพินท์ ศักดิ์ เอี่ ยม,
2537, น. 23) ยัง ได้ศึกษาเพิ่มเติ มในเรื่ องของการรั บรู ้ ในคุ ณประโยชน์ของสื่ อพบว่า ปั จจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ เป็ นตัวกาหนดการใช้สื่อ
และการรับรู ้ในคุณประโยชน์ของสื่ อและจากประเภท ของสื่ อที่ศึกษาพบว่าโทรทัศน์จะถูกเลือกใช้
สู งเป็ นอันดับหนึ่ ง เพราะกลุ่มเป้ าหมายเห็นว่าเป็ นสื่ อที่มีประโยชน์โดยให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
และกลุ่มเป้ าหมายมีการเลือกใช้สื่ออย่างมีจดมุ่งหมายและเข้าใจถึงคุณ ประโยชน์ของสื่ อที่มีต่อผูใ้ ช้
เดวิสัน (Davision อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นากุล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
2538, น. 199-200) เป็ น อีกผูห้ นึ่ งที่ให้การสนับสนุ นแนวคิดของคาทซ์โดยให้ขอ้ คิดว่า บุคคลทุก ๆ
คนมีความเกี่ ยวพันอย่างยิ่งต่อสังคมและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่ งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็ น
สาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการเลื อกใช้สื่อ หรื อเลือกรับข่าวสาร เพื่อสนองความพอใจ และ
สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม
แม็คเควล (MacQuail, 1975 อ้างถึ งใน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นากุล และถิ รนันท์
อนวัชศิริวงศ์, 2538, น. 199-200) ได้ช้ ี ให้เห็ นของการศึกษาเกี่ ยวกับการใช้และความพึงพอใจของ
สื่ อไว้ 2 ประการคือ
1) เพื่อให้เข้าใจความสาคัญและความหมายของการเลือกใช้สื่อ
2) เพื่อเสนอแนะตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ในการวิจยั เกี่ ยวกับผลของ
สื่ อ
นอกจากนี้ แม็คเควลยังสรุ ปว่า การศึกษาในแนวทางการใช้และความพึงพอใจต่อสื่ อยังอยู่
ในขอบเขตจากัด เนื่ องจากงานวิจยั ที่ ผ่านมายังไม่สามารถแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนได้ว่า การที่
บุคคลมีความต้องการที่จะเลือกรับสื่ อ หรื อข่าวสารนั้น เป็ นเพราะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังเพื่อ
แสวงหาความพึงพอใจ โดยได้รับอิ ทธิ พ ลมาจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่ส ร้ างความต้อ งการ
ดังกล่าวนั้น ให้แกบุคคลอย่างแน่ นอน แต่อย่างไรก็ตามมี งานวิจยั หลายงานที่สนับสนุ นความคิ ด
เกี่ ยวกับการแสวงหาความ พึงพอใจจากสื่ อมวลชนในลักษณะต่าง ๆ กับ เช่ น การแสวงหาความรู ้
จากรายการข่าว การเปิ ดรับสื่ อเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปั ญหาในชี วิตประจาวัน ความโดดเดี่ยว ความวิตก
กังวล ความเครี ยด หรื อเพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ตนเอง เพื่อแสวงหาข้อมูลในการสนทนากับ
บุคคลอื่นในสังคม
เมอร์ รีย ์ และคิปแพคซ์ (Morray & Kippax, 1979, อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา และประทุม
ฤกษ์กลาง, 2540, น. 23) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า บุคคลจะให้ความสนใจ รับรู ้ และจดจาข่าวสารที่จะ
ให้ความพึงพอใจ หรื อสามารถตอบสนองความต้องการของตน บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเท่าที่เขาคิด
ว่ามีประโยชน์หรื อสนองความพอใจของเขาได้ และความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลนั้น เป็ นผลมา
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จากปั จจัยทางจิตวิทยา และสังคมของแต่ละบุคคลเช่ น แรงจูงใจ ค่านิ ยม เป็ นต้น บุคคลจะเลือกใช้
สื่ อหรื อเนื้ อหาข่าวสาร เพื่อสนองประโยชน์ส่วนตน จากความหลากหลายของความต้องการหรื อ
ประโยชน์ของสื่ อมวลชนเหล่านี้ มีผทู ้ าการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดประเภทของความต้องการ
ของผูร้ ับสื่ อมวลชน พบว่า ความต้องการมี 4 ประการ คือ
1) ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน
2) ความต้องการมีการติดต่อทางสังคม
3) ความต้องการสิ่ งแปลกใหม่และความบันเทิง
4) ความต้องการข้อความจริ งและความรู ้เกี่ยวกับโลก
Katz et al. (1974) ได้กล่าวถึงตรรกะที่อยูเ่ บื้องหลังการพิจารณาตรวจสอบถึงเรื่ องของการ
ใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจไว้ดงั นี้ เรื่ องนี้ เกี่ ยวกับจุดกาเนิ ดทางสังคมและจิตวิทยา
ของความต้องการจาเป็ นต่าง ๆ ซึ่ งยังให้เกิดความคาดหวังจากสื่ อมวลชนหรื อแหล่งอื่น ๆ ซึ่ งนาไปสู่
รู ปแบบต่าง ๆ กันของการมีโอกาสได้รับสารจากสื่ อมวลชน (หรื อการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างอื่น
ๆ) อันก่อให้เกิดผลลัทธ์คือ การได้รับความพึงพอใจสนองความต้องการจาเป็ นและผลที่ตามมาอื่น
ๆ อีก ซึ่ งบางทีก็เป็ นผลที่ไม่ได้เจตนาเลยเป็ นส่ วนใหญ่
Brown (1975) ในการศึ ก ษาถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากโทรทัศ น์ ข องเด็ ก ๆ ชี้ ให้ เ ห็ น
ความสาคัญของสื่ อนั้น ในแง่ ที่เป็ นสื่ อซึ่ ง มี การหน้าที่ หลายอย่า ง และในแง่ ที่ให้ความพึ ง พอใจ
รู ปแบบต่าง ๆ แก่ เด็กส่ วนใหญ่ เช่ น ช่ วยให้เด็กรู ้ ว่า คนอื่ น ๆ มี ชีวิตอยู่อย่างไร และให้เรื่ องราว
บางอย่างซึ่ งเด็กอาจนา ไปพูดคุยกับเพื่อน ๆ ได้ จากแนวคิดและทฤษฎีขา้ งต้นนี้ ผูว้ ิจยั ได้นากรอบ
ความคิด ของ เมอร์ รีย ์ และ คิปแพคซ์ (Morray & Kippax,1979) มาใช้ในการสร้ างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างแอปพลิ เคชันหาคู่ของกลุ่มชายรัก
ชาย และเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ที่ได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้

2.7 ข้ อมูลเกีย่ วกับแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชาย
ย้อนไปในสมัยยุค MSN เชื่อว่าคงเป็ นจุดเริ่ มต้นแรก ๆ เลยของการตามหา “คู่ออนไลน์” จน
ทุกวันนี้ ก็เข้าสู่ ยุคของ LINE และ Facebook แทน แต่สองโปรแกรมหรื อแอปพลิ เคชันดังกล่าว ยัง
ไม่เหมาะสาหรับหาคู่ออนไลน์เท่าที่ควร เนื่ องด้วยระบบการคัดกรองเพื่อน (Add friend) และการ
ยืนยันตนที่เข้มงวดนี่ เอง จึงเป็ นเหตุให้มีผพู ้ ฒั นาแอปพลิ เคชันสาหรับหาคู่แยกต่างหาก เพื่อให้คน
โสดได้สมหวังในความรัก (นิตยสาร Comtoday)
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หลังจากที่สมัครและกรอกข้อมูลไปไม่นานแอปพลิเคชันหาคู่ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีวา่ มี
สมาชิกใครบ้างที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมโปรไฟล์ของเรา โดยแอปพลิเคชันหาคู่จะแจ้งข้อมูลคร่ าว ๆ ว่า
คนที่เข้ามาอายุเท่าไหร่ อาศัยอยูท่ ี่ไหน ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อมูลเบื้องต้นช่วยการตัดสิ นใจสานสัมพันธ์ต่อ
ได้เป็ นอย่างดี และเมื่อโปรไฟล์ถูกใจก็สามารถแตะเข้าไปดูแล้วทักแชทไปหาได้ทนั ที ซึ่ งสมาชิ กที่
คุยด้วยก็จะถูกย้ายมายังห้องแชทส่ วนตัวทันทีทาให้ไม่ตอ้ งไปเสี ยเวลาค้นหาเพื่อนคนนี้ในภายหลัง
และถ้าหากต้องการค้นหาเพื่อนใหม่ดว้ ยตัวเอง ก็ให้เข้าไปดูที่ห้องหน้าแรกของแอปพลิ เค
ชันหาคู่ ในนั้นจะแสดงรู ปโปรไฟล์ให้ได้ชมพร้ อมปุ่ มสถานะสี เขี ยวที่แสดงว่าคนนี้ กาลังใช้ง าน
แอปพลิ เ คชัน ดัง นั้น ถ้า อยากให้ มี ค นสนใจการเลื อ กรู ป โปรไฟล์ ก็ เ ป็ นส่ ว นส าคัญ อย่ า งมาก
นอกจากนี้ ยงั มีห้อง “สนใจ” ที่แสดงรู ปโปรไฟล์สมาชิ กเช่นเดียวกัน แต่มีปุ่มให้กดถูกใจเพิ่มขึ้นมา
เพื่อให้สมาชิกคนนั้นได้รู้วา่ ได้ถูกใจชื่นชอบ เป็ นการสื่ อสัมพันธ์เริ่ มต้นก่อนการแชทส่ วนตัวได้เป็ น
อย่างดี
ส่ วนสุ ดท้ายคือ “ข่าวสาร” เปรี ยบเสมือนห้องแชทรวมที่เข้าไปแชร์ รูป หรื อเรื่ องราวและ
ข้อความตามที่ตอ้ งการ สักพักก็จะเริ่ มมีคนมาแสดงความคิดเห็ น พูดคุ ย แต่ถา้ หากพบสมาชิ กคน
ไหนคุยลามกพูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรติกนั ก็ตดั ทิ้งหรื อรายงานไปยังแอปพลิ เคชันหาคู่เพื่อทาการปิ ด
การใช้งานสมาชิกคนดังกล่าวได้เลย (Potatotechs, 2560)
ทุกวันนี้ ไม่วา่ จะไปไหนทาอะไร ทุกอย่างรวดเร็ วทันใจไปเสี ยหมดอยากทานอะไรแค่เข้า
แอปพลิเคชันก็มีคนมาส่ ง หรื ออยากซื้ ออะไรเข้าแอปพลิเคชันซื้ อของ แล้วก็แถมด้วยแอปพลิเคชัน
โอนเงิ นก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ นภารกิ จ นี่ คงเป็ นนิ ยามของคาว่า ‘ประเทศ 4.0’ ตามที่ท่านผูห้ ลักผูใ้ หญ่
หลาย ๆ คนต้องการจะให้เป็ น
อันที่จริ งแล้วหากอ่านตามหัวข้อเรื่ องคื อ ‘เพศศึกษาในโลก 4.0’ มันก็คงเป็ นอะไรที่ อ่าน
แล้วเข้าใจยาก แต่ถ้าหากเปรี ยบเที ยบกับสภาพสังคมปั จจุ บนั ที่ ไม่ว่าจะทาอะไรล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
พึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่ งแน่นอนว่าต้องรวมถึงเรื่ อง ‘เพศ’ ที่โลกสมัยใหม่มีส่วนช่วยทาให้ง่ายและเข้าถึง
ได้มากขึ้น
หากกล่าวถึงประเด็นเรื่ องเพศที่มาพร้ อมกับเทคโนโลยีก็คงจะไม่พน้ แอปพลิเคชันจาพวก
‘หาคู่’ ‘นัดเดท’ หรื ออาจจะมากกว่านั้นก็วา่ กันไป เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของแต่ละคน แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่า
แอปพลิ เคชันพวกนี้ ไ ม่ ไ ด้ม าพร้ อมกับ ยุค 4.0 หรื อยุค เทคโนโลยีก้า วล้ า แบบทุ ก วันนี้ หากมอง
กลับไปเราจะพบว่ามีโปรแกรมจาพวกนี้มานานนับสิ บปี แล้ว กล่าวจริ งคือมีมาตั้งแต่ยคุ อินเตอร์ เน็ต
เริ่ มเข้ามายังชุมชน กลายเป็ นอินเตอร์ เน็ตบ้านแทนที่จะเป็ นอินเตอร์ เน็ตออฟฟิ ศหรื อโรงเรี ยน
ฉะนั้นจึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้แอปพลิเคชันหาคู่ หรื อการนัดพบออนไลน์ได้รับความนิยมและ
ทาให้กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ แต่ก็มีปัจจัยอื่ น ๆ ร่ วมด้วย เช่ น วิถีชีวิตแบบเมื อง ทุนนิ ย ม
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กระแสการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ทางเพศและอื่ น ๆ อี กมากมายที่ ทาให้เรื่ องเหล่ านี้ เป็ นเรื่ องที่ ดูอนั ตราย
น้อยลง แต่จากประเด็นนี้ นบั ได้วา่ เป็ นก้าวหนึ่ งที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายต่อหลาย
อย่างในวิถีชีวติ คนเมือง ซึ่ งการตระหนักถึงการมีสิทธิ เสรี ภาพเหนือร่ างกาย
ในประเด็นนี้แอปพลิเคชันหาคู่จึงเป็ นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสภาพสังคมใน
ทุกวันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ไม่เพียงแต่ปัจจัยภายนอกที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเท่านั้นแต่ยงั
ค่อย ๆ เปลี่ยนระบบความคิด ทัศนคติ และค่านิยมเดิมอย่างมากมาย ฉะนั้นในฐานะที่เป็ นคนรุ่ นใหม่
'การเลือก' กระทาสิ่ งใดก็แล้วแต่สิทธิ และเสรี ภาพอยูท่ ี่ตวั ของเรา เราเป็ นผูก้ ระทา เราเป็ นผูต้ ดั สิ น
คุณค่าของการกระทา แต่ตอ้ งไม่ลืมว่าการกระทาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่อาจเป็ นการ
กระทาของปัญญาชนได้ (Minimore, 2560)
วิวฒั นาการเปลี่ยน “สังคมใหม่ของชายรักชาย” การมีแอปพลิ เคชันคุ ยกันเฉพาะกลุ่มเป็ น
เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมสมัยใหม่ซ่ ึ งไม่ใช่เรื่ องผิด การหาคู่ก็มีมาทุก
ยุคทุกสมัย แต่ที่ตอ้ งคานึงก็คงจะเป็ นในเรื่ องของความที่สะดวกจนเกินไป แอปพลิเคชันที่ช่วย “ หา
คู่” ช่วยคลายเหงาชายรักชายที่โดดเดี่ยวทาให้ได้รับความนิ ยมใช้แอปพลิ เคชันมากขึ้นและยิ่งมี คน
นิ ยมการพัฒนาจึงออกมาหลากหลายรู ปแบบแอปพลิเคชันมีการเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้
สังคมมีทางเลือกหลากหลาย
จากที่มีวตั ถุประสงค์ในการหาเพื่อนคุยปกติธรรมดา ก็กลายเป็ นแอปพลิเคชันที่นามาใช้ใน
การหาคู่ลามไปยันการมีเพศสัมพันธ์กนั ทาให้กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในสังคมสมัยนี้ไปเสี ยแล้ว
แค่เลื่ อนปั ดหน้าจอแล้วกดหัวใจส่ งไปหากฝ่ ายตรงข้ามก็กดหัวใจให้เหมือนกัน ก็ถือเป็ น
การชื่นชอบตรงกัน เท่านี้ก็สามารถนัดไปทากิจกรรมอื่น ๆ ได้ไม่ยาก
แอปพลิ เคชันหาคู่ที่ ขยายสั งคมสาหรั บ เพศทางเลื อกให้ไ ด้เจออีก หนึ่ งโลกที่ย อมรั บใน
ตัวตนของเขาได้ เพราะสังคมถึ งแม้จะมีการพัฒนาเปิ ดกว้างมากขึ้นแต่ใช่ ว่าจะยอมรับได้ท้ งั หมด
ร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ สมัยก่ อนดู ค่อนข้างยากว่าใครมี ความชอบในเพศเดี ย วกัน แต่ปัจจุ บนั มี สื่ อตัวนี้
เหมือนเป็ น “ตัวกลาง” ให้ได้เปิ ดเผยตัวตนให้กล้าแสดงออก แต่ก่อนคนจะเล่นเพื่อ “หาเพื่อน” แต่
เดี๋ยวนี้เหมือนจะเล่นเพื่อหา “คู่นอน” เสี ยมากกว่าไม่ใช่ไม่ตอ้ งการความรักแบบคู่รัก แต่ดว้ ยความที่
“ไม่กล้าจะผูกมัดเลยเลือกจะหาความสุ ขแค่เพียงข้ามคืน”
ข้อดี ของการที่ มีสื่อตัวนี้ เกิ ดขึ้ นก็คงเป็ นในเรื่ องของการพบเจอสังคมอี กสังคมหนึ่ งได้มี
พื้นที่ ยืนได้เจอคนแบบเดี ยวกัน แต่ในส่ วนของข้อเสี ยก็คงเริ่ มจากที่ตวั คนที่ เล่นด้วยเพราะหลาย
รู ปแบบของการ แสดงออกมีท้ งั มาหลอกเอาเงินบ้างหลอกเอาตัวบ้าง เยอะไปหมดในสังคมก็ตอ้ ง
ระวัง
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หากนัดกันเพื่อไปมี “เพศสัมพันธ์” ก็ยากที่จะรู ้ เท่าทันเพราะไม่มีทางรู ้ ว่าคนที่พบเจอเป็ น
ใครมีโรคติดต่ออะไรบ้างแม้แต่การป้ องกันตนเอง หลายคนก็ยงั มีความเข้าใจน้อยมาก ส่ วนใหญ่คิด
ว่าสวมถุ งยางอนามัยอย่างเดี ยวก็เพียงพอแล้ว จะให้ดีอย่าลื มหมัน่ ตรวจเช็คผลเลื อดกันอยูเ่ สมอ ๆ
คานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองให้มาก เพราะแอปพลิเคชันหาคู่น้ นั มีมากมายเสรี ให้เลือกโหลดใช้
อย่าให้อารมณ์ เปลี่ ยวเหงาชัว่ วูบมาทาให้กลายเป็ นฝั นร้ ายไปตลอดกาล (นภัสสร ดุลยธรรมถักดี ,
2561)
Sex in the Digital Age ในโลกที่ เทคโนโลยีออนไลน์ทาให้การสื่ อสารแสนจะง่ ายไปทุ ก
อย่างเพียงปลายนิ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการเดท ตกหลุมรัก เลิกลากัน อกหัก ทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงได้
อย่างรวดเร็ วมาก
ในยุคหนึ่ งที่โทรศัพท์มือถื อยังไม่เฟื่ องฟูพวก Dating Website จะมีอิทธิ พลต่อไลฟ์ สไตล์
แบบดังกล่าวมาก จนกระทัง่ ถึงยุคที่สมาร์ ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชี วติ และก่อกาเนิดแอปพลิเคชัน
ที่กลายเป็ นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้เรื่ องพวกนี้มนั ง่ายแสนจะง่ายขึ้นกว่าเดิม
ถ้าเราจะกล่าวถึงเฉพาะแอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชายที่กลายเป็ นแอปพลิเคชันหาคู่ยอด
นิ ยมระดับโลกคงหนี ไม่พน้ Grindr, Jack’D หรื อ Hornet ที่ชาวเกย์รู้จกั ดี ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มกั จะมี
ความคิดว่าแอปพลิเคชันประเภทนี้ถูกใช้เพื่อหาคู่นอน ทั้งประเภท One Night Stand หรื อ Mr. Right
Now กันเท่านั้น แต่ผลสารวจล่าสุ ดจากกลุ่ มเกย์ในฝั่ งยุโรปยืนยันว่า 47% ของผูใ้ ช้ Hook up App
พวกนี้ มกั จะได้เพื่อนสนิ ทมาแทนหาได้แค่คู่นอนไม่ เหตุที่เป็ นเช่นนั้นอธิ บายได้ไม่ยาก เพราะยุคนี้
มนุ ษย์เราทุกเพศที่ปรากฏตัวบนโลก ต้องการการสื่ อสารที่มากกว่าการนัดมีเซ็ กซ์ทวั่ ไป ถ้าจะให้
เห็นภาพง่าย ๆ ก็คงยกตัวอย่างว่าทาไม Line ถึงได้รับความนิ ยมมากกว่า WhatsApp เพราะฟั งก์ชนั่
ของ Line นอกจากจะทาให้การสื่ อสารระหว่างบุคคลแล้ว ยังสามารถจัดแบ่งกลุ่มตามที่ตอ้ งการได้
อาทิ กลุ่มเพื่อนที่ทางาน ครอบครัว หรื อหาเพื่อนใหม่ตามกลุ่มที่มีความชอบเหมือนกัน เช่น กลุ่มคน
รักหนัง เป็ นต้น
และนี่ คือสาเหตุที่วา่ ทาไม แอปพลิเคชันหาคู่ชายรักชายอย่าง (เกย์) Blued (บลู-ดี) ถึงได้รับ
ความนิยมจนมีจานวนผูใ้ ช้มากที่สุดในโลกมากกว่า 15 ล้านคน
Blued (บลู -ดี) คือแอปพลิเคชันสาหรับเกย์ที่ไม่ได้ถูกใช้สาหรับแค่หาคู่นอน แต่ตวั แอพฯ
สามารถตอบโจทย์ในการหาเพื่อนได้อย่างสมบูรณ์ แบบ เช่ น การที่ Profile ของตัวเองเป็ นเสมือน
หน้า Wall ซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ช้สามารถ Post รู ป ข้อความ หรื อวิดีโอ และผูใ้ ช้คนอื่น ๆ สามารถที่จะเข้า
ดูโปรไฟล์ของเราและกด Follow เราได้ ในการแชทก็มีสติ๊กเกอร์ ให้เลื อกใช้เหมือนในโปรแกรม
LINE นอกจากนี้ Blued (บลู -ดี ) ยังมีฟังก์ชนั่ Group ทาให้เราสามารถรวมกลุ่มกับคนที่ชอบอะไร
เหมือน ๆ กันได้ เช่น ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรู ป ชอบดูหนัง เป็ นต้น ยิง่ สาหรับคนชอบเที่ยว Blued (บลู-
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ดี) ก็มีฟังก์ชนั่ ที่ชื่อว่า “Gay Map” ที่จะเป็ นตัวช่วยแนะนาสถานที่ที่กลุ่มเกย์ควรจะแวะชมด้วยตัวเอง
บ้าง อาจจะเป็ น สปา ผับ บาร์ หรื อ โรงแรม ทั้งในและประเทศต่าง ๆ
นอกเหนื อจากนี้ Blued (บลู -ดี ) ยัง มี ฟั ง ก์ชั่นอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ รองรั บ การเป็ น Social
Community App เต็มตัวที่สาคัญที่สุด แอพฯ นี้ให้ใช้งานได้ฟรี ๆ ครบทุกฟังก์ชนั่ ไม่มีการแยกระบบ
Premium หรื อ Extra ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ Feature อื่น ๆ เพิ่มเติม เหมือนที่แอพฯ Hook
up ต่าง ๆ นิ ยมทากันอยู่ ซึ่ งการที่ Hook Up App พยายามผันตัวมาเป็ น Social Community บ้างนั้น
แสดงให้เห็นถึงนัยยะสาคัญอีกนัยหนึ่งว่าปั จจุบนั คนกลุ่มนี้ไม่ได้ตอ้ งการใช้เพื่อการเจอกัน หรื อจีบ
กันเท่านั้น แต่แอพฯ เหล่านี้ เป็ นช่องทางที่ให้คนกลุ่มนี้ ได้ติดต่อพบปะแบ่งปั นและช่วยเหลือกันใน
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายเพศ (ที่เปิ ดเผยมากขึ้นในปั จจุบนั ) ให้หลาย ๆ คนที่ไม่มีพ้นื ที่ยนื (ไม่ใช่
ไม่มีแต่อาจไม่พร้ อมจะมี ) ในชี วิตจริ งได้มีพ้ืนที่ ยืน ทามกลางกลุ่ มคนที่ เข้าใจกัน (Bluethailand,
2560)

