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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร  และปจจัยที่นํามาสูการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เปนรูปแบบเฉพาะการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Quantitative  Research)  ดวยวิธีการสังเกตการณ  
(Observation)  ในหองสนทนาที่ไดรับความนิยม  4  หองสนทนา  คือ  หองกรุงเทพ,  หองหาแฟน,   
หองคนทํางาน  และหองเชียงใหม  รวมระยะเวลา  2  เดือนในการเก็บขอมูล  การวิเคราะหเนื้อหา   
(Content  Analysis)  วิเคราะหจากตัวอยางการสนทนาที่เก็บขอมูลไวจากการสังเกตการณ  และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  (In - depth  interview)  จากกลุมตัวอยางที่สนทนาในหองสนทนาภาษาไทย
ผานโปรแกรม  Pirch98  จํานวน  30  คน  โดยแบงตามเกณฑ  อายุ  อาชีพ  และระดับการศึกษา 
 จากการวิจัยพบวาผูใชโปรแกรม  Pirch98  ใชนามแฝงมากกวาที่จะใชช่ือจริงในการ
สนทนา  นอกจากนี้ยังพบวานามแฝงที่ใชนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดใหมีผูสนใจเขามาสนทนาดวย  
รวมถึงการใชขอความทักทายที่นาสนใจ  ขอความตาง ๆ  ที่ใชในการสนทนานั้น  มีการผสมผสาน
ขอความ  หรือสัญลักษณตาง ๆ  และมีการใชศัพทที่ใชกันเฉพาะกลุม  รวมถึงการใชคําที่เพี้ยนไปจาก
หลักไวยากรณนั้น  เปนการแสดงออกโดยการเรียนรูจากผูที่ใชหองสนทนานั้น ๆ  อยูเดิม  ผูสนทนา
มีการปกปองตนเองในการสนทนา  โดยสวมบทบาทสมมุติ  หรือปกปดขอมูลสวนตัวบางอยาง 

วัตถุประสงคในการเขามาใชหองสนทนานั้น  เพื่อการเขามาหาเพื่อนสนทนา  การเขามา
เพื่อนัดพบคูสนทนา  การเขามาเพื่อหาคูนอน  หรือซ้ือขายบริการทางเพศ  หรือการเขามาโฆษณา
สินคา  ประชาสัมพันธเว็บไซต  และขอใหชวยโหวตคะแนนในการประกวดตาง ๆ  ผูสนทนาบาง
คนมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  จนกลาวไดวาเปนลักษณะของชุมชนเสมือนจริง  และมีการ
แบงเปนชุมชนเสมือนจริงยอย ๆ  ที่อยูรวมกันและมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย  และมีการทับ
ซอนกันระหวางชุมชนยอย ๆ  ในเวลาเดียวกัน  นอกจากนี้ยังพบวามีลักษณะของการเคลื่อนยายของ
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ABSTRACT 
 

The  objective  of  this  research  was  to  study  communication  patterns,  and  
factors  which  influence  the  expression  of  behavior  and  communication  patterns  of  
participants  in  the  Thai - language  chat  rooms  through  the  Pirch98  program  on  the  
Internet. 

The  research  used  qualitative  research  method  through  participatory  observation  
in  four  chat  rooms  ;  namely,  Bangkok  Room,  Mate - seeking  Room,  Working  People  
Room,  and  Chiang  Mai  Room  over  a  two - month  period.  Content  analysis  of  the  
conversation  samples  collected  from  the  participatory  observation  was  also  used  along  
with  in - depth  interviews  of  30  sampled  participants  who  participated  in  the  above  chat  
rooms.  The  sampled  participants  were  selected  by  using  the  following  criteria – age,  
occupation,  and  education. 

The  research  found  that  the  users  of  Pirch98  program  tended  to  use  
pseudonyms  rather  than  real  names.  The  uses  of  pseudonyms  as  well  as  greeting  
messages  played  an  important  role  in  attracting  people  to  join  in  the  conversation.  As  for  
the  texts  in  the  conversation,  a  combination  of  texts  and  signs  as  well  as  group - based  
vocabulary  and grammatically - incorrect  words  were  used.  Such  expressions  reflected  the  
learning  of  the  chat  room  users,  their  self - protection  in  the  conversation  via  role  plays  
and  concealment  of  personal  information. 

As  for  the  objectives  in  using  chat  room,  several  objectives  were  found  
including  seeking  a  conversation  partner,  seeking  a  date,  seeking  a  sleeping  partner,  sex  
trade,  merchandise  advertising,  website  public  relations,  requesting  votes  for  different  types  
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of  contests  and  so  forth.  Some  participants  had  continuous  interaction  to  the  point  that  
the  chat  rooms  became  a  virtual  community  which  was  divided  into  smaller  virtual  
communities.  These  smaller  communities  were  inter - related  as  networks  which  were  
simultaneously  overlapped.  Furthermore,  the  research  found  that  there  was  a  migration  of  
community  from  real  to  virtual,  from  one  real  to  another  real  community,  and  from  
virtual  to  real. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีทําใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด หากยอนไปในอดีตเมื่อหาแสนปที่แลวมนุษยสามารถสงสัญญาณทาทางในการ
ส่ือสารระหวางกันจนพัฒนามาเปนภาษา มนุษยใชระยะเวลานานพอสมควรในการพัฒนา
ตัวหนังสือขึ้นมาใชแทนภาษาพูด โดยสามารถจัดพิมพหนังสือไดเมื่อประมาณ 500 - 800 ปที่แลว  
และนับเปนกาวแรกที่เทคโนโลยีเร่ิมเขามามีสวนโดยใชเทคโนโลยีในการพิมพทําใหมีการสื่อสาร
ดวยขอความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกันโดยการสงขอความ   
มาเปนเสียงทางสายโทรศัพท ตอมาก็มีการสงภาพทางโทรทัศน และลาสุดคือยุคคอมพิวเตอร       
ทําใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบขาวสารตาง ๆ  ตามมา 

คอมพิวเตอรไดเร่ิมตนจากการมีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพียงไมกี่ช้ิน ในอดีตผูคนใช
คอมพิวเตอรเพื่อการคํานวณทางคณิตศาสตรเทานั้น ตอมาไดมีการพัฒนาโดยนําเอาคอมพิวเตอร 
ไปเชื่อมตอกับส่ืออ่ืน ๆ เพื่อใชในการสงขอมูล ซ่ึงการสงขอมูลในชวงแรก ๆ นั้น ขอมูลที่สงไปจะ
เปนตัวอักษร (text) เทานั้นและตอมาไดมีการพัฒนาเปนรูปภาพ (graphics) รวมทั้งมีสีสันเพิ่มมาก
ขึ้น  จากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถสงสื่อที่เปนอิเล็กทรอนิกสได (electronic  
media) มนุษยยังสามารถผลิตส่ือและใชส่ือไดหลากหลายระบบและหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง
สามารถสงขอมูลในรูปแบบขอมูลทางดานคอมพิวเตอร (computer data) และส่ือทางดาน
อิเล็กทรอนิกส (electronic media) ผานสายโทรศัพทหรือผานระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร
ทองถ่ิน (Local Area Network) หรือที่รูจักกันในชื่อวา LAN เมื่อมีการใชดาวเทียมและใชเคเบิ้ล    
ใยแกวนําแสงในการติดตอส่ือสาร ทําใหเกิดการพัฒนาอยางรุดหนาของเทคโนโลยีทางดานการ
ส่ือสารโทรคมนาคม และนําไปสูการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารโดยอาศัยระบบเครือขายขาม
จังหวัดและขามประเทศ (Wide Area Network) หรือท่ีรูจักกันในชื่อวา WAN จากรูปแบบดังกลาว 
นี้เองที่นําไปสูการพัฒนารูปแบบของระบบโครงขายสารสนเทศที่ครอบคลุมไปทั่วโลก (global  
information networks)  จึงเกิดเน็ตเวิรก (network) หรือเครือขายคอมพิวเตอรขึ้นมา  ทําให
คอมพิวเตอรสามารถสงขอมูลไปไดรอบโลกรวมทั้งสามารถติดตอถึงกันไดโดยไมมีจุดเริ่มตนหรือ
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จุดสิ้นสุด  การติดตอส่ือสารกันสามารถทําไดตลอดเวลาและทุกทิศทาง  ทําใหทุกพื้นที่สามารถ
เชื่อมโยงอาณาเขตเปนหนึ่งเดียว 

การสรางเครือขายจะเปนลักษณะการเชื่อมโยงเขาหากันเปนระบบ  จากระบบเล็กเขาสู
ระบบใหญ  จากระบบหนึ่งเกตเวย (gateway) เขาสูอีกระบบหนึ่ง ในที่สุดก็จะมีคอมพิวเตอรในโลก
ที่เชื่อมโยงถึงกันเปนลาน ๆ  เครื่อง  เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกันเปนไปไดอยางงายดายและกวางไกล “อินเทอรเน็ต”  จึงเขามามีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยและตอส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ อินเทอรเน็ตเปนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลกใบนี้  อินเทอรเน็ตใชเปนเพียงชิ้นสวนของซอฟตแวร 
ฮารดแวร  เทานั้น  แตอินเทอรเน็ตยังรวมถึงระบบคอมพิวเตอร สายเคเบิ้ล และผูคนอีกมากมาย     
ที่ส่ือสารกันบนเครือขายคอมพิวเตอรนี้ 

บทบาทของคอมพิวเตอรในสังคมยุคสารสนเทศ  คือ เปนระบบลําเลียงขอมูลที่          
ถูกประดิษฐขึ้นโดยมีนัยของความเปนเทคโนโลยีการสื่อสารมากกวาจะเปนเครื่องมือที่ถูกใชงาน
เพียงอยางเดียว  และยังสามารถสรางผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมในระดับโครงสรางไดอีกดวย  
ความตางของการสื่อสารผานคอมพิวเตอรกับสื่อในสมัยกอน คือ ความตางในแงทาทีของการ
กระทําตอส่ือ ที่สามารถใชเมื่อไหรก็ได (transient) ไมติดเงื่อนไขเรื่องเวลา มีความหลากหลายในแง
เสนทางหรือชองทาง (multi – model) การสื่อสาร และเปดโอกาสใหกับผูส่ือสารในการกระทําการใด ๆ  
กับเนื้อหาสารก็ได (mani pulation of content) (Lindlof, T. และ Shatzer, M., 1998) ลักษณะที่สําคญั
อีกประการของการสื่อสารผานคอมพิวเตอร คือ ความเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีลักษณะสากล  
(universal medium) ในตัวของมันเอง คือ เปนทั้งเครื่องรับและลําเลียงขาวสาร (information  
processing machine) ซ่ึงมีศักยภาพเหมือนกับเครื่องรับและลําเลียงขอมูลขาวสารอยางอื่น ๆ ที่มีอยู
ทั่วไป  ฉะนั้นคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย  ในฐานะที่เปนอุปกรณการสื่อสารอยางหนึ่ง  
จึงสามารถที่จะจัดการกับขอมูลขาวสาร (transformations) ที่ถูกสื่อสารไดอยางเปนสากล คือ              
จะสื่อสารที่ใดก็ได ดวยความเปนสากลของมัน คือ ทําไดเหมือนกับเครื่องรับและลําเลียงขอมูล
ขาวสารอื่น ๆ  (Postmes, T., Spears, R. และ  Lea, M., 1998) 

คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงเปนเครือขายนั้นมีพันธกิจในดานการเปนส่ือกลางของการ
ส่ือสารระหวางบุคคล (person – to – person communication medium) ทั้งนี้โดยการประยุกตใช
รูปแบบการสื่อสาร ซ่ึงไดแก “e – mail”, “voice – mail” และ “desktop video conferencing”  
คอมพิวเตอรถูกนํามาใชสนับสนุนในการตอรองระหวางกลุม (group negotiation) และการสรางเวที
สาธารณะในการถกเถียงแสดงความคิดเห็น (discussion  forums) อาทิเชน “chatbox” หรือการเลน
เกมสที่อาศัยการปฏิสัมพันธ (interactive gaming) นอกจากนั้นคอมพิวเตอรยังถูกนํามาใชในฐานะที่
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เปนส่ือกลางของการสื่อสารมวลชน (mass communication medium) ที่แสดงหนาที่คลายกับสื่อ
ดั้งเดิม เชน หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน จากหนาที่ของคอมพิวเตอรดังกลาวแสดงใหเห็นวา  
คอมพิวเตอรมีศักยภาพในการสื่อสารที่มี ส่ือเปนศูนยกลางในหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงจาก
คุณลักษณะดังกลาวทําใหคอมพิวเตอรแตกตางไปจากสื่อชนิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมากอน 

ในสภาพการสื่อสารดวยคอมพิวเตอรจะมีลักษณะที่เรียกวา สภาวะแวดลอมจําลองที่ถูก
สรางขึ้นในโลกอิเล็กทรอนิกส (cyberspace) โดย Philip Elmer – DeWitt (1995) ไดนิยามคําวา  
“cyberspace”  ในนิตยสาร  Times  Magazine  ไววา 

“การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรนั้น เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมของมนุษยชาติ  
โดยในการสื่อสารจะใหความรูสึกเหมือนผูส่ือสารอยูในหองเดียวกัน ทําใหเกิดลักษณะ
เปนผูผลิตทางพันธุกรรม (genetically programmed) ซ่ึงจะพบไดวาในการสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail) จะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร         
การติดตอกัน  โดยผูที่ไม เคยพบกันและไม เคยเห็นหนากันมากอน  อีกทั้ง เปน
ปรากฏการณที่ผูสงสารและผูรับสารมีการโตเถียงกัน และแสดงความคิดเห็นที่หาจุดจบ
ไมไดเปรียบเสมือนกับเปนการสื่อสารในพื้นที่ที่เปนลักษณะในอุดมคติ สภาพที่ให
ความรูสึกเสมือนจริง  เปนโลกเสมือน  (virtual  reality)” 

  
ในสภาวะแวดลอมจําลองที่ถูกสรางขึน้ในโลกอิเล็กทรอนกิส (cyberspace) จะมกีารแสดง

ความหมายทางสัญลักษณ (semiosis) และเปนที่นาสังเกตวาจะไมกลาวคําวา cyberspace ในแงที่วา
เปนตวัส่ือเฉพาะเหมือนกับส่ือวิทยุ โทรทศัน หรือโทรศัพท แตจะกลาวคําวา cyberspace เหมือนเปน
สภาพแวดลอมหรือระบบที่ซับซอน เปนสภาพแวดลอมที่ไมใชสถานที่จริง แตกลับเปนสภาพแวดลอม
ที่จําลองขึ้น (virtual universe) Elmer – DeWitt (1995) กลาววา เปนการปลดเปลือ้งความมั่นคง  
อํานาจ ความสวยงาม และสถานะทางสังคม คนจึงตองการอยูในสภาพ cyberspace เพื่อหนจีาก 
โลกท่ีนาเบื่อ 

เมื่อประมาณ 5 - 6 ปมาแลวอินเทอรเน็ตเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป แมแตผูที่ไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใช หรือผูที่ไมมีโอกาสใชก็สามารถรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตได Morris (1996) 
ไดแบงรูปแบบการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตไว 4 ระดับ  โดยแบงตามเกณฑการเปนผูสงสาร
และผูรับสารในการใชอินเทอรเน็ตดังนี้ 
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1. การสื ่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกัน (one – to - one asynchronous  
communication) ตัวอยางของการสื่อสารรูปแบบนี้ ไดแก จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส  E-Mail หรือ  
Electronic  Mail 

2. การสื่อสารระหวางกลุมบุคคลแบบไมพรอมกัน (one – to - many asynchronous  
communication) ตัวอยางของการสื่อสารรูปแบบนี้ ไดแก Usenet, Electronic Bulletin Boards และ  
Listservers ผูรับสารตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูโปรแกรม และสามารถเรียกขอมูลออกมาดูเฉพาะ
หัวขอที่สนใจได 

3. การสื่อสารแบบพรอมกันและเปนการสื่อสารที่มีการโตตอบทันทีทันใด  
(asynchronous communication) ทั้งในแบบ one – to – one ไปจนถึง one – to - many ตัวอยางของ
การสื่อสารรูปแบบนี้  ไดแก  หองสนทนา  (Chat  Rooms) 

4. การสื่อสารแบบไมพรอมกันระหวางผู รับสารและผูส งสาร  (asynchronous  
communication) เปนการสื่อสารแบบ many – to - one, one – to - one หรือ one – to - many ซ่ึงมี
ลักษณะการสื่อสารที่ผูรับสารตองการจะคนหา site เพื่อที่จะเขาไปคนหาขอมูลขาวสาร ตัวอยาง
ของการสื่อสารรูปแบบนี้  ไดแก  เว็บไซต  Gophers  และ  FTP  sites 

การสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร (Computer – Mediated Communication)  
หรือที่เรียกวา CMC นั้น เปนกระบวนการของการสื่อสารที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยจะมีรูปแบบ
ของการสื่อสารที่เปนพื้นฐานทั่วไปอยู 3 รูปแบบ คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail)  
หรืออีเมล (E- Mail), กระดานขาว (Bulletin Board) และหองสนทนา (Chat Rooms) โดยจดหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรืออีเมลจะทําใหผูใชระบบคอมพิวเตอรสามารถสงขอมูลขาวสารถึงกันและกัน
ไดทั่วโลก และในปจจุบันยังสามารถทําการแนบไฟลเอกสารของคอมพิวเตอร หรือรูปภาพตาง ๆ  
ไปกับอีเมลไดดวย จึงทําใหเพิ่มความสะดวกสบายไดมากขึ้น สวนกระดานขาวจะใหผูใช
คอมพิวเตอรสามารถสงขอมูลขาวสารเปนลักษณะฐานขอมูล (database) และสามารถที่จะสงไปยัง
ผูรับเปนจํานวนมากได โดยรูปแบบการสื่อสารทั้งสองรูปแบบนี้ จะเปนกระบวนการสื่อสารที่มี 
การสงและรับขอมูลระหวางผูรับสารและผูสงสารที่เกิดขึ้นไมพรอมกัน  สวนรูปแบบของการ
ส่ือสารที่เปนการสนทนาในหองสนทนาบนเครือขายคอมพิวเตอรจะไมเปนการเก็บขอมูลแตจะ     
สงขอมูลจากการพิมพจากจอคอมพิวเตอรโดยตรงของบุคคลหรือกลุมบุคคล  ซ่ึงจะเปนรูปแบบการ
ส่ือสารที่มีการสงขอมูลและรับขอมูลระหวางผูรับสารและผูสงสารที่เกิดขึ้นแบบพรอมกัน ซ่ึงจาก
รูปแบบการสื่อสารที่เปนการสนทนาในหองสนทนาบนเครือขายคอมพิวเตอรดังกลาวนั้นเปนการ
ทาทายความเขาใจในความแตกตางของการพูดและภาษาเขียน  จากการวิเคราะหการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางบุคคลในบริบทปกติพื้นฐานของการปฏิสัมพันธกันจะอยูที่การพูด ซ่ึงเปนลักษณะแบบ

DPU



 5

เผชิญหนา แตจากลักษณะของการสนทนาในหองสนทนาบนเครือขายคอมพิวเตอรนี้ จะอยูใน
รูปแบบของการเขียน โดยใชวิธีการพิมพขอความลงบนคียบอรดในการโตตอบกัน นอกจากนี้การ
ส่ือสารในหองสนทนาจะเปนการรวมรูปแบบที่เปนลักษณะเหมือนกับการโทรศัพทผสมผสานกับ
การเขียนจดหมายไปพรอม ๆ กัน คือจะใหความรูสึกเหมือนไดเขียนจดหมายแตก็มีการโตตอบกัน
ไดในทันทีทันใดเหมือนกับวากําลังคุยโทรศัพทอยูนั่นเอง 

การสนทนาในหองสนทนาบนเครือขายคอมพิวเตอร Elizabeth M. Reid (1991) เร่ิมตน
ในป 1988 โดย Jarkko Oikarinen ซ่ึงอยูที่มหาวิทยาลัย Oulu ประเทศฟนแลนดเปนผูเขียนตนแบบ
ของโปรแกรมสนทนา Internet Relay Chat (IRC) หรือทีรู่จักกนัดใีนอกีชื่อหนึ่งวา Chat และ Jarkko 
Oikarinen ไดนําโปรแกรมสนทนาดงักลาวลงผานระบบอนิเทอรเน็ต หลังจากนัน้ในเดือนพฤศจิกายน
ป 1988 โปรแกรม Chat ไดถูกพัฒนาใหสามารถเชื่อมตอติดตอกันขามประเทศ โดยแพรหลายไปยัง
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี อิสราเอล และเกาหลี หลังจากนั้นตอมาก็ไดแพรหลาย  
ไปทั่วโลก ลักษณะพิเศษของโปรแกรมสนทนา คือ เปนโปรแกรมที่ผูส่ือสารสามารถที่จะติดตอ   
สงสารหรือรับสารไดหลายทศิทางพรอม ๆ กัน (Multi - User Synchronous Communications System)  
โดยโปรแกรมสนทนาที่วานี ้ จะเปดโอกาสใหผูส่ือสารสามารถเลือกที่จะติดตอส่ือสารกับบุคคลใด  
หรือกลุมบุคคลไหนก็ได  ตามแตใจผูส่ือสารตองการ 

IRC ยอมาจากคําวา Internet Relay Chat เปนระบบการสื่อสารผานโปรโตคอล  
(protocol) ชนิดหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหผูคนจํานวนมากสามารถเขามาพูดคุยกันไดแบบพรอมหนา
พรอมตากัน โดยจะใชตัวอักษรเปนสื่อในการสื่อสาร ซ่ึงในระบบ IRC นี้จะมีคอมพิวเตอรอยางนอย
หนึ่งเครื่องที่เรียกกันวาเซิรฟเวอร (server) ทําหนาที่เปนตัวกลางสําหรับโอนถายขอมูล การรับสง
ขอมูลในระบบ IRC จะตองมีการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตกอนจึงจะสามารถเขาไปใชบริการได  
โดยเครื่องคอมพิวเตอรที่เขามาใชบริการจะถูกเรียกวาเครื่องไคลเอ็นท (client) ซึ่งจะทําหนาที่สง
สัญญาณหรือสงขอมูลไปยังเครื่องไคลเอ็นท (client) ปลายทาง โดยขอมูลที่สงไปนั้นจะผานไป      
ยังเครื่องเซิรฟเวอรที่เขาใชบริการ  จากนั้นเครื่องเซิรฟเวอรจะทําหนาที่สงตอขอมูลดังกลาวไป      
ยังเครื่องปลายทางอีกที 
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ภาพที ่1.1  การทํางานของเครือขายจะใชมาตรฐานโปรโตคอลตาง ๆ รวมกันทํางาน 
 

ลักษณะการติดตอส่ือสารในระบบ IRC นี้จะมีลักษณะเปนแบบการแบงชองสัญญาณ  
(channel) หรือที่เรียกกันวา “หอง” ซ่ึงในแตละหองสนทนาจะสามารถแบงออกเปนหองยอย ๆ ไดอีก  
และผูที่อยูในหองสนทนาใด ๆ ก็ตามยังสามารถที่จะติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ในหองตาง ๆ ไดอีก  
นั่นหมายความวาผูใชงานสามารถเขารวมหองสนทนาไดมากกวา 1 หอง ซ่ึงจะเปนการติดตอ 
ส่ือสารแบบเปนกลุม  และยังสามารถที่จะติดตอส่ือสารโดยตรงกับบุคคลอื่นไดมากกวา 1 คน ซ่ึงจะ
เปนรูปแบบการติดตอส่ือสารแบบสวนตัว ดังนั้นลักษณะของชองสัญญาณในระบบ IRC นี้จะมี      
2 รูปแบบ คือ ชองสัญญาณเปดและชองสัญญาณปด โดยยึดหลักจากผูใชเปนหลักวาจะเปดสัญญาณ
ไปยังชองไหนบาง   

IRC นับเปนวิธีการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และกวางไกล เพียงแคผูใชมีเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงโมเด็ม (modem) และคาใชบริการอินเทอรเน็ต ผูใชก็สามารถที่
จะเดินทางไปรอบโลกเพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ จากตางถิ่น ตางภาษาไดแลว ในโลกแหง IRC นี้  
จะพบกับเรื่องราวที่มากมาย หลากหลาย ซ่ึงก็มีทั้งเรื่องจริงและไมจริง ผูใชสามารถที่จะพูดคุยกับ
ใครก็ได และจะอุปโลกนตัวเองใหเปนอะไรก็ไดตามแตใจปรารถนา โดยที่ไมมีใครรูวาจริง ๆ แลว
ผูที่กําลังสนทนาอยูนั้นเปนใคร  มาจากไหน 

มีโปรแกรมที่ใชในการสนทนาโดยเฉพาะไมต่ํากวา 50 โปรแกรม ตัวอยางโปรแกรม   
ที่ใชในการสนทนา  อาทิเชน 

1. Pirch98                                                    
2. mIRC     

DPU



 7

3. ICQ                                         
4. MSN  Messenger                                                                                                  
5. Microsoft  Chat  2.5 
6. Microsoft  Netmeeting  3.01 
7. Iphone  4.5 
8. Internet  Phone  5.01 
9. Net2Phone 
10. CU  See  me  3.12 
11. Ichat  Pager  2.7 
12. WinTalk  Version  1.27 
 
จากตัวอยางโปรแกรมสนทนาในขางตน จะเห็นไดวามโีปรแกรมที่ใชในการสนทนาอยู

เปนจํานวนมาก รวมถึงโปรแกรม MSN Messenger เปนโปรแกรมสําหรับ Chat อีกโปรแกรมหนึ่ง  
ซ่ึงเปนบริการหนึ่งของ Microsoft และนิยมใชกันมากในปจจุบันเปนโปรแกรมสําหรับ Chat ที่ให 
บริการฟรีโดย Microsoft โดยใช E-mail ของผูใชเปน User และ Password ในการ Online และ
สามารถเลือกที่จะ Chat  กัน  2  คน  หรือมากกวาก็ได  (http://www.nanaidea.com) 

โปรแกรม PIRCH (Polar Greek’s IRC Hack) นั้น ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย  
ทั้ง  ๆ ที่ เปนโปรแกรมที่หยุดการพัฒนามาหลายปแลว ซ่ึงขอแตกตางของโปรแกรม  MSN  
Messenger กับโปรแกรม Pirch98 คือ ถึงแมวาโปรแกรม MSN Messenger จะใชงานงาย
สะดวกสบายแตก็มีความเสี่ยงตอการเจอไวรัส (virus) ไดงายกวา และโปรแกรม MSN จะสามารถ
สนทนาไดเฉพาะคนที่เรารูจักอีเมล (E-Mail) เขากอนแลวเทานั้น แตโปรแกรม Pirch98 นั้น
เปรียบเสมือนวาตัวเราเขาไปอยูกลางตลาด  ซ่ึงสามารถที่จะคุยกับใครก็ไดโดยที่ไมจําเปนตองรูจัก
กันมากอน และในโปรแกรม Pirch98 จะมีหองสนทนาอยูมากมายหลายหองในแตละเซิรพเวอร  
(server) ฉะนั้นทําใหเราสามารถเลือกเขาสนทนาในกลุมหองที่เราสนใจได โดยไมตองกังวลวาจะ
ไมสามารถสนทนากับใครที่ไมรูจักได  (http://www.justusers.net, 20  กันยายน  2548) 

โปรแกรม PIRCH หรือ (Polar Geek's IRC Hack) เปนโปรแกรมสําหรับสนทนา
รูปแบบหนึ่งผานเครือขาย IRC ดวยขนาดไฟล (file) ของตัวโปรแกรมที่มีขนาดเล็กเพียง 1 เมกกะไบท  
(megabyte) กวา ๆ สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรหรือ
อินเทอรเฟส (interface) ของโปรแกรมที่ใชงานงาย พรอมทั้งมีออปชั่น (option) หรือลูกเลนตาง ๆ  
ไมวาจะเปนการใสสีสันใหกับตัวอักษร, การสรางเหตุการณ (event) เพื่อตอบสนองกับเหตุการณ
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ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น, การสรางเมนูปอปอัพ (pop up) สําหรับเรียกใชงานคําสั่งตาง ๆ ใหงายขึ้น  
ไปจนถึงการเขียนสคริปต (script) ภายในที่เปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรมเสริมใหกับโปรแกรม  
Pirch และยังสามารถรับและสงไฟลตาง ๆ ไดดวยระบบการติดตอส่ือสารแบบ DCC ผูใชบริการ
สามารถติดตอส่ือสารกันไดโดยใชตัวอักษรเปนส่ือกลางในการสื่อภาษา และทําความเขาใจ แมวา
จะอยูกันคนละซีกโลกก็ตาม  อีกทั้งยังเอื้ออํานวยใหผูใชสามารถสื่อสาร หรือสนทนาไดพรอมกัน
หลาย ๆ คน จากความสามารถเหลานี้ทําใหโปรแกรม Pirch กลายเปนโปรแกรมสนทนายอดนิยม
ในหมูนัก  Chat  ซ่ึงจัดไดวาอยูในอันดับตน ๆ  (ศรันย  ไมตรีเวช,  2541 : คํานํา) 

โปรแกรม Pirch ถูกพัฒนาขึ้นโดย Northwest Computer Services ซ่ึงตัวโปรแกรม 
ไดถูกแจกจายออกมาใหดาวนโหลด (download) และใชงานในลักษณะของแชรแวร (Share ware)  
โดยมีคาลงทะเบียนการใชงานของโปรแกรม 20 เหรียญสหรัฐฯ ถึงแมวาโปรแกรม Pirch จะจัดอยู
ในกลุมของโปรแกรม Share ware แตก็ไมไดมีการกําหนดคาหมดอายุของโปรแกรม  เพียงแต
อาจจะใชความสามารถบางอยางไมได โดยที่นิยมใชก็ตั้งแต Pirch32 จนมาถึงปจจุบันนี้คือ  
Pirch2000 แตที่นิยมใชกันเปนอยางมาก ก็คือ Pirch98 (http://www.geocities.com/it_book2000/ 
pirch001.html, 1 เมษายน 2546) 

โปรแกรม Pirch98 Version 1.0.1.1190 นี้เปนเวอรช่ัน (version) สุดทายที่ไดพัฒนา 
ขึ้นมา แตเนื่องจากโปรแกรม Pirch เปนโปรแกรมสนทนาที่นิยมใชกันอยางมากในหลาย ๆ  
ประเทศและจากความสามารถตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทําใหโปรแกรม Pirch Version 98        
ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย ไมวาจะเปน Thai Pirch 98 ที่เปนเวอรช่ัน
ภาษาไทยเกือบสมบูรณที่ออกมาในยุคแรก ๆ หรือจะเปน Pirch Thai Edition ที่เปนเวอรช่ัน
ภาษาไทยเชนเดียวกัน โดยจะมีรูปแบบการเขียนคําสั่งตาง ๆ เพิ่มเติมเขาไปเพื่อเพิ่มความสามารถ
ใหกับโปรแกรม อยางไรก็ตาม Pirch98 เปนโปรแกรมสนทนายอดนิยมซ่ึงมีผูชวยเผยแพรจํานวนมาก  
รวมทั้งเครือขายของผูใหบริการของไทยดวย  (ศรันย  ไมตรีเวช, 2541 : 16) 
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ภาพที่ 1.2  แสดงโปรแกรม  Pirch98  ที่ใชสนทนาในหองสนทนาบน  irc.webmaster.com   

    Port  6667 
 

จากตัวอยางภาพที่ 1.2 เปนโปรแกรมสนทนา Pirch98 ผานเครือขายบริการของ  
irc.webmaster.com Port 6667 ซ่ึง Pirch98  เปนโปรแกรม Chat ยอดนิยม (http://www.thaiware.  
com/software/internet/INO1221.htm, 1 เมษายน 2546) ในโปรแกรม Pirch98 จะแสดงใหเห็นถึง
การแบงกลุมหองในการสนทนาและมีจํานวนผูใชบริการเปนจํานวนมาก จากการสํารวจเบื้องตน
พบวามีจํานวนหองสนทนาทั้งหมด 4,712 หอง และมีจํานวนผูเขาไปใชบริการทั้งหมด 28,272 คน  
(สํารวจในวันที่ 5 เมษายน 2546 ในชวงเวลา 18.00 น. – 22.00 น.) จากภาพตัวอยางขางตนจะเห็น
ไดวาเพียงแคเซิรฟเวอร (server) เดียวเทานั้น แตก็มีจํานวนผูใชหองสนทนาเปนจํานวนมาก       
หากรวมจํานวนคนทั้งหมดที่มีการสนทนากันโดยใชโปรแกรม Pirch98 อาจจะเปนไปไดวา           
มีจํานวนไมต่ํากวาเปนแสนคน นอกจากนี้หากพิจารณาถึงขอความการสนทนากันในหองสนทนา
ตาง ๆ แลวจะพบวา มีการสนทนาในเรื่องที่หลากหลายไมวาจะเปนเรื่องฟุตบอล ดนตรี ภาพยนตร  
รวมทั้งการสอบถามเรื่องสวนตัว  ฯลฯ 
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ภาพที่  1.3  แสดงการสนทนากันในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขาย 
     บริการ  irc.webmaster.com  Port  6667 

 
จะเห็นไดวาการสื่อสารในหองสนทนา  เปนการสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารไมเห็น

หนาซ่ึงกันและกัน รวมทั้งไมไดยินเสียงซ่ึงกันและกัน มีการสื่อสารที่โตตอบกันทันทีทันใด ทําให 
คูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่อยูไกล ๆ ในสถานที่ตาง ๆ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  และสามารถสงขอความติดตอถึงกันไดอยางทันทีทันใด  ทําใหความแตกตางหรือขอจํากัด
ในเรื่องของสถานที่และเวลาไดมลายหมดสิ้นไป  ยังผลใหในระหวางการติดตอส่ือสารกันนั้นไมจําเปน  
ที่จะตองรูจักคูสนทนามากอน ไมรูดวยซํ้าวาบุคคลที่กําลังสนทนาดวยนั้นจริง ๆ แลวคือใคร       
เปนเพศใด อายุเทาไหร เพราะไมมีภาษาทางกายใด ๆ ที่บงบอกไดถึงความจริง ความเท็จ ที่ปรากฏ
ในขอความที่สนทนา การเสแสรงเพื่อที่จะหาผลประโยชนใหกับตัวเอง หรือความจริงใจที่จะให
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ดีตาง ๆ นั้น สามารถที่จะแสดงออกไดดวยตัวอักษรซึ่งก็ไมอาจที่
จะแยกแยะความแตกตางกันได  ซ่ึงจะกลายเปนโลกใหมหรือชุมชนใหมที่ถูกสรางขึ้นเปนโลก
จําลองคูกับโลกแหงความเปนจริง  ผูที่ไมสามารถแสดงความรูสึกบางอยางไดในการดํารงชีวิตใน
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โลกปกติหรือโลกแหงความเปนจริงก็จะสามารถกระทําไดในโลกของการสื่อสารบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  John  Perry  Barlow  (1984)  กลาววา 

“ในโลกเงียบแหงนี้ บทสนทนาทั้งหมดจะถูกพิมพลงไปในคอมพิวเตอร  ซ่ึงคนจะ      
ละทิ้งทั้งความเปนตัวตนและสถานที่ นําไปสูการมีชีวิตอยูคนเดียว ซ่ึงทําใหเกิดการผสมผสาน         
ที่สมบูรณของการมีชีวิตที่อิสระและเกิดความคิดที่มีจินตนาการ” 
 นอกจากนี้การสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขาย
อินเทอรเน็ต จะมีการจํากัดขอมูลโดยผูสงสาร ซ่ึงจะไมแสดงถอยคําที่แสดงระดับชนช้ันทางสังคม 
(hierarchies) รวมทั้งเปนการสื่อสารที่มีศักยภาพทางดานประชาธิปไตยสูง (democratize  
communication) Kiesler, Siegel & McGuire (1984) ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดคุยกันในหอง
สนทนา ศักยภาพดังกลาวทําใหผูใชการสื่อสารดังกลาวสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางอิสระ  
ความจริงแลวไมวาจะเปนการซอนความเปนตัวตน (conceal or mask identifying attributes)       
เชน  เพศ อายุ และสถานภาพทางสังคม โดยผูส่ือสารไมไดแสดงความเปนตัวตนที่แทจริง  
(unrepresentative) ในโลกแหงความเปนจริง  แตจะสรางคุณสมบัติจินตนาการ (fantasy) ในโลก
จําลองในคอมพิวเตอร 
   การเขาไปใชบริการการสื่อสารในหองสนทนา (chat rooms) ซ่ึงโปรแกรม Pirch  
จัดเปนส่ือกลางที่นิยมกันอยางแพรหลายในกลุมผูใชอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน
และในกลุมนักศึกษา  ดังนั้นอาจกลาวไดวาผูเลนจะเลนกับภาษาซอฟตแวร  และเนื้อหาความเปน
วัฒนธรรมทุกชนิด ทั้งอัตลักษณในแงมุมตาง ๆ เพราะบริบทของการเลน คือ ในที่ที่เปนสวนตัว  
ดังนั้นจึงเปนการงายที่ผูสนทนาจะแกลงเปนใครก็ได ที่ไมใชตัวตนที่แทจริง โดยที่ไมมีใครรู  
เพราะการเขาไปสนทนาในโปรแกรม Pirch98 ทุกคนเริ่มจากความเทาเทียม ตอจากนั้นชื่อ  
(nickname) จะถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงความแตกตาง อาศัยหลักการพรางตาเพื่อไมใหใครเห็นตัวตนที่
แทจริง และหลักการเสนอความโดดเดนสะดุดตาเพื่อจะไดเปนเปาหมายหรือจุดสนใจของผูอ่ืน     
ซ่ึงทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้นจะกอใหเกิดชุมชนใหมในโลกไซเบอรที่เปนทั้งมิตรและภัยตอคนใน
สังคม 
 เมื่อเราตองการศึกษาทัศนคติในแงมุมตาง ๆ ในสังคมที่เปลี่ยนไปนั้น ส่ิงหนึ่งที่สามารถ
สะทอนความคิดเห็น ทัศนคติ ของคนในสังคมแตละยุคสมัยไดดีก็คือ การศึกษาเนื้อหาของการ
ส่ือสารระหวางกันของคนในสังคมนั้น ๆ  นั่นเอง 

จากที่ไดกลาวมา ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรมสนทนา Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา และการศึกษาพฤติกรรม
การสื่อสารของคนในสังคมอินเทอรเน็ตอยางลึกซึ้ง ถือเปนเรื่องใหมในประเทศไทย เนื่องจากยังไม
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คอยมีงานวิจัยในแนวนี้มากนัก สวนมากจะเปนการวิจัยเนื้อหาหรือส่ิงที่ปรากฏอยูบน World Wide  
Web  มากกวา 

การวิจัยนี้จะทําใหทั้งผูที่ใชอินเทอรเน็ตและผูที่ไมใชอินเทอรเน็ตไดรับรูถึงพฤติกรรม
การสื่อสารของมนุษยในสังคมอินเทอรเน็ตไดดียิ่งขึ้น และทําใหผูที่ใชโปรแกรมสนทนาเปนประจํา
ตระหนักถึงสวนหนึ่งของการหลอกลวง และความไมเปนจริงของสังคมอินเทอรเน็ต จะไดมีสติ
ระลึกอยูตลอดเวลาเมื่อเขามาสูสังคมนี้ 

จากที่ไดกลาวมาในขางตนนั้นทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวา รูปแบบพฤติกรรมการ
ส่ือสารในหองสนทนาเปนอยางไร (The Patterns of Communication Behaviour) และปจจัยที่นํามา
สูการแสดงออกถึงพฤติกรรมดังกลาว  เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการ
ส่ือสารในสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมไทย 
 
1.2  ปญหานําวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต  คร้ังนี้ไดตั้งปญหานําวิจัยไวดังนี้  คือ 
 1.   รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  
Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนอยางไร  (Patterns  of  Communication  Behaviour) 
 2. ปจจัยที่นํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่เปนรูปแบบเฉพาะการสื่อสารของผูสนทนา
ในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครอืขายอินเทอรเน็ตคืออะไร 

 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

 1. เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.  เพื่อคนหาปจจัยที่นํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาใน
หองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จะทําการศึกษาการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาที่เปน
ภาษาไทยบนเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 1 เครือขายบริการ และใชโปรแกรมสนทนา 1 โปรแกรม 
ในการติดตอกับเครือขายที่ใชในการสนทนา  คือ 
 โปรแกรม Pirch98 ผานเครือขายบริการ (server) Internet Relay Chat (IRC) ช่ือ 
irc.webmaster.com  Port  6667 
 จากที่ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในสวนของโปรแกรมสนทนา ซ่ึงเปนโปรแกรม Pirch98  
และจะเปนการศึกษาวิจัยผานเครือขายบริการ irc.webmaster.com Port 6667 ซ่ึงโปรแกรม Pirch98
เปนโปรแกรม Chat ยอดนิยมและมีผูใชบริการจํานวนมาก และโปรแกรม Pirch Version 98 นี้   
เปนเวอรช่ัน (version) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด (http://www.pirchman.cjb.net, 1 เมษายน 2546)  

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยที่ใช
โปรแกรม  Pirch98  ผานเครือขายบริการ  irc.webmaster.com  Port  6667  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 2.   ไดทราบลักษณะและเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาใน
หองสนทนาภาษาไทยที่ใชโปรแกรม Pirch98 ผานเครือขายบริการ irc.webmaster.com Port 6667  
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. เพื่อตีความสภาพอินเทอรเน็ตของสังคมไทย จากรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยที่ใชโปรแกรม Pirch98 ผานเครือขายบริการ irc.webmaster.com  
Port  6667  บนเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่แสดงออกซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสียตอสังคมไทยในอนาคต 
 
1.6  คํานิยามศัพท 
 

ปจจัยทางดานสังคม หมายถึง การเขาไปสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับผูใชโปรแกรม  
Pirch98 คนอื่น ๆ ในหองสนทนา ไดแก การใชช่ือในการสนทนาเพื่อดึงดูดความนาสนใจ ลักษณะ
การใชขอความในการสนทนา  การทักทายผูที่อยูในหองสนทนา  และการใชหองสนทนา  เปนตน 
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พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะรูปแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในการสื่อสารของ       
ผูส่ือสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก รูปแบบ
การใชช่ือในการสนทนา  รูปแบบการใชขอความในการสนทนา  รูปแบบการทักทายผูที่อยูในหอง
สนทนา  และรูปแบบการใชหองสนทนา  เปนตน 

อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายส่ือสารคอมพิวเตอรขนาดใหญ ที่ประกอบไปดวย
เครือขายยอยจํานวนมาก ซ่ึงกระจายอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และมีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว 

Chat  หมายถึง  การสนทนากันโดยใชการพิมพขอความโตตอบกัน 
Chat Room หมายถึง หองสนทนาภาษาไทยในโปรแกรม Pirch98 ไดแก หองกรุงเทพ  

หองหาแฟน  หองคนทํางาน  และหองเชียงใหม 
Chat Room ในโปรแกรม Pirch98 หมายถึง หองสนทนาภาษาไทยในโปรแกรม Pirch  

บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนสถานที่พบปะเพื่อพดูคุยกันกับบุคคลตาง ๆ ที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน  โดยใชการพิมพขอความโตตอบกัน 

IRC  ยอมาจาก  Internet  Relay  Chat  หมายถึง  เปนระบบการสื่อสารผานโปรโตคอล 
(protocol)  ชนิดหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหผูคนมากมายหลาย ๆ คนเขามาคุยกันไดพรอมหนาพรอมตากัน  
โดยใชตัวอักษรเปนสื่อในการสื่อสาร  ซ่ึงระบบ IRC นี้จะมีคอมพิวเตอรอยางนอยหนึ่งเครื่องที่เรียก
กันวาเซิรฟเวอร  (server)  ทําหนาที่เปนตัวกลางสําหรับโอนถายขอมูล 

Modem หมายถึง อุปกรณสําหรับคอมพิวเตอรอยางหนึ่ง โมเด็มเปนเสมือนโทรศัพท
สําหรับคอมพิวเตอรที่จะชวยใหระบบคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ไดทั่วโลก 

Pirch98 หมายถึง โปรแกรมสําหรับสนทนาผานเครือขาย IRC ที่ทําใหบุคคลตาง ๆ  
สามารถติดตอส่ือสารกันได โดยใชการพิมพขอความโตตอบกัน ใชตัวอักษรเปนสื่อในการสื่อภาษา  
และทําความเขาใจ อีกทั้งยังเอื้ออํานวยใหบุคคลทั่วโลกสามารถสนทนากันไดหลาย ๆ คนในเวลา
เดียวกัน 

Protocol หมายถึง ขั้นตอนการติดตอส่ือสาร ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ  
รวมถึงมาตรฐานที่ใช เพื่อใหตัวรับขอมูลและตัวสงขอมูลสามารถดําเนินกิจกรรมทางดานสื่อสาร  
ไดสําเร็จ 

Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการตาง ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอรที่เปน     
ลูกขาย 
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ือง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการ
ส่ือสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดใช
แนวคิดในการวิเคราะห  4  แนวคิด  คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร (Computer - Mediated  
Communication) 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย (Human  Behavioral  Communication) 
3. แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม  (Social  Psychological) 
4. แนวคดิชุมชนเสมือน  (Virtual  Community) 
5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
โดยแนวคิดที่ 1, 2, 3 และ 4 นํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการตอบคําถามปญหานําวิจัย

ในขอที่ 1 เร่ืองรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  
Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ตวาเปนอยางไร และนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการตอบคําถาม
ปญหานําวิจัยในขอที่ 2 เร่ืองปจจัยที่แสดงพฤติกรรมที่เปนรูปแบบเฉพาะการสื่อสารของผูสนทนา
ในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ตวาคืออะไร 
 
2.1   แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร (Computer – Mediated  Communication)
 การนําระบบ World Wide Web มาใชในชองทางการสื่อสารนั้นเรียกวา การสื่อสารผาน     
ตัวกลางดวยคอมพิวเตอร (Computer – Mediated – Communication (CMC)) Donna L. Hoffman  
and Thomas P. Novak (1995)  อางใน เพ็ญทิพย, 2539) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารผาน
ตัวกลางดวยคอมพิวเตอร  และใหคํานิยามอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับ  Hypermedia CMC วาเปน
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการแจกจายขาวสารเพื่อใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีขอมูล
หลากหลาย การสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรเปนส่ิงใหมในสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรู  
(social oriented) ความไมเจาะจงในการสื่อสารในรูปแบบ CMC ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่
เรียกวาการสื่อสารที่ไมเจาะจงผูรับสารหรือปราศจากอารมณในการสื่อสาร (social emotional)      
ซ่ึงไมเหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา (face – to - face communication) นอกจากนั้นการ
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ส่ือสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรเปนการสื่อสารที่มีลักษณะไมเปนกันเอง คือ ไมเราอารมณ
และไมเจาะจงผูรับสาร  ซ่ึงผูรวมสื่อสารแบบ CMC จะตองปรับสภาพตัวเองเพื่อใหเขากับการ
ส่ือสารมากกวาการสรางปฏิสัมพันธในการสื่อสารแบบเผชิญหนา 

 กิตติ กันภัย (2543) กลาวไววา คุณสมบัติความตางของ (Computer – Mediated –  
Communication (CMC)) กับสื่อรุนกอนที่สําคัญคือ ลักษณะการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการ
ส่ือสารบนระบบอินเทอรเน็ตนี้ ไมจํากัดสถานที่ในการสื่อสาร CMC กระจายตัวเองอยูทั่วไป  
(widely distributed) สามารถใชกับคอมพิวเตอรเครื่องไหนก็ไดในโลกในการเขาระบบสื่อสาร  
และไมมีขอจํากัดดานเวลา  เนื่องจาก CMC เปนสื่อประเภทที่สามารถใชเมื่อไหรก็ได (transient)   
ไมติดเงื่อนไขเรื่องเวลาในการเสนอเนื้อหา ส่ืออ่ืน ๆ สามารถตอเขาไปในระบบเมื่อไหรก็ได          
ที่ตองการ  สวนเรื่องราวที่นําเสนอในสื่ออินเทอรเน็ตก็ไมจํากัดเชนกัน CMC ใหโอกาสกับผูรับสาร
ในการกระทําใด ๆ กับเนื้อหาสารก็ยอมได (manipulation of content) แลวแตวาผูสงสารตองการที่
จะสื่อสารเรื่องอะไร สามารถสรางเว็บไซตเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ มากมายไมจํากัด และผูใชอินเทอรเน็ต
ก็สามารถจับกลุม  สรางกลุมใหมกันตามความสนใจ 

Rogers (อางใน กิตติ กันภัย, 2543) ไดนิยามเทคโนโลยีการสื่อสารใหม (New  
Communication Technologies) หรือสื่อใหม (New Media) ที่แตกตางไปจากนิยามเดิมวาเปน
เทคโนโลยีหรือส่ือที่เอื้ออํานวยใหเกิด “การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบนฐานของคนจํานวนมาก
ไปสูคนจํานวนมาก  ผานระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง” 

การศึกษาเรื่องการใชคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการสื่อสาร สวนใหญจะศึกษาในแนว
เทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารมากกวาที่จะศึกษาโครงสรางสภาพแวดลอม มีงานวิจัย   
ไมมากนักที่ศึกษาการสื่อสารในรูปแบบนี้ในแงมนุษยและสังคม ซ่ึงจะศึกษาบทบาทเฉพาะบุคคล           
ในรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกในการสื่อสาร และเปนที่นาสังเกตวาการศึกษาในแงมนุษยและ
สังคม จะมีประโยชนและสามารถเขาใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่มีผลตอ
พฤติกรรมของมนุษยและการติดตอซ่ึงกันและกัน Sproull & Kiesler (1991) ; Sproull, Kiesler &  
Zubrow  (1994) 
 ในการวิเคราะหทางดานการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธกันทางดานภาษาสวนใหญจะ
วิเคราะหในกระบวนทัศนของการพูดคุยกันแบบเห็นหนาคาตากัน (face – to – face) แตในประเด็น
ของการสื่อสารแบบ CMC นี้ผูสงสารและผูรับสารจะไมเห็นหนากัน และจะติดตอถึงกันผานทาง
จอคอมพิวเตอรเทานั้น โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ (space and time) ซ่ึงรูปแบบ    
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ในการติดตอส่ือสารถึงกันนั้นก็จะสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
แบบ one – to – one, แบบ one – to – many และแบบ  many – to – many   

นอกจากนี้การสื่อสารในรูปแบบนี้ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถติดตอส่ือสารถึง
กันไดหลายทิศทาง (Multi – User –  Dimension) และสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดในทันทีทันใด 
(synchronous communication) จากลักษณะการติดตอส่ือสารในโลกของ “Cyberspace” ที่มีสมาชิก  
มีการปฏิสัมพันธกัน และมีการเกี่ยวของกัน ทําใหเกิดเปนชุมชนขึ้นมา  แตจะเปนในลักษณะชุมชน
จําลอง (virtual community) และเปนชุมชนที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการสื่อสารผานตัวกลางดวย
คอมพิวเตอร ในชุมชนจําลองนั้นพบวามีปรากฏการณสภาพแวดลอมในการสื่อสารแบบใหม  
ดังตอไปนี้ 

2.1.1  สภาพไรการขัดขวางและควบคุม  (Disinhibition) 
ในการสื่อสารแบบ CMC นั้นสามารถแสดงความเปนปจเจกอยางอิสระมากกวาในชีวิตจริง 

Reid (1991) ; Ruckman (1992) ; Arlstrom (1992) ; Rosenberg (1992) ; Curtis (1993) ; Roush  
(1993) ; Elmer – Dewitt (1993) ; Penkoff (1994) ; Snell (1994) รวมทั้ง ไมมีขอบเขตในการสราง
ความหมาย (Deconstructing Boundaries) นอกจากนี้การสื่อสารแบบ CMC ผูที่เขาไปสนทนา   
จะไมสามารถเห็นภาษากายและโทนเสียง ซ่ึงเปนรายละเอียดในการแสดงพฤติกรรมทางการสื่อสาร
เบื้องตน รวมทั้งผูที่เขาไปสนทนาจะไมสามารถเห็นหนาคูสนทนาที่ตนกําลังสื่อสารดวย หรือ       
ไมรูจักผูท่ีสื่อสารดวย  (Anonymity) 

จากประเด็นของการสื่อสารที่ผูส่ือสารไมรูจักผูที่ตนกําลังส่ือสารดวย วาเปนใคร        
มาจากไหน  มีตัวตนจริงหรือไมนั้น  ทําใหเกิดรูปแบบใหมดังนี้ 
 2.1.2 การเปลี่ยนเพศในรูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร (Gender  
Swapping) 
  จากรูปแบบการสื่อสารที่ไมรูผูกระทํานั้น ทําใหผูสงสารสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางดานเพศในความเปนตัวตนของตัวเองในการสื่อสารได จากการวิจัยของ Curtis  
(1991) ; Serpentelli (1992) ; Rheingold (1993) ; Kennedy (1994) ; Penkoff (1994) ; Reid (1994)  
พบวามีการเปลี่ยนเพศไปในทางตรงขามกับความเปนจริงในการสื่อสารแบบ CMC นอกจากนี้ยัง
พบวาผูชายจะมีการเปลี่ยนเปนเพศตรงขามในการสื่อสารแบบ CMC มากกวาผูหญิง Serpetelli  
(1992) 
 2.1.3 ความเปนตัวตนที่หลากหลายรูปแบบ  (Multiple  Identities) 
  ในการสื่อสารแบบ CMC จะเปดโอกาสใหผูที่ไมตองการเปดเผยตัวเองมากนัก ไมวา
จะเปน  เพศ  อายุ  และการศึกษา  เนื่องจากการสื่อสารแบบ CMC นี้ไมสามารถเห็นหนาคาตากันได  
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ทําใหคนสามารถปลอมตัว (Fictitious) และหลอกลวง (Deception) ได ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษย
ที่อยูในสถานภาพที่ผูอ่ืนไมรูจักสถานภาพของตนเอง ก็อยากจะเลนบทบาทที่ในชีวิตจริงไมสามารถ
จะเปนได หรือมีความสุข สนุกสนาน เพอฝน ในการที่จะกําหนดความเปนตัวตนในรูปแบบตาง ๆ 
นั้น จะทําใหเกิดจินตนาการ (Fantasy) ในการสื่อสารแบบ CMC ในชุมชนจําลองขึ้น 
  จะเห็นไดวาลักษณะการสื่อสารแบบ CMC ไมวาจะเปนการสื่อสารแบบไมมีจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุด  มีการขยายขอบเขตได  และสามารถติดตอกับผูส่ือสารไดมากกวาหนึ่งคน  ทําให    
ไมมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนคนที่เขารวมในการสื่อสาร  โดยผูส่ือสารไมสามารถรูไดวาคูสนทนา    
ที่ตนกําลังส่ือสารอยูดวยนั้นเปนใคร  ซ่ึงจะพบลักษณะดังกลาวในการสื่อสารในหองสนทนาบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่แสดงพฤติกรรมตรงกันขามกับความเปนจริงได และยังทําใหผูส่ือสาร
สามารถสรางจินตนาการขึ้นมาได Serpentelli (1992) ; Escobar (1994) ในโลกจําลอง (virtual  
world) รวมทั้งมีกิจกรรมและบทสนทนาที่หลากหลาย  จากลักษณะดังกลาวผูวิจัยจะนํามาเปน
กรอบในการศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผาน
โปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย (Human Behavioral  Communication) 

ในการวิจัยเร่ืองนี้จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย (human behaviour) ในระดับปจเจก
บุคคล (individual level) ซ่ึง Freudian (1974) ไดกลาววา  การแสดงออกทางสังคมของมนุษย    
สวนใหญจะอยูบนพื้นฐานความตองการของมนุษยที่ตองการความรักจากผูอ่ืน  และบนพื้นฐานการ
แสดงออกเกี่ยวกับความรักความตองการทางเพศ  ซ่ึงการตอบสนองของมนุษยสวนใหญนั้น           
จะตอบสนองตอสภาพทางสังคม  (social  context) 

Mead (1972) กลาววา อิทธิพลของการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)  
บนพื้นฐานพฤติกรรมระดับปจเจกบุคคล จะมีการพัฒนามาจากประสบการณทางสังคมและ
กิจกรรมทางสังคมไมใชพัฒนามาโดยกําเนิด  โดยบุคคลจะเรียนรูพฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลจากการเรียนรูทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวยตนเอง หรือจากการเรียนรูในสถานศึกษา ไมใช
วาพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นมาเองโดยสัญชาติญาณ 
 จากกรอบความคิดทางดานพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย  ก็จะเห็นไดวาการสื่อสาร
ในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจะปรากฏอยูเสมอในบทสนทนาที่มักจะถามวา          
ช่ืออะไร  อายุเทาไหร  ถามเบอรโทรศัพท  อีเมล  หรือถามวามีแฟนหรือยัง  ซ่ึงผูวิจัยจะพบเห็นอยู
เปนประจํา  ทําใหผูวิจัยพบวาพฤติกรรมดังกลาวเปนการแสดงออกบนพื้นฐานความตองการ       
ของมนุษยที่ตองการความรักจากผูอ่ืน  และบนพื้นฐานการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความตองการ

DPU



 19

ทางเพศ  ทําใหผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหในประเด็นของปจจัยที่ทําใหมนุษยแสดงออกถึง
พฤติกรรมในการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม  (Social  Psychological) 
 คาดการณวาคอมพิวเตอรจะมีบทบาทและสรางผลกระทบตอสังคมมากขึ้น Burke  
(1985) ; Brand (1987) ; Derouzos (1991) ; Wilson (1992) ; Miller (1992) และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมจะเกิดขึ้นเปนระบบที่ซับซอน  ทําใหมีผลกระทบตอรูปแบบการผลิต  (modes  of  
production) Canter & Siegal (1994) ; Cortese, Verity, Mitchell & Brandit (1995) รูปแบบการ
เรียนรู Ehlers (1994) ; Kinslow Sempsey (1995) และแมแตวิถีทางในการปฏิสัมพันธกัน  
Rheingola (1993) ; Kennedy (1994) ถาจะกลาวใหตรงประเด็นก็คือ เปนการศึกษาลักษณะ
สถานการณเฉพาะที่ใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  โดยมีคําอยูสองคําที่เกี่ยวของ คือ “ โลกแหง
ความจริง (real world) และโลกที่จําลองขึ้น (virtual world)”  โดยมีขอบเขตของการติดตอส่ือสาร
กันที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่ไมชัดเจน 
 Elizabeth Reid (1991) กลาววา ผูส่ือสารจะเกิดความรูสึกสองอยางที่อยูในสถานการณ
ที่ใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร คือ ในสถานการณที่สรางความเปนตัวตนในการสื่อสาร และ    
การ มีชีวิตอยูในโลกแหงความเปนจริง  การสื่อสารที่มีผูส่ือสารเขามาติดตอส่ือสารไดหลายทิศทาง  
(Multi - User – Dimension, MUD) เปนสภาพที่ไมเกิดขึ้นจริง  เปนเพียงการสรางภาพลวงตาเทานั้น  
ลักษณะการสื่อสารแบบ MUD เปนลักษณะที่ไมตายตัว  ดังนั้นจึงมักจะมีผูใหคํานิยามและพยายาม
กําหนดความหมายหลายครั้ง จะเห็นไดวาผูที่ติดตอส่ือสารกันดวยคอมพิวเตอรจะมีลักษณะเปน      
“Cyborgs”  คือมีลักษณะเปนสองสวน โดยสวนหนึ่งเปนคน อีกสวนหนึ่งเปนเครื่องยนต (part  
man, part machine) คือมีความหมายที่เปนนัยนอกเหนือไปจากความหมายปกติ นั่นคือ สวนแรก   
จะเปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรูสึกของความเปนคน แตสวนท่ีสองจะเปนการแสดงการจําลอง
รูปแบบความเปนตัวตนที่เหมือนหุนยนต รูปแบบที่ปรากฏอยูในการสื่อสารทั้งหมด จะมีรูปแบบ
ในการสรางเปนตนเอง รูปแบบในการสรางภาพ รวมทั้งรูปแบบการสรางจินตนาการ โดยปราศจาก
รางกายและปราศจากขอจํากัดทางกายภาพในความเปนจริง ผูส่ือสารไมมีขอจํากัด มีความคิด
จินตนาการ บุคคลที่ส่ือสารใน MUD มักคิดวาตนเองสามารถครอบครองสิ่งของตาง ๆ ได ไมวาจะ
เปนการมีที่อยูอาศัย  การไดรับรูกล่ิน  การสัมผัสกับผูส่ือสารอื่น ๆ ได เปรียบเสมือนเทคโนโลยีเปน
ผูประดิษฐและออกแบบใหเปนตัวกลาง ที่ทําใหตนเองสามารถผานระหวางกายภาพและจินตนาการ  
เปนตัวเชื่อมตอระหวางโลกของจินตนาการและโลกของวัตถุ 
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ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และความคิดเห็น ซ่ึงแนวคิด
ดังกลาวนี้เปนปจจัยสําคัญในการสื่อสารระหวางบุคคลในฐานะที่เปนปจจัยรากฐานของพฤติกรรม
การสื่อสาร 

2.3.1 ทัศนคติ  ทัศนคติที่มีลักษณะที่อาจมีผลตอการสื่อสารที่ควรทราบมี  4  แบบ  คือ 
  1. ทิศทาง (Direction) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ทิศทาง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย และ เปนกลาง 
ในการสื่อสารระหวางบุคคล  การที่สามารถรูทัศนคติของคูสนทนาจะชวยใหสามารถสื่อสาร        
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   การที่รูวาคูสนทนาของตนมีความคิดอยางไรในเรื่องที่จะสื่อสารกันจะชวย
ใหส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะจะชวยใหรูวาควรจะเริ่มตนการสนทนาอยางไรจึงจะ
เหมาะสม  จะดําเนินการสนทนาอยางไร  และควรจะจบการสนทนาอยางไร 
  2. ระดับความมากนอย (Intensity) การที่รูวาคูสนทนาของตนเองมีทัศนคติโนมไป
ในทิศทางใด  ในระดับมากนอยเพียงใด  จะชวยใหสามารถคาดเดาไดวาโอกาสที่จะทําใหคูสนทนา
คิดตรงกันกับตนเอง  หรือทําในสิ่งที่ตนเองตองการนั้นมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
  3. ความสําคัญ  (Salience)  คือ  ความสําคัญของทัศนคติตามที่ผูรับสารรับรู 
  4. ความจําแนกเปนทัศนคติยอย (Differentiation) ทัศนคติอาจแตกตางกันในแงของ
ความมากนอย  ของทัศนคติเดิมที่มีหนุนอยูเบื้องหลัง 

2.3.2  ความเชื่อ 
ความเชื่อเปนสวนหนึ่งขององคประกอบดานความรู  และความเชื่อเปนสวนหนึ่งของ

ทัศนคติ ตัวอยางเชน การที่เชื่อวาตนเองเรียนไมเกง ไมมีความสามารถทัดเทียมผูอ่ืนในสังคม พอแม
ไมรักไมเอาใจใส ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอตนเอง ตอครอบครัว และอาจมีผลตอสังคมดวย  
ในทางตรงกันขาม ทัศนคติอาจมีผลตอความเชื่อได เชน เมื่อผูอ่ืนแสดงพฤติกรรมที่ทําใหตนเอง   
ไมพอใจในหลาย ๆ  คร้ัง  ทําใหเกิดความเชื่อวาบุคคลผูนี้ตองมีนิสัยที่ไมดี  เปนตน 

2.3.3  คานิยม 
ในสังคมมนุษยนั้น  มีความเชื่อวาคานิยมมีความสําคัญเปนอยางมากตอพฤติกรรมของ

มนุษย  เพราะคานิยมจะเปนเครื่องตัดสินใจ  กําหนด  หรือผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม      
โนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  คานิยมจึงเปนพลังที่ซอนเรนอยูภายใตพฤติกรรมทางสังคมสวนใหญ
ของมนุษย  (อางใน  คณะกรรมการศึกษาวิจัยปญหาสังคม, 2535) 

คานิยมเปนเรื่องของความสําคัญมากกวาขอเท็จจริง คานิยมเปนสิ่งที่กอใหเกิด
มาตรฐาน หรือเกณฑวัดที่ใชเปนแนวทางการกระทําหรือทัศนคติ การเปรียบเทียบการประเมินและ
แมแตเหตุผลเกี่ยวกับตนเองตอผูอ่ืน เมื่อทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเริ่มรวมกันขึ้นเปน         
โครงสรางระบบคานิยม (value system) ก็จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันขามระบบคานิยมอาจเปนสิ่งที่
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กอใหเกิดทัศนคติขึ้นไดเชนกัน  เชน  ระบบคานิยมของคนไทยยึดถือการเคารพผูอาวุโส  ทําใหคน
สวนใหญมองผูอาวุโสในแงดี  เอาใจผูอาวุโส  ชวยเหลือหรือปรนนิบัติผูอาวุโสเทาที่จําเปน  เปนตน 

2.3.4  ความเห็น 
          เปนการแสดงออกของทัศนคติและคานิยม  ซ่ึงการแสดงความเห็นจะเปนการ

ถายทอดประสบการณจากภายในตนเองออกสูภายนอก  ความเห็นเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงได และ
เปนเครื่องแสดงถึงแนวโนมของทัศนคติที่อยูเบื้องหลังและทัศนคติที่ตามมากับความเห็นนั้น ๆ 

จากกรอบแนวคิดดานจิตวิทยาซึ่งเปนปจจัยรากฐานของพฤติกรรมการสื่อสาร โดยจะเห็น
ไดวาการสื่อสารในหองสนทนาจะมีทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน    
ดังจะเห็นไดจากประเภทของหองตาง ๆ ซ่ึงแบงตามทัศนคติ ความชอบ คานิยม ตัวอยางเชน       
หองกรุงเทพ หองคนขอนแกน หองหาแฟน หองคนทํางาน โดยจะเปดโอกาสใหผูสนทนาสามารถ
เลือกเขาไปในหองสนทนาตาง ๆ ไดตามความพอใจ และผลของการสื่อสารจะเปนไปอยาง
มิตรภาพ มากกวาความขัดแยง เนื่องจากคูสนทนามักจะพยายามวางแนวคิดและแนวทางของ
ทัศนคติใหคูสนทนาของตนพึงพอใจ เห็นดีดวย ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยสามารถนํามา
วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยในการแสดงออกของพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนา
ภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 
2.4  แนวคิดชุมชนเสมือน (Virtual  Community) 

ลักษณะชุมชนในโลกโลกาภิวัตน  แบงออกเปน  3  แบบ  คือ 
1. ปรากฏการณชุมชนจริง (Real or Organic Communities) คือ ชุมชนที่มีตัวจริงทาง

กายภาพ  ที่มีการสื่อสารระหวางบุคคลและสื่อมวลชน  เปนหลัก 
2. ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) คือ ชุมชนที่มองไมเห็นตัวจริงทางกายภาพ  

แตมีอยูดวยการปฏิสัมพันธกันผานสื่อใหมในไซเบอรสเปซ (Cyberspace) เชน หองสนทนาใน
โปรแกรม  Pirch98   

3. ชุมชนแบบซอนกัน (Organic and Virtual Communities) คือ ชุมชนท่ีผสมผสาน
ลักษณะทั้งสองประเภท คือทั้งมีตัวจริง และเขาไปมีปฏิสัมพันธในไซเบอรสเปซ (Cyberspace)  
(อางถึงใน  สุกัญญา  สุดบรรทัด,  เอกสารการสอน : 2546) 

ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) เปนการรวมตัวกันของปจเจกจาํนวนหนึ่ง ซ่ึงเปน
ผูส่ือสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Wodaski and Brown, 1994 อางถึงใน ธีรพล ภูรัตน, 2545 :          
74 - 78) ชุมชนดังกลาวมีรูปแบบที่หลากหลาย บางก็รวมตัวกันในความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  
บางก็รวมตวักนัเพราะมีความสนใจตอบริบทรอบตัวที่คลายกัน 
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ลักษณะชุมชนเกิดจากการสือ่สารทางไกล (Telecommunication) ที่สรางชุมชนที่ไมมี
มิติดานสภาพภูมิศาสตร  การสื่อสารทางไกลเปนสิ่งที่มากไปกวาระบบการสงขาวสารที่จะเชื่อมโยง
ประชาชนใหติดตอถึงกันได ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) เปนสภาพแวดลอมที่ผูคนสามารถพบปะ  
พูดคุย  และมกีิจกรรมรวมกนั  ราวกับวาอยูในสภาพทางกายภาพที่รวมสรางขึ้นมาเอง 

ความสามารถของการสื่อสารทางไกลที่เอาชนะอุปสรรคดานเวลา และระยะทางไกล  
(Time and Space) ทําใหชุมชนเสมือนเกดิขึ้นไดเปนจรงิได ซ่ึงเปนชมุชนที่เกิดจากความเปนหวง
รวมกัน ความเปนหวงรวมกนั หมายถึง คนที่มีความรูสึกอยางมากตออัตลักษณของตนเอง ยกตวัอยาง
เชน ไมวาจะอยูที่ไหนแหงหนใด นกัศกึษาที่จบจากสถาบันเดียวกนัมีหลายสิ่งที่เหมือนกนั และ    
จะเปนประโยชนอยางมากจากการไดพูดคยุกันเอง เชนเดียวกับคนงานชางซอมรถยนต กลุมตอสู
เพื่อสิทธิสตรี คนพิการ ครู ผูปกครอง และคนที่สนใจเรือ่งล้ีลับ ประเด็นที่เปนหวงรวมกัน ไดแก  
การจางงาน  ปญหาการใชชีวติ  งานอดิเรก  นโยบายสาธารณะ  และอื่น ๆ   

ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) จึงเปนทําเลที่ตั้งทางอิเล็กทรอนิกส ที่ผูคนสามารถผาน   
เขาออกโดยปราศจากการเชือ่มโยงสัมพันธกัน อยางเชน การใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 เปนทาง
ที่ผูคนเขามาคยุกนัแลวอาจจะไมไดคยุกันอกีเลยหลังจากนั้น กลุมสนทนาในกระดานขาว  (Electronic 
Bulletin Board) ก็มหีลายคนที่จะไดเขาไปอานแตไมไดเสนอความคดิเห็นทีเ่ปนประโยชนแตอยางใด  
และบางคนกไ็มประสงคจะใหทราบถึงการปรากฏตัวดวย 

แมกระนั้นชุมชนทางภูมิศาสตร สามารถไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาชุมชนเสมือน 
ภายในขอบเขตเดียวกนั บางครั้งผูคนไมสามารถปรากฏตัวบนทองถนนหรือในชุมชนได ฤดหูนาว
หรือฤดูฝนอาจจะเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมของชุมชน บางทีผูคนก็ตองเผชิญปญหาทาง
ครอบครัว และสวนตัวสามารถสรางความสัมพันธกับคนอื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกสงายกวาการที่
จะตองยนือยูหนากลุมคน  ฉะนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกสทําใหการตดิตอส่ือสารกันดําเนนิไปไดโดยเตมิ
ชองวางใหกับการพบปะเผชญิหนา 

โลกเสมือน (Virtual World) ทําใหส่ิงที่ปรากฏในนยิายวิทยาศาสตรเปนประเด็นทีเ่กี่ยวของ
กับชีวิตเราได เชน เรามีเครื่องมือแปลงเสียงทางโทรศัพทใหเพีย้นไปจากเดิมได เชน แปลงเปนเสียง
คนแก เสียงเด็ก เสียงผูหญิง และเสียงผูชาย เปนตน การสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอรทําใหคน
สามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของตนได  ผูหญิงสามารถเปลี่ยนเปนผูชายได  ผูอพยพที่มาอาศยัอยู
ในประเทศตาง ๆ สามารถพดูไดอยางเจาของภาษา ส่ิงเหลานี้เปนจริงได เมื่อการปฏสัิมพนัธถูกจาํกัด
อยูแคการสื่อสารดวยตวัอักษร (Text - Based - Communication) หรือแมวาเราจะมเีครื่องฉายภาพ
เขาไปในชุมชนเสมือนไดก็ตามที เนื่องจากไมมีเหตุผลทางเทคนิคใดที่จะทําใหเราไมสามารถทํา   
ส่ิงที่เราตองการได ทําใหไมมีทางรูอัตลักษณที่แทจริงของคนที่เรากาํลังติดตอส่ือสารอยูดวยหรือ
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แทจริงแลวเรากําลังสื่อสารอยูกับเครื่องจกัรกลก็เปนได บางทานคาดหวงัวา ปรากฏการณนี้อาจลดทอน
ผลกระทบของการสรุปเหมารวม (Stereotype) และการจัดสถานภาพทางสังคมในการติดตอสัมพันธ 
แบบเสมือน จึงทําใหชุมชนเสมือนเปนประชาธิปไตยมากขึ้นกวาความเปนจริงที่อยูภายนอกสาย  
(Off - line) ในทางกลับกัน  เราอาจจะไวใจคนที่เราติดตอดวยความสัมพันธในสาย (On - line)  
นอยลงและเปนอุปสรรคตอการสรางชุมชนใหมัน่คงได (Jones, 1997 อางถึงใน ธีรพล ภูรัต,  2545 :  
74 - 78) 

ชุมชนบนอินเทอรเน็ตมีลักษณะพิเศษที่ James Beniger, 1987 and Scott Peck, 1987  
(อางถึงใน รัตนาวลี เกียรตนิยิมศักดิ,์ 2542 : 10 - 15) ตั้งชือ่ชุมชนใหมนีว้า “ชุมชนเทียม” (Pseudo - 
Community) ซ่ึงมีลักษณะจากเห็นหนาคาตากัน ไปสูความสัมพันธทางออม หรือกลุมเชิงสัญลักษณ  
(Symbolic Group) สําหรับ Beniger แลว ชุมชนเทียม คอื ภาคีที่ไรตัวตน (Impersonal  associations)  
จําลองขึ้นจากการสื่อสารเสมือนมีตัวตน (Simulated personalized communication) ซ่ึง Beniger  
เรียกวา “ลูกผสมระหวางการสื่อสารระหวางบุคคลกับการสื่อสารมวลชน” และ Howard Rheingold  
(1993) (อางถึงใน รัตนาวลี เกียรตินยิมศักดิ์, 2542 : 10 - 15) ยังไดขยายความลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งวา  
ชุมชนเทียมนีก้็คือที่ที่ไรความผูกพันที่แทจริงกับบุคคลอื่น (Genuine Community) ซ่ึงตางจากชุมชน
เดิมในสังคม  ซ่ึงรูจักกันอยางแทจริงเปนฐาน 

ไมมีใครสามารถคาดการณไดวา ชุมชนเสมือนนัน้จะคงอยูไดนานแคไหน แตก็คงปฏิเสธ
ไมไดวาเปนแนวคิดพื้นฐานของความเปนจริงเสมือน ในหลายดานที่ปรากฏอยูในโลกแหงความ
เปนจริง และชุมชนเสมือนในไซเบอรสเปซสามารถเปนจุดเริ่มตน ของการปฏิสัมพันธของมนษุย  
ที่จะมีผลกระทบที่แทจริงตอชีวิตทางสังคม การเมือง และเศรษฐกจิ เมื่อสามารถสะทอนผลอันนั้น
ออกสูโลกทางกายภาพได  ไมวาจะในระดบัทองถ่ินหรือในระดบัชาต ิ

ความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) ความเปนจริงเสมือนเปนวิถีทางของมนุษยทีจ่ะ
สรางภาพ ควบคุม และปฏสัิงสรรคกับสื่อและขอมูลที่ซับซอนอยางมาก (Isdal, 1998 and Hewett,  
1996  อางถึงใน  ธีรพล  ภูรัต, 2545 : 74 - 78) โดยปกติความเปนจริงเสมือน คือ กระบวนการ         
การสรางความจริง  โดยการสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอร  ซ่ึงประกอบดวย  4  องคประกอบ  คือ 
 1. ส่ือที่สามารถปฏิสังสรรคได  (Interaction) 
 2. การกระตุนใหเกิดการรับรูทางผัสสะ  ไดแก  รูป  เสียง  สัมผัส 
 3. คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญ กลาวคือนัยหนึ่งคือ คอมพิวเตอรเปนอุปกรณ
ดิจิตอลที่เปนตัวเชื่อม  (Interface)  ระหวางมนุษยกับสารดิจิตอล 
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 4. ความพยายามที่จะนําผูชมหรือผูรับสาร เขาไปในเหตุการณที่เปนความจริงเสมือนนั้น  
โดยพิจารณาวาจะทําอยางไรถึงจะทําใหส่ิงนั้นไปปรากฏตรงหนาผูรับสาร (Augmented Reality)  
และจะทําอยางไรถึงจะทําใหผูรับสารเขาไปปรากฏในเหตุการณนั้น  (Immersion) 
 ในอีกมุมมองหนึ่ง  ความเปนจริงเสมือน  เกิดขึ้นไดใน  3  ลักษณะ  คอื 
 1. การตดิตอส่ือสารระหวางกนัโดยผานสื่อคอมพิวเตอร การทีค่นเขาไปใชงานคอมพวิเตอร
เพื่อทําการติดตอส่ือสารกนั  ทําใหคนไดจนิตนาการไปวา  กําลังอยูในสภาวะการสื่อสารแบบตวัตอตัว  
แทที่จริงแลว ในบางกรณตีางฝายตางไมทราบเลยวาอีกฝายหนึ่งมีหนาตาอยางไร กับการปรากฏ
ทางไกล  (Telepresence)   
 2. การสรางภาพยนตร  3  มิติ  ทําใหส่ิงที่เคยอยูบนจอไหลเวียนออกมาอยูรอบตัวผูชม 
 3. การสรางใหผูรับสารมีความรูสึกวาตนเองเขาไปปรากฏอยูในเหตุการณ หรือ
ส่ิงแวดลอมนัน้  เสมือนเขาไปอยูในถํ้า  (Cave)  ของเหตุการณที่สรางขึ้น 

ทั้งกรณีที่ 2 และ 3 หากไดผานกระบวนการผลิตที่ใชองคประกอบภาพและเสียงที่ให
ความสมจริงมากเทาใดกจ็ะสามารถทาํใหผูรับสารไดรับผลกระทบมากยิง่ขึ้นเทานัน้ ในระบบความคดิ
ของผูรับสารที่มากไปกวาความอยากรูอยากเห็น 
 

การรวมตัวชุมชนเครือขาย 
ชุมชนเครือขายมีการรวมตวักันจะมีความหมายเปน  2  ระดับ  คือ 
1.  เปนขั้นพืน้ฐานที่เรายังไมปรารถนาแทจริง 

 คือการที่ชุมชนนั้นเปนแหลงเอื้อโอกาสใหมนุษย สามารถสนองความตองการในทาง
ผลประโยชนของตน ที่มีการตั้งชุมชนขึ้นมาเพื่อปจเจกของบุคคล รวมทั้งประโยชนในแงความ
มั่นคงปลอดภยัของชีวิต ชุมชน ในความหมายขั้นนี้ แมจะทําใหคนมารวมกัน แตแลวแตละชุมชน  
ก็จะแบงแยกกบัชุมชนอื่น แลวอาจทะเลาะกัน แยงชิงผลประโยชนกัน บางครั้งชุมชนก็เปนเพยีง
การรวมกลุมกนัเพื่อรวมกําลังในการตอสูหรือเพื่อปกปองกลุมพวกของตน พรอมกนันั้น ภายใน
ชุมชนนั้น ๆ เอง บุคคลก็มักเครียด และมีแนวโนมที่จะทะเลาะววิาทกันเพราะความขัดแยงในเรือ่ง
ผลประโยชน ในยุคการสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer - Mediated - Communication)  
หลายชุมชนไดทําลายกําแพงวัฒนธรรมตองหามของสังคมเดิม เพื่อสรางชุมชนแหงใหมในอุดมคติ  
ดวยเหตุผลแฝงเรน 
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2.  เปนแหลงเอื้อโอกาสตอการที่แตละคนจะไดพัฒนาชีวิตสูความดีงามและความสมบูรณ 
 คือเปนชุมชนแหงการเรียนรูและหาประสบการณ พัฒนาสังคมโลก หรือสังคมแหง
ความดี มักมีผลประโยชนทีจ่ับตองไมได (Intangible  Benefit) แตมันเปนจุดที่คุมคากับการรวมมือ  
เพราะในอนาคตมนุษยจะตองมีพื้นที่เพื่อสรางประโยชนใหกับตนเองและทํากจิกรรมตาง ๆ เปรียบ
ไดกับหองรับแขกหรือหองอเนกประสงคที่ทุกคนตองม ี (ป.อ.ปยุตโต, 2542 : 71 - 73) 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดชุมชนเสมอืน เพื่อที่จะอธิบาย นิยามการสนทนาผานโปรแกรม  Pirch98  
และใชเปนกรอบในการแบงแยกชุมชนแตละแบบ เพื่อใหรูถึงแบบของชุมชนในการสนทนาผาน
โปรแกรม Pirch98 และมีการเคลื่อนยายจากหองสนทนา (ชุมชนเสมอืน) มาสูโลกแหงความเปนจริง  
อันกอใหเกิดปรากฏการณในความเปนจริง (โลกแหงความจริง) ซ่ึงเปนสิ่งที่มนุษยยังหลีกหนไีมพน  
และชี้ใหเห็นลักษณะของชุมชนเสมือน ในสวนของการสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  
Pirch98  ในฐานะที่เปนชุมชนเสมือน  อันจะกอใหเกิดความเขาใจ 

2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.5.1  งานวิจัยเร่ือง “Gender, Pseudonyms and CMC : Masking Identities and Baring  Souls” 

J. Michael Jaffe, Young – Eum Lee, Li – Ning Huang, and Hayg Oshagan (1993)      
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “Gender, Pseudonyms and CMC : Masking Identities and Baring Souls” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา การใชนามแฝงบนพื้นฐานความแตกตางทางเพศในสภาพการสื่อสารผาน
ตัวกลางดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงมีวิธีการศึกษา โดยใชกระบวนทัศนในการศึกษาดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) โดยบันทึกรูปแบบการศึกษาและกําหนดเปนรหัสรูปแบบ    
การแสดงออกของพฤติกรรม โดยทําเปน coding sheet ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยพบวา ในการใช
นามแฝงนั้น 

1.   มีการใชนามแฝงมากกวาใช ช่ือจริงในสภาพการสื่อสารผานตัวกลางดวย
คอมพิวเตอร 

2. เพศหญิงมีแนวโนมปดบังเพศของตนเองโดยเลือกการใชนามแฝงมากกวาเพศชาย 
3. เพศหญิงจะมีรูปแบบในการสื่อสารที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทางสังคม

มากกวาเพศชาย 
งานวิจัยดังกลาวสัมพันธกับการศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกใน

การสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต  
คือ จะทําใหผูวิจัยทราบถึง การใชนามแฝง คือ เปนการปลอมชื่อ การปกปดชื่อท่ีแทจริงของตนเอง  
และการที่ไมเปดเผยเพศของตนเองที่แทจริงในการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร 
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2.5.2  งานวิจัยเร่ือง  มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร  :  กรณีศึกษา            
www.pantip.com  และ  www.sanook.com 

งานวิจัยของ รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  มณฑลสาธารณะ
ของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com  
พบวา ลักษณะมณฑลสาธารณะที่เกิดจากการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอรเปนเวทีเสวนาทาง
วัฒนธรรม (cultural forum) ที่มีประเด็นตามความสนใจของผูใชงาน และยังมีลักษณะเปนชุมชน
เสมือน (virtual community) ที่เกิดขนานไปกับโลกแหงความเปนจริง ลักษณะการมีสวนรวมเปน
การปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร (machine interactivity) หนาที่ของมณฑลสาธารณะบน
คอมพิวเตอรนี้ คือเปนชองทางใหผูใชงานมีสวนรวมในการใหขอมูลสาธารณะ การสอดสองดูแล
สภาพแวดลอม การกระตุนเราและผลักดันเพื่อผลประโยชนแหงชาติ การสรางสารสัมพันธ การให
ความบันเทิง และชองทางการสื่อสารตองหาม  นอกจากนี้ ผูใชงานยังใชมณฑลสาธารณะ                   
เพื่อประโยชนและความพึงพอใจของตนเอง คือ ตอบสนองความตองการสวนตัว เปนแหลงขอมูล
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ เพื่อนําไปเปนประโยชนตอตนเอง และใชเพื่อเปนตัวกลาง
ในการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 

จากงานวิจัยนี้  ทําใหผูวิจัยทราบถึงลักษณะการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรและ
ลักษณะของชุมชนเสมือนที่มีอยูในโลกอินเทอรเน็ต รวมทั้งหนาที่ของมณฑลสาธารณะที่ให
ประโยชนตอสวนรวม และตอบสนองความพึงพอใจตอผูที่เขาไปอยูในสังคมนี้อยางไร ผูวิจัยจะนํา
ขอมูลการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอรและชุมชนเสมือนนี้ มาเปนสวนชวยในการศึกษา
บริบททางคอมพิวเตอรในงานวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนา
ภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ต  ตอไป 

2.5.3  งานวิจัย  เร่ือง  สัญญะทางเพศในหองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยายุคหลัง          
สมัยใหมของ  irc.webmaster.com 
 งานวิจัยของ สุมนา อุษณียมาศ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง สัญญะทางเพศในหอง
สนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยายุคหลังสมัยใหมของ irc.webmaster.com โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาของบทสนทนาศึกษาสัญญะทางเพศและใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลในการสรางและใชสัญญะทางเพศ 

จากงานวิจัยนี้ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงประเภทของสัญญะทางเพศ ซ่ึงไดกลาวถึง
สัญลักษณประเภท Symbol ที่ปรากฏใหเห็นในบทสนทนา โดยแบงออกเปนระดับธรรมดา คือ  
ภาษา และระดับลึก คือ สัญลักษณพิเศษตาง ๆ รวมถึงแบบแผนการนําเสนอสัญญะทางเพศ ไดแก  
การแสดงจุดประสงคหรือความตองการ การแสดงอารมณหรือความรูสึก การแจกแจงหรือแจง
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คุณสมบัติของตนเอง และการกระทํา นอกจากนี้ยังกลาวถึงประเภทของความหมายทั้งโดยอรรถ
และโดยนัย ซ่ึงพบความหมายโดยนัยมากกวา สัญญะทางเพศเหลานี้เกิดจากปจจัยทางดานสังคม
วิทยา – จิตวิทยา ไดแก เร่ืองเพศ และปจจัยทางดานการสื่อสารผานคอมพิวเตอร ไดแก เร่ืองเวลา  
หอง และการสื่อสารสองทาง จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนสวนชวยในการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนเพศในหองสนทนา และปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิดความเปนตัวตนที่หลากหลายรูปแบบ            
ในบริบทของการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร 

2.5.4  งานวิจัยเร่ือง  รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบนเครือขายไออารซี 
วิทวัส  เถ่ือนทอ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนา

บนเครือขายไออารซี” พบวากระบวนการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบนเครือขายไออารซี       
ในสวนตาง ๆ จะผานมายังแมขายไออารซีกอนเสมอ เพื่อยืนยันแหลงที่มาของสารที่สงมายังหอง
สนทนา  โดยวัตถุประสงคในการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาเปนการสื่อสารเพื่อรักษา
ความสัมพันธเดิมและสรางความสัมพันธใหม  อีกทั้งธรรมชาติของการสื่อสารบนเครือขายไออารซี
มีความจํากัดในเรื่องการสื่อสารดวยตัวอักษร  การใชภาษาในการสื่อสารจะมีลักษณะเฉพาะในการ
ใชคําและการสะกด  ระดับภาษาที่ใชในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การใชสัญลักษณ  และการ
ควบคุมการใชภาษาและการสื่อสาร 

2.5.5  งานวิจัยเร่ือง  การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของวัยรุนท่ีสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

พิเชษฐ  เวชพลรักธรรม (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
วัยรุนที่ส่ือสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต” พบวาความแตกตางระหวางวัยรุนชายและ
วัยรุนหญิงมีผลตอการตัดสินใจในแตละสถานการณ โดยวัยรุนชายจะมีการตัดสินใจยอมรับหรือ
ปฏิบัติในแตละสถานการณโดยอาศัยความพึงพอใจและไมไดคํานึงถึงสังคมและคนรอบขาง  
ในขณะที่วัยรุนหญิงจะมีการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิบัติในแตละสถานการณโดยอาศัยความถูกผิด
ที่วัฒนธรรมและสังคมเปนผูกําหนด วัยรุนสวนใหญนิยมใชคานิยมของการมีอิสรภาพอยางไร
ขอบเขต ซ่ึงกอใหเกิดคานิยมรวมกันที่มุงเนนไปในเรื่องของการแสวงหาความรักและความสัมพันธ
ทางเพศ 

2.5.6  งานวิจัยเร่ือง  การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง 
จิรัฐ ศุภการ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง”       

เปนการสํารวจชุมชนใหมบนไซเบอรสเปซที่มีช่ือวา แลมบดามู พบวาผูคนในชุมชนเสมือนจริง
แหงนี้มีการสรางตัวตนที่หลากหลายและมีรูปรางหนาตาเหมือนกับมนุษยในโลกแหงความจริงและ
ยังมีรูปแบบการปกครองตนเองในแบบที่เรียกวา  เดโมเครติค  เทคโนเครซ  หรือประชาธิปไตยผาน
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ผูแทนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรช้ันสูง และยังสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพล
ของคานิยมตาง ๆ  ในโลกแหงความเปนจริงผานตัวตนของประชากรดวย 

2.5.7  งานวิจัยเร่ือง  ภัยออนไลน  เด็กไทยเสี่ยง  เซ็กซเดียงสา 
โครงการสํารวจโดย  องคกรนานาชาติ  ECPAT (2545)  ผูดูแลโครงการ นายอิซาเบล     

มิเชอรเลต ผูอํานวยการฝายวิจัย บริษัท พราซีนา ผูออกแบบและวิเคราะหแบบสอบถาม กลาววา  
การสํารวจในประเทศไทยครั้งนี้ดําเนินการระหวางเดือน สิงหาคม– กันยายน พ.ศ. 2545 มีผูตอบ
แบบสอบถาม 557 ราย จากกลุมเด็กอายุ 7 - 11 ขวบ คนหนุมสาวอายุ 12 - 25 ป จากกลุมผูปกครอง
และอาจารย  โดยสวนใหญมีการใชงานอินเทอรเน็ต, อีเมลล, เกม, การสนทนาออนไลน หรือคุย  
(chat) การสงภาพผานอินเทอรเน็ต เด็กที่คุย 1 ใน 5 เคยคุยกับคนวิตถาร 9 ใน 10 คน เคยเห็นภาพ
ลามก 

ผลการสํารวจพบวา 
เด็ก  84% ใชอินเทอรเน็ตเพื่อเลมเกม และหนุม - สาว 95%  ใชอินเทอรเน็ตเพื่อสงอีเมลล 
เด็ก  53%  และหนุม  -  สาว  45%  ที่เขาไปคุยในหองสนทนา 
เด็ก 50% และหนุม - สาว 55% จะมีคนสนิททางอินเทอรเน็ต ซ่ึงสวนใหญจะคุยกัน   

เร่ืองเพศ  เพราะสามารถปดบังชื่อจริงหรือตัวตนที่แทจริงได  ทําใหสามารถพูดคุยไดโดยอิสระ         
เปนหนทางเดียวที่สามารถพูดคุยเรื่องตองหามได 

เด็ก 31% และหนุม - สาว 45% ทราบวาขอมูลสวนตัวถูกนําไปเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาต ส่ิงที่นาตกใจคือ เด็กและหนุม - สาว 92% ที่เคยเขาไปคุยในหองสนทนา (chat room)         
ถูกชวนใหคุยเร่ืองเพศสัมพันธ ซ่ึงแมจะทราบวาเพื่อนทางอินเทอรเน็ตอาจจะเปนคนหลอกลวงได  
แตเด็กและหนุม  -  สาว  กลับพบวาเปนเรื่องที่นาตื่นเตน   

เด็ก  24%  และหนุม  -  สาว  37%  เคยนัดพบกับคนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต 
เด็ก  25%  และหนุม  -  สาว  54 %  ไปคนเดียว  และแมจะเปนการนัดครั้งแรก 
นายกาย ธอมสโตน นักสังคมสงเคราะห ECPAT กลาววา จากผลการสํารวจพบวา  

เทคโนโลยีทําใหเยาวชนเรียนรูมากขึ้น นอกเหนือจากครอบครัวและในประเทศของตัวเอง และ   
ทําใหเกิดความรูสึกมีอิสระมากขึ้น  มองโลกตางจากเดิม  ตางจากโลกของความเปนจริง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็กที่อยูลําพังในโลกอินเทอรเน็ตทําใหเกิดความรูสึกเปนผูใหญมากขึ้น  แตเปนผูใหญแบบ
หลอก ๆ  เพราะไมเคยมีประสบการณในการเผชิญกับปญหาความรูสึกแบบนี้ทําใหเปนเหยื่อของ
บุคคลที่ตองการลอลวงเด็ก  หรือพวกที่ตองการมีเซ็กซกับเด็ก ที่มักเริ่มตนดวยความสนิทสนม  
พูดคุยใหเด็กเกิดความรูสึกไววางใจ  จนนัดพบกันในที่สุด  เปนกระบวนการลอลวงเหมือนที่เกิดขึ้น
ในโลกความเปนจริง แตอินเทอรเน็ตเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการลอลวงได เพราะเด็ก     
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สวนใหญมักจะออนไลน (on – line) ตามลําพังโดยไมมีพอแมอยูดวย วิธีปองกันที่ดีที่สุดคือ พอแม
ควรอยูกับเด็ก  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมเด็ก 

สรุปผลสํารวจพบมหันตภัยออนไลน สงผลกระทบตอเยาวชนและวัยรุนอยางรุนแรง  
มนุษยวิตถารไดอาศัยเครื่องมือสื่อสารยุคใหมลอหลอกและหลอกลวงเหยื่อวัยเด็ก ส่ือสารชักนํา
เปลี่ยนทัศนคติเร่ืองเพศ พดูคุยภาษากาม เรื่องลามก กระทั่งกลาเสี่ยงภยั ในภาวะเสี่ยงตอภัยที่เกิดขึน้
บนอนิเทอรเนต็นับเปนภยัรายแรงที่สุด ก็คอื การพดูคยุหรือการสนทนากันในอินเทอรเน็ต จนนําไปสู
การนัดพบกัน ผลการสํารวจยังพบวา เยาวชนและวยัรุนเกือบทั้งหมดเคยถูกชวน และพูดคยุเร่ือง
เพศสัมพันธแบบออนไลน   (ขอมูลจากหนังสือพิมพไทยโพสต   อางถึงใน  www.thaipost.co.th) 

ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยนี้  เพื่อนํามาเปนกรอบยืนยันถึงการยอมรับที่จะเคลื่อนยายจาก
หองสนทนาในอินเทอรเน็ต  มาสูโลกแหงความเปนจริง 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการศึกษาวจิัย เร่ือง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทย
ผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
ในการเก็บขอมูลจะใชวิธีการศึกษา  ดังนี ้

1. วิธีการสังเกตการณ  (Observation) 
2. การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
3. การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In  -  depth  interview) 
โดยงานวิจยัคร้ังนี้  จะประกอบไปดวย  2  ประเด็นทีจ่ะทาํการศึกษาวิจยั  คือ 

 ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนา
ภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 

ระเบียบวิธีวิจัย คือ วิธีการสังเกตการณ (Observation) การวิเคราะหเนื้อหา (Content  
Analysis) 
 ประเด็นท่ีสอง  คือ คนหาปจจัยที่นํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการสื่อสารของ
ผูสนทนาในหองสนทนานั้น ๆ 
 ระเบียบวิธีวิจัย คือ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In - depth interview) การวิเคราะห
เนื้อหา  (Content  Analysis) 

ซ่ึงแตละประเด็นจะใชระเบยีบวิธีวจิัยสําหรับการศึกษาวจิัยดังตอไปนี ้
 
3.1 ประเด็นท่ีหนึ่ง  คือ  ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทย                           

ผานโปรแกรม  Pirch98 
โดยมีรายละเอียดของระเบยีบวิธีวิจยัในประเด็นดังกลาวดังตอไปนี ้

3.1.1  รูปแบบการศึกษาวิจัย 
การศกึษาวิจยันี้จะใชวิธีการสังเกตการณ (Observation) ในแตละหองสนทนาในโปรแกรม  

Pirch98 ผานเซิรฟเวอร (server) irc.webmaster.com Port 6667 เพื่อสังเกตดูพฤติกรรมของปจเจก
บุคคลผูใชบริการวารูปแบบที่ใชในการสื่อสารเปนอยางไร โดยผูวิจัยไดใชกระบวนทัศนในการ
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ศึกษาวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาวาเปนอยางไร 

3.1.2 หนวยของการวิเคราะห  (unit  of  analysis) 
หนวยในการวเิคราะหของประเด็นการศึกษาแรกนี ้ คือ การปฏิสัมพันธของคนในสังคม  

(social  interaction)  ไดแก  พฤติกรรมการสื่อสารของปจเจกบุคคลในบริบทหองสนทนา 
3.1.3  ประชากร / การสุมตัวอยาง / ขนาดของกลุมตัวอยาง / กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

(population / sampling / sample  size / samples) 
ประชาการที่ใชในการศึกษาวิจัย  (population) 
จากการสํารวจเบื้องตนพบวา มีจํานวนรายชื่อหองสนทนาภาษาไทยในโปรแกรม Pirch98  

ผานทางเซิรฟเวอร irc.webmaster.com Port 6667 อยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ผูวิจัยไดยกตัวอยาง
รายช่ือหองมาเพียงบางสวน  ซ่ึงไดแก 

หองนารัก หองนครศรีธรรมราช หองชางซอมคอม 
หองกรุงเทพ หองตางจังหวดั หองทอมดี้กรุงเทพ 
หองเด็กมหาลยั หองนักศกึษา หองนักศกึษาแพทย 
หองหนุมภูธร หองคนทํางาน หองเพลยบอย 
หองสาวโสด หองหนุมโสด หองฟาเหลือง 
หองมัธยมนารัก หองหวานใจ หองราชมงคล 
หองคนอกหกั หองความรัก หองเด็กเวสปา 
หองโฟนเซ็กส หองขายบริการ หองเด็กปา 
หองกระเทย หองคนกลางคนื หองพักกาย 
หองขอนแกน หองเฟรชชี ่ หองขาประจํา 
หองหาคู หองเด็กดื้อ หองนักศกึษาขายตัว 
หองนากลัว หองหาเพื่อนคยุ หองอารซีเอ 
หองคอมพิวเตอร หองคนหลอครับ หองไออุน 
หองม.กรุงเทพ หองบาดารา หองตามหาคนรูใจ 
หองคนขี้เหงา หองบันเทิง หองคุยแกเหงา 
หองคนรักหนงั หองรถซิ่ง หองโคราชนารัก 
หองจีบกนัได หองเชยีงใหม หองเด็กหาดใหญ 
หองหนุมจุฬา หองฉะเชิงเทรา หองเกยกรุงเทพ 
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รวมทั้งในปจจบุัน (เดือนเมษายน พ.ศ. 2546) มีโปรแกรมที่ใชในการสนทนาโดยเฉพาะ  
ตัวอยางเชน 

Pirch98                       mIRC 5.6 
ICQ Plus 2.01   The Palace 
Ichat Page 1.3   CheetChat 5.9 
Speak Freely for Windows 95/NT 6.1 CU See Me 3.12 
Visual IRC 1.10 beta   Iphone 4.5 
Active World 2.0 build 261  Internet Phone 5.01 
Microsoft Chat 2.5   VDOPhone 3.5 
Microsoft Netmeeting 3.01  Microsoft V-Chat2.0 
Net2Phone    Blue Page 2.50 FX 
PowWow 3.72   IamC 
ThaiTech 1.1    Aicore 4.5 
MICQ    Colorize ICQ 
Top Secret Messenger 1.0 build 800         BuddyPhone 2.0 
IrCQ-Net Invitation   Ichat Pager 2.7 
AOL Instant Messenger 2.0.847 beta                    Qtalk 

 
การสุมตัวอยาง  (sampling) 
ผูวิจัยไดเลือกสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ ส่ือสารในหองสนทนา

ภาษาไทยเทานั้น  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกศึกษาจาก 
ผูสนทนาที่ใชโปรแกรม  Pirch98  ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการสนทนา โดยผาน

ทางเครือขายบริการ (server) Internet Relay Chat (IRC) ช่ือ irc.webmaster.com Port 6667 ทั้งนี้     
จะเลือกศึกษาเฉพาะหองสนทนาที่เปนภาษาไทยเทานั้น 

เหตุผลที่เลือกศึกษาหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 ดังกลาวนี้  เนื่องจาก
โปรแกรม Pirch98 เปนโปรแกรมสนทนายอดนิยมที่มีผูเขามาใชบริการเปนจํานวนมากที่สุด  
(http://www.pirchman.cjb.net, 1 เมษายน 2546) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกใชโปรแกรม Prich98             
ในการศึกษาวิจัยโดยผานเครือขายบริการ irc.webmaster.com Port 6667 ซ่ึงโปรแกรม Prich98 นี้  
เปนโปรแกรมสนทนา (chat) ยอดนิยม  ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ทําใหถือเปนตัวแทนของผูที่
ส่ือสารเพื่อการสนทนาในหองสนทนาได  ดังจะเห็นไดจาก  การที่มีผูเขาไปใชบริการการสื่อสาร 
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ในหองสนทนาภาษาไทยในหองตาง ๆ จากโปรแกรม Prich98 ผานทางเครือขายบริการชื่อ  
irc.webmaster.com  Port 6667  เปนจํานวนมากถึง 32,984 คน (เก็บขอมูลในชวงเวลา 18.00 น. – 
22.00 น.  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2546) 
 

ขนาดของกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยาง  (sample  size  และ  samples) 
จากโปรแกรม Prich98  ผานเครือขายบริการชื่อ irc.webmaster.com  Port 6667 ผูวิจัย   

ไดเลือกศึกษาหองสนทนาภาษาไทย จํานวน 4 หอง คือ หองกรุงเทพ หองหาแฟน หองคนทํางาน  
และหองเชียงใหม (โดยเลือกหองจาก 4 อันดับยอดนิยมจากการสุมดูในระยะเวลา 2 อาทิตย (วันที่  
10 พฤษภาคม 2546 – วันที่ 23 พฤษภาคม 2546) ทั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาเลือกหอง
สนทนาดังนี้  คือ 

1.    เลือกหองสนทนาที่เปนภาษาไทยเทานั้น  ที่เลือกศึกษาแตในสวนหองสนทนาที่เปน
ภาษาไทยเพื่อไมใหเกิดความแตกตางในเรื่องภาษาและความแตกตางทางวัฒนธรรม  โดยงานวิจัยนี้
จะศึกษาแตบริบทของสังคมไทย 

2.    เปนหองที่ไดรับความนิยมจากผูสนทนาที่เขามาใชบริการตลอดทั้งวัน  ซ่ึงจะดูได
จากจํานวนคนที่เขามาสนทนา  เมื่อเปรียบเทียบกับหองอื่น ๆ จะมีจํานวนผูสนทนามากกวา โดยมี
จํานวนผูสนทนาที่อยูในหอง  ในเวลาที่เลือกศึกษาประมาณ  100  คนขึ้นไป 

3.    เปนหองสนทนาที่ปรากฏชื่อหองเสมอทุก ๆ วัน 
ซ่ึงหองสนทนาที่ไดคัดเลือกมา 4 ลําดับ (เรียงลําดับจากหองสนทนาที่ไดรับความนิยม

มากที่สุด 4 อันดับแรก  (สํารวจวันที่  16  พฤษภาคม  2546) )  ไดแก 
1. หองกรุงเทพ  (มีผูใชบริการจํานวน  298  คน)  
2. หองหาแฟน  (มีผูใชบริการจํานวน  254  คน)   
3. หองคนทํางาน  (มีผูใชบริการจํานวน  221  คน)    
4. หองเชียงใหม  (มีผูใชบริการจํานวน  196  คน) 
โดยแตละหองสนทนาก็จะมีลักษณะที่แตกตางกัน  ดังจะเห็นไดจากประเภทของชื่อหอง

ตาง ๆ ซ่ึงแบงตามทัศนะคติ ความชอบ คานิยม ซ่ึงจะเปดโอกาสใหผูสนทนาสามารถเลือกเขาไป 
ในหองสนทนาตาง ๆ ไดตามความพึงพอใจ 
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รายละเอียดกลุมตัวอยางของการศึกษาในรูปแบบ Content analysis  ในระยะเวลา 1 วัน 
ศึกษาทั้งหมด 4 หอง  จะมีดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่  3.1  ตารางแสดงกลุมตัวอยางของการศึกษาในรูปแบบ  Content  analysis 
 

โปรแกรมที่ศึกษา หองที่ศึกษา 
โปรแกรม  Pirch98 
ผานเครือขายบริการชื่อ 
irc.webmaster.com 
port  6667 

1.  หองกรุงเทพ 
2.  หองหาแฟน 
3.  หองคนทํางาน 
4.  หองเชียงใหม 

 
3.1.4  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

    ผูวิจัยไดใชชวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2546 รวมระยะเวลา 2 เดือนในการ 
เก็บขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร ดังมีตารางแผนผังชวง
ระยะเวลาการเก็บขอมูล  ตามตารางที่ 3.2 

3.1.5  ประเภทของขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 
ประเภทของขอมูลที่นํามาศึกษา  จะเปนขอความการสนทนา (social interaction) ของ

ผูใชบริการการสื่อสารในหองสนทนานั้น ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตจากขอความสนทนาดังกลาวในแตละ
หองตาง ๆ ในโปรแกรม Pirch98 ที่ไดเลือกสุมตัวอยาง โดยรวบรวมจัดเก็บขอความสนทนานั้น ๆ  
ดวยวิธีบันทึกลงแผนซีดี (Compact Disc) นอกจากนี้ผูวิจัยจะใชระยะเวลาในการสังเกตแตละหอง  
ซ่ึงจะใชเวลาหองละประมาณ 20 นาที 

3.1.6  การตรวจสอบขอมูล 
ผูวิจัยเปนผูจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลดวยตนเอง 

3.1.7  การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองแลวก็จะทํา

การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลในการนําเสนอตอไป  ซ่ึงขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลนี้จะอาศัย
แนวคิดเชิงทฤษฏีที่เกี่ยวของมาเปนกรอบหรือแนวทางในการวิเคราะห  เพื่อใหการวิเคราะหเปนไป
อยางมีระบบ  มีหลักการ  ไมซับซอน  และสามารถครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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3.1.8  การนําเสนอขอคนพบจากผลการวิจัย 
   ผูวิจัยจะนําเสนอขอคนพบที่ไดในบทที่ 4 ในประเด็นของ รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร

ของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 โดยเปนการเขียนเชิงพรรณนา     
โดยจะนําเสนอผลการวิจัยตามแนวคิดของ Stephen Edelston Toulmin (1964) โดยแยกเปนประเด็น
ดังตอไปนี้ 

1.  รูปแบบการสนทนา 
2.  รูปแบบสัญลักษณที่เกิดขึ้นในการพูดคุยกันในหองสนทนา 

 
3.2 ประเด็นท่ีสอง  คือ  คนหาปจจัยท่ีนํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการสื่อสารของ            

ผูสนทนาในหองสนทนานั้น ๆ 
โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยในประเด็นดังกลาวดังตอไปนี้ 

3.2.1  รูปแบบการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยของประเด็นนี้  ผูวิจัยจะใชวิธีการสนทนากับผูที่เคยเปนผูส่ือสารในหอง

สนทนาโดยตรง  โดยการเตรียมคําถามที่เหมาะสม  และครอบคลุมสอดคลองกับคําถามนําการวิจัย  
โดยนําวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหมีผลตอการแสดงออก  
ซ่ึงพฤติกรรมในการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนา โดยจะใชกระบวนทัศนในการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการใชวิธีวิจัยสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth interview)  
เพื่อที่จะไดสามารถรวบรวมขอมูลพื้นฐาน อีกทั้งสามารถถามคําถามที่ซับซอนและกวางได          
ซ่ึงคําถามดังกลาวไดมีการตรวจสอบอยางละเอียดเปนอยางดีแลว โดยผูวิจัยจะเริ่มดวยคําถามเบา ๆ  
ที่สรางความคุนเคยกอนและจะดําเนินการสนทนาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการถามคําถามที่เปน
คําถามหลัก 

3.2.2  หนวยของการวิเคราะห  (unit  of  analysis) 
หนวยในการวิเคราะหของประเด็นการศึกษาที่สองนั้นจะเปนลักษณะ individual คือ  

ศึกษาที่ตัวบุคคลที่ส่ือสารในหองสนทนา เพื่อศึกษาใหเขาใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูส่ือสาร
วาคิดอยางไร  จึงไดแสดงพฤติกรรมเชนที่ปรากฏออกมา 

3.2.3  ประชากร / การสุมตัวอยาง / ขนาดของกลุมตัวอยาง / กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
population / sampling / sample  size / samples) 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  (population) 
ปจเจกบุคคลที่ส่ือสารกันในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
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การสุมตัวอยาง (sampling) 
สําหรับประชากรและกลุมตัวอยางของบุคคลที่ส่ือสารกันในหองสนทนานั้น  ผูวิจัย     

ไมสามารถทราบจํานวนที่แนชัดของผูที่ส่ือสารกันในหองสนทนาภาษาไทยตามหองตาง ๆ ได
ทั้งหมด (population frame) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกบุคคลมาสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยนี้ ในการสุมตัวอยาง เพื่อใหไดตัวแทนของคนทุกกลุมและเพื่อใหไดคําตอบที่หลากหลาย  
ดังนั้นในการแบงกลุม  จะแบงตามกลุมตาง ๆ  ดังนี้ 

1.  เกณฑอายุ 
2.  เกณฑอาชีพ 
3.  เกณฑระดับการศึกษา 
 
ขั้นตอนในการเลือกสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
1.  เขาไปสังเกตการณในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 โดยหองที่      

เขาไปสังเกตการณ  ไดแก  หองกรุงเทพ  หองหาแฟน  หองคนทํางาน  และหองเชียงใหม 
2.  ผูวิจัยจะเลือกกลุมตัวอยางโดยการเขาไปคุยกับบุคคลที่ตองการและคิดวานาสนใจ  

โดยอาศัยเกณฑอายุ  อาชีพ  การศึกษา   
3.  ผูวิจัยเขาไปสนทนากับกลุมตัวอยางที่ไดเลือกไว ซ่ึงทําได ตั้งแตการ สงอีเมล

สัมภาษณ การนัดแนะเขาหองสนทนา หรือแมกระท่ังการขอเบอรโทรศัพทสัมภาษณ หรือการนัด
พบออกมาสัมภาษณขางนอก 

 
ขนาดของกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยาง  (sample  size  และ  samples) 
ผูวิจัยจะเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงมีจํานวน 30 คน           

ซ่ึงจะประกอบไปดวยบุคคลที่เปนตัวแทน  อายุ  อาชีพ  และการศึกษา  ที่แตกตางกัน  โดยผูวิจัยจะ
จัดใหมีการสัมภาษณกลุม  จํานวน 3 กลุม  ดังนี้ 

กลุม  1  แบงตามอายุ  จํานวน  10  คน 
กลุม  2  แบงตามอาชีพ  จํานวน  10  คน 
กลุม  3  แบงตามการศึกษา จํานวน  10  คน 
ทั้งนี้จะมีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน ดังตารางที่ 3.3 แสดงกลุมตัวอยาง        

เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ไดทําการคัดเลือกมาจากผูที่สนทนาใน    
หองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 จํานวน 4 หอง คือ หองกรุงเทพ หองหาแฟน        
หองคนทํางาน และหองเชียงใหม เหตุผลท่ีเลือกกลุมตัวอยางมาสัมภาษณ 30 คน เพราะผูให
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สัมภาษณทั้งหมดเคยเปนผูสนทนาในโปรแกรม Pirch98 โดยในการสัมภาษณจะเริ่มตนจากการ
สนทนากลุมกอน  หลังจากนั้นผูวิจัยจึงจะสัมภาษณเจาะลึกจากกลุมตัวอยางบุคคล 

3.2.4  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนนิการสัมภาษณกลุมและสัมภาษณแบบเจาะลึก  ชวงเดือนมกราคม  2547 

3.2.5  ประเภทของขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 
ประเภทของขอมูล คือ ขอมูลจะเปนลักษณะการสัมภาษณ มีการอภิปรายกัน (discussion)  

โดยผูวิจัยจะเปนผูสงเสริมและเปดโอกาสใหมีการอภิปรายกันอยางเสรี  เกี่ยวกับประเด็นปจจัย    
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนา ซ่ึงผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยการบันทึกเสียง
การใหสัมภาษณลงในมินิดิสค  (Mini  Disc) 

3.2.6  การตรวจสอบเครื่องมือและขอมูล 
ผูวิจัยจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง และการสุมกลุมตัวอยาง (sampling) ก็เปนกลุม

ตัวอยางที่เปนตัวแทนของคนทุกกลุม ดังนั้นจะทําใหเครื่องมือและขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความ  
validity  และ  reliability 

3.2.7  การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว คําตอบที่ไดมาจากการให

สัมภาษณของกลุมตัวอยางผูวิจัยจะเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง  ซ่ึงขั้นตอนในการวิเคราะห
ขอมูลนี้  จะอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฏีที่เกี่ยวของมาเปนกรอบหรือแนวทางในการวิเคราะห  เพื่อให
การวิเคราะหเปนไปอยางมีระบบ  มีหลักการ  ไมซับซอน  และสามารถครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย และจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดสรางประเด็นคําถามไว ตามเอกสารที่แนบทาย  
(ภาคผนวก) 

3.2.8  การนําเสนอขอคนพบจากผลการวิจัย 
   ผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ไดมาเสนอในบทที่ 4 ในประเด็นของปจจัยในการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมในการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนา หรือใน CHAT ROOMS โดยเปนการเขียน
เชิงพรรณนา โดยจะนําเสนอผลการวิจัยตามแนวคิดของ Stephen Edelston Toulmin (1964 : 97 – 103) 
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ตารางที่  3.2  แสดงชวงระยะเวลาที่เก็บขอมูลในการศึกษารูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา  (Content 
analysis) 
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สัปดาห รวม
เ ดื อ น
วัน จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
พฤศจิกายน 12 วัน

เ ดื อ น
 วัน จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ธันวาคม 14  วัน

อาทิตยที่ 5

ตารางที่  3.2  แสดงชวงระยะเวลาที่เก็บขอมูลในการศึกษารูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา  (Content analysis)

อาทิตยที่ 1 อาทิตยที่ 2 อาทิตยที่ 3 อาทิตยที่ 4
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ตารางที่  3.3  กลุมตัวอยางเพื่อทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 

เกณฑ จํานวน 
ต่ํากวา 15 ปลงไป 2 คน 
15 – 20 ป 2 คน 
21 – 25 ป 2 คน 
26 – 30 ป 2 คน 
30 ปขึ้นไป 2 คน 

อายุ 

รวม 10 คน 
นักเรียน 2 คน 
นักศึกษา 2 คน 
ทํางานขาราชการ 2 คน 
ทํางานบริษัท 2 คน 
ทํางานอาชีพอิสระ 2 คน 

อาชีพ 

รวม 10 คน 
ต่ํากวามัธยม 2 คน 
มัธยม 2 คน 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 2 คน 
อุดมศึกษา 2 คน 
สูงกวาปริญญาตรี 2 คน 

รวม 10 คน 

ระดับการศึกษา 

รวมทั้งหมด 30 คน 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 
 งานวิจยันี้เปนงานวิจยัเชิงคณุภาพโดยใชวิธีการวิจยั 3 วิธีดวยกนั คือ การสังเกตการณ           
การวิเคราะหเนื้อหา  และการสัมภาษณ 

การสังเกตการณ ผูวิจัยไดเขาและเก็บรวบรวมขอมูลการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  
จาก 4 หองสนทนา คือ หองกรุงเทพ หองคนทํางาน หองเชียงใหม และหองหาแฟน ในชวงระหวาง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยจะเขาไปสงัเกตการณทุกวันจนัทร วันพุธ  
และวนัศุกร  ทั้งหมด  26  คร้ัง  โดยผูวิจยัใชช่ือ  AUM------  ในการเขาไปสังเกตการณ 

การวิเคราะหเนื้อหา ในการเขาไปสังเกตการณผูวจิยัไดเก็บรวบรวมขอมูลไวเพื่อนํามาใช
ในการวิเคราะหเนื้อหา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรบนัทึกขอความที่แสดงการสนทนาบนหนาจอ
คอมพิวเตอรในชวงเวลาเดียวกัน โปรแกรมที่ใชสามารถจะบันทึกขอความเฉพาะขอความที่ผูใช
โปรแกรม Pirch98 ตองการแสดงใหทุกคนในหองสนทนาเห็นเทานั้น แตไมสามารถบันทึกขอความ
ที่ผูใชโปรแกรม Pirch98 สนทนาเปนสวนตัวกับคูสนทนาได ดังนั้นในการวิเคราะหเนื้อหาของ
งานวิจยันีจ้ึงวิเคราะหในขอบเขตของการสนทนาที่ปรากฏในหองสนทนาเทานั้น 

การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ผูวิจัยจึงสัมภาษณผูใชโปรแกรม Pirch98         
มาประกอบงานวิจยั โดยสัมภาษณผูใชทั้งหมด 30 คน แบงเปน ชาย 15 คน และหญิง 15 คน            
โดยเลือกตามเกณฑ  ดังนี ้

 
เกณฑอายุ  10  คน  แบงเปน  ชาย  5  คน  หญิง  5  คน 

 
ช่ือ  -  สกุล เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา อาชีพ 

1. ด.ช.  ณัฐพล  สงางาม ชาย 14 มัธยมตน นักเรียน 
2.นาย  ศตกร  หริพงษ ชาย 17 มัธยมปลาย นักเรียน 
3. นาย  ธาตรี  พวงพนัธุ ชาย 24 ปริญญาตรี นักศึกษา 
4. นาย  สมภพ  ลัดดานนท ชาย 29 มัธยมปลาย รับจาง 

(บริษัท) 
5. นาย  วิทยา  รวมธรรม ชาย 31 ปวช. วางงาน 
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ช่ือ  -  สกุล เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา อาชีพ 
6. ด.ญ.  ปวันรัตน  จีระศิริ หญิง 14 มัธยมตน นักเรียน 
7. น.ส.  พิมชนก  ทองแจม หญิง 20 ปริญญาตรี นักศึกษา 
8. น.ส.  วิชชุดา  หอมหวล หญิง 22 ปวช. นักศึกษา 
9. น.ส.  อุทิศา  เอื้อตะโก หญิง 27 ปวช. อาชีพอิสระ 
10. น.ส.  ปรางทิพย  โชติเนตร หญิง 32 ปวช. คาขาย 

  
เกณฑอาชีพ  10  คน  แบงเปน  ชาย  5  คน  หญิง  5  คน 

 
ช่ือ  -  สกุล เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา อาชีพ 

1. นาย  ภาณุพงษ  รอดบรรจบ ชาย 17 มัธยมปลาย นักเรียน 
2. นาย  ชัยฤกษ  ธีระกุล ชาย 24 ปริญญาตรี นักศึกษา 
3. จาเอก  ไกรวิทย  วาสนา ชาย 24 ร.ร.ชุมพล

ทหารเรือ 
ทหาร 

(ขาราชการ) 
4. นาย  อนุชา  พรสิริ ชาย 26 ปริญญาตรี รับจาง 

(บริษัท) 
5. นาย  สรวง  สิงหะเนต ิ ชาย 29 ปวส. รับจาง

ทั่วไป 
6. น.ส.  ปวีณา  นักธรรม หญิง 17 มัธยมปลาย นักเรียน 
7. น.ส.  กนกวรรณ  ภูนาเมือง หญิง 23 ปริญญาตรี นักศึกษา 
8. น.ส.  จิตรลดา  บูรณะนัฎ หญิง 24 ปริญญาตรี รับจาง 

(บริษัท) 
9. น.ส.  เฉลิมพร  พันธุสนิท หญิง 25 ปริญญาตรี ธุรกิจ

สวนตัว 
10. น.ส.  ประภาพร  ประมวลสุข หญิง 27 ปริญญาตรี ลูกจาง 

(ขาราชการ) 
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เกณฑระดับการศึกษา  10  คน  แบงเปน  ชาย  5  คน  หญิง  5  คน 
 

ช่ือ  -  สกุล เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา อาชีพ 
1. ด.ช.  ธีรภัทร  ศรีหิรัญ ชาย 12  ประถม นักเรียน 
2. นาย  ณัฐวฒัน  เกตวุิชิต ชาย 17 มัธยมปลาย นักเรียน 
3. นาย  ยุทธศักดิ์  ทองถาวรวงศ ชาย 20 ปวช. นักศึกษา 
4. นาย  ปติพงศ  บุบผไชย ชาย 19 ปริญญาตรี นักศึกษา 
5. นาย  ปราโมทย  เหลาลาภะ ชาย 27 ปริญญาโท นักศึกษา 
6. ด.ญ.  ถิรดา  จิตสุจริตวงศ หญิง 12 ประถม นักเรียน 
7. น.ส.  ศิรินยา  สงวนสิทธิ์ หญิง 18 มัธยมปลาย นักเรียน 
8. น.ส.  กานดา  วินทะไชย หญิง 18 ปวช. นักศึกษา 
9. น.ส.  นริศรา  พันธุมนตร ี หญิง 20 ปริญญาตรี นักศึกษา 
10. น.ส.  วรรณภรณ  อนุอัน หญิง 26 ปริญญาโท นักศึกษา 

 
4.1  ผลจากการสังเกตการณ 
 การเขาไปสังเกตการณในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 ไดทําการ
สังเกตการณ ทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน เร่ิมตั้งแตวันจันทรที่               
3 พฤศจิกายน 2546  ถึงวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2546 รวม 26 วัน สรุปผลจากการสังเกตการณในหอง
ตาง ๆ ไดดังนี้ 

 
หองกรุงเทพ 
การใชหองสนทนาโดยสวนใหญจะเปนการทักทายเพื่อหาคูสนทนา  เพื่อที่จะชวนคุย

กันแบบเปนสวนตัว ซ่ึงผูที่ใชหองสนทนานั้นสวนใหญเปนคนที่อาศัยอยูในกรุงเทพ และปริมณฑล 
โดยสังเกตไดจากการสนทนาที่มีการนัดหมาย นัดพบกัน หรือการประกาศที่อยูของผูสนทนาเอง  
แตก็มีผูสนทนาบางคนที่อาศัยอยูตางจังหวัด  เชน  เชียงใหม  ลําปาง  ก็เขามาใชหองสนทนานี้ดวย 

ประเด็นที่สนทนากันในหองสนทนากรุงเทพ โดยมากจะเกี่ยวกับการหาคูสนทนา ซ่ึงจะ
ระบุรายละเอียดของผูสนทนา ไดแก ช่ือ อายุ สถาบันการศึกษา เปนตน  การนัดหมายหาเพื่อนเที่ยว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเทศกาลตาง ๆ ซ่ึงในการวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลในชวงที่เปนเทศกาล คือ          
วันลอยกระทง  ซ่ึงตรงกับวันพุธที่  5  พฤศจิกายน  2546  และชวงเทศกาลปใหม  ตรงกับวันพุธที่  
31 ธันวาคม 2546 ซ่ึงเรื่องเทศกาลไดถูกยกขึ้นมาเปนประเด็นในการสนทนาเปนอยางมาก เชน        
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หาเพื่อนไปลอยกระทง หาเพื่อนเที่ยวปใหม โดยผูสนทนาจะระบุสถานที่ที่จะไปเที่ยว หรือระบุ
บริเวณที่ผูสนทนาอยูในขณะนั้น หรือสถานที่นัดพบ เปนตน การหาคูนอน หรือการซื้อขายบริการ
ทางเพศ  ผูสนทนาจะใชคําที่เปนที่เขาใจกันในกลุมผูสนทนา เชน ตองการหาคาขนม หรือ ตองการ
ซ้ือหรือขาย และระบุรายละเอียด เปนตน การโฆษณา ประชาสัมพันธ ขายสินคา หรือเว็บไซต  
รวมทั้งการขอคะแนนโหวต (Vote) ในการประกวดที่ตัดสินดวยคะแนนโหวต หรือเว็บไซตที่ให     
ผูเขาชมสามารถแสดง (Post) รูปภาพ และใหคะแนนได ซ่ึงเว็บไซตลักษณะดังกลาวมักจะถูกอางถึง
เมื่อตองการที่จะใหคูสนทนาเห็นรูปของผูสนทนาที่แสดงไวอยูบนเว็บไซต ซ่ึงจะเปนรูปของผูที่
สนทนาจริงหรือไมนั้น ไมสามารถรูได ซ่ึงการสนทนาในประเด็นนี้จะมีการระบุที่เก็บรูปภาพ  
(URL : Uniform Resource Locators)  เพื่อใหผูที่สนใจสามารถเขาไปดูได 

บรรยากาศในการสนทนาคอนขางมีประเด็นในการสนทนาที่หลากหลาย  มีขอความ
ใหมเขามาในหองสนทนาเร็วมาก  เนื่องจากมีผูเขารวมสนทนาพรอมกันหลายคน  ตางคนก็ตางหา          
คูสนทนา  สวนมากตองการที่จะหาคูสนทนาเพื่อเขาไปสนทนากันแบบเปนสวนตัว  มีการใช
ขอความที่สอไปในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือการซื้อขายบริการทางเพศคอนขางมาก และ           
มีการแสดงที่เก็บรูปภาพ (URL : Uniform Resource Locators) เพื่อใหคูสนทนาดูรูป หรือขอ
คะแนนโหวต  (Vote)  คอนขางมากเชนกัน 

 
หองคนทํางาน 
ผูที่เขามาใชหองสนทนานี้สวนใหญจะประกาศตัวอยางชัดเจนวาเปนคนที่อยูในวัย

ทํางาน  ซ่ึงพักอาศัยอยูตามจังหวัดตาง ๆ แตก็มีผูสนทนาบางสวนที่กําลังอยูในวัยศึกษา การสนทนา
มีทั้งการใชหองสนทนาแบบหลาย ๆ คน  และการสนทนาแบบเปนสวนตัว 

ประเด็น  หรือหัวขอที่สนทนากัน  สวนใหญจะเปนการหาคูสนทนา  การใชถอยคํา           
ในการสนทนาจะเปนถอยคํางาย ๆ ไมคอยมีการใชศัพทเฉพาะกลุม หรือคําแสลงมาก เร่ืองที่
สนทนาจะเปนเรื่องทั่วไป ไมมีประเด็นหลัก เปนการสนทนาโตตอบกันไปมาเปนกลุม มีการ
โฆษณา หรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับธุรกิจบาง เชน ประชาสัมพันธรับจัดทําเว็บไซต เซงราน
อินเตอรเน็ต เปนตน มีการแสดง (Post) ขอความที่เกี่ยวเรื่องทางเพศ หรือการประกาศซื้อขายบริการ
ทางเพศบางแตจะไมใชคําในลักษณะที่ชัดเจนมากนัก และมีจํานวนไมมาก ชวงเทศกาลลอยกระทง  
และเทศกาลปใหม ไมคอยถูกยกขึ้นมาเปนประเด็นในการสนทนา 

บรรยากาศในการสนทนามีประเด็นในการสนทนาไมคอยหลากหลาย มีขอความใหม ๆ  
เขามาในหองสนทนาเรื่อย ๆ เปนระยะ สวนใหญเปนการประกาศหาคูสนทนา มีการสนทนา
รวมกันเปนกลุมในหองสนทนา ถาผูที่ใชหองสนทนาคนใดอยากเขารวมสนทนา ก็สามารถเขารวม
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สนทนาไดทันที  และการสนทนาจะเปนประเด็นทั่ว ๆ ไป ที่ทุกคนสามารถรวมวงสนทนาได  
รวมทั้งมีการโตตอบกันไปมาอยางเปนกันเอง การใชขอความที่สอไปในทางซื้อขายบริการทางเพศ
คอนขางนอย 
 

หองเชียงใหม 
ผูที่ใชหองสนทนาสวนใหญเปนคนที่อาศัยอยูจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง  

เชน จังหวัดลําปาง จังหวัดเชยีงราย แตก็มีผูสนทนาบางกลุมที่พักอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพ สังเกต
ไดจากการประกาศตวัของผูสนทนา และการระบุสถานศึกษา รวมทั้งการนัดหมายและการประกาศ
ขาวสารตาง ๆ  เชน  การรับสมัครพนักงาน  กลุมผูสนทนามีทั้งนักศกึษา  และผูที่อยูในวยัทํางาน  

ประเด็นที่แสดงในหองสนทนาสวนใหญเปนการทักทายเพื่อหาคูสนทนา และเขาไป
สนทนากันแบบเปนสวนตวั  การหาเพื่อนเที่ยว  โดยผูสนทนาจะบอกบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู  และ
บอกสถานที่ที่จะไป เปนตน การตั้งคําถาม หรือขอสงสัยไวในหองสนทนาเพื่อใหผูอ่ืนที่อยูในหอง
ชวยตอบ เชน ถามเกีย่วกับเรื่องเกมออนไลน รวมทั้งประกาศซื้อขายเกมในหองสนทนา ชวงเทศกาล
ถูกยกขึ้นมาเปนประเดน็ในการสนทนา เชน ชวงเทศกาลลอยกระทงจะมีผูสนทนาจํานวนมากเขามา
นัดหมายกันกับผูสนทนาคนอื่น ๆ ที่อยูในหองสนทนาไปลอยกระทงดวยกัน โดยมีการนัดหมาย
สถานที่ ซ่ึงโดยมากจะเปนสถานที่ที่อยูในจังหวัดเชยีงใหม หรือจังหวัดใกลเคยีง แตก็มีผูสนทนา
บางคนที่นดัหมายสถานที่ที่อยูที่กรุงเทพ รวมท้ังมีผูสนทนาคนอืน่ ๆ เขามาเลาเรื่องการไปลอยกระทง
ตามสถานที่ตาง ๆ  ใหฟง  เปนตน 

บรรยากาศในการสนทนามีประเด็นในการสนทนาคอนขางหลากหลาย คอนขางเร็ว  
เนื่องจากมีผูใชพรอมกนัหลายคน และเปนการใชประโยคสั้น ๆ หรือประโยคเดมิในการกลาวทักทาย  
เพื่อหาคูสนทนา มีการใชหองสนทนาเปนสือ่กลางในการชกัชวนผูที่อยูในหองสนทนาไปเที่ยวดวยกนั  
หรือนัดหมายกัน นัดพบกนัตามสถานที่ตาง ๆ ขางนอกหองสนทนาคอนขางมาก โดยเฉพาะชวง
เทศกาลตาง ๆ มีการใชขอความที่สอไปในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือการซื้อขายบริการทาง
เพศบางพอสมควร 

 
หองหาแฟน 
ผูที่เขามาสนทนาในหองสนทนานี้คอนขางมากมายและหลากหลายอาชีพ มีทั้งกําลัง

ศึกษาอยูในระดับมัธยม ระดับมหาวิทยาลัย หรือสายอาชีพ ไปจนถึงผูที่ทํางานแลว ผูใชสวนใหญ      
มีการแสดงออกถึงลักษณะตวัตนที่ตนเองตองการแสดงในหองสนทนา วาเปน เพศชาย เพศหญิง  
หรือ  กะเทย  อยางชัดเจนในขอความที่ใชทักทายกนั  
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ประเด็นในการสนทนาสวนใหญจะเปนการทักทายกันเพื่อหาคูสนทนา โดยเนนไปที่
เพศตรงขาม บางขอความจะระบุลักษณะเฉพาะของผูที่ตนเองตองการสนทนาดวย หรือบอกสถานที่  
ที่ผูสนทนาอาศัยอยู หรือผูที่ตองการสนทนาดวย เชน “ดีคับหาหญิงคยุกันคับ ผมอยูแถวบางแคคับ”  
หรือ “ดีครับหาแฟนอายุ 16 - 18 ปครับ วางเขามาคุยได” เปนตน รวมทั้งมีการระบุที่เก็บรูปภาพ  
(URL : Uniform Resource Locators) ที่แสดง (Post) ไวในเว็บไซตตาง ๆ เพื่อใหผูที่สนใจสามารถ
เขาไปดูรูปภาพของตนเองได หรือขอคะแนนโหวต (Vote) ใหกับตนเอง มีการแสดงหรือบอก
ชองทางอื่น ๆ ในการตดิตอส่ือสารกนัในหองสนทนาทีน่อกเหนอืไปจากการคยุกนัแคในหองสนทนา  
เชน ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) หรือ ช่ือที่ใชในการเลนโปรแกรม MSN ซ่ึงเปน
การใชโปรแกรมในการสนทนาผานเว็บไซตแบบเปนสวนตวัซ่ึงตองมีรหัสในการเขาใชโปรแกรมกอน 

บรรยากาศในการสนทนามปีระเดน็ในการสนทนาไมหลากหลาย สวนใหญการสนทนา
กันในหองสนทนาเปนการประกาศหาคูสนทนา เนนไปที่เพศตรงขาม โดยประกาศอยางชัดเจนวา
ตองการหาแฟน รวมทัง้มกีารบอกเว็บไซตที่แสดงรูปไวใหคูสนทนาเขาไปด ู หรือใหเขาไปชวยโหวต  
(Vote) การใชขอความที่สอไปในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือการซื้อขายบริการทางเพศ
คอนขางนอย  หรือไมไดแสดงออกอยางชดัเจน  มกีารชักชวน  หรือนดัหมายกันเพื่อออกไปเจอกนั
ขางนอกหองสนทนา 
 

สรุปการใชหองสนทนาเชิงเปรียบเทียบ 
จากการสังเกตการณการใชหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 ในหอง

สนทนาที่เลือกเขาไปสังเกตการณทั้งหมดจํานวน 4 หอง คือ หองกรุงเทพ หองคนทํางาน หอง
เชียงใหม  และหองหาแฟน  ซ่ึงมีประเด็นในการสนทนาในลักษณะใกลเคียงกัน  แตมีน้ําหนักในแต
ละประเด็นแตกตางกันไปในแตละหองสนทนา  รวมทั้งลักษณะของผูใชหองสนทนาก็มีความแตก
กันดวย  เมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบพบวา 

จํานวนผูใชหองสนทนาโดยเฉลี่ย  หองกรุงเทพมีผูใชมากที่สุด  รองลงมาคือหองหา
แฟน  หองเชียงใหม  และหองคนทํางาน 

จํานวนขอความที่เขามาในหองสนทนา หองกรุงเทพมีขอความใหมเขามาเร็วที่สุด  
รองลงมาคือหองหาแฟน  หองเชียงใหม  และหองคนทํางาน 

การสนทนากันในพื้นที่ของหองสนทนา หองคนทํางานมีการใชขอความสนทนาที่
แสดงในหองสนทนามากที่สุด  รองลงมาคือ  หองเชียงใหม  หองกรุงเทพ  และหองหาแฟน 
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การใชหองสนทนาเปนสื่อกลางในการชักชวน  หรือนัดหมาย  นัดพบกับผูที่อยูในหอง
สนทนาไปเจอกันขางนอกหองสนทนา หองกรุงเทพมีการชักชวน หรือนัดหมาย นัดพบกันมาก
ที่สุด  รองลงมาคือหองเชียงใหม  หองหาแฟน  และหองคนทํางาน 

การใชขอความที่สอไปในประเด็นทีเ่กีย่วกับเรื่องเพศ หรือซ้ือขายบริการทางเพศมากทีสุ่ด  
คือ  หองกรุงเทพ  รองลงมาคือหองเชียงใหม  หองหาแฟน  และหองคนทํางาน 

มีการระบุที่เก็บรูปภาพ (URL : Uniform Resource Locators) ที่ผูสนทนาไดแสดง  
(Post) ไวตามเว็บไซตตาง ๆ เพื่อใหผูสนทนาคนอื่น ๆ เขามาดูรูป หรือขอคะแนนโหวต (Vote)  
มากที่สุดคือ  หองหาแฟน  รองลงมาคือหองกรุงเทพ  หองเชียงใหม  และหองคนทาํงาน 
  

ขอสรุปท่ีไดจากการสังเกตการณ 
จากการเขาไปสังเกตการณเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98  

พบประเดน็ทีน่าสนใจดังนี ้
 
4.2  การใชชื่อในการสนทนา 

การใชช่ือเพื่อสนทนาในโปรแกรม Pirch98 จะมีอยู 2 ลักษณะ คือ ช่ือที่ตั้งเพื่อเขาสู
โปรแกรม และชื่อที่ใชกับคูสนทนา บางคนอาจใชช่ือเดยีวกัน  การตั้งชื่อเพื่อเขาโปรแกรมมีเงื่อนไข
วาตองใชเปนอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องหมายตาง ๆ และตัวเลขเทานัน้ โดยจะตองไมซํ้ากับชื่อผูที่
ใชในหองสนทนาอยูกอนแลว ซ่ึงการตั้งชื่อเพื่อเขาโปรแกรมนั้น อาจมีลักษณะคลายกับการใช
นามแฝง หรือนามปากกาของนักเขียน แตตองมีการสรางอัตลักษณ และจุดเดนใหนาสนใจ         
เพื่อดึงดูดใหมผูีเขามาสนทนาดวย  และสามารถจดจําไดเพื่ออาจเปนคูสนทนากันอกีในครั้งตอไป 

 
ตัวอยางประโยคสนทนา  :  <^^Wave100cc^^>  โดเรมอนหาคนรูใจคับ 
ช่ือที่อยูในเครือ่งหมาย  < … >  คือช่ือที่ตั้งเพื่อเขาโปรแกรม  Pirch98  ซ่ึงในตัวอยางนี้คือ  

^^Wave100cc^^  สวนชื่อที่ใชสนทนากบัคูสนทนานัน้ผูสนทนาแทนตัวเองวา โดเรมอน (ช่ือตัว
การตนูญี่ปุน) โดยท้ังสองชื่ออาจจะไมใชช่ือจริง ๆ ของผูสนทนากไ็ด แตบางคนอาจใชช่ือจริง หรือ  
ช่ือเลนของตัวเองจริง ๆ มาตั้งเปนชื่อเพื่อเขาโปรแกรม Pirch98 หรืออาจใชเปนชื่อแทนตัวเองกับ         
คูสนทนาก็ได การตั้งชื่อเพือ่เขาโปรแกรมสนทนาของผูใชโปรแกรม Pirch98 จากการสังเกตการณ
ของผูวิจัยพบวา  สามารถแบงออกไดเปนลักษณะตาง ๆ  ดังนี ้
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1.    การผสมอักษรเปนคาํ คือ การนําตวัอักษรในภาษาอังกฤษมาผสมกนัเพื่อสรางเปนคํา  
หรือวลีส้ัน ๆ  ที่ใชเรียกแทนชื่อผูสนทนา  โดยสามารถแบงออกเปนขอยอยไดดังนี ้

1.1 ชื่อบุคคลท่ีใชท่ัวไป ในการใชเปนชื่อบุคคลนี้ ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98  
อาจใชช่ือของตัวเองจริง ๆ หรืออาจใชช่ือที่เรียกกันในกลุมเพื่อน ในบางครั้งอาจใชเปนชื่อบุคคลอื่น
ที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นกักฬีา เปนตน การใชช่ือบุคคลนั้น หากผูใชโปรแกรม Pirch98 ใชช่ือของ
ตัวเองจริง ๆ อาจแสดงถึงบุคลิกที่เปนคนชอบเปดเผย แตผูที่สนทนาดวยนัน้ไมสามารถทราบไดเลย
วาชื่อที่ใชนัน้เปนชื่อจริง ๆ หรือเปลา ดังนั้นการใชช่ือบุคคลอาจไมไดบงบอกอะไรมากนัก แตหาก
ผูใชตั้งชื่อเปนชื่อบุคคลอื่นทีม่ีช่ือเสียงอาจจะบงบอกไดวาผูใชนั้นชืน่ชอบบุคคลใดเปนพิเศษ  ตวัอยาง
ในการใชช่ือบคุคล เชน  suwit,  Shusaku,  kang,  natawat,  joe,  loxy,  Ayrin,  YuMin  เปนตน 

1.2 การใชคําหรือชื่อท่ีเปนท่ีรูจัก ไดแก ช่ือวงดนตรี ช่ือตราสินคา ช่ือทีมฟุตบอล  
เปนตน ในการใชคําหรือช่ือที่เปนที่รูจกันัน้ สามารถบงบอกถึงความสนใจของผูที่ตั้งชื่อนั้นได หรือ
อาจเปนความตั้งใจที่จะแสดงออกของตัวผูตั้งชื่อเอง วามีความสนใจหรือช่ืนชอบอะไรเปนพิเศษ  
และยังสามารถดึงดูดคูสนทนาที่สนใจในสิ่งเดียวกันใหเขามารวมสนทนาดวยได นอกจากนี้ช่ือทีต่ั้ง
อาจสะทอนถึงลักษณะหรือบคุลิกของตัวผูตัง้ชื่อได เชน หากใชช่ือวงดนตรแีสดงวาผูที่ตั้งชื่อมีความ
ช่ืนชอบในดนตรี  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจทราบไดวาชื่นชอบในดนตรีประเภทใดเปนพิเศษ  ตัวอยาง
ในการใชคําหรือช่ือที่เปนที่รูจัก เชน LinkinParK (วงดนตร)ี, Accords (รุนรถยนต), Revolution  
(รุนโทรศัพทมือถือ), NEMO (ภาพยนตร), Aquarius (ราศี), Hanami (ตราสินคาขนมขบเคี้ยว),  
BMW318i  (รุนรถยนต)  เปนตน 

1.3 การใชอักษรยอหรือคําท่ีไมสามารถออกเสียงไดตามหลักไวยากรณ ในการใช
ช่ือที่เปนอักษรยอที่รูจักกนัทัว่ไป ก็จะมีลักษณะคลายกับผูที่ตั้งชื่อที่เปนที่รูจัก (ตามขอ 1.2) สวนอักษร
ยอบางอยางอาจเปนที่รูจักกันเฉพาะกลุม หรือเขาใจเฉพาะตัวผูตั้งเอง แตในบางครั้งอาจพบผูที่ใช
ช่ือที่ไมสามารถทราบไดวาเปนอักษรยอของอะไร และไมสามารถออกเสยีงไดตามหลักไวยากรณนั้น  
สังเกตวาผูที่ตั้งชื่อนั้นจะไมไดตั้งใจที่จะเขามาสนทนาในหองสนทนาอยางจริงจัง โดยสังเกตจาก
เวลาที่เขามาใชหองสนทนา คือจะใชเวลาในการสนทนาไมนานแลวก็ออกไป โดยอาจไมมีการ
ทักทายหรือสนทนากับผูอ่ืนเลยแลวก็ออกไป อาจเนื่องมาจากผูตั้งช่ือตองการที่จะเขามาสังเกตการณ
ดูวาหองสนทนาที่เขามานี้มคีวามนาสนใจในประเด็นใด ตรงกับที่ตัวเองสนใจหรือไม ตัวอยางชื่อที่
ใชเปนอักษรยอหรือคําที่ไมสามารถออกเสียงไดตามหลักไวยากรณ เชน BtLnP, OTOCOP,  RoRxB,  
gfjorj,  SKnBX,  ddfdfdfdf,  HyKzM  เปนตน 

1.4 การใชตัวอักษรซ้ํา การใชตัวอักษรซ้ําหากใชรวมกับชื่อทีส่ามารถออกเสียงได
ตามหลักไวยากรณ  อาจแสดงใหเห็นวา  ผูตั้งชื่อตองการใชช่ือนั้นจริง ๆ  แตช่ือนัน้มีผูใชนิยมตั้งกัน
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มากหรือชื่อนั้นเปนชื่อที่ตั้งซ้ํากับผูใชคนอื่นแลว (เนื่องจากโปรแกรมไมอนุญาตใหใชช่ือซํ้ากัน)  
หรือตองการสรางความโดดเดนใหกับชื่อทีใ่ช ในการใชตัวอักษรซ้ําในลักษณะนีแ้สดงใหเห็นวาผูตัง้
ช่ือนั้นมีความผูกพันกับชื่อนัน้มาก ซ่ึงอาจเปนชื่อของตัวผูใชเอง หรือเปนชื่อที่เรียกกนัในกลุมเพื่อน  
หรือเปนชื่อบคุคลอื่นที่ผูตั้งชื่อช่ืนชอบก็ได  สวนในการใชตัวอักษรตัวเดียวซํ้าหลาย ๆ ตัว  อาจเปน
การสรางความโดดเดน หรือผูใชอาจไมไดตั้งใจทีจ่ะเขามาเลนในหองสนทนาก็ได ตัวอยางการใช
ตัวอักษรซ้ํา เชน alexxxxx, NaTTT, ninggggggggg, mannnn, ThongDeeee, tttttttttttttt, Christinaa,  
Rebeccaa  เปนตน 

1.5 การใชคําผสม จะเปนการนําคําที่มีความหมายมาผสมกันเพื่อตั้งเปนชื่อ โดยไมได
คํานึงถึงความถกูตองตามหลกัไวยากรณของภาษา แตตองการสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายเพือ่บงบอก
บางสิ่งบางอยางที่ผูตั้งชื่อนั้นตองการบอกใหผูอ่ืนทราบ บางครั้งอาจมีการระบุเพศลงไปในชื่อที่ตั้งดวย  
ตัวอยางการใชคําผสม เชน BOOM_MAN, love_ning, Angel_DragoN, Heineken_Z,  Second_MAN, 
Alone_Man, Cupid_Gir,  ThaiMausicman, girlalone, pretty_fat_girl,  ThaiFunnyMan  เปนตน 

1.6 การผสมคําเปนวลี จะมีลักษณะคลายกับการใชคําผสม แตผูตั้งชื่อตองการ
ขยายความใหลึกขึ้นไปมากกวาการใชคําผสม ตัวอยางการผสมคําเปนวลี เชน all_the_think_boy_ 
said, A_GentleMan_and_A_Buyer, talk_only, nan_very_sexy_girl, TakeItEasy, GooD_ 
GovernancE_MaN_FunnY  เปนตน 

1.7 การใชคําเลียนเสียง เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมในการตั้งชื่อที่ตองใช
ตัวอักษรที่เปนภาษาอังกฤษเทานั้น  ดังนัน้หากผูใชตองการตั้งชื่อที่สามารถจะสื่อความหมายของคาํ
ในภาษาอื่น  อยางเชนภาษาไทย  แตอาจจะนึกคําในภาษาอังกฤษที่เหมาะสมไมออก  หรือตองการ
เนนคําที่ออกเสียงนั้น ๆ ผูตั้งชื่ออาจนําเอาตัวอักษรในภาษาอังกฤษมาผสมกันใหออกเสียงเลียนกบั
เสียงที่ตั้งใจไว หรือใหออกเสียงเหมือนกับชือ่ที่อยากจะตั้ง ตัวอยางการใชคําเลียนเสียง เชน   JoyNaRak  
(จอยนารัก), ooK_Huk_Kub (อก_หัก_ครับ), nangmannoi (นางมารนอย), gOn_Din (กอนดนิ),  
moo_noi  (หมูนอย),  nam_tan  (น้ําตาล),  KonHaRak  (คนหารัก)  เปนตน 

2.  การใชเคร่ืองหมายหรือตัวอักษรมาสรางเปนสัญลักษณ ในการใชเครื่องหมาย และ
ตัวอักษรมาสรางเปนสัญลักษณตาง ๆ หรือแสดงเปนภาพ แทนการใชตัวอักษรในการตั้งชื่อนั้น  
เปนการสรางอัตลักษณใหเกิดความโดดเดนของผูใชโปรแกรม Pirch98 เพื่อดึงดดูความสนใจหรือ
ใหเปนทีน่าสนใจของคูสนทนา ตัวอยางของการสรางสัญลักษณ เชน {v_v}, [{^^}], @(+_+)@,  
{{o^_^o}},  {``-_-}{-``-}{-_-``},  [o_-],  (^o^)  เปนตน 

3. การใชคํารวมกับสัญลักษณ การใชคํารวมกับสัญลักษณเปนที่นิยมมาก เนื่องจาก
โปรแกรม  Pirch98  ไมอนุญาตใหใชช่ือซํ้ากันกับผูอ่ืน  ดังนั้นหากผูใชตองการที่จะใชช่ือนั้นในการ
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สนทนาแตมีผูอ่ืนใชอยูกอนแลว จึงตองผสมกับสัญลักษณตาง ๆ เพื่อสรางความแตกตางไมใหซํ้า
กับผูอ่ืน เชน ^_PLOY_^, ^o^TAE^o^, [^_^]perw, ^M_DTAC^, [W][O][R][N],  
^_^O^_^H^_^M^_^,  [C]h[A]o[S]_C[i][t]Y,  F[a]Nc[H]aN  เปนตน  ซ่ึงในการใชสัญลักษณผสม
กับคําในการตัง้ชื่อนั้น  นอกจากทําใหไดใชช่ือที่ตองการแลว  ยังเปนจดุดึงดูดความสนใจของผูที่อยู
ในหองสนทนาใหเขามาสนทนาดวย ในการใชสัญลักษณรวมกับคําจะมีอีกลักษณะหนึ่ง คือ การใช
ตัวเลขตอทายชื่อที่ตองการใช เพื่อไมใหช่ือซํ้ากับผูอ่ืน โดยมากตัวเลขที่มาตอทายจะเปนตัวเลขที่
จดจํางาย  เชน  ตัวเลขซ้ํากัน  3  ตัว  หรืออาจมีความสัมพันธกับผูใช  เชน  อายุ  ปเกิด  หรืออาจเปน
เบอรโทรศัพท เปนตน สาเหตุที่ตองใชตวัเลขที่จดจํางายนั้นเนื่องจาก อาจตองการใชช่ือนี้ในการ 
เขาสนทนาครั้งตอไป หรือตองการสนทนากับคูสนทนาเดิมในโอกาสตอไป จะจดจําไดงาย หรือ
เพื่อความนาสนใจนาจดจํา ตัวอยางการใชคํารวมกับสัญลักษณที่เปนตวัเลข เชน Joy222, macha18,  
palm16,  love2524,  not5833,  thida444,  Ratcha2003,  MAya1979  เปนตน 

4.  ไมไดตัง้ชือ่เม่ือเขาโปรแกรม  โปรแกรม  Pirch98  จะตั้งชื่อใหผูใชเองอัตโนมัติเปน  
Guest และตอทายดวยตวัเลข 5 หลักทีไ่มซํ้ากันกบัผูที่ใชอยูเดมิ เชน Guest75453, Guest97175  เปนตน  
ในการไมตั้งชือ่ในการเขาโปรแกรมนั้น อาจเนื่องมาจากผูใชนั้นใชโปรแกรมเปนครั้งแรก และยังไม
เขาใจขัน้ตอนวิธีการใชงานที่ถูกตอง หรือผูใชไมไดตัง้ใจทีจ่ะเขามาสนทนาอยางจริงจัง อาจแคอยาก
เขามาดูการสนทนาเทานัน้ หรือเพียงแคเขามาสังเกตการณกอนวาหองสนทนาตาง ๆ นั้นสนทนากนั
ในเรื่องอะไร หรือมีคนที่นาสนใจที่จะสนทนาดวยหรือไม หรืออาจเขามาเพื่อรบกวนผูที่สนทนา 
อยูในหองสนทนาโดยไมตองการเปดเผยชื่อตัวเอง 

 
4.3  ลักษณะการใชขอความในการสนทนา 

การใชขอความในการสนทนา เนื่องจากการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 นี้ เปนการ
ส่ือสารดวยขอความที่เปนตวัอักษร ซ่ึงขอความหรือภาษาที่ใชในการสื่อสารกนันัน้โปรแกรม  Pirch98  
สามารถพมิพเปนภาษาไทยได และหองสนทนาทีเ่ขาสังเกตการณผูใชสวนใหญเปนคนไทย ขอความ 
ที่ใชในการสนทนาจึงใชภาษาไทยเปนหลัก จากขอจํากดัที่ตองส่ือสารกนัดวยขอความที่เปนตวัอักษร
เทานั้น จึงทําใหไมสามารถเห็นหนาตา กิริยาทาทาง การแสดงออกตาง ๆ หรืออวัจนภาษาของ        
คูสนทนาได เพื่อใหไดอรรถรสในการสนทนาผูสนทนาจึงใชตัวอักษรในลักษณะตาง ๆ เพื่อแสดงออก
ใหไดใกลเคยีงกับการสนทนากันจริง ๆ เชน เสียงตาง ๆ การแสดงออกทางอารมณ ซึ่งอารมณที่
แสดงออกในที่นี้เปนการแสดงออกทางอารมณที่ตองการใหคูสนทนาทราบเทานั้น แตอาจไมใช
อารมณที่แทจริงของผูสนทนากไ็ด อาจเปนแคเพยีงการเสแสรงแกลงทําก็ไดเพราะการสื่อสารในหอง
สนทนานั้นคูสนทนาไมสามารถเห็นหนาคาตากันได 
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ในการใชภาษาหรือขอความเพื่อแสดงออกตาง ๆ นี้ ไมไดมีการกําหนดกฎเกณฑ หรือ 
หลักไวยากรณ  อยางตายตวั  มีการปรับเปลี่ยน  สรางขึ้นใหม  เลิกใช  เชนเดียวกบัวิวัฒนาการของ
ภาษาทัว่ไป แลวแตความคดิสรางสรรคของแตละคนทีจ่ะพยายามแสดงออกใหกับคูสนทนาทราบ 
และจะเกดิการเรียนรูกันในหมูผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 เอง ในลักษณะของการเรียนรูทาง
สังคม (Social Learning) ในการใชขอความในการจะไมคํานึงถึงความถูกตองของหลักไวยากรณ
ของภาษา  และการสะกดคํา  และมีการใชศัพทเฉพาะกลุมมาก 

1. การใชคําเลียนเสียง การสื่อสารโดยใชขอความในการสนทนาแทนการสนทนา
ดวยคําพูดนัน้ เพื่อใหการสนทนามีความรูสึกเหมือนกับวากําลังพูดคยุอยูกับคูสนทนาจริง ๆ จึงอาจ
มีการใชคําเพือ่เลียนเสียงตาง ๆ เพื่อใหไดอรรถรสในการสื่อสาร  เชน  การเนนคํา  การลากเสียงยาว  
หรือเสียงที่แสดงกิริยาอาการตาง ๆ ของผูสนทนาเพื่อใหคูสนทนามีอารมณรวมไปกับการสนทนา
ในเรื่องนั้น ๆ  จากการสังเกตพบวามีลักษณะการใชตวัอักษรเพื่อเลียนเสียงดังนี ้

1.1 การใชตัวอักษรหรือสระตัวสุดทายซํ้า เพือ่แสดงถึงการลากเสียงยาว โดยมาก
มักจะเปนคําสุดทายของประโยค วลี หรืออาจเปนคําเพยีงคําเดียว ตัวอยางของการใชอักษรหรือสระ
ตัวสุดทายซํ้าเพื่อแสดงการลากเสียงยาว  เชน 

<AU24>  ใครอยูสุราดบางจาาาาาาาาาาาา 
<Guest40849>  วางงงงงงงงงงงงงง 
<idzscript>  พี่ ๆ  แอดขาาาาาา ขา  +  หนอยนะคะ จาเปลีย่นชื่ออาาาาา 
<NuttyNuttaMeR>  จาบาตายหาแฟงทางนานนนนนนนนน 
<fonn>  ดีคาาาาาาาาาาาาาาา 

1.2 การใชคําเลียนเสียงเพื่อแสดงกิริยาตาง ๆ หรือคําอุทาน จะเปนการสะกดคํา
เพื่อเลียนเสยีงหัวเราะ รองไห ฯลฯ เพื่อแสดงกิริยาตาง ๆ ระหวางการสนทนา ซ่ึงในการแสดงกิริยา
ตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความหมายตรงตามกิริยาที่แสดง เชน หากเลยีนเสียงหัวเราะ “อิ..อิ” หรือ   
“ฮิ..ฮิ” อาจแสดงถึงการกระเสาเยาแหยกับคูสนทนา แตถาเลียนเสียง “ฮา..ฮา..ฮา” แสดงการหัวเราะ
เสียงดัง อาจหมายถึงตลกในเรื่องที่คูสนทนาเลาใหฟง หรืออาจเปนการหัวเราะเยอะคูสนทนา             
ซ่ึงตองพิจารณาจากบริบทของการสนทนา  ตัวอยางการใชคําเลียนเสียงเพื่อแสดงกิริยาตาง ๆ  เชน 

<\\LL-GIRL-__->  ดีคะพีว่ตั  เหอ ๆๆ  
การใชคําวา  “เหอๆๆ”  จะแสดงถึงการหัวเราะเสียงต่ํา ๆ   
<\\LL-GIRL-__->  เอิ๊กกกก  
การใชคําวา “เอิ๊กกกก” จะแสดงถึงอาการสะอึก อาจไมไดหมายความวาผูสนทนา

กําลังสะอึกจรงิ ๆ  แตอาจหมายความวาผูสนทนาตกใจจากคําประโยคกอนหนาของคูสนทนา 
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<bubbye>  อิอิ 
การใชคําวา  “  อิอิ  ”  จะแสดงถึงการหัวเราะชอบใจ 
<pretty_fat_girl>  วาแยจัง !! 
การใชคําวา  “  วาแยจัง !!  ”  เปนการใชคําอุทาน  ในการแสดงอารมณ

รวมกับคูสนทนา 
1.3 การใชคําเลียนเสียงพูดไมชัด ซ่ึงกระแสนยิมของกลุมวยัรุนในปจจุบนัมกัพูดคยุ

กันดวยการเลียนเสียงพูดทีพู่ดไมชัด เชน “ชอบมั่ก ๆ ฮา” นั่นหมายถงึ “ชอบมาก ๆ คะ” หรือ  “จงิ”  
หมายถึง “จริง” ดังปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป รวมทั้งในสื่อมวลชนตาง ๆ ดวย เชน ในสื่อวิทยุ  
โทรทัศน  เปนตน  ตัวอยางการใชคําเลียนเสียงพูดไมชัด 

<bell56>  เขามาคุยกันกอนเด 
“เขามาคุยกันกอนเด”  หมายถึง  เขามาคุยกันกอนสิ 
<^^USS^^>  หาแฟนสาว  กทม  จิงใจคับ 
“หาแฟนสาว  กทม  จิงใจคับ”  หมายถึง  หาแฟนสาว  กทม  จริงใจครบั 
<PeeDiB>  นองนิจามเรามะได 
“นองนิจามเรามะได”  หมายถึง  นองนิจําเราไมได 

1.4 การใชเครื่องหมายไมยมก “ๆ” ในการเนนคํา ซ่ึงอาจไมตรงตามหลกัไวยากรณ
ของภาษาไทย เนื่องจากการใชไมยมก ในขอความสนทนานั้นอาจจะใชเปนจํานวนมาก เพื่อใหเนน
คําคํานั้นเชน 

<^Senser999>  วาง ๆๆๆๆๆๆ 
<^^kei-chan^^>  เบื่อ ๆๆๆ  อยูคนเดยีว  หาเพื่อนคุยคะ 

2. การใชคําที่สะกดไมตรงตามหลักไวยากรณ กระแสนยิมของวัยรุนปจจุบัน นอกจาก
การพดูที่ออกเสียงไมชัดแลว การเขยีนมักนิยมเขยีนดวยการสะกดคําทีไ่มตรงตามไวยากรณโดยตัง้ใจ  
เชน  ตัวอยางการใชคําที่ตั้งใจสะกดไมถูกตองตามหลักไวยากรณ 

<PeeDiB>  ดนีูฟางคุง 
<nez>  ปยหนยัมาหยอ  เจพริก 
<StupiD^GirL>  เดวมาฆาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 

3. การใชสัญลักษณตาง ๆ  ในขอความสนทนา  ในการพิมพขอความสนทนานอกจาก
การใชตัวอักษรมาผสมกันเปนคําแลว ลักษณะเดนของการสนทนาดวยการพิมพขอความคือ การใช
ตัวอักษรผสมกันเปนสัญลักษณตาง ๆ แทนความหมายตาง ๆ ซ่ึงอาจจะคลายกบัการสรางภาษา
ขึ้นมาใหมบนสังคมที่ส่ือสารกันดวยตวัอักษร การพิมพขอความผานจอคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน  
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อีเมล  (E - Mail)  กระดานขาว  (Webboard)  และในโปรแกรม  Pirch98  ความหมายของสัญลักษณ
ที่กําหนดและเผยแพรทางอินเทอรเน็ตในหลาย ๆ  ชองทางมีดังนี ้

:-)  ยิ้มแบบปกต,ิ  แสดงอารมณตลกผานเครือขายสําหรับคนสนิทกัน 
}:-)  ใสวิกผมกลับขาง  
;-)  ยิ้มแบบหยอกลอหรือเยยหยนั 
:-[ ผีดูดเลือด  
:-(  หนานิว่คิ้วขมวด  
:-E  ผีดูดเลือดเหน็ฟนหนา  2  ซ่ี  
:-|  ยิ้มแบบเจื่อน ๆ  อารมณดีกวา  :-(  แตก็ไมดนีกั  
:-F  ผีดูดเลือดเหน็ฟนหนาซ่ีเดียว  
:->  มีอารมณขบขันอยูบาง  แตนอยกวา :-)  
,:-)  โกนคิ้วขางเดยีว  
>:-> อารมณไมชอบจริง ๆ   
l - l  กําลังงวงนอน  
>;-> อารมณทีบ่อกใหรูวาไมชอบส่ิงนั้น  
|-0  กําลังหาว  
(:-  ถนัดมือซาย  
:-Q  กําลังสูบบุหร่ี  
%-)  เปนดารานักแสดง  
:-?  สูบบุหร่ีดวยกลอง  
[:}  เปนหุนยนต  
:-S  กลาวขอความไมชัดเจน  
:*)  เปนคนขี้เมาหรือเมาเหลา  
:-D  กําลังหัวเราะ  
8-)  สวมแวนกันแดด  
:-X  ถูกปดปาก  
B:-) สวมแวนกันแดดไวบนศีรษะ  
C=:-)  กุกทําอาหาร  
::-)  ใสแวนตาธรรมดา  
:-0  โอโฮ  
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8:-)  ผูหญิงตัวเล็ก ๆ  แมมด  
8-0  โอ  มายกอด  
:-)-8 ผูหญิงตัวโต  
*:0  ตัวโบโซ  
:-{}  ทาลิปสติก  
:-9  กําลังแลบลิ้นเลีย  
:-{)  มีหนวด  
[:-)  สวมหูฟง  
{:-)  ใสวิกผม  
:-)~  บวนน้ําลาย  
:~)  รองไห  
+:-)  หมอสอนศาสนา  
:-*  แสดงอาการเปรี้ยว  
X-)  เพิ่งตายไป  
: - )  รองไหดวยความสุข  
< >  ไมมีขอคิดเหน็ใด ๆ   
:-@  กรีดรองตะโกน  
< | > หวัเราะ  
:-#  หามพูด  
<|||:|||) อาศัยบนอพารทเมนทหลาย ๆ  ช้ัน  
=):-)   ลุงแซม  
-:-)     พวกพังก 

4. การใชศัพทเฉพาะกลุม ในการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 มีการใชศัพทที่
เขาใจกนัเฉพาะในกลุมคนที่เลน  Pirch98  ดวยกัน  เชน  

ซิป  มาจากคําวา  กระซิบ  หมายถึง  การเขาไปคุยกันแบบเปนสวนตวักับคูสนทนา  
หลุด หมายถึง สัญญาณทีเ่ชือ่มตอกบัโปรแกรมขดัของทาํใหตองออกจากโปรแกรม

โดยไมตั้งใจ 
ยิง  หมายถึง  การพิมพขอความซ้ํา ๆ  กันหลาย ๆ  คร้ัง 
หรือ การใชศพัทที่ใชในกลุม เปนคาํที่สรางขึ้นใหมที่ไมมีความหมายในพจนานกุรม  

หรือคําที่มีอยูแลวแตสรางความหมายใหมใหกับคํานั้น จะเขาใจกันทัว่ไปในกลุมวัยรุน ซ่ึงวัยรุนอาจ
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เรียนรูคําตาง ๆ เหลานี้จากเพื่อนในกลุม หรือส่ืออ่ืน ๆ เชน วิทย ุหรือโทรทัศน คําเหลานี้จะใชกนั
ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น แลวก็จะหมดความนิยมและเลิกใชไปในทีสุ่ด เปนไปตามการวิวฒันาการ
ของภาษา ที่มคีําเกดิใหมและเลกิใชอยูตลอดมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจบุัน คําที่ใชกนัในการสนทนา
โปรแกรม  Pirch98  จากการสังเกตการณ  เชน   

“กิ๊ก” เปนการสรางคําใหม หมายถึง คนทีม่ีคูรักอยูแลวแตไปคบกับคนอื่นอีก และ
ไปมีความสัมพันธกันลึกซึ้งกวาความเปนเพื่อนแตไมถึงกับเปนคูรักกนั 

“แหว” เปนการสรางความหมายใหม หมายถึง การผิดหวัง พลาดหวังจากสิ่งที่
ตั้งใจเอาไว 

5. การรวบคํา เปนการยอคําใหส้ันลง ซ่ึงปกติใชกนัในการพูดคุยกันในกลุมวยัรุน   
อยูแลว เมื่อเขามาสนทนากนัในหองสนทนาจึงพิมพตามคําที่ใชพูดกนั หรือพิมพตามภาษาพดู เชน  
“ดี” “หวัดด”ี รวบมาจากคําวา “สวัสดี” และ “มหาลัย” รวบมาจากคําวา “มหาวิทยาลัย” หรือ “เนต็”  
รวบมาจากคําวา  “อินเทอรเน็ต”  เปนตน  ตัวอยางการสนทนาที่ใชการรวบคํา  เชน 

<^^Eay_00^^>  หวัดดีคะ  ช่ือเอ  เรียน  BBC  ป  1  เขามาคุยกันไดนะคะ 
<Guest8797>  อยากคุยกับคนหระร ี

6. การแบงวรรคตอนของขอความ ในการพมิพขอความสนทนา บางครัง้อาจจะมกีาร
พิมพหลาย ๆ ประโยค หรือหลาย ๆ วลีในครั้งเดียวกัน ดังนั้นผูใชโปรแกรมจึงตองคิดรูปแบบการ
แบงวรรคตอนขึ้นมา แตไมไดกําหนดขึ้นเปนหลักเกณฑ  ซ่ึงจากการสังเกตพบวาการแบงวรรคตอน
จะมีการใชเครื่องหมายตาง ๆ  ดังนี ้

6.1   การเวนวรรค  เชน 
<john>  สาว ๆ  วค  พายัพ  ไมมาเลนกันเหรอครับ  อยากคุยดวยครับ 
<^^^Bow^Narak^^^>  วางคะ  กทมคะ  อายุ  16  นะ 

6.2 การใชจุด  “…..”  เชน 
<Mimi-jung>  ดีคะ..............วางงานคะ....กาํลังหางานทํา..คะ 
<]]Good_Dream[[>  สวัสดคีะ...มาหาหนุม ๆ  มหาลยัคุยดวย....เขามาคุยกัน

ไดนะคะ 
<^MAYA1979^>  หวดัดีคะ.....................โสด  24  ยังไมมีเพื่อนคุยเลยคะ 

6.3 การใชเครื่องหมาย  “/”  เชน 
<^^CHAT_EG^^>  หาตุกตาหนารถครับ  /ญ/  คนไหนที่ ขาว หมวย ยังไมมี

แฟนซิบเลยนะครับ 
6.4 การใชเครื่องหมาย  “-”  เชน  
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<Tok_Tok> <[DKBA]>  มันไปไหนแลวหวา  –  อยูนี ่
<Tok_Tok> <^Dewey^>  อกหักคะ  หาคนแกเหงา---อกแบน ๆ  แฟนทิ้ง มา

อีกแระ 
 
4.4  การทักทายผูท่ีอยูในหองสนทนา 

การทกัทายผูที่อยูในหองสนทนาเปนการเรยีกรอง หรือเชิญชวนใหผูทีอ่ยูในหองสนทนา
เขามาสนทนาดวย ดังนั้นนอกจากการตั้งชื่อที่นาสนใจแลว ขอความทักทายกเ็ปนอกีสิ่งหนึ่งที่จะใช
ดึงดูดใหมีผูรวมสนทนาดวย ผูใชโปรแกรม Pirch98 จะใชการผสมผสานกันของรูปแบบตาง ๆ  
ดังที่ไดกลาวไวในขอ  “ลักษณะการใชขอความในการสนทนา”  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูที่อยูใน
หองสนทนาใหเขามาคุยดวย ซ่ึงจากการสังเกตพบวาลักษณะของการใชขอความทักทายสามารถ
แบงออกไดดังนี้ 

1. การใชขอความทักทายท่ีไมไดระบุรายละเอียด จะเปนการกลาวทักทายทุกคนที่อยู
ในหองสนทนา  โดยไมเจาะจงบุคคลใดบคุคลหนึ่ง  หรือกลุมเปาหมายใดทีจ่ะสนทนาดวย  ซ่ึงผูที่
ใชการทักทายในลักษณะนี้สวนมากมักจะไมไดสนทนากับใครเปนประจํา พรอมที่จะสนทนากับ
ใครก็ไดที่เขามาทักตอบ ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่ไมไดระบุรายละเอียด  เชน 

<^^I_man^^>  วางครับ 
<G-alone>  มีใครวางมั่ง  (หวัใจนะ)  อยากคุยดวยจัง  หุหหุุ 
<[u]-o-[u]>  สวัสดีนะทุก ๆ  คน 
<PIC16F877>  มีใครอยากคยุดวยกับผมไหมครับ 
<One_Lady>  รับสมัครคนถูกใจคะ 

2. การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัตผิูท่ีสนใจจะคุยดวย การใชขอความทกัทาย
ในลกัษณะนี้มกัจะเปนผูที่ตองการเจาะจงบคุคล หรือกลุมเปาหมายที่ตองการคยุดวย หรือมีคูสนทนา 
ที่สนทนากันเปนประจําอยูแลว ก็จะทักทายโดยระบุช่ือผูที่ตองการสนทนาดวยในขอความทักทาย  
ตัวอยางของการใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัติผูที่สนใจจะคุยดวย  เชน 

<a_a>  หาเพื่อนเรียนมหาลัยคุยคะกทม.ยิ่งดี 
<hinakub>  อยากคุยกับคนที่อยากลดความอวนอะ 
<^cream^^>  เด็กศรีปทุมซิบหนอยจ ิ
<kawhom>  พี่เหมยอยูที่ไหนคะ 
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3. การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัติของตัวเอง การใชขอความทักทายใน
ลักษณะนี้  ผูใชมักจะไมไดกาํหนดตายตัววาจะสนทนากบัใคร  หรือกลุมใด  แตอาจคาดหวังวาการ
ที่ระบุคุณสมบัติไปนั้นจะไดสนทนากับกลุมคนที่มีคุณสมบัติแบบใด ตัวอยางของการใชขอความ
ทักทายโดยระบุคุณสมบัติของตัวเอง  เชน 

<Yo_Yo>  นูอายุ  14  อยากมีคนคุยดวยเหงาจัยจัง... 
<pretty_fat_girl>  ผูหญิงอวน  อายุ  24  หาเพื่อนคุยที่  จริงใจอะคะ 
<[P][O][T][A][T][O][17]>  ดีครับผมอายุ 17  บานอยู  กทม.  แถววงเวยีนใหญกับ

สะพานพุทธ  ครับ 
<ken2004>  สวัสดีครับ  ผมคิม  อายุ  27  อยู  กทม  แถวรามครับ 

4. การใชขอความทักทายท่ีระบุรายคุณสมบตัิของตัวเอง และผูท่ีสนใจจะสนทนาดวย  
การใชขอความทักทายในลักษณะนี ้ผูใชอาจไมไดตองการสนทนากับผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตกําหนด
กลุมเปาหมายที่ตองการสนทนาไวอยางแนนอน ตามคณุสมบัติที่ระบไุว และคาดไววากลุมเปาหมาย 
ที่ไดอานคุณสมบัติของตัวเองที่ระบุไวจะเขามาสนทนาดวย แตการระบุในรายละเอียด อาจไมใช
ขอมูลที่แทจริงของผูใช หรืออาจเปนการกลั่นแกลงกนัก็ได ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่
ระบุรายละเอยีดตาง ๆ  คุณสมบัติของตัวเอง  และผูที่สนใจจะสนทนาดวย  เชน 

<lolp[ws>  สวัสดีคะเปนกระเทยคะ  ขาว  แปลงเพศแลว  ตองการคุยกบัคนที่เรียน
มัธยมเทานั้นคะ  อยูนนทคะ 

<MMMM2004> ดีครับอายุ 24 หาเพื่อนคุยแถวลาดพราว กทม ครับ msn ที ่ 
monfury@hotmail.com  

<AkirA3>  สวัสดีครับ  ผมชื่อ  ภาณุ  อายุ  31  ยังโสดครับ  สาวนอย/เล็ก/ใหญ  
ซิบมาเลยครับ  อยูรังสิตครับ 

<^^CEFIRO24V^^> สาว ผิวขาวยานฝงธนหรือใกล ที่ไมรังเกียจหนุมวัย 36 ทําธุรกิจ
สวนตัว  หนาตาดี  เชิญครับ 

<Man-In-Non>  นนทบุรี  22/175/67  นารัก  มีรูป  เบื่อจงัครับ  คุยไดทกุเรื่องคับ 
<oreoday>  ดคีะ  หวานคะ  อายุ  20  คะ  ขาวหนาตาดีคะ  หาหนุม ๆ  มานั่งเลนที่

หองคืนนี้นะคะ  ใครสนใจตดิตอมาไดนะคะ  ที่เบอ  06-531****  เบอจิงคะ  งามวงวาน  กทมคะ 
(ผูวิจยัขอใช  ****  แทนตวัเลขสี่ตัวหลัง  เพื่อปกปดหมายเลขโทรศัพทที่อาจไป

พองกับหมายเลขโทรศัพทของผูอ่ืน)  
5. การใชขอความทักทายท่ีระบุวัตถุประสงคในการสนทนา การใชขอความทักทาย 

ในลักษณะนี้ ผูใชอาจกําหนดกลุมเปาหมายที่ตองการจะสนทนาดวยหรือไมก็ได แตเนนที่วัตถุประสงค
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ในการสนทนา หากใครสนใจในประเด็นที่ระบุไวก็จะสนทนาดวย แตวัตถุประสงคที่ระบุไว   
ก็อาจจะไมใชวัตถุประสงคที่แทจริงของผูใชก็ได  แตระบุไวเพื่อแคเรียกรองความสนใจใหมีคนเขา
มาสนทนาดวยก็ได  ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่ระบุวัตถุประสงคในการสนทนา  เชน 

<BOYDEN>  หาเพื่อนเทีย่ว  กทม  เที่ยวฟรีสาวไหนสนใจซิบมาคุยกนัอะคับ 
<^_^DAVILL^_^>  หาเพื่อนคุย  msn 
<^^^USS^^^>  หาแฟนสาว  กทม  จิงใจ  ใจถึง  ที่มีอารมณทางเพศสูง  ครับ 
<Man_2004> นองสาวคนไหน สนใจ อยากมีรายไดประจํา ซิบมาคุยกันไดนะครับ 

 
4.5  การใชหองสนทนา 
 ผูใชหองสนทนาบางคนมีการใชหองสนทนาหลาย ๆ หองในเวลาเดียวกัน สังเกตได
จากการมีขอความที่เหมือน ๆ กันอยูในหองสนทนาตาง  ๆในชวงวันเดียวกนั และในเวลาที่ใกลเคียงกัน  
ตัวอยางที่สังเกตพบวามกีารใชหองสนทนามากกวาหนึ่งหองในเวลาเดยีวกัน  เชน 
 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2546 
 หองกรุงเทพ 

[20:53] <^^SteveeX^^> นักเรียน / นักศึกษา (ญ) ใน กทม. ที่ตองการมีคาขนม            
ไวใช  .............ซิบมา  กทม.  นะครับ 

[20:53] Luna^Lane_ [sd@194.149.242.tD945=] has joined #กรุงเทพ 
[20:53] [Lq][S]kaTe [LP@202.129.20.8k176=] has left #กรุงเทพ  
[20:56] <{{{{{[oooooooo}}}}}}> ใครรูจักโตะบอลใน กทม. บางพลัด และใกลเคียง 

ซิบดวยครับ  ขอบคุณครับ 
[20:56] nangCAT [pirch@203.107.150.qV90=] has joined #กรุงเทพ 
[20:56] <^^Zendo^^>  วางครับ 

 
หองคนทํางาน 
[21:15] <{{{{{[oooooooo}}}}}}> ใครรูจักโตะบอลใน กทม. บางพลัด และใกลเคียง 

ซิบดวยครับ  ขอบคุณครับ. 
[21:15] Alone-Man [pirch@202.133.143.8m95=] has joined #คนทํางาน 
[21:15] Cindy^ [furzel59@203.160.191.CI206=] has joined #คนทํางาน 
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หองหาแฟน 
[20:52] bakhum [tneenacamh@203.113.60.PX61=] has left #หาแฟน 
[20:52] <^-^GiRL16^-^> วางนะอาย ุ 16 อยูแถวนนทบุรีครับ ใครอยูแถวนี้หรือ

ใกลเคียงเขามาคุยกันนะ 
[20:52] <^^SteveeX^^>  นกัเรียน  /  นักศึกษา  (ญ)  ใน  กทม.  ที่ตองการมีคาขนม    

ไวใช  .............ซิบมา  กทม.  นะครับ 
 

จากการสังเกตพบวาเมื่อเวลามีขอความ “ใครรูจักโตะบอลใน กทม. บางพลัด และ
ใกลเคียง ซิบดวยครับ ขอบคุณครับ” ซ่ึงพิมพโดยผูที่ใชนามแฝงวา  {{{{{[oooooooo}}}}}}  แสดง
ในหองกรุงเทพเมื่อเวลา 20.56 น. และแสดงในหองคนทํางานเมื่อเวลา 21.15 น. ขอความ  “นักเรียน  
/นักศึกษา (ญ) ใน กทม. ที่ตองการมีคาขนมไวใช .............ซิบมา  กทม.  นะครับ” ซ่ึงพิมพโดยผูที่ใช
นามแฝงวา ^^SteveeX^^ แสดงในหองกรุงเทพเมื่อเวลา 20.53 น. และแสดงในหองหาแฟนเมื่อเวลา  
20.52 น.  จะเห็นไดวาอาจจะมีการใชหองสนทนามากกวาหนึ่งหองในเวลาเดยีวกัน 

นอกจากนี้ อาจมีการใชหองสนทนาหลายหองในเวลาเดียวกันแลว พฤติกรรมการใช
หองสนทนาอกีอยางหนึ่งทีสั่งเกตได คือ อาจมีการกลับเขามาใชหองสนทนาเดิมอีกในวันตอ ๆ ไป  
ตัวอยางที่ไดจากการสังเกตพบวา  อาจมกีารกลับมาใชหองสนทนาเดิมอีก  คือ 

เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2546  หองกรุงเทพ 
[19:01] <GreenT1>  รามอินทรามีไหมคับ  ชวยซิบทีคับ 
เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2546  หองกรุงเทพ 
[19:01] <GreenT1>  เรียนม.เกษตรคับ  ใครอยูแถวเกษตรหรือเรียนแถวนี้  ซิบทีคับ 
เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2546  หองกรุงเทพ 
[19:01] <GreenT1>  เรียนม.เกษตรคับ  ใครอยูแถวเกษตรหรือเรียนแถวนี้  ซิบทีคับ 

 
จากการสังเกตพบวา ผูที่ใชนามแฝงวา GreenT1 จะเขามาใชหองสนทนาเดิม ในชวง

เวลาเดิม คือ เวลาประมาณ  19.00 น.  และอีกตวัอยางหนึ่งที่อาจชี้ใหเห็นวามกีารกลบัเขามาใชหอง
สนทนาเดิมอีก  คือ 

เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2546  หองกรุงเทพ 
[20:52] <^^Wave100cc^^>  โดเรมอนหาคนรูใจคับ 
เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2546  หองกรุงเทพ 
[19:22] <^^Wave125cc^^>  q(• ิ_• ิ)p  โดเรมอนหาหญิงซอนทายคับ 
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แมวานามแฝงจะไมเหมอืนกนั แตกตางกนัเล็กนอย แตช่ือที่ใชคือ “โดเรมอน”  เหมือนกัน  
และลักษณะการใชขอความที่คลาย ๆ  กัน  และเขามาในชวงเวลาไลเล่ียกัน 
 
4.6  ผลจากการวิเคราะหเนื้อหา 
 ลักษณะของผูใชหองสนทนา 

เมื่อวเิคราะหจากขอมูลทีไ่ดเก็บมานั้น พบวาหากพจิารณาจากเนื้อหาแลวแยกเปนลักษณะ
ตาง ๆ  ในการใชหองสนทนานั้น  สามารถแบงออกไดเปนขอ ๆ  ดังนี ้

1. การเขามาหาเพื่อนสนทนา จะเปนการเขาโปรแกรมสนทนาเพื่อเขามาหาเพื่อนคยุ  
สนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันในเรือ่งตาง ๆ ลักษณะของการเขามาสนทนา หรือ ทักทายจะ
เปนประโยคทกัทายโดยทั่ว ๆ ไป  ตัวอยางลักษณะการสนทนา  เชน 

<loxy>  ดีคะ  วางคะ 
<girlalone>  หนุมคนไหน ขาว ตี๋ มาคุยกนันะคะ 
<Ayrin>  วางคะ  หาเพื่อนคยุคะ 

2. การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา เปนการเขามาในหองสนทนาโดยคาดหวังวาอาจ 
ไดมีโอกาสนดัคูสนทนาไปพบกันขางนอก จะมีลักษณะขอความในการสนทนาที่ช้ีเฉพาะเจาะจงถงึ
สถานที่ที่กําลังเลนอยู  เผ่ือวาจะมีผูที่สนทนาอยูในบริเวณใกลเคยีงกันและอาจจะไดนัดพบกนั  หรือ
อาจจะแสดงออกไปในขอความตรง ๆ เลยวาตองการนัดกันออกไปพบ หรือออกไปเที่ยว ซ่ึงไม
แนนอนวาเมื่อคุยกันแลวจะไดออกไปพบกนัขางนอกจริง ๆ หรือเปลาแตมีแนวโนมที่จะนดัพบกนั  
อาจจะเพื่อพบกัน  หรือไปเทีย่วกันเทานัน้  ตัวอยางลักษณะการสนทนา  เชน 

<^-^GiRL16^-^>  วางนะอายุ  16  อยูแถวนนทบุรีครับ  ใครอยูแถวนี้หรือใกลเคียง
เขามาคุยกัน 

<ppmm112>  หาสาว กทม. ที่อยูหอคนเดียว  ไปนั่งรถเลนกันครับ 
<TOOOONNNN>  หาเพื่อนไปเที่ยวคืนนี้ครับ 
<^-^gg7^-^>  ใครเรียนราม  มาลอยกระทงกะเราปาวครับ 

3. การเขามาเพื่อหาคูนอนหรือซ้ือขายบริการทางเพศ เปนการเขามาในหองสนทนา
และแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาตองการเขามาหาคูนอน หรือเขามาเพื่อซ้ือ - ขายบริการทางเพศ  
ตัวอยางลักษณะขอความ  เชน 

<BOYMEE>  หาสาว กทม. เที่ยว  BOOSE  เที่ยวฟรี  +  มีเงินใหใช  หรือ  ขาย ... 
ถาสาวไหนสนใจ  ซิบมาคุยกันกอนนะคับ 
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<HighSociety^MAN>  ====ซ้ือจริง 3,500===  ซิบผมดวย  ดวน  สาวที่ขายจริง  
ที่สนหนุมหนาตาดีครับ 

<^^][Ton004][^^>  ขายครับ.. เฉพาะหญิงแท ๆๆ  อายุไมวาแมหมายหรือสาวใหญ
ก็ได  อยูนนทมีรูปใหดูดวย  ดวนครับ 

<girl_spa>  ขายคะ  ไมเนนราคา  เราใจเปนพอ  ช่ือกิ่งคะ  อายุ 24  เรียน ป.โท  มอ
กุง  อยูแถวลาดพราว  มแีฟนแลวแตเปนทอม  ถาสนใจก็โทรมานะคะ 

4. การเขามาโฆษณาสินคาประชาสัมพันธเว็บไซต และขอใหชวยโหวตคะแนนในการ
ประกวดตาง ๆ  จะเปนการเขามาเพื่อประกาศขาว  โฆษณาขายสินคา  ประชาสัมพันธเว็บไซต  หรือ
ใหชวยโหวตคะแนนในการประกวดตาง ๆ เชน ประกวดภาพถาย จะมีการระบุที่อยู เว็บไซต หรือ
เบอรโทรศัพทติดตอ  ตัวอยางลักษณะของขอความ  เชน 

<Guest25010> http://www.jansee.com/game/ <<----เกมสเปายิ่งฉุบแกผาสะทานโลก 
<NARUk^-^->  http://album.keepalbum.com/?209130  โหวตแยวมาบอกคะแนน

ที่โหวตนะคะแลกกะ  06  31547......อิอิ 
<[[^JaY^</XMLCDATA>  ขาย  VCD - หนัง X ญี่ปุน  -  ScreenSaver  Route66  

ราคาแผนละ  50  บาท 
<[u]-o-[u]>  http://www.kapook.com/newmusicstation/play.php?id=1377  

  
การกําหนดกฎเกณฑในการใชหองสนทนา 
โปรแกรม Pirch98 มีจุดเดนประการหนึ่ง คือ ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 สามารถ

สรางหองสนทนาขึ้นเองได และผูที่สรางหองสนทนานั้นจะมีสิทธิ์ในการดูแลหองสนทนา หรือ
กําหนดใหผูใชบางคนเปนผูชวยดูแลหองสนทนานั้น โดยผูดูแลมีสิทธิ์อนุญาตหรือไมอนุญาตให
ใครใชหองสนทนาก็ได  โดยจะกําหนดกฎเกณฑและกตกิาตาง ๆ  ในการใชหองสนทนา  ผูใชหอง
สนทนาสามารถติดตอกับผูดูแลหองได  และสามารถแจงวาผูใดละเมิดกฎเกณฑ  หรือมีพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมในการใชหองสนทนา  หรือเมื่อมีผูที่ละเมิดกฎเกณฑของหองสนทนา  ผูดูแลหองหรือ
เจาของหองกจ็ะใหผูละเมิดกฎเกณฑนัน้ออกจากหองสนทนาไป 

กฎเกณฑในการใชหองสนทนาแตละหองอาจจะแตกตางกนัไป แลวแตผูดูแลหรือเจาของ
หองสนทนาจะเปนผูกําหนด  หรือผูใชหองสนทนาอาจชวยเสนอกฎเกณฑในการใชหองใหผูดูแล
พิจารณาได  ตัวอยางการกําหนดกฎเกณฑในการใชหองสนทนา 
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หองกรุงเทพ 
[20:56] <^^Eay_00^^>  หวดัดีคะ  เราชื่อเอ  เรียน  BBC  ป  1  เขามาคุยกันไดนะคะ 
[20:56] <^^Eay_00^^>  หวดัดีคะ  เราชื่อเอ  เรียน  BBC  ป  1  เขามาคุยกันไดนะคะ 
[20:56] <Guest61548>  หาเพื่อนคุยคา 
[20:56] ^^d_hiphop [din_g@202.29.46.x410=] has joined #กรุงเทพ 
[20:56] <^^kei-ko-chan^^>  เบื่อ  ๆๆๆๆ  อยูคนเดยีว  หาเพื่อนคุยคะ 
[20:56] <^^Eay_00^^>  หวดัดีคะ  เราชื่อเอ  เรียน  BBC  ป  1  เขามาคุยกันไดนะคะ 
[20:56] J`z-away sets mode: +b *!*pirch@203.156.9.* 
[20:56] J`z-away has kicked ^^Eay_00^^ from #กรุงเทพ (Repeating (3r in 10s) , 10m 

tempban!) 
 

หองเชียงใหม 
[21:40] qwer [anus.p@=f3o64-fdmJL8-ent.n.loxinfo.net.th] has quit IRC (Connection 

Closed) 
[21:40] <^^klp>  หนุมโสดวัยทํางาน  หาสาวโสด  วัยมหาลัยคับ 
[21:40] <^^^mam9>  ควย 
[21:40] <NuttyNuttaMeR>  มายวางครับ 
[21:40] ToToDaNcE`WorKing sets mode: +b *!*kikuno@203.156.11.* 
[21:40] ant-AwaY has kicked ^^^mam9 from #เชียงใหม (9 , 1 ~ ๏0  ห ย า บ ค า ย         

พ บ คําว า  8  “ ควย ”  0  ใ น ข อ ค ว า ม  9๏ ~ 0 , 1  ตื๊บ  7::8 ๑๐๕๖๐ 7::0  คร้ัง  4 , 4 - 0 , 0 - 
12 , 12O0 , 0 - 4 , 4 - 11 , 1 m4iR8C0Thai 4 , 4 - 0 , 0 - 12 , 12O0 , 0 - 4 , 4 -) 

จากตัวอยางการสนทนาในหองกรุงเทพ  แสดงใหเห็นวาผูที่ใชนามแฝงวา  ^^Eay_00^^  
ถูกผูดูแลหองหรือเจาของหองที่ใชนามแฝงวา J`z-away ไลออกจากหอง (has kicked) เนื่องจาก
พิมพขอความเดิมซํ้ากันเกิน 3 ครั้ง ใน 10 วินาที ซ่ึงเปนกฎเกณฑของหองกรุงเทพที่กําหนดขึ้น  
เนื่องจากการพิมพขอความซ้ํา ๆ กัน สรางความรําคาญใหกับผูที่ใชหองสนทนาคนอื่น ๆ และ
ตัวอยางการสนทนาในหองเชียงใหม  ผูที่ใชนามแฝงวา  ^^^mam9  ถูกผูดูแลหองหรือเจาของหองที่
ใชนามแฝงวา  ant-AwaY  ไลออกจากหอง  เนื่องจากใชคําหยาบคายในขอความสนทนา  นอกจาก
กฎเกณฑในการใชหองที่ยกตัวอยางไวในขางตนแลว  ยังมีกฎเกณฑอ่ืน ๆ  ซ่ึงกําหนดไวเพื่อไมให  
ผูที่เขามากอความรําคาญใหกับผูใชหองสนทนาคนอื่นไดใชหองสนทนาตอไป  เชน  ผูที่เขามาพิมพ
ขอความโฆษณา  หรือสงขอความโฆษณาไปยังผูใชหองสนทนาคนอืน่แบบสวนตัว  เปนตน 
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4.7  ผลจากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม  Pirch98 
กนกวรรณ  ภูนาเมือง  อายุ  23  ป  กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี  รูจักโปรแกรม  

Pirch98  จากเพื่อน  โดยจะบอกตอกนัไปแบบปากตอปาก  ทีเ่ลือกใชโปรแกรม  Pirch98  เพราะคนใช
กันเยอะ รับ – สงขอมูลเร็ว  ใชงานงายไมซับซอน  โดยจะเลนวนัละประมาณ  2 - 3  ช่ัวโมง  เลนชวง
กลางคืนที่บาน ที่เลนเพราะตองการหาเพือ่นคุย อยากมีเพื่อนใหม ๆ อยากรูจักกับคนเยอะ ๆ ชอบที่
สามารถสรางหองสนทนาขึน้มาใหมไดเอง และมีเพื่อนคุยเยอะ จะเลือกคุยกับคนที่คุยเกงคุยสนกุ 
ไมคุยนาเบื่อ คยุเรื่องที่นาสนใจ ถาเปนผูชายเขามาคยุดวยก็จะดวูาเขาคยุดีหรือไม คยุสุภาพไหม  ถาคุย
ดีก็จะคุยดวย จะไมคอยไดคยุกับคนเดิม ๆ เพราะจะเปลี่ยนหองคยุไปเรื่อย ๆ แลวแตวาหองไหน
นาสนใจ และมีคนเลนเยอะ โดยจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ เคยหลอกคนที่คุยดวยวาตวัเองเปนผูชาย  
คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 มีความสนุกสนาน ไดรูจักกับคนแปลก ๆ  ใหม ๆ  จะเลือก
คุยกับใครกไ็ด  คุยกันไดอยางเต็มที่เพราะไมมีใครรูจัก  ทาํใหไมอาย  กลาคุย  เพราะไมเห็นหนากนั  
แตบางคนกแ็คเขามาหาคูนอนหรือหาแฟนเทานั้น  ตองแยกแยะใหดวีาเรื่องไหนเรื่องจริง  เร่ืองไหน
เร่ืองโกหก  เคยนัดเจอกับคนที่คุยดวยในโปรแกรม Pirch98 ไปกินขาวดวยกันเพราะอยากเห็นหนา
กัน หลังจากนัน้ถาเจอกันอกีในหองสนทนาก็จะคยุกันปกติแบบเพื่อน  แตถาไปเจอแลวคนนัน้เขานิสัย
ไมดีมาก ๆ ก็จะไมติดตอกันอีกเลย  (กนกวรรณ  ภนูาเมอืง,  สัมภาษณ,  12  มกราคม  2547) 

ศตกร หริพงษ อาย ุ 17 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูจกัโปรแกรม
สนทนา Pirch98 จากเพื่อน และใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 เปนกอนโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ  
หลังจากนั้นก็ใชมาตลอด ปกติจะเลนวันละ 2 - 3 ช่ัวโมง ชวงหนึ่งถึงสามทุม สวนใหญจะเลนที่ 
รานอินเทอรเน็ตเพราะสะดวกดี สาเหตุที่เลนเพราะอยากลองที่เขาไปคุยกับคนที่ไมรูจัก และหา
เพื่อนคุยไปเรื่อย ๆ ที่ชอบโปรแกรม Pirch98 เพราะมีคนเลนเยอะทําใหมีเพื่อนคยุดวยทกุครั้งที่เขา
ไปเลน และมหีองใหเลือกเขาหลายหอง คุยไดหลายคนพรอมกัน การสนทนาจะเลือกคุยกับคนที่คยุ
สนุก  สวนใหญจะคุยกับคูสนทนาคนเดิมบอยมาก  เพราะจะนัดกันวาจะเขามาเลนเวลาไหน  ไมเคย
สวมบทบาทเปนคนอื่น เวลาสนทนาจะเปนฝายเขาไปทักกอน แลวชวนคุยไปเรื่อย ๆ คดิวาโปรแกรม  
Pirch98 ใชแลวรูสึกสนุกที่ไดคุยกับคนเยอะ ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่หลากหลาย       
มีความเปนสวนตัว ไมตองอายเพราะไมรูจักกันและไมตองเห็นหนากนั เคยโทรศพัทคุยกับคนใน  
Pirch  แลวนัดพบกัน  แตไมไดไปพบ  (ศตกร  หริพงษ,  สัมภาษณ,  13  มกราคม  2547) 

ธีรภัทร ศรีหิรัญ อายุ 12 ป กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา รูจักโปรแกรม  Pirch98  
จากเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน  จงึเลนตามเพื่อน  จะใชเวลาเลนประมาณครั้งละ 2 ช่ัวโมง  แตถาเปน
วันหยุดก็จะมีเวลาเลนนานหนอย ปกติจะเลนที่บานชวงเวลาประมาณหนึ่งทุม แตบางครั้งก็ออกไปเลน
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ที่รานอินเทอรเน็ต  สาเหตุที่เลนเพราะตองการหาเพื่อนคยุ  ที่ชอบโปรแกรม  Pirch98  เพราะมีคน
ใชเยอะ ใชงานงาย ไมตองเห็นหนากันและไมมีใครรูจัก จะเลือกสนทนากับคนที่นาสนใจ เชน  เปน
ผูหญิงโดยจะดูจากชื่อ และจะดูวาเรื่องที่คุยนาสนใจหรือเปลา สวนใหญจะไมไดคุยกบัคูสนทนาเดิม  
เนื่องจากจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ เคยสมมุติวาตัวเองมีอายุมากกวาคูสนทนา หรือสวมบทบาท
เปนผูหญิง ในการสนทนาหากคิดวาใครนาสนใจก็จะเขาไปทักทายกอน หรือบางทีก็นั่งดูคนอื่น   
คุยเฉย ๆ  คิดวาการใชโปรแกรม  Pirch98  ทําใหไดรูจักคนมาก  สามารถสวมบทบาทเปนคนอื่นได  
เคยขอเบอรโทรศัพทคูสนทนาแลวก็โทรไปคุยเลนเฉย ๆ แตไมเคยนัดพบกับคูสนทนาเลย (ธีรภัทร  
ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18  มกราคม 2547) 

นริศรา  พันธุมนตรี  อายุ 20 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี  รูจักโปรแกรม  Pirch98  
จากการแนะนาํของเพื่อน  และที่เลือกใชโปรแกรม  Pirch98  เพราะโปรแกรม  Pirch98  เปนที่นยิม
และมีคนใชจํานวนมาก จะเลนวันละประมาณ 2 ช่ัวโมง ชวงสี่ทุมเลนที่บาน ที่เขาไปเลนเพราะอยาก
ลองเขาไปคยุเลน ๆ หาเพื่อนคุยสนกุ ๆ ชอบที่สามารถสรางหองสนทนาขึ้นมาใหมไดเอง  ใชงานงาย
สามารถคุยกันไดอยากเปนสวนตวั  จะเลือกคุยกับคนที่รูจัก  แตถาคนที่ไมรูจักมาทกัแบบด ีๆ ก็จะ
คุยดวย แตตองคุยสุภาพจึงจะคุยดวย จะคยุกบัคนทีเ่คยคยุดวยแลวบอยมาก เคยสวมบทบาทเปนคนอืน่
ที่ไมใชตัวเอง แลวแตวาจะแกลงเพื่อนคนไหน ถาแกลงเพื่อนผูหญิงกจ็ะสมมุติตัวเองเปนผูชาย คิด
วาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 ชวยใหการสื่อสารงายขึน้ สะดวกรวดเรว็ โดยเฉพาะกับเพื่อนที่
อยูไกล ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั สนิทกันมากขึ้น รูจักกนัมากขึ้นโดยไมตองออกไปเจอ
หนากนัจริง ๆ  ไมเคยนัดเจอกับคูสนทนาเลย  แตวาจะขออีเมลไวตดิตอกันภายหลังเมื่อไมไดเขา
หองสนทนา  แตจะขอเฉพาะคนที่สนใจจริง ๆ  คือนิสัยดี  คยุสนุก  คยุสุภาพ  และไมพูดหยาบคาย
(นริศรา  พันธมุนตรี,  สัมภาษณ,  19  มกราคม  2547) 

ภาณุพงษ รอดบรรจบ อายุ 17 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูจักโปรแกรม
สนทนา Pirch98 จากรานอนิเทอรเน็ต จึงมีความสนใจอยากลองเลนและไดสอบถามจากคนที่ราน
วาใชอยางไร เห็นวาใชงานงายจึงเลน โดยจะเขาไปเลนวันละประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง      ชวง
ค่ํา ๆ ที่บาน บางครั้งก็ไปเลนที่รานอินเทอรเน็ตเพราะไปเลนเกมสดวย สาเหตุที่เลนเพราะอยากหา
เพื่อนคุย ที่ชอบโปรแกรม  Pirch98  เพราะมีเพื่อนคยุเยอะและหาเพื่อนคุยงาย  สามารถสรางหอง
สนทนาขึ้นมาใชเองได  มีหองใหเลือกเลนหลากหลายตามความสนใจ  ในการสนทนาจะคยุกับคน
ที่ใชช่ือนาสนใจ  คุยสนุกและไมหยาบคาย  เคยคุยกับคูสนทนาเดิมบอย ๆ เคยสมมติวาตัวเองเปน
ผูหญิง โดยใชช่ือที่นารัก ๆ ก็จะมีผูชายเขามาคุยดวย แตสวนมากจะชอบเขาไปอาํผูหญิงมากกวา  
คิดวาโปรแกรม Pirch98 ใชแลวสนุกดี สามารถที่จะหลอกอะไรใครก็ไดเพราะไมเห็นหนากัน      
ไมเคยติดตอกบัคูสนทนาดวยวิธีอ่ืนเลย  (ภาณุพงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21  มกราคม  2547) 
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ถิรดา จิตสุจริตวงศ  อายุ 12 ป กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา รูจักโปรแกรม  Pirch98 
จากเพื่อน เพราะเห็นเพื่อนใชเลยลองใชตามเพื่อน จะเลนประมาณครั้งละ 2 ช่ัวโมงหลังเลิกเรียน  
หรือไมก็วันเสาร – อาทิตย จะเลนที่บาน สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะอยากลองเขาไปคุยกับคนอื่นดู  
ชอบโปรแกรม Pirch98 เพราะทําใหมีเพื่อนคุยเยอะ ไดรูจักคนที่หลากหลาย มีหองใหเลือกเขา 
หลายหอง  ใชงาย  สามารถคุยกับใครกไ็ด  สวนใหญจะคุยกับเพื่อนทีรู่จักกันแลวบอยมาก  แตถามี
คนที่ยังไมเคยคุยดวยเขามาทัก  ก็จะคุยดวย  แตถาเขาคุยไมดีกจ็ะไมคุยดวยเลย  เคยสมมติตัวเองวา
เปนผูชาย เวลาที่มีผูชายเขามาคุยดวยก็จะแกลงทําเปนผูชาย คดิวาการสนทนาดวยโปนแกรม Pirch98  
ทําใหไดรูจักคนมากขึ้น คุยแลวสนุกดแีละชอบตรงที่ไมเห็นหนากัน สามารถคุยไดแบบเปนสวนตวั
ไมตองอาย และทําใหรูจกัเพื่อนใหมมากขึ้น ไมเคยนัดเจอกับคูสนทนาเลย  แตเคยใหเบอรโทรศัพท
แลวโทรคุยกนัเทานั้น  (ถิรดา  จิตสุจริตวงศ,  สัมภาษณ,  25  มกราคม  2547) 

ปวีณา นักธรรม อายุ 17 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูจักโปรแกรม 
Pirch98 จากเพื่อน เห็นเพื่อน ๆ ใชกันจึงใชตาม จะเขาไปเลนครั้งละ 3 ช่ัวโมง ชวงเยน็ ๆ  ประมาณ
หกโมงเยน็ถึงสามทุม เลนที่บานเปนสวนใหญ แตบางครั้งก็ออกไปเลนที่รานอินเทอรเน็ต  สาเหตุ
ที่เขาไปเลนเพราะอยากเขาไปหาเพื่อนคุย อยากรูจักคนมาก ๆ อยากหาเพื่อนใหม ๆ คุย   ชอบที่
สามารถสรางหองสนทนาขึน้มาใชไดอยางเปนสวนตวั มีหองใหเลือกเขาหลากหลาย ใชงานงาย  มีคน
เลนเยอะ การสนทนาจะคยุไดกับทุกคนทีเ่ขามาคุยดวย จะชอบคุยกับคนที่คุยสนุก คุยเร่ืองนาสนใจ 
จะคุยกับคนเดมิบอยถาเขาไปเลนในหองที่เขาประจํา เคยสวมบทบาทเปนผูชาย คิดวาการสนทนา
ดวยโปรแกรม  Pirch98  ดตีรงที่ไมตองบอกความจริงวาตัวเองเปนใคร  อยูที่ไหน  สามารถแกลง
เปนใครก็ไดที่อยากจะเปน เพราะไมตองเห็นหนากัน ชอบเวลาที่เวลามีคนเขามาคุยดวยเยอะ ๆ  และ
คุยไดอยางอิสระ เปนสวนตัว เวลาพิมพคุยกันไดอารมณมากกวาการคุยกันแบบเห็นหนากันจริง ๆ  
ไมเคยนดัเจอกับคูสนทนา  แตเคยใหเบอรโทรศัพทแลวก็โทรคุยกนัเฉย ๆ  (ปวีณา  นักธรรม,  
สัมภาษณ,  27  มกราคม  2547) 

วรรณภรณ อนุอัน อายุ 26 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาโท  รูจักโปรแกรม  Pirch98 
จากเพื่อน ที่เลือกใชโปรแกรม Pirch98 ในการสื่อสารเพราะใชงาย สะดวก ไมตองสมัครอีเมลกอน
ใชโปรแกรมกส็ามารถเลนได จะเลนประมาณ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป ชวงสี่ทุมถึงเที่ยงคืนที่บาน  ที่เขาไป
เลนเพราะตองการหาเพื่อนคยุ ชอบที่มีหองสนทนาหลากหลายประเภทใหเลือกเขา แลวแต
ความชอบ จะไมคอยไดคยุกบัคนเดิม ๆ เพราะจะเปลีย่นคูสนทนาไปเรือ่ย ๆ ไมเคยสวมบทบาทเปน
คนอื่น จะเปนตัวของตวัเอง แตจะเปลีย่นชือ่หรือนามแฝงที่ใชเลนบอย สวนใหญจะเขาไปทกัเขากอน  
คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  ไมคอยมีความจริงใจมีแตการโกหก  แตสนุกดีที่ไดคุยกบั
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คนที่เราไมรูจกั  คุยกันไดอยางเต็มที่ไมตองอายกัน  เปนสวนตวัดี  เพราะในหองสนทนานั้นไมมี
ใครรูจักวาใครเปนใคร  ไมเคยนัดเจอกับคนที่คุยดวยใน  Pirch98  และไมเคยขอเบอรโทรศัพทหรือ
อีเมล เพราะคดิวาแคอยากคุยกนัแบบสนกุ ๆ เทานัน้ ไมอยากรูจกักันจริง ๆ ขางนอก  แคตองการหา
เพื่อนคุยแกเหงา  (วรรณภรณ  อนุอัน,  สัมภาษณ,  31 มกราคม 2547) 

ปวันรัตน จีระศิริ อายุ 14 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  รูจักโปรแกรม  Pirch98 
คร้ังแรกจากเพือ่น  ใชตามเพือ่น  และอยากลองเขาไปคุยกับคนอื่นดู  จะเขาไปเลนครั้งละประมาณ 
1 - 2 ช่ัวโมง จะเลนตอนสี่โมงเย็นหลังเลิกเรียนที่รานอินเทอรเน็ต สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะ
อยากมีเพื่อนใหม ๆ  คุยดวย  ชอบที่มีคนใชมาก  จะคุยกับใครกไ็ดไมตองเห็นหนากัน  ทําใหไม
ตองอาย  ในการสนทนาจะเลือกคุยกับคนที่คุยดี  ไมพูดจาหยาบคาย  ถาคุยดีก็จะคุยดวยแตถาคุยไม
ดีก็จะไมคุยดวย  ไมคอยไดคยุกับคนเดิมเพราะเขามาแตละครั้งก็จะเจอแตคนใหม ๆ  หรืออาจจะเจอ
คนที่เคยคุยดวยแตจําไมไดเพราะมีคนเลนกันเปนจํานวนมาก เคยหลอกคูสนทนาวาตัวเองเปนผูชาย  
เพราะอยากรูวาคูสนทนาจะคุยดวยอยางไร  คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  สนุกดี  ได
คุยกับคนหลากหลาย  คุยสะดวก  เพราะบางคนที่อยูไกล ๆ  ก็สามารถคุยกันได  และ  ไดรูจักเพื่อน
ใหม ๆ  ไมเคยติดตอกับคูสนทนาดวยวธีิอ่ืน  และไมเคยนัดเจอกับคูสนทนา (ปวันรัตน  จีระศิริ,  
สัมภาษณ,  1  กุมภาพนัธ 2547) 

วิชชุดา  หอมหวล  อายุ  22  ป  กําลังศึกษาอยูช้ันประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  รูจัก
โปรแกรม  Pirch98  เพราะเพื่อนแนะนํา  พอไดลองเลนแลวชอบจึงใชมาตลอด  และเพื่อน ๆ  ก็ใช
กันดวย  จะเลนวันละ 3 - 4 ช่ัวโมง ชวงค่ํา ๆ ประมาณหนึ่งทุมหรือสองทุมที่บาน  ที่เลนเพราะอยาก
รูจักคนมาก ๆ อยากหาเพื่อนคุยดวย ชอบที่มีคนเลนกันมากตลอดทั้งวนั ไมเหงา มหีองใหเลือกเขา
หลากหลาย จะคุยไดกับทกุคน สวนใหญจะคุยกับคนที่เขามาทักกอน และจะคยุกับคนที่อยากคุย
ดวยจริง ๆ โดยดูจากการที่เวลาถามแลวคูสนทนารีบตอบกลับ  ไมปลอยใหรอนาน  จะคุยกับคนเดิม
คอนขางบอย  เพราะเขาไปเลนเกือบทุกวัน  และเขาหองเดิมเปนประจํา  เคยสวมบทบาทเปนคนอืน่  
จะไมบอกความจริงวาตัวเองเปนใคร อยูที่ไหน อายเุทาไหร แลวแตสถานการณวาคยุอยูกับใคร    
คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 มีทั้งคุณและโทษ สวนมากจะเขามาหาแฟน หรือหาคูนอน
เพียงอยางเดยีว  คิดวาวัยรุนสมัยนี้กลามากขึ้น  กลาคิด  กลาทํา  กลาพูด  แตก็ชอบที่มีคนคุยดวย
หลายคน  เหมือนอยูในโลกสวนตวั  อิสระดีจะคุยเร่ืองอะไรก็ไดในหองสนทนานั้น  ไมมีใครรูจัก  
ไมเห็นหนา ไมเคยนดัพบกับคูสนทนา แตเคยใหเบอรโทรศัพทแลวโทรมาคยุกันเลน ๆ (วิชชุดา  
หอมหวน,  สัมภาษณ,  2  กุมภาพันธ 2547) 
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ณัฐพล สงางาม อายุ 14 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศกึษาตอนตน  รูจักโปรแกรม  
Pirch98 จากรานอินเทอรเน็ต โดยปกตจิะไปเลนเกมสที่รานอินเทอรเน็ตแลวเหน็คนอื่นใชกันมาก  
จึงอยากลองเลนดูบาง เพื่อน ๆ ก็เลนเลยเลนตามเพื่อน ปกติจะเลนครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง            
ชวงเยน็ ๆ หลังเลกิเรียน หรือวันเสาร - อาทิตย จะเลนที่รานอินเทอรเน็ตเพราะสะดวกด ีสาเหตุที่ 
เขาไปเลนเพราะอยากลองเลนดู ชอบโปรแกรม Pirch98 เพราะใชงานงาย มีคนเลนเยอะ และมหีอง
สนทนาใหเลือกเขาหลายหอง ในการสนทนาจะคยุกับทกุคนที่เขามาคยุดวย แตจะชอบคุยกับผูหญิง
มากกวา โดยจะเขาไปทักคนอื่นกอน จะไมคอยไดคุยกับคูสนทนาเดิม ๆ เพราะคนเลนเยอะเลยเปลี่ยน
คนคุยไปเรื่อย ๆ เคยสมมติวาตัวเองเปนผูหญิงแลวเขาไปคุยกับผูหญิง จะหลอกถามไปเรื่อย ๆ จะไม
บอกความจริงวาตวัเองเปนใครอายเุทาไหร คิดวาโปรแกรม Pirch98 สนุกด ี เพราะมเีพื่อนคยุหลายคน  
ไมเห็นหนากนัสามารถหลอกคูสนทนาวาเปนใครกไ็ด สามารถคยุกบัคนที่อยูไกล ๆ ไดสะดวก ไมเคย
ติดตอกับคูสนทนาดวยวิธีอ่ืนเลย  (ณัฐพล  สงางาม,  สัมภาษณ,  8 กุมภาพันธ 2547) 

จิตรลดา  บูรณะนัฎ  อายุ  24  ป  อาชีพรับจางที่บริษัท  ทีเอออเรนจ  จํากัด  รูจัก
โปรแกรม Pirch98 จากเพื่อน ๆ ที่ทํางานแนะนําใหลองเลน พอไดลองเลนแลวชอบ จะเลนวันละ   
2 - 3 ช่ัวโมง ชวงประมาณสองทุมถึงส่ีทุมที่บาน ที่เขาไปเลนเพราะอยากมีเพื่อนคุย เวลาคุยแลว 
รูสึกสนุกเพราะแตละคนจะมลัีกษณะการคุยท่ีแตกตางกนัไป อยากลองเขาไปคุยกับคนอืน่ ๆ ดู ชอบที่
ใชงานงาย มีเพื่อนคุยดวยเยอะ มีหองใหเลือกเลนเยอะ แตละหองจะแบงตามความชอบ และความ
สนใจของแตละกลุม ทําใหมทีางเลือกที่จะคยุกับคนที่สนใจในสิ่งเดยีวกนัหรือมีความชอบคลาย ๆ กัน  
จะคุยไดกับทกุคนและคยุไดทุกเรื่อง แตตองคุยกันอยางสุภาพ และใหเกยีรติ มีความนาสนใจ ไมคุย
นาเบื่อ จะคยุกบัคนเดิมบอยมาก เพราะไมชอบเปลี่ยนหองคุย ทําใหเจอและคุยกับคนเดมิ ๆ เพราะรูจกั
กันแลวก็จะคุยกันถูกคอ  แตบางครั้งก็จะเขาไปเลนหองอืน่แตกไ็มคอยไดคุย  จะเขาไปนั่งดูคนอื่น
คุยกันมากกวา แตถาเขาคุยกันสนุกก็จะเขาไปคุยดวยเลย บางครั้งถาเจอคนที่อยากคุยดวยมาก ๆ        
ก็จะเขาไปทักเขากอนแลวหลอกวาตัวเองเปนเด็กวัยรุนกาํลังเรียนอยู  ก็จะคยุแบบนารัก ๆ ใชคําพูด
แบบทีพู่ดกนัในกลุมวยัรุน เหมือนกับวากําลังจีบเขาอยูแตจะไมพดูตรง ๆ จะพดูออม ๆ ใชคําหวาน ๆ  
ขี้ออนหนอย คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 ทําใหเรารูจักคนมาก มีเพื่อนคุยเยอะและ
สามารถคุยกันไดทุกเรื่อง ไดเจอคนทุกรูปแบบ เวลาที่ไดคุยแลวรูสึกผอนคลาย คิดอยางไรก็บอก
ออกไปอยางนัน้ไมตองอาย ไมตองออมคอม เพราะไมตองเห็นหนากนั และไมรูจักกัน แตหาความ
จริงใจไดยาก  เคยนัดเจอกับคนที่สนทนาดวย  เขาจะขอเบอรโทรศัพทไปแลวโทรมาคุยดวยเร่ือย ๆ  
เกือบทุกวัน  จากนั้นกน็ัดเจอกัน ถาคนนัน้นิสัยดีกจ็ะคบกันตอแบบเพือ่น  ถานิสัยไมดีก็จะไมติดตอ
อีกเลย   (จิตรลดา  บูรณะนฎั,  สัมภาษณ,  11 กุมภาพนัธ 2547) 
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ปติพงศ บุบผไชย อายุ 19 ป กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี รูจักโปรแกรม Pirch98  จาก
การไปเลนเกมสที่รานอินเทอรเน็ต  เพราะที่รานมีโปรแกรม  Pirch98  ใหใชเลยลองเขาไปใชดู  ที่
ใชเพราะคนนยิมใชกนัมาก จะเขาไปคุยครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง จะเลนไมเปนเวลาแลวแตวา       
จะวางเวลาไหนก็จะเขาไปเลนตอนนั้น ชอบไปเลนที่รานอินเทอรเน็ตเพราะสบายด ี มีแอรใหนั่ง    
เย็น ๆ  ดวย  สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะอยากลองเขาไปคุยกับคนอื่นทีไ่มรูจัก  ชอบโปรแกรมสนทนา  
Pirch98 เพราะสามารถเขาไปคุยไดทีละหลาย ๆ คนในหองพรอม ๆ กัน และสามารถคุยกันแบบ
สวนตัวได คยุกันไดอยางเปดเผยเพราะไมตองเห็นหนากนั ในการสนทนาจะเลือกคยุกับผูหญิงเปน
สวนใหญ จะไมคอยไดสนทนากับคูสนทนาเดิม เพราะจะเลนไมเปนเวลา เคยสวมบทบาทเปน
ผูหญิง พอมผูีชายเขามาคุยดวย กจ็ะแกลงชวนคุยดวยแลวคอยบอกตอนทายวาตัวเองไมใชผูหญิง  
คิดวาโปรแกรม  Pirch98  ใชแลวรูสึกสนกุ  สามารถคุยกับใครก็ได  ไมตองอาย  เพราะไมมีใครรูจัก
วาใครเปนใคร เคยแลกอีเมลกับคูสนทนาเอาไวติดตอกันตอนที่ไมไดเขาไปเลน Pirch (ปติพงศ  
บุบผไชย,  สัมภาษณ,  17 กุมภาพันธ 2547) 

ณัฐวัฒน เกตวุิชิต อายุ 17 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูจักโปรแกรม  
Pirch98 จากการแนะนําของเพื่อน เมื่อลองใชแลวรูสึกสนุก จะเขาไปคุยคร้ังละประมาณ 2 - 3  
ช่ัวโมง ชวงเยน็ ๆ เลนที่บาน สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะอยากเขาไปหาเพื่อนคุยแกเหงา ชอบโปรแกรม  
Pirch98 เพราะมีคนใชเยอะ เลนแลวรูสึกไมเหงา พิมพคุยกันสนกุดี ไมตองเกรงใจกันเพราะไมเห็น
หนาและไมรูจกักัน  การสนทนาจะเลือกคยุกับคนที่คยุสนุก  โดยจะนัง่ดูกอนวาในหองสนทนานั้น
คุยกันเรื่องอะไร ถานาสนใจก็จะเขาไปคยุดวย จะไมคอยไดคยุกับคูสนทนาเดิม เนื่องจากจะเปลี่ยน
คูสนทนาไปเรือ่ย ๆ แลวแตวาใครคุยสนกุ เคยแกลงสวมบทบาทเปนผูหญิง หลอกคุยไปเรื่อย ๆ   
คิดวาใชโปรแกรม Pirch98 แลวสนุกดี มีเพื่อนคุยเยอะทาํใหไมเหงา เปนสวนตวัดีแตหาความจริงใจ
ไมคอยได เพราะในหองสนทนานั้นจะไมสามารถรูไดเลยวาใครเปนใคร จะคุยเร่ืองอะไรก็ได          
จะหลอกอะไรก็ได เคยโทรศัพทคุยกับคูสนทนาที่เปนผูหญิง แตกไ็มไดติดตอกนัอีก (ณัฐวฒัน    
เกตุวิชิต,  สัมภาษณ,  19 กุมภาพันธ 2547) 

ประภาพร ประมวลสุข อาย ุ 27 ป อาชีพลูกจางขาราชการที่ศูนยผลักดันสินคาเกษตร
เพื่อการสงออก  รูจักโปรแกรมสนทนา Pirch98 คร้ังแรกจากเพื่อน  เลือกใชเพราะใชงานงาย  จะเขา
ไปเลนครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมงที่บาน ที่เขาไปเลนเพราะอยากเขาไปคยุกับเพื่อน และหาเพื่อนใหม 
ๆ คุย ชอบตรงที่ใชงานงาย สะดวก รวดเรว็ เวลาคุยกันสนุกกวาการมาเจอหนากันจริง ๆ  เพราะไม
ตองอายทําใหคุยกันไดอยางเต็มที่ มีเพื่อนคุยเยอะ และมีหองใหเลือกเขาไดตามความชอบของแต
ละคน  โดยจะเลือกคุยกับคนที่คุยสุภาพ  มีมารยาท  ไมหยาบคาย  ไมลามปาม  และใหเกยีรติ
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เรา แตสวนใหญจะคยุกับคนที่รูจักกนัแลว  สวนใหญจะเปนเพื่อนผูหญิง  และจะไมคอยชอบ
เปลี่ยนหองคยุจะเขาแตหองเดิม ๆ เคยแกลงอําเพื่อนวาเปนคนอื่นเขาไปชวนคุย บางครั้งก็แกลงเปน
ผูชายเขาไปจบี แตสุดทายจะบอกความจรงิ  คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  ทําใหมีเพือ่น
คุยเยอะ มีเพื่อนอยูในวยัใกลเคียงกันและมคีวามคิดที่คลาย ๆ กัน อยูในวัยทํางานเหมอืน ๆ กัน  ชวย
ใหไดระบายปรับทุกข  ชวยใหคลายเครียด  รูสึกเหมือนไมไดอยูตัวคนเดียว  ไดรูจักกับคนใหม ๆ  
ที่มีนิสัยแตกตางกันไป มีทั้งประโยชนและโทษ ถารูจักใชใหถูกทางกจ็ะไดประโยชน ไมเคยนัดเจอ  
หรือติดตอกับคูสนทนาดวยวิธีอ่ืน (ประภาพร  ประมวลสุข,  สัมภาษณ,  21 กุมภาพนัธ 2547) 

ศิรินยา สงวนสิทธิ์ อายุ 18 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูจักโปรแกรม 
Pirch98 จากการแนะนําของเพื่อน ที่เลือกเลนเพราะวาชวงนั้นยังไมรูจักโปรแกรมสนทนาอื่น 
จะเลนวันละ 5 ช่ัวโมงขึ้นไป จะเลนแทบทัง้วัน แลวแตวาจะวางเวลาไหน โดยจะออนไลน (Online) 
ทิ้งเอาไวทั้งวนั จะเลนที่บานตลอด สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะตองการหาเพื่อนคุย  รูสึกวาเปน
สวนตัวดีเวลาคุย  และนดักับเพื่อนที่โรงเรียนใหเขามาคุยกันในหองสนทนา  ชอบตรงที่มีหอง
สนทนาใหเลือกเขาหลากหลาย จะมหีองแทบทุกประเภท และสามารถเลือกไดวาจะเขาไปเลนหอง
ไหนที่มีความชอบในเรื่องเดยีวกัน มีความชอบคลาย ๆ กัน จะเลือกคุยกับคนที่เขามาคุยดวยกอน  
และคุยไดกับทุกคนที่อยากเขามาคุยดวย จะไมคอยไดคยุกับคนเดิม ๆ เพราะจะเปลี่ยน คนคุยไป
เรื่อย ๆ ไมเคยสวมบทบาทเปนคนอื่น จะเปนตัวเองเวลาคุย และคิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม 
Pirch98 ไมคอยมีสาระเทาไหร  แคตองการหาเพื่อนคุยดวยสนกุ ๆ แกเหงา คลายเครียดเทานั้น ไม
เคยนัดเจอกับคูสนทนา แตเคยใหเบอรโทรศัพทแลวก็โทรคุยกันไมกี่ครั้ง (ศิรินยา  สงวนสิทธิ์,  
สัมภาษณ,  22 กุมภาพนัธ 2547) 

ยุทธศักดิ์  ทองถาวรวงศ  อายุ 20 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  รูจัก
โปรแกรม Pirch98 จากการแนะนําของเพือ่น  และเลือกใชโปรแกรม  Pirch98  เพราะมีหองสนทนา
ที่นาสนใจใหเลือกเขาเยอะและหลากหลาย ปกติจะนั่งเลนที่บาน วันละประมาณ 6 - 7 ช่ัวโมง         
จะเลนชวงหาทุมจนถึงเชา  สาเหตุที่เลนเพราะอยากคุย  อยากรูจักคนเยอะ ๆ  อยากหาเพื่อนใหม ๆ  
คุยแกเหงา  ชอบโปรแกรม  Pirch98  เพราะมีคนเลนเยอะ  ทําใหหาเพื่อนคุยไดงาย  สามารถคุยได
หลายหองพรอมกัน และสามารถสรางหองขึ้นมาใชสวนตัวไดเอง การสนทนาจะเลอืกคุยกับผูหญิง  
โดยสังเกตจากชื่อ ไมคอยไดคุยกับคูสนทนาเดิมเพราะจะหาเพื่อนใหม ๆ คุยไปเรื่อย ๆ เวลาสนทนา
จะโกหกเรื่องอายุ โดยจะบอกใหมากกวาคูสนทนาที่เปนผูหญิงที่เราคุยอยูดวย คิดวาการสนทนา
ดวยโปรแกรม  Pirch98  สามารถพูดคุยกนัไดอยางอิสระ  และคอนขางลอแหลม  จะสังเกตไดจาก
การที่มีผูคนเขามาประกาศหาคูนอน  หรือเขามาเพื่อขายบริการทางเพศเปนจํานวนมาก  แตขอดีกม็ี
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คือมีเพื่อนคุยเยอะ ชวยแกเหงาได เคยนดัเจอกับคูสนทนา แตพอเหน็หนาแลวไมตรงกับที่คิดเอาไว
จึงไมไดเขาไปพบ แลวก็ไมไดติดตอกนัอีกเลย (ยุทธศักดิ์ ทองถาวรวงศ,  สัมภาษณ,  26 กุมภาพนัธ 
2547) 

สรวง สิงหะเนติ อายุ 29 ป อาชีพรับจางอิสระ (Freelance) รูจักโปรแกรม  Pirch98  จาก
การที่เห็นคนสวนใหญใชกนัจึงนํามาทดลองใชบาง และที่เลือกใชเพราะใชงานงาย มีความสามารถใน
การเพิ่มสคริปต (Script) เขาไปในโปรแกรมไดสะดวก และสามารถสอบถามผูใชคนอื่น ๆ ไดเมื่อมี
ปญหาเกี่ยวกับโปรแกรม จะเขาไปเลนโดยเฉลี่ยคร้ังละประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง ชวงหลังเที่ยงคืนไป
จนถึงตีหา  เพราะเปนเวลาที่อินเทอรเน็ตใชไดเร็ว  จะเลนที่บาน  สาเหตุที่เขาไปเลนเพราะ หาเพื่อน
คุยขณะทีก่ําลังใชอินเทอรเน็ตดูเว็บไซต โดยจะใชในชวงที่กําลังดาวนโหลดไฟล (File)  ใน
อินเทอรเน็ต ที่ชอบโปรแกรม Pirch98 เพราะทําใหไมรูสึกวาตัวเองกําลังใชอินเทอรเน็ตอยู            
คนเดียว สามารถเขาหองสนทนาไดหลาย ๆ หองพรอม ๆ กัน ในการสนทนาก็จะคุยไดกับทกุคน  
เพราะโดยสวนตัวจะเปนคนที่เขากับคนอื่นไดงาย  และจะคยุกับคูสนทนาเดิมเปนประจําที่เขามาใน
เวลาเดียวกัน เคยหลอกคูสนทนาวาตัวเองเปนผูหญิง คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98        
เร่ิมนาเบื่อเพราะผูใชใหม ๆ ที่เขามาสวนใหญมักจะเปนวัยรุนที่เขามาหาแฟน ทําใหไมคอยมีเพื่อน
คุยมากเทาเมื่อกอน นอกจากตองหลอกคนอื่นวาตวัเองเปนผูหญิงจึงจะมีคนเขามาคุยดวยหลายคน  
เคยมีการนดัพบกันในกลุมเพื่อนที่เคยสนทนากันในหองสนทนา เพราะแตละคนกอ็ยากเห็นวาใคร
หนาตาเปนอยางไรบาง และอยากทําความรูจักกันใหมากขึ้น (สรวง สิงหะเนติ, สัมภาษณ, 29 
กุมภาพนัธ 2547) 

วิทยา รวมธรรม อายุ 31 ป สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี รูจักโปรแกรม  
Pirch98  เพราะเพื่อนแนะนาํ  และอยากลองเลนดู  กอนหนานีเ้คยใชโปรแกรม  mIRC  ในการ
ติดตอส่ือสาร  ซ่ึงเปนโปรแกรมที่มีลักษณะเดยีวกัน  แตพอโปรแกรม  Pirch  ออกมาเพื่อน ๆ  ที่เคย
เลน mIRC ไดชวนใหลองมาเลน Pirch หลังจากนั้นก็ใชมาตลอด เพราะใชงานงายกวา จะเลนเกือบ
ทั้งวัน ตั้งแตตืน่นอนก็ตออินเทอรเน็ตแลวเขาไปเลน Pirch และออนไลน (Online) ทิ้งไว          ทั้ง
วัน  จะเลนทีบ่านตลอดทุกครั้ง  สาเหตุทีเ่ลนเพราะอยากมีเพื่อนคยุมาก ๆ โดยที่ไมตองออกจากบาน  
ชอบโปรแกรม Pirch98 เพราะใชงานงาย สะดวกรวดเร็วไมวุนวาย มีเพื่อนคยุดวยตลอดทั้งวนั          
มีหองใหเลือกเขาไปเลนหลากหลาย  สามารถเขาไดหลายหองพรอมกัน  ในการสนทนาจะคุยไดกับ
ทุกคน  เพราะปกติเปนคนชอบคุยอยูแลว สวนใหญจะเปนฝายเขาไปคุยกอน จะคุยกับคูสนทนาเดิม
เปนประจํา เพราะเขาไปเลนทั้งวัน ทําใหมเีพื่อนที่รูจักกนัในหองสนทนามาก เคยสมมติตัวเองเปน
คนอื่น แลวแตวาจะคุยกับใครถาคุยกับผูชายก็จะแกลงเปนผูหญิง ถาคุยกับผูหญิงก็จะเปนผูชาย         
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คิดวาการเลนโปรแกรม Pirch98 ทําใหรูจกัคนเยอะโดยไมจําเปนตองออกจากบาน สามารถเขากับ
คนไดงาย หรือคุยกับคนอื่นไดงาย ไดเจอกับคนหลายแบบ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั คุยแลว
สนุกเหมือนอยูในโลกสวนตัว แตขอเสียคือหาความจริงใจไมคอยได แยกแยะไดยากวาอันไหน
เร่ืองจริง  อันไหนเรื่องไมจริง  เพราะไมเห็นหนากัน  และไมรูวากําลังคุยอยูกับใคร  เคยนดัเจอกัน
เปนกลุมกับเพือ่น ๆ ในหองสนทนา และไดมีการแลกเบอรโทรศัพทกัน  แตที่คบกันจริง ๆ ทุกวนันี้
เหลืออยูไมกี่คน  (วิทยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ,  1 มีนาคม 2547) 

เฉลิมพร พันธุสนิท อายุ 25 ป ประกอบธุรกิจสวนตวั รูจักโปรแกรม  Pirch98  จาก
เพื่อนแนะนํา  เลือกใชเพราะใชงานงาย   มีลูกเลนเยอะ  มีคําส่ังตาง ๆ ใหเลือกใช  จะเลนครั้งละ
ประมาณ 3 ช่ัวโมงขึ้นไป  สวนใหญจะเลนชวงกลางคืนที่บาน  ที่เขาไปเลนเพราะเหงาอยากมีเพื่อน
คุยดวย ชอบทีม่ีคําส่ังและสัญลักษณใหเลือกใชเยอะ มีหองสนทนาหลากหลาย มีคนใชมากจะเลอืก
คุยกับใครกไ็ด คุยไดหมดทกุคน แตตองไมพูดหยาบคาย คุยสุภาพ ไมคอยไดคยุกับคนเดิม ๆ   
เพราะจะเปลี่ยนหองคุยไปเรื่อย ๆ เคยแกลงเปนผูชายเขาไปคุยกับผูหญิงและคุยไปเรื่อย ๆ ไมบอก
ความจริงวาตวัเองเปนใคร คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 ทําใหมีเพื่อนเยอะ ชวยแกเหงา
ไดเวลาไมมีอะไรทํา ไมตองจริงใจมากแคหาเพื่อนคยุสนุกไปเรื่อย ๆ ไมตองเห็นหนากัน สามารถที่
จะคุยเร่ืองอะไรก็ได เคยนดัเจอกับคูสนทนาที่เปนผูชาย โดยใหเบอรโทรไปแลวนัดเจอกันที่หาง 
สรรพสินคา ที่ยังคบกันอยูจนถึงทุกวันนี้กม็ีแตนอยมาก สวนมากจะหายกันไป (เฉลิมพร พันธุสนิท, 
สัมภาษณ,  2 มีนาคม 2547) 

ธาตรี  พวงพันธุ  อายุ 24 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี  รูจักโปรแกรม  Pirch98  จาก
เพื่อน  สาเหตทุี่เลือกใชเพราะโปรแกรม Pirch  เปนที่นิยมใชกันมาก  ใคร ๆ ก็รูจัก  ปกติจะเลนวนั
ละ 2 - 3 ช่ัวโมง  ชวงเย็น ๆ เลนที่บาน  ที่เขาไปเลนเพราะวาง  อยากหาเพื่อนคยุ  ชอบโปรแกรม  
Pirch98  เพราะมีคนเลนมากจึงมีเพื่อนคยุทกุครั้งที่เขาไปเลน รับ – สงขอมูลไดรวดเรว็ เขาไดหลาย
หองพรอมกัน  ไมตองใชช่ือจริง  การสนทนาจะเลือกดูจากนามแฝงที่ใช  ถาชื่อไหนนาสนใจกจ็ะ
เขาไปคุยดวย  ไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย  จะไมคอยไดคยุกับคูสนทนาเดิม  เพราะจะหาเพือ่น
ใหม ๆ คุยไปเรื่อย ๆ  เคยสวมบทบาทเปนผูหญิง  แกลงอําคนที่เขามาคุยดวย  คิดวาการสนทนาใน
โปรแกรม  Pirch98  มีแตการหลอกลวง  หาความจริงไมคอยได  แคคุยเลนสนุก ๆ เทานั้น  เคยแลก
อีเมลกับคูสนทนาแตไมไดจริงจังอะไร  เคยมีคนสงรูปมาใหดแูตไมแนใจวาจะใชเขาจริงหรือเปลา
(ธาตรี  พวงพนัธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

อุทิศา  เอื้อตะโก อายุ 27 ป ประกอบอาชีพอิสระ รูจักโปรแกรม Pirch98  จากเพือ่น  
เลือกใชโปรแกรม  Pirch98 เพราะคนใชกันเยอะมาก โดยมากจะเลนครั้งละ 2 – 4 ช่ัวโมง เลนไม
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เปนเวลาแตสวนมากจะเลนเวลากลางคืนทีบ่าน ที่เขาไปเลนเพราะอยากเขาไปหาเพื่อนคุยและอยาก
รูจักเพื่อนใหม ๆ ที่สามารถคุยกันไดอยางเต็มที่ ไมตองอายเพราะไมเห็นหนากัน สามารถคุยได
อยางอิสระ  ชอบที่มีเพื่อนคยุเยอะ  มีหองใหเลือกหลากหลาย  หาเพื่อนคุยงาย  คนที่จะคุยดวยตอง
คุยแบบสุภาพแตไมตองถึงกบัเรียบรอยมาก  ถาใครเขามาคุยดวยดกี็จะคุย  แตถาใครเขามาคุยแบบ
ไมสุภาพ  หรือพูดจานาเกลียด  ก็จะดากลบัไปหรือไมกจ็ะไมคยุดวยเลย  ไมคอยจะไดคุยกับคนเดมิ  
เพราะคนเลนกันเยอะมาก จะมีคนใหม ๆ เขามาคุยดวยอยูเรื่อย ๆ เคยโกหกเรื่องอายุจะบอกให       
นอย ๆ จะไมบอกความจริง หรือแกลงทําเปนเด็กวยัรุน เมื่อใชโปรแกรม Pirch98 แลวคิดวาตวัเอง
ไดพูดในสิ่งทีอ่ยากจะพูด หรือไดทําในสิ่งที่อยากจะทํา เหมือนอยูในโลกสวนตัวไมมีใครรูจัก ไดคุย
กับคนหลายประเภท  แตหาความจริงใจยาก  ไมเคยนดัเจอกับคูสนทนา  แตเคยใหเบอรโทรศัพทไป
แลวเขาโทรมาคุยแคนั้น  (อุทิศา  เอื้อตะโก,  สัมภาษณ,  5 มีนาคม 2547) 

อนุชา พรสิริ  อายุ 26 ป  อาชีพรับจางที่ บริษัท Ushin จํากัด รูจักโปรแกรม  Pirch98  
จากการแนะนาํของเพื่อน ที่เลือกใชโปรแกรม Pirch98  เพราะมีคนใชกนัอยางแพรหลาย จึงใชตาม  
จะเขาไปเลนครั้งละประมาณ 3 ช่ัวโมง ชวงหนึ่งถึงส่ีทุมที่บาน สาเหตุที่เขาไปเลนเพาะอยากหา
เพื่อนคุย  และแลกเปลี่ยนประสบการณใหม ๆ ชอบโปรแกรม Pirch98  ที่ใชงานงาย  มีหองใหเลือก
เขาหลากหลาย หาเพือ่นคยุงาย ในการสนทนานัน้จะเขาไปดูในหองสนทนาตาง ๆ กอนวาใครคยุเกง  
หองไหนคุยสนุก สวนใหญจะเปนผูหญิงโดยจะเปนฝายเขาไปทักกอน ตองการคุยกับผูหญิงมากกวา
ผูชาย  ถาเขาไปเลนในหองเดิมก็จะไดคยุกบัคูสนทนาเดมิบอย  แตถาเขาไปเลนหองที่ยังไมเคยเลน
ก็จะคยุกับคนใหมไปเรื่อย ๆ  เคยสมมติตวัเองเปนผูหญิง  หรือเปนคนอื่น  จะไมคอยบอกความจริง
วาตัวเองเปนใคร  คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 เปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่ทําใหการ
ส่ือสารนั้นสะดวกรวดเรว็ ทาํใหรูจักคนมากขึ้น  คุยกันไดอยางอิสระเหมือนมีโลกสวนตวั  สามารถ
สมมุติตัวเองเปนใครก็ได  แตโอกาสที่จะหาเพื่อนคบกนัจริง ๆ นั้นนอยมาก  เคยนดัเจอกับคนทีคุ่ย
ดวยในโปรแกรม Pirch98  ที่หางสรรพสินคา  โดยจะขอเบอรโทรศัพทแลวก็โทรไปคุย  แลวนดัเจอ
กันเพราะอยากเห็นหนาตาวาคนที่คุยดวยเปนอยางไร แตไมไดคาดหวังอะไรมากแคอยากรูจกักัน
มากขึ้นเทานัน้  (อนุชา  พรสิริ,  สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 

กานดา วนิทะไชย  อายุ 18 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันประกาศนียบัตรวิชาชพี  รูจักโปรแกรม 
Pirch98  จากเพื่อน  พอไดลองใชจึงชอบ  เลยเลนมาตลอด  จะเลนวันละประมาณ  2 - 3  ช่ัวโมง  จะ
เลนชวงประมาณสองทุมถึงเที่ยงคืนที่บาน  สาเหตุที่เลนเพราะอยากเขาไปคุยดวยเฉย ๆ  ตองการหา
เพื่อนคุยแกเหงา  ชอบที่มีคนเลนกันมาก  หาเพื่อนคุยงาย  ใชงานงาย  สามารถคุยไดทั้งแบบเปน
สวนตัวและแบบหลาย ๆ คนไปพรอม ๆ กัน  การสนทนาจะคยุไดกับทุกคน  ใครที่เขามาคุยก็จะคุย
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ดวย  แตตองไมคุยทะล่ึงเกนิไป  พูดลามกมาก ๆ ก็จะไมคุยดวย ไมคอยไดเขาไปคุยกับ คนเดิมบอย 
จะเปลี่ยนคนคยุไปเรื่อย ๆ แตบางครั้งก็คุยกับคนเดิม เพราะวาจะรูจักนิสัยกันแลวชอบสมมุติตัวเอง
วาเปนคนสวย แลวใชคําพูดนารัก ๆ จะบอกวาเปนผูหญิงแตจะใชช่ือนารัก ๆ  แตจะไมบอกความ
จริงมากในเรื่องที่เปนสวนตวั คิดวาชอบการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 ที่มีเพื่อน   คุยเยอะ 
เวลาเขาไปเลนแลวไมเหงา แตไมคอยมีสาระเทาไหรแคคุยสนุก ๆ ไมไดจริงจังอะไร            
คุยเร่ืองอะไรกไ็ดเพราะไมมใีครรูจัก  และไมเหน็หนากนั  จะสมมุติวาเปนใครก็ได  เหมือนอยูใน
โลกสวนตัว  เคยนัดเจอกับคนที่คุยดวยทีห่างสรรพสินคา  คูสนทนาจะขอเบอรโทรศัพทแลวโทรมา
คุยเร่ือย ๆ  หลังจากนั้นก็จะนัดเจอกัน  ถาไปเจอแลวนิสัยดีกจ็ะคบกนัตอแบบเพื่อน  แตถานิสัยไมดี
ก็จะเลกิติดตอกันไปเลย  หรือถาหนาตาไมดีมาก ๆ ก็จะไมเจอเลย  โดยจะแอบดูกอนวาหนาตาเปน
อยางไร  (กานดา  วินทะไชย,  สัมภาษณ,  8 มีนาคม 2547) 

ไกรวิทย วาสนา อายุ 24 ป รับราชการทหารที่ฐานทัพเรอืสัตหีบ รูจักโปรแกรมสนทนา 
Pirch98  จากเพื่อน ทีเ่ลือกใชเพราะคนใชกันมาก ปกตเิลนวนัละประมาณ 2 ช่ัวโมง สวนใหญจะเลน
ชวงกลางคืนทีบ่าน สาเหตทุี่เลนเพราะอยากหาคนคยุดวยแกเหงา คลายเครียด ชอบโปรแกรม  
Pirch98  เพราะใชงานงาย  รวดเร็ว  มีคนใชเยอะ  หาเพื่อนคุยดวยงาย  การสนทนาจะเลือกคยุกบั 
คนที่นาสนใจและคุยสุภาพ จะเปลีย่นคนคุยดวยไปเรื่อย ๆ เพราะเขาไปเลนไมเปนเวลาและไมคอยได
เขาหองสนทนาเดิม ๆ เคยอําคนที่คุยดวยวาเปนผูหญิงแตไมบอย จะไมบอกเรื่องสวนตัวกับใคร
เพราะไมคิดจะคบกันตอไปแบบลึกซึ้ง คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 แลวรูสึกชอบ  
เพราะไดเจอคนมากและหลากหลาย ชวยใหหายเหงาได ไดประสบการณใหม ๆ ทําใหรูวาทุกวันนี้
สังคมมันเปลี่ยนไปถึงไหนแลว ไมเคยติดตอกับคูสนทนาดวยวิธีอ่ืน (ไกรวิทย วาสนา, สัมภาษณ,  
14 มีนาคม 2547) 

พิมชนก ทองแจม อายุ 20 ป กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี รูจักโปรแกรม  Pirch98  จาก
การที่เพื่อนบอกใหลองเลน  แลวเหน็วาใชงานงาย  คนเลนกันมาก  เพื่อน ๆ ในกลุมก็เลนจึงเลน
ตามเพื่อน จะเลนวันละ 2 - 3 ช่ัวโมง  ชวงค่ํา ๆ ประมาณสองทุมที่บาน ที่เลนเพราะตองการหา
เพื่อนคุย อยากมีเพื่อนคยุมาก ๆ ชอบตรงที่มีคนเลนเยอะ หาเพื่อนคยุงาย  มีหองสนทนาใหเลือกเขา
หลายหองตามความชอบ สามารถเขาไปเลนไดหลายคนพรอมกัน จะเลือกคุยกับคนที่ คุยสนุก ไม
หยาบคาย  และอยูในวยัใกลเคียงกัน  จะคุยกับคนที่เคยคุยดวยแลวบอย  โดยจะคยุแตกับเพื่อนใน
กลุมที่รูจักกันแลว  แตถาคนที่ยังไมเคยคุยดวย  หรือไมเคยรูจักแตถาคิดวานาสนใจก็จะ  เขาไป
คุยดวยเลย จะหาเพื่อนใหม ๆ คุยไปเรื่อย ๆ เคยสมมุติวาตัวเองเปนเด็กนารัก ๆ และโกหกวา    ยังไม
มีแฟน บางครั้งแกลงเปนผูชายแลวเขาไปคุยและเขาไปจีบเพื่อนเลน ๆ คิดวาการสนทนาดวย
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โปรแกรม  Pirch98  ทําใหเราสามารถคุยกับคนอื่นไดโดยไมตองอาย  รูสึกดีเวลาทีม่ีคนอยากเขามา
คุยดวย  ไดรูจักเพื่อนใหม ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ไมเคยนดัพบกับคูสนทนา  เคยแตให
อีเมลไว  (พิมชนก  ทองแจม,  สัมภาษณ,  16 มีนาคม 2547) 

ปรางทิพย  โชติเนตร อายุ 32 ป ประกอบอาชีพคาขาย  รูจักโปรแกรม  Pirch98  จาก
เพื่อน ๆ แนะนําใหลองเลนดู  พอลองเลนแลวมีเพื่อนคุยหลายคนด ี ใชไมยาก  จะเลนประมาณ  3 - 
4 ช่ัวโมง  จะเลนไมเปนเวลาแลวแตวาจะวางเวลาไหน  สวนใหญจะเลนตอนกลางคนื  หลังจากขาย
ของเสร็จ จะเลนที่บาน ที่เลนเพราะอยากหาเพื่อนคยุแกเหงา เวลาวางไมมีอะไรทํา ชอบที่มีหองให
เลือกเลนหลากหลาย หาเพื่อนคุยงาย  สามารถคุยไดทั้งแบบสวนตัวหรือแบบหลายคนพรอมกัน  ไม
ตองเห็นหนากนัทําใหกลาคุย  คุยไดเต็มทีไ่มตองอาย  สามารถเลือกคนคุยได  จะคุยไดกับทกุคน  
ไมจําเปนวาตองใหเขาเขามาคุยกอน  บางครั้งก็จะเขาไปทักกอน  จะคยุไดทกุเรื่องแลวแตคูสนทนา
จะชวนคุยเร่ืองอะไร จะไมคอยไดคุยกับคนเดิม ๆ เพราะจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ทําใหเราไดรูจัก
กับคนหลายรปูแบบ  เจอเรือ่งแปลก ๆ หลายเรื่อง  สวนใหญจะเปนผูชายที่เขามาคุยดวย  เคยสมมุติ
ตัวเองวาเปนเดก็นกัเรยีน เปนนกัศึกษา หรือไมกเ็ปนผูชาย คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  
ทําใหไดรูจักกับคนที่หลากหลายโดยที่เราไมจําเปนตองออกจากบาน สะดวกและรวดเร็ว สนุก
เพราะมีเพื่อนคุยมาก เคยนดัเจอกับคนทีคุ่ยดวย เขาจะขอเบอรโทรศัพทแลวโทรเขามาคุยเร่ือย ๆ  
เกือบทุกวัน  หลังจากนัน้กน็ัดเจอกัน  แคมากินขาว  นั่งคุยกนั  เพราะอยากเห็นหนา  อยากรูจกักัน
มากขึน้ เคยนดัเจอกันกับคนที่คุยดวยหลายคร้ัง แตคนที่คบกันมาจนถึงทุกวนันี้มไีมกีค่น (ปรางทิพย  
โชติเนตร,  สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

ชัยฤกษ  ธีระกุล  อายุ 24 ป  กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาตรี  รูจักโปรแกรม Pirch98  จาก
เพื่อน  ที่เลือกใชเพราะคนนิยมใชกันแพรหลาย  และใชงานงาย  ปกติจะเลนวนัละ 3 - 4 ช่ัวโมง  
เลนที่บานชวงค่ํา ๆ สาเหตุที่เลนเพราะอยากเขาไปหาเพื่อนคุย อยากรูจกัคนเยอะ ๆ ชอบโปรแกรม  
Pirch98 เพราะหาเพื่อนคุยงาย สามารถเลือกคุยกับคนทีเ่ราสนใจไดอยางเปนสวนตวั สามารถเขาไป
เลนไดทีละหลาย ๆ หองพรอมกัน การสนทนาจะคุยกบัทุกคนที่เขามาคุยดวย แตเร่ืองที่คุยจะตอง
นาสนใจ แตสวนใหญจะเลอืกคุยกับผูหญิง โดยดูจากนามแฝงที่ใชแลวจะเปนฝายเขาไปทักกอน   
ถาเขาไปในหองที่เขาไปเลนเปนประจําก็จะคุยกับคนเดิม ๆ บอย  แตชอบเปลี่ยนหองคุยไปเรื่อย ๆ  
โดยจะเขาไปทีละหลาย ๆ หองแลวดูวาหองไหนนาสนใจก็จะเขาไปคยุ  เคยสมมุติตวัเองเปนผูหญิง
แกลงอําคนอืน่ ๆ คิดวาการสนทนาในโปรแกรม Pirh98  เมื่อเขาไปคุยแลวเหมือนอยูในโลกสวนตวั  
อยากทําอะไรหรือแกลงเปนใครก็ได สามารถพูดอะไรก็ไดออกไปตรง ๆ ไมตองอาย  เพราะไมเห็น
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หนากนั เคยขอเบอรโทรของผูหญิงที่คุยดวย  แลวโทรไปคุย  และนัดเจอกัน  รูสึกผิดหวังมากเพราะ
หลาย ๆ  อยางไมเหมือนกับที่คิดไว  (ชัยฤกษ  ธีระกุล,  สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

ปราโมทย เหลาลาภะ อาย ุ 27 ป กําลังศึกษาอยูช้ันปริญญาโท รูจักโปรแกรม  Pirch98  
จากรานอินเทอรเน็ต  ที่เลือกใชเพราะตวัโปรแกรมมทีี่ใหดาวนโหลดเยอะ  ใชเวลาในการดาวน
โหลดไมนาน หาใชงายและเปนที่นยิม จะเขาไปเลนวนัละประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง เลนชวงเวลา
กลางคนื สองถึงสามทุมที่บาน สาเหตุทีเ่ขาไปเลนเพราะอยากมเีพื่อนคยุฆาเวลา ในตอนที่ใชอินเทอรเนต็
ทําอยางอื่นไปดวยพรอม ๆ กัน ชอบโปรแกรม Pirch98 ที่มีฟงคช่ัน (Function) การใชงาน
หลากหลายใหใชงาน  และสามารถคุยไดหลายคนพรอม ๆ กัน  ไมมีใครรูจัก  ไมตองเห็นหนากนั  
ทําใหคุยไดอยางอิสระ  ในการสนทนาจะเลือกคุยจากชื่อที่แปลก ๆ กอน  โดยดูทีห่นาจอวามีช่ือใคร
ที่นาสนใจบาง แลวจะเขาไปทักทายกอน สวนใหญจะเลือกชื่อที่เปนผูหญิง จะไมคอยไดคยุกบั       
คูสนทนาเดิม  จะเปลีย่นคนคุยไปเรื่อย ๆ ไดเจอเรื่องใหม ๆ แปลก ๆ  เคยหลอกคูสนทนาวาตวัเอง
เปนผูหญิง  คิดวาการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 นัน้ดีตรงที่ไดคยุกับคนที่มนีิสัยแตกตางกันไป  
เวลาเขาไปคุยแลวรูสึกเปนสวนตวั ไดเจอกับคนหลากหลายประเภทและเรื่องราวมากมาย แตหา
ความจริงไมคอยได  ไมเคยนัดพบกับคูสนทนา  แตจะขอเบอรโทรศัพทหรืออีเมลไว  เฉพาะคนที่
สนใจจริง ๆ  เทานั้น  (ปราโมทย  เหลาลาภะ,  สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 

สมภพ ลัดดานนท อายุ 29 ป ประกอบอาชีพรับจางที่ บริษัท เน็ตเอเชีย จํากัด รูจัก
โปรแกรม Pirch98 จากการแนะนาํของเพื่อน ที่เลือกใชเพราะใชงานงาย สะดวก คนใชกันมาก           
จะเขาไปเลนวนัละ 2 ช่ัวโมง ชวงประมาณหนึ่งทุม จะเลนที่ทํางาน หรือไมก็ที่รานอินเทอรเนต็  
สาเหตุที่เลนเพราะอยากมีเพื่อนคุย รูสึกสนุกที่ไดคุยกบัคนมาก ๆ ชวยใหหายเครียด ชอบโปรแกรม  
Pirch98 เพราะมีคนใชกันมาก มีผูหญิงเขาไปเลนหลายคน มีคนคุยดวยตลอดทุกครั้งที่เขาไปเลน  
และสามารถคุยกันไดอยางเปนสวนตวั สามารถคุยเร่ืองอะไรกัน หรือจะทําอะไรกันก็ได ในการ
สนทนาจะเลือกสนทนากับผูหญิงเทานั้นโดยดจูากชื่อ โดยจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ชอบเขาหลาย
หองพรอมกันและจะเปลี่ยนหองคุยไปเรื่อย ๆ  ชอบสวมบทบาทเปนหนุมโสด  ทําตัวเปนคนขีเ้หงา  
จะคุยในทํานองที่วากําลังจีบเขาอยูโดยใชคําพูดหวาน ๆ จากการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98  
รูสึกวาวยัรุนสมัยนี้กลามากขึน้กวาแตกอน  เหมือนกับวาแคตองการเขามาหาคูนอนเพียงอยางเดียว  
ไมถือตัว จะคุยเร่ืองอะไรกไ็ดในหองสนทนา ที่ในชวีติจริงไมกลาพดู ไมกลาทํา เคยนัดเจอกบั
ผูหญิงที่สนทนากัน โดยจะขอเบอรโทรศัพทแลวโทรไปคุย หลังจากนัน้ก็นัดเจอกนัทีห่างสรรพสินคา  
แลวก็ไปมีความสัมพันธกนัตอที่โรงแรม  แตไมทุกคน  จะดกูอนวาผูหญิงที่เจอเขาเปนยงัไง  ถาเต็มใจ
จึงไป  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 
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จากการสัมภาษณ ผูใชโปรแกรม Pirch98 สามารถพิจารณาตามประเด็นที่นาสนใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการใชหองสนทนาไดดังนี้ 
 1.  รูจักโปรแกรม Pirch98 ไดอยางไร ผูวิจัยไดสอบถามผูใชโปรแกรมวา รูจัก
โปรแกรม  Pirch98  ไดอยางไร 
  “รูจากเพื่อน  และพวกพี่ ๆ ที่โรงเรียน”  (ธีรภัทร  ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18 มกราคม 
2547) 
  “ไปเลนเกมสที่รานอินเทอรเน็ต เห็นคนอื่นเลนกันเยอะเลยลองเลนดูบางครับ” 
(ณัฐพล  สงางาม,  สัมภาษณ,  8 กุมภาพนัธ 2547) 
  “ที่รานอินเทอรเน็ตมีใหคนเลนครับ เลยลองเขาไปเลนดู โดยถามคนที่รานวาใช
ยังไง”  (ภานุพงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21 มกราคม 2547) 
  “เห็นผูใชสวนใหญใชกนัจึงไดนํามาลองใชบาง” (สรวง สิงหะเนต,ิ  สัมภาษณ, 29 
กุมภาพนัธ 2547) 
  “เพื่อนบอกใหลองเลนดูคะ” (พิมชนก  ทองแจม,  สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2547) 
  “รูจากเพื่อนคะ โดยจะบอกตอ ๆ กันไปแบบปากตอปาก”  (กนกวรรณ  ภูนาเมือง, 
สัมภาษณ, 12 มกราคม 2547) 
  “รูจากเพื่อนคะ พวกเพื่อน ๆ ที่ทํางานแนะนําใหลองเลนดูคะ” (จิตรลดา บูรณะนัฎ, 
สัมภาษณ, 11 กุมภาพนัธ 2547) 
  จากการสัมภาษณในประเดน็นี้ พบวาสวนใหญจะรูจักโปรแกรม Pirch98 จากการ
แนะนําของเพือ่น เปนการแนะนําตอ ๆ กันไป แตบางคนรูจักโปรแกรม Pirch98 เพราะเห็นคนอื่น ๆ ใช  
หรือเห็นโปรแกรม  Pirch98  จากรานอินเทอรเน็ต สรุปคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. รูจากเพื่อน 10 15 25 
2. รูจากรานอนิเทอรเน็ต 3 0 3 
3. เห็นคนอืน่ใชกันมาก 1 0 1 
2. รูจากอินเทอรเน็ต 1 0 1 

 
2.   การตัดสินใจเลือกใชโปรแกรม Pirch98 ผูวิจัยไดสอบถามผูใชโปรแกรม Pirch98  

วาทําไมจึงเลือกใชโปรแกรม  Pirch98  แทนที่จะใชโปรแกรมสนทนาอื่น 
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“ใชตามเพื่อนครับ  ใชงายดดีวย  เวลาคุยแลวสนุกดี  และไดรูจกัคนเยอะ” (ธีรภัทร  
ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18 มกราคม 2547) 

“เพราะเลน Pirch เปนกอนอยางแรก หลังจากนั้นก็ใชโปรแกรม Pirch มาตลอด” 
(ศตกร  หริพงษ,  สัมภาษณ,  13 มกราคม 2547) 

“สะดวกด ี ใชงาย มีเพื่อนเลนเยอะ มีหองสนทนาใหเลือกเขาเยอะดีดวยครับ”         
(ภานพุงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21 มกราคม 2547) 

“อยากลองใช พอใชแลวรูสึกสนุกเพราะมเีพื่อนคุยเยอะดีครับ” (ณัฐวฒัน เกตวุิชิต,  
สัมภาษณ,  19 กุมภาพนัธ 2547) 

“ที่เลือกใช Pirch เพราะมีหองสนทนาใหเลือกเขาเยอะด ี และแตละหองก็จะมีคน
เลนกันเยอะทาํใหนยิมใชกนัมาก และใคร ๆ ก็รูจัก มีเพื่อนคุยเยอะเหมือนเราไมไดอยูคนเดียว” 
(ธาตรี  พวงพนัธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

“หาใชงายแพรหลาย และใชงานงาย คนใชเยอะ” (ชัยฤกษ ธีระกุล, สัมภาษณ, 25 
มีนาคม 2547) 

“คนใชเยอะ หาเพื่อนคยุงาย ตอเขา Server งาย รับสงขอมลูเร็ว ใชงายไมซับซอนคะ”  
(กนกวรรณ  ภนูาเมือง,  สัมภาษณ,  12 มกราคม 2547) 

“อยากลองเลนดูและมันก็ใชงายดีดวยครับ และตองการหาเพื่อนคุยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ เวลาวาง ๆ ไมมีอะไรทําก็จะเขาไปเลนครบั เพราะคนใชกันเยอะหาเพื่อนคุยไดงาย” 
(ไกรวิทย  วาสนา,  สัมภาษณ,  14 มีนาคม 2547) 

“ตัวโปรแกรมมีที่ใหดาวนโหลดเยอะ หาใชงายแพรหลาย ใชเวลาในการดาวนโหลด
ไมนาน  เปนทีน่ิยม  ใคร ๆ  ก็ใชกนั”  (ปราโมทย  เหลาลาภะ,  สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 

“ใชงานงาย  สามารถพิมพสคริปตเขาไปในโปรแกรมไดสะดวก  รวมทั้งสามารถ
สอบถามผูใชคนอื่นไดเมื่อมีปญหากับโปรแกรม  เนื่องจากเปนโปรแกรมที่คนสวนใหญใชงาน” 
(สรวง  สิงหะเนติ,  สัมภาษณ,  29 กุมภาพนัธ 2547) 

“เมื่อกอนเคยใชโปรแกรม mIRC ในการสื่อสาร แตพอมีโปรแกรม Pirch ออกมา  
เพื่อน ๆ ที่เลน mIRC  ดวยกนัก็ชวนใหลองเลน Pirch ดู หลังจากนัน้ก็ใชโปรแกรม Pirch มาตลอด  
เพราะใชงานงายกวาโปรแกรม mIRC เยอะ และการรับสงขอมูลก็เร็วกวาดวยครับ” (วิทยา รวมธรรม,  
สัมภาษณ,  1 มีนาคม 2547) 

“เพราะเหน็เพือ่น ๆ ใชกันเยอะ ก็เลยใชตามเพื่อนคะ” (ปวีณา นักธรรม,  
สัมภาษณ,  27 มกราคม 2547) 
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“เพราะวาชวงนั้นไมรูจกัโปรแกรมสนทนาอื่นนอกจากโปรแกรม Pirch”  (ศิรินยา  
สงวนสิทธิ์,  สัมภาษณ,  22 กุมภาพันธ 2547) 

“เพราะเคยลองเลนแลวชอบ สนุกดีคะ มีเพื่อนคุยเยอะ เลยใชมาตลอด และใคร ๆ  
ก็ใชกนั รวมทัง้พวกเพื่อน ๆ ดวยคะ” (วิชชุดา  หอมหวล,  สัมภาษณ,  2 กุมภาพนัธ 2547) 

“ใชงานงาย มีลูกเลนเยอะ มีคําส่ังตาง ๆ ใหเลือกใชเยอะ คนใชกนัแพรหลาย”  
( เฉลิมพร  พันธุสนิท,  สัมภาษณ,  2 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี้ พบวา สวนใหญที่เลือกใชโปรแกรม Pirch98 ในการ
สนทนา เพราะคนใชกันมากเปนโปรแกรมสนทนาที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และใชตามเพื่อน  
นอกจากนี้จุดเดนของโปรแกรมสนทนา Pirch98 อยูที่ใชงานงาย หาใชงาย มีหองสนทนาใหเลือก
เขาไดหลายหอง และมีความยืดหยุนใหผูใชสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยงัมี
ประเด็นทีน่าสนใจอีกประเดน็ คือมีการเคลื่อนยายของกลุมผูสนทนา ซ่ึงเดิมเคยสนทนากันดวย
โปรแกรมอื่นและเปลี่ยนมาเปนโปรแกรม  Pirch98  สรุปคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. หาใชงาย / ใชสะดวก 5 4 9 
2. อยากทดลองใช 3 4 7 
3. เพื่อน ๆ  ใช 2 3 5 
4. เปนที่นิยม 2 3 5 
5. รูจักโปรแกรม  Pirch98  กอนโปรแกรมอื่น 1 1 2 
6. มีความหลากหลายในการใชงาน 2 0 2 

 
3.   การใชเวลา  ชวงเวลา  และสถานที่ในการเขาไปสื่อสารในหองสนทนา  โดยผูวิจยั

ไดถามผูใหสัมภาษณวา ใชเวลาในการสนทนาเทาไหรในการเขาไปสนทนาแตละครัง้ และสวนใหญ
จะเขาไปใชหองสนทนาในชวงเวลาใด  และใชที่ไหน 

 “ประมาณ 2 ช่ัวโมง แลวแตวันครับ ถาวนัเสารอาทิตยก็จะมีเวลาเลนนานหนอย  
จะเลนตอนค่ํา ๆ ชวง 1 ทุม เลนที่บานครับ แตบางทีกจ็ะออกไปเลนที่รานอินเทอรเน็ต” (ธีรภัทร  
ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ,  18 มกราคม 2547) 

 “วันละประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง จะเลนชวงเวลา 1 - 3 ทุม สวนใหญจะเลนที่ราน
อินเทอรเน็ตครับเพราะสะดวกด”ี  (ศตกร  หริพงษ,  สัมภาษณ,  13 มกราคม 2547) 
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 “จะเขาไปเลนวันละประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง เลนชวงค่ํา ๆ ครับ จะเลนที่บานหรือไม     
ก็จะออกไปเลนที่รานอินเทอรเน็ตเพราