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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนนิชีวิต
ของกลุมเกยในสังคมไทย และวิเคราะหความตองการการใชเว็บไซตเร่ืองเกยของกลุมเกยใน
สังคมไทย เพื่อพัฒนาเว็บทาที่ตอบสนองพฤติกรรมและความตองการใชเว็บไซตของกลุมเกยใน
สังคมไทย 

การศึกษาเพื่อพัฒนาเว็บทาสําหรับสังคมเกยชาวไทยนี ้ ใชการสัมภาษณกลุมประชากรเกย
จํานวน 50 คน วิเคราะหหารูปแบบการดําเนนิชีวติของเกยรวมกับขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเว็บทาที่สรางขึ้นไปทดสอบกับแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบวา  
กลุมประชากรเกยสวนใหญมีรูปแบบการดําเนนิชวีิตแบบ Healthy Gay Lifestyle เปน

รูปแบบการดําเนินชวีิตอยางคํานึงถึงสุขภาพ ใชวิธีการคบหาสมาคมหรือติดตอส่ือสารกับเพื่อนโดย
การพูดคุยในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ตเปนหลัก มีพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตโดยเขาใชทกุวนั  

สําหรับความตองการในการใชงานเว็บไซตคืออีเมลติดตองานและเพือ่น รองลงมาคือใช
คนควาหาขอมูลความรูโดยเขาชมทุกวนั เหตุผลที่ทําใหนยิมทองเว็บไซตนั้นคือความหลากหลาย
ของเรื่องราว เนื้อหาวัตถุประสงคของเว็บไซตและการสรางกลุมสังคมในเวบ็ไซต เมื่อนําเหตผุล
ดังกลาวมาใชในการพัฒนาเว็บทาเกยในสังคมไทยที่รักสุขภาพ โดยผลการทดสอบพบวาในหนา 
Health Care มีผูแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 47.67% หนา Food-Eating มีผูแสดงความคิดเห็น
รองลงมา คิดเปน 28.97% และหนา G-Sport มีผูแสดงความคิดนอยทีสุ่ด 23.36%  
 สําหรับความเขาใจในความเหมาะสมของแนวคดิของเวบ็ทาเกยรักสุขภาพ พบวาผูเขาชม
เว็บไซตเห็นดวยกับแนวคิด 77.36% ซ่ึงอยูในระดับด ี เร่ืองความเหมาะสมของการออกแบบเว็บทา



 จ

เปนภาพการตนูกราฟก ที่ไมจําเปนตองนําเสนอดวยภาพหวือหวาเนนสัดสวนความเปนชายนั้น
พบวาผูเขาชมเว็บไซตทั่วไปเห็นดวยวาเหมาะสม 62.26% เร่ืองความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ 
การใชสีและจดัองคประกอบของเว็บทานี ้พบวาผูเขาชมเว็บไซตเห็นวาเหมาะสม 66.04%  

เร่ืองการไดรับเนื้อหาสาระประโยชนจากเวบ็ทา พบวาผูเขาชมเว็บไซตเห็นดวยวาไดรับ
ประโยชน 66.04% เร่ืองการไดรับประโยชนจากเว็บที่ลิงคไปพบวาผูเขาชมเว็บไซตไดรับประโยชน 
71.70% เร่ืองความงายของการนําทางภายในเว็บทาพบวาผูเขาชมเว็บไซตเห็นดวยวางาย 58.49% 
และการใหระดับคะแนนเวบ็ทา พบวา ผูเขาชมเว็บไซตใหคะแนนในระดับดี 41.51% 

สรุปผลของการศึกษา พบวาหัวใจสําคัญของการออกแบบเว็บทาสําหรับสังคมเกยชาวไทย 
คือ การจัดวางแนวคดิที่สรางความแตกตางในเรื่องสุขภาพ ตลอดจนการจัดวางระบบการใชงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลพื้นฐานจากการวิจัยผูใช งานคนควาอิสระนี้เปนประโยชนตอนักศกึษา 
วิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซตใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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ABSTRACT 
 

This objective of this independent study are to : study behavior and lifestyle of gay group 
in Thai Society, analyse gay website needs of Thai gays, and design affective web portal to 
appropriate with Thai gay’s behaviors and needs. 

This study uses questionnaire interviews with 50 gays to gain information about their 
lifestyles internet usages and other related information. The results are : 

The preferred lifestyle of Thai gays is “Healthy Gay Lifestyle”. This lifestyle concerns 
on heath and well-being especially sport activities. They use a chat room on internet everyday to 
be the core channel of communication. 

The first objective of website use is for email contact with friends or for job-related and 
to search some information. The reason for using the most popular sites is the varity of 
informations, the story and website’s theme, friends and social group inside. These reasons are 
used to develop the web portal for Thai Gays who concern about their health. The results of 
feedback from study is the users most prefer 47.67% on Health Care, 28.97% on Food-Eating and 
23.36% on G-Sport. 

There is 42.86% of pleasure for the appropriate of gay health care web portal from guest 
comments. 
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The web user is most satisfied of format, style and development of web portal 55.32%, 
42.86 % of satisfaction on web’s information and 35.71% of satisfaction on web’s useful.  

In summary it was found that the important part of designing web portal of Thai gay 
community is to design the distinctive concept of health and the effective means of use by using 
information from users themselves. The independent study contributes to those who seek 
research–based information for web portal design including students, researchers, academics and 
general public users. 
 