ภาพที่ 2.3 แอปพลิเคชันหาคู่ของชายรักชาย (Blued)
แหล่งทีม่ า: Bluethailand, 2560.
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.8.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องภายในประเทศ
กิ่งรัก อิงคะวัต (2552) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต พฤติกรรมการบริ โภค และ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ชายรักชาย (เกย์) มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต 6 รู ปแบบ คือ รู ปแบบ Homey Gay Lifestyle รู ปแบบ Night
Going Gay Lifestyle รู ปแบบ Obviously Gay Lifestyle รู ปแบบ Trendy Gay Lifestyle รู ปแบบ
Conservative Gay Lifestyle และรู ปแบบ Healthy Gay Lifestyle อี กทั้งกลุ่ มตัวอย่างชายรั กชาย (เกย์) มี
การใช้จ่ายเงิ น และมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การในหมวดแฟชัน่ และบันเทิงท่องเที่ยวสู ง
และกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย (เกย์) มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ในระดับสู ง ชื่ น
ชอบรายการทางโทรทัศน์ คอลัมน์หนังสื อพิมพ์ และนิตยสารประเภทบันเทิงในระดับสู ง มีการเปิ ดรับ
ข้อมูลด้านกิจกรรมเกย์หรื อสถานบันเทิงเกย์ จากสื่ อประเภทบุคคล และกลุ่มตัวอย่างชายรักชาย (เกย์) มี
ความตระหนัก และระมัดระวังต่อประเด็นเอดส์สูง
นุชจริ นทร์ ศรี สุวรรณ์ (2553) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้งานและปั จจัยที่ มีผล
ในการเลือกใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟน กรณี ศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ พบว่า ส่ วนใหญ่ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ
24-26 ปี ระดับ การศึ ก ษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และศึ กษาอยู่ค ณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
นอกจากนี้ ส่ ว นมากเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ง านโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มาร์ ท โฟน มี
ระยะเวลาในการใช้งาน 1-3 ชัว่ โมง โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์โดยเฉลี่ยต่อเดือน 500-1,000
บาท ยีห่ อ้ โทรศัพท์ที่นิยมใช้งานคือ Nokia ระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้คือ Symbion OS และมีความถี่
ในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ครั้งต่อวัน ส่ วนมากให้ความสาคัญกับเลือกใช้แอปพลิเคชันให้
ตรงต่อความต้องการ และต้องการความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่
ทุกเวลา
2.8.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องของต่ างประเทศ
Tong, & Van De Wiele (2014) การทาลายพรมแดน: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ต่ อ Grindr แอปพลิ เคชันหาคนที่ อยู่ใ กล้เคี ย ง (PNAs) เป็ นรู ป แบบซอฟท์แวร์ หนึ่ ง ที่ ท างานผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Ubiquitous Computing) ซึ่ งเชื่ อมต่อผูใ้ ช้งานตามข้อมูลสถานที่ที่ใช้
งาน ยกตัวอย่าง เช่น Grindr เป็ นแอปพลิเคชัน PNA ยอดนิยม ที่อานวยความสะดวกในการติดต่อกัน
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ระหว่างกลุ่มเกย์และชายรักร่ วมเพศ ในการใช้วิธีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้น ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาขึ้นมา 2 ฉบับ ในการศึกษาฉบับแรก ผูใ้ ช้งาน 63 ราย รายงานแรงบันดาลใจในการใช้
Grindr ด้วยการให้คาอธิบายแบบปลายเปิ ด ในการศึกษาฉบับที่สอง คาอธิบายข้างต้นได้นามาแปลง
เป็ น 26 รายการ ซึ่ งมีผใู ้ ช้ Grindr ตอบแบบสอบถามจานวน 525 ราย การวิเคราะห์ปัจจัยเผยให้เห็น
ว่ามีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 6 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทาง
เพศ ความสัมพันธ์ฉนั เพื่อน ความบันเทิง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก และใช้ในการค้นหาสถานที่
โดยมีการทาการวิเคราะห์เพิ่มเติม 2 ประเภท ซึ่ งศึกษา 1) ผลกระทบทางภูมิศาสตร์ (เช่น เขตเมือง
vs. ชานเมือง/ชนบท) ต่อผูใ้ ช้ Grindr เพศชาย และ 2) การใช้ Grindr โดยมีความเกี่ ยวเนื่ องกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลของตนเอง ผลการศึกษาเน้นให้เห็ นว่าการมี โหมดผสมผสานของเทคโนโลยี PDA
อาจเปลี่ยนพรมแดนทางพื้นที่ออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการที่เกย์และชายรักร่ วมเพศ ใช้ในการ
ค้นหาเส้นทาง
Wagner (2011) ความขัดแย้งและการไร้คู่: ทฤษฎีการหลอกลวงกันเอง ในการเดทออนไลน์
ในปั จจุบนั การสื่ อสารโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เพียงแค่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากเท่านั้นแต่
ยังเริ่ มมีบทบาทสาคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ในชิ วิตประจาวัน การวิจยั เชิงคุณภาพนี้ ศึกษาปรากฏการณ์
ทางการสื่ อสารที่เป็ นการหลอกลวงกันอันเกิดขึ้นในการออกเดทออนไลน์ งานวิจยั ฉบับนี้ มุ่งเน้นที่
คาถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) คุณลักษณะใดแสดงให้ทราบว่าผูอ้ อกเดทออนไลน์หลอกลวง 2) แรงดลใจใด
ที่ ทาให้ผูอ้ อกเดทออนไลน์หลอกลวงผูอ้ ื่ น 3) ผูอ้ อกเดทออนไลน์ รับ รู ้ เกี่ ย วกับ ผูอ้ อกเดทอื่ น ๆ
อย่างไร และ 4) การหลอกลวงส่ งผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่พบกันจากการ
เดทออนไลน์ เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บ ข้อมู ลคื อแบบสารวจออนไลน์ โดยเป็ นคาถามปลายเปิ ด 15 ข้อ
ประชากรในการศึกษาทั้งหมด 52 คน มีอายุต้ งั แต่ 21-37 ผลการศึกษาพบว่าผูอ้ อกเดทออนไลน์ส่วน
ใหญ่พิจารณาตนเองและผูอ้ ื่ นว่ามี ความตรงไปตรงมาในการนาเสนอตัวตน ผูอ้ อกเดทออนไลน์
เหล่ านั้นที่ ไม่ได้หลอกลวงได้รับแรงดลใจ จากความต้องการที่จะดึ งดู ดสมาชิ กเพศตรงข้ามและ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดภาพลักษณ์ ของตนเองในแง่บวก ผูอ้ อกเดทพร้อมที่จะมองข้ามการหลอกลวงของ
ผูอ้ ื่นหากพบว่าสิ่ งที่ไม่เป็ นจริ งนั้น เป็ นเพียงการกล่าวเกินจริ งเพียงเล็กน้อยหรื อไม่ได้ส่งผลต่ออีก
ฝ่ ายมากนัก แม้ว่าจะมีการหลอกลวงขึ้ น ประชากรในการศึ กษานี้ ยงั เชื่ อว่าการออกเดทออนไลน์
สามารถพัฒนาไปสู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่ดีได้
Schrock (2000) MySpace หรื อ Ourspace : มุมมองการพึ่งพิงระบบสื่ อที่มีต่อ MySpace โดย
MySpace เป็ นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง ที่ผคู ้ นได้พบ ปฏิสัมพันธ์ และสร้างมิตรโดยวิธี
ที่สมาชิ ก MySpace ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเยาวชน มีปฏิ สัมพันธ์กนั ทางออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการย้ าให้เห็ น
การสื่ อสารว่ามีการเปลี่ ยนแปลง การพึ่งพิงระบบสื่ อเผยให้เห็ นว่าผูค้ นพึ่งพาสื่ อในชี วิตประจาวัน
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เนื่ องจากต้ อ งการบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ พ้ื น ฐานของมนุ ษย์ การพึ่ งพิ ง นี้ น าไปสู่ การใช้
ซ้ า ๆ การพึ่งพิงระบบสื่ อที่ใช้ในการศึกษานี้ เพื่ออธิ บายว่าเหตุใดและวิธีการใดที่ผูค้ นกลายมาเป็ น
ผูใ้ ช้ง าน MySpace ทั้ง นี้ ป ระชากรที่ ศึ กษาคือ นัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ศึ ก ษาที่ มหาวิทยาลัย
เซ็ นทรัลฟลอริ ด้า จานวน 401 คน จากการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยสมาชิ กกล่ าวว่าการ
พึ่งพิง MySpace มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการใช้งาน MySpace และใช้งานเว็บไซต์โดย
เฉลี่ย 1.3 ชัว่ โมงต่อวัน ผลการศึกษาพบว่าสมาชิ กใช้ MySpace เพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อการ
ปฏิ สัมพันธ์ การใช้งาน MySpace มี ความสัมพันธ์ กบั จานวนเพื่อนใน MySpace “จานวนเพื่อนที่
เพิ่มขึ้น” มีความสัมพันธ์กบั การพึ่งพิง MySpace ขณะที่ผคู ้ นหันกลับมามีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนของ
ตนเอง โดยพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลเป็ นสิ่ งที่ดึงดู ดให้มีการพึ่งพิง MySpace โดยปั จจัยส่ วนบุคคล
เหล่านี้ ได้แก่ สถิติประชากร ปั จจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์ เน็ต และปั จจัยทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการใช้งาน MySpace
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ MySpace การเข้าสังคม และการเปิ ดเผยตัวตน มี ความสัมพันธ์ ก ับ
ระดับความรุ นแรงในการพึ่งพิง อิ ทธิ พลของปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับอิ นเตอร์ เน็ ตมี บางส่ วนที่มีส่วน
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์มากนักกับการพึ่งพิง
MySpace ขณะที่ความวิตกกังวลจากการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ยะกับการพึ่งพิง
MySpace ความเร็ วในการเชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ตและเวลาที่ ใช้งานอิ นเตอร์ เน็ ตไม่สัมพันธ์ กบั การ
พึ่งพิง MySpace นอกจากนี้ พบความแตกต่างอย่างมี นยั ยะสาคัญระหว่างเพศ ในทุ ก ๆ การพึ่งพิง
การเข้าสังคม การเปิ ดเผยตนเอง ความวิตกกังวลจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ และความสามารถใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ ผลที่ ได้นาไปสู่ หลักฐานที่ ว่าสมาชิ ก MySpace มี บางข้อจากัดที่ เกิ ดจาก
ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต แต่ ติ ด เว็บ ไซต์เ หล่ า นี้ ด้ว ยเหตุ ผ ลคล้า ย ๆ กัน กับ
ความสัมพันธ์ในชี วิตจริ ง อาจกล่าวได้ว่า MySpace เป็ นแค่เว็บไซต์หนึ่ งจากแหล่งออนไลน์ขนาด
ใหญ่มากมาย ที่ทรงอิทธิ พลทางสังคม เช่ น อีเมล กระดานข้อความ และการสนทนาออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มเทคโนโลยีน้ ี สมาชิ ก MySpace ใช้สื่อสังคมใหม่ อื่น ๆ บ่อยครั้งกว่าผูท้ ี่ไม่ได้
เป็ นสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกก็ใช้สื่อนวัตกรรมที่ไม่ใช่เพื่อเข้าสังคมมากขึ้น ซึ่ งอาจกล่าวได้
ว่า สมาชิ ก MySpace เป็ นกลุ่ ม เทคโนโลยีก ลุ่ ม ใหญ่ ก ว่า ที่ ป ระมาณการไว้หรื อบางที ก็ อาจอยู่ใน
ประเภทเดียวกันกับผูร้ ับนวัตกรรม
จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจของแอปพลิ เคชันหาคู่ บ นโทรศัพ ท์มื อถื อ ของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย (เกย์) รวมถึ งการทบทวน
งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถเข้าใจได้วา่ ปั จจัยที่สาคัญในการใช้แอปพลิ เคชัน
หาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่ มชายรั กชาย (เกย์) คื อสังคมของเพศชายรั กชายที่ มีพ้ืนที่ ในการมี
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ตัวตนโดยการสื่ อสารนั้นจะผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นสังคมชายรักชายที่มีเครื อข่ายไม่จากัดพรมแดน
การสื่ อสาร เป็ นโลกอีกใบหนึ่ งที่ทาให้กลุ่มที่มีรสนิ ยมเหมือนกันรวมตัวกัน มีกิจกรรมทาร่ วมกัน
เป็ นสื่ อที่ทาให้ชายรักชายมีความรู ้จกั กันเปรี ยบเสมือนคนกลางที่แนะนาให้ท้ งั 2 ฝ่ ายได้เจอกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพ ท์มื อถื อ
ของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)” ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาให้
ผูว้ ิจยั ได้ข ้อมู ล ในด้า นที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการศึ ก ษาหัว ข้อวิจยั ในครั้ งนี้ อย่า งละเอี ย ด ซึ่ งข้อมู ล
ดัง กล่ า วจะมี ค วามลึ ก และครอบคลุ ม ประเด็ นที่ ส าคัญและมี รายละเอี ย ดซึ่ ง เป็ นผลโดยตรงจาก
ประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก (Indepth Interview) แบบตัวต่อตัวเพื่อเปิ ดเผยถึ งประโยชน์และความพึงพอใจของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญ
โดยเตรี ย มค าถามกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured Interview) ลัก ษณะการสั ม ภาษณ์ แบบไม่ เ ป็ น
ทางการ โดยการกาหนดคาถามออกเป็ นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่ องที่ทาวิจยั และ
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวนอกจากจะนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้าน
ประโยชน์และความพึงพอใจ รวมทั้งคามคาดหวังต่อการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่ โดยรายละเอี ย ด
ขั้นตอนระเบียบวิธีวจิ ยั มีดงั ต่อไปนี้
3.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือวิจยั
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 ความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.6 การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ผล

3.1 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเกณฑ์พิจารณาจากการคัดเลือก คือ เพศชายรักชาย จานวน 10 คน โดยมี
อายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระหว่าง 20-35 ปี ส่ วนใหญ่ทาอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั , นักศึกษา, และ
อาชีพอิสระ ดังนี้
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1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 1 อายุ 32 ปี นักศึกษาปริ ญญาเอก ใช้เวลาออนไลน์บน
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน
2) ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ส าคัญคนที่ 2 อายุ 27ปี นัก ศึ ก ษาปริ ญญาโท ใช้เวลาออนไลน์บน
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 3 อายุ 34 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4 อายุ 30 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
12 ชัว่ โมงต่อวัน
5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5 อายุ 30 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
5 ชัว่ โมงต่อวัน
6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 6 อายุ 25 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 7 อายุ 24 ปี งานอิสระ ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์ 7
ชัว่ โมงต่อวัน
8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 8 อายุ 30 ปี งานอิสระ ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์ 2
ชัว่ โมงต่อวัน
9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 9 อายุ 33 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
10) ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ คนที่ 10 อายุ 24 ปี พนัก งานบริ ษ ัท ใช้เ วลาออนไลน์ บ น
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน

3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
สาหรับเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้สาหรับกาหนดระเบียบวิธีการวิจยั หรื อ
กระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ครั้งนี้ โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) นั้นโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ตารา ตลอดจนผลงานวิจยั ประเภท
ต่ า ง ๆ รวมทั้ง ข้อมู ล จากการค้น คว้า ทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าจากเว็บ ไซต์ท าง
อินเตอร์เน็ต เพื่อนามาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู ้ ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ตามกระบวนวิธีก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) อี ก แนวทางหนึ่ ง นั้น
ได้แก่แบบสัมภาษณ์ ที่มีลกั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบ
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โครงสร้ างของข้อคาถามที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ างอันเป็ น
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดยเป็ นแต่เพียง
การกาหนดแนวข้อคาถามแบบเปิ ดกว้างหรื อเป็ นการใช้แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นกระบวน
วิธีการวิจยั ที่มีผลทาให้ขอ้ คาถามมีความยืดหยุน่ และเปิ ดกว้าง โดยเทคนิ คของการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
นั้นเป็ นเทคนิ คและกระบวนวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการนามาที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล

3.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือวิจัย
1) ผูว้ ิจยั เตรี ยมการในด้านความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎี แนวคิด การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจของแอปพลิเคชัน
2) ผูว้ ิจยั เตรี ยมความรู ้ในเรื่ องระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจยั วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารา และการขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ด้านการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจยั อันจะนาไปสู่ การศึกษาที่ถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการจะศึกษาให้มากที่สุด
3) แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นเองโดยการศึกษาประเด็ น
คาถาม จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ า ง
(Semi-structured Interview Form) โดยสร้างเป็ นคาถามให้มีครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยั อัน
เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งการศึกษาเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั เอาไว้ มีการเรี ยงลาดับคาถาม เนื้ อหาของ
คาถามเป็ นลักษณะของคาถามปลายเปิ ด
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ เครื่ องบันทึกเสี ยงขนาดเล็ก สมุดบันทึก ปากกา

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ว้ ิ จ ัย ได้แ บ่ ง วิ ธี ก ารเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data)
ผูท้ าการวิจยั ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล และสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า ง ๆ เช่ น เอกสารทางวิ ช าการ นิ ต ยสาร เอกสารการประชุ ม วารสาร หนัง สื อพิ ม พ์
บทความต่าง ๆ ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสร้างแนวคาถามใน
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การสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตของเนื้ อหา เพื่อให้ชดั เจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ทาวิจยั
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
(1) ก่อนเริ่ มการทาการสัมภาษณ์ผูว้ ิจยั ได้แสดงถึงวัตถุ ประสงค์ของการสัมภาษณ์
โดยขออนุ ญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสี ยง ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้มีปฏิ สัมพันธ์แบบต่อ
หน้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการทดสอบคาถาม
และคาตอบเพื่อเป็ นแนวทางในการถามคาถามต่อไป โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ประมาณ 30-60
นาที ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่ก ับความร่ วมมื อของผูใ้ ห้ข ้อมู ลสาคัญ การสัมภาษณ์ แต่ละรายจะท าการสั มภาษณ์
จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรื อไม่มีขอ้ มูลใหม่เกิดขึ้น ที่เรี ยกว่าข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึงหยุดการ
สัมภาษณ์ โดยการอิ่ มตัวของข้อมู ล อาจเกิ ดจากข้อมู ลที่ รวบรวมมาได้มีลกั ษณะแบบแผนเป็ นอย่าง
เดียวกัน (Emergence of Regularities) หรื ออีกนัยหนึ่ งคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
ทับซ้อนสาระในประเด็นเดียวกัน (องอาจ นัยพัฒน์, 2548)
(2) ในขณะสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั ใช้การสังเกตุปฏิกิริยาการตอบคาถามของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญและการจดบันทึ กสรุ ปสั้ น ๆ เฉพาะประเด็ นที่ ส าคัญ และเมื่ อจบการสัม ภาษณ์ จะท าการ
บันทึ ก ลัก ษณะน้ า เสี ย ง ตามความเป็ นจริ ง โดยไม่ มี ก ารตี ค วาม นอกจากนี้ ย งั ได้บ นั ทึ ก เกี่ ย วกับ
ความคิด ความรู ้สึก หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูว้ จิ ยั ขณะที่รวบรวมข้อมูล
(3) ข้อมู ล ถู ก นามาท าการบัน ทึ ก และถอดเทปรายวัน เพื่ อท าการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่
ได้มาผูท้ าการวิจยั ได้นามาถอดเทปคาต่อคา ประโยคต่อประโยค แล้วตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลอีกครั้งด้วยการ ฟังเทปบันทึกเสี ยงซ้ า

3.5 ความเชื่ อถือได้ ของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
หลัง จากที่ ไ ด้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แล้ว ได้น ามาตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล
(Trustworthiness)
1) ผู ้สั ม ภาษณ์ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ไว้วางใจในตัวผูว้ จิ ยั ซึ่ งจะมีผลต่อความถูกต้องและเป็ นจริ งของข้อมูล
2) ความสามารถในการนาผลการวิจยั ไปประยุก ต์ใ ช้ (Transferability) โดยการ
เขียนระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และบริ บทที่ตอ้ งการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิจยั ในการที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ในบริ บทที่ใกล้เคียงกัน
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3) การยืนยันผลการวิจยั (Conformability) โดยการที่ ผูท้ าการวิจยั จะเก็บ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ไว้เป็ นอย่างดี พร้อมสาหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยันว่า
ข้อมูลที่ได้ไม่มีความลาเอียงหรื อเกิดจากการคิดขึ้นของผูว้ จิ ยั
4) การตรวจสอบข้ อ มู ล สามเส้ า (Data Traingulation) การเปรี ยบเที ย บและ
ตรวจสอบความแน่ นอนของข้อมู ล โดยนาข้อมู ลจากแหล่ งต่าง ๆ ได้แก่ ขอ้ มู ลจากตาราวิชาการ
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรวมทั้งการจดบันทึก การสังเกตการณ์ ต่าง ๆ มา
เปรี ยบเทียบกัน

3.6 การจัดทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ผล
ส าหรั บ กระบวนการในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ อันได้แก่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรื อแบบแผนหลัก (Major Pattern)
ที่ พ บในข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ จากการสั มภาษณ์ ท้ งั หมดจากนั้นจึ งนาประเด็ นหลัก (Major Themes) มา
พิ จ ารณาแบ่ ง แยกออกเป็ นประเด็ น ย่ อ ย (Sub-themes) และหั ว ข้ อ ย่ อ ย (Categories) อัน เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่ การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของ
กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการถอดเทปและการบั น ทึ ก ภาคสนามมาสรุ ปและ
ตีความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
2) นาข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความพร้อมทาการ
ดึงข้อความหรื อประโยคที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3) นาข้อความหรื อประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่ ม
เดียวกันโดยมีรหัสข้อมูลกากับทุกข้อความหรื อทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่ อคาสาคัญ ซึ่ งจะจัดเป็ นทั้ง
กลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-theme) ที่อยูภ่ ายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่
4) ใช้ก ารเขี ย นบรรยายสิ่ ง ที่ ค ้นพบอย่า งละเอี ย ดและชัดเจน โดยจะไม่ มี ก ารนา
ทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างคาพูดประกอบคาหลักสาคัญที่ได้ เพื่อ
แสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์ดา้ นการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจแอปพลิ เคชันหาคู่บน
โทรศัพท์มือถือในกลุ่มชายรักชาย

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บน
โทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)” การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์
และความพึงพอใจการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย รวมทั้งศึกษา
ปั จจัยการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของชายรักชาย และศึกษาความคาดหวังการใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้ อหาของกลุ่มชายรักชาย ด้านรู ปแบบเนื้ อหาของกลุ่มชายรักชาย
ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
4.2 ความคาดหวังต่อแอปพลิเคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้อหาของกลุ่มชายรักชาย
4.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย
4.4 แรงจูงใจการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย
4.5 คุณลักษณะคู่สนทนา
4.6 ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของ
กลุ่มชายรักชาย

4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีผทู ้ ี่
เกี่ ยวข้องกับแอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชายทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีอายุ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระหว่าง 20-35 ปี ส่ วนใหญ่ทาอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั , นักศึกษา, และอาชี พ
อิสระ ดังนี้
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 1 อายุ 32 ปี นักศึกษาปริ ญญาเอก ใช้เวลาออนไลน์บน
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 2 อายุ 27 ปี นักศึกษาปริ ญญาโท ใช้เวลาออนไลน์บน
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน
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3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 3 อายุ 34 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4 อายุ 30 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
12 ชัว่ โมงต่อวัน
5) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5 อายุ 30 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
5 ชัว่ โมงต่อวัน
6) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 6 อายุ 25 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
7) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 7 อายุ 24 ปี งานอิสระ ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์ 7
ชัว่ โมงต่อวัน
8) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 8 อายุ 30 ปี งานอิสระ ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์ 2
ชัว่ โมงต่อวัน
9) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 9 อายุ 33 ปี พนักงานบริ ษทั ใช้เวลาออนไลน์บนโทรศัพท์
3 ชัว่ โมงต่อวัน
10) ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ คนที่ 10 อายุ 24 ปี พนัก งานบริ ษ ัท ใช้เ วลาออนไลน์ บ น
โทรศัพท์ 5 ชัว่ โมงต่อวัน

4.2 ความคาดหวังต่ อแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง คื อ ผู ้ที่ เ ข้า ใช้ ง านจากแอปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพ ท์มื อถื อของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย ที่ มี ก ารใช้ง านเป็ นประจาอย่า งน้อยวันละ 2 ชั่วโมงขึ้ นไป
ที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีอายุระหว่าง 20-35 ปี เกี่ยวกับความคาดหวัง ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์รายละเอียด
จากบทสั ม ภาษณ์ และน าเสนอประเด็ น สาระส าคัญ ที่ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย จากการ
สัมภาษณ์ดงั ปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็น ดังนี้
4.2.1 ความต้ องการให้ แอปพลิเคชั นหาคู่ บนโทรศั พ ท์ มือ ถื อมีบ ริ การอื่ นนอกเหนื อ จาก
ปัจจุบัน
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่ไม่มีความต้องการให้แอปพลิ เคชัน
หาคู่มีบริ การนอกเหนื อจากปั จจุบนั เพราะในตอนนี้ ค่อนข้างตอบโจทย์ความต้องการอย่างครบครัน
เนื่ องจากแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือเป็ นเพียงสื่ อเบื้องต้นที่ทาให้กลุ่มชายรักชายได้รู้จกั
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กันเท่านั้น ต่อจากนั้นจะเป็ นการแลกเปลี่ยนช่องทางอื่นเพื่อสนทนากัน เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์, อินสตา
แกรม, และเบอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น ถ้าอยากเพิ่มเติมคืออยากให้พฒั นาตาแหน่ งของคู่สนทนาที่ข้ ึน
ตรงตามระยะทางจริ งในขณะที่เข้าใช้บริ การแอปพลิเคชันหาคู่ในขณะนั้น เพราะบางครั้งตาแหน่ ง
ที่ต้ งั ของคู่สนทนามีความคลาดเคลื่อน
“ปั จจุ บนั ที่ มีอยู่มนั ก็ดีอยู่แล้วนะ เพียงพอต่อการใช้งาน แทบไม่ตอ้ งการอะไรเพิ่มเติ ม ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561)
“บริ การด้านใดบ้าง สาหรับเราเราว่าไม่ตอ้ งแล้วนะ เอาขอแค่ Location เนี่ยขอให้มนั ตรง ๆ
สักรอบแค่น้ นั ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)
4.2.2 ความคาดหวังว่ าจะได้ รับการบริการทีโ่ ปร่ งใสไม่ มีการนาข้ อมูลส่ วนตัวไปเผยแพร่
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญส่ วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่
โปร่ งใสไม่มีการนาข้อมูลส่ วนตัวไปเผยแพร่ ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางใด ๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
การดารงชีวติ ในปัจจุบนั
“ก็ดีนะ ที่ไม่เอาข้อมูลส่ วนตัวของเราไปเปิ ดเผย เรื่ องพวกที่ทางาน พวกอะไรงี้ มันเกี่ยวกับ
สั ง คมโลกอื่ นที่ ไ ม่ ได้อยู่เฉพาะในแอปพลิ เคชัน บางที ม นั ก็ มี โลกแห่ ง ความเป็ นจริ งมา
เกี่ยวข้องด้วย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561)
เนื่ องจากการคุ ยกันอาจมี การส่ งข้อความที่ เป็ นความลับ อาทิ เช่ น ภาพวาบหวิว ภาพโป๊
เปลื อยต่าง ๆ ที่ คู่สนทนาส่ งมา หรื อ ที่ เราส่ งให้แก่คู่สนทนา ก็ควรเก็บเป็ นความลับเพื่อเป็ นการ
รั บ ประกันความปลอดภัย ให้แก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ ไ ว้ใ จใช้บ ริ ก าร และคาดหวัง ว่า ควรมี ก ารห้า มกด
บัน ทึ ก ภาพหรื อ วิ ดี โ อที่ ส่ ง คุ ย ในทางช่ อ งทางการสนทนาทุ ก ทาง หรื อ หากมี ก ารอนุ ญ าตให้
บันทึกภาพหรื อวิดีโอได้ ควรมีการแจ้งเตือนแก่เจ้าของภาพหรื อวิดีโอว่ามีคนต้องการกดบันทึกภาพ
หรื อวิดีโอของท่าน ถ้าวิดีโอนั้นเราพอใจที่จะให้เขาบันทึกไปได้ เราก็กดอนุญาตให้บนั ทึกได้ไป
จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญก็จะมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางคนที่มี
แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือเพื่อไว้ส่องคนที่อยูใ่ กล้เคียงแต่ไม่เป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นเข้าไปทักทาย
หรื อสนทนากับสมาชิกก่อน จะเป็ นเพียงรอให้สมาชิ กเข้ามาทักทายถึงจะตอบกลับเท่านัน่ และยังมี
สมาชิกบางส่ วนในแอปพลิเคชันหาคู่ไม่มีการแสดงรู ปใบหน้าตนเองให้สมาชิกคนอื่นเห็น จะแสดง
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รู ปเฉพาะตั้งแต่ลาคอลงมามีท้ งั ถอดเสื้ อบ้างและใส่ เสื้ อบ้าง ซึ่ งสาเหตุหลัก ๆ มาจากไม่ได้เปิ ดเผย
ตัวตนอย่างแท้จริ งว่าเป็ นชายรักชาย เพราะกลัวเจอคนรู ้ จกั ปิ ดบังฐานะทางครอบครัว ฐานะทาง
สังคม และด้วยหน้าที่การงานจึงไม่สามารถแสดงตนเองได้ ส่ วนการไม่ทกั ทายก่อนเป็ นเพราะไม่
ทราบว่าจะเริ่ มต้นคุยอย่างไรหากเมื่อมีสมาชิกเข้ามาทักทายก็จะสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ยงั พบเห็นธุ รกิจที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือ นัน่ คือ “ธุ รกิจ
การบริ การนวด” มีท้ งั นวดในสถานที่และนวดนอกสถานที่ข้ ึนอยูต่ ามความสะดวกของผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การจะตกลงกัน การให้บริ การนั้นจะให้บริ การเป็ นรายชัว่ โมงอัตราค่าขึ้นอยูก่ บั การตก
ลงทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่รวมค่าเดินทางของผูใ้ ห้บริ การหากมีบริ การนอกสถานที่หรื อมีค่าห้องพักเมื่อทั้ง 2
ฝ่ ายไม่สะดวกเรื่ องสถานที่ หากมีบริ การที่นอกเหนือจากการนวดก็จะคิดราคาพิเศษขึ้นอยูก่ บั การตก
ลงกันทั้ง 2 ฝ่ ายอีกเช่นกัน และคิดค่าบริ การเป็ นรอบ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การบางคนมีอาชี พประจาอยูแ่ ล้วแต่
ให้บริ การนวดเป็ นอาชีพเสริ ม และบางคนก็ยึดเป็ นอาชี พหลักเนื่ องจากผลตอบแทนได้รับมากกว่า
งานประจา โดยผูใ้ ห้บริ การแต่ละคนจะมีลูกค้ามากหรื อน้อยนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั การให้บริ การหรื อขึ้นอยู่
กับหน้าตาและหุ่น

4.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชายรักชาย
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญส่ วนใหญ่ ที่เลื อกใช้แอปพลิ เคชันหาคู่ บ น
โทรศัพ ท์มื อถื อเพราะเป็ นช่ องทางที่ อานวยความสะดวกได้ทุก ที่ ทุก เวลา และตอบโจทย์ความ
ต้องการทั้งค้นหาเพื่อนและค้นหาคู่นอน นอกจากนี้ ยงั มีอีกปั จจัยคื อในแอปพลิ เคชันหาคู่จะมี แต่
กลุ่มชายรักชายเท่านั้นที่ เข้ามาใช้บริ การ สามารถพูดคุ ยในรสนิ ยมเดี ยวกันได้อย่างสนิ ทใจ ส่ วน
ช่ วงเวลาที่ เข้ามาใช้บริ การจะเป็ นช่ วงที่ เกิ ดความรู ้ สึกเหงาที่ ตอ้ งการเพื่อนที่เข้าใจสักคนในการ
พูดคุยสนทนากัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้สังเคราะห์รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ และนาเสนอประเด็นสาระสาคัญที่ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังปรากฏบทสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็ น 2 ปั จจัยดังนี้
4.3.1 ปัจจัยภายใน
หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ ซึ่ งเกิดจากอารมณ์ ความรู ้สึก หรื อความ
ต้องการบางสิ่ งบางอย่างโดยใช้แอปพลิเคชันหาคู่เป็ นสื่ อกลางให้ตอบสนองความต้องการนั้น เช่น
เหงา ต้องการเพื่อนสนทนา อยากมีสังคมที่ยอมรับ อยากมีแฟน อยากมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
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“เกิ ด บางครั้ งที่ รู้ สึ ก ว่ า อยู่ ค นเดี ย วเหงา ๆ” (ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ คนที่ 2, สั ม ภาษณ์ , 15
พฤศจิกายน 2560)
“อยากหาเพื่อนคุย เพราะว่ารู ้สึกว่าอาจจะเป็ นช่วงที่เหงา เข้าไปก็คือได้เพื่อนคุยสักคนสอง
คนก็รู้สึกดี” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2560)
“เหตุผลหลักเลยจะเป็ นการนัด Sex” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 7, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2561)
“ความต้องการเรื่ อ งเพศ นัด Sex อย่า งเดี ย ว” (ผูใ้ ห้ข้อมู ล ส าคัญคนที่ 10, สัมภาษณ์ , 27
มีนาคม 2561)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเมื่อมีความรู ้ สึกเหงาโดดเดี่ ยว หรื อต้องการใครสักคนที่ เป็ นเพื่อนคุยที่
ไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มที่สนิทกันหรื อเพื่อนร่ วมงาน เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางคนไม่ได้เปิ ดเผยสถานะ
ตัวตนที่แท้จริ งกับสังคม จึงมีความต้องการที่จะคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่าคนอื่น
4.3.2 ปัจจัยภายนอก
หมายถึ ง ปั จจัย ที่ เกี่ ย วกับ คุ ณสมบัติแอปพลิ เคชันหาคู่ ที่แตกต่ างจากอดี ตเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากก่ อนมี แอปพลิ เคชันหาคู่ผูใ้ ช้จะใช้ MSN (Microsoft Network) ในการสื่ อสารกับชายรัก
ชายเพราะจะมีหอ้ งที่แยกประเภทผูส้ ื่ อสารออกจากกันอย่างชัดเจนให้สมาชิกแต่ละคนได้สื่อสารกัน
อย่างอิสระ ซึ่ งขั้นตอนการเปิ ดรับคู่สนทนาจะมีความยุ่งยากกว่าปั จจุบนั เนื่ องจากในยุคนั้นต้องใช้
คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์เพื่อหาสมาชิกของ MSN ที่โพสต์ไว้ และต้องไปคัดลอกเมลของคู่สนทนาที่
เราสนใจมาใส่ ในระบบของ MSN เพื่อจะมี พ้ืนที่ ในการส่ งข้อความหากัน และก็มีขอ้ จากัดหาก
ต้องการจะคุยกับคู่สนทนาคนเดิมต้องนัดหมายเวลาในการคุยกัน เพื่อที่เวลาออนไลน์พร้ อมกันจะ
ได้พบคู่สนทนาที่เราต้องการจะคุย
ในปั จจุบนั ก็เข้าสู่ ยคุ Line และ Facebook แทน แต่สองโปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันดังกล่าว
ยังไม่เหมาะสาหรับหาคู่ออนไลน์เท่าที่ควร เนื่ องด้วยระบบการคัดกรองเพื่อน (Add Friend) และ
การยืนยันตนที่เข้มงวดนี่ เอง จึงเป็ นเหตุให้มีผพู ้ ฒั นาแอปพลิเคชันหาคู่แยกต่างหาก โดยจะมีระบบ
พ่อสื่ อต่าง ๆ เช่น ระบบช่วยค้นหาคนที่ใช่ โดยอิงจากความสนใจส่ วนตัวของผูใ้ ช้ หรื อค้นหาจาก
คนที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเป็ นต้น จากนั้นระบบจะเรี ยงชื่ อและหน้าตามาให้พิจารณาคัดเลือก หากเจอแล้วที่
เหลือก็ข้ ึนอยูก่ บั เทคนิคของผูใ้ ช้แต่ละคนในการสื่ อสารกัน
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เนื่ องจากแอปพลิ เคชันหาคู่ในปั จจุ บนั เพียงแค่ดาวน์แค่โหลดไว้บนโทรศัพท์มือถื อและ
กรอกข้อมูลส่ วนตัว พร้อมกับลงรู ปภาพเป็ นรู ปประจาตัวเท่านี้ ก็สามารถที่จะหาเพื่อนคุยหรื อหาคู่
ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาออกไปเจอใคร ๆ ที่ไม่รู้วา่ จะเข้ากันได้หรื อเปล่า เพราะแอปพลิเคชันหาคู่
เหล่ า นี้ จะท าให้ไ ด้ท าความรู ้ จกั กันก่ อนที่ จะมาเจอกัน ถ้า ไม่ ถู ก ใจกันตั้ง แต่ แรกก็ จะได้ไ ม่ ต้อ ง
เสี ยเวลาและเสี ยความรู ้ สึกทั้งสองฝ่ าย เป็ นการอานวยความสะดวกที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั ที่มีเทคโนโลยีการสื่ อสาร
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันหาคู่ยงั ทราบรัศมีคู่สนทนาที่อยู่รอบตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบ
360 องศา ทาให้มีโอกาสได้คดั เลือกคู่สนทนาตามความชอบส่ วนตัวได้อย่างเต็มที่ และมีคู่สนทนา
ออนไลน์ตลอด 24 ชัว่ โมง
“ที่ชื่นชอบและประทับใจ ก็คือรู ้วา่ แถวนี้วา่ คือเป็ นไง เราสามารถหาคนคุยได้ตลอดเวลา 24
ชัว่ โมง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 1, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2560)
“มันให้เลือกเยอะมาก มีคนให้เลื อกคุ ยมากมายแล้วส่ วนใหญ่ก็ใกล้ ๆ ที่เราอยู่ รับรู ้เพศ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 9, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2561)
“เมื่อก่อนรู ้ สึกว่าสมัยยังไม่มีแอปฯ นี้ รู้สึกว่าเราจะมีแค่โปรแกรมที่ เป็ นเหมือนแบบพวก
MSN พวกไรงี้ เดี๋ ยวนี้ พอมันมี สมาร์ ท โฟนแอปพลิ เคชันพวกนี้ ม นั ทาให้เราสะดวก มัน
Search คนที่ ข้ ึ นจาก Location แบบใกล้ ๆ เราได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4, สัมภาษณ์ , 3
มกราคม 2561)
ฉะนั้นนี่ จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้แอปพลิ เคชันหาคู่ หรื อการนัดพบออนไลน์ได้รับความนิ ยม
และทาให้กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นมีปัจจัยอื่น ๆ ร่ วมด้วย เช่น วิถีชีวิตแบบเมือง
ทุนนิ ยม กระแสการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ทางเพศ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ทาให้เรื่ องเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ ดู
อันตรายน้อยลง แต่จากประเด็นนี้ นบั ได้วา่ เป็ นก้าวหนึ่ งที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลาย
ต่อหลายอย่างในวิถีชีวติ คนเมือง ซึ่ งการตระหนักถึงการมีสิทธิ เสรี ภาพเหนือร่ างกาย
ในประเด็นนี้แอปพลิเคชันหาคู่จึงเป็ นเพียงหนึ่ งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสภาพสังคมใน
ทุกวันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ไม่เพียงแต่ปัจจัยภายนอกที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเท่านั้นแต่ยงั
ค่อย ๆ เปลี่ยนระบบความคิด ทัศนคติ และค่านิ ยมเดิมอย่างมากมาย ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็ นคนรุ่ น
ใหม่ 'การเลือก' กระทาสิ่ งใดก็แล้วแต่ สิ ทธิ และเสรี ภาพอยู่ที่ตวั ของเรา เราเป็ นผูก้ ระทา เราเป็ นผู ้
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ตัดสิ นคุ ณค่าของการกระทา แต่ตอ้ งไม่ลืมว่าการกระทาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่อาจ
เป็ นการกระทาของปัญญาชนได้

4.4 แรงจูงใจการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชายรักชาย
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง คื อ ผู ้ที่ เ ข้า ใช้ ง านจากแอปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพ ท์มื อถื อของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย ที่ มี ก ารใช้ง านเป็ นประจาอย่า งน้อยวันละ 2 ชั่วโมงขึ้ นไป
ที่บรรลุ นิติภาวะแล้วมีอายุระหว่าง 20-35 ปี เกี่ ยวกับแรงจูงใจ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์รายละเอียดจาก
บทสัมภาษณ์ และนาเสนอประเด็นสาระสาคัญที่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากการสัมภาษณ์ดงั
ปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็น ดังนี้
4.4.1 สื่ อสารกับชายรักชาย
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีความต้องการเพื่อนเหมือนเพศทัว่ ไป แต่จะ
มีความต่างกันตรงที่อยากจะสื่ อสารกับชายรักชายเท่านั้น จึงมองหาช่ องทางการสื่ อสารที่มีค วาม
สะดวกนัน่ คือ แอปพลิ เคชันหาคู่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็ นอย่างดี มากกว่าเดิ ม เพราะแอป
พลิเคชันหาคู่จะอยูบ่ นโทรศัพท์มือถื อ สามารถเข้าใช้บริ การได้ตลอดเวลา และมีสมาชิกเข้าใช้งาน
ค่อนข้างมาก หากคู่สนทนาไม่ได้ออนไลน์ในเวลาเดียวกันเมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ งข้อความไปยังคู่
สนทนาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังคู่สนทนาปลายทางให้ได้รับทราบว่าใครเป็ นผูส้ ่ งข้อความเข้ามา
นอกจากนั้นยังค้นหาเพื่อนได้อตั โนมัติโดยที่ไม่ตอ้ งใช้เมลเข้าสู่ ระบบเพิ่มเพื่อนแต่อย่างใด พร้อม
กับรัศมีของคู่สนทนาที่อยูร่ อบข้าง
“บางทีเราเจอเขาในแอปฯ อ่ะเราอยากจะทักเขาไป เราเจอเขาในแอปฯ เหมือนเราเข้าถึ งเขา
ง่ายกว่า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561)
“เป็ นคนขี้ เ หงาใช่ ถู ก ต้อ ง เราอยากมี เ พื่ อ นคุ ย ” (ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ คนที่ , สั ม ภาษณ์ , 6
มกราคม 2561)
รองลงมาอีกปั จจัยที่ทาให้ตอ้ งสื่ อสารกับชายรักชายในแอปพลิเคชันหาคู่ คือ ต้องการ
ตอบสนองอารมณ์ทางเพศในการค้นหาคู่ที่สนทนาผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ซ่ ึ งเป็ นสื่ อกลางในการหา
คนที่มีความต้องการทางด้านเพศเช่นเดียวกัน
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“มันสามารถเข้าแล้วมาเจอได้เยอะ มีให้เราเลื อกว่าจะนัดเอากับคนไหน สามารถไปจ่าย
ตลาดได้เลือกตามความชอบ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 10, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2561)
4.4.2 กระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่จะมีความสนใจกับคู่สนทนาที่โชว์
รู ปถอดเสื้ อให้เห็ นกล้ามหน้าท้อง หรื อเป็ นการโชว์รูปภาพที่ใส่ ชุดชั้นในตัวเดี ยวเพื่อสร้ างความ
สนใจแก่สมาชิ กที่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชันหาคู่ ส่ งผลกระตุน้ พฤติกรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมี
ความสนใจที่ จะท าความรู ้ จกั หรื อเข้า ไปทัก ทายกับ คู่ ส นทนาที่ โชว์รูป ภาพดัง กล่ า วข้า งต้นเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางเพศ เช่ น แลกรู ปภาพที่มีอวัยวะเพศ สาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง นัด
หมายมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
“อาจจะมี ส่ วนใหญ่ที่สามารถกระตุน้ เราได้ ก็จะมีแค่รูปภาพที่เขาแบบพรี เซนต์ออกมาให้
เราเห็น ณ ตอนนี้อ่ะที่เราเข้าไปในแอปฯ อ่ะ เรามีความรู ้สึกอยากจะมีเซ็กส์ อย่างนึงทาให้มี
ความอยากอยู่ในระดับนึ งล่ะ แล้วเมื่อเข้าไปเจอคนที่ถูกใจอ่ะ แล้วเขามี Reaction กลับมา
ความอยากนั้นมันเลยเพิ่ม ขึ้ น สามารถทาให้ Mission เราได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 8,
สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561)
และมี ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ อี ก กลุ่ ม นึ ง เมื่ อ พบเห็ น คู่ ส นทนาในแอปพลิ เ คชัน หาคู่ แ ล้ว เกิ ด
พฤติ ก รรมอยากจะทาความรู ้ จกั กับ คู่สนทนาในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ ศึ กษาซึ่ ง กันและกันเพื่อ
พัฒนาเป็ นคนรักในอนาคต
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4.5 คุณลักษณะคู่สนทนา
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง คื อ ผู ้ที่ เ ข้า ใช้ ง านจากแอปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ของกลุ่ ม ชายรั ก ชาย (เกย์) เกี่ ย วกับ ค าถามเรื่ อ งคุ ณ ลัก ษณะคู่ ส นทนาผูว้ ิ จ ัย ได้
สังเคราะห์รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ และนาเสนอประเด็นสาระสาคัญที่ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั จากการสัมภาษณ์ดงั ปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็น ดังนี้
4.5.1 การคัดเลือกคุณลักษณะคู่สนทนา
ผลจากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า ลั ก ษณะของคู่ ส นทนาที่ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพท์มือถื อส่ วนใหญ่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจะคัดเลื อกจากหน้าตาเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือสี ผิว
และหุ่ นที่ตนเองชื่ นชอบ ซึ่ งสมาชิ กในแอปพลิเคชันหาคู่แต่ละคนจะแสดงรู ปภาพตัวตนให้สมาชิก
คนอื่นได้เห็น เพื่อเริ่ มต้นการสื่ อสารและถือว่าเป็ นสิ่ งแรกที่จะเริ่ มทาความรู ้จกั กัน
“ถ้าสิ่ งที่ชอบจริ ง ๆ เอาเป็ นว่าถ้าเกิดคนที่ผมทักจริ ง ๆ ก็คือ คัดเลือกจากหุ่ นจะต้องหุ่ นดี ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2560)
“มันก็ดูได้แค่หน้าคือดูแล้วถูกใจโอเค” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม
2560)
“ดูโอเคคือเห็นหน้าตาแล้วเฮ้ย ถูกชะตาเราน่าจะพอคุยได้ คุยรู ้เรื่ องไรงี้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
คนที่ 5, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561)
“เราเลื อกที่ จะคุ ยกับเขาสิ่ งแรกต้องดู ดีก่อน หุ่ นก็ตอ้ งดู ดีดว้ ย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 8,
สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561)
นอกจากนี้จะมีส่วนน้อยที่จะแสดงเป็ นรู ปภาพวิวทิวทัศน์ดว้ ยเหตุผลที่มีอยูว่ า่ ป้ องกันไม่ให้
คนรู ้จกั ได้รับรู ้ตวั ตนที่แท้จริ งว่าเป็ นเพศชายรักชายด้วยเหตุผลดังนี้ ปิ ดบังครอบครัวทางบ้าน, ฐานะ
ทางสังคม, ตาแหน่งหน้าที่การงาน, และอาชีพ เป็ นต้น แต่ในลักษณะนี้จะเริ่ มต้นการสื่ อสารโดยเข้า
ไปทักทายกับสมาชิ กในแอปพลิเคชันหาคู่ที่ตนเองชื่ นชอบก่อน พร้อมกับแนะนาตัวและส่ งรู ปภาพ
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ของตนเองเข้าไปในบทสนทนา เมื่อเริ่ มต้นการสนทนาจนสร้างความรู ้จกั กันแล้ว จากนั้นสมาชิกถึง
จะพัฒนาความสัมพันธ์สู่ข้ นั ถัดไป
4.5.2 การสนทนากับคู่สนทนาในแอปพลิเคชั นหาคู่
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ลักษณะการเริ่ มต้นการทักทายหรื อบทสนทนาส่ วนใหญ่แล้ว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่มีขอบเขตการสื่ อสารที่ตายตัว ขึ้นอยู่กบั คู่สนทนาที่สอบถามเข้ามาหากเป็ นคู่
สนทนาที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีความชื่ นชอบหรื อประทับใจก็จะไม่มีขอตเขตในการตอบคาถามที่ คู่
สนทนาสอบถามมา
“เอาเป็ นว่าไม่ค่อยมีขอบเขตแต่จะดูลกั ษณะคนที่ทกั มาก่อน ถ้าคุณทักด้วยคาที่แรงมาหรื อ
ว่าคาที่ไม่ค่อยสุ ภาพผมก็อาจจะเล่นกลับโดยในสิ่ งที่คุณต้องการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 2,
สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2560)
“ถามมาตอบไป ตอบได้หมด ไม่มีขอบเขตเลย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 4, สัมภาษณ์,
3 มกราคม 2561)
“ที่ ผ่านมาไม่มีการตั้งขอบเขต คื อถามมาตอบไป” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 6, สัมภาษณ์ ,
10 กุมภาพันธ์ 2561)
“อ๋ อ ไม่มีครับ คุยได้ทุกเรื่ อง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 9, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2561)

4.6 ประโยชน์ และความพึงพอใจต่ อการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่ม
ชายรักชาย
4.6.1 การทาความรู้ จัก
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกที่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิเคชันหาคู่สิ่งที่ได้รับประการ
แรกคือการทาความรู ้ จกั กับคู่สนทนาโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละคนก็จะมีวตั ถุ ประสงค์ที่เข้ามาใช้
บริ การมีเพียง 2 วัตถุประสงค์หลัก ๆ คือการหาเพื่อน และการหาคู่นอน และสถานที่ในการนัดพบก็
เป็ นสถานที่สาธารณะหรื อไม่ก็สถานที่ส่วนตัว
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4.6.1.1 การหาเพื่ อ น เป็ นการสื่ อ สารตามปกติ ท ั่ว ไป ซึ่ งแอปพลิ เ คชัน หาคู่ เ ป็ น
สื่ อกลางแนะนาให้คน 2 คนมาพบกัน โดยลักษณะของการสื่ อสารก็จะเหมื อนกับบุคคลทัว่ ไปที่
เริ่ มทาความรู ้ จกั กันเป็ นการสอบถามข้อมู ลส่ วนตัวเบื้ องต้น หากเป็ นข้อมู ลที่ เจาะลึ กจะไม่นิย ม
สอบถามกันเมื่อตอนเริ่ มคุยกันโดยเฉพาะเรื่ องครอบครัว จะใช้เวลาการสื่ อสารไปสักพักถึงจะแลก
ไลน์แอปพลิเคชันเป็ นสื่ อลาดับถัดไปในการสานต่อความสัมพันธ์ ซึ่ งแอปพลิเคชันหาคู่เป็ นเพียงสื่ อ
เริ่ มต้นของการทาความรู ้จกั กัน
4.6.1.2 การหาคู่นอน เป็ นการสื่ อสารเพื่อตอบสนองอารมณ์ทางเพศในชัว่ ขณะนั้น
เพื่อค้นหาคู่นอน จะไม่มีขอบเขตที่ชดั เจนโดยส่ วนมากจะสอบถามถึงประเภทของรสนิ ยมทางเพศ
สถานที่นดั หมาย หรื อบางครั้งก็สอบถามขนาดอวัยวะเพศและส่ งรู ปภาพอวัยวะเพศให้กบั คู่สนทนา
ได้เห็นผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อกระตุน้ อารมณ์ทางเพศมากยิง่ ขึ้น หรื อให้รับชมก่อนการตัดสิ นใจ
นัดมีเพศสัมพันธ์กนั เนื่องจากคู่สนทนามีความชื่นชอบขนาดที่แตกต่างกัน
“ที่ ไ ปนัด เจอมาก็ คื อ ตามร้ า นกาแฟก็ มี แล้ว ไปที่ ห้ อ งก็ มี ” (ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ คนที่ 1,
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2560)
“ถ้าไม่ห้างสรรพสิ นค้า ก็อาจจะห้องเขา ส่ วนมากถ้าเกิดเหมือนนัดมาห้างหรื ออะไรแบบนี้
ผมจะชอบชวนมาดูหนัง ส่ วนไปที่หอ้ งเขาอันนั้นเหมือนจะคุยกันแล้วเหมือนมีจุดประสงค์
ที่มุ่งหมายทั้งคู่” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2560)
“ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ไหนถ้านัดยิม้ ก็หอ้ งผูช้ าย ถ้านัดดูตวั ก็หา้ ง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคน
ที่ 4, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561)
“ห้างก็จะได้มีอะไรทาต่อ พูดคุยกินข้าว หากเป็ นที่หอ้ งก็จะนัดมาเอากัน มันก็ข้ ึนอยูท่ ี่วา่ คน
ที่เราคุ ยเขาถู กใจเราไหม เรามีอารมณ์ ไหม หรื อเราแค่ต้องการเพื่ อนหรื อคู่นอน” (ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญคนที่ 10, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2561)
ผูข้ อ้ มู ลสาคัญมักจะนัดพบกันในสถานที่ สาธารณะเป็ นสถานที่ แรกในการพบเจอ อาทิ
ห้า งสรรพสิ นค้า , โรงภาพยนตร์ , ร้ านอาหาร, ร้ านกาแฟ, สถานที่ ออกก าลัง กาย เป็ นต้น เพื่ อดู
รู ปพรรณสัณฐานก่อนที่จะทาการนัดพบกันในสถานที่ส่วนตัว ซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้เริ่ ม
เรี ยนรู ้และสังเกตุพฤติกรรมของคู่สนทนาได้ง่าย จากการคุยแบบเผชิญหน้า การทานข้าว การเลือก
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ชมภาพยนตร์ และทาการตัดสิ นใจที่จะเลือกสานต่อความสัมพันธ์ในรู ปแบบไหนก็ข้ ึนอยูก่ บั ความ
พึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่ าย และจะมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอีกกลุ่มที่มีรูปแบบการนัดพบในสถานที่ส่วนตัว
เพื่อความสัมพันธ์ทางเพศ เมื่อเสร็ จแล้วก็จะจบความสัมพันธ์น้ ี ลงหรื อนัดพบกันเพื่อมีเพศสัมพันธ์
กันในครั้ งถัดไปขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจในขณะมี เพศสัมพันธ์ และความไม่ก้าวก่ ายกันในเรื่ อง
ส่ วนตัวจะนัดกันเฉพาะตอนมีความต้องการทางเพศเท่านั้น
4.6.2 สานความสั มพันธ์
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกคนเมื่อสนทนากันสักระยะจนเกิดความชื่ น
ชอบพอใจกันมีความสนใจซึ่ งกันและกัน ลาดับถัดมาก็จะนัดพบเพื่อเจอตัวจริ งกัน เหตุการณ์นดั พบ
นี้ เป็ นเหตุการณ์ ที่สาคัญมากโดยทั้ง 2 ฝ่ ายจะเตรี ยมตัวแต่งกายเพื่อให้อีกฝ่ ายประทับใจตั้งแต่ครั้ ง
แรกที่พบเห็น
“ถ้าเราสนใจเขาเราชื่นชอบเขาเราก็ตอ้ งการที่จะนัดเจอเขาเป็ นเรื่ องปกติ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
คนที่ 3, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
“ก็เคยนัดนะแต่ไม่ได้นดั ทางเพศเราแค่นดั กิ นข้าวคือเหมือนเราไปดู ตวั ก่อน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญคนที่ 7, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2561)
“ก็แล้วแต่โอกาส จะมีบา้ งแต่วา่ ไม่ได้นดั ทุกครั้งไรงี้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 9, สัมภาษณ์,
16 มีนาคม 2561)
เป็ นเรื่ องพบเห็นได้ทวั่ ไปสาหรับชายรักชายเมื่อพบเจอตัวจริ งบางครั้งสิ่ งที่พบเห็นตรงหน้า
อาจจะไม่ตรงกับ รู ปภาพในแอปพลิ เคชันหาคู่ สิ่ งที่ ไม่ตรงกันส่ วนมากจะเป็ นการใช้โปรแกรม
ตกแต่ ง รู ปภาพให้ อ อกมาดี จ นเกิ น ความเป็ นจริ งที่ เ ป็ นอยู่ จึ ง ท าให้ ห ลายคนก็ เ ลื อ กที่ จ ะจบ
ความสัมพันธ์ในวันนั้นโดยที่ไม่คุยไม่ติดต่อกันอีกเลย หรื อทาการบล็อกคู่สนทนาเพื่อไม่ให้พบเจอ
กันในโลกออนไลน์ ที่หนักกว่านั้นคือรู ปภาพกับตัวจริ งเป็ นคนละคนยิ่งทาให้คู่สนทนาไม่พ อใจ
และทาการแจ้งเตื อนให้แอปพลิ เคชันหาคนที่ อยู่ใกล้เคียงทราบว่าเขาแอบอ้างเป็ นคนอื่ น ซึ่ งทาง
แอปพลิ เคชันหาคนที่อยูใ่ กล้เคียงก็จะมีมาตรการจัดการกับเรื่ องประเภทนี้ แต่ถา้ พึงพอใจกันทั้ง 2
ฝ่ ายก็จะสานความสัมพันธ์ กนั ต่อเนื่ องเป็ นมิ ตรภาพที่ แน่ นแฟ้ นยาวนานหรื อจบแค่ชั่วข้า มคื นก็
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในขณะนั้น
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“มีการนัดเจอกันและมันจะมีบางอย่างถ้าสมมติหน้าตาดี หุ่ นดีแบบนี้ เราก็จะชวนไปที่ลบั
เป็ นห้องเขามากกว่าห้องเรา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 10, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2561)
“มีนดั เจอแต่ยงั ไม่ยมิ้ กันส่ วนใหญ่เขาอยากแต่เราไม่ไม่เดี๋ยวก่อน พักก่อนใจเย็น เพราะบาง
ทีรูปกับตัวจริ งคนละเรื่ อง รู ปเอ้ยยพระเจ้าน่ ารักมากแต่งแอปมาเป็ นร้ อยแอปฯ พอเจอตัว
จริ ง หื้ ออ...” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)
4.6.3 การคบหาคู่สนทนาเป็ นคนรั ก
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่จะคบหาคนรักกับคู่สนทนาที่รู้จกั
ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แต่จะใช้เวลาในการศึกษาซึ่ งกันและกันนานหลายเดือนหรื อเป็ นปี กว่าจะตก
ลงเป็ นคนรัก
“ผ่า นมามี 2-3 คน ก็ ค บกันยาวนานเป็ นปี อยู่” (ผูใ้ ห้ข้อมู ล ส าคัญคนที่ 3, สัมภาษณ์ , 13
ธันวาคม 2560)
“เอ่อ...เคยครับ คบ 2 คนก็ถา้ เฉลี่ยก็ นานที่สุดเหรอ ถ้านานที่สุดคือ 2 ปี ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
คนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)
“เคยนะแต่คุยกันแบบสั้น ๆ คุยกันเหมือนเขาให้ความสนใจกับเรามาก เขาแบบ เขาเทคแคร์
ดูแลโดยที่แบบไม่มีเรื่ องเพศอะไรมานี่ เลย รับไปกินข้าว รับไปดูหนัง ไปทาอะไรก็ตาม ก็
แล้วแต่ที่เราอยากไป” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)
“ประมาณ 3 คน คบกันไม่ ถึ ง ปี แต่ ก็ เกื อบ ๆ” (ผูใ้ ห้ข้อมู ล ส าคัญคนที่ 6, สัมภาษณ์ , 10
กุมภาพันธ์ 2561)
4.6.4 อานวยความสะดวก
ผลจากการสั ม ภาษณ์ พ บว่า ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ การใช้แ อปพลิ เ คชัน หาคู่ น้ ี
สามารถช่ วยให้กลุ่ มชายรั กชายมี สังคมเพิ่มมากขึ้ น สามารถเลื อกสรรคู่สนทนาที่ จะคุ ยหรื อเพิ่ ม
โอกาสการหาคนคุ ยเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ ต่อไปในอนาคต เช่ น นัดเจอกันไปดู หนัง ฟั งเพลง
ทานข้าว หรื อสังสรรค์เฮฮา เป็ นการผ่อนคลายอี กทางหนึ่ งที่ ได้ไปเที่ ยวไหนมาไหนกับคนที่พึง
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พอใจสักคน แอปพลิเคชันหาคู่นบั เป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ดีสาหรับคนที่แทบไม่มีเวลาออกมาเจอใคร
เหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้รู้จกั คนมากมาย อาจจะขี้อายในการจีบตรง ๆ แต่สามารถคุยผ่านแอปพลิ เค
ชันหาคู่ไปก่อน เป็ นการลดความเขินอายเวลาที่มาพบกัน หรื อถ้าความสัมพันธ์น้ นั ไปไม่รอดจริ ง ๆ
ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็ นเพื่อนคุย หรื อที่ปรึ กษากันได้เช่นกัน
“ด้วยที่เดี๋ยวนี้ โลกออนไลน์มนั ก็ มันก็เจอกันได้ง่าย แค่รูปมันก็เจอได้หลากหลายคนถ้าเรา
เจอตามท้องถนน เจอที่ เที่ ยวอะไรอย่างงี้ มันก็จะอาจจะไปกว่าจะได้เข้าไปพูดคุยเข้าไป
ทักทายจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่หลายขั้นตอน กว่าจะได้แบบพาไป แล้วมันแสดงว่าแอปฯ มัน
เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเหลื อ เราให้ ติ ด ต่ อ กับ คนได้ง่ า ยขึ้ น ” (ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ คนที่ 10,
สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2561)
“ถามว่าคิดยังไงมันก็โอเค เพราะว่าเขาเรี ยกไรนะ การหาคนคุยหรื อหาแม้วา่ จะเป็ นคนคุ ย
หาแฟนในชีวิตจริ งมันหายาก มันไม่ได้แบบหากันง่าย ๆ เฮ้ยเธอเป็ นเกย์หรอ บางทีเราก็ไม่
รู ้ป่ะ ก็เลยใช้แอปฯ เหมือนเป็ นการแบบ เขาเรี ยกว่าไร เปิ ดโลกจะเรี ยกว่าเปิ ดโลกมันก็ไม่
เชิ ง แต่ ว่า เรี ย กว่า ไรหว่า เหมื อ นเป็ นการเพิ่ ม โอกาสอ่ ะ ในการคุ ย กับ คนอื่ น ได้ม ากขึ้ น
เพราะว่าชี วิตจริ งเราคงแบบไม่รู้ว่าคนนี้ เขาเป็ นเกย์หรื อเปล่าคนนี้ เขาอะไรยังไงหรื อเปล่า
ไรงี้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาประโยชน์และความพึงพอใจของการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่ บ น
โทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์)” การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์
และความพึงพอใจการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของกลุ่มชายรักชาย รวมทั้งศึกษา
ปั จจัยการใช้แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของชายรักชาย และศึกษาความคาดหวังการใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ ด้านรู ปแบบเนื้อหาของกลุ่มชายรักชาย ด้านรู ปแบบเนื้อหาของกลุ่มชายรักชาย

5.1 วิธีการศึกษา
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการวิเคราะห์

5.2 แหล่งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ท้ งั จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ
สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (Dept Interview) กับ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ส าคัญ ทั้ง 10 ท่ า น เป็ นข้อมู ล วิจยั เกี่ ย วกับ การ
ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือ
ในกลุ่มชายรักชาย ซี่ งรวบรวมได้จากรายงานวิจยั รวมทั้งอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
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5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่ อ งจากการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ดัง นั้น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

5.4 สรุปผลการวิจัย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 10 คน มีดา้ นรู ปแบบเนื้อหาของกลุ่มชาย
รักชายปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.4.1 ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชายทั้งหมด 10 ท่าน
โดยมี อ ายุ ข องผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ อยู่ ร ะหว่ า ง 20-35 ปี ส่ ว นใหญ่ ท าอาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท ,
นักศึกษา, และประกอบอาชีพอิสระ ตามลาดับ
5.4.2 ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่ อแอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือ
ความคาดหวัง ที่ มีต่อแอปพลิ เคชันเมื่ อสั มภาษณ์ เก็บ ข้อมู ลเชิ ง ลึ กแล้วสามารถแบ่ ง เป็ น
ประเด็นได้ดงั นี้
5.4.2.1 ความต้ อ งการให้ แ อปพลิ เ คชั น หาคู่ บ นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มี บ ริ การอื่ น
นอกเหนือจากปัจจุบนั
กลับพบข้อมูลที่ว่าไม่มีความต้องการให้แอปพลิ เคชันหาคู่มีบริ การนอกเหนื อจาก
ปัจจุบนั เพราะในตอนนี้ ค่อนข้างตอบโจทย์ความต้องการอย่างครบครัน เนื่องจากแอปพลิเคชันหาคู่
บนโทรศัพท์มือถื อเป็ นเพียงสื่ อเบื้องต้นที่ทาให้กลุ่มชายรักชายได้รู้จกั กันเท่านั้น ถ้าเพิ่มเติมได้คือ
อยากให้พฒั นาตาแหน่ งของคู่สนทนาที่ข้ ึนตรงตามระยะทางจริ งในขณะที่เข้าใช้บริ การแอปพลิ เค
ชันหาคู่ในขณะนั้น เพราะบางครั้งตาแหน่งที่ต้ งั ของคู่สนทนามีความคลาดเคลื่อน
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5.4.2.2 ความคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่โปร่ งใสไม่มีการนาข้อมูลส่ วนตัวไป
เผยแพร่
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกคนต้องการความโปร่ งใสไม่มีการนาข้อมูลส่ วนตัว
ไปเผยแพร่ ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางใด ๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดารงชีวติ ในปั จจุบนั
5.4.3 ตอนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชาย
รักชาย
เป็ นการตอบโจทย์ความต้องการทั้งค้นหาเพื่อนและค้นหาคู่นอน นอกจากนี้ ยงั มีอีกปั จจัย
คื อในแอปพลิ เคชันหาคู่ จะมี แต่ ก ลุ่ ม ชายรั กชายเท่ านั้นที่ เข้ามาใช้บริ ก าร และนาเสนอประเด็น
สาระสาคัญที่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังปรากฏบทสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็ น 2 ปั จจัยดังนี้
5.4.3.1 ปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลซึ่ งเกิดจากอารมณ์ ความรู ้สึก
หรื อ ความต้อ งการบางสิ่ ง บางอย่า งโดยใช้แอปพลิ เ คชัน หาคู่ เ ป็ นสื่ อ กลางให้ ต อบสนองความ
ต้องการนั้น เช่น เหงา ต้องการเพื่อนสนทนา อยากมีสังคมที่ยอมรับ อยากมีแฟน อยากมีเพศสัมพันธ์
5.4.3.2 ปั จจัยภายนอก เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแอปพลิ เคชันหาคู่ ที่อานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทราบรัศมีระยะห่างระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและคู่สนทนาที่อยู่
รอบตัวแบบ 360องศา ทาให้มีโอกาสได้คดั เลือกคู่สนทนาตามความชอบส่ วนตัวได้อย่างเต็มที่ และ
มีคู่สนทนาออนไลน์ตลอด 24 ชัว่ โมง
5.4.4 ตอนที่ 4 แรงจูงใจการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชายรั กชาย
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 10 คน ต่างมีความต้องการอยากจะมีพ้นื ที่
เปิ ดรับกลุ่มชายรักชายได้อย่างอิสระ ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความไม่เข้าใจของสังคมบางส่ วนที่ ย งั ไม่
เปิ ดรับ นอกจากนี้ แล้วยังต้องการมีพ้ืนที่ได้พูดคุยสื่ อสารกับเพศเดียวกัน มีกิจกรรมทาร่ วมกัน หรื อ
มีสังคมย่อยในออนไลน์ไว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
5.4.4.1 สื่ อสารกับชายรักชาย เป็ นแรงจูงใจหลักที่ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเข้าใช้งาน
แอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มื อถื อนั่นคื อความสะดวกสบายมากกว่าช่ องทางอื่ น ๆ ที่ ผ่านมา
เพราะแอปพลิเคชันหาคู่จะอยูบ่ นโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าใช้บริ การได้ตลอดเวลา และมีสมาชิก
เข้าใช้งานค่อนข้างมากและมีผูใ้ ช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง หากคู่สนทนาที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้คุยมา
ก่ อนหน้าและไม่ได้ออนไลน์ในเวลาเดี ยวกัน เมื่ อผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญต้องการจะสนทนาก็สามารถ
พิมพ์ขอ้ ความไปยังคู่สนทนาก็จะมีการแจ้งเตือนคู่สนทนาปลายทางให้ได้รับทราบว่าใครเป็ นผูส้ ่ ง
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ข้อความเข้ามา นอกจากนั้นยังค้นหาเพื่อนได้อตั โนมัติโดยที่ไม่ตอ้ งใช้เมลเข้าสู่ ระบบเพิ่มเพื่อนแต่
อย่างใด พร้อมกับรัศมีของคู่สนทนาที่อยูร่ อบข้าง
5.4.4.2 กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นคู่สนทนาโชว์รูปถอดเสื้ อ
ให้เห็ นกล้า มหน้า ท้อง หรื อเป็ นการโชว์รูป ภาพที่ ใส่ ชุดชั้นในตัวเดี ย วเพื่ อดึ ง ดู ดความสนใจแก่
สมาชิ กที่เข้ามาใช้บริ การแอปพลิ เคชันหาคู่ ส่ งผลกระตุน้ พฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมี ความ
สนใจที่จะทาความรู ้จกั หรื อเข้าไปทักทายกับคู่สนทนาที่โชว์รูปภาพดังกล่าวข้างต้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางเพศ เช่ น แลกรู ป ภาพที่ มี อวัย วะเพศ ส าเร็ จความใคร่ ด้วยตนเอง นัดหมายมี
เพศสัมพันธ์ และมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอีกกลุ่มนึ งเมื่อพบเห็ นคู่สนทนาในแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเกิด
พฤติ ก รรมอยากจะทาความรู ้ จกั กับ คู่สนทนาในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ ศึ กษาซึ่ ง กันและกันเพื่อ
พัฒนาเป็ นคนรักในอนาคต
5.4.5 ตอนที่ 5 คุณลักษณะคู่สนทนา
คุณลักษณะของคู่สนทนาที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคัดเลือกในการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
บนโทรศัพท์มือถือมีรายละเอียด ดังนี้
5.4.5.1 การคัดเลือกคุณลักษณะคู่สนทนา
ส่ วนใหญ่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจะคัดเลื อกภาพลักษณ์ ภายนอกจากรู ปที่ ต้ งั เป็ นรู ปภาพ
ประจาตัวนั่นคื อหน้าตาเป็ นลาดับแรก รองลงมาคื อสี ผิว และหุ่ นที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญชื่ นชอบ ซึ่ ง
สมาชิกในแอปพลิเคชันหาคู่แต่ละคนจะแสดงรู ปภาพตัวตนให้สมาชิกคนอื่นได้เห็น เพื่อเริ่ มต้นการ
สื่ อสารและถือว่าเป็ นสิ่ งแรกที่จะเริ่ มทาความรู ้จกั กัน
และมีส่วนน้อยที่จะแสดงเป็ นรู ปภาพวิวทิวทัศน์ดว้ ยเหตุผลที่มีอยู่ว่าป้ องกันไม่ให้
คนรู ้จกั ได้รับรู ้ตวั ตนที่แท้จริ งว่าเป็ นเพศชายรักชายด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ปิ ดบังครอบครัวทางบ้าน,
ฐานะทางสังคม, ตาแหน่งหน้าที่การงาน, และอาชีพ
5.4.5.2 การสนทนากับคู่สนทนาในแอปพลิเคชันหาคู่
ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ก าหนดขอบเขตของการสื่ อสารกับ คู่ส นทนา เป็ นการสนทนาแบบ
ทัว่ ไปหากคู่สนทนาสอบถามมาก็จะตอบทุกคาถาม เพราะการคุยกันในครั้งแรกก็จะไม่ได้สอบถาม
ข้อมูลเชิ งลึ กเป็ นการสอบถามชื่ อหรื อแนะนาตัวคร่ าว ๆ อาทิ ชื่ อ ทาเลที่พกั อาศัย หน้าที่การงาน
เป็ นต้น เมื่อมีการคุยกันมากขึ้นหรื อบ่อยขึ้นก็จะค่อย ๆ สอบถามเหมือนการทาความรู ้จกั กันทัว่ ไปที่
ไม่ได้ผา่ นแอปพลิเคชันหาคู่ รองลงมาคือการไม่พูดคุยเรื่ องส่ วนตัว ไม่สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว
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5.4.6 ตอนที่ 6 ประโยชน์ และความพึงพอใจต่ อการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือ
ของกลุ่มชายรักชาย
5.4.6.1 การทาความรู ้จกั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) การหาเพื่อน เป็ นการพูดคุ ยกันในแอปพลิ เคชันหาคู่เพื่อต้องการเพื่อน
คุยยามเหงา หรื อต้องการคนที่รับฟังเรื่ องราวของตนเอง ซึ่ งบางครั้งไม่สามารถถ่ายทอดให้กบั คนใน
ครอบครัวหรื อเพื่อนร่ วมงานได้ โดยที่เพื่อนในแอปพลิเคชันหาคู่น้ ี จะค่อนข้างเข้าใจซึ่ งกันและกัน
หากเป็ นการพูดคุยในสถานะเพื่อนก็สามารถพูดคุยพร้อมกันได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
2) การหาคู่ นอน เป็ นการใช้แอปพลิ เคชันหาคนคู่ เพื่ อหาคู่ น อนในการ
ตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น เมื่อเสร็ จสิ้ นความต้องการก็จะเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่ อย ๆ เมื่อ
เจอคู่สนทนาที่พึงพอใจและมีความต้องการในทิศทางเดียวกัน หรื อหากถูกใจคู่สนทนาที่สร้างความ
พึงพอใจทางเพศก็จะนัดคู่สนทนาคนเดิมมาพบปะกันอีกครั้งเพื่อมีเพศสัมพันธ์กนั เป็ นครั้งที่ 2 หรื อ
มากกว่านั้นขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกและความต้องการทางเพศในขณะนั้น
5.4.6.2 สานความสัมพันธ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกคนเมื่อสนทนากันสักระยะจนเกิดความชื่นชอบพอใจกันมีความ
สนใจซึ่ งกันและกัน ลาดับถัดมาก็จะนัดพบเพื่อเจอตัวจริ งกันเหตุ การณ์ นัดพบนี้ เป็ นเหตุ การณ์ ที่
สาคัญมากโดยทั้ง 2 ฝ่ ายจะเตรี ยมตัวแต่งกายเพื่อให้อีกฝ่ ายประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็ น และ
สถานที่ในการนัดพบกันหากเป็ นการหาเพื่อนก็จะนัดพบกันในที่สาธารณะ เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า
โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหาร ฟิ ตเนท เป็ นต้น แต่หากนัดเพื่ อหาคู่ นอนสถานที่ ที่นัดพบกันจะเป็ น
สถานที่ส่วนตัวหรื อสถานที่ปิดเพื่อมีเพศสัมพันธ์กนั
5.4.6.3 การคบหาคู่สนทนาเป็ นคนรัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีการคบหาคนรักกับคู่สนทนาที่รู้จกั ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ แต่จะ
ใช้เวลาในการศึกษาซึ่ งกันและกันนานหลายเดือนหรื อเป็ นปี กว่าจะตกลงเป็ นคนรัก เหมือนกับคน
รักเพศชายหญิงทัว่ ไปที่ ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาจนแน่ ใจ ซึ่ งแอปพลิ เคชันหาคู่เปรี ยบเหมื อนสื่ อ
บุคคลที่แนะนาให้คนทั้ง 2 คนได้รู้จกั กัน
5.4.6.4 อานวยความสะดวก
สามารถช่วยให้กลุ่มชายรักชายมีสังคมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกสรรคู่สนทนาที่จะ
คุยหรื อเพิ่มโอกาสการหาคนคุยเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต เช่น นัดเจอกันไปดูหนัง
ฟั งเพลง ทานข้าว หรื อสังสรรค์เฮฮา เป็ นการผ่อนคลายอีกทางหนึ่ งที่ได้ไปเที่ยวไหนมาไหนกับคน
ที่พึงพอใจสักคน แอปพลิเคชันหาคู่นบั เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ดีสาหรับคนที่แทบไม่มีเวลาออกมาเจอ
ใคร เหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้รู้จกั คนมากมาย อาจจะขี้อายในการจีบตรง ๆ แต่สามารถคุยผ่านแอป
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พลิเคชันหาคู่ไปก่อน เป็ นการลดความเขินอายเวลาที่มาพบกัน หรื อถ้าความสัมพันธ์น้ นั ไปไม่รอด
จริ ง ๆ ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็ นเพื่อนคุย หรื อที่ปรึ กษากันได้เช่นกัน

5.5 อภิปรายผล
5.5.1 ความคาดหวังต่ อแอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือ
5.5.1.1 ความต้องการให้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือมีบริ การอื่น
นอกเหนือจากปัจจุบนั สามารถสรุ ปได้วา่ จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 10 คน ต่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังให้แอปพลิเคชันหาคู่ให้มีบริ การอื่นนอกเหนื อจากปั จจุบนั ไปในทิศทาง
เดียวกันนัน่ คือ ไม่ตอ้ งการอะไรเพิ่มเติม เพราะปั จจุบนั นี้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของ
ชายรักชายมีบริ การที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการอยูแ่ ล้ว
สอดคล้ อ งกั บ Bandura (1982) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความคาดหวัง ต่ อ การกระท าหรื อ
สถานการณ์วา่ เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็ นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็ นระดับหรื อค่า
ความน่าจะเป็ นของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่มุ่งหวังไว้
สอดคล้องกับ Porter and Lawler (1968) ได้กล่ าวว่า ความคาดหวัง หมายถึ งความ
คาดหวังต่อการกระทาหรื อสถานการณ์วา่ เป็ นความเชื่อมัน่ ที่มีต่อสิ่ งหนึ่งว่าน่าจะเป็ นอย่างที่คิดไว้
5.5.1.2 ความคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่โปร่ งใสไม่มีการนาข้อมูลส่ วนตัวไป
เผยแพร่ ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ทุ ก คนต่ า งคาดหวัง ต่ อ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ที่ ไ ม่ อ ยากเปิ ดเผยออกไปในที่
สาธารณะด้วยกรอบทางสังคมหรื อหน้าที่การงาน หรื อเหตุผลส่ วนตัวบางอย่าง จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะให้บทสนทนาในแอปพลิ เคชันหาคู่น้ นั เป็ นสิ่ งที่ รู้กนั เพียง 2 คน หรื อในกลุ่ มเฉพาะ
เท่านั้น ไม่อยากให้แอปพลิเคชันนาข้อมูลไปเปิ ดเผยไม่วา่ กรณี ใด ๆ ก็ตาม
สอดคล้องกับ Jourard (n.d.) กล่ าวว่า ข้อกาหนดสาคัญเพื่อการดารงอยู่ของมนุ ษย์
คือ ความเปิ ดเผย/การเปิ ดโอกาสหรื อความโปร่ งใส หมายถึ ง การเปิ ดตนเองให้กบั ทุกสรรพสิ่ งที่
เกิดขึ้นในโลกรวมไปถึงเปิ ดตนเองให้ผอู ้ ื่นได้มีโอกาสในการเข้าถึงและรับรู ้ในความเป็ นตัวตนของ
ตนเองด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมให้ผอู ้ ื่นได้เข้ามามีโอกาส
ร่ วมประสบการณ์กนั กับตนอย่างเต็มที่ และเปิ ดเผยตนเองให้มีโอกาสเรี ยนรู ้และเข้าใจประสบการณ์
ของผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน
สอดคล้องกับ DeVito (1978) กล่ า วว่า การเปิ ดเผยตนเอง หมายถึ ง กระบวนการ
เปิ ดเผยแสดงให้ผอู ้ ื่นหรื อให้กลุ่มได้รับทราบบางเรื่ องราวเกี่ยวกับตัวท่านเอง ซึ่ งเป็ นที่รู้เฉพาะตัวไม่
เป็ นที่เปิ ดเผยสาหรับผูอ้ ื่นทัว่ ไป
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5.5.2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชายรั กชาย
5.5.2.1 ปั จ จัย ภายใน เกี่ ย วข้อ งกับ ตัว ของบุ ค คลทั้ง หมดที่ มี อ ารมณ์ ความรู ้ สึ ก
ต้องการหาคู่สนทนาหรื อความต้องการบางสิ่ งบางอย่าง โดยใช้แอปพลิ เคชันหาคู่เป็ นสื่ อกลางให้
ตอบสนองความต้องการนั้น
สอดคล้องกับแนวคิ ดของฝากจิ ต ปาลิ นทร ลาภจิ ตร (2556) กล่ าวว่า การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่างคนสองคน เป็ นการสื่ อสาร
ที่มี Feedback ซึ่ ง Feedback นี้ จะมี อิทธิ พลอย่างมากในการสื่ อสารระหว่างบุ คคลแบบมี สื่อกลาง
(Interposed Communication) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลโดยการใช้สื่อเป็ นตัวกลาง
5.5.2.2 ปั จจัยภายนอก เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแอปพลิ เคชันหาคู่ ที่อานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารเฉพาะกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการเพื่อหาคู่สนทนาที่เหมาะ
กับยุคสมัยในปั จจุบนั
สอดคล้องกับบทความจาก (Minimore, 2560) หากกล่ าวถึ งประเด็นเรื่ องเพศที่ ม า
พร้อมกับเทคโนโลยีก็คงจะไม่พน้ แอปพลิ เคชันจาพวก 'หาคู่' 'นัดเดท' หรื ออาจจะมากกว่านั้นก็ว่า
กันไป เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของแต่ละคน แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าแอปพลิเคชันพวกนี้ ไม่ได้มาพร้ อมกับยุค
4.0 หรื อยุคเทคโนโลยีกา้ วล้ าแบบทุกวันนี้ หากมองกลับไปเราจะพบว่ามีโปรแกรมจาพวกนี้มานาน
นับสิ บปี แล้ว กล่าวจริ งคือมีมาตั้งแต่ยุคอินเตอร์ เน็ตเริ่ มเข้ามายังชุ มชน กลายเป็ นอินเตอร์ เน็ ตบ้าน
แทนที่จะเป็ นอินเตอร์เน็ตออฟฟิ ศหรื อโรงเรี ยน
5.5.3 แรงจูงใจการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่มชายรักชาย
5.5.3.1 สื่ อสารกับชายรักชาย
การมี แ อปพลิ เ คชัน หาคู่ เ ปรี ย บเสมื อ นมี เ พื่ อ นอยู่ข ้า งกายได้ต ลอดเวลา และทุ ก
สถานที่ ก็ จะมี ก ลุ่ ม ชายรั ก ชายใช้บ ริ ก าร จึ ง ท าให้ไ ด้รู้จ ัก เพื่ อ นต่ า งสถานที่ ไ ด้ง่ า ยขึ้ น เป็ นสื่ อ ที่
รวมกลุ่มชายรักชายเข้าไว้ดว้ ยกัน คือสร้างความสัมพันธ์ให้สนิ ทสนมกันเสี ยก่อน ก่อนที่จะนัดมา
พบปะหรื อเจอกันเพื่อเป็ นการลดความเขินอาย เนื่องจากบางครั้งการที่เราจะนัดเจอใครอาจทาให้เรา
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง แต่เมื่อเราคุยกับใครสักคนหนึ่ งจนเกิ ดเป็ นความผูกพันหรื อความเคยชิ นแล้ว
ตอนที่ นัดเจอกันก็จะทาให้ต่างฝ่ ายต่างเป็ นตัวของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้ น นอกจากนั้นยังต้องการให้
ตอบสนองทางเพศเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าขึ้นอยูก่ บั เฉพาะตัวบุคคล
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Tanakon Karapun (2557) การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal Communication) นี้ ประกอบด้วยบุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป มาทาการสื่ อสารกันใน
ลักษณะที่ ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารสามารถแลกเปลี่ ยนสารกันได้โดยตรง (Direct) และเป็ นการ
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สื่ อ สารแบบตัว ต่ อ ตัว (Person-to-person) หรื อเป็ นการสื่ อสารแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-face
Communication) ซึ่ งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถเห็ นหน้ากันและกันได้ในขณะที่ทาการสื่ อสาร
กัน และสามารถสังเกตกิ ริยาท่าทางของฝ่ ายตรงกันข้ามได้โดยตรงและทันที การสื่ อสารระหว่าง
บุ ค คลนี้ บางครั้ งผูส้ ่ ง กับ ผูร้ ั บ ก็ ไ ม่ ไ ด้ท าการสื่ อสารแบบเผชิ ญ หน้า กัน เช่ น การพู ด คุ ย กันทาง
โทรศัพท์
5.5.3.2 กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
การเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูก่ บั ทั้ง 2 ฝ่ ายว่ามีการเสนอและสนองกันในรู ปแบบใด เช่ น
เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการหาเพื่อนแต่คู่สนทนากับต้องการหาคู่นอนทาให้ความต้องการของทั้ง 2
ฝ่ ายไม่สอดคล้องกันก็จะเกิดพฤติกรรมที่จะไม่คุยกับคู่สนทนาคนนี้ หรื อทาการบล็อกคู่สนทนาคนนี้ ไป
แต่หากความต้องการสอดคล้องตรงกันก็จะเกิดพฤติกรรมที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต้องการหาคู่ นอนและคู่ สนทนาก็ มี ความต้องการเช่ นเดี ยวกัน ก็ จะท าการส่ ง Location หรื อรู ปภาพ
อวัยวะเพศ หรื อนัดหมายกันในวันและเวลาที่ท้ งั คู่สะดวกเพื่อมีเพศสัมพันธ์กนั
สอดคล้อ งแนวคิ ด เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจของสิ ริ อ ร วิช ชาวุธ (2547, น. 225) กับ เมื่ อ
ร่ างกายเกิดความต้องการ (Need) ขึ้น ก็จะเกิดแรงขับ ซึ่ งทาให้เกิดความตึงเครี ยดขึ้นมนุษย์และสัตว์
จะต้องดินรนหาทางบาบัดความต้องการนี้ แรงขับแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives) หรื อ แรงขับทางด้านสรี ระ (Physiological
Drives) เป็ นแรงขับที่ เกิ ดมาพร้ อมกับการเกิ ดของคน ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ มี ตน้ กาเนิ ดมาจากความ
ต้องการของร่ างกาย หรื อสภาวะในร่ างกาย ได้แก่ ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความ
อบอุ่นและความหนาว ความต้องการหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวด ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ ความ
ต้องการอากาศอ็อกซิ เจน ความต้องการขับถ่าย
2) แ ร ง ขั บ ทุ ติ ย ภู มิ ( Secondary Drives) ห รื อ แ ร ง ขั บ ท า ง สั ง ค ม
(Psychological Drives) เป็ นแรงขับที่สลับซับซ้อน โดยทัว่ ไปเกิดจากการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนใหญ่ เกิ ด
จากความต้องการทางด้านจิตใจและสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น ความต้องการผูกพันกับผูอ้ ื่น ความ
ต้องการฐานะ ความต้องการอานาจ ความต้องการได้รับยกย่อง
5.5.4 คุณลักษณะคู่สนทนา
5.5.4.1 การคัดเลือกคุณลักษณะคู่สนทนา ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารชนิ ดใด
หรื อที่พฒั นาเป็ นแอปพลิเคชันในปั จจุบนั และแม้กระทัง่ สื่ อบุคคลเองก็ตามที่แนะนาให้ท้ งั 2 ฝ่ าย
รู ้จกั กันต่างก็ตอ้ งคัดเลือกคู่สนทนาจากความชอบส่ วนตัวทั้งนั้น เช่น อายุ สี ผิว บุคลิกภาพภายนอก
ลักษณะทางเพศ ที่ เป็ นกายภาพนั้น แท้จริ งแล้วสื่ อไม่ได้เป็ นผูต้ ดั สิ นคัดเลื อกบุ คคลนั้นมาเป็ นคู่
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สนทนา แต่ ต ั ว ผู ้ใ ช้ ง านต่ า งหากที่ เ ป็ นผู ้ร ะบุ ค วามชอบส่ ว นตั ว ให้ แ อปพลิ เ คชั น หาคู่ บ น
โทรศัพท์มือถือทาหน้าที่คน้ หามานาเสนอให้ผใู ้ ช้งานเลือกคุย ถือเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญจะคัดเลื อกจากหน้าตาที่ สมาชิ กในแอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อได้ต้ งั เป็ นรู ปภาพ
ประจาตัว
สอดคล้องกับแนวคิดของสิ ริอร วิชชาวุธ (2547, น. 225) แรงขับทุติยภูมิ (Secondary
Drives) หรื อแรงขับทางสังคม (Psychological Drives) เป็ นแรงขับที่สลับซับซ้อน โดยทัว่ ไปเกิดจาก
การเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนใหญ่ เกิ ดจากความต้องการทางด้านจิ ตใจและสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น ความ
ต้องการผูกพันกับผูอ้ ื่น ความต้องการฐานะ ความต้องการอานาจ ความต้องการได้รับยกย่อง เป็ นต้น
5.5.4.2 การสนทนากับคู่สนทนาในแอปพลิเคชันหาคู่
คนเราทุกคนย่อมล้วนแต่ตอ้ งมีการสื่ อสารระหว่างกันด้วยกันทั้งนั้น แต่สิ่งที่แตกต่าง
ไปนัน่ คือวิวฒั นาการของช่องทางการสื่ อสาร ในปั จจุบนั นี้ มีแอปพลิเคชันหาคู่เป็ นช่องทางใหม่ให้
กลุ่มชายรักชายให้มีพ้ืนที่แสดงออกทางตัวตน และไม่วา่ จะผ่านมานานแค่ไหนบทสนทนาก็จะเริ่ ม
จากการทักทายแนะนาตัวเองให้แก่คู่สนทนาได้รู้จกั เบื้องต้น แต่ก็จะไม่มีการตั้งขอบเขตการสนทนา
ไว้วา่ หากถามเจอคาถามบางคาถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจะไม่ตอบกลับหรื อจะไม่สนทนาต่อ
สอดคล้องกับงานวิจยั Tong and Van De Wiele (2014) การทาลายพรมแดน: การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ Grindr แอปพลิ เคชันหาคู่ (PNAs) เป็ นรู ปแบบซอฟท์แวร์ หนึ่ งที่
ทางานผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Ubiquitous Computing) ซึ่ งเชื่ อมต่อผูใ้ ช้งานตามข้อมูล
สถานที่ที่ใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น Grindr เป็ นแอปพลิเคชัน PNA ยอดนิยมที่อานวยความสะดวกใน
การติดต่อกันระหว่างกลุ่มเกย์และชายรักร่ วมเพศ ในการใช้วิธีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
นั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาขึ้นมา 2 ฉบับ ในการศึกษาฉบับแรก ผูใ้ ช้งาน 63 ราย รายงานแรงบันดาล
ใจในการใช้ Grindr ด้วยการให้คาอธิ บายแบบปลายเปิ ด ในการศึกษาฉบับที่สอง คาอธิ บายข้างต้น
ได้นามาแปลงเป็ น 26 รายการ ซึ่ งมีผูใ้ ช้ Grindr ตอบแบบสอบถามจานวน 525 ราย การวิเคราะห์
ปั จจัยเผยให้เห็ น ว่ามีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 6 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสัง คม
ความสัมพันธ์ทางเพศ ความสัมพันธ์ฉนั เพื่อน
สอดคล้องกับงานวิจยั เจริ ญวิทย์ ฐิติวรารักษ์ (2544) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้าง
สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทย พบว่า สารสนเทศและภาพตัวแทนของ
ชายรักชายในออนไลน์ไทยมีความหมาย รู ปแบบในการนาเสนอที่ตอกย้ าภาพสรุ ปแบบเหมารวม
(Stereotype) ของชายรักชายที่สังคมและสื่ อกระแสหลักเป็ นผูส้ ร้ างให้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าชายรั ก
ชายได้สร้ างสารสนเทศและภาพตัวแทนแบบใหม่ของชายรักชายขึ้ นมาในพื้นที่ของออนไลน์ อีก
ด้วย นอกจากนี้อุดมการณ์ทางเพศของเว็บมาสเตอร์ น้ นั มีส่วนกาหนดกระบวนการสร้างสารเกี่ยวกับ

74
ชายรักชายในแต่ละเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อุดมการณ์ทางเพศของแต่ละคนที่ตอ้ งการ
นาเสนอประเด็นเนื้ อหาที่แตกต่างกันออกไปตามที่ตนเองต้องการ ทั้งนี้ คุณลักษณะของการสื่ อสาร
ผ่านสื่ อกลางคอมพิวเตอร์ น้ นั มีส่วนต่อการสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย โดยเอื้อ
ให้เกิดการแสดงออกถึงความเป็ นรักร่ วมเพศของตนได้มากกว่าการสื่ อสารในลักษณะอื่น ๆ ในขณะ
ที่สังคมปกติชายรักชายไม่สามารถกระทาได้
5.5.5 ประโยชน์ และความพึงพอใจต่ อการใช้ แอปพลิเคชั นหาคู่บนโทรศัพท์ มือถือของกลุ่ม
ชายรักชาย
5.5.5.1 การทาความรู ้จกั
1) การหาเพื่อน เมื่อมีการสนทนากันมาสักระยะจนมัน่ ใจในคู่สนทนาและ
ต่างฝ่ ายต่างมีความพร้อมที่จะพับกัน สถานที่นดั พบจะเป็ นสถานที่สาธารณะที่ท้ งั 2 ฝ่ ายสะดวกใน
การเดินทางมาพบกันทั้งคู่ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่ออก
กาลังกาย และเหตุผลในการนัดพบเพื่อดูรูปพรรณสัณฐานตรงตามความชื่ นชอบที่ได้เห็นรู ปเมื่อครั้ง
แรกในการสนทนาหรื อไม่ และเป็ นการศึกษานิสัยใจคอกันจริ งจังมากขึ้น เนื่องด้วยในแอปพลิเคชัน
ไม่ยงั ไม่ได้พบเจอกันจะไม่สามารถสังเกตุอวัจนภาษาของคู่สนทนาได้ จึงไม่สามารถคาดเดาหรื อ
ตัดสิ นคู่สนทนาได้อย่างแท้จริ ง
สอดคล้องกับบทความ (Potatotechs, 2560) เกี่ ยวกับแอปพลิ เคชันหาคู่ของ
ชายรั กชายแอปพลิ เคชันคู่จที่ ขยายสังคมสาหรั บเพศทางเลื อกให้ได้เจออี กหนึ่ งโลกที่ ยอมรั บใน
ตัวตนของเขาได้ เพราะสังคมถึ งแม้จะมีการพัฒนาเปิ ดกว้างมากขึ้นแต่ใช่ ว่าจะยอมรับได้ท้ งั หมด
ร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ สมัยก่ อนดู ค่อนข้างยากว่าใครมี ความชอบในเพศเดี ย วกัน แต่ปัจจุ บนั มี สื่ อตัวนี้
เหมือนเป็ น “ตัวกลาง” ให้ได้เปิ ดเผยตัวตนให้กล้าแสดงออก แต่ก่อนคนจะเล่นเผือ่ “หาเพื่อน”
สอดคล้องกับเมอร์ รีย ์ และคิปแพคซ์ (Morray & Kippax, 1979, อ้างถึ งใน
พัชนี เชยจรรยา และประทุม ฤกษ์กลาง, 2540, น. 23) ได้ อธิ บายเพิม่ เติมว่า บุคคลจะให้ความสนใจ
รับรู ้ และจดจาข่าวสารที่จะให้ความพึงพอใจ หรื อสามารถตอบสนองความต้องการของตน บุคคล
จะเปิ ดรับข่าวสารเท่าที่เขาคิดว่ามีประโยชน์หรื อสนองความพอใจของ เขาได้ และความต้องการต่าง
ๆ ของบุคคลนั้น เป็ นผลมาจากปั จจัยทางจิตวิทยา และสังคมของแต่ละบุคคลเช่น แรงจูงใจ ค่านิ ยม
เป็ นต้น บุคคลจะเลือกใช้สื่อหรื อเนื้ อหาข่าวสาร เพื่อสนองประโยชน์ส่วนตน จากความหลากหลาย
ของความต้องการหรื อประโยชน์ของสื่ อมวลชนเหล่านี้ มีผูท้ าการวิเคราะห์ องค์ประกอบเพื่ อจัด
ประเภทของความต้อ งการของผูร้ ั บ สื่ อ มวลชน พบว่า ความต้องการมี 4 ประการ คื อ 1) ความ
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ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน 2) ความต้องการมีการติดต่อทางสังคม 3) ความต้องการสิ่ งแปลก
ใหม่และความบันเทิง 4) ความต้องการข้อความจริ งและความรู ้เกี่ยวกับโลก
2) หาคู่นอน เมื่อวัตถุประสงค์เป็ นการหาคู่นอนจะไม่ตอ้ งใช้ระยะเวลาใน
การทาความรู ้ จกั กันมากเหมื อนการหาเพื่ อน เพราะวัตถุ ประสงค์หลัก ของการหาคู่ นอนคื อการ
ตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น จึงจะคัดเลือกจากรู ปภาพประจาตัวเป็ นลาดับแรกเมื่อถูกใจ
สมาชิ กคนใดและสมาชิ กคนนั้นมี ความต้องการทางเพศอยู่ในขณะนั้นเหมื อนกันก็จะทาการนัด
หมายไปสถานที่ส่วนตัวของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง เช่น บ้าน คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรื อหาก
ทั้ง 2 ฝ่ ายไม่สะดวกเรื่ องสถานที่ส่วนตัวก็จะทาการตกลงกันไปเปิ ดห้องพักรายวันหรื อโรงแรมใน
การมีเพศสัมพันธ์กนั
สอดคล้องกับบทความ (Potatotechs, 2560) เกี่ ยวกับแอปพลิ เคชันหาคู่ของ
ชายรั กชายแอปพลิ เคชันคู่จที่ ขยายสังคมสาหรั บเพศทางเลื อกให้ได้เจออี กหนึ่ งโลกที่ ยอมรั บใน
ตัวตนของเขาได้ เพราะสังคมถึ งแม้จะมีการพัฒนาเปิ ดกว้างมากขึ้นแต่ใช่ ว่าจะยอมรับได้ท้ งั หมด
ร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ สมัยก่ อนดู ค่อนข้างยากว่าใครมี ความชอบในเพศเดี ย วกัน แต่ปัจจุ บนั มี สื่ อตัวนี้
เหมือนเป็ น “ตัวกลาง” ให้ได้เปิ ดเผยตัวตนให้กล้าแสดงออก แต่ก่อนคนจะเล่นเผือ่ “หาเพื่อน”
สอดคล้องกับเดวิสัน (Davision อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นา
กุล และถิ รนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2538, น. 199-200) เป็ น อีก ผูห้ นึ่ งที่ให้การสนับสนุ นแนวคิดของ
คาทซ์โดยให้ขอ้ คิดว่า บุคคลทุก ๆ คนมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งต่อสังคมและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ
ตัว ซึ่ งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็ นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการเลื อกใช้สื่อ หรื อเลื อกรั บ
ข่าวสาร เพื่อสนองความพอใจ และสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม
5.5.5.2 สานความสัมพันธ์ ความรู ้ สึกนี้ เป็ นความรู ้ สึกที่ มนุ ษย์ทุก เพศทุ กวันมี อยู่
ด้วยกันทุกคน มีความชื่นชอบ ความสนใจ และต้องการพบเจอใครสักคนเป็ นเรื่ องปกติโดยทัว่ ไป
ซึ่ งไม่ต่างกับเพศชายรักชายทุกคนเช่นกันที่มีความรู ้สึกนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างจากทัว่ ไปคือการชื่ นชอบ
สนใจ และต้องการนัดพบเจอกับคู่สนทนาที่คุยกับผ่านแอปพลิ เคชันหาคู่ที่ไม่ทราบว่าใบหน้าหรื อ
หุ่ นที่แท้จริ งนั้นตรงตามรู ปภาพประจาตัวในออนไลน์หรื อไม่ ถือเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งวัดใจกับคู่สนทนา
เช่นกัน
สอดคล้อ งกับ เดวิ สั น (Davision อ้า งถึ ง ใน พัช นี เชยจรรยา, เมตตา วิ ว ฒ
ั นากุ ล
และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2538, น. 199-200) เป็ น อีกผูห้ นึ่งที่ให้การสนับสนุ นแนวคิดของคาทซ์
โดยให้ขอ้ คิดว่า บุคคลทุก ๆ คนมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งต่อสังคมและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็ นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีความต้องการเลือกใช้สื่อ หรื อเลือกรับข่าวสาร
เพื่อสนองความพอใจ และสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม
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สอดคล้องกับ Katz et al. (อ้างถึงใน อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม, 2537, น. 21) ได้ช้ ี ให้เห็นว่า
ผูร้ ั บสารที่ มี ส ภาวะแวดล้อ มทางสัง คมและสภาวะทางจิ ตใจแตกต่ า งกัน ท าให้ผูร้ ั บ สารมี ความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่ งความต้องการที่ต่างกันนี้ก่อให้เกิดการคาดคะเนว่าสื่ อ แต่ละประเภท จะ
ตอบสนองความพอใจของตนต่างกัน ส่ งผลให้มีลกั ษณะการใช้สื่อและมีความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การใช้สื่อแตกต่างกัน นอกจากนี้ (Kippax & Murray อ้างถึงใน อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม, 2537, น. 23) ยัง
ได้ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของการรั บ รู ้ ใ นคุ ณ ประโยชน์ ข องสื่ อ พบว่า ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทาง
ประชากรของผูร้ ับสาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ เป็ นตัวกาหนดการใช้สื่อและการรับรู ้
ในคุณประโยชน์ของสื่ อและจากประเภท ของสื่ อที่ศึกษาพบว่าโทรทัศน์จะถูกเลือกใช้สูงเป็ นอันดับ
หนึ่ ง เพราะกลุ่ ม เป้ า หมายเห็ น ว่ า เป็ นสื่ อ ที่ มี ป ระโยชน์ โ ดยให้ ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ต นสนใจ และ
กลุ่มเป้ าหมายมีการเลือกใช้สื่ออย่างมีจดมุ่งหมายและเข้าใจถึงคุณ ประโยชน์ของสื่ อที่มีต่อผูใ้ ช้
5.5.5.3 การคบหาคู่สนทนาเป็ นคนรั ก ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญทุ กคนเมื่อสนทนากันสัก
ระยะจนเกิดความชื่นชอบพอใจกันมีความสนใจซึ่ งกันและกัน ลาดับถัดมาก็จะนัดพบเพื่อเจอตัวจริ ง
กัน เหตุการณ์ นดั พบนี้ เป็ นเหตุการณ์ ที่สาคัญมากโดยทั้ง 2 ฝ่ ายจะเตรี ยมตัวแต่งกายเพื่อให้อีกฝ่ าย
ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็ น เป็ นเรื่ องพบเห็ นได้ทวั่ ไปสาหรับชายรักชายเมื่อพบเจอตัวจริ ง
การคบหาคู่สนทนาในลักษณะคนรัก จะคบหาคนรักกับคู่สนทนาที่รู้จกั ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แต่จะ
ใช้เวลาในการศึกษาซึ่ งกันและกันนานหลายเดือนหรื อเป็ นปี กว่าจะตกลงเป็ นคนรัก เหมือนกับคน
รักเพศชายหญิงทัว่ ไปที่ ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาจนแน่ ใจ ซึ่ งแอปพลิ เคชันหาคู่เปรี ยบเหมื อนสื่ อ
บุคคลที่แนะนาให้คนทั้ง 2 คนได้รู้จกั กัน
สอดคล้องกับนภัสสร ดุลยธรรมถักดี (2561) วิวฒั นาการเปลี่ยน “สังคมใหม่ของชาย
รักชาย” การมีแอปพลิ เคชันคุยกันเฉพาะกลุ่มเป็ นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน
สังคมสมัยใหม่ซ่ ึ งไม่ใช่เรื่ องผิด การหาคู่ก็มีมาทุกยุคทุกสมัย แต่ที่ตอ้ งคานึ งก็คงจะเป็ นในเรื่ องของ
ความที่สะดวกจนเกิ นไป แอปพลิ เคชันที่ช่วย “ หาคู่” ช่ วยคลายเหงาชายรักชายที่โดดเดี่ ยวทาให้
ได้รับความนิ ยมใช้แอปพลิ เคชันมากขึ้นและยิ่งมีคนนิ ยมการพัฒนาจึงออกมาหลากหลายรู ปแบบ
แอปพลิเคชันมีการเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้สังคมมีทางเลือกหลากหลาย
จากที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์ใ นการหาเพื่ อนคุ ย ปกติ ธ รรมดา ก็กลายเป็ นแอปพลิ เ คชันที่
นามาใช้ในการหาคู่ลามไปยันการมีเพศสัมพันธ์กนั ทาให้กลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในสังคมสมัยนี้ไป
เสี ยแล้ว
แค่เลื่อนปั ดหน้าจอแล้วกดหัวใจส่ งไปหากฝ่ ายตรงข้ามก็กดหัวใจให้เหมือนกัน ก็ถือ
เป็ นการชื่นชอบตรงกัน เท่านี้ก็สามารถนัดไปทากิจกรรมอื่น ๆ ได้ไม่ยาก
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แอปพลิเคชันหาคู่ที่ขยายสังคมสาหรับเพศทางเลื อกให้ได้เจออีกหนึ่ งโลกที่ยอมรับ
ในตัวตนของเขาได้ เพราะสังคมถึงแม้จะมีการพัฒนาเปิ ดกว้างมากขึ้นแต่ใช่วา่ จะยอมรับได้ท้ งั หมด
ร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ สมัยก่ อนดู ค่อนข้างยากว่าใครมี ความชอบในเพศเดี ย วกัน แต่ปัจจุ บนั มี สื่ อตัวนี้
เหมือนเป็ น “ตัวกลาง” ให้ได้เปิ ดเผยตัวตนให้กล้าแสดงออก แต่ก่อนคนจะเล่นเพื่อ “หาเพื่อน” แต่
เดี๋ยวนี้เหมือนจะเล่นเพื่อหา “คู่นอน” เสี ยมากกว่าไม่ใช่ไม่ตอ้ งการความรักแบบคู่รัก แต่ดว้ ยความที่
“ไม่กล้าจะผูกมัดเลยเลือกจะหาความสุ ขแค่เพียงข้ามคืน”
ข้อดีของการที่มีสื่อตัวนี้ เกิ ดขึ้นก็คงเป็ นในเรื่ องของการพบเจอสังคมอีกสังคมหนึ่ ง
ได้มีพ้นื ที่ยนื ได้เจอคนแบบเดียวกัน แต่ในส่ วนของข้อเสี ยก็คงเริ่ มจากที่ตวั คนที่เล่นด้วยเพราะหลาย
รู ปแบบของการ แสดงออกมีท้ งั มาหลอกเอาเงิ นบ้างหลอกเอาตัวบ้าง เยอะไปหมดในสังคมก็ตอ้ ง
ระวัง
หากนัดกันเพื่อไปมี “เพศสัมพันธ์” ก็ยากที่จะรู ้เท่าทันเพราะไม่มีทางรู ้วา่ คนที่พบเจอ
เป็ นใครมีโรคติดต่ออะไรบ้างแม้แต่การป้ องกันตนเอง หลายคนก็ยงั มีความเข้าใจน้อยมาก ส่ วน
ใหญ่คิดว่าสวมถุงยางอนามัยอย่างเดี ยวก็เพียงพอแล้ว จะให้ดีอย่าลืมหมัน่ ตรวจเช็คผลเลือดกันอยู่
เสมอ ๆ คานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองให้มาก เพราะแอปพลิเคชันหาคู่น้ นั มีมากมายเสรี ให้เลื อก
โหลดใช้ อย่าให้อารมณ์เปลี่ยวเหงาชัว่ วูบมาทาให้กลายเป็ นฝันร้ายไปตลอดกาล
5.5.5.4 อานวยความสะดวก สามารถช่ วยให้กลุ่ ม ชายรั กชายมี สัง คมเพิ่มมากขึ้ น
สามารถเลือกสรรคู่สนทนาที่จะคุยหรื อเพิ่มโอกาสการหาคนคุยเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปใน
อนาคต เช่น นัดเจอกันไปดูหนัง ฟังเพลง ทานข้าว หรื อสังสรรค์เฮฮา เป็ นการผ่อนคลายอีกทางหนึ่ ง
ที่ ไ ด้ไ ปเที่ ย วไหนมาไหนกับ คนที่ พึ ง พอใจสั ก คน แอปพลิ เคชันหาคู่ นับ เป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ดี
สาหรับคนที่แทบไม่มีเวลาออกมาเจอใคร เหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้รู้จกั คนมากมาย อาจจะขี้อายใน
การจีบตรง ๆ แต่สามารถคุยผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ไปก่อน เป็ นการลดความเขินอายเวลาที่มาพบกัน
หรื อถ้าความสัมพันธ์ น้ นั ไปไม่รอดจริ ง ๆ ก็สามารถเปลี่ ยนมาเป็ นเพื่อนคุ ย หรื อที่ ปรึ กษากันได้
เช่นกัน
สอดคล้ อ งกั บ Tong, and Van De Wiele (2014) การท าลายพรมแดน: การใช้
ประโยชน์และความพึ งพอใจต่ อ Grindr แอปพลิ เคชันหาคนที่ อยู่ใกล้เคี ย ง (PNAs) เป็ นรู ปแบบ
ซอฟท์แวร์ หนึ่ งที่ทางานผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Ubiquitous Computing) ซึ่ งเชื่ อมต่อ
ผูใ้ ช้งานตามข้อมู ลสถานที่ ที่ใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่ น Grindr เป็ นแอปพลิ เคชัน PNA ยอดนิ ยม ที่
อานวยความสะดวกในการติ ด ต่ อกัน ระหว่า งกลุ่ ม เกย์และชายรั ก ร่ วมเพศ ในการใช้วิธี ก ารใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาขึ้นมา 2 ฉบับ ในการศึกษาฉบับแรก ผูใ้ ช้งาน
63 ราย รายงานแรงบันดาลใจในการใช้ Grindr ด้วยการให้คาอธิ บายแบบปลายเปิ ด ในการศึกษา
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ฉบับที่สอง คาอธิ บายข้างต้นได้นามาแปลงเป็ น 26 รายการ ซึ่ งมีผูใ้ ช้ Grindr ตอบแบบสอบถาม
จานวน 525 ราย การวิเคราะห์ ปัจจัยเผยให้เห็ น ว่ามี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 6 ด้าน
ได้แ ก่ ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม ความสั ม พัน ธ์ ท างเพศ ความสั ม พัน ธ์ ฉัน เพื่ อ น ความบัน เทิ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก และใช้ในการค้นหาสถานที่ โดยมีการทาการวิเคราะห์เพิม่ เติม 2 ประเภท
ซึ่ งศึกษา 1) ผลกระทบทางภูมิศาสตร์ (เช่น เขตเมือง vs. ชานเมือง/ชนบท) ต่อผูใ้ ช้ Grindr เพศชาย
และ 2) การใช้ Grindr โดยมีความเกี่ ยวเนื่ องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของตนเอง ผลการศึกษาเน้นให้
เห็ นว่าการมี โหมดผสมผสานของเทคโนโลยี PDA อาจเปลี่ ยนพรมแดนทางพื้นที่ ออฟไลน์และ
ออนไลน์ รวมทั้งการที่เกย์และชายรักร่ วมเพศ ใช้ในการค้นหาเส้นทาง

5.6 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป (เพื่อการประยุกต์ ใช้ )
1) ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์รูปในแบบคนรักที่เกิดจากการรู ้ จกั ผ่านแอปพลิเคชัน
หาคู่ว่ามี จุดแตกต่างจากการรู ้ จกั ในรู ปแบบอื่ นอย่างไร รวมถึ งการเปิ ดเผยให้บุคคลอื่นรับทราบ
หรื อไม่วา่ ทั้งคู่รู้จกั กันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
2) จากการสื่ อสารกันในแอปพลิ เคชันหาคู่ทาได้ทราบว่ามี ธุรกิ จบริ การเกิ ดขึ้ นในแอป
พลิ เคชัน นัน่ คื อธุ รกิ จบริ การนวด ซึ่ งมี แนวโน้มที่ สมาชิ กจะหันมาทาอาชี พเสริ มในธุ รกิ จบริ ก า
รนวดเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ดีและลงทุนน้อย แต่จะได้รายได้มากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั หน้าตาและ
หุ่นของผูใ้ ห้บริ การ สิ่ งที่เป็ นกังวลคือความปลอดภัยทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ทั้งการโจรกรรม
หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3) แอปพลิ เคชันหาคู่มีโฆษณาเกี่ ยวกับเรื่ องเพศเป็ นจานวนมาก จึงอยากให้มีมาตรการ
จากัดผูเ้ ข้าใช้งานควรบรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การแอปพลิเคชันควรคัดกรองโฆษณา
เกี่ยวกับเรื่ องเพศเพื่อไม่ให้เป็ นพื้นที่รวมเรื่ องเพศจนมากเกินไปจะส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ชายรักชายได้
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5.7 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป
1) ควรมี การศึ กษาการเปิ ดใจและการยอมรั บแอปพลิ เคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถื อของ
กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็ นเกย์ เพื่อทาให้ทราบถึงความรู ้สึกและความ
คิดเห็นของคนในครอบครัว
2) ควรศึกษาผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากผูใ้ ช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรัก
ชาย (เกย์) เมื่อนาไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฎหมายหรื อผิดศีลธรรม เพื่อถ่ายทอดผลเสี ยที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ให้ผอู ้ ่านงานวิจยั ทราบและตระหนักถึงปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
3) ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชาย
รักชาย (เกย์) เป็ นการใช้เพื่อการพาณิ ชย์หรื อเพื่อความบันเทิงส่ วนตัว เพราะวัตถุประสงค์การใช้งาน
มีความแตกต่างกัน
4) ควรศึกษาผลตอบแทนของธุ รกิจที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชาย
รักชาย (เกย์) เป็ นพื้นที่สื่อในการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ชายรักชาย
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