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วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี ้คือเพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ 

BlazingLove ของผู้ใช้บ ริการเว็บไซต์  BlazingLove เพื่ อน าข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการออกแบบเว็บ ไซต์ 
BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาความล่ืนไหลทางเพศส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต์ BlazingLove โดยใชห้ลกัการออกแบบ
ประสบการณผ์ูใ้ช ้ออกแบบและด าเนินการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานทัง้เชิงปรมิาณและเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลนโ์ดยใชป๊้อบอพัที่หนา้แรกของเว็บเพื่อให้
มั่นใจว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ชข้อง BlazingLove การวิจยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก
กับผู้ที่มีประสบการณ์ท างานเก่ียวกับความล่ืนไหลทางเพศ  ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้ BlazingLove มีความ
หลากหลายทางเพศค่อนขา้งสงูเนื่องจากมีเพศวิถีที่แตกต่างกนัถงึ 14 เพศวิถี และผูใ้ชม้ากกว่ารอ้ยละ 20 ระบวุ่า
มีเพศวิถีมากกว่ามากกว่า 1 เพศขึน้ไป เป้าหมายในการใชง้านเว็บไซต์ BlazingLove คือการหาเพื่อนคุยและ
สรา้งเครือข่ายในการท างานมากกว่าจะมาหาคู่รกั ไม่ตอ้งการใหม้ีการจ าแนกผูใ้ชต้ามเพศวิถี แต่จ าแนกตาม
รูปแบบการด ารงชีวิต นอกจากนี ้ปัญหาส าคญัที่ผูใ้ชต้อ้งการใหป้รบัปรุง เช่น ไม่สามารถแกไ้ขหรือลบโพสตไ์ด้
ดว้ยตนเอง เจอคนหื่น ไม่สามารถเปล่ียนรูปโปรไฟลไ์ด้ เมื่อเขา้มาแลว้ไม่รูว้่าจะเริ่มตน้อย่างไร อยากใหค้น้หา
เพื่อนไดง้่ายขึน้ และรูส้กึว่าเว็บมีบรรยากาศของการหาคู่มากเกินไปท าใหรู้ส้กึไม่สะดวกใจในการใชง้าน  เป็นตน้ 
จากผลการวิจัยจึงสามารถก าหนดผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการออกแบบเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ 
BlazingLove ไดด้งันี ้กลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายคือกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายและล่ืนไหลทางเพศ มีอายรุะหว่าง 20-
49 ปี มีอาชีพพนกังานบรษิัทและอาชีพอิสระ ที่มีรายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางและสงู มีความตอ้งการหาเพื่อนคุย
หรือสรา้งเครือข่ายในการท างาน ผูว้ิจัยจึงไดอ้อกแบบใหเ้ว็บไซต์ BlazingLove เวอรช์ันใหม่ใหม้ีองคป์ระกอบ
ครบทั้งมีประโยชน์ อยากได  ้เขา้ถึงได  ้เชื่อถือได  ้คน้หาพบ ใชง้านได ้และมีคุณค่าส าหรบัผู้ใช้ โดยมีฟีเจอรท์ี่
เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ เนวิเกชัน (Navigation) เขา้สู่ระบบ (Log in) / สมัครสมาชิก (Sign up) หนา้หลัก (Homepage) 
กิ จก รรม  (Events) การจับคู่ อั ต โนมั ติ โด ย ระบบ  BlazingLove (BlazingLove Match) การแจ้ ง เตื อน 
(Notifications) ส ารวจ (Explore) โปรไฟล ์(Profile) การสนทนา (Chat) และรายชื่อเพื่อน (Friend list) ซึ่งจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ของผูใ้ชแ้ละตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชค้รบทกุประการโดยจ าแนกผูใ้ชต้ามรูปแบบ
การด ารงชีวิตเพื่อสรา้งชมุชนแห่งความเท่าเทียม 
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The aim of this research is to study the desires and pain points of the BlazingLove’s 

users and to design a new version of BlazingLove to solve the issue of sexual fluidity using user 
experience design concept.  Mixed methodology research design was employed both quantitative 
and qualitative methods. Quantitative online questionnaire survey was posted on the homepage of 
website as a pop-up to ensure that the responses are the BlazingLove’s users.  For the qualitative 
research, in-depth interviews were conducted with experienced and experts who works relating to 
sexual fluidity. The results show that BlazingLove had a relatively high gender diversity as the 
research found that there were 14 different sexual orientation and fluidity because more than 20 
percent of the respondents have more than one sexual orientation. Their goals of using BlazingLove 
were mainly making friends and establishing work related connections, rather than seeking for lovers. 
The did not want to be labelled by their sexual orientations; preferred to be segmented by lifestyles. 
There are a few significant issues need to be improved, which are cannot edit or delete posts by 
themselves, met with perverts, cannot change their profiles’ pictures, do not know where to start, 
should make the website easier to find fiends, and uncomfortable as they feel that the website is 
designed for the ones who looks for the lovers, etc. According to the results, personas of 
BlazingLove are those who are gender diversity and fluidity, age between 20-49 years old, work as 
employees and freelancers, medium to high income, desire to make friends and establish new work-
related connection. Researcher designed the new version to deliver the best user experience that 
consists of useful, desirable, accessible, credible, findable, usable, and valuable to the users by 
adding the following features to the newly design website: Navigation, Log in / Sign up, Homepage, 
Events, BlazingLove Match, Notifications, Explore, Profile, Chat, and Friend list which should solving 
the users’ pain points as well as answering their desirables by allow them to tag by lifestyles to build 
a community of equally love. 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ภูมิหลัง 
ในอดีต เพศของมนุษย์ แบ่งออกเป็นสองเพศตามลักษณะทางกายภาพหรือเพศโดย

ก าเนิด ซึ่งไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง (Milton, 2002) แต่เมื่อพิจารณาตามประเด็นเรื่องเพศวิถี 
(Sexual Orientation) ก็จะสามารถจ าแนกเพศของมนุษย์ได้เป็นหลายเพศ เช่น เลสเบี ้ยน 
(Lesbian) เกย์  (Gay) ไบ เซ็กชวล  (Bisexual) บุคคลข้าม เพศ (Transgenders) และ อ่ืน  ๆ  
(College, 2019; Milton, 2002) นอกจากนี ้บางกลุ่มอาจแบ่งออกเป็นเพศอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์การ
จ าแนกเฉพาะเพื่อใหต้รงตามวัตถุประสงคข์องผูจ้  าแนกหรือผูว้ิจัย (Adelman & Ahuvia, 1991; 
College, 2019; Milton, 2002; Savin-Williams, 2017) แต่ในปัจจุบัน สังคมมีความต่ืนตัวและ
ยอมรบัความหลากหลายทางเพศมากขึน้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงไดม้ีการบญัญัติศัพท์
ใหม่ขึน้เพื่อจ าแนกเพศให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งได้แก่ค าว่า “ความลื่นไหลทางเพศ” หรือ “Sexual 
Fluidity” ซึ่งหมายความว่า “มนุษย์ไม่มีเพศตายตัวลื่นไหลไปเหมือนสายน า้” กล่าวคือ ไม่มีสิ่ง
แสดงความเป็นชาย หรือเป็นหญิงตายตวัแลว้แต่บุคคลคนนัน้จะระบตุวัตนของตนเองในแต่ละช่วง
ของชีวิต (Savin-Williams, 2017) 

ซึ่ ง ในหนั งสื อ เรื่อ ง  “Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men” โดย  Ritch C. 
Savin-Williams (2017) ไดน้ าเสนอแนวคิดที่จะทลายกรอบก าแพงเรื่องความหลากหลายทางเพศ
ลง ไม่ตอ้งยึดติดอยู่กบัความเชื่อและประเพณีนิยมแบบเดิม ๆ จากผลการศึกษานีพ้บว่าพฤติกรรม
ของเพศชายอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมแบบชายจรงิ อีกทัง้ยงัมิใช่เกย ์มิใช่ไบเซ็กชวล อีกดว้ย ผูว้ิจยัจึง
เสนอแนะใหล้บค าจ ากดัความเก่ียวกบัเพศทุกค าออกไป นอกจากนี ้ หนงัสือเล่มนีย้งัไดย้กประเด็น
เก่ียวกับการแบ่งแยกกลุ่มคนรกัต่างเพศ (Heterosexual) คือ ชายชอบหญิง หญิงชอบชาย และ
กลุ่มคนรักชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) ออกจากกัน (Savin-Williams, 2017)  ซึ่ง Savin-
Williams (2017) ให้ความเห็นว่าการจ าแนกคนออกเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑ์ขา้งต้นเป็นเรื่องผิด 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่นิยามตัวเองว่าเป็น ‘ชายแท’้ หรือ ‘หญิงแท้’ นั้น โดยแท้จริงแล้ว ค าจ ากัด
ความอาจตอ้งพ่วงค าว่า ‘เกือบ’ เขา้ไปดว้ย เนื่องจากจากการวิจยับ่งชีว้่าไม่มีใครเป็นชายแทห้ญิง
แท ้100 เปอรเ์ซ็นต ์(หนองพล, 2562)  

จากอดีตจนถึงปัจจบุนั การเปิดเผยอตัลกัษณท์างเพศ หรือรสนิยมทางเพศอาจก่อใหเ้กิด
แรงกดดันจากสงัคม ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากครอบครวั การยอมรบัของสงัคม การกีดกันทาง
เพศ การลว่งละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ยอมรบัของครอบครวั เกิดปัญหาหรือถกูกีด
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กนัในการสมคัรงาน หรือในสถานที่ท างาน (Bryant-Lees & Kite, 2020) เป็นตน้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้
คนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยตัวตนตัวตนต่อสาธารณชนใหช้ัดเจน 
การหลีกเลี่ยงที่จะระบุเพศของตน ไม่ว่าจะเป็นเพศวิถี รสนิยมทางเพศ หรือประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั
เพศต่าง ๆ ยงัอาจเชื่อมโยงไปถึงความไม่เท่าเทียมกนัทางสงัคมอีกดว้ย 

การถกเถียงเรื่องการแบ่งกลุ่มคนตามเพศจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไดร้บัความสนใจ
อย่างมากในสงัคมปัจจุบนั โดยเฉพาะเมื่อในมุมมองของ “ความเท่าเทียมกนั” ของคนในสงัคมทุก
คน ในการออกแบบผลิตภัณฑใ์ด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต ์ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ ตามหลกัการ
ตลาด นกัออกแบบและนกัพฒันาผลิตภณัฑจ์ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในกลุ่มเป้าหมายหลกั 
(Target Group หรือ Persona) การจ าแนกคน หรือ ผู้ใช้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ส าหรับการออกแบบ
เว็บไซต์จ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มตามลักษณะจ าเพาะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม รูปแบบการใชช้ีวิต จิตวิทยา และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย  (Ferrel & Hartline, 2005; Kotler & Keller, 2009, หน้า 143) ซึ่ ง เพศเป็นหนึ่ งใน
ลกัษณะส่วนบุคคลที่มกัถูกน ามาใชใ้นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
เช่นเดียวกนักบัการออกแบบและพฒันาเว็บไซต ์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาในการจ าแนกผูใ้ช้
กลุ่มเป้าหมายตามเพศ หรือเพศวิถี หรือแมก้ระทั่งลกัษณะสว่นบคุคลอ่ืน ใด ก็อาจน าไปสู่ประเด็น
ปัญหาของความไม่เท่าเทียมกัน การกีดกันทางเพศ หรือแรงกดดดันทางสังคมต่าง ๆ แต่การ
จ าแนกกลุ่มผูใ้ชต้ามหลกัการทางการตลาดก็จะช่วยใหเ้ว็บไซตอ์อกแบบและสง่มอบประสบการณ์
ที่ดี ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรา้งการ
ตระหนัก รู ้ (Aware) ดึงดูด (Appeal) ความสงสัย  (Ask) การตัดสินใจ (Act) และบอกต่อ 
(Advocacy) ตามเสน้ทางการตดัสินใจซือ้ใหม่ (New Customer Journey) หรือ 5A Model นั่นเอง 
(Phillip  Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021) ซึ่งท าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาวิธีการ
จ าแนกผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายโดยหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดประเด็นปัญหาอนัเก่ียวขอ้งกบัความลื่นไหลทาง
เพศ โดยผูว้ิจยัเลือกเว็บไซต ์BlazingLove.com เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเว็บไซตน์ี ้มีกลุ่มผูใ้ชท้ี่มี
ความหลากหลายทางเพศมาก และมีปัญหาในการจ าแนกกลุม่ผูใ้ชอ้ย่างชดัเจน  

“BlazingLove” อ่านว่า เบลซ-ซิ่ง-เลิฟ คือ เว็บไซตส์ื่อกลางในการหาเพื่อน หาแฟน หา
เพื่ อนคุย  หาเพื่ อนท ากิจกรรม  ในทุกแอปพลิ เคชันยอดนิยมแบบไม่มี ค่ าใช้จ่ ายใด  ๆ 
BlazingLove.com รองรบัการใชง้านบนมือถือ (Mobile) แท็ปเล็ท (Tablet) โน้ตบุ๊ค (Notebook) 
และเครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ (Desktop Computer) ได้อย่างสะดวกสบาย (BlazingLove, 
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2562a) ปัจจุบนั BlazingLove.com จ าแนกผูใ้ชอ้อกเป็น 11 กลุม่ตามหลกัเพศวิถี ซึ่งไดแ้ก่ ผูห้ญิง 
ผู้ชาย เกย์ ไบผู้ชาย ทอม ดี ้เลส ไบผู้หญิง สาวสอง ผู้ชายชอบทอม และอ่ืน ๆ  (BlazingLove, 
2562a) ซึ่งการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชต้ามหลกัเพศวิถีนี ้นักออกแบบไดแ้บ่งกลุ่มใหค้รอบคลุมลกัษณะ
จ าเพาะของผูใ้ชง้านเพื่อใหส้ามารถออกแบบสรา้งประสบการณผ์ูใ้ช ้(User Experience) ใหส้อด
รับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ BlazingLove.com ที่แท้จริงได้ BlazingLove.com เปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต่ พ.ศ. 2559 โดยปัจจบุนัมีผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเป็นคนไทยหรือผูท้ี่เขา้ใจภาษาไทยที่อาศยั
อยู่ทั่วโลก (ภาพประกอบ 1 และ 2) เนื่องจากเว็บไซต ์BlazingLove.com จัดท าขึน้เป็นภาษาไทย
เท่านัน้ (BlazingLove, 2562b, 2563)  

 

 

ภาพประกอบ 1 สถิติการเขา้ถึงเว็บไซต ์www.BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 – 
30 พฤศจิกายน 2562 จาก Google Analytics 
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ภาพประกอบ 2 สถิติการเขา้ถึงเว็บไซต ์www.BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 – 
30 พฤศจิกายน 2563 จาก Google Analytics 

 

จากภาพประกอบ 1 และ 2 (BlazingLove, 2562b, 2563) จะเห็นไดว้่าผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
เว็บไซต ์ BlazingLove.com สว่นใหญ่มากจากประเทศไทยซึ่งมีสีเขม้ที่สดุ โดยตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีจ านวนผูใ้ชท้ัง้สิน้ 146,049 คน และ
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีจ านวนผูใ้ชท้ัง้สิน้ 
177,577 คน เพิ่มขึน้ 31,528 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22 ของช่วงเวลาเดียวกนั หากพิจารณา
ภาพประกอบ 3 และ 4 จะเห็นไดว้่าจ านวนผูใ้ชต้ลอดระยะเวลา 11 เดือนของปี พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2563 เป็นผูใ้ชใ้หม่ (New Users) 142,974 คน คิดเป็นรอ้ยละ 97.89 และ 179, 721 คิดเป็น
รอ้ยละ 97.69 ของผูใ้ชท้ัง้หมด ตามล าดบั มีจ านวนการใช ้(Sessions) รวมทัง้สิน้ 290,160 เซสชั่น 
คิดเป็น 1.99 เซสชั่นต่อผูใ้ชห้นึ่งคน ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 และ 380,662 เซสชั่น คิดเปน 2.07 
เซสชั่นต่อผูใ้ชห้นึ่งคน ส าหรบัปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนการเขา้ชม หรือ Page Views จ านวน 
1,401,401 หนา้ คิดเป็น 4.83 หนา้ต่อเซสชั่น ซึ่งหมายความว่าผูใ้ชห้นึ่งคนเขา้ชม 9.66 หนา้ และ 
1,928,065 หนา้ คิดเป็น 5.07 หนา้ต่อเซสชั่น ซี่งหมายความว่าผูใ้ชห้นึ่งคนเขา้ชม 10.49 หนา้ 
ส าหรบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามล าดบั จากสถิติจะเห็นไดว้่าแมว้่า
จ านวนผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove จะเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 22 แต่สว่นใหญ่ยงัเป็นผูใ้ชใ้หม่ และมี
ระยะเวลาในการใชง้านต่อเซสชั่นเพิ่มขึน้ไม่มากนกั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเว็บไซต ์ BlazingLove ไม่
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สามารถรกัษาฐานผูใ้ชเ้ดิมไวไ้ด ้ซึ่งอาจสง่ผลต่อการเติบโตของจ านวนผูใ้ชข้องเว็บไซตใ์นระยะยาว 
(BlazingLove, 2562b, 2563) 

 

 

ภาพประกอบ 3 สถิติการเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove.com จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

ภาพประกอบ 4 สถิติการเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove.com จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน 
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ภาพประกอบ 5 และ 6 (BlazingLove, 2562b, 2563) แสดงสถิติการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์
BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีพ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าตลอดระยะเวลา 11 เดือนของทัง้สองปี แต่ละวนัจะมีจ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน
เฉลี่ยมากกว่า 500 คนเสมอ ยกเวน้วนัที่เว็บไซตไ์ม่สามารถเขา้ถึงไดเ้นื่องจาก Server Down 
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน
ผูใ้ชง้านมีแนวโนม้เพิ่มขึน้และสงูสดุในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตลุาคม ซึ่งมีจ านวนผูใ้ชง้านแต่ละวนั
สงูสดุคือ 1,250 คนในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสงูกว่าจ านวนผูใ้ชง้านต่อวนัสงูสดุของปี พ.ศ. 
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2562 ในเดือนตลุาคม อย่างมีนยัส าคญั หรือประมาณรอ้ยละ 20 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของจ านวนผูใ้ช้
เว็บไซตใ์นแต่ละวนัของปี พ.ศ. 2563 ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าน่าจะมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการปรบั
รูปแบบการใชช้ีวิตเนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งท าใหส้ถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไม่สามารถ
เปิดใหบ้รกิารได ้ และประชาชนยงัมีความหวาดระแวงอยู่ และภาครฐัยงัมิไดเ้ริ่มโครงการกระตุน้
เศรษฐกิจดา้นการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเมื่อโครงการกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มมีประชาชน
เขา้รว่มและใชส้ิทธิ์มากขึน้ ผูวิ้จยัสงัเกตว่าจ านวนผูใ้ชเ้ว็บไซต ์ BlazingLove ต่อวนัลดลงในเดือน
พฤศจิกายน ที่มีจ  านวนสงูสดุอยู่ประมาณ 1,000 คนต่อวนั และต ่าสดุอยู่ที่ประมาณ 500 คนต่อ
วนัเท่านัน้ ซึ่งใกลเ้คียงกบัจ านวนผูใ้ชใ้นปี พ.ศ. 2562 (BlazingLove, 2562b, 2563) 

 
 

 

ภาพประกอบ 5 สถิติจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านในแต่ละวนัของเว็บไซต ์BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

ภาพประกอบ 6 สถิติจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านในแต่ละวนัของเว็บไซต ์BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 
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นอกจากนี ้จากสถิติการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove.com ในช่วง 1 มกราคม ถึง 30 
พฤศจิกายน ของปี 2562 และ 2563 ตลอดระยะเวลา 11 เดือนของทัง้สองปี ในแต่ละเดือนจะมี
จ านวนผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงตาม ภาพประกอบ 7 และ 8 แต่จะสงัเกตไดว้่าสดัส่วนของเพศชาย
และเพศหญิงมีความใกลเ้คียงกนัมากขึน้เรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค
วิด 19 (BlazingLove, 2562b, 2563) 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 สถิติจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านในแต่ละวนัของเว็บไซต ์BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 

 

จากภาพประกอบ 7 (BlazingLove, 2562b, 2563) จะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ. 2562 
ผูใ้ชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove.com มีอายุ 18-64 ปี โดยมีผูใ้ชอ้ายุ 25-34 ปีเป็นจ านวนที่มาก
ที่สดุ เกือบ 50% ของทัง้หมด อนัดบัที่ 2 คือผูใ้ชท้ี่มีอายุ 35-44 ปี และมีกลุ่มผูเ้ขา้ใชอ้ายุ 18-24 ปี
เป็นอันดับที่ 3 (BlazingLove, 2562b) แต่ในปี พ.ศ. 2563 แมว้่ากลุ่มผูใ้ชอ้ายุ 25-34 ยังเป็นกลุ่ม
ที่มีจ  านวนมากท่ีสดุอยู่ แต่จากภาพประกอบ 1-8 ซึ่งจะเห็นไดว้่าสดัส่วนการกระจายของอายผุูใ้ชม้ี
ความแตกต่างจากช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 อย่างมีนัยส าคัญ โดยที่มีผูใ้ชใ้นกลุ่มอาย ุ
45-54 ปี และ 55-64 ปีจ านวนมากขึน้อย่างเห็นไดช้ดั (สีเหลืองและสีฟ้า) เนื่องจาก ขอ้มลูสถิติการ
เข้าชมนี ้เป็นการเก็บข้อมูลโดย Google Analytics จึงมีการจ าแนกลักษณะส่วนบุคคลตาม
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หลกัการทั่วไป กล่าวคือเป็นการจ าแนกเพศตามลกัษณะทางกายภาพเท่านัน้ มิไดม้ีการเก็บขอ้มูล
ตามลกัษณะการใชง้านของผูใ้ช ้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 สถิติจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านในแต่ละวนัของเว็บไซต ์BlazingLove.com ระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 

 

อย่างไรก็ตาม การเก็บขอ้มูลของ Google Analytics โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ้มูลเก่ียวกับ
เพศของผูใ้ช ้จ าแนกตามเพศทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยังไม่ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ
ทัง้หมดในปัจจุบนั ซึ่งไม่เพียงพอในการน ามาจ าแนกกลุ่มผูใ้ชข้อง BlazingLove.com ซึ่งมีผูใ้ชท้ี่มี
ความหลากหลายทางเพศ อย่างนอ้ย 11 เพศวิถีตามการจ าแนกในปัจจุบนั ตลอดจนการแบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจของผู้ใชต้ามหลักเพศวิถีของเว็บไซต์ BlazingLove ในปัจจุบันยังมิได้ค านึงถึง
ประเด็นเรื่องความลื่นไหลทางเพศซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนขา้งใหม่ และมีข้อคิดเห็นจากผูใ้ชข้อง
เว็บไซต ์BlazingLove ที่แสดงออกว่าไม่อยากใหม้ีการแบ่งแยกหรือระบุเพศของผูใ้ชเ้นื่องจากผูใ้ช้
บางคนไม่ตอ้งการเปิดเผย บางคนมีหลายเพศ หรือแมก้ระทั่งบางคนไม่สามารถระบุเพศของตนเอง
ได้อย่างชัดเจน การวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยจึงมุ่งที่จะหาวิธีการจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ เป้าหมายของเว็บไซต ์
BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาของความลื่นไหลทางเพศ และปัญหาทางสงัคมอ่ืนใดอันเก่ียวขอ้ง
กบัการจ าแนกเพศของผูใ้ช ้โดยที่ผูว้ิจยัคาดว่าความลื่นไหลทางเพศน่าจะมีความสมัพนัธก์บัความ
ตอ้งการและการเขา้ใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านเว็บไซต ์BlazingLove.com ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเซสชนัที่
เข้าใช้ หรือจ านวนหน้าที่เขา้ชมต่อเซสชัน ซึ่งจะส่งผลการมองเห็นและคลิกโฆษณาต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ BlazingLove.com ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเว็บไซต์ BlazingLove.com อีกทั้งยัง
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อาจจะส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ  ้า (return users) และบอกต่อ (advocacy) ของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ปัจจบุนัมีผูก้ลบัมาใชซ้  า้เพียงไม่ถึง 3% ของผูใ้ชท้ัง้หมดเท่านัน้ (จากภาพประกอบ 3 และ 4) ผูว้ิจยั
ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์ดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการและปัญหาของผู้ใช้เพื่อ
ออกแบบปรบัปรุงประสบการณผ์ูใ้ชโ้ดยค านึงถึงการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชท้ี่
เก่ียวขอ้งกับความลื่นไหลทางเพศเป็นส าคัญ เพื่อให ้BlazingLove.com มีความแตกต่างอันเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบทางการตลาด และดึงดูดผูใ้ชใ้หส้มคัรเป็นสมาชิกและกลบัมาใชซ้  า้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของชมุชน BlazingLove.com ต่อไปในระยะยาว (BlazingLove, 2562b, 2563) 

1.2 ความมุ่งหมายของการท าวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBTโดยใช้

ประสบการณผ์ูใ้ช ้(UX) กรณีศกึษาเว็บไซต ์BLAZINGLOVE.COM” มีวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี:้ 
1. ศึกษาความตอ้งการและปัญหาในการใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove ของผู้เขา้ใช้

บรกิารเว็บไซต ์BlazingLove  
2. ออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อการแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศส าหรบัผูใ้ช้

เว็บไซต ์BlazingLove โดยใชห้ลกัการออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช ้

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง “การออกแบบเว็บไซตเ์พื่อความลื่นไหลทางเพศในสงัคม LGBTโดยใช้

ประสบการณผ์ูใ้ช ้(UX) กรณีศกึษาเว็บไซต ์BLAZINGLOVE.COM” มีความส าคญั ดงัต่อไปนี:้ 
• ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปพัฒนาเว็บไซต์ BlazingLove.com รวมถึงเป็น

แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกันไดเ้พื่อสรา้งเสริม
ประสบการณผ์ูใ้ชใ้หดี้ขึน้ ช่วยใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารซ า้ และเป็นสมาชิกในระยะยาว ซึ่งจะช่วย
ให้เว็บไซต์มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึน้ เช่น ค่าสมาชิก และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละกลุม่ไดอ้ย่างตรงใจมากขึน้  

• ผลการศึกษานีจ้ะช่วยใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความลื่นไหลทางเพศในเชิง
วิชาการ เนื่องจากสามารถใหค้ าจ ากัดความของความลื่นไหลทางเพศไดดี้ยิ่งขึน้ อีกทั้งยังท าให้
บคุคลที่สนใจมีความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นนีม้ากย่ิงขึน้อีกดว้ย 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรของการศกึษานี ้แบ่งเป็นสองกลุม่ ประชากรของการวิจยัเชิงปรมิาณ  ไดแ้ก่ 
ผูใ้ชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove.com ทัง้หมด ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่ใชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove.com 
อยู่แลว้ และผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นครัง้แรก ส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ ประชากรไดแ้ก่ผูเ้ชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ท างานเก่ียวกับความลื่นไหลทางเพศ  การวิจัยครัง้นีจ้ึงมีจ านวนประชากรที่ไม่
แน่นอน (BlazingLove, 2562b) 

1.4.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยแบ่งเป็น

สองขัน้ตอน (Schindler, 2005) ขัน้ตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อส ารวจความตอ้งการและ
ปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ BlazingLove ในขั้นตอนนี ้ ผู ้วิจัยจะสรา้งแบบสอบถาม
ออนไลนผ์่านป๊อบอพั (Pop up) ไวบ้นหนา้เว็บไซต ์BlazingLove.com โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกตอบ
ไดต้ามความสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 400 ชุด (Yamane, 1967) ขัน้ตอนที่สอง
เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการด ารงชีวิตและการจ าแนกประเภท
ผูใ้ชท้ี่เหมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศของกลุ่มผูใ้ช ้LGBT โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์
เชิงลึกแบบตัวต่อตัวแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structure face to face In-depth Interview) ใน
ขัน้ตอนที่สองนี ้ผูว้ิจัยคัดเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (Brad 
Nunnally, 2016; Schindler, 2005) ตามวิจารณญาณของผู้วิจัยโดยเจาะจงที่ผู ้มีชื่อเสียงที่
เก่ียวข้องกับความลื่นไหลทางเพศเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการด ารงชีวิตและการ
เหมาะสมในการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นความลื่นไหลทาง
เพศได้อย่างเหมาะสม เมื่อได้ผลการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการออกแบบ
ประสบการณ์ ผู้ ใช้ เพื่ อป รับป รุง เว็บ ไซต์  BlazingLove.com เพื่ อน า ไปพัฒ นาเว็บ ไซต ์
BlazingLove.com ต่อไป (Brad Nunnally, 2016; Mark Easterby-Smith, 2018) 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม 

LGBTโดยใชป้ระสบการณผ์ูใ้ช ้(UX) กรณีศึกษาเว็บไซต ์BLAZINGLOVE.COM” ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ค าจ ากดัความของค าต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจยันี ้ดงัต่อไปนี:้ 

• ความลื่นไหลทางเพศ (Sexual Fluidity) หมายความว่า มนุษยไ์ม่มีเพศที่ตายตัว 
ไม่มีนิยามความเป็นชาย หรือเป็นหญิงที่ตายตวั สดุแลว้แต่คน ๆ นัน้จะนิยามตนเองในแต่ละบรบิท
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ของชีวิตอย่างไร (Savin-Williams, 2017) นั่นคือมนุษยส์ามารถเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของตนได้
ตามบริบทของชีวิตของแต่ละคน โดยผูว้ิจยัจะใหผู้ใ้หข้อ้มลูนิยามรสนิยมทางเพศของแต่ละคนเอง 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจ าแนกกลุ่มผู้ใช้บริการเว็บไซต์ BlazingLove.com ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะผูใ้ชท้ี่แทจ้รงิ 

• ประสบการณผ์ูใ้ช ้(User Experience) หมายถึง อารมณแ์ละทศันคติเก่ียวกบัการ
ใชง้านทกุดา้นที่ผูใ้ชง้านมีปฏิสมัพนัธก์บัเว็บไซต ์BlazingLove.com 

• การออกแบบป ระสบการณ์ ผู้ ใช้  (User Experience Design) หม ายถึ ง 
กระบวนการที่ใช้งานการออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove.com เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ มี
ความหมายและสอดคลอ้งกบัผูใ้ช ้ซึ่งผูอ้อกแบบตอ้งรวบรวบและบูรณาการการออกแบบทุกส่วน 
รวมถึง ตราสินค้า ดีไซน์ ความสามารถในการใช้งาน และการท างานต่าง ๆ โดยค านึงถึง 
องคป์ระกอบทัง้ 7 ประการของการออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช ้ไดแ้ก่  

1. มีประโยชน์ หรือ Useful กล่าวคือ เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องมี
ประโยชนม์ากกว่าของที่มีอยู่แลว้ หรือใหป้ระสบการณท์ี่ดีขึน้ 

2. อยากได ้หรือ Desirable กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบควรเป็นสิ่งที่
ผูใ้ชม้ีความปรารถนา หรือมีอารมณค์วามอยากได ้ 

3. เขา้ถึงได ้หรือ Accessible กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบกลุ่มผูใ้ช้
เปา้หมายสามารถเขา้ถึงได ้รองรบัการใชง้านของผูใ้ชท้กุคน 

4. เชื่อถือได ้หรือ Credible กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบตอ้งมีความ
น่าเชื่อถือ 

5. คน้หาพบ หรือ Findable กล่างคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบจะตอ้งจัด
วางไวใ้นที่ที่ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเจอ 

6. ใชง้านได ้หรือ Useable กลา่วคือ เว็บไซตห์รือผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบจะตอ้งใชง้าน
ง่าย ไม่ซบัซอ้น หรือสบัสน 

7. มีคุณค่า หรือValuable กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องส่งมอบ
คณุค่าตามเป้าหมายของ BlazingLove.com ใหก้บัผูใ้ช ้และส่งผลต่อใหผู้ใ้ชง้านมีความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึน้ และกลบัมาใชง้านซ า้ 

• ลักษณะส่วนบุคคล (Demographic data) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบดว้ย เพศสภาพที่แต่ละคนแสดงออกและนิยามดว้ยตนเอง อายุ รายได ้การศึกษา ไลฟ์
สไตล ์และวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove.com 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBTโดยใช้
ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กรณีศึกษาเว็บไซต์ BLAZINGLOVE.COM” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการและปัญหาในการใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเว็บไซต ์
BlazingLove และออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ BlazingLove โดยการแก้ไข
ปัญหาความลื่นไหลทางเพศส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคิดส าหรบั
การวิจยัครัง้นี ้โดยในบทที่ 2 นี ้ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
ไวต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

• ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเว็บไซตห์าคู่ 
• แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
• งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
• กรอบแนวคิดในการวิจยั 

โดยในแต่ละหวัขอ้ ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา วิเคราะห ์และสงัเคราะห ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยันี ้ดงัต่อไปนี ้ 
 
2.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซตบ์ริการจัดหาคู่ หรือ Matching Service Website 

 เว็บไซตบ์ริหารจัดหาคู่ หมายถึง เว็บไซตท์ี่ใหบ้ริการหาคู่ตามวัตถุประสงคข์อง
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งอาจเป็นการหาเพื่อน หาผูอ้ปุการะ หรือ หาเจา้ของ ก็ได ้ “บรกิารจดัหาคู่” เป็นธุรกิจ
ที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมกัจะหมายถึง “แม่สื่อ บรษิัท หรือแพลตฟอรม์ ที่แนะน าคนโสดทั้งสอง
ฝ่ายให้รูจ้ักกันเพื่อการแต่งงาน” (mynd, 2561) โดยบริการนีจ้ะด าเนินการตั้งแต่ค้นหาคนโสด 
ด าเนินการจบัคู่ใหก้บับุคคลที่เหมาะสม และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อกนัทัง้สองฝ่าย 
ซึ่งบริการจัดหาคู่นี ้ในอดีตมักจะเก่ียวกับการท าธุรกิจระหว่างครอบครัว เนื่องจากในอดีต 
วัฒนธรรมไม่ว่าจะของทางฝ่ังตะวันตก หรือตะวันออก ผูห้ญิงจะไดร้บัการอบรมเลีย้งดูให้เป็น
แม่บา้นหรือแม่ศรีเรือน จะไม่ไดอ้อกไปพบปะบุคคลภายนอกมากนกั โดยเฉพาะบุคคลชัน้สงู หญิง
สาวจากตระกูลคหบดี แม่สื่อ หรือบริการจัดหาคู่จึงเป็นธุรกิจที่เฟ่ืองฟู ต่อมาเมื่อผูห้ญิงมีโอกาส
มากขึน้ในสงัคม ท าใหม้ีความอิสระที่จะหาคู่ไดม้ากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจบรกิารจดัหาคู่ประเภทแม่
สื่อ (mynd, 2561; จิระรชันิรมย,์ 2556) การบรกิารจดัหาคู่ในปัจจบุนัไม่หยุดอยู่เพียงแค่การบริการ
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จดัหาคู่รกัเพื่อการสมรสเท่านัน้ แต่ไดพ้ฒันาขึน้จนเป็นบริการจัดหาคู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพื่อน
คยุ เพื่อนเที่ยว เพื่อนรบัประทานอาหาร หรือแมก้ระทั่งหาผูอ้ปุการะสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ มลูค่าธุรกิจ
บริการจัดหาคู่โดยรวมทั่วโลกปัจจุบนัอยู่ที่ 4,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือมากกว่า 1.2 แสนลา้น
บาท ในจ านวนนีเ้ป็นมลูค่าตลาดเอเชีย 2,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือ 6 หมื่นลา้นบาท และหาก
นบัเฉพาะในเมืองไทย ก็จะอยู่ที่ 1,000-2,000 ลา้นบาท (mynd, 2561; จิระรชันิรมย,์ 2556)  

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของเว็บไซตห์าคู่ 
หากกล่าวถึงการหาคู่ อาชีพ “แม่สื่อ” หรือ “พ่อสื่อ” เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีมาแต่

โบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผูส้งูวยัที่มีเครือข่าย รูจ้กัคนมากมาย และมีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี ตอ้งการ
ใหล้กูหลานเป็นฝ่ังเป็นฝาจึงหาคู่ใหก้บัลกูหลานของตนเองและคนรูจ้กั โดยเฉพาะในวฒันธรรมจีน
และวฒันธรรมที่ไดร้บัอิทธิพลจากประเทศจีน ซึ่งแพร่กระจายไปจากโลกตะวนัออกสู่โลกตะวนัตก 
การหาคู่โดยพ่อสื่อแม่สื่อเป็นที่นิยมมากขึน้ในยุคที่มีคนโสดเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ เช่นปัจจบุนั เมื่อเรา
มีอินเตอรเ์น็ต www.match.com เว็บไซต์หาคู่ออนไลน์ (Online Dating Website) เว็บแรกจึง
เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1995 ซึ่งมีผูใ้ชง้านมากกว่า 90,000 คนในสหรฐัอเมริกา ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 
Grindr แอปพลิเคชันหาคู่ (Dating Application) อันแรกจึงได้ถือก าเนิดขึน้โดยมุ่งเน้นไปที่การ
สรา้งชมุชนเกยเ์ป็นหลกั (Stylight, 2019) 

Cnet ได้จัดอันดับเว็บไซต์หาคู่ที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2021 ไวโ้ดยจัดให้ Bumble เป็น
เว็บไซต์ที่ดีที่สุดส าหรบัผูห้ญิงที่มีความเชื่อมั่นใจตนเองหรือผูห้ญิงเก่ง Tinder เป็นเว็บไซตแ์ละ
แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดในด้านความรวดเร็วในการหาคู่ OKCupid เป็นเว็บไซต์หาคู่ฟรีที่ ดีที่สุด 
Hinge เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สุดส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการหาความสมัพันธท์ี่จริงจงั Coffee Mets Bagel เป็น
เว็บไซตท์ี่ดีที่สดุในดา้นการกระตุน้ใหเ้ริ่มการสนทนา Happn เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สดุส าหรบัการสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ก่า ๆ The League เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สดุส าหรบัผูท้ี่มีมาตรฐานสงู Her เป็นเว็บไซตท์ี่
ดีที่สุดส าหรบัเลสเบีย้น ไบเซ็กชวล และเควียรผ์ูห้ญิง Clover เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สุดในดา้นความ
มั่นใจในการพบคู่ Plenty of Fish เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สุดส าหรบัการสนทนาพูดคุยกัน Match เป็น
เว็บไซตท์ี่ดีที่สดุส าหรบัคนมีเงินที่เต็มใจจ่าย และ eHarmony เป็นเว็บไซตท์ี่ดีที่สดุส าหรบัการมอง
หาคู่แต่งงาน (Fleenor, 2021)  

จะเห็นไดว้่าเว็บไซตห์าคู่ที่ดีที่สดุในต่างประเทศจะมีต าแหน่ง (Position) หรือจุดขาย
ที่ไม่เหมือนกนัทัง้นีเ้พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุม่ผูใ้ชเ้ปา้หมายของแต่ละเว็บไซตน์ั่นเอง 
ส าหรบัธุรกิจบริการจัดหาคู่ออนไลนใ์นประเทศไทยมีจ านวนยังไม่มากนัก มีรายใหญ่อยู่เพียง 1 
ราย ไดแ้ก่ บริษัท มีทเอ็นลนัช ์(Meetnlunch) ซึ่งครอบครองส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 60 – 70 อีก

http://www.match.com/
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รอ้ยละ 30 – 40 ที่เหลือเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย (mynd, 2561; จิระรชันิรมย,์ 2556) บริษัท มีท
เอ็นลนัช ์เริ่มตน้ท าธุรกิจใหบ้ริการจดัหาคู่เพื่อสมรสในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2549 ซึ่งในขณะนัน้
ประเทศไทยมีจ านวนคนโสดอยู่มากและคู่แข่งของธุรกิจนีม้ีเพียงเว็บไซตจ์ากต่างประเทศเท่านั้น 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือเพื่อหาคู่คนไทยใหช้าวต่างชาติ ในขณะที่บริษัท มีทเอ็นลนัชม์ีกลุ่มเป้าหมาย
หลกัคือกลุ่มคนไทยตลาดบน ซึ่งคาดหวังการบริการระดับพรีเมียม มีต าแหน่งหนา้ที่การงานเป็น
ผู้บริหารระดับสูง (mynd, 2561) นอกจากเว็บไซต์มีทเอ็นลันช์แล้ว เว็บไซต์บริการจัดหาคู่ใน
ประเทศไทยยงัมีอีกหลายเว็บไซตท์ัง้ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชายหญิง และ LGBTQ ซึ่งจดัไดว้่าเป็น
คู่แข่งทางตรงของ BlazingLove.com อาทิ  Postjung.com, Lineme.in.th, Siam4 friend.com, 
friend.thaiza.com, Siamfans.com, Linegig.com, Addfriend.in.th, Tomdythai.com และ หา
เพื่อนไลน.์com เป็นตน้ 

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต ์BlazingLove.com 
BlazingLove.com เปิดใหบ้ริการจัดหาคู่ (Matching) ครัง้แรกในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 โดยมีนางสาวจุฑามาศ วฒันพานิช เป็นผูอ้อกแบบและก่อตัง้แต่เพียงผูเ้ดียว โดยไดม้ี
การจดทะเบียนโดเมนไวต้ัง้แต่วนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (BlazingLove, 2562a) จนถึงปัจจบุนั 
มีผู ้ใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 500 คนต่อวัน มีรายได้หลักจากการขายพื ้นที่โฆษณาบนเว็บไซต ์
ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับแต่เปิดใหบ้ริการ BlazingLove.com มีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากขึน้เรื่อย ๆ 
อีกทั้งยังมีผู ้ซือ้โฆษณามากขึ ้นอีกด้วย (BlazingLove, 2562b) เว็บไซต์ BlazingLove.com มี
เอกลกัษณใ์นการจ าแนกผูใ้ชบ้รกิารตามเพศวิถีของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารและผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสามารถเลือก
เขา้ไปใชบ้ริการในหอ้งหัวใจทั้ง 4 หอ้งไดต้ามเป้าหมายของผูเ้ขา้ใชบ้ริการแต่ละคน โดยเว็บไซต์
ไดร้บัการออกแบบใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประสบการณท์ี่ดี น่าเชื่อถือ และมีการคดักรองผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร
เพื่อไม่มีเรื่องลามกและขายบริการ อีกทั้งยังรองรบัผูใ้ชบ้ริการทุกเพศทุกวัยอีกดว้ย โดยปัจจุบัน 
กลุ่มเปา้หมายหลกัของเว็บไซต ์BlazingLove.com คือผูใ้ชบ้รกิารทุกเพศทุกวยัที่ตอ้งการหาคู่ตาม
วตัถปุระสงคต่์าง ๆ ตามการแบ่งหอ้งบนเว็บไซต ์(BlazingLove, 2562a) อนัไดแ้ก่   

• หอ้งหัวใจเปลี่ยวเหงา ส าหรบัคนวา้เหว่ เหงาเดียวดาย ตอ้งการหาเพื่อนคุยเพื่อ
คลายเหงา 

• หอ้งหวัใจท างาน ส าหรบัคนวัยท างาน ซึ่งตอ้งการหาเพื่อนและสรา้งเครือข่ายใน
การท างาน 

• หอ้งหัวใจรกัสนุก ส าหรบัคนรกัสนุก ไม่ตอ้งการผูกมัด หาเพื่อนไปปารตี์ ้ดูหนัง 
ฟังเพลง หรือพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมสนกุสนานรว่มกนั 
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• หอ้งหวัใจเพื่อนคยุ ส าหรบัคนที่ไม่ตอ้งการอะไรมากกว่าการพดูคยุ ส าหรบัเรื่องที่
อาจคยุกบัคนอ่ืนไม่ได ้

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกลักษณะส่วนบุคคล 
 แนวความคิดการจ าแนกบุคคลตามลักษณะประชากรศาสตรเ์ป็นทฤษฎีที่ ใช้

หลักการเหตุผล กล่าวคือ พฤติกรรม ของมนุษย์เกิดขึน้จากแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น 
บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน จะมีการแสดงออกของกระกระท าที่
แตกต่างกันดว้ย (ยุบล เบ็ญจรงคก์ิจ, 2542) ซึ่งแนวความคิดนีส้อดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม 
(Social Categories Theory) (Defleur and Ball-Rokeaoh, 1996) ซึ่งอธิบายไวว้่า พฤติกรรมของ
บุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะของบุคคลหรือลักษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่งลักษณะเหล่านี ้
สามารถน ามาจดักลุ่มคนได ้กล่าวคือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกันมกัจะอยู่ดว้ยกันเป็นกลุ่ม
เดียวกัน บุคคลที่อยู่ในระดับชั้นทางสังคมระดับเดียวกันจะเลือกรบัและตอบสนองต่อสารแบบ
เดียวกนั ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ทฤษฎีนีไ้ดร้บัการ
พัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-
อาร ์(S-R Theory) ในอดีต โดยได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยเชื่อว่าผู้รบัสารที่มี
ลกัษณะที่แตกต่างกนั จะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

ดงันัน้ ในการวิเคราะหผ์ูร้บัสารที่ประกอบไปดว้ยกลุ่มคนจ านวนมากไดดี้ที่สุด ก็คือ 
การจัดผู้ รับ สารออก เป็นกลุ่ ม ต่ าง  ๆ  ตามลักษณ ะประชากรศาสตร์ (Demographic 
Characteristics) อาทิ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส เป็นตน้ ซึ่งเป็นคุณสมบติัที่มีผลต่อการรบัรู ้การตีความ และการเขา้ใจในการสื่อสารทัง้สิน้ 
(กิติมา สุรสนธิ, 2541, 15-17) นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาวิเคราะหเ์พื่อใหก้าร
สื่อสารมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใตแ้นวความคิดที่ว่า หากบุคคลมีภูมิหลังที่ต่างกันจะท าใหม้ี
ความคิด และการกระท าที่แตกต่างกันไปด้วย (Armstrong & Kotler, 2011; Philip Kotler & 
Kartajaya, 2019) 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เก่ียวกับการซือ้

และการใชส้ินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน (Solomon, 
2009, 685) ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ที่ผูบ้ริโภค การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดจะเริ่มตัง้แต่การวางแผน 
การใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดตลอดไปจนถึงการควบคมุและประเมินผลทางการตลาด มุ่งหวงัที่จะ
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ไดร้บัขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรุงแก้ไขกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ โดยมี่จุดมุ่งหมายที่
ส  าคญัคือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้พื่อใหเ้กิดความพงึพอใจ 

2.2.2.1 ความหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่

เก่ียวขอ้งกับการเลือกซือ้ การเลือกใช ้และการบอกต่อเก่ียวกับสินคา้และบริการต่าง ๆ 
(Armstrong & Kotler, 2011 ; Ferrell & Hartline, 2011) การศึกษาด้านพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจึงมุ่งเนน้ไปที่ความพยายามในการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด การแสดงออก
ถึงพฤติกรรมนั้น ๆ รวมถึงวิธีการปรับเปลี่ยนหรือหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคอี์กดว้ย ซึ่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคเกิดจากการไดร้บัสิ่งกระตุน้ หรือสิ่งเรา้ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจและแสดงออกมาเป็นการกระท านั่นเอง ซึ่งสิ่งกระตุน้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซือ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สว่นประสมทางการตลาด และปัจจยั
ภายนอก ซึ่งเป็นที่ควบคมุไม่ได ้อาทิ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี เป็นตน้  ซึ่งใน
ปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการเดินทางของลูกคา้ (Customer Journey) ที่เปลี่ยนแปลงจากแบบจ าลอง 4A ซึ่ง
ได้แก่  Aware, Attitude, Act และ Act Again เป็นแบบจ าลอง 5A ซึ่ งได้แก่  Aware, 
Appeal, Ask, Act and Advocacy (Philip Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017; 
Phillip  Kotler et al., 2021) นอกจากนี ้สงัคมยงัส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของ
ผูบ้รโิภคมากกว่าในอดีตอีกดว้ย  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
2.3.1 ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดทีด่ี  
ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ดีสามารถจ าแนกได ้ดังนี ้(Ferrell and Hartline, 

2008, หนา้ 168; Kotler and Keller, 2009, หนา้ 143) 
1. ตอ้งสามารถระบุส่วนแบ่งการตลาดและสามารถวดัจ านวนได ้(Identifiable and 

Measurement)  
2. มีขนาดใหญ่เพียงพอ (Substantial) สว่นตลาดจะตอ้งมีก าไรซือ้ที่จะลงทนุมากพอ 
3. สามารถเขา้ถึงได ้(Accessible) บรษิัทตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้
4. ลักษณะไม่เหมือนใคร (Differentiable) ลูกค้าสามารถเห็นความแตกต่างของ

สินคา้และบรกิาร ตราสินคา้ ตลอดจนสว่นประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
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5. สามารถใชไ้ดจ้ริง (Actionable) ตลาดมีการตอบสนอง สามารถจูงใจกลุ่มตลาด
เปา้หมายได ้ 

6. สามารถเติบโตและมีความยั่งยืน (Viable and Sustainable) ส่วนตลาดต้องมี
ความพรอ้มและมีความตั้งใจในการซือ้สินคา้จากบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะสามารถเพิ่ม
ยอดขายและพฒันาความสมัพนัธก์บัสว่นการตลาดได ้ 

2.3.2 วิธีแบ่งส่วนการตลาด 
Walker and Mullins (2008, 129) กล่าวว่าการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดมี 2 วิธี 

ดงันี ้ 
2.3.2.1 การแบ่งส่วนตลาดแบบดัง้เดิม ซึ่งแบ่งส่วนลกัษณะการผลิตสินคา้เป็น

ส าคญั ซึ่งวิธรการแบ่งแบบนีจ้ะไดก้ารตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ดงันี ้
2.3.2.1.1 การตลาดมวลชน (Mass Marketing) หรือตลาดรวม (Total Market) 

จะมุ่งเนน้ไปที่การผลิตสินคา้ ซึ่งจะผลิตสินคา้ในรูปแบบเดียวกนัเป็นจ านวนมาก โดยมอง
ว่าตลาดมีความตอ้งการที่คลา้ยคลงึกนั 

2.3.2.1.2 การตลาดแบบแบ่งส่วน (Differentiated Marketing / Segment 
Marketing) เป็นการแบ่งตลาดเป็นส่วน ๆ แบ่งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อผลิต
สินคา้และบรกิารสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุม่ 

2.3.2.1.3 การตลาดเฉพาะส่วนหรือการตลาดกลุ่ม เล็ก (Concentrated 
Marketing and Niche Marketing) เป็นการแบ่งการตลาดออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่ 

2.3.2.2 วิธีการแบ่งส่วนตลาดเฉพาะบุคคล  เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะบคุคล ไดแ้ก่ 

2.3.2.2.1 การตลาดแบบตวัต่อตวั (One-to-one Marketing) ซึ่งเป็นการก าหนด
กลยทุธแ์ละการด าเนินทางการตลาดเฉพาะส าหรบัลกูคา้รายใดรายหนึ่ง 

2.3.2.2.2 การเจาะจงค าสั่งแบบมวลชน (Mass Customization) โดยเป็นการให้
ลกูคา้ออกแบบ สั่งซือ้สินคา้เองผ่านอินเทอรเ์น็ต ซึ่งโปรแกรมการสั่งซือ้จะสามารถใชง้าน
ไดก้บัลกูคา้ทกุประเภท โดยจะสามารถรบัค าสั่งซือ้ไดห้ลายรายการไดใ้นเวลาเดียวกนั  

2.3.2.2.3 การตลาดที่ไดร้บัความยินยอมจากลูกคา้ (Permission Marketing) มี
ความคลา้ยคลึงกับการตลาดแบบตัวต่อตัว ในส่วนของความแตกต่างกันคือ ลูกคา้จะมี
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สว่นร่วมในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละยินยอมใหบ้ริษัทใชเ้ครื่องมือการตลาดมาน าเสนอ
สินคา้ 

โดยทั่วไป การแบ่งส่วนการตลาด นกัการตลาดจะใชปั้จจยัต่อไปนีใ้นการแบ่งสว่น
การตลาด ซึ่งไดแ้ก่ ปัจจัยทางดา้นภูมิศาสตร ์(Geographic Factors) เป็นการแบ่งส่วน
ตลาดตามสถานที่หรือตามภูมิภาค โดยจะถือว่าบุคคลที่อาศัยอยู่เขตภูมิศาสตรเ์ดียวกัน
จะมีความตอ้งการที่คลา้ยคลึงกัน ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic Factors) 
เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑอ์ายุ เพศ การศึกษา อาชีพ เชือ้ชาติ ศาสนา เป็นตน้  
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา / จิตนิสยั (Psychographic Factors) เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น
กลุ่มที่แตกต่างกันโดยใช้เกณฑ์ด้านชั้นสังคม ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิตและ
บุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร ์(Behavioral Factors) โดยส่วนใหญ่แลว้นักการ
ตลาดจะเชื่อว่าตัวแปรทางดา้นพฤติกรรมศาสตรเ์ป็นจุดเริ่มตน้ที่ส  าคญัในการแบ่งตลาด  
ซึ่งส่วนการตลาดของสินค้าหรือบริการใด ๆ สามารถพิจารณาใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
มากกว่า 1 เกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมกบับริบททางการตลาดของสินคา้และบริการนัน้ 
อีกทั้ง สินค้าและบริการหนึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่มได้
เช่นกนัขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้กลุม่นัน้ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความล่ืนไหลทางเพศ 
2.4.1 แนวคิดเร่ืองเพศ เพศสภาพ เพศวิถี และค าจ ากัดความของความ

หลากหลายทางเพศ 
ปัจจุบนั เมื่อกล่าวถึงเรื่องเพศความเขา้ใจของสงัคมหรือการสื่อความหมาย มิไดย้ึด

ติดกับเพศที่เป็นอวยัวะของร่างกายหรือเพศก าเนิดเท่านัน้ แต่มีการบญัญัติค าขึน้ใหม่เพื่อใชเ้รียก
บุคคลที่แสดงออกว่าเป็นหญิงหรือชายไม่ตรงตามเพศก าเนิด อาทิ เกย ์กะเทย เลสเบีย้น ทอม ดี ้
ผูห้ญิงขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ เป็นตน้ การปรากฎขึน้และการรวมกลุ่มของบุคคลเหล่านีไ้ดท้า้ทาย
แนวคิดแบบเดิมที่ยึดเอาเพศก าเนิดเป็นที่ตัง้ เกิดเป็นแนวคิดสมยัใหม่ ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากแนวคิด
สตรีนิยม รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนที่แพร่หลายและถูกหลอมรวมสู่แนวคิดหลกัในการ
พฒันามนษุยแ์ละสงัคม (ทองกระจาย, 2562)  

แต่เดิมสงัคมไทยมีค าเพียงค าเดียวที่ใชใ้นการสื่อสารเรื่องเพศ ก็คือ “เพศ” ซึ่งใชใ้น
ความหมายหลายมิติ แต่ในภาษาอังกฤษจะมีค าศัพทท์ี่หลากหลาย เช่น Sex หมายถึง เพศตาม
อวัยวะของร่างกาย Gender หมายถึง เพศสภาพ และ Sexuality หรือ Sexual Orientation ซึ่ง
หมายถึง เพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเก่ียวกับกามารมณ์ ความรูส้ึก
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ดึงดูด ทางอารมณ์ ความปรารถนาทางเพศ หรือความรักใคร่ชอบพอ จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การศึกษาเรื่องเพศจึงประกอบไปดว้ย 3 มิติที่ตอ้งพิจารณาร่วมกัน ไดแ้ก่ เพศทางร่างกายสรีระ 
(Sex) เพศอันเป็นบทบาททางสังคม (Gender) และเพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศ ซึ่งสัมพันธ์กับ
กามารมณแ์ละอารมณค์วามรูส้กึ (Sexuality หรือ Sexual Orientation) นั่นเอง 

1. เพศสรีระ (Sex) หรือเพศก าเนิด หมายถึง อวัยวะเพศ ลักษณะทางกายภาพที่
สงัเกตไดจ้ากภายนอก ซึ่งเป็นเพศที่ระบุไดต้ามพนัธุกรรมหรือลกัษณะโครโมโซม เพศสรีระยงัเป็น
ตวัก าหนดเพศที่ไดน้บัการรบัรองตามกฎหมายอย่างเป็นทางการโดยระบบของรฐัอีกดว้ย 

2. เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถึง การแสดงออกถึงการเป็นเพศนัน้ ๆ 
ซึ่งถูกก าหนดและสรา้งขึน้จากกลไกทางสังคม รวมถึง ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ
โครงสรา้งอ านาจในสังคม ซึ่งส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) และการแสดง
บทบาทหรือตัวตนทางเพศของบุคคลในสงัคม เช่น การแสดงความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย 
หรือความเป็นเพศอ่ืน ๆ ในสงัคม เพศสภาพยงัเป็นผลมาจากการขดัเกลาทางสงัคมที่เชื่อมโยงกบั
ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ซึ่งไม่มีสถานะตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามยุคสมยั ตามความแตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรม และไม่จ าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกับเพศ
สรีระหรือเพศก าเนิดก็ได ้อย่างไรก็ตาม ในสงัคมที่มีการควบคมุบทบาทและบรรทดัฐานความเป็น
หญิงความเป็นชายสงู บุคคลอาจจะไม่แสดงออกถึงเพศภาวะของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ และจ าตอ้ง
แสดงออกบทบาทตามที่สงัคมก าหนด การควบคุมเหล่านีส้่งผลให้กลุ่มคนที่แสดงออกผิดแผกไป
จากบรรทดัฐานทางสงัคม ไดร้บัแรงกดดนั ถกูตีตราท าใหเ้ป็นกลุม่ชายขอบ  

3. เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตในทางกามารมณ์ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับความรกั 
ความรูส้ึก รวมถึงรสนิยมทางเพศ ความรูส้ึกดึงดูด ความปรารถนาทางเพศ ความรูส้ึกรกัใคร่ชอบ
พอ หรือการแสดงออกในความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่ งแบ่ งออก เป็น  การรัก เพศตรงข้าม 
(Heterosexuality) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลรกัใครช่อบพอ พึงพอใจ หรือมีความรูส้ึกดึงดดูทางเพศ
ต่อบุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศที่ตรงขา้มกับตนเอง เช่น ความรกัระหว่างชายกับหญิง ซึ่ง
บางครัง้จะเรียกกลุ่มนีผู้ท้ี่มีเพศตรง (Straight) นั่นเอง การรกัร่วมเพศ (Homosexuality) หมายถึง
การที่บุคคลรกัใครช่อบพอ พึงพอใจ หรือมีความรูส้กึดึงดดูทางเพศต่อบุคคลที่มีการแสดงออกทาง
เพศแบบเดียวกับตนเอง การรกัสองเพศ (Bisexuality) การที่บุคคลรกัใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมี
ความรูส้ึกดึงดูดทางเพศต่อบุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศทั้งที่ตรงข้ามกับตนเองและแบบ
เดียวกับตนเอง แต่มิได้หมายถึงการมีความสัมพันธ์กับคนมากว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนัน้ในสงัคมปัจจบุนัยงัมีค าศพัทท์ี่ใชเ้รียกกลุ่มคนที่ระบวุ่าตนเองไม่ไดร้กั ไม่ไดช้อบเพศใด
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เลย หรือไม่ไดช้อบบุคคลแบบหนึ่งแบบใดเลย ซึ่งในภาษาอังกฤษใชค้ าว่า Asexual และส าหรบั
กลุ่มคนที่รกัและพึงพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ้โดยไม่มีขอ้จ ากัดในเรื่องเพศ ทั้งเพศสรีระ เพศ
สภาพ และเพศวิถี ในภาษาองักฤษเรียกคนกลุม่นีว้่า Pansexual (บญุเกิด, 2560) 

2.4.2 ค าจ ากัดความของความล่ืนไหลทางเพศ 
การท าความเขา้ใจต่อความซบัซอ้นของมิติต่าง ๆ ของ “เพศ” เป็นสิ่งส าคัญเพื่อ

ท าความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศ และอตัลกัษณท์างเพศของผูค้นในสงัคมปัจจบุนั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและก าหนดตัวตนใหม่ตลอดเวลา ความเป็นเพศทัง้ 3 มิติที่กล่าวถึง
ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า “เพศ” มิไดม้ีเพียงชายและหญิงเท่านัน้ แต่ “เพศ” เป็นสถานะหรือ
ภาวะที่ ไม่ตายตัว ลื่นไหล และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในระดับปัจเจกหรือการ
แสดงออกของบุคคล และในระดับสงัคม เพศของบุคคลไม่ไดถู้กก าหนดและควบคุมโดย
เพศสรีระ แต่เป็นการแสดงออกตามความตอ้งการ ความพึงพอใจ ตามสิทธิและเสรีภาพ
ในการด ารงชีวิต และความเป็นสว่นตวัของบคุคลนัน้ 

ในสงัคมไทยปัจจุบนั บุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือที่สงัคมไทย
เรียกว่า “เพศที่สาม” นั้น ปรากฎตัวและแสดงตนในสงัคมมากขึน้ และไดม้ีการน าศัพท์
ภาษาองักฤษบางค ามาใชใ้นการนิยามตวัตนในภาษาไทยมากขึน้ เช่น เกย ์เลสเบีย้น ไบ
เซ็กชวล ทรานสเ์จนเดอร ์และอินเตอรเ์ซ็ก เป็นตน้ โดยมีการปรบัความหมายใหเ้ขา้กับ
บริบททางวฒันธรรมของไทยอีกดว้ย เช่น “เกย”์ ในประเทศไทย หมายถึง ผูช้ายที่รกัผูช้าย
เท่านัน้ ผูห้ญิงที่รกัเพศเดียวกันจะไม่ถูกเรียกว่าเกยแ์ต่จะเรียกว่า ทอม ดี ้หรือ เลสเบีย้น 
(ย่อว่า เลส)  

โดยที่ “เลสเบีย้น” หมายถึง ผู้หญิงที่มีการแสดงออกทางเพศไม่แตกต่างจาก
ผู้หญิงทั่ วไป แต่ชอบผู้ที่มีการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกัน “ทอม” มาจากค าว่า 
tomboy ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผู้หญิงที่มีการแสดงออก ท่าทาง และการแต่งกาย
เหมือนผูช้าย ชอบเพศหญิงดว้ยกนั “ดี”้ มาจาก lady ในภาษาองักฤษ หมายถึงผูห้ญิงที่มี
การแสดงออกที่เป็นหญิงและชอบผูห้ญิงดว้ยกนั “ชายรกัชาย” หมายถึง ผูช้ายที่รกัผูช้าย
ดว้ยกัน ถือเป็นค าที่เป็นที่นิยมและสุภาพส าหรบัชายที่เป็นเกย ์“หญิงรกัหญิง” หมายถึง 
ผูห้ญิงที่รกัผูห้ญิงดว้ยกนั เป็นค าที่นิยม และสุภาพแทนค าว่า เลสเบี ้ยน ทอม และดี ้“ไบ” 
มาจาก bisexual เป็นค าที่ใชเ้รียกคนรกัสองเพศ ปัจจุบันในประเทศไทยมีคนไทยมีกลุ่ม
คนที่ เปิด เผยตนเองว่าเป็นคนรักสองเพศ ไม่มากนัก  “คนข้าม เพศ” หรือ  “ทีจี ” 
(Transgender) หมายถึงคนที่ขา้มเพศจากชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็นชาย ซึ่งน าไปสู่
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ค าศัพทอี์กสองค า ไดแ้ก่ “หญิงขา้มเพศ” ซึ่งใชเ้รียกคนขา้มเพศจากหญิงเป็นชายที่ก าลงั
อยู่ในขัน้ตอนการแปลงเพศ หรือไดแ้ปลงเพศเป็นหญิงแลว้ และ “ชายขา้มเพศ” ซึ่งใชเ้รียก
คนขา้มเพศจากหญิงเป็นชายที่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการแปลงเพศ หรือไดแ้ปลงเพศเป็นชาย 
“กะเทย” หมายถึง ผูท้ี่เกิดมาเป็นชายโดยก าเนิด แต่มีลกัษณะภายนอกและการแสดงออก 
ที่เหมือนผูห้ญิง คนขา้มเพศจากชายเป็นหญิงบางคนโดยเฉพาะผูท้ี่ตอ้งการแปลงเพศไม่
นิยมค านีน้กั ถือเป็นการดถููกเหยียดหยามอย่างหนึ่ง แต่บางคนก็ยอมรบัความหมายของ
ค าว่ากะเทยที่สื่อถึงอตัลกัษณท์างเพศที่ไม่ใช่ทัง้ชายและหญิง เสมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง
ความเป็นชายและความเป็นหญิง “สาวประเภทสอง” มักใชเ้รียกกะเทยและคนขา้มเพศ
จากชายเป็นหญิงที่มีลักษณะการแสดงออกคลา้ยเพศหญิง แต่เป็นค าเรียกที่แบ่งแยก
ผูห้ญิงที่เป็นหญิงแต่ก าเนิด และผูห้ญิงขา้มเพศจากการแปลงเพศ “ตุ๊ด” เป็นค าไทยมา
จากภาพยนตร์เรื่อง Tootsie เป็นค าเรียกที่ ใช้เหมือนกับค าว่า fag หรือ faggot ใน
ภาษาอังกฤษ มีความหมายในลกัษณะดูถูกเหยียดหยามชายที่เป็นเกย ์เป็นกะเทย และ
คนขา้มเพศจากชายเป็นหญิง “เพศที่สาม” หมายถึง คนที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็น
ค าที่ใชเ้รียกรวมทุกกลุ่มที่มีการแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกบัเพศก าเนิดของตน ค านีย้งัมี
ความหมายสื่อถึงชนชัน้ทางเพศ ก่อใหเ้กิดประเด็นที่ว่าใครเป็นเพศที่หนึ่ง ใครเป็นเพศที่
สอง  

นอกจากนี ้ยงัมีการนิยามค าศพัทใ์หม่ ๆ จากการใชท้บัศพัทภ์าษาองักฤษในการ
ระบเุพศภาวะของตน เช่น เควียร ์(Queer) ซึ่งหมายถึง คนที่ไม่ตอ้งการจ ากดัตวัตนหรือวิถี
ชีวิตของตนให้อยู่ในกรอบความคิดหรือใต้บรรทัดฐานทางสังคม ต้องการทลายกรอบ
ความคิดเก่ียวกับการแบ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยมีมุมมองว่าเพศเป็นสภาวะที่ลื่น
ไหลไปมา เปลี่ยนแปลงได ้ไรก้รอบ และไรข้ีดจ ากัด เควียรย์ังเป็นทัศนะทางการเมืองที่
ตอ้งการต่อสูเ้พื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ มองว่าทุกคนควรไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไม่มีอคติหรือแบ่งแยกระหว่างเพศ เพศหรือความแตกต่างทางเพศไม่ควรถูก
น ามาเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ ากัดสิทธิและ
โอกาสในการเขา้ถึงทรพัยากรและสวสัดิการของรฐั นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเอง
ว่า Non-binary gender ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ใช่ทั้งชายและ
หญิงตามบรรทัดฐานทางสังคมอาจมีเพศสภาพที่หลากหลายและลื่นไหลแล้วแต่การ
นิยาม และการแสดงออกในบรบิทของชีวิต ณ ขณะนัน้ (บญุเกิด, 2560) 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับประสบการณผ์ู้ใช้  
2.5.1 ทีม่าและความส าคัญของประสบการณผ์ู้ใช้ 
ประสบการณ์ผู้ใช้ หรือ User Experience จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หากเรา

พิจารณายอ้นกลบัไปเมือง 6,000 ปีก่อน เมื่อมีศาสตรฮ์วงจุย้ (Feng Shui) เกิดขึน้ ซึ่งศาสตรข์องฮ
วงจุย้ หากเราพิจารณากนัดี ๆ จะเห็นว่าเป็นการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อใหเ้ป็นมิตรกนัการใช้
งาน หรือแมก้ระทั่ง ชาวกรีกโบราณก็ออกแบบพฒันาอปุกรณต่์าง ๆ ตามหลกัการยศาสตร ์เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกสบาย เพียงแต่การออกแบบในอดีตนัน้เป็นการออกแบบบา้นเรือน 
อาคาร หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยค านึงถึงความรูส้ึกของผู้ใช้เป็นส าคัญ  ต่อมาในปี  ค.ศ. 1911 
Frederick Winslow Taylor ได้ริเริ่มให้มีการออกแบบประสิทธิภาพของพื ้นที่ท างาน ก็มีการ
ค านึงถึงผู้ใชใ้นการออกแบบอีกเช่นกัน นอกจากนั้น ในปี ค.ศ. 1955 Henry Dreyfuss ได้เขียน
หนงัสือชื่อ “The Art of Designing for People” ซึ่งไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า ประสบการณ์
ผู้ ใ ช้ ไ ว้ สั้ น  ๆ  คื อ  “When the point of contact between the product and the people 
becomes a point of friction, then the [designer] has failed. On the other hand, if people 
are made safer, more comfortable, more eager to purchase, more efficient—or just 
plain happier—by contact with the product, then the designer has succeeded.” 
(Dreyfuss, 1955) เพียงแต่ขณะที่ Henry เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวเคา้ยังมิไดน้ิยามค าว่า User 
Experience ขึน้ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ยังซ่อนอยู่ภายใต้ค าศัพท์อ่ืน ๆ เช่น การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบเพื่ออตุสาหกรรม เป็นตน้  

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1995 Donald Norman เข้าท างานกับ Apple ในต าแหน่ง User 
Experience Architect ซึ่งเค้าได้ให้ความอธิบายการนิยามค าว่า User Experience ไว้ดังนี ้ 
“I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow: I 
wanted to cover all aspects of the person’s experience with a system, including 
industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual.” ซึ่ ง
ถือว่าเป็นจดุก าเนิดของค าว่า User Experience (Susiva & Vadhanapanich, 2020) 
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2.5.2 องคป์ระกอบของประสบการณผ์ู้ใช้ 
Peter Morville (2014) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของการออกแบบประสบการณผ์ูใ้ชท้ี่

ค  านึงถึงไว ้(ภาพประกอบ 9) ดงันี:้  
 

 

ภาพประกอบ 9 รงัผึง้ประสบการณผ์ูใ้ช ้

• มีประโยชน์ หรือ Useful กล่าวคือ เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องมี
ประโยชนม์ากกว่าของที่มีอยู่แลว้ หรือใหป้ระสบการณท์ี่ดีขึน้ 

• อยากได ้หรือ Desirable กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบควรเป็นสิ่งที่
ผูใ้ชม้ีความปรารถนา หรือมีอารมณค์วามอยากได ้ 

• เขา้ถึงได ้หรือ Accessible กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบกลุ่มผูใ้ช้
เปา้หมายสามารถเขา้ถึงได ้รองรบัการใชง้านของผูใ้ชท้กุคน 

• เชื่อถือได ้หรือ Credible กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบตอ้งมีความ
น่าเชื่อถือ 

• คน้หาพบ หรือ Findable กล่างคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบจะตอ้งจัด
วางไวใ้นที่ที่ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเจอ 

• ใชง้านได ้หรือ Useable กล่าวคือ เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะต้องใช้
งานง่าย ไม่ซบัซอ้น หรือสบัสน 
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• มีคุณค่า หรือValuable กล่าวคือ เว็บไซตห์รือผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบตอ้งส่งมอบ
คณุค่าตามเปา้หมายทางธุรกิจใหก้บัผูใ้ช ้นอกจากนัน้ยงัตอ้งสง่ผลต่อผลก าไรหรือผลประกอบการ
ของกิจการและปรบัปรุงความพงึพอใจของลกูคา้อีกดว้ย  

2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สภุาวดี ผุงเพิ่มตระกูล, พิมพวลัย ์บุญมงคล และ เพ็ญจันทร ์เชอรเ์รอร ์(สุภาวดี ผุง

เพิ่มตระกูล, 2561) ศึกษาเรื่อง “ผูห้ญิงกับการออกก าลังกายดว้ยมวยไทยความลื่นไหลทางเพศ
ภาวะ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายการรบัรู ้ความเป็นหญิงของผูห้ญิงที่ออกก าลงักายดว้ยมวย
ไทยการใหค้วามหมายต่อการออกก าลงักายดว้ยมวยไทยและปัญหาสขุภาพจากการกา้วขา้มไปสู่
การออกก าลงักายดว้ย มวยไทย โดยวิธีวิจัยเชิงคณุภาพเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์จาะลึกกลุ่ม
ผูห้ญิงที่ออกก าลงักายดว้ยมวยไทย 20 คน และจากผูบ้ริหารและครูมวยอีก 4 คน รวมเป็น 24 คน 
ในสถานออกก าลงักายดว้ยมวยไทยเขตปริมณฑล 2 แห่ง ร่วมกบัการสงัเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม
เป็นเวลา 240 ชั่วโมง ซึ่งผูว้ิจัยร่วมออกก าลงักายดว้ยเป็นเวลา 4 เดือน โดยใชแ้นวคิด เพศภาวะ 
มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา ผลการศึกษาพบว่าผูห้ญิงที่ออกก าลงักายดว้ยมวยไทยรบัรูค้วามเป็น
หญิงของตัวเองว่าเป็นเพศที่ดอ้ยกว่า ตอ้งเพิ่มความอดทนและความเขม้แข็งในพืน้ที่และรบัรูว้่า
ตนเองมีความเป็นหญิงนอ้ยกว่าความเป็นชายจากการกระท าที่พูดว่า “แมนๆ” หรือ “ลยุๆ” มีการ
ใหค้วามหมายการออกก าลงักายดว้ยมวยไทย ว่าท าเพื่อสุขภาพที่ดี ใชเ้ป็นทกัษะป้องกันตวั ผ่อน
คลายอารมณ์ ความสนุก และได้สังคม ซึ่งการออกก าลังกายด้วยมวยไทยก็ท าให้เกิดปัญหา
สขุภาพทางรา่งกายของ เอ็นและกลา้มเนือ้ แต่กลบัถกูมองว่าเป็นธรรมชาติของการออกก าลงักาย
จากค าพูดว่า “นักรบย่อมมีบาดแผล” ผูว้ิจัยอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นนีว้่าเป็นความยอ้น
แยง้ของความเป็นหญิง 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการคน้ควา้ วิเคราะห ์และสงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายดงัภาพประกอบที่ 10  
 

 

ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดของการวิจยั

Website Development (Prototype)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX design)

Valuable, Useful, Desirable, Accessible, Credible, Findable, and Useable

การวิจัยเชิงคุณภาพ

รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ของผู้ใช้เว็บไซต์ BlazingLove
การจ าแนกประเภทเพื่อแกไ้ขปัญหาความลืน่ไหลทางเพศของผู้ใช้

เว็บไซต์ BlazingLove

การวิจัยเชิงปริมาณ

ความต้องการและปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ BlazingLove



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) (Schindler, 2005) 
โดยแบ่งเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อ
ส ารวจความตอ้งการและปัญหาในการใชง้านของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์โดยใชแ้บบสอบถามผ่านออนไลน ์
ขัน้ตอนที่สองเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) 
และการจ าแนกประเภทผูใ้ชท้ี่เหมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศของกลุ่มผูใ้ช ้LGBT 
โดยใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structure In-depth Interview) ผ่านระบบ
การจดัการประชมุสมัมนาออนไลน ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

3.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั  
ประชากรของการวิจยันี ้คือผูส้นใจใชบ้ริการจดัหาคู่ของเว็บไซต ์BlazingLove.com 

ทั้งหมด โดยหมายรวมถึงผู้ที่ เข้าเว็บไซต์ BlazingLove.com ซึ่งมีทั้งผู้ที่ ใช้บริการเว็บไซต ์
BlazingLove.com อยู่แล้วและเข้ามาใช้บริการเป็นครัง้แรก รวมถึงผูท้ี่ไม่เคยใชบ้ริการเว็บไซต ์
BlazingLove ด้วย  ผู้วิจัยจึ งไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แน่นอนส าหรับการวิจัยครั้งนี ้
(BlazingLove, 2562b)  

3.1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั และเกณก์ารคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง  
ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ตามการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1987) สามารถค านวน
จ านวนกลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 384 ชุด ผูว้ิจยัจึงวางแผนที่จะเก็บแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
จ านวน 400 ชดุเพื่อส ารองความครบถว้น 

ส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจัยเลือกผูใ้หส้มัภาษณ์อย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามวิจารณญาณของผู้วิจัย จ านวนทั้งสิ ้น 8 คนโดย
เจาะจงเลือกผูม้ีชื่อเสียงที่เก่ียวขอ้งกบัความลื่นไหลทางเพศเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการ
ด ารงชีวิตและการเหมาะสมในการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น
ความลื่นไหลทางเพศไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผูว้ิจยัจะเลือกสมัภาษณบ์คุคลต่าง ๆ โดยจ าแนกตาม
เพศวิถีตามที่แบ่งในเว็บไซตเ์ดิม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่สามารถเปรียบเทียบกันไดข้องการวิจัยทัง้สอง
ขัน้ตอน  
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire 

survey) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สว่นที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเก็บขอ้มลู
โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ ์ซึ่งเครื่องมือทัง้สองแบบมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงันี  ้

1. ผูว้ิจัยเตรียมการในดา้นความรูโ้ดยศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อตัง้ค าถาม 

2. ผู้วิจัยเตรียมความรูใ้นเรื่องระบบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ จรรยาบรรณของนกัวิจยั วิธีการรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะหข์อ้มูล เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ระเบียบวิธีวิจัยอันจะน าไปสู่การศึกษาวิจัยที่ถูกตอ้งและครอบคลุมถึงหัวขอ้ประเด็นการวิจัยให้
มากที่สดุ 

3. ค าถามในแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการ
สรา้งขึน้เอง โดยการศึกษาประเด็นค าถามจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งโดยสรา้งค าถามใหม้ีเนือ้หาครอบคลมุขอบเขตงานวิจยัอนัเป็นสิ่งที่ตอ้งการศึกษาเพื่อให้
ไดบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 ประเภทและแหลง่ขอ้มลู 
1. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้

ออนไลนแ์ละออฟไลน ์
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการใช้บริการ 

BlazingLove รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) และการจ าแนกประเภทเพื่อแกไ้ขปัญหาความลื่น
ไหลทางเพศ (Sexual Fluidity) ที่เหมาะส าหรบักลุม่ผูใ้ชง้าน LGBT ของเว็บไซต ์BlazingLove 

3.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูท้  าการวิจัยไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสารและการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม  
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร - ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทาง

วิชาการจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ ์วารสารทางวิชาการ รวมทัง้ขอ้มูลจากอินเตอรเ์น็ต
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ผูท้  าการวิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพดว้ยตนเอง  
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3.3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้

เองจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการและ
ปัญหาในการใชง้านของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มตัวอย่างที่ถูกตอ้ง
ผูว้ิจัยจะน าแบบสอบถามไปใส่ไวใ้นเว็บไซต ์BlazingLove โดยใหเ้ป็นป๊อบอัพ (Pop Up) 
โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในการแสดงผลเพื่อป้องกันการซ า้ซอ้นในการตอบค าถามของ
ผูใ้ชง้าน โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ย มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close – Ended 
Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่  2 ค าถามเก่ียวกับความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ BlazingLove มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close – Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice Question) 

ส่วนที่  3 ค าถามเก่ียวกับปัญหาในการใช้งาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ 

3.3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผู้ท าการวิจัยจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 

Interview) แบบตวัต่อตวัผ่านระบบการจดัประชมุสมัมนาออนไลนต์ามความถนดัของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ ไดแ้ก่ Zoom, MS Team และ Google Meet เพื่อใหต้อบไดเ้ผยสิ่งจูงใจ ความ
เชื่อถือและทัศนคติของผู้ตอบออกมา โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมประเด็นค าถามแบบกึ่ง
โครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) โดยก าหนดค าถามให้เป็นประเด็นที่สามารถ
ครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัเรื่องที่ท าการศึกษาวิจยัอยู่ก่อนเริ่มท าการสมัภาษณ ์ซึ่งก่อน
เริ่มตน้สมัภาษณ ์ผูว้ิจยัไดแ้จง้วตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ ์ขออนญุาตท าการจดบนัทึก 
บนัทึกภาพ และเสียงตลอดการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผูว้ิจัยไดม้ีปฏิสมัพันธ์
แบบต่อหนา้กับผูใ้หส้มัภาษณเ์พื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และมีการทดสอบค าถามและค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการถามค าถามและประเด็น
ต่อไป โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณป์ระมาณ 30-60 นาที ขึน้อยู่กับความร่วมมือของผูใ้ห้
สมัภาษณแ์ต่ละราย โดยด าเนินการสมัภาษณจ์นกว่าจะหมดขอ้สงสยัใด ๆ หรือไม่มีขอ้มลู
ใหม่เกิดขึน้ ขอ้มลูอิ่มตวั จึงหยดุการสมัภาษณ ์ 



  29 

ในขณะที่มีการสัมภาษณ์ผูท้  าการวิจัยท าการจดบันทึกสรุปสั้น ๆ ในประเด็นที่
ส  าคัญและเมื่อจบการสมัภาษณ์จะท าใหส้ามารถจดรายละเอียดและบนัทึกไดท้ันที เช่น 
ลกัษณะท่าทาง ลกัษณะน า้เสียงตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนีย้ังได้
บันทึกเก่ียวกับความคิด ความรูส้ึก หรือปัญหาที่เกิดขึน้กับผูท้  าการวิจัยขณะที่รวบรวม
ขอ้มลู 

ขอ้มลูที่ไดถู้กน ามาจดบนัทึกและถอดคลิปเสียงเป็นรายวนั เพื่อตรวจสอบขอ้มลูที่
ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น เพื่อน าไปศกึษาเพิ่มเติมในการสมัภาษณค์รัง้ต่อไป และขอ้มลูที่
ไดม้า ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการถอดคลิปเสียงดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น และตรวจความถูกตอ้ง
ขอ้มลูดว้ยการฟังคลิปวิดีโอทบทวนอีกครัง้ 

3.4 ความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.1 ความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ 

ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้มี การทดสอบความตรง (Validity) และความ เชื่ อมั่ น 
(Reliability) ดงันี ้

 3.4.1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน พิจารณา และตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช ้(Wording) และตรวจสอบค าถามที่ปรากฏในแบบสอบถามเป็น
รายขอ้ และน าผลตรวจไปวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปสอบถาม
ในการเก็บขอ้มลูจรงิ โดยก าหนดคะแนนของแต่ละขอ้ดงันี ้  

• ถา้ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าสอดคลอ้ง ตรงกบัวตัถปุระสงคใ์ห ้1 คะแนน 

• ถา้ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถปุระสงคใ์ห ้-1 คะแนน 

• ถา้ผูเ้ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์ห ้0 คะแนน 
 จากนัน้จึงน าผลคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ไปค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์ของ

ความสอดคล้อง (Index of Concordance: IOC) ได้ผลสรุปว่า ข้อค าถามทุกข้อมี ค่า IOC 
มากกว่า 0.67 ขึน้ไป ซึ่งแสดงว่า ค าถามขอ้นัน้มีความตรงเชิงเนือ้หา  

 3.4.1.2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ท าการวิจัยได้น าแบบสอบถามที่
สรา้งขึน้มาและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการทดสอบ (Pre-Test) จ านวน 30 ชดุ กบักลุม่ประชากรที่
เหลืออยู่จากการคดัเลือกไวเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรง
ตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามา
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ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมั่น 
โดยใชค่้าสมัประสิทธิ์อลัฟ่าของครอนบคั ซึ่งค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่ามีค่าเท่ากบั 0.87 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.7 จงึมีความน่าเชื่อถือ 
3.5 ความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ไดน้ ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มูล 
(Trustworthiness) ดงันี ้

• สมัภาษณส์รา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ ์เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจใน
ตวัผูท้  าการวิจยั ซึ่งจะมีผลต่อความถกูตอ้งและเป็นจรงิของขอ้มลู 

• การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยการน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณย์ืนยัน
ความถกูตอ้งของขอ้มลูว่าตรงกบัความรูส้ึกแทจ้รงิของผูใ้หส้มัภาษณห์รือไม่ 

• ตรวจสอบความไวใ้จไดข้องขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่
ปรกึษางานวิทยานิพนธเ์พื่อยืนยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการศึกษา 

• ความสามารถในการน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช ้โดยการเขียนระเบียบการวิจัย 
การวิเคราะหข์อ้มูล และบริบทที่ตอ้งการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
การวิจยัไปใชใ้นบรบิทท่ีใกลเ้คียงกนั 

• การยืนยนัผลการวิจยั โดยการที่ผูท้  าการวิจยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการ
วิจัยไวเ้ป็นอย่างดี พรอ้มส าหรบัตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าขอ้มูลที่ไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจาก
การคิดขึน้เองของผูท้  าการวิจยั 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 

3.6.1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ โดยการน าเข้าและ
ประมวลผลโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป ซึ่งมีล  าดบัขัน้การวิเคราะห ์ดงันี ้

1. ตารางแจกแจงความถ่ี เป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
และ การจัดอนัดับ (Ordering) เพื่อการวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูลปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ เพศวิถี อายุ อาชีพ รายได ้ภูมิล  าเนา ความสนใจหรือวัตถุประสงคใ์นการใช้
งาน ความถ่ีในการเขา้ใชง้าน ความตอ้งการในการหาเพื่อน รูปแบบการด ารงชีวิต กิจกรรมที่ชื่น
ชอบ ฟีเจอรท์ี่ตอ้งการใหม้ีเพิ่มเติม ปัญหาในการใชง้าน และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่ผูใ้ชม้ีเพื่อน าไปสู่
การปรบัปรุงเว็บไซต ์BlazingLove.com ใหส้ามารถสง่มอบประสบการณท์ี่ดีเยี่ยมใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้
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2. การแจกแจงแบบตารางไขว้  (Cross-tabulation) ในการวิ เค ราะห์ห า
ความสมัพันธ์ระหว่างเพศวิถีกับพฤติกรรม ความตอ้งการ ความสนใจ และรูปแบบการด ารงชีวิต
ของกลุม่ตวัอย่าง เพื่อน าไปสูก่ารจ าแนกกลุม่ผูใ้ชเ้ปา้หมาย  

3.6.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ 
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณจ์ะถูกน ามาถอดเทปและการบนัทึกภาคสนาม จะไดร้บั

การตรวจสอบและจัดกลุ่มเป็น Theme ต่าง ๆ โดยผูว้ิจัยจะอ่านทบทวนหลาย ๆ ครัง้ เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มลูที่ได ้และพิจารณาประเด็นที่ส  าคญั ดงันี ้

1. จดัท าระบบขอ้มลู เพื่อใหส้ามารถทบทวน และตรวจสอบได ้ 
2. น าขอ้ความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนั โดย

สรา้งเรื่อง (Theme) และแยกประเภท (Categories) ไปพรอ้มกบัการตรวจสอบ 
3. ใชก้ารเขียนบรรยายอย่างละเอียดและชดัเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคมุ

การเขียนบรรยายที่เกิดขึน้  
4. ใชค้วามถ่ี รอ้ยละ และการจดัอนัดบั ในการช่วยอธิบายเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ แลว้น า

ขอ้มลูที่ไดม้าพิจารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยการท า Content Analysis อีกครัง้ 
การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพของการวิจัยนี ้ท าใหผู้ว้ิจัยมีความรูค้วามเขา้ใจและ

สามารถให้ค าจ ากัดความของความลื่นไหลทางเพศ ผลกระทบของความลื่นไหลทางเพศต่อ
รูปแบบการด ารงชีวิต ปัญหาในการใช้งานเว็บไซต ์BlazingLove.com และเว็บไซต์หาคู่อ่ืนที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั วิธีการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชเ้ปา้หมายเพื่อแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบั
ความลื่นไหลทางเพศ  และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงเว็บไซต์ BlazingLove.com เพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักลา่วอีกดว้ย 

3.6.3 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามหลักการวิจัยแบบผสมผสาน การน าข้อมูลที่ได้ทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) ร่วมกันโดยให้น า้หนักขอ้มูลทั้งสองส่วนเท่ากัน (Brad 
Nunnally, 2016; Mark Easterby-Smith, 2018; Schindler, 2005) เพื่อ 

3.6.3.1 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (Customer Segmentation) ของเว็บไซต ์
BlazingLove.com โดยใชล้กัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ อายุ รายได ้อาชีพ 
ความสนใจ ปัญหา (Pain Points) ของกลุม่เปา้หมาย ความตอ้งการ รูปแบบการด ารงชีวิต 
และกิจกรรมที่ชื่นชอบ  
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3.6.3.2 สรา้งแบบจ าลองบุคคล (Persona) จากกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่ ได้เพื่อ
น าไปใช้ในการท าความเข้าใจผู้ใช้เพื่อการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต ์
BlazingLove.com  

3.6.3.3 ก าหนดข้อมูลเบื ้องต้นส าหรับการออกแบบ (Design Guidelines) 
ส าหรบัใชใ้นการออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove.com จากการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
ขอ้มลูความตอ้งการ ความสนใจ วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ใชง้าน และรูปแบบการด ารงชีวิต
ของกลุม่ตวัอย่าง 

3.6.3.4 ก าหนดฟีเจอร ์(Features) ของเว็บไซตใ์หม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลความตอ้งการ ความสนใจ 
วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ใชง้าน และรูปแบบการด ารงชีวิตของกลุม่ตวัอย่าง 

3.6.3.5 ออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove.com ใหม่เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผูใ้ช้
ตามที่ผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายตอ้งการและแกไ้ขปัญหาในการใชง้านและปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับ
ความลื่นไหลทางเพศโดยการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชต้ามรูปแบบการด ารงชีวิต ความชื่นชอบ 
และความสนใจ เป็นตน้ 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

  
 การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBT โดยใช้
ประสบการณผ์ูใ้ช ้(UX) กรณีศึกษาเว็บไซต ์BLAZINGLOVE.COM” โดยด าเนินการวิจยัแบบผสม
ผสม (Mixed Methodology) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ออนไลนเ์พื่อศึกษาความตอ้งการและปัญหาในการใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove ของผูเ้ขา้ใช้
บริการเว็บไซต ์BlazingLove โดยผูว้ิจัยไดด้ าเนินการน าแบบสอบถามขึน้บนหน้าเว็บไซตต์ั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม และไดจ้ านวนแบบสอบถามครบตามจ านวน 400 ชุดในวันที่ 10 มิถุนายน 
2564 นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงตามที่กล่าวถึงในบทที่ 3 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับรูปแบบการด ารงชีวิตและการ
เหมาะสมในการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นความลื่นไหลทาง
เพศได้อย่างเหมาะสม เมื่อได้ผลการวิจัยทั้งสองส่วนแล้วผู้วิจัยได้น าผลที่ ได้มาวิเคราะห ์
เปรียบเทียบ และสงัเคราะหเ์พื่อน าไปออกแบบประสบการณผ์ูใ้ชเ้พื่อพฒันาเว็บไซต ์BlazingLove 
โดยการแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ดังนัน้ ในบทนีผู้ว้ิจัย
จึงแบ่งการรายงานผลการวิจยัออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ผลการวิจยัเชิงปรมิาณ 
 สว่นที่ 2 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพเพื่อน าไปออกแบบประสบการณผ์ูใ้ชส้  าหรบัเว็บไซต ์BlazingLove 
 
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจยัเชิงปริมาณของการวิจัยนีผู้ว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามผ่าน
ออนไลน ์โดยผูว้ิจยัจดัท าแบบสอบถามโดยใชร้ะบบของ SurveyMonkey เพื่อความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และจัดท าเป็นป๊อบอัพ (Pop-up) โดยก าหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นบทที่ 3 
เพื่อป้องกันความซ า้ซอ้นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยระยะเวลาที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทัง้สิน้ 17 วนั โดยผูว้ิจยัก าหนดการปิดรบัค าตอบเมื่อไดข้อ้มลูครบ 400 ชดุ ผลการวิจยัมีดงันี ้

4.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถามมีค าถามเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 5 ขอ้ ซึ่ง

สอบถามเก่ียวกบั เพศวิถี อายุ รายได ้อาชีพ และภูมิล  าเนา ซึ่งผูต้อบค าถามสามารถเลือกค าตอบ
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ไดเ้พียงขอ้เดียว ยกเวน้เพศวิถีที่ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบที่เหมาะสมกับเพศวิถี
ของตนไดม้ากกว่า 1 ขอ้ เพื่อการศกึษาเรื่องความลื่นไหลทางเพศของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 

4.1.1.1 เพศวิถ ี
จากตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 11 จะเห็นไดว้่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูใ้ชข้อง 

BlazingLove ระบุเพศวิถีของตนเป็นผู้หญิงเป็นอันดับ 1 ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 35.02 ทอม 
เป็นอันดับ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 19.46 ผู้ชาย เป็นอันดับ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 9.73 เกย์ เป็น
อนัดบั 4 คิดเป็นรอ้ยละ 7.39 ดี ้เป็นอนัดับ 5 คิดเป็นรอ้ยละ 7 ไบผูห้ญิง เป็นอันดบั 8 คิด
เป็นรอ้ยละ 5.45 ทรานสเ์จนเดอร ์หรือคนข้ามเพศ เป็นอันดับ 9 คิดเป็นรอ้ยละ 5.06 
นอกจากนี ้ยงัมีผูท้ี่ระบุว่ามีเพศวิถีอ่ืน ๆ เช่น เลสเบีย้น สาวสอง ผูช้ายชอบทอม ทอมชอบ
ผูห้ญิง ผูห้ญิงชอบทอม ทอมชอบผูช้าย ไปจนถึงระบุเพศวิถีของตนไม่ไดอี้กดว้ย ซึ่งจะเห็น
ไดว้่าผูเ้ขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove.com มีเพศวิถีที่หลากหลายถึง 14 เพศ และยังมี
อีกหนึ่งกลุม่ที่ระบเุพศตนเองไม่ได ้รวมเป็น 15 กลุม่ 

 

 

ภาพประกอบ 11 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างตามเพศวิถี 
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ตาราง 1 ตารางแจกแจงความถ่ีรอ้ยละตามเพศวิถีของกลุ่มตวัอย่าง 

เพศวิถ ี ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
ผูห้ญิง 180 35.02% 1 
ผูช้าย 50 9.73% 3 
เกย ์ 38 7.39% 4 

ไบผูช้าย 0 0.00% 13 
ทอม 100 19.46% 2 
ดี ้ 36 7.00% 5 

เลสเบีย้น 8 1.56% 9 
ไบผูห้ญิง 28 5.45% 6 
สาวสอง 6 1.17% 12 

ผูช้ายชอบทอม 14 2.72% 8 
ทอมชอบผูช้าย 8 1.56% 9 
ทรานสเ์จนเดอร ์ 26 5.06% 7 
ทอมชอบผูห้ญิง 8 1.56% 9 

ระบไุม่ได ้ 6 1.17% 12 
ผูห้ญิงชอบทอม 6 1.17% 12 
รวมทัง้สิน้ 514 100%  

 
นอกจากนี ้ จากผลการศึกษายังสังเกตถึงความลื่นไหลทางเพศของผู้ใช้กลุ่ม

ตวัอย่างอีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถระบุเพศวิถี
ของตนไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ซึ่งผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างหลายท่านเลือกเพศวิถีของ
ตนมากกว่า 1 ค าตอบ โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามที่ระบุเพศวิถีของตนมากกว่า 1 
ค าตอบจะเลือก 2-3 ค าตอบ เช่น ผูห้ญิง และไบผูห้ญิง หรือเลสเบีย้น เป็นตน้ แต่ก็มีบาง
คนที่ตอบว่าไม่สามารถระบุเพศวิถีของตนได ้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่ามีเพศวิถีมากกว่า
หนึ่งเพศ คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตามตารางที่  3 โดยแม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรอ้ยละ 82 จะระบุเพศวิถีของตนเพียงเพศเดียว แต่ก็มิไดต้รงกับเพศแต่ก าเนิด
ของตน ซึ่ งเป็นการบ่งชี ้ว่า BlazingLove.com นอกจากจะมีผู้ใช้บริการที่ มีความ
หลากหลายทางเพศมากถึง 15 กลุ่มแลว้ ยงัมีผูใ้ชบ้ริการที่มีความลื่นไหลทางเพศอีกดว้ย 
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กล่าวคือ มิได้มี เพศตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  (ดู
ภาพประกอบที่ 11 ตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดบั)  

ตาราง 2 แสดงจ านวนเพศวิถีที่กลุม่ตวัอย่างเลือกตอบ 

จ านวนเพศวิถี 
ทีเ่ลือก 

ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 

เลือก 1 ค าตอบ 328 82.00% 1 
เลือก 2 ค าตอบ 50 12.5% 2 
เลือก 3 ค าตอบ 22 5.5% 3 
รวมทัง้สิน้ 514 100%  

 
4.1.1.2 อายุของผู้ใช้เว็บไซต ์BlazingLove 
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดว้่าผูใ้ชข้อง BlazingLove ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40-

49 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 อันดับสองคือกลุ่มผูใ้ชอ้ายุ 30-39 ปี มีจ านวน 
248 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37 และอันดับสาม คือ กลุ่มผูใ้ชอ้ายุ 20-29 ปี มีจ านวน 80 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด ซึ่งกลุ่มผูใ้ชส้ามอนัดบัแรกคิดเป็นรอ้ยละ 97 
ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดอีกดว้ย  

ตาราง 3 ตารางแจกแจงความถ่ีรอ้ยละของอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 

อายุ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
20 - 29 ปี 80 20.00% 3 
30 – 39 ปี 148 37.00% 2 
40 – 49 ปี 160 40.00% 1 
50 – 59 ปี 0 0.00% 5 
60 ปี ขึน้ไป 6 1.50% 4 
ไม่ระบ ุ 6 1.50% 4 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  
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ภาพประกอบ 12 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของผูใ้ช ้BlazingLove จ าแนกตามอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 

 4.1.1.3 อาชีพของผู้ใช้เวบ็ไซต ์BlazingLove 

ตาราง 4 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
พนกังานบรษิัท 226 56.50% 1 

ขา้ราชการ / พนกังานราชการ 20 5.00% 5 
นิสิต / นกัศกึษา 26 6.50% 4 

เจา้ของกิจการ / ผูป้ระกอบการ 42 10.50% 3 
ครู / อาจารย ์ 0 0.00% 7 

อาชีพอิสระ (Freelance) 74 18.50% 2 
อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 12 3.00% 6 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 
ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove สว่นใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท 

จ านวน 226 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.50 อันดับสองมีอาชีพอิสระ หรือ Freelance จ านวน 
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74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 และอนัดบัสามมีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.50 นอกจากนี ้ยงัมีนิสิต นกัศึกษา อีกจ านวน 26 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 6.50 และขา้ราชการ หรือพนกังานราชการ อีกจ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 
(ดูตารางที่ 4 และภาพประกอบ 13) โดยอาชีพอ่ืน ๆ ที่ผูใ้ชก้ลุ่มตัวอย่างตอบมาส่วนใหญ่
เป็นแม่บา้น  

 

 

ภาพประกอบ 13 กราฟแท่งแสดงอาชีพของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ช ้BlazingLove 

 4.1.1.4 รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้เว็บไซต ์BlazingLove 
รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้เว็บไซต์ BlazingLove มีการกระจายตัวค่อนข้างสูง 

กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 15,000 – 25,000 จ านวน 182 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.50% อันดับสองคือผูใ้ชท้ี่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 75,000 บาท 
จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่มีรายได้ 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
35,001 – 75,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด  
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ตาราง 5 ตารางแสดงความถ่ีและรอ้ยละของผูใ้ชก้ลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
<15,000 – 25,000 182 45.50% 1 
25,001 – 35,000 52 13.00% 3 
35,001 – 45,000 18 4.50% 5 
45,001 – 55,000 24 6.00% 4 
65,001 – 75,000 18 4.50% 5 

>75,000 106 26.50% 2 
รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 
 

ภาพประกอบ 14 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของผูใ้ชต้ามรายไดต่้อเดือน 

จากขอ้มลูที่ได ้ผูว้ิจยัสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชข้อง BlazingLove จ าแนกตามรายได้
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 15,000 – 35,000 บาท ซึ่งคิดเป็น
รอ้ยละ 58.50 กลุ่มที่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 35,001-75,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 15  
และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 75,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.50 ของผู้ใช ้
BlazingLove ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มากกว่า ร้อยละ 41.50 มีรายได้พอสมควรและ
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สามารถจ่ายค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางเว็บไซต ์
BlazingLove ได ้

4.1.1.5    ภูมิล าเนาของผูใ้ช้เว็บไซต ์BlazingLove 
 จากขอ้มูลพบว่าผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove มีภูมิล  าเนาจากจังหวัด

ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยสว่นใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 142 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.50 โดยมีอันดับที่สอง คือ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 26 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 6.50 และอันดับที่สาม คือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 
ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด (ดตูาราง 6 และภาพประกอบ 15) 

 

 

ภาพประกอบ 15 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของผูใ้ชต้ามภมูิล  าเนา 

จะเห็นไดว้่าผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove มีการกระจกุตวัอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด จ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.50 นอกจากนี ้ ผู ้ใช้ยังมีการ
กระจายตวัอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยครบทุกภาคตามที่แสดงไวใ้นตาราง  7 
ภูมิภาคที่มีจ านวนผูใ้ชเ้ป็นอนัดบัที่สองก็คือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 58 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 14.50 อันดับสาม คือ ภาคตะวันออก จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.50 
และอนัดบัสี่ คือ ภาคกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10   
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ตาราง 6 ตารางแจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของผูใ้ชต้ามภูมิล  าเนา 

ภูมิล าเนา ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
กรุงเทพฯ 142 35.50% 1 
กาญจนบรุี 6 1.50% 17 
ขอนแก่น 18 4.50% 4 
เขียงราย 6 1.50% 18 
ฉะเชิงเทรา 14 3.50% 7 
ชลบรุี 12 3.00% 11 

เชียงใหม่ 12 3.00% 12 
นครปฐม 8 2.00% 13 

นครราชสีมา 20 5.00% 3 
นครสวรรค ์ 6 1.50% 19 
นนทบรุี 26 6.50% 2 
บรุีรมัย ์ 14 3.50% 8 
ปราจีนบรุี 16 4.00% 6 
พิษณโุลก 6 1.50% 20 
เพชรบรุี 8 2.00% 14 
เพชรบรูณ ์ 6 1.50% 21 
ภเูก็ต 8 2.00% 15 
ลพบรุี 14 3.50% 9 
ล าปาง 6 1.50% 22 
สงขลา 18 4.50% 5 

สมทุรปราการ 14 3.50% 10 
สระบรุี 8 2.00% 16 

สพุรรณบรุี 6 1.50% 23 
อดุรธานี 6 1.50% 24 
รวมทัง้สิน้ 400 100%  
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ตาราง 7 ตารางแสดงการกระจายตวัของผูใ้ช ้BlazingLove ตามภมูิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

ภูมิล าเนา ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
กรุงเทพและปรมิณฑล 190 47.5 1 

ภาคกลาง 40 10 4 
ภาคตะวนัออก 42 10.5 3 
ภาคตะวนัตก 14 3.5 7 
ภาคเหนือ 30 7.5 5 

ภาคตะวนัออกฉียงเหนือ 58 14.5 2 
ภาคใต ้ 26 6.5 6 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 

4.1.2 ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ BlazingLove 
ขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ช ้BlazingLove มีความสนใจอย่างไร

ในการเขา้ใชบ้ริการ มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการเป็นเท่าใด มีความตอ้งการหาเพื่อนลกัษณะใด 
กิจกรรมที่ผูใ้ชช้ื่นชอบ และฟีเจอรข์องเว็บไซตท์ี่ผู ้ใชต้อ้งการให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในเว็บไซต ์

กรุงเทพและ
ปริมณฑล

47%

ภาคกลาง
10%

ภาคตะวันออก
10%

ภาคตะวันตก
3%

ภาคเหนือ
8%

ภาคตะวันออกฉียง

เหนือ

15%

ภาคใต้
7%

ภาพประกอบ 16 แผนภมูิวงกลมแสดงการกระจายตวัของผูใ้ช ้BlazingLove ตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย 
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นอกจากนี ้ผูว้ิจยัยงัไดส้อบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ
เพื่อปรบัปรุงเว็บไซต ์BlazingLove อีกดว้ย ซึ่งผลการวิจยัมีดงันี ้ 

4.1.2.1 ความสนใจของผู้ใช้ในการเข้ามาใช้งาน BlazingLove  
เนื่องจากปัจจบุนัเว็บไซต ์BlazingLove มีการออกแบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หา

เพื่อนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันไวเ้บือ้งต้นเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องหัวใจเปลี่ยวเหงา 
ส าหรบั “คนวา้เหว่ เหงาเดียวดาย” ห้องหัวใจรกัสนุก ส าหรบั “คนรกัสนุก ไม่ต้องการ
ผูกมดั หาเพื่อนไปปารตี์ ้ดูหนงั” หอ้งหวัใจท างาน ส าหรบั “คนวัยท างาน” และหอ้งหัวใจ
เพื่อนคยุ ส าหรบั “คนที่ไม่ตอ้งการอะไรมากกว่าการพดูคยุ ส าหรบัเรื่องที่อาจคยุกบัคนอ่ืน
ไม่ได”้ (BlazingLove, 2562a) โดยที่ทางเว็บไซต ์“สนับสนุนโพสตข์ายตัว หาคนเลีย้งด ู
บริการนวดน า้มนั หรือขอ้ความลามก หยาบคายใด ๆ” ซึ่งผูใ้ชส้ามารถรายงานและแจง้ให้
แอดมินลบโพสตแ์ละกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมได ้ 

ตาราง 8 ตารางแจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของผูใ้ชจ้  าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

ความสนใจ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
หอ้งหวัใจเปลี่ยวเหงา 64 16.00% 3 
หอ้งหวัใจรกัสนกุ 26 6.50% 4 
หอ้งหวัใจท างาน 112 28.00% 2 
หอ้งหวัใจเพื่อนคยุ 198 49.50% 1 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 
จากตารางที่ 8 จะเห็นไดว้่าผูใ้ชส้่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการเว็บไซตเ์พื่อหาเพื่อนคุย 

เนื่องจากมีจ านวนสูงถึง 198 คน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 49.50% โดยมีอันดับสองเป็นห้อง
หัวใจท างาน ส าหรบัคนวัยท างานที่มีคนเข้าใชบ้ริการ 112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28 และ
อันดับสามคือ ห้องหัวใจเปลี่ยวเหงา ที่มีผู ้ใช้เข้าใชบ้ริการเพียง 64 คน หรือรอ้ยละ 16 
และอันดับสุดทา้ย คือ หอ้งหัวใจรกัสนุก มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการเพียง 26 คน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
6.50 เท่านัน้ ดงันัน้ จึงสามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ส่วนใหญ่ตัง้ใจเขา้มา
เพื่อหาเพื่อนคุยและสรา้งเครือข่ายส าหรบัคนวัยท างาน มีผูใ้ชส้่วนน้อยที่เขา้มาเพื่อหา
เพื่อนไปปารตี์ ้หรือท ากิจกรรมเพื่อความบนัเทิงอื่น ๆ  
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ภาพประกอบ 17 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นการเขา้ใชง้านหอ้งต่าง ๆ ของ BlazingLove 

4.1.2.2 ความถ่ีในการเข้าใช้บริการเว็บไซต ์BlazingLove 
จากการประมวลผลขอ้มูลที่ไดร้บัพบว่า ผูใ้ชส้่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชง้าน 

1-4 ครั้งต่อเดือน เป็นจ านวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.50 และอันดับที่  2 คือ อ่ืน ๆ 
จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 อันดับที่ 3 คือ 9-13 ครัง้ต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 6 
(ดตูาราง 9) เมื่อมาพิจารณาค าตอบ อ่ืน ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุมาให ้ส่วนใหญ่จะตอบว่า
ไม่ค่อยไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ หรือเพิ่งเขา้มาใชบ้ริการเป็นครัง้แรก และมีบา้งคนตอบว่าเขา้
มาใชบ้รกิารเป็นประจ าทกุวนั เป็นตน้ 

ตาราง 9 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของจ านวนความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove 

การเข้าใช้บริการ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
1-4 ครัง้ต่อเดือน 250 62.50% 1 
4-8 ครัง้ต่อเดือน 14 3.50% 5 
9-13 ครัง้ต่อเดือน 24 6.00% 3 

มากกวา่ 13 ครัง้ต่อเดือน 18 4.50% 4 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 94 23.50% 2 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  
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ภาพประกอบ 18 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของความถ่ีในการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove 

4.1.2.3 ความต้องการในการหาเพ่ือนตามรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้ใช้ 
BlazingLove 

จากแนวคิดในการจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ตามรูปแบบการด ารงชีวิต ผู้วิจัยจึงน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการตัง้ค าถามเพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ใน
การคน้หาเพื่อนตามรูปแบบการด ารงชีวิตที่ตอ้งการ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกค าตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ และสามารถเลือกอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ใช้ทุกคนต้องการค้นหาเพื่อนตามรูปแบบการด ารงชีวิต โดยต้องการค้นหาผู้ที่ชอบ
ท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 236 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.55 รูปแบบการด ารงชีวิตแบบที่
สองที่ตอ้งการคน้หาคือ การสรา้งเครือข่ายในการท างาน หรือธุรกิจ จ านวน 164 คน คิด
เป็น รอ้ยละ 28.18 อันดับสาม คือ ชอบเล่นกีฬา จ านวน 94 คน คิดเป็น รอ้ยละ 16.15 
โดยมีความตอ้งการคน้หาผูท้ี่ชอบเที่ยวกลางคืน หรือชอบการสงัสรรคเ์พียง 42 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 7.22 เท่านัน้ โดยผูท้ี่ตอบ อ่ืน ๆ มาไดร้ะบุว่ารูปแบบการด ารงชีวิตที่ตอ้งการคน้หา 
คือ ชอบท าอาหาร ชอบอยู่บ้าน ชอบคนเก่ง ขยันท างาน เป็นต้น (ดูตาราง 10 และ
ภาพประกอบ 19) 
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ตาราง 10 แจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของรูปแบบการด ารงชีวิตที่ผูใ้ชต้อ้งการคน้หา 

รูปแบบการด ารงชีวติ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
ชอบเล่นกีฬา 94 16.15% 3 

ชอบเที่ยวกลางคืน สงัสรรค ์ 42 7.22% 5 
สรา้งเครือขา่ยในการท างาน 

หรือธุรกิจ 
164 28.18% 2 

ชอบท่องเที่ยว 236 40.55% 1 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 46 7.90% 4 
รวมทัง้สิน้ 582 100%  

 

 

ภาพประกอบ 19 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นของรูปแบบการด ารงชีวิตที่ผูใ้ชต้อ้งการคน้หา 

4.1.2.4 กิจกรรมทีก่ลุ่มผู้ใช้ BlazingLove ชื่นชอบ 
ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ BlazingLove จะมีกิจกรรมที่ ชอบท า

หลากหลายประเภท เมื่อให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ จึงได้รายชื่อกิจกรรมที่
ค่อนขา้งหลากหลาย โดยกิจกรรมที่ชื่นชอบเป็นอันดับที่  1 ไดแ้ก่ การดูละคร-ภาพยนตร ์
จ านวน 210 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.78 อันดับที่ 2 คือ การฟังดนตรี และรอ้งเพลง จ านวน 
182 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.74 อนัดบัที่ 3 ไดแ้ก่ การเล่นกีฬา จ านวน 114 คน คิดเป็นรอ้ย

16.15%

7.22%

28.18%

40.55%

7.90%

ชอบเลน่กีฬา ชอบเท่ียวกลางคืน สงัสรรค์ สรา้งเครือข่ายในการท างาน
หรือธุรกิจ
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ละ 12.36 อันดับที่ 4 คือ กิจกรรมการแจง้ จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.63 การเล่น
เกมสม์าเป็นอันดับที่ 5 โดยมีการเลือก 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.20 กิจกรรมทางสังคม 
และอาสาสมัคร ตามมาเป็นอันดับที่ 6 และ 7 โดยมีคะแนน 74 และ 70 คิดเป็นรอ้ยละ 
8.03 และ 7.59 ตามล าดบั งานศิลปะและหตัถกรรม ไดค้ะแนน 44 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 
4.77 และอ่ืน ๆ มีคะแนน 36 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 (ดตูาราง 11 และภาพประกอบ 
20) 

ตาราง 11 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของกิจกรรมที่ผูใ้ชช้ื่นชอบ 

กิจกรรมทีช่ืน่ชอบ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
เล่นกีฬา 114 12.36% 3 
เล่นเกมส ์ 94 10.20% 5 

งานศิลปะและหตัถกรรม 44 4.77% 8 
ฟังดนตรี รอ้งเพลง 182 19.74% 2 
ดลูะคร-ภาพยนตร ์ 210 22.78% 1 
กิจกรรมทางสงัคม 74 8.03% 6 

อาสาสมคัร 70 7.59% 7 
กิจกรรมกลางแจง้ 98 10.63% 4 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 36 3.90% 9 
รวมทัง้สิน้ 922 100%  
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ภาพประกอบ 20 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นกิจกรรมที่ผูใ้ชช้ื่นชอบ 

เมื่อพิจารณาค าตอบอ่ืน ๆ ที่ผูใ้ชร้ะบุ จะเห็นไดว้่ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ผูใ้ชช้ื่นชอบ 
ได้แก่ การเลีย้งสัตว ์การลงทุน การท าขนม การท าอาหาร และการขับรถเล่น เป็นต้น 
ภาพประกอบ 20 แสดงสดัส่วนกิจกรรมที่ผูใ้ช ้BlazingLove ชื่นชอบ และสามารถน ามา
จดัเป็นกิจกรรมส าหรบัผูใ้ชแ้ละก าหนดรูปแบบการด ารงชีวิตเพื่อการคน้หาไดอี้กดว้ย 

 
4.1.2.5 ฟีเจอร ์(Features) ทีผู่้ใช้ต้องการให้มีเพ่ิมเติมบนเว็บไซต ์

BlazingLove 
เนื่องจากปัจจุบนัเว็บไซต ์BlazingLove อยู่ในเวอรช์ั่นเบตา้เพื่อศึกษาขอ้มูลและ

พฤติกรรมผู้ใช ้ซึ่งผู้วิจัยได้น าขอ้มูลสถิติต่าง ๆ จาก Google Analytics (BlazingLove, 
2562b, 2563) ตลอดจนความคิดเห็นของผูใ้ชท้ี่ส่งถึงผูดู้แลระบบมาใชใ้นการตั้งค าถาม
เพื่อด าเนินการสอบถามผูใ้ช ้BlazingLove ว่าตอ้งการใหม้ีฟีเจอร ์(Features) ใดเพิ่มขึน้
บนเว็บไซต ์BlazingLove ซึ่งผลการวิจัยที่แสดงไวใ้นตาราง 12 พบว่า ผูใ้ชต้อ้งการใหม้ี
ระบบการสนทนา (Chat) บนเว็บไซต ์BlazingLove เป็นอันดับแรก จ านวน 210 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 27.63 อันดับที่สอง คือ ห้องส่วนตัว จ านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.58 
โดยจะสงัเกตไดว้่าฟีเจอรท์ี่ผูใ้ชต้อ้งการสองอนัดบัแรกมีฟังกช์นัที่คลา้ยคลงึกนั นั่นคือ การ
เลือกสนทนากลุม่ หรือสนทนาสว่นตวันั่นเอง  
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ตาราง 12 แจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของฟีเจอรท์ี่ผูใ้ชต้อ้งการใหม้ีเพิ่มเติมบน BlazingLove 

ฟีเจอร ์ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
ระบบสมาชิก 84 11.05% 5 

การสนทนา (Chat) 210 27.63% 1 
การแจง้เตือน 82 10.79% 6 
หอ้งส่วนตวั 164 21.58% 2 
การโวต 14 1.84% 7 

การจดักิจกรรมพบปะผ่าน
ออนไลน ์เช่น การประชมุ
ออนไลน ์งานพบปะ
สงัสรรคผ่์านออนไลน ์

106 13.95% 3 

การจดักิจกรรมพบปะแบบ
ออฟไลน ์เช่น ทรปิท าบญุ 

งานเลีย้ง ฯลฯ 

88 11.58% 4 

อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 12 1.58% 8 

รวมทัง้สิน้ 760 100%  

 
ฟีเจอรท์ี่ได้คะแนนเป็นอันดับที่  3, 4, 5 และ 6 มีคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน 

ได้แก่ การจัดกิจกรรมพบปะผ่านออนไลน์ การจัดกิจกรรมพบปะแบบออฟไลน์ ระบบ
สมาชิก และการแจง้เตือน ซึ่งมีคะแนน 106, 88, 84 และ 82 และคิดเป็นรอ้ยละ 13.95, 
11.58, 11.05 และ 10.79 ตามล าดบั โดยมีผูใ้ชเ้พียงรอ้ยละ 1.58 ที่เสนอแนะกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ การแนะน าใหรู้จ้ักผูใ้ชค้นอ่ืนที่มีความสนใจ รูปแบบการด ารงชีวิต ที่
สอดคลอ้งกัน เนื่องจากไม่อยากสุ่มเลือกจากการคน้หาเอง เป็นตน้ โดยจะเห็นไดว้่าผูใ้ช้
สว่นใหญ่ไม่สนใจกิจกรรมการโวตมากนกั มีเพียง 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.84 เท่านัน้ 
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ภาพประกอบ 21 กราฟแท่งแสดงสดัสว่นฟีเจอรท์ี่ผูใ้ชต้อ้งการใหม้ีเพิ่มเติมบนเว็บไซต ์
BlazingLove 

4.1.2.6 ปัญหาในการใช้งานเว็บไซต ์BlazingLove 
จากการสอบถามผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ชส้่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการใช้

บริการเว็บไซต ์BlazingLove จ านวน 362 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90.50 เมื่อผูว้ิจัยพิจารณา
ปัญหาที่ผูใ้ชอ่ื้น ๆ ระบุมาแมว้่าเป็นจ านวนไม่มาก แต่ก็สง่ผลต่อประสบการณผ์ูใ้ชโ้ดยรวม
ของเว็บไซต ์BlazingLove ซึ่งปัญหาที่มีผูใ้ชป้ระสบมากที่สดุ คือ การเขา้ไปเปลี่ยนรูปโปร
ไฟลข์องตนไม่ได ้จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 นอกจากนี ้ปัญหาอ่ืน ๆ มีคะแนนเท่ากนั 
คือรอ้ยละ 1.50 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ (1) คนหื่น (2) เมื่อเขา้มาครัง้แรกไม่รู ้
ว่าจะเริ่มตน้เล่นอย่างไร (3) อยากใหเ้ว็บไซตม์ีการออกแบบ UX/UI ที่ใชง้านไดง้่ายขึน้ (4) 
ปัจจุบนัเว็บไซตใ์หบ้รรยากาศของการหาคู่มากเกินไปส าหรบัคนที่ตัง้ใจเขา้มาหาเพื่อนคยุ
แกเ้ครียด และ (5) กดลบขอ้ความเก่าที่ตนเองโพสตไ์วไ้ดเ้องโดยไม่ตอ้งแจง้แอดมินลบให ้
เป็นตน้ (ดตูาราง 13)  
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ตาราง 13 แจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของปัญหาที่ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove พบ 

ปัญหาทีพ่บ ความถ่ี ร้อยละ อันดับ 
ไม่มี 362 90.50% 1 

เขา้เปล่ียนรูปไม่ได ้ 8 2.00% 2 
คนหื่น 6 1.50% 3 

น่าจะเป็นไม่รูจ้ะเริ่มตน้
อย่างไรด ี

6 1.50% 3 

แต่อยากใหเ้ว็บมี UX/UI ที่
ดงู่าย มีขัน้ตอนชดั เลือก

หรือคน้หาไดง้า่ย 

6 1.50% 3 

รูส้กึเป็นเว็บหาคู่เกินไป ถา้
แค่จะเขา้มาหาเพื่อนคยุแก้
เครียดเรื่องงานเฉยๆ 

6 1.50% 3 

ใหก้ดลบขอ้ความเองที่เคย
โพสตไ์วไ้ม่หายไปจากเว็บ 
ตอ้งส่งอเีมลหาแอดมิน

ตลอด 

6 1.50% 3 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 
4.1.2.7 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต ์BlazingLove 
เมื่อสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ ผู้ใช้เว็บไซต์ BlazingLove ส่วนใหญ่ไม่มี

ขอ้เสนอแนะใด ๆ ในการปรบัปรุงเว็บไซต ์อาจจะเป็นเพราะไม่มีปัญหาในการใชง้านแต่
อย่างใด แต่ส าหรบัผูใ้ชท้ี่ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงเว็บไซต ์BlazingLove สิ่งที่ผูใ้ช้
ตอ้งการใหม้ีมากที่สดุ คือ อยากใหม้ีการสนทนากนับนเว็บไซตไ์ด ้จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 ข้อเสนอแนะอันดับต่อมามี  3 เรื่องที่มีคะแนนเท่ากัน ได้แก่  อยากให้มี 
Navigation ละเอียด ตามที่ตอบมาในแบบสอบถาม และอยากให้เพิ่มรายละเอียด
มากกว่านี ้ อันดับที่  4 ได้แก่  อยากให้พัฒนาเป็น Application เพิ่มเติมตามข้อ 11 
กล่าวคือฟีเจอรท์ี่ใหผู้ใ้ชเ้ลือกว่าตอ้งการอะไรเพิ่มเติมนั่นเอง อยากใหบ้รรยากาศการใช้
เว็บดูไม่เป็นการหาคู่มากเกินไป และอยากใหส้ามารถลบโพสตไ์ดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา 
เปน้ตน้ ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอาขอ้เสนอแนะเหลา่นีไ้ปใชใ้นการออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช้
ส  าหรบัเว็บไซต ์BlazingLove (ดตูาราง 14) 
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ตาราง 14 แจกแจงความถ่ีและรอ้ยละของขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ อันดับ 
ไม่มี 320 80.00% 1 

Application 6 1.50% 4 
Navigation ละเอียดๆ 8 2.00% 3 

ขอแกว้ครบั อิอิ 6 1.50% 4 
ตามที่ตอบในแบบสอบถามไป 8 2.00% 3 
เป็นเว็บไซตท์ี่เนือ้หาน่าสนใจมาก 6 1.50% 4 

เพ่ิมตามขอ้11 เลยครบั 6 1.50% 4 
อยากใหบ้รรยากาศการใชเ้ว็บดไูม่เป็น

การหาคู่เกินไป 
6 1.50% 4 

อยากใหเ้พ่ิมรายละเอียดมากกว่านี ้ 8 2.00% 3 
อยากใหมี้การสนทนาไดค้รบั 20 5.00% 2 
อยากใหส้ามารถลบโพสตเ์องได้

ตลอดเวลา 
6 1.50% 4 

รวมทัง้สิน้ 400 100%  

 
4.1.3 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม

ผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้ 
หลงัจากการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาตามที่ไดร้ายงานผลไวใ้น

หัวขอ้ที่ 2.1.1 และ 2.1.2 ขา้งตน้แลว้ เพื่อก าหนดกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายของเว็บไซต ์BlazingLove 
ตลอดจนศึกษาความสมัพนัธข์องกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายกบัพฤติกรรม ความสนใจ และความตอ้งการ
ของผูใ้ชก้ลุม่เป้าหมาย เพื่อน าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove ใหส้อดคลอ้งกบั
ความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBT โดยใช้ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นหลักส าคัญในการ
ออกแบบ ผูว้ิจัยจึงไดใ้ช้การแจกแจงแบบตารางไขว ้(Cross-tabulation) ในการพิจารณาความ
เชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ โดยมิได้มีการทดสอบสมมติฐานแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตาม
ขอ้จ ากัดทางสถิติในการใช้ Crosstabs Chi Square ที่ก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มของค าตอบจะตอ้งมี
อย่างน้อย 5 คะแนน ซึ่งหากมีการแก้ไขโดยการควบรวมตัวแปรชิงคุณภาพเขา้ดว้ยกัน จะท าให้
สูญเสียรายละเอียดของขอ้มูลไป อีกทัง้การวิจัยนีเ้ป็นศึกษาเชิงส ารวจ (Exploratory Research)  
จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งท าการทดสอบทางสถิติเพื่อการยืนยนั ซึ่งผลการวิจยัที่ไดม้ีดงันี  ้
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4.1.3.1 เพศวิถีกับความถ่ีในการเข้าใช้บริการเว็บไซต ์BlazingLove 
ตารางที่ 15 แจกแจงแบบไขวแ้สดงความสมัพันธ์ระหว่างเพศวิถีและความถ่ีใน

การเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove จะเห็นไดว้่าเมื่อจ าแนกความถ่ีในการเขา้ใชบ้รกิาร
ตามเพศวิถีที่ผูใ้ชแ้ต่ละคนระบไุม่มีความแตกต่างกนัมากนกั โดยสว่นใหญ่จะเขา้ใชบ้รกิาร 
1-4 ครัง้ต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 62.75 และอันดับที่ 2 คือ อ่ืน ๆ ซึ่งผู้ใชบ้ริการกลุ่มนีไ้ด้
ระบุว่าเป็นการเขา้มาใช้งานครัง้แรก คิดเป็นรอ้ยละ 25.91 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้บริการ
เว็บไซต ์BlazingLove ส่วนใหญ่ เขา้มาใชบ้รกิารไม่บ่อยมากนกั ซึ่งเป็นโอกาสใหส้ามารถ
พัฒนาเว็บไซตเ์พื่อเพิ่มความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการของผูใ้ชก้ลุ่มนีไ้ด ้เมื่อมีการออกแบบ
เว็บไซตแ์ละสง่มอบประสบการณผ์ูใ้ชต้ามที่กลุม่ตวัอย่างใหข้อ้มลูมานั่นเอง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายเพศวิถี จะเห็นไดว้่าผูท้ี่มีเพศวิถีเป็น ผูห้ญิง ผูช้าย เกย ์ทอม 
ดี ้ไบผูห้ญิง สาวสอง ผูช้ายชอบทอม ทอมชอบผูช้าย และทอมชอบผูห้ญิง สว่นใหญ่เขา้ใช้
บริการ 1-4 ครัง้ต่อเดือน ในขณะที่ เลสเบีย้น ทรานส ์ไม่สามารถระบุได ้และผูห้ญิงชอบ
ทอม ส่วนใหญ่เพิ่งเคยเข้าใช้บริการเป็นครั้งแรก ( อ่ืน ๆ) โดยกลุ่มเพศวิถีที่ เข้าใช้งาน
มากกว่า 13 ครัง้ต่อเดือน มีเพียงผูห้ญิง ผูช้าย และทอม เท่านัน้ 

4.1.3.2 เพศวิถีกับความสนใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต ์BlazingLove 
ตามที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเบ้องต้นเก่ียวกับความสนใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต ์

BlazingLove ในหัวขอ้ 2.1.2.1 เมื่อน ามาจัดท าการแจกแจงแบบตารางไขวต้ามเพศวิถี 
จะเห็นไดว้่ามีเพียง ผูช้าย เกย ์ทอม และดี ้เท่านัน้ที่สนใจเขา้ใชบ้ริการหอ้งหัวใจรกัสนุก 
ซึ่งมีจ านวนผูใ้ชเ้พียงรอ้ยละ 5.26 เท่านัน้ที่เขา้ใชบ้ริการหอ้งนี ้ผูใ้ชส้่วนใหญ่สนใจเขา้ใช้
บริการหอ้งหัวใจเพื่อนคุย คิดเป็นรอ้ยละ 44.94 โดยที่มีกลุ่มผูใ้ชส้่วนใหญ่ที่ระบุว่ามีเพศ
วิถีเป็น ผูห้ญิง ผูช้าย ดี ้ไบผูห้ญิง ทรานส ์และผูห้ญิงชอบทอม เป็นผูใ้ชง้านหลกัของหอ้งนี ้
หอ้งหวัใจท างาน เป็นหอ้งที่มีสดัสว่นผูใ้ชง้านเป็นอนัดบัที่สอง คิดเป็นรอ้ยละ 29.15 โดยมี
กลุ่มผู้ใช้หลักมีเพศวิถีเป็น ทอม สาวสอง และผู้ที่ไม่สามารถระบุเพศวิถีได้ ที่เลือกใช้
บรกิารหอ้งนีเ้ป็นมากเป็นอนัดบัหนึ่ง แต่ก็ยงัมีกลุ่มผูใ้ชท้ี่มีเพศวิถีเป็นผูห้ญิง ผูช้าย และดี ้
ที่เขา้ใชบ้รกิารหอ้งหวัใจท างานเป็นจ านวนมากพอสมควรดว้ยเช่นกนั 
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ตาราง 15 การแจกแจงแบบไขวร้ะหว่างเพศวิถีและความถ่ีในการเชา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์
BlazingLove 

เพศวิถี 
ท่านเข้าเว็บไซต ์BlazingLove บ่อยคร้ังเพียงใด 

รวม 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 1-4 ครัง้ต่อเดือน 4-8 ครัง้ต่อเดือน 9-13 ครัง้ต่อเดือน 

มากกว่า 13 ครัง้ต่อ
เดือน 

ผูห้ญิง 
Count 50 112 0 12 6 180 

% of Total 28% 62% 0% 7% 3% 100% 

ผูช้าย 
Count 6 32 0 6 6 50 

% of Total 12% 64% 0% 12% 12% 100% 

เกย ์
Count 0 32 0 6 0 38 

% of Total 0% 84% 0% 16% 0% 100% 

ทอม 
Count 20 60 14 0 6 100 

% of Total 20% 60% 14% 0% 6% 100% 

ดี ้
Count 18 18 0                   0 0 36 

% of Total 50% 50% 0%                   0% 0% 100% 

เลสเบีย้น 
Count 8 0 0 0 0 8 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

ไบผูห้ญิง 
Count 8 20 0 0 0 28 

% of Total 29% 71% 0% 0% 0% 100% 

สาวสอง 
Count 0 6 0 0 0 6 

% of Total 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

ผูช้ายชอบทอม 
Count 0 14 0 0 0 14 

% of Total 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

ทอมชอบผุช้าย 
Count 0 8 0 0 0 8 

% of Total 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

ทราน 
Count 6 0 0 0 0 6 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

ทอมชอบผูห้ญิง 
Count 0 8 0 0 0 8 

% of Total 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

ไม่รู ้identify 
ไม่ได ้

Count 6 0 0 0 0 6 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

หญิงชอบทอม 
Count 6 0 0 0 0 6 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

รวมทัง้สิน้ 
128 310 14 24 18 494 

25.91% 62.75% 2.83% 4.86% 3.64% 100.00% 

 



  55 

หอ้งหวัใจเปลี่ยวเหงามีผูใ้ชคิ้ดเป็นรอ้ยละ 20.65 ของกลุ่มผูใ้ชท้ัง้หมด โดยมีผูใ้ช้
หลกัที่มีเพศวิถีเป็น เกย ์เลสเบีย้น ทอมชอบผูช้าย และทอมชอบผูห้ญิง อย่างไรก็ตาม ยัง
มีผูห้ญิง ทอม ไบผูห้ญิง เขา้ใชบ้รกิารในหอ้งนีด้ว้ย จากตารางที่ 16 จะเห็นไดว้่าความลื่น
ไหลทางเพศไม่น่ามีความสัมพันธ์กับความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ BlazingLove กล่าวคือ เพศวิถีที่แตกต่างกันมิได้ท าให้ผู ้ใช้เลือกใชบ้ริการห้อง
ต่างกนันั่นเอง 

4.1.3.3 เพศวิถีกับความตอ้งการหาเพ่ือนใน BlazingLove ทีม่ีรูปแบบการ
ด ารงชีวิตแบบใด 

ในการแจกแจงแบบตารางไขวร้ะหว่างเพศวิถีและความต้องการหาเพื่อนตาม
รูปแบบการด ารงชีวิตจะเห็นไดว้่าเพศวิถีที่แตกต่างกนัมีความตอ้งการหาเพื่อนที่มีรูปแบบ
การด ารงชีวิตที่แตกต่างกนัพอสมควร โดยที่ ผูห้ญิงตอ้งการหาเพื่อนที่ชอบท่องเที่ยวเป็น
อนัดบั 1 จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43 และตอ้งการหาเพื่อนเพื่อสรา้งเครือข่ายในการ
ท างานหรือธุรกิจเป็นอันดับ 2 จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 ซึ่งรวมแลว้มากกว่ารอ้ย
ละ 80 ของกลุม่ตวัอย่างที่เป็นผูห้ญิงทัง้หมด ส าหรบัผูช้าย รูปแบบการด ารงชีวิตที่ตอ้งการ
หาในเพื่อน ได้แก่ ชอบเล่นกีฬา เป็นอันดับ 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36 ชอบ
ท่องเที่ยว เป็นอันดับ 2 จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 และตอ้งการหาเพื่อนเพื่อสรา้ง
เครือข่ายในการท างานหรือธุรกิจ เป็นอนัดบั 3 จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23 รูปแบบ
การด ารงชีวิตที่ผูช้ายตอ้งการคน้หาทั้ง 3 อันดับรวมกันแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 92 ของกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผูช้ายทัง้หมด  
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ตาราง 16 การแจกแจงแบบไขวร้ะหว่างเพศวิถีและความสนใจในการเชา้ใชบ้รกิารเว็บไซต ์
BlazingLove 

เพศวิถี 

ท่านใช้บริการห้องใดของเว็บไซต ์BlazingLove มากท่ีสุด 

รวม ห้องหัวใจเปลี่ยวเหงา ห้องหัวใจท ารักสนุก ห้องหัวใจท างาน ห้องหัวใจเพ่ือนคุย 
ผูห้ญิง Count 20.00 0.00 68.00 92.00 180.00 

% of Total 11.11% 0.00% 37.78% 51.11% 100.00% 

ผูช้าย Count 6.00 6.00 12.00 26.00 50.00 

% of Total 12.00% 12.00% 24.00% 52.00% 100.00% 

เกย ์ Count 14.00 6.00 6.00 12.00 38.00 

% of Total 36.84% 15.79% 15.79% 31.58% 100.00% 

ทอม Count 30.00 8.00 34.00 28.00 100.00 

% of Total 30.00% 8.00% 34.00% 28.00% 100.00% 

ดี ้ Count 0.00 6.00 6.00 24.00 36.00 
% of Total 0.00% 16.67% 16.67% 66.67% 100.00% 

เลสเบีย้น Count 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

% of Total 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ไบผูห้ญิง Count 8.00 0.00 6.00 14.00 28.00 

% of Total 28.57% 0.00% 21.43% 50.00% 100.00% 
สาวสอง Count 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 

% of Total 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

ผูช้ายชอบทอม Count 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 
% of Total 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

ทอมชอบผุช้าย Count 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

% of Total 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ทราน Count 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 

% of Total 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

ทอมชอบผูห้ญิง Count 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

% of Total 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ไม่รู ้identify 
ตวัเองไม่ได ้

Count 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 

% of Total 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

หญิงชอบทอม Count 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 

% of Total 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
รวมท้ังสิน้ 102.00 26.00 144.00 222.00 494.00 

20.65% 5.26% 29.15% 44.94% 100.00% 
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ส าหรบัผูท้ี่มีเพศวิถีเป็น เกย ์มีความตอ้งการหาเพื่อนที่มีรูปแบบการด ารงชีวิต 
แบบอ่ืน ๆ โดยบางคนระบุว่า ชอบคนเก่ง ขยัน ชอบท าอาหาร เป็นต้น เป็นอันดับ 1 
จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32 ชอบท่องเที่ยว เป็นอนัดบั 2 จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 27 และชอบเล่นกีฬา เป็นอันดับ 3 จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22 รวมทั้งสาม
อนัดับคิดเป็นรอ้ยละ 81 ของผูใ้ชท้ี่เป็นเกยท์ัง้หมด ส าหรบัผูท้ี่มีเพศวิถีเป็น ทอม มีความ
ตอ้งการหาเพื่อนที่มีรูปแบบการด ารงชีวิตที่ชอบท่องเที่ยว เป็นอนัดบั 1 จ านวน 56 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 36 อันดับที่ 2 คือ การสรา้งเครือข่ายในการท างานและธุรกิจ จ านวน 46 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 29 อันดับที่ 3 เป็นชอบเล่นกีฬา จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17 ซึ่งทั้ง
สามรูปแบบการด ารงชีวิตรวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 82 ส าหรบัผูท้ี่มีเพศวิถีเป็น ดี ้ตอ้งการหา
เพื่อนที่มีรูปแบบการด ารงชีวิตที่ชอบท่องเที่ยว เป็นอนัดบั 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
50 ของผู้ใช้ นอกจากนั้น ส าหรับผู้ที่มีเพศวิถีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ก็จะต้องการเลือกผู้ที่มี
รูปแบบการด ารงชีวิตที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว การสรา้งเครือข่ายในการท างานหรือธุรกิจ 
และชอบเลน่กีฬาเป็นสว่นใหญ่ ตามตาราง 17 

4.1.3.4 เพศวิถีกับกิจกรรมทีผู่้ใช้ BlazingLove ชื่นชอบ 
จากการแจกแจงแบบตารางไขวจ้ะเห็นไดว้่าผูใ้ชท้ี่มีเพศวิถีที่แตกต่างกันมิได้มี

กิจกรรมที่ชื่นชอบแตกต่างกัน เนื่องจากมีความชอบในการท ากิจกรรมที่ ค่อนข้าง
หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะชื่นชอบการดูละครหรือภาพยนตร ์จ านวน 268 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 18.69 อันดับสองคือ การฟังดนตรีและรอ้งเพลง จ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14.92 ตามตารางที่ 18 
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ตาราง 17 การแจกแจงแบบไขวร้ะหว่างเพศวิถีและการคน้หาผูใ้ชต้ามรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove 

เพศวิถ ี

ท่านต้องการหาเพื่อนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใด 

รวม 
อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ) 
ชอบเล่น
กีฬา 

ชอบเท่ียวกลางคืน 
สังสรรค ์

สร้างเครือข่ายในการ
ท างาน หรือธุรกิจ ชอบท่องเท่ียว 

ผูห้ญิง Count 6.00 18.00 14.00 86.00 92.00 216.00 

% of Total 3% 8% 6% 40% 43% 100% 

ผูช้าย Count 6.00 30.00 0.00 18.00 26.00 80.00 

% of Total 8% 38% 0% 23% 33% 100% 

เกย ์ Count 38.00 26.00 8.00 14.00 32.00 118.00 

% of Total 32% 22% 7% 12% 27% 100% 

ทอม Count 14.00 26.00 14.00 46.00 56.00 156.00 

% of Total 9% 17% 9% 29% 36% 100% 

ดี ้ Count 6.00 12.00 6.00 6.00 30.00 60.00 

% of Total 10% 20% 10% 10% 50% 100% 

เลสเบีย้น Count 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

ไบผูห้ญิง Count 28.00 0.00 0.00 0.00 20.00 48.00 

% of Total 58% 0% 0% 0% 42% 100% 

สาวสอง Count 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00 

% of Total 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

ผูช้ายชอบทอม Count 14.00 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 

% of Total 70% 0% 0% 0% 30% 100% 

ทอมชอบผุช้าย Count 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 16.00 

% of Total 50% 0% 0% 50% 0% 100% 

ทราน Count 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 

% of Total 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

ทอมชอบผูห้ญิง Count 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 

% of Total 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

ไม่รู ้identify ไม่ได ้ Count 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 

% of Total 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

หญิงชอบทอม Count 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 12.00 

% of Total 50% 0% 0% 0% 50% 100% 

รวมท้ังสิน้ 140.00 118.00 42.00 186.00 280.00 766.00 

18.28% 15.40% 5.48% 24.28% 36.55% 100.00% 
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ตาราง 18 การแจกแจงแบบไขวร้ะหว่างเพศวิถีและกิจกรรมที่ผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์BlazingLove ชื่น
ชอบ 

เพศวิถ ี

ท่านชอบท ากิจกรรมแบบใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) 

เล่นกีฬา เล่นเกมส์ 
งานศิลปะและ
หัตถกรรม 

ฟังดนตรี 
ร้องเพลง 

ดูละคร-
ภาพยนตร์ 

กิจกรรม
ทางสังคม 

อาสาสมัคร 
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

ผูห้ญิง Count 24.00 30.00 42.00 24.00 64.00 72.00 12.00 50.00 24.00 342.00 

% of Total 7% 9% 12% 7% 19% 21% 4% 15% 7% 100% 

ผูช้าย Count 50.00 38.00 18.00 6.00 24.00 36.00 12.00 6.00 12.00 202.00 

% of Total 25% 19% 9% 3% 12% 18% 6% 3% 6% 100% 

เกย ์ Count 38.00 26.00 20.00 14.00 26.00 32.00 14.00 6.00 20.00 196.00 

% of Total 19% 13% 10% 7% 13% 16% 7% 3% 10% 100% 

ทอม Count 100.00 20.00 26.00 0.00 62.00 48.00 22.00 22.00 28.00 328.00 

% of Total 30% 6% 8% 0% 19% 15% 7% 7% 9% 100% 

ดี ้ Count 12.00 12.00 6.00 0.00 18.00 12.00 0.00 0.00 6.00 66.00 

% of Total 18% 18% 9% 0% 27% 18% 0% 0% 9% 100% 

เล
สเบีย้น 

Count 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ไบ
ผูห้ญิง 

Count 28.00 0.00 0.00 6.00 6.00 14.00 0.00 6.00 0.00 60.00 

% of Total 47% 0% 0% 10% 10% 23% 0% 10% 0% 100% 

สาวสอง Count 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 30.00 

% of Total 20% 20% 20% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 100% 

ผูช้าย
ชอบ
ทอม 

Count 14.00 0.00 0.00 0.00 8.00 14.00 14.00 0.00 14.00 64.00 

% of Total 22% 0% 0% 0% 13% 22% 22% 0% 22% 100% 

ทอม
ชอบผุ้
ชาย 

Count 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 40.00 

% of Total 20% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 100% 
ทราน Count 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 14.00 8.00 8.00 8.00 50.00 

% of Total 12% 12% 0% 0% 0% 28% 16% 16% 16% 100% 
ทอม
ชอบ
ผูห้ญิง 

Count 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 8.00 8.00 8.00 30.00 
% of Total 0% 0% 0% 0% 0% 20% 27% 27% 27% 100% 

ไม่รู ้
identify 
ไม่ได ้

Count 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00 

% of Total 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100% 
หญิง
ชอบ
ทอม 

Count 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 
% of Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

รวม  300.00 144.00 118.00 50.00 214.00 268.00 98.00 114.00 128.00 1434.00 

20.92% 10.04% 8.23% 3.49% 14.92% 18.69% 6.83% 7.95% 8.93% 100.00% 
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4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจยัเชิงคณุภาพของการวิจัยนีด้  าเนินการโดยการสมัภาษณอ์าสาสมัครกลุ่มที่มีความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับความลื่นไหลทางเพศ โดยผูว้ิจัยคัดเลือกอาสาสมัครอย่างเฉพาะเจาะจง และ
สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลอ่ิมตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด19 การ
สมัภาษณ์จึงด าเนินการผ่านระบบการประชุมสมัมนาออนไลนต์ามความถนัดของอาสาสมัคร ซึ่ง
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยสมัภาษณ์อาสาสมัครรวมทัง้สิน้ 8 คน ผ่านระบบ Zoom, MS Team และ 
Google Meet โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์  30-60 นาที  เพื่ อศึกษารูปแบบการด ารงชีวิต 
(Lifestyle) ของผู้ใชเ้ว็บไซต ์BlazingLove และท าความเขา้ใจการจ าแนกประเภทผู้ใชเ้พื่อแก้ไข
ปัญหาความลื่นไหลทางเพศของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove โดยมีผลการสมัภาษณด์งันี ้ 

4.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์
ตารางที่ 19 แสดงลกัษณะส่วนบุคคลที่ส  าคญัของผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้ 8 คน โดยผูว้ิจยั

ไดก้ าหนดรหัสในการอา้งถึงผูใ้หส้ัมภาษณ์โดยเริ่มตน้ที่ BL01 ถึง BL08 โดยผูว้ิจัยไดด้ าเนินการ
สอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล อายุ อาชีพ ตลอดจนเพศวิถีของผู้ให้สัมภาษณ์  และ
ประสบการณข์องแต่ละท่านเก่ียวกับความลื่นไหลทางเพศ โดยพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ไม่
ต้องการระบุเพศวิถีของตน แต่เมื่อจ าเป็นต้องระบุก็เลือกที่จะระบุตามความเหมาะสมของ
กาลเทศะ และเพศสภาพ หรือเพศแต่ก าเนิดมากกว่าที่จะระบุเพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศของตน 
โดยเพศวิถีที่ผูว้ิจยัแสดงในตารางที่ 20 คือเพศวิถีที่ผูใ้หข้อ้มลูสะดวกใจที่จะเปิดเผย  

 นอกจากนี ้เมื่อสอบถามถึงประสบการณข์องผูใ้หส้มัภาษณแ์ต่ละท่านเก่ียวกบัความ
ลื่นไหลทางเพศ ผู้ให้สัมภาษณ์  3 ท่าน (BL01, BL02 และ BL05) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ให้
ความเห็นว่า “ไม่เคยท างานเก่ียวกับความลื่นไหลทางเพศโดยตรง” แต่เคยท างานที่เก่ียวขอ้งกับ
เพศที่สาม หรือมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการยอมรบัทางสังคมบ้างเป็นครัง้คราว โดยผู้ให้
สมัภาษณ ์BL02 ใหข้อ้มลูว่าที่ไม่เคยท างานกบัความลื่นไหลทางเพศโดยตรง เนื่องจากหนา้ที่การ
งานมิไดอ้  านวยใหเ้ขา้ไปมีสว่นรว่ม แต่หากมีโอกาสก็สนใจที่จะเขา้ไปมีสว่นรว่ม 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีก 5 ท่าน (BL03, BL04, BL06, BL07 และ BL08) คิดเป็นรอ้ยละ 
62.50 ใหข้อ้มลูว่า มีประสบการณท์ างานที่เก่ียวขอ้งกับความลื่นไหลทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
การท างานเก่ียวกับ LGBT หรือมีส่วนร่วมในการจัดการรณรงคเ์พื่อการยอมรบัเพศทางเลือกของ
สงัคม โดยผูใ้หส้มัภาษณก์ลุ่มนีต้อบว่ามีประสบการณ์ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปสงูสดุถึงมากกว่า 20 ปี โดย
ผู้ที่มีประสบการณ์สูงสุด ท างานในแวดวงการศึกษาและการเมือง กล่าวคือเป็นเจ้าของ
สถาบนัการศึกษาเอกชนหลายแห่งที่มีการรบันกัเรียนและนกัศึกษาตัง้แต่ชัน้อนุบาลจนถึงปรญิญา
ตรี  
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ตาราง 19 ลกัษณะสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์

ผู้ให้สัมภาษณ ์ อาย ุ อาชีพ เพศวิถ ี ประสบการณก์ับความลืน่ไหล
ทางเพศ 

BL01 50 นกัแสดง นางแบบ 
นกัรอ้ง 

ผูห้ญิง ไม่เคยท างานเก่ียวกบัความลื่นไหล
ทางเพศ โดยตรง แต่จะมีถา่ยแบบ 
รอ้งเพลง แสดงละคร ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเพศที่สาม 
BL02 44 รองคณบดี 

มหาวิทยาลยัแหง่หน่ึง
ในภาคตะวนัออก 

กะเทย ไม่เคยท างานเก่ียวกบัความลื่นไหล
ทางเพศโดยตรง 

BL03 62 ผูก้่อตัง้บรษิัทโฆษณา
ชื่อดงั 

ทอม ท างานเป็น By Project ที่เก่ียวกบั 
LGBT 

BL04 32 เจา้ของกจิการ 
ประธาน YEC 

ผูช้าย 
เกย ์

มีส่วนรว่มในการณรงคเ์ก่ียวกบัการ
ยอมรบัของสงัคมประมาณ 5 ปี 

BL05 40 พนกังานบรษิัท ผูห้ญิง 
เลสเบีย้น 

ไม่เคยท างานเก่ียวกบัความลื่นไหล
ทางเพศโดยตรง แต่เขา้รว่มการ
รณรงคบ์า้งเป็นครัง้คราว 

BL06 65 สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 

เจา้ของสถานศกึษา
เอกชน 

ผูช้าย 
เกย ์

มากกวา่ 20 ปี 

BL07 54 รฐัมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ 

ผูห้ญิง มากกวา่ 10 ปี 

BL08 39 นกัแสดงตลก พิธีกร 
ฝ่ายสรา้งสรรคร์ายการ 

เกย ์
กระเทย 

มากกวา่ 10 ปี 

 
4.2.2 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความล่ืนไหลทางเพศ 
ผลการวิจยัพบว่าผูใ้หส้มัภาษณแ์ต่ละท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความลื่นไหลทาง

เพศคลา้ยคลึงกันโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความลื่นไหลทางเพศ หมายถึง รสนิยมทางเพศ
ของบุคคลนั้น ๆ (รอ้ยละ 100) หรือ ความหลากลายทางเพศ LGBT (รอ้ยละ 88) ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้(รอ้ยละ 50) อาจจะเปลี่ยนตามเพศตรงขา้ม (รอ้ยละ 50) หรือไม่ก็ได ้โดยอาจจะ
ไม่สามารถระบุเพศของคู่ที่แน่นอนได ้(รอ้ยละ 38) ตามที่แสดงในตาราง 20 ดังนั้น จึงสรุปไดว้่า 
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ความลืน่ไหลทางเพศ หมายถงึ รสนยิมทางเพศของบคุคล ๆ หนึ่งทีอ่าจจะแสดงออกทางกายภาพ
หรือไม่ก็ไดซ้ึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามบุคคลที่ชื่นชอบโดยไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเพศสภาพ
ของบคุคลนัน้ ๆ และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ต่าง ๆ นั่นเอง อีกทัง้มีขอ้สงัเกตจากผูใ้ห้
สมัภาษณ ์BL03 ว่า ค าว่า “Sexual Fluidity” พอแปลเป็นไทยว่า “ความลื่นไหลทางเพศ” บางครัง้
ให้ความรูส้ึกที่ไม่ดี ส่อให้คิดถึงความส าส่อน ซึ่งแท้จริงแล้วค าในภาษาอังกฤษเป็นค ากลาง ๆ 
(Neutral) จึงควรตอ้งมีการใหค้ าจ ากดัความใหดี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความในเชิงลบ 

ตาราง 20 ความหมายของความลื่นไหลทางเพศ 

ความหมายของความลืน่ไหลทางเพศ 
ผู้ให้
สัมภาษณ ์

ความ
หลากหลาย
ทางเพศ 
(LGBT) 

รสนิยมทาง
เพศ 

เปลี่ยนแปลง
ได ้

เปลี่ยนแปลง 
ตามเพศตรงข้าม 

ไม่สามารถระบุเพศ 
ของคูท่ีแ่น่นอนได ้

BL01 x x  x  
BL02 x x x   
BL03  X  x x 
BL04 x X X  x 
BL05 x X  x x 
BL06 x X X   
BL07 x X X   
BL08 x x  x  
ร้อยละ 88.00% 100.00% 50.00% 50.00% 38.00% 
อันดับ 2 1 3 3 4 

 
นอกจากนี ้ในการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้ความเห็นอีกว่า ในยุคปัจจุบัน

สงัคมไทยใหก้ารยอมรบัความหลากหลายทางเพศมากขึน้ไม่เหมือนในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม ทุก
ท่านไม่เห็นดว้ยกบัการที่ตอ้งระบุเพศวิถีของตน เพราะมีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องสว่นตวั ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ อีกทัง้ยงัอาจเปลี่ยนแปลงได ้หรือไม่สะดวกใจที่จะระบุใหแ้น่นอน
อีกดว้ย แต่เมื่อสอบถามถึงการคน้หาเพื่อนบนเว็บไซตท์ุกท่านมีความคิดเห็นว่าควรระบุเพศตาม
กายภาพใหช้ัดเจนเพื่อความสะดวกในการคน้หา เช่น เพศหญิง เพศชาย และทรานส ์แต่ไม่ควร
เปิดเผยขอ้มลูเป็นสาธารณะ  
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4.2.3 ผลกระทบของความล่ืนไหลทางเพศต่อรูปแบบการด ารงชีวิต 
ผลการวิจัยพบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ (BL02, BL04, BL05, BL06, BL08) เห็น

ว่าความลื่นไหลทางเพศมีผลต่อรูปแบบการด ารงชีวิตของตนเองและบุคคลใกลช้ิด โดยผลกระทบ
ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไดร้บัความกดดันจากครอบครวั (รอ้ยละ 63) ไดร้บัการตัดสินจากสงัคมโดยการ
ระบุเพศวิถีที่มีลักษณะดูถูกเหยียดหยาม (รอ้ยละ 50) ถูกนินทา (รอ้ยละ 50) และไม่สามารถ
เปิดเผยได ้(รอ้ยละ 38) ตามที่แสดงในตาราง 21 ซึ่งมีขอ้สงัเกตว่า ผูใ้หส้มัภาษณก์ลุ่มนีส้่วนใหญ่
เป็นผูท้ี่มีเพศวิถีไม่ตรงกบัเพศก าเนิดหรือเพศสภาพของตน  

ตาราง 21 ผลกระทบของความลื่นไหลทางเพศต่อรูปแบบการด ารงชีวิต 

ผลกระทบตอ่รูปแบบการด ารงชีวติ 
ผู้ให้

สัมภาษณ ์
ไม่มี

ผลกระทบ 
ได้รับความ
กดดันจาก
ครอบครัว 

ไม่สามารถ
เปิดเผยได ้

ได้รับการตดัสนิ 
จากสังคม 

ถูกนินทา 

BL01 x     

BL02  x  x x 

BL03 x     

BL04  X X  x 

BL05  X x x  

BL06  X X x X 

BL07 x     

BL08  x  x x 
ร้อยละ 38.00% 63.00% 38.00% 50.00% 50.00% 
อันดับ 3 1 3 2 2 

 
นอกจากนี ้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบการด ารงชีวิต 

เนื่องจากส่วนใหญ่ 2 จาก 3 ท่าน มีเพศวิถีและเพศสภาพตรงกัน คือ เป็นผูห้ญิง จึงอาจไม่ไดร้บั
กระทบโดยตรง แต่เมื่อสอบถามถึงผลกระทบที่แต่ละท่านสงัเกตไุดจ้ากประสบการณก์ารท างานที่
เก่ียวขอ้ง จะเห็นว่า ผูใ้หส้มัภาษณ ์BL03 ซึ่งเป็นผูค้ร  ่าหวอดในแวดวงโฆษณาระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ใหค้วามเห็นว่า “สังคมไทยมีแรงกดดันเยอะ ในสังคมฝรั่ง (อเมริกัน) ไม่มี เลย
ไม่ไดว้างบทบาท แต่ในสงัคมคนเอเชีย เรามีการวางบทบาททางสงัคมที่ชดัเจน” ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
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หนึ่งที่ท าใหค้วามลื่นไหลทางเพศส่งผลต่อรูปแบบการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเก่ียวขอ้ง
กบัครอบครวั สงัคม และการท างาน  

4.2.4 การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต ์BlazingLove เพ่ือแก่ไขปัญหาความล่ืน
ไหลทางเพศ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการระบุเพศวิถีของตนต่อ
สาธารณะแต่อยากใหม้ีการระบุเพศสภาพเพื่อใหง้่ายต่อการคน้หา (รอ้ยละ 63) แต่ผูใ้หส้มัภาษณ์
ทุกคนใหค้วามเห็นว่าควรจ าแนกกลุ่มผู้ใชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ตามความชอบ (รอ้ยละ 100) 
โดยความชอบหมายถึง สิ่งที่ผู ้ใช้ชื่นชอบเป็นพิเศษ เช่น ซีรีสเ์รื่อง Bridgeton ทีมฟุตบอล เช่น 
Liverpool หรือวงดนตรีที่ชื่นชอบ เช่น Black Pink เป็นตน้ (ดตูาราง 22) 

ตาราง 22 เกณฑก์ารจ าแนกกลุม่ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 

 เกณฑ์การจ าแนกกลุ่มผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์BlazingLove  
ผู้ ใ ห้
สมัภาษณ ์

รู ป แ บ บ
ก า ร
ด ารงชีวิต 

ที่ อ ยู่ 
(ภมูิล  าเนา) 

อาย ุ ความชอบ งาน อ ดิ เรก / 
กิจกรรมที่ชื่น
ชอบ 

เพศสภาพ 

BL01 X x x x X X 
BL02  x x X  X 
BL03 X   x x  
BL04 X  x x x X 
BL05 X x x x X  
BL06 X  x x x X 
BL07 X x x x X X 
BL08 X x  x x  
รอ้ยละ 88.00% 63.00% 75.00% 100.00% 88.00% 63% 
อนัดบั 2 4 3 1 2 4 

 
อันดับที่ 2 ที่ควรน ามาจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ รูปแบบการด ารงชีวิต (รอ้ยละ 88) 

หมายถึง การรกัอิสระ ชอบท่องเที่ยว ชอบอ่านหนังสือ เป็นตน้ และงานอดิเรกและกิจกรรมที่ชื่น
ชอบ (รอ้ยละ 88) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่บคุคลนัน้ ๆ ท าในยามว่าง เช่น สะสมแสตมป์ รอ้งเพลง ดู
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ภาพยนตร ์เป็นตน้ เกณฑก์ารจ าแนกอ่ืน ๆ ที่ไดร้บัการกล่าวถึง คือลกัษณะส่วนบุคคลโดยทั่วไป 
เช่น อายุ (ร้อยละ 75) ที่อยู่  (ร ้อยละ 63) และเพศสภาพ (ร้อยละ 63) ซึ่งเกณฑ์เหล่านี ้ ผู ้ให้
สัมภาษณ์สรุปว่า ไม่ควรใชใ้นการแบ่งกลุ่มผู้ใช ้แต่เป็นการใชเ้พื่อใหผู้ใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 
สามารถคน้หาเพื่อนที่มีความชอบและรูปแบบการด ารงชีวิตที่สอดคลอ้งกนั 

 
4.2.5 ปัญหาในการใช้เว็บไซต ์BlazingLove หรือเว็บไซตอ์ื่น ๆ ทีม่ีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน 
เนื่องจากผูใ้หส้มัภาษณบ์างท่านเพิ่งเคยเขา้ใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove มาก่อน 

แต่มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน เช่น 
Tinder Lesbian dot com เป็นตน้ ปัญหาที่ไดท้ราบจากการสมัภาษณจ์ึงมิไดเ้ป็นปัญหาที่เกิดขึน้
จากการใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove เท่านัน้ แต่เป็นปัญหาจากการใชเ้ว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัที่
คลา้ยคลงึกนัดว้ยนั่นเอง  

ตาราง 23 ปัญหาที่พบในการใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove และเว็บไซตอ่ื์นที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึ
กนั 

ปัญหาในการใชเ้วบ็ไซต ์BlazingLove หรือเวบ็ไซตอ์ืน่ ๆ ทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ผูใ้หส้มัภาษณ ์ ถกูคกุคาม หลอกลวง เ สี ย เ งิ น

ซ า้ซาก 
บล็อกไม่ได ้ รู ป /ข้ อ มู ล 

นอ้ยเกินไป 
BL01 x x x x  
BL02  x   x 
BL03  x    
BL04  x   x 
BL05  x  x x 
BL06 x x x x  
BL07 x x    
BL08 x x x x x 
รอ้ยละ 50.00% 100.00% 38.00% 50.00% 50.00% 
อนัดบั 2 1 3 2 2 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส าคญัที่ผูใ้ชป้ระสบจากการใชง้านเว็บไซตห์รือแอปพลิเค
ชันหาคู่ ไดแ้ก่ การหลอกลวง (รอ้ยละ 100) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ารูปและขอ้มูลของผูอ่ื้นมา
ปลอมเป็นตนเอง รวมถึงการหลอกลวงในรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย นอกจากนี ้ผูใ้หส้มัภาษณร์อ้ยละ 50 
มีประสบการณใ์นการถูกคุกคาม เนื่องจากเป็นผูม้ีชื่อเสียงในสงัคม เสียเงินซ า้ซากในแพลทฟอรม์
เพื่อใชง้านหรือเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ และรูส้ึกว่ารูปหรือขอ้มลูของผูใ้ชท้ี่แสดงบนเว็บไซตห์รือแอป
พลิเคชันนัน้ ๆ มีนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ และปัญหาสดุทา้ยคือ เมื่อเพิ่มเป็นเพื่ อน
หรือติดตามแลว้ เมื่อตอ้งการบล็อกไม่สามารถบล็อกได ้(ตารางที่ 23)   

4.2.6 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต ์BlazingLove เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความล่ืนไหลทางเพศ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หข้อ้เสนอแนะจากประสบการณ์การใชง้านเว็บไซตข์องแต่ละคน
เพื่อแก้ไขปัญหาความลื่นไหลทาเพศ ดังที่แสดงในตารางที่ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี ้อันดับ 1 
การแนะน าเพื่อนจากระบบตามรูปแบบการด ารงชีวิต และควรจดัใหม้ีการแสดงผลการตรวจสอบ
ขอ้มูลผูใ้ช ้(Verified) (รอ้ยละ 100) อันดับ 2 ควรวางระบบการเก็บเงินค่าสมาชิกใหดี้ ไม่ซ  า้ซอ้น 
ควรค านึงถึงความเป็นส่วนตัวของผูใ้ชม้ากขึน้ และเพิ่มฟีเจอรก์ารบล็อกผูใ้ชง้านที่ไม่พึงประสงค ์
ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน (รอ้ยละ 88)  อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ควรคัดกรองคนตามความสุภาพ ควรใหผู้ใ้ชเ้ห็น
ขอ้มูลของผู้ที่มาแอดเราได้ เพิ่มจ านวนในการใส่รูป/ข้อมูล และอันดับที่  4 ได้แก่ การน าเสนอ
ช่วงเวลาทดลองใชก้่อนที่จะเริ่มเก็บเงินค่าสมาชิกเพื่อจูงใจให้ผูใ้ช้จ่ายเงินสมัครสมาชิกเพื่อใช้
บรกิารฟีเจอรอ่ื์น ๆ ของเว็บไซต ์

ตาราง 24 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง BlazingLove 

  ข้ อ เส น อ แ น ะ ใ น ก า ร
ปรับปรุง 

    

ผู้ ใ ห้
สัมภ าษ
ณ ์

คั ด
กรอง
ค น
ต า ม
ค ว า
ม
สุ ภ า

ว า ง
ระบ บ
ก า ร
เ ก็ บ
เงินค่า
สม าชิ
กใหดี้ 

ตรวจสอ
บข้อมู ล
ของผูใ้ช ้

เ พิ่ ม
ฟี เจอร์
ก า ร
บล็ อ ก
ผู้ใช้งา
น 

ค านึงถึ
งความ
เ ป็ น
ส่วนตัว
มากขึน้ 

เส น อ 
Trail 
Period 
ก่ อ น
จ่ายเงิ
น 

เ ห็ น
ข้ อ มู
ล คน
ที่ ม า
แ อ ด
เรา 

เ พิ่ ม
จ าน ว
นการ
ใสรู่ป 

แนะน า
เ พื่ อ น 
ต า ม
รูปแบบ
ก า ร
ด ารงชีวิ
ต 
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พ 
BL01 x x x x x    x 
BL02   x  x x x x x 
BL03  x x x x  x  x 
BL04 x x x x x x x x x 
BL05  x x x  x x x x 
BL06 x x x x x   x x 
BL07  x x x x    x 
BL08 x x x x x    x 

รอ้ยละ 50% 88% 100% 88% 88% 38% 50% 50% 100% 

อนัดบั 3 2 1 2 2 4 3 3 1 

 
4.3 ผลการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือน าไปออกแบบประสบการณผ์ู้ใช้ส าหรับเว็บไซต ์BlazingLove 

ในการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove เพื่อแก้ไขปัญหาความลื่น
ไหลทางเพศและปัญหาในการใชง้านอ่ืน ๆ ที่ผูใ้ชป้ระสบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผูใ้ชท้ี่ดีใหก้ับ
กลุม่ผูใ้ชเ้ปา้หมาย ผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบของประสบการณผ์ูใ้ชข้อง Peter Morville (2014) เป็น
หลักในการออกแบบ โดยการน าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพข้างต้นมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและสังเคราะห์ร่วมกัน จัดท าเป็น Persona ก าหนดสี โลโก้ ตลอดจน
ตัวอักษร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ทั้ง 7 ประการให้กับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของเว็บไซต ์
BlazingLove โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
4.3.1 ลักษณะกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและแบบจ าลองบุคคล (Persona) ของ

เว็บไซต ์BlazingLove 
จากผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ กลุ่มผูใ้ชเ้ปา้หมายของ BlazingLove 

มีลกัษณะดงันี ้(1) กลุ่มคนที่มีความหลากหลายและลื่นไหลทางเพศ กลา่วคือไม่ก าหนดว่าเป็นเพศ
ใดหรือมีความชื่นชอบแบบใด (2) มีอายุระหว่าง 20-49 ปี (3) มีอาชีพเป็นพนักงงานบริษัทและ
อาชีพรบัจา้งอิสระ (4) มีรายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางถึงสงูนั่นเอง (5) มีความตอ้งการที่จะหาเพื่อน
คุยและสรา้งเครือข่ายในการท างานและธุรกิจเป็นส าคัญ นอกจากนี ้(6) กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ 
กิจกรรมฟังดนตรี รอ้งเพลง ชมภาพยนตร ์ดลูะคร เล่นกีฬา เล่นเกมส ์เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มลู
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ดังกล่าว มาก าหนดเป็นแบบจ าลองบุคคล (Personas) ส าหรบัใชใ้นการออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ช ้ดงัภาพประกอบ 22  

แบบจ าลองบุคคล (Personas) มีทัง้หมด 8 แบบ ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งจากการวิเคราะหแ์ละ
สงัเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยเลือกก าหนดแบบจ าลองที่เป็นตวัแทนที่ดี (Best 
representation) ของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายของ BlazingLove ตามที่ระบุไวข้า้งตน้ แบบจ าลองทัง้ 8 
คน (นามสมมติ) ไดแ้ก่  

แบบจ าลองที่ 1 ชื่อคมกริช วิรชัศักดิ์ อายุ 29 ปี อาชีพนักการตลาด มีปัญหาและ
กงัวลเก่ียวกับการเก็บรกัษาขอ้มูลความเป็นส่วนตัว มีความสนใจเฉพาะ เป้าหมายในการใชง้าน 
BlazingLove คือมองหาคู่ชีวิต มีความสนใจเก่ียวกบัฟุตบอล ซีรีส ์รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ และ
การท่องราตร ี

แบบจ าลองที่ 2 ชื่อคณาวฒุิ บ าเพ็ญเพียร อายุ 32 ปี อาชีพเจา้ของกิจการ มีปัญหา
และกังวลเก่ียวกับการเก็บรกัษาขอ้มูลความเป็นส่วนตัว และการรกัษาภาพลกัษณ์ เป้าหมายใน
การใชง้าน BlazingLove คือการหาเพื่อน การสรา้งเครือข่าย มีความสนใจเก่ียวกับการท่องเที่ยว ซี
รีส ์และการท าอาหาร 

แบบจ าลองที่ 3 ชื่อปิรดา ธนากุล อายุ 25 ปี อาชีพนักวิทยาศาสตรข์อ้มูล มีปัญหา
และกงัวลเก่ียวกบัการเก็บรกัษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวั และบุคลิกภาพเป็นคนเงียบ ๆ เป้าหมาย
ในการเข้าใช้งาน BlazingLove คือ มองหาคู่ชีวิต มีความสนใจเก่ียวกับการท่องเที่ยว หนังสือ 
ภาพยนตร ์และสนุขั  

แบบจ าลองที่ 4 ชื่อบอย จ าเนียร อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัย มีปัญหา
และกงัวลเก่ียวกับไม่สามารถเปิดเผยเก่ียวกบัเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศกบัครอบครวัของตนเอง
ได ้เปา้หมายในการเขา้ใชง้าน BlazingLove คือ หาเพื่อนและอาจจะพฒันาไปมากกว่าเพื่อนไดใ้น
อนาคต มีความสนใจเก่ียวกบัดนตรี เตน้ร  า และภาพยนตร ์

แบบจ าลองที่  5 ชื่ออนุรกัษ์ ประเสิรฐ์ศักดิ์กุล อายุ 49 ปี อาชีพเจ้าของกิจการ มี
ปัญหาและกังวลเก่ียวกบัการเก็บรกัษาขอ้มลูความเป็นส่วนตัว และไม่มีสงัคม มีเป้าหมายในการ
เขา้ใชง้าน BlazingLove คือ มองหาคู่ชีวิต มีความสนใจเก่ียวกับบิตคอยน ์ธุรกิจ และตราไปรษณี
ยากร 
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ภาพประกอบ 22 ตวัอย่าง Persona ของเว็บไซต ์BlazingLove 

แบบจ าลองที่ 6 ชื่อสามารถ ไปรเวก อายุ 41 ปี อาชีพวิศวกรยานยนต ์มีปัญหาและ
กังวลเก่ียวกับการหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวปลอม มี เป้าหมายในการเข้าใช้งาน 
BlazingLove คือ มองหาคู่ชีวิต และสรา้งเครือข่าย  มีความสนใจเก่ียวกบัรถยนต ์แบดมินตนั การ
ท่องเที่ยว และภาพยนตร ์

แบบจ าลองที่ 7 ชื่อกานดา พีรพฒัน ์อาย ุ45 ปี อาชีพพยาบาลวิชาชีพ ปัญหาคืองาน
ยุ่งมาก เปา้หมายคือตอ้งการหาเพื่อน มีความสนใจเก่ียวกบัการท่องเที่ยว วิ่ง และการท าอาหาร 
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แบบจ าลองที่ 8 ชื่อทรรศิกา เรือนหิรญั อายุ 43 ปี อาชีพผูจ้ดัการกองทุน มีปัญหาคือ
ไม่สามารถเปิดเผยกับครอบครวัได ้ตอ้งการหาเพื่อน สรา้งเครือข่าย และหาคู่ชีวิต มีความสนใจ
เก่ียวกบัธุรกิจ โยคะ การท่องเที่ยว และการกศุล 

4.3.2 ข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการออกแบบ (Design Guidelines) เว็บไซต ์
BlazingLove.com 

เมื่อพิจารณากลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมาย แบบจ าลองบุคคลทัง้ 8 คน ท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความตอ้งการ ปัญหา และขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหผ์ลวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพ พบว่าผูใ้ชก้ลุม่เป้าหมายตอ้งใหม้ีการปรบัปรุงประสบการณใ์นการใช้งานเว็บไซต ์
BlazingLove ทั้ง 7 ดา้นตามหลกัการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชข้อง Peter Morville (2014) อัน
ไดแ้ก่  

1. มีประโยชน์ (Useful) กล่าวคือ ผูใ้ชเ้ว็บไซต์ BlazingLove ตอ้งการใหก้ารเขา้ใช้
งานเว็บไซตข์องเขาสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เขาพบได ้ไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อน เพิ่มเพื่อน ลบ
เพื่อน และแก้ไขปรบัปรุงโปรไฟลแ์ละขอ้มูลต่าง ๆ ที่ตนโพสต์ไปบนเว็บไซตไ์ด้ดว้ยตนเองอย่าง
สะดวก 

2. อยากได้ (Desirable) กล่าวคือ ผู้ใชเ้ว็บไซต์ BlazingLove มีความปรารถนาให้
การเขา้ใชง้านเว็บไซตน์ีไ้ม่มีบรรยากาศของการหาคู่รกั แต่อยากใหม้ีบรรยากาศที่เป็นมิตรส าหรบัผู้
ที่ต้องการมาหาเพื่อนคุย หรือสรา้งเครือข่ายในการท างานด้วย นอกจากนี ้ยังอยากให้มีระบบ
สมาชิก ห้องสนทนาส่วนตัว ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้
สมาชิกไดม้าท ากิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นชุมชนแห่งความเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน
ทางเพศ 

3. เขา้ถึงได ้(Accessible) กล่าวคือ ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ตอ้งการใหเ้ว็บไซตม์ี
ความสามารถในการแนะน าเพื่อนที่มีความสนใจ หรือรูปแบบการด ารงชีวิต ความต้องการที่
คลา้ยคลึงกัน เพื่อใหง้่ายต่อการหาเพื่อน สรา้งเครือข่าย หรือบรรลุเป้าหมายของผู้ใชแ้ต่ละคนได ้
นอกจากนี ้ เว็บไซต์ BlazingLove ยังต้องได้รับการออกแบบโดยใช้สี  ขนาดตัวอักษร และ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเขา้ถึง (Accessibility Standard) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ี่มี
ความผิดปกติทางสายตาสามารถใชง้านได ้

4. เชื่อถือได ้(Credible) กลา่วคือ ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove อยากใหเ้ว็บไซตม์ีระบบ
สมาชิกเพื่อให้มีการตรวจสอบผูใ้ช้ว่ามีตัวตนจริง แก้ไขหรือลดปัญหาการหลอกลวง เก็บรกัษา
ความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้ตลอดจนตอ้งการเพิ่มฟีเจอรก์ารบล็อก การเลิกเป็นเพื่อน และฟีเจอรอ่ื์น
ที่เก่ียวขอ้งเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการใชง้านเว็บไซตอี์กดว้ย  
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5. ค้นหาพบ (Findable) กล่าวคือ เว็บไซต์ BlazingLove ต้องได้รบัการออกแบบ
เพื่อให้ผู ้ใช้สามารถค้นหาเพื่อน คู่ชีวิต และสรา้งเครือข่าย ชุมชนได้ง่าย ดังนั้น การออกแบบ
ฟังกช์นัการคน้หาอจัฉริยะ (Smart Search) ตวักรอง การชก้ารก าหนดแท็ก (Tag) และระบบเนวิเก
ชนั (Navigation) ต่าง ๆ ตอ้งช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาสิ่งที่ตอ้งการพบไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และแม่นย า 

6. ใชง้านได ้(Useable) กล่าวคือ เว็บไซต ์BlazingLove เวอรช์ั่นใหม่ตอ้งไดร้บัการ
ออกแบบใหใ้ชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น และไม่สรา้งความสบัสนใหก้บัผูใ้ชท้กุคน 

7. มีคุณ ค่า (Valuable) กล่าวคือ เมื่ อผู้ใช้กลุ่ม เป้าหมายเข้าใช้งานเว็บไซต ์
BlazingLove จะต้องสามารถใช้งานต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนได้ เช่น สามารถ
ด าเนินกิจกรรมอนัเก่ียวขอ้งกบัหาเพื่อนได ้สามารถโพสตแ์ละเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์
และคู่คา้จดัขึน้ได ้สามารถสมคัรสมาชิกได ้เป็นตน้  

 

ภาพประกอบ 23 Design Guidelines ของ BlazingLove 

ดังตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อมูลเบื ้องต้นส าหรับการ
ออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove (Design Guideline) ซึ่งประกอบไปด้วย สีหลัก สีรอง รูปแบบ
ตวัอกัษร สโลแกน (Tagline) โลโก ้(Logo) ทัง้สว่นที่เป็นสญัลกัษณแ์ละตวัอกัษร โลโกใ้นขนาดต่าง 
ๆ ตลอดจนการใชง้าน เพื่อใหส้อดรบักบัการแสดงผลของการออกแบบเว็บไซตใ์หร้องรบัการใชง้าน
บนอปุกรณห์ลายชนิด (Responsive Web Design) ตามภาพประกอบ 23  

4.3.3 การออกแบบฟีเจอรแ์ละการใช้งานต่าง ๆ ของเว็บไซต ์BlazingLove 
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จากผลการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพตามที่ไดร้ายงานไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามา
ออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove ใหม่โดยเลือกใช้การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบน
อุปกรณ์หลายชนิด (Responsive Web Design) โดยเน้นที่การแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือเป็น
ส าคัญ เนื่องจากตามสถิติการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove (ภาพประกอบ 24) ผูใ้ชส้่วนใหญ่ 
รอ้ยละ 82.66 เขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเทคนิคการออกแบบ
เว็บไซตใ์หร้องรบัการใชง้านบนอปุกรณห์ลายชนิดนี ้ยงัท าใหก้ารออกแบบที่ไดส้ามารถปรบัเปลี่ยน
ขนาดตามขนาดของอปุกรณต่์าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมอีกดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 24 สถิติการเขา้ใชง้านของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผูใ้ชท้ี่ดีขึน้ใหก้ับผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากความตอ้งการ 
ความชื่นชอบ ปัญหา และขอ้เสนอแนะของทัง้กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ และผูใ้หส้มัภาษณ ์ผูว้ิจัย
ไดอ้อกแบบเว็บไซต ์BlazingLove โดยการยกเลิกการจ าแนกผูใ้ชต้ามเพศวิถี ตลอดจนยกเลิกการ
จ าแนกการเข้าใช้งานเป็นห้องหัวใจต่าง ๆ นอกจากนี ้ เนื่องจากเดิมเว็บไซต์ BlazingLove มี
ฟังก์ชันและฟีเจอรเ์พียง 3 อย่าง ไดแ้ก่ การสรา้งโพสต ์(Create Post) การคน้หา (Search) และ
การจัดเรียง (Sorting) เท่านั้น ในเวอรช์ั่นใหม่จึงมีการเพิ่มฟังก์ชันและฟีเจอรต่์าง ๆ เพื่อทดแทน
ของเดิม ลดบรรยากาศของการหาคู่ และแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศ ตลอดจนเพิ่มความ
น่าเชื่อถือในการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove อีกดว้ย ฟังก์ชันและฟีเจอรต่์าง ๆ ของเว็บไซต ์
BlazingLove เวอรช์นัใหม่ (ภาพประกอบ 25) มีดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 25 ภาพรวมการออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove 

4.3.3.1 เนวิเกชัน (Navigation) 
จากขอ้มลูที่ไดจ้ากผลการวิจัย ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบเนวิเกชนัใหม้ีการใชง้านไดง้่าย

ขึ ้น  และเข้าถึงฟี เจอร์ที่ ผู ้ใช้ต้องการใช้มากที่ สุด  นั่ น คือ การสนทนา ได้โดยง่าย 
(ภาพประกอบ 26) เนื่องจากวัตถุประสงคห์ลักของการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove 
คือ การหาเพื่อนคุย หรือหาเพื่อนเพื่อสรา้งเครือข่ายในการท างานหรือธุรกิจ ตัวน าทาง 
(Navigator) จึงไดร้บัการออกแบบขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ใชฟี้เจอร ์ส ารวจ 
(Explore) หรือการคน้หาแบบอัจฉริยะ (Smart Search) นั่นเอง นอกจากนัน้ การกลบัมา
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ที่เริ่มตน้ที่หน้าหลัก การเรียกดูกิจกรรมต่าง ๆ การแจง้เตือน และการเขา้ถึงฟีเจอรแ์ละ
ฟังกช์นัต่าง ๆ สามารถท าไดผ้่านทางแถบเนวิเกชนัดา้นลา่งของหนา้จอเสมอ   

  

 

ภาพประกอบ 26 ภาพแถบเนวิเกชนัใหม่เมื่อแสดงผลบนอปุกรณม์ือถือ 

นอกจากแถบเนวิเกชนัดา้นล่างแลว้ ผูว้ิจยัยงัออกแบบใหม้ี เนวิเกชนัที่มมุบนขวา
ส าหรับการเรียกดู  แก้ไข  โปรไฟล์ บัญชี  และการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใช้เองด้วย 
(ภาพประกอบ 27)  
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ภาพประกอบ 27 ภาพการใชง้านเนวิเกชนัดา้นบนขวา 

4.3.3.2 เข้าสู่ระบบ (Log in) / สมัครสมาชิก (Sign up) 
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove การจดัใหม้ีระบบสมาชิก

ที่ดีมีหลายระดบัตามแพ็คเกจและการตรวจสอบขอ้มลูของผูใ้ชน้ัน้ ๆ ไม่มีการเรียกเก็บเงิน
ซ า้ซ้อน ตามความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ออกแบบหน้าเขา้สู่ระบบ (Log in) / สมัครสมาชิก (Sign up) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ั้งใหม่และเดิม
สามารถเขา้สู่ระบบ (Log in) เขา้ใชบ้ริการเว็บไซตไ์ดโ้ดยสะดวก ตามภาพประกอบ 28 
ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชส้ีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงการท างานที่ แตกต่างกัน ตลอดจนการท า
ตวัหนาตวับางเพื่อใหช้ดัเจน และหากเขา้ผิดหนา้ เช่น หากเป็นสมาชิกอยู่แลว้ แต่เขา้มาที่
หนา้สมคัรสมาชิก (Sign up) ผูใ้ชก้็สามารถคลิกกลบัไปที่หนา้เขา้สู่ระบบ (Log in) ไดโ้ดย
การคลิกที่เป็นสมาชิกอยู่แลว้ใช่หรือไม่ (Already be a Member?) หากเขา้ไปที่หนา้เขา้สู่
ระบบ (Log in) แลว้ลืมรหสัผ่านก็สามารถเขา้ไปด าเนินการตัง้ค่ารหสัผ่านใหม่ได ้เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 28 หนา้เขา้สูร่ะบบ (Log in) / สมคัรสมาชิก (Sign up) 

4.3.3.3 หน้าหลัก (Homepage) 
เพื่อลดบรรยากาศของการหาคู่ และใหข้อ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผูใ้ชช้ื่น

ชอบ ตลอดจนหาเพื่อนใหม่ไดง้่าย หนา้หลกัใหม่ของเว็บไซต ์BlazingLove จึงประกอบไป
ด้วยข่าวใหม่  (What’s New), สมาชิกใหม่  (Newbie), กิจกรรม (Events), บทความ 
(Articles) และแผงควบคมุ (Dashboard) โดยในหนา้ข่าวใหม่ (What’s New) ผูใ้ชจ้ะเห็น
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์อัพเดท ในหน้าสมาชิกใหม่ (Newbie) ผู้ใช้จะเห็น
รายชื่อสมาชิกใหม่ของ BlazingLove จ าแนกตามแท็ก (Tag) ความชอบ และ/หรือ 
รูปแบบการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับผู้ใช ้เพื่อความสะดวกในการหาเพื่อนใหม่ พรอ้ม
ข้อมูลโดยสังเขปเก่ียวกับสมาชิกใหม่นั้น  ๆ และสถานการณ์ใช้งานบนเว็บไซต ์
BlazingLove โดยสีแดงหมายถึงยุ่ง สีเขียวหมายถึงพรอ้ม สีเหลืองหมายถึงไม่แน่นอน 
และสีเทาหมายถึงไม่อยู่ในระบบขณะนัน้ เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 29 หนา้หลกัของเว็บไซต ์BlazingLove 



  78 

ในหน้ากิจกรรม (Events) จะแสดงข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการหาเพื่อนซึ่งผู้จัดกิจกรรมหรืองั้นนั้น ๆ อาจเป็น BlazingLove หรือ
พันธมิตรอ่ืน ๆ ก็ได ้โดยจะมีการแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชม การใหห้ัวใจ และสามารถแชรใ์ห้
เพื่อนเพื่อชกัชวนกนัไปร่วมกิจกรรมหรืองานนัน้ ๆ ไดอี้กดว้ย อีกทัง้หากผูใ้ชซ้ือ้บตัรเขา้งาน
แลว้ หรือตอ้งการบนัทึกตารางไวใ้นปฏิทินของตนเพื่อใหม้ีการแจง้เตือนก็สามารถท าได้
โดยสะดวกเช่นกนั หนา้บทความ (Articles) จะแสดงบทความที่แอดมินหรือผูใ้ชเ้ขียนขึน้
และโพสตข์ึน้บนระบบเพื่อแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ใหก้ับเพื่อนในระบบ
เพื่อก่อใหเ้กิดชุมชนแห่งการแบ่งปันและเท่าเทียมกัน ส่วนสุดทา้ยของหนา้หลกั คือ แผง
ควบคมุ (Dashboard) หนา้นีจ้ะเป็นหนา้ที่ผูใ้ชร้ะดบัวีไอพี (VIP) สามารถเขา้มาปรบัแต่ง
การแสดงผลต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกใน
ระดบัที่สงูขึน้ และก่อใหเ้กิดเป็นรายไดใ้หก้บัเว็บไซต ์BlazingLove  

4.3.3.4 กิจกรรม (Events) 
จากส่วนของกิจกรรม (Events) ในหน้าหลกั เมื่อผูใ้ชค้ลิกเขา้มาในหนา้กิจกรรม 

(Events) แลว้การแสดงผลจะจัดเรียงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ตามระยะเวลา เช่น วันนี ้
(Today) หมายถึงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นในวันนี ้  สัปดาห์นี ้ (This Week) 
หมายถึงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่มีก าหนดจดัขึน้ภายในสปัดาหน์ี ้ เดือนนี ้(This Month) 
หมายถึงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่มีก าหนดจดัขึน้ภายในเดือนนี  ้และใกลค้ณุ (Near You) 
หมายถึงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึน้โดยรอบบริเวณที่ผูใ้ชอ้ยู่นั่นเอง เมื่อคลิกเลือก
กิจกรรมและงานนัน้ ๆ แลว้ ผูใ้ชจ้ะเห็นขอ้มูลรายละเอียดการจัดงาน ราคา (ค่าใชจ้่าย) 
ตลอดจนสามารถเข้าถึงฟังก์ชันในการซือ้ การช าระเงิน และการจัดส่งบัตรเข้างาน 
นอกจากนี ้ผูใ้ชย้ังสามารถส่งออกก าหนดการไปยังปฏิทินต่าง ๆ ของตนและแชรไ์ปยัง
เพื่อนอีกดว้ย  
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ภาพประกอบ 30 หนา้การแสดงผลกิจกรรม 

4.3.3.5 การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove (BlazingLove Match) 
การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove (BlazingLove Match) เป็นอีกหนึ่ง

ฟีเจอรใ์หม่ที่ผู ้วิจัยออกแบบตามผลการวิจัย ก็คือ การน าเสนอเพื่อนที่มีความชอบ
สอดคลอ้งกับผูใ้ชโ้ดยอัตโนมัติ ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเขา้มาปัดซา้ยขวา (Swipe) ดูเลือกผูใ้ชท้ี่
ระบบจับคู่ให ้โดยจะมีการแสดงระดับความตรงกันเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการ
เพิ่มเพื่อนได้ด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดของความสอดคล้องกันเพิ่มขึน้ ผู้ใช้
สามารถคลิกที่ โปรไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งระบบจะน าผู้ใช้ไปยังหน้าที่มีการแสดงผลการ
วิเคราะหค์วามตรงกันโดยใชใ้ยแมงมุม (Spider web) ในการแสดงผล ซึ่งในหนา้นี ้หาก
ผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มเพื่อน ก็สามารถท าได้ทันที แต่หากไม่ตอ้งการก็สามารถเรียกดูคนที่มี
ความตรงกันอ่ืน ๆ ได ้โดยคลิกที่การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove ต่อไป (Next 
BlazingLove Match) (ภาพประกอบ 31) 
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ภาพประกอบ 31 หนา้การแสดงผลการจบัคู่อตัโนมติัโดยระบบ BlazingLove 

4.3.3.6 การแจ้งเตือน (Notifications) 
การแจง้เตือนการมีปฏิสมัพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างผูใ้ชใ้นระบบเป็นส่วนหนึ่งของการ

สรา้งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผูใ้ชแ้ละสรา้งความเป็นชุมชนใหเ้กิดขึน้ ประกอบกับ
เป็นความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่อยากใหม้ีการแจง้เตือนอีกดว้ย ซึ่งการแจง้เตือนจะปรากฎอยู่
บนเนวิเกชัน (Navigation) เป็นรูปกระด่ิง พรอ้มมีจ านวนระบุว่ามีการแจง้เตือนก่ีรายการ 
ซึ่งผูใ้ช้ระดับวีไอพี (VIP) สามารถตั้งค่าได้ว่าจะใหร้ะบบแจง้เตือนกิจกรรมแบบใดบ้าง 
และเมื่อแท็บหรือคลิกที่รูปกระด่ิง ผูใ้ชจ้ะเขา้สู่หน้าจอการแจง้เตือน (Notification) ตาม
ภาพประกอบ 32 ซึ่งจะเห็นรายการแจง้เตือนใหม่ (สีเหลือง) รายการแจง้เตือนเก่า (สีขาว) 
ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกโปรไฟล์ของผู้ใช้นั้น ๆ เพื่อด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปได้ตามความ
ตอ้งการ นอกจากนี ้ผูใ้ชย้งัสามารถลบรายการแจง้เตือนไดอี้กดว้ย 
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ภาพประกอบ 32 การแสดงผลการแจง้เตือน 

4.3.3.7 ส ารวจ (Explore) 
เมื่ อผู้ใช้คลิกที่ รูปแว่นขยายที่ เนวิ เกชัน (Navigation) จะเข้าสู่หน้าส ารวจ 

(Explore) หรือการส ารวจ ซึ่งผูใ้ชจ้ะสามารถคน้หาเพื่อนตามค าส าคัญ ความสนใจ อาย ุ
เพศสภาพ และวตัถุประสงคใ์นการหาเพื่อนได ้ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเลือกคน้หาตามประเภทใด
ก็ได ้โดยที่ เมื่อเขา้มาถึงหน้าส ารวจ (Explore) ก่อนท าการคน้หา ระบบจะมีการแนะน า
เพื่ อนให้ตามผลการวิเคราะห์ของระบบการจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove 
(BlazingLove Match) นอกจากนี ้ เมื่อเริ่มท าการค้นหา นอกจาก การกรอกค าส าคัญ
ส าหรบัคน้หาในช่องต่าง ๆ แลว้ ผูใ้ชย้ังสามารถเลือกก าหนดสถานะผูใ้ชท้ี่ตอ้งการไดอี้ก
ดว้ย (ภาพประกอบ 33) 
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ภาพประกอบ 33 หนา้ส ารวจส าหรบัการคน้หาเพื่อนใหม่ 

2.3.3.8 โปรไฟล ์(Profile) 
เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าดูโปรไฟลข์องผู้ใชอ่ื้นเพื่อดูข้อมูล และตัดสินใจว่าจะเพิ่มเป็น

เพื่อนหรือไม่ ผู ้ใช้เห็นข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งละเอียดมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับระดับ
สมาชิกของตนเอง และอีกฝ่ายหนึ่งดว้ย เช่น ถา้เป็นสมาชิกทั่วไปยงัไม่ผ่านการตรวจสอบ 
ผูใ้ชจ้ะมีขอ้จ ากัดในการใชง้านระบบบางอย่าง เช่น ระบุความสนใจ เพิ่มรูปของตนเอง 
โพสตห์รืออ่านบทความ การตัง้ค่าเฉพาะบุคคล เป็นตน้ และยงัมีขอ้จ ากดัในการเพิ่มเพื่อน 
(ไม่เกิน 100 คน เป็นตน้) การอ่านบทความบางประเภท การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ตน้ แต่หากเป็นผูใ้ชร้ะดับวีไอพี (VIP) ผูใ้ชจ้ะสามารถใชง้านระบบไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดย
ภาพประกอบ 34 แสดงโปรไฟลท์ี่สมบูรณข์องผูใ้ชร้ะดบัวีไอพี (VIP) โดยขอ้มลูสว่นตวัของ
ผูใ้ชท้ี่ก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกับความลื่นไหลทางเพศ เช่น เพศสภาพ เพศวิถี หรือรสนิยม
ทางเพศ จะไม่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล ์นอกจากนี ้ผูใ้ชร้ะดบัวีไอพี (VIP) ยงัสามารถอปัโหลด
รูปต่าง ๆ ของตนเป็นอัลบัม้รูป (Gallery) ได ้ตลอดจนโพสตบ์ทความเพื่อแบ่งปันความรู้
และประสบการณใ์นชุมชน และเขา้รว่มและจดักิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต ์BlazingLove 
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ได ้และยงัเห็นรายชื่อเพื่อนของผูใ้ชน้ัน้ ๆ ไดอี้กดว้ย ทัง้นีก้็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้ับ
การใชง้านบนเว็บไซต ์BlazingLove และป้องกันการหลอกลวง และคัดกรองคนในชุมชน
อีกดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 34 หนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชร้ะดบัวีไอพี 

หลงัจากดโูปรไฟลข์องผูใ้ชเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มเพื่อนใหม่ และลบเพื่อน
ออกจากรายชื่อเพื่อนได้ โดยใช้เครื่องหมาย + หรือ – บนหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้นั้น ๆ 
หลงัจากกดเพิ่มเพื่อนแลว้ ผูใ้ชจ้ะสามารถเริ่มตน้สนทนากบัผูใ้ชค้นนัน้ไดท้นัทีจากป๊อบอพั
ยืนยนัการเพิ่มเพื่อน เพื่อความสะดวกสบายในการใชง้าน แต่ในกรณีที่ผูใ้ชก้ดลบเพื่อน ป๊
อบอพัจะปรากฎเพื่อใหย้ืนยนัการลบเพื่อน เพื่อป้องกนัการกดโดนโดยไม่ตัง้ใจซึ่งสามารถ
กดยกเลิกการด าเนินการไดต้ามภาพประกอบ 35 
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ภาพประกอบ 35 การเพิ่มและลบเพื่อนจากหนา้โปรไฟล ์

4.3.3.9 การสนทนา (Chat) 
เมื่อผูใ้ชก้ดเริ่มการสนทนากับเพื่อนใหม่ หนา้ต่างหอ้งสนทนาจะเปิดขึน้ ซึ่งเป็น

หอ้งสนทนาส่วนตัว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้หลงัจากเปิดหอ้งสนทนาแลว้ 
ผูใ้ชส้ามารถเชิญเพื่อนในรายชื่อเพื่อนท่านอ่ืนเขา้มาร่วมการสนทนากลายเป็นการสนทนา
แบบกลุ่มได้ในภายหลัง แต่หากผู้ใช้เข้ามาที่หน้าแรกของการสนทนา ผู้ใช้จะพบการ
สนทนาเก่าที่ผูใ้ชอ่้านขอ้ความแลว้ (สีขาว) และการสนทนาใหม่ที่ผู ้ใชไ้ดร้บัเชิญหรือมี
ขอ้ความใหม่เขา้มา (สีเหลือง) เมื่อคลิกเขา้ไปในหอ้งสนทนานัน้ ผู้ใชจ้ะสามารถส่งรูป ส่ง
ไฟล ์ส่งลิงคต่์าง ๆ ได ้นอกจากนี ้เมื่อตอ้งการลบการสนทนา ผูใ้ชส้ามารถลบการสนทนา
ไดจ้ากหนา้หลกัของการสนทนา (ภาพประกอบ 36) 
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ภาพประกอบ 36 หนา้หอ้งสนทนาระหว่างผูใ้ช ้

4.3.3.10 รายชื่อเพ่ือน (Friend list)  
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการดรูายชื่อเพื่อนในระบบ BlazingLove ที่เคยเพิ่มไว ้สามารถเขา้ดู

ไดท้ี่หน้ารายชื่อเพื่อน (Friend List) ซึ่งในหน้านี ้ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบให้ง่ายต่อการเขา้ถึง 
โดยแบ่งแท็บต่าง ๆ ตามการจดัเรียงรายชื่อเพื่อนของผูใ้ช ้เช่น ล่าสดุ (Recent) จะจดัเรียง
รายชื่อเพื่อนตามระยะเวลาในการเพิ่มเพื่อน เช่น วันนี ้สัปดาหน์ี ้เดือนนี ้เป็นต้น แท็ป 
ตัวอักษร (Alphabet) เป็นการจัดเรียงรายชื่อตามตัวอักษร แท็ป ความสนใจ ( Interest) 
เป็นการจัดเรียงรายชื่อเพื่อนตามความชอบที่ผูใ้ชก้  าหนดไว ้นอกจากนี ้จะมีแท็ปอ่ืน ๆ ที่
ผูใ้ชส้ามารถเลือกก าหนดวิธีการจัดเรียงรายชื่อเพื่อนไดเ้พื่อใหง้่ายต่อการคน้หาเพื่อนที่
ตอ้งการมากที่สดุ (ภาพประกอบ 37) 
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ภาพประกอบ 37 หนา้รายชื่อเพื่อน 

4.3.3.11 ภาพการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ (Desktop 
version) 

เนื่องจากผู้ใชง้านเว็บไซต์ BlazingLove บางส่วนเขา้ใช้งานเว็บไซตจ์ากเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ละแท็ปเล็ต ดงันัน้ เว็บไซต ์BlazingLove จึงมีการออกแบบดว้ย เทคโนโลยี
การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิด (Responsive Web 
Design) ตามที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่ งผู้วิจัยได้ออกแบบการแสดงผลบนหน้าจอ
คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะและแท็ปเล็ต ตามตวัอย่างในภาพประกอบ 38  



  87 

 

ภาพประกอบ 38 ตวัอย่างการแสดงผลบนหนา้จอคอมพิวเตอรเ์ทียบกบัอปุกรณม์ือถือ 

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยแบบผสมผสานและน ามาใช้ในการออกแบบเว็บไซต ์
BlazingLove ต้นแบบเพื่ อส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม โดยได้น าเอาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะจากทัง้ผูใ้ชแ้ละผูเ้ชี่ยวชาญมาประกอบกัน ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบเว็บไซตต์น้แบบตาม
ภาพประกอบตวัอย่างที่น ามาแสดงไวใ้นบทที่ 4 ซึ่งเว็บไซตต์น้แบบนีจ้ะส่งมอบประสบการณผ์ูใ้ช้
ครบทัง้ 7 ดา้นอนัไดแ้ก่ มีประโยชน ์อยากได ้เขา้ถึงได ้เชื่อถือได ้คน้หาพบ ใชง้านได ้และที่ส  าคญั
ที่สุดคือมีคุณค่าส าหรบัผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายของ BlazingLove ซึ่งในบทต่อไปผูว้ิจัยจะด าเนินการ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะส าหรบันกัออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช ้และผูม้ีส่วน
ไดส้ว่นเสียอ่ืน ๆ ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไปดว้ย 

 
 
 
 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBT โดยใช้
ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กรณีศึกษาเว็บไซต์ BLAZINGLOVE.COM” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการและปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ BlazingLove ของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต ์
BlazingLove และออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove เพื่อการแก้ไขปัญหาความลื่นไหลทางเพศ
ส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove โดยใชป้ระสบการณผ์ูใ้ช ้(Brad Nunnally) การวิจยันีด้  าเนินการ
วิจัยแบบผสมผสม (Mixed Methodology) ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามผ่านออนไลนจ์ านวน 400 ชุด เพื่อศึกษาความตอ้งการและปัญหาในการใชบ้ริการ
เว็บไซต ์BlazingLove ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเว็บไซต ์BlazingLove และการวิจยัเชิงคณุภาพโดยเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามที่กล่าวถึงในบทที่  3 เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการ
ด ารงชีวิตและการเหมาะสมในการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น
ความลื่นไหลทางเพศไดอ้ย่างเหมาะสม เมื่อไดข้อ้มลูปฐมภูมิจากทัง้สองส่วนแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสังเคราะห์เพื่อน าไปออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อพัฒนา
เว็บไซต ์BlazingLove โดยการแกไ้ขปัญหาความลื่นไหลทางเพศส าหรบัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove 
โดยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะจากการวิจยัดงันี ้
 
5.1 สรุปผล 

จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่าเว็บไซต ์BlazingLove.com มีผูใ้ชท้ัง้หมด 14 เพศ
วิถี และอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่สามารถระบุเพศได ้(ดูภาพประกอบ 11) โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
เพศวิถีเป็นผูห้ญิง และมีความหลากหลายค่อนขา้งสงูตามที่แสดงไวใ้นตาราง 2 และมีผูท้ี่ระบุว่ามี
เพศวิถีมากกว่า 1 เพศขึน้ไป ตลอดจนระบุว่าไม่สามารถระบุเพศวิถีของตนได ้คิดเป็นรอ้ยละ 18 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชข้องเว็บไซต ์BlazingLove มีความลื่นไหล
ทางเพศพอสมควร นอกจากนี ้ผูใ้ชส้่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของผูใ้ช้
ทัง้หมด รองลงมาคือผูใ้ชท้ี่มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี และ 20-29 ปี ซึ่งเมื่อรวมจ านวนผูใ้ชท้ัง้สามช่วง
อายุแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 97 ของผูใ้ชท้ั้งหมด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและอาชีพรบัจา้งอิสระ 
(Freelance) คิดเป็นรอ้ยละ 75 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของผูใ้ชม้ีการกระจายตัวสูงโดยส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 – 25,000 บาท และอีกกลุม่ที่มีจ  านวนใกลเ้คียงกนัมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
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อยู่ที่มากกว่า 75,000 บาท ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove มีภูมิล  าเนากระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ
ไทย แต่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมากที่สดุ  

จากสถิติเชิงปริมาณขา้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มเป้าหมาย หรือ Persona ของ 
BlazingLove คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายและลื่นไหลทางเพศ มีอายุระหว่าง 20-49 ปี มี
อาชีพพนกังงานบรษิัทและอาชีพรบัจา้งอิสระ ที่มีรายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางและสงูนั่นเอง 

ผลการศึกษาดา้นความตอ้งการและปัญหาในการใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove ที่
ผูใ้ช้ประสบ พบว่า เนื่องจากเดิม BlazingLove มีการแบ่งห้องออกเป็น 4 ห้องหัวใจ ตามความ
สนใจในการหาเพื่อนของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการห้องหัวใจเพื่อนคุย และห้องหัวใจ
ท างานมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 77.50 จึงสรุปไดว้่าผูใ้ชส้่วนใหญ่ตอ้งการหาเพื่อนคุยและสรา้ง
เครือข่ายในการท างานหรือธุรกิจมากกว่าอย่างอ่ืน โดยผูใ้ชส้่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 
1-4 ครัง้ต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 62.50 แต่ยงัมีผูใ้ชอี้กกลุม่ที่เพิ่งเคยเขา้มาเป็นครัง้แรก คิดเป็นรอ้ย
ละ 23.50 ซึ่งจะเห็นไดว้่า BlazingLove มีฐานลูกคา้เดิมและยังสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ได ้
ผูใ้ชต้อ้งการหาเพื่อนคุยที่มีรูปแบบการด ารงชีวิตที่ชอบท่องเที่ยว ตอ้งการสรา้งเครือข่ายในการ
ท างานหรือธุรกิจ ชอบเลน่กีฬาเป็นสว่นมาก 

กิจกรรมที่ผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ชอบท า ไดแ้ก่ การดูละครและภาพยนตร ์ฟัง
ดนตรีและรอ้งเพลง เล่นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และเล่นเกมส ์ฟีเจอรท์ี่ผูใ้ชอ้ยากใหม้ีเพิ่มเติมใน
เว็บไซต ์BlazingLove ไดแ้ก่ การสนทนา (Chat) หอ้งส่วนตวั การจัดกิจกรรมพบปะผ่านออนไลน ์
และออฟไลน ์เช่น ทริปเดินทางท่องเที่ยว ทริปท าบุญ ระบบสมาชิก และการแจง้เตือน ซึ่งกิจกรรม
เหลา่นีม้ีคะแนนไม่ต่างกนัมากนกั  

ปัญหาที่ผูใ้ชเ้คยพบระหว่างการใชง้าน BlazingLove ไดแ้ก่ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปร
ไฟลไ์ด ้เจอคนหื่น เมื่อเขา้มาแลว้ไม่รูว้่าจะเริ่มตน้อย่างไร อยากใหค้น้หาเพื่อนไดง้่ายกว่านี ้รูส้กึว่า
เว็บมีบรรยากาศของการหาคู่มากเกินไปท าใหรู้ส้ึกไม่สะดวกใจในการใชง้าน และไม่สามารถลบ
โพสตเ์ก่าไดด้ว้ยตนเองตอ้งแจง้ใหแ้อดมินลบให ้ซึ่งผูใ้ชไ้ดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเว็บไซต ์
BlazingLove ว่าต้องการใหม้ีห้องสนทนา (Chat) มากที่สุด อยากใหป้รบัปรุง Navigation ให้มี
ความละเอียดมากขึน้ เพิ่มรายละเอียดในเว็บไซตใ์หม้ากขึน้ และอยากใหบ้รรยากาศภายในเว็บไม่
ดเูป็นการหาคู่มากจนเกินไป 

นอกจากนี ้เมื่อจัดท าการแจกจางตารางแบบไขวร้ะหว่างเพศวิถีกับความตอ้งการ 
พฤติกรรม และปัญหาในการใชง้านของผูใ้ช ้พบว่าเพศวิถีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ 
พฤติกรรม และปัญหาในการใช้งาน กล่าวคือ ผู้ใชท้ี่มีเพศวิถีแตกต่างกัน มิได้มีความต้องการ 
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พฤติกรรม และปัญหาในการใชง้านแตกต่างกนันั่นเอง ในการออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove เพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องความลื่นไหลทางเพศ ผู้วิจัยจึงมิได้ออกแบบให้มีการจ าแนกผู้ใช้ตามเพศวิถี
เหมือนเว็บไซตเ์วอรช์นัปัจจบุนั  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวขอ้งกับความหลากหลายทางเพศและ/หรือความลื่อนไหลทางเพศทั้งทางตรงและ
ทางออ้มรวมทัง้สิน้ 8 คน โดยการเลือกผูใ้หส้มัภาษณแ์บบเฉพาะเจาะจงโดยใชว้ิจารณญาณของ
ผูว้ิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเป็นผูท้ี่มีชื่อเสียงในแวดวงการท างานของตนทั้งในระดับจังหวัด 
ประเทศ และระหว่างประเทศ จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“Sexual Fluidity” หรือ “ความลื่นไหลทางเพศ” ว่าหมายถึง รสนิยมทางเพศของบุคคล ๆ หนึ่งที่
อาจจะแสดงออกทางกายภาพหรือไม่ก็ไดซ้ึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามบุคคลที่ชื่นชอบโดยไม่
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเพศสภาพของบุคคลนัน้ ๆ และอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์ต่าง ๆ 
นั่นเอง  

นอกจากนีย้ังพบว่า ความลื่นไหลทางเพศตามนิยามขา้งต้นส่งผลต่อรูปแบบการ
ด ารงชีวิต โดยอาจมาในรูปแบบของแรงกดดันในครอบครวั หรือจากสังคม ท าใหเ้ปิดเผยตัวตน
ไม่ได ้ถูกนินทา เป็นตน้ ซึ่งท าใหไ้ม่ควรน าเรื่องนีม้าใชใ้นการจ าแนกผู้ใช ้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอนัเก่ียวขอ้งกบัความลื่นไหลทางเพศ โดยควรจ าแนกตามความชอบ รูปแบบการด ารงชีวิต 
งานอดิเรก / กิจกรรมที่ชื่นชอบ อายุ และภูมิล  าเนา ส่วนเพศสภาพ หรือเพศก าเนิด อาจพิจารณา
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการคน้หาเพื่อนใหม่ แต่ไม่ควรเปิดเผยขอ้มลูสว่นนีเ้ป็นสาธารณะ  

ปัญหาในการใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove และเว็บไซตอ่ื์น ๆ ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการหลอกลวง ถูกคุกคาม ขอ้มูลหรือรูปถ่ายไม่เพียงพอส าหรบัการ
ตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี ้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงเว็บไซต์ BlazingLove คือ ควรมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ช ้แนะน าเพื่อนตามรูปแบบการด ารงชีวิตที่สอดคลอ้งกัน วางระบบสมาชิกให้
ชดัเจนไม่ซ  า้ซอ้น เพิ่มฟีเจอรก์ารบล็อกผูใ้ชท้ี่ไม่พึงประสงค ์และจดัวางระบบความเป็นส่วนตวัของ
ผูใ้ชใ้หดี้ เป็นตน้ 

ซึ่งเมื่อด าเนินการวิเคราะห ์สังเคราะห ์และน าผลการวิจัยทั้งสองส่วนไปใชใ้นการ
ออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove โฉมใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซตใ์หร้องรบัการใช้
งานบนอุปกรณ์หลายชนิด (Responsive Web Design) ตามหลักองค์ประกอบในการออกแบบ
ประสบการณผ์ูใ้ชท้ี่ดี โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมาสรา้งเป็นแบบจ าลอง
บคุคล (Persona)ซึ่งเป็นตวัแทนของกลุม่ผูใ้ชเ้ปา้หมายของ BlazingLove 8 คน จากนัน้ไดน้ าไปใช้
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ในการก าหนดขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ในการออกแบบ (Design Guideline) ซึ่งประกอบไปดว้ย โลโก ้สี
หลัก สีรอง แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สโลแกน และวิธีการใช้งานโลโก้แบบต่าง ๆ เป็นต้น 
หลงัจากนั้น ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมดมาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ประสบการณ์ผูใ้ชโ้ดยรวม
ของเว็บไซต์ BlazingLove กล่าวคือ ลดทอนความเป็นเว็บไซต์หาคู่ สรา้งบรรยากาศในการหา
เพื่อนและสรา้งชุมชนแห่งรกัที่ความเท่าเทียม (Community of Equally Love) และยงัเป็นเว็บไซต์
ที่มีประโยชน ์หรือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมาย และสง่มอบประสบการณท์ีดีที่มี
องคป์ระกอบครบทัง้ 7 ประการ  

ซึ่งผูว้ิจัยไดอ้อกแบบใหเ้ว็บไซต ์BlazingLove เวอรช์ันใหม่ โดยแตกต่างจากเวอรช์ัน
เดิมที่มีเพียง 3 ฟีเจอร ์ไดแ้ก่ การสรา้งโพสต ์(Create Post) การคน้หา (Search) และการจดัเรียง 
(Sorting) เท่านัน้ ในเว็บไซตเ์วอรช์ันใหม่จะมี หน้าหลัก ฟีเจอร ์และฟังกช์ันใหม่ ไดแ้ก่ เนวิเกชัน 
(Navigation) เข้าสู่ระบบ (Log in) / สมัครสมาชิก (Sign up) หน้าหลัก (Homepage) กิจกรรม 
(Events) การจับคู่ อัต โนมั ติ โดยระบบ BlazingLove (BlazingLove Match) การแจ้ง เตือน 
(Notifications) ส ารวจ (Explore) โปรไฟล ์(Profile) การสนทนา (Chat) และรายชื่อเพื่อน (Friend 
list) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผูใ้ชท้ี่ดีตามองคป์ระกอบทัง้ 7 ประการของ Peter Morville (2014) 
โดยสรุปดงันี ้

1. มีประโยชน์ หรือ Useful เว็บไซต์ BlazingLove โฉมใหม่ที่ ออกแบบต้องมี
ประโยชนม์ากกว่าของที่มีอยู่แลว้ หรือใหป้ระสบการณท์ี่ดีขึน้ โดยเพิ่มฟีเจอรต่์าง ๆ ที่ผูใ้ชต้อ้งการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนทนา รายละเอียดของ เนวิเกชัน (Navigation) ระบบสมาชิก กิจกรรม 
และขอ้มลูต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้ เป็นตน้ 

2. อยากได ้หรือ Desirable เว็บไซตโ์ฉมใหม่เป็นสิ่งที่ผูใ้ชม้ีความปรารถนา หรือมี
อารมณค์วามอยากไดเ้นื่องจากออกแบบตามผลการศกึษาจากผูใ้ชจ้รงิ ตลอดจนผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. เขา้ถึงได ้หรือ Accessible เว็บไซต ์BlazingLove ที่ออกแบบใหม่เพื่อรองรบักลุ่ม
ผูใ้ช้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงได้ รองรบัการใช้งานของผู้ใชทุ้กคน ตามสถิติการเข้าใชง้าน ผู้ใช้
มากกว่าร้อยละ 90 เข้าใช้งานเว็บไซต์ BlazingLove ผ่านมือถือ (Mobile devices) ผู้วิจัยจึง
ออกแบบเว็บไซต ์BlazingLove ใหส้ามารถรองรบัการแสดงผลบนหนา้จอที่หลากหลาย กล่าวคือ
รองรบัการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิดนั่นเอง ในอนาคต หากมีทุนทรพัย์มากเพียงพอ ผู้วิจัย
อาจจะพิจารณาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัต่อไป แต่ปัจจุบนัดว้ยขอ้จ ากดัดา้นทุนทรพัยแ์ละปรมิาณ
ผูใ้ชท้ี่เขา้ใชง้านระบบผ่านคอมพิวเตอร ์แมจ้ะมีเพียงเล็กนอ้ยแต่ก็เป็นกลุ่มที่เขา้ใชง้านเป็นประจ า
จึงยงัจ าเป็นตอ้งมีระบบที่รองรบัผูใ้ชก้ลุม่นีอ้ยู่ 
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4. เชื่อถือได ้หรือ Credible เว็บไซตท์ี่ออกแบบใหม่ไดม้ีการเลือกใชส้ี ตัวอกัษร การ
จัดวาง ตลอดจนการจัดระบบสมาชิก การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ (Verified) การเพิ่มฟีเจอรก์าร
บล็อกผูใ้ชไ้ม่พงึประสงค ์และฟีเจอรอ่ื์น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บัเว็บไซต ์BlazingLove  

5. คน้หาพบ หรือ Findable เว็บไซต ์BlazingLove โฉมใหม่ ไดเ้พิ่มฟีเจอรก์ารจบัคู่
อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove (BlazingLove Match) และส ารวจ (Explore) ที่จะช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถคน้หาเพื่อนที่มีความชอบ รูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนสามารถเพิ่มแท็ก (Tag) ไดเ้อง
เพื่อใหส้ามารถคน้หาไดง้่ายขึน้ดว้ย  

6. ใช้งานได้ หรือ Useable การออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove โฉมใหม่ได้ท าให้
การคน้หา เพิ่ม และติดตามเพื่อนใหม่ ตลอดจนเรียกดรูายชื่อเพื่อนที่ติดตามอยู่ไดง้่าย นอกจากนี ้
ผูใ้ชย้ังสามารถสนทนากับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า ค้นหาและลบการสนทนาเก่าไดง้่าย และที่
ส  าคญัยงัสามารถบล็อกผูใ้ชท้ี่ไม่พงึประสงค ์รายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมไดด้ว้ยตนเองอีกดว้ย  

7. มีคุณค่า หรือ Valuable เป้าหมายของการเขา้ใชง้านเว็บไซต ์BlazingLove ของ
ผูใ้ชคื้อการหาเพื่อนคยุ และการสรา้งเครือข่ายในการท างานและธุรกิจ ดังนัน้ เว็บไซตโ์ฉมใหม่จึง
ไดร้บัการออกแบบเพื่อลดบรรยากาศของการหาคู่ โดยการเลือกใชส้ีสนั และยกเลิกการจ าแนกผูใ้ช้
ดว้ยเพศวิถี คงไวเ้พียงเพศสภาพเพื่อใชใ้นการคน้หาเท่านัน้ 
 
5.2 อภปิรายผล 

 ลักษณะกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ BlazingLove สามารถก าหนดได้โดยใช้
รูปแบบการด ารงชีวิต ความชื่นชอบ อาย ุรายได ้และภมูิล  าเนาตามแนวคิดและทฤษฎีของ Walker 
& Mullins (2008, 129) Armstrong (2011) และ Kotler (2021) แต่ดว้ยปัญหาเก่ียวกับความลื่น
ไหลทางเพศที่ผู ้ใช้ไม่ต้องการให้มีการระบุ ชี ้ชัด หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของหนองพล  (2562) College (2019) และ  Savin-Williams (2017) นอกจากนี ้
ผลงานวิจัยนีย้ังสามารถใหค้ าจ ากัดความของค าว่า “ความลื่นไหลทางเพศ” เพื่อลดปัญหาของ
ความขดัแยง้ แรงกดดนัทางสงัคม ครอบครวั และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งผูว้ิจยัคาดหวงัว่าการมีค านิยามที่
ชดัเจนจะช่วยแกไ้ขปัญหานีไ้ปได ้ 

 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูใ้ชข้อง BlazingLove.com มีความหลากหลายทาง
เพศมากกว่าเดิมที่เคยจ าแนกกลุ่มไวเ้ดิม ซึ่งเว็บไซตเ์วอรช์นัเดิมไดจ้ าแนกเพศวิถีของผูใ้ชอ้อกเป็น 
13 เพศ แต่ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ผูใ้ชข้องเว็บไซตม์ีเพศวิถีที่แตกต่างกันอย่างน้อย 14 เพศ 
และยังมีบางคนที่ไม่สามารถระบุไดว้่าตนเองเป็นเพศใดอีกดว้ย นอกจากนี ้เมื่อเทียบกบัสถิติการ
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เขา้ใชง้านของผูใ้ชท้ี่ Google Analytic เก็บใหเ้จา้ของเว็บไซตเ์พียงเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น 
(BlazingLove, 2563) เพศเป็นหนึ่งในขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลที่ส  าคญัในการก าหนดกลยุทธท์าง
การตลาด การที่ผูดู้แลเว็บไซตม์ีขอ้มูลที่ละเอียดมากขึน้จะสามารถก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดไดเ้หมาะสมมากขึน้ อย่างไรก็ตามความจ าเป็นในการเก็บขอ้มูลเ ก่ียวกับเพศของ
ผูใ้ช ้ขดัแยง้กบัความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่ไม่ตอ้งการใหม้ีการจ าแนกกลุ่มผูใ้ชด้ว้ยเพศวิถี ซึ่งการเก็บ
ขอ้มลูนีต้รง ๆ อาจท าใหผู้ใ้ชม้ีประสบการณท์ี่ไม่ดีในการใชง้านเว็บไซตไ์ด ้ผูว้ิจยัจึงออกแบบใหไ้ม่
มีการแสดงขอ้มลูอนัเก่ียวขอ้งกับเพศของผูใ้ชบ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชทุ้กคน แต่จะก าหนดใหร้ะบุเพศ
วิถีของตนเพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการคน้หาและน าไปใชใ้นการประมวลผลของระบบการแนะน าคู่ที่
เหมาะสมใหก้บัผูใ้ชเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่ว 

 ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove ส่วนใหญ่มิไดต้อ้งการใช้
งานเพื่อหาคู่เป็นส าคัญ แต่เป็นการเขา้มาใชง้านเพื่อหาเพื่อนคุยและสรา้งคอนเนคชันเพื่อการ
ท างานมากกว่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชันหาคู่อ่ืน ๆ จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูใ้ช้
เป้าหมายของ BlazingLove จะมีวัตถุประสงคใ์กลเ้คียงกับ Plenty of Fish (Fleenor, 2021) มาก
ที่สุด ในขณะที่เว็บไซตห์าคู่อ่ืน ๆ ส่วนมากจะจัดท าขึน้เพื่อให้บริการหาคู่ส  าหรบักลุ่มคนต่าง ๆ 
เท่านั้น แต่เว็บไซต์นีม้ีกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงและเพศชาย มิได้มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับ 
BlazingLove แต่อย่างใด ท าใหเ้มื่อพิจารณาในมมุของการแข่งขนั การออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช้
ใหม่ตามผลการวิจยันี ้จะช่วยให ้BlazingLove แกไ้ขปัญหาในการใชง้าน ตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายไดดี้ยิ่งขึน้ และสรา้งรายได้ใหก้ับผูก้่อตัง้และเจา้ของเว็บไซตไ์ดอ้ย่างยั่งยืน
ในอนาคต 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ผู ้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของเว็บไซต ์
BlazingLove ก็คือรายไดข้องกลุม่ผูใ้ชเ้ป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัสองกลุ่ม กล่าวคือกลุม่หนึ่งมี
รายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นรายไดร้ะดับปานกลาง ขณะที่อีกกลุ่ม
หนึ่งมีรายไดค่้อนขา้งสงูคือมากกว่า 75,000 บาทต่อเดือน ซึ่งส่งผลต่อก าลงัซือ้ของผูใ้ช ้ดังนัน้ ใน
การก าหนดราคาจึงตอ้งพิจารณาแบ่งระดบัราคาใหเ้หมาะสมส าหรบัผูใ้ชท้ัง้สองกลุ่ม กล่าวคือ มี
ค่าสมาชิกที่แตกต่างกันตามแพ็คเก็จที่น าเสนอ เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการและสอดรบักับ
ก าลังซือ้ของทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี ้ การก าหนดค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงประเด็นนีเ้ป็นส าคญัอีกดว้ย อีกทัง้ยังสามารถใชเ้กณฑเ์รื่องราคามาช่วยในการแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้ในการเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซตจ์ะจดัขึน้เพื่อใหบ้รกิารสมาชิกต่อไปในอนาคต 
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 นอกจากนัน้ เนื่องจากผูใ้ชส้่วนใหญ่ชื่นชอบการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การรอ้ง
เพลง ซึ่งขอ้มลูเหล่านี ้นอกจากจะสามารถน าไปก าหนดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อน าเสนอต่อผูใ้ช้
เพื่อสรา้งชุมชนและรายได้แลว้ เว็บไซตย์ังสามารถน าไปใชใ้นการหาพันธมิตรและคู่คา้ เพื่อเป็น
การหารายได้จากการโฆษณา และ/หรือ เป็นการลดตน้ทุนในการจัดกิจกรรมอีกด้วย อีกทั้งยัง
สามารถน าไปใชใ้นการขยายฐานลกูคา้ หรือสรา้งการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเว็บไซตใ์นกลุ่มผูใ้ชใ้หม่ได้
อีกดว้ยโดยการรว่มมือกบัตราสินคา้อ่ืน ๆ  

 จากการน าเอาผลการวิจยัที่ไดท้ัง้จากเชิงปรมิาณและคณุภาพมาประกอบกนัช่วย
ใหผู้ว้ิจัยซือ้เป็นนักออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจความคิด ความตอ้งการ และปัญหา
ต่าง ๆ ของผูใ้ชม้ากขึน้ จนสามารถออกแบบปรบัปรุงเว็บไซตใ์หส้ามารถส่งมอบประสบการณ์ผู้
ใชไ้ดค้รบองคป์ระกอบทัง้ 7 ประการของ Peter Morville (2014) ซึ่งผูว้ิจยัพบว่า ความตอ้งการและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู ้ใช้ประสบสามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ตามหลักการ
ดังกล่าว แต่ในการพัฒนาเว็บไซต์นอกจากความต้องการของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจอีกดว้ย ซึ่งผูว้ิจยัไดข้อ้มลูการจดัวางระบบสมาชิกและการเก็บเงินจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญจึงสามารถน ามาออกแบบเป็นเว็บไซตต์น้แบบไดต้ามที่แสดงไวใ้นบทที่ 4  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ต้องการออกแบบพัฒนา
เว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร นักออกแบบ นักการตลาด หรือผูม้ีส่วนได้
สว่นเสียเก่ียวกบัธุรกิจ ดงันี ้ 

 1. ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันใด ๆ ควรที่จะศึกษาและ
ท าความเขา้ใจธุรกิจและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อระบุว่ากลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชัน คือใคร โดยสังเขป และสามารถน ามาใชเ้ป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างในการท าวิจัยเพื่อ
ออกแบบประสบการณผ์ูใ้ชไ้ด ้(UX research) 

 2. เมื่อทราบว่ากลุม่เปา้หมายเป็นใครแลว้ จึงด าเนินการศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจ
ปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บขอ้มูล เช่น การ
วิจยัเชิงปรมิาณ การวิจยัเชิงคณุภาพ การคิดเชิงออกแบบ การระดมสมอง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ไม่จ าเป็นตอ้งท าการวิจยัอย่างเป็นทางการแต่เพียงอย่างเดียว 

 3. หลงัจากไดข้อ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการและปัญหาของผูใ้ชแ้ลว้ นกัออกแบบ
ควรน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่
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ประกอบไปดว้ย Solutions ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บอกออกมา 
หรือ Latent needs ก็ตาม ซึ่งการออกแบบเว็บไซตใ์หม้ีองคป์ระกอบครบถว้นถามองคป์ระกอบ
ของประสบการณผ์ูใ้ชน้ัน้จะช่วยสง่มอบประสบการณท์ี่ดีใหก้บัผูใ้ชน้ั่นเอง  

 4. ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องไม่เพียงผู้ใช้ฝ่ายเดียว กล่าวคือจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ธุรกิจ และ
เทคโนโลยี ร่วมใหข้อ้มูลดว้ยเพื่อที่จะท าใหเ้ว็บไซตข์องเรามีความตอ้งการจากผูใ้ช ้(Desirable) 
สามารถอยู่รอดไดท้างธุรกิจ (Viable) และสามารถพัฒนาไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีที่มีอยู่ (Feasible) 
ซึ่งในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบเว็บไซต ์BlazingLove ตน้แบบนี ้โดยใชป้ระสบการณ์ผูใ้ชเ้ป็น
ส าคญั จึงอาจตอบโจทยเ์พียงความตอ้งการของผูใ้ชเ้ท่านัน้  

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

จากผลการวิจยันี ้ผูว้ิจยัขอเสนอหวัขอ้งานวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้ 
1. ความพงึพอใจในการใชง้านของผูใ้ชเ้ว็บไซต ์BlazingLove โฉมใหม่ 
2. รูปแบบและราคาส าหรับการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมส าหรับผู้ใช้เว็บไซต ์

BlazingLove 
3. กลยทุธก์ารตลาดเพื่อดงึดดูผูใ้ชใ้หม่และรกัษาผูใ้ชเ้ดิมของ BlazingLove 
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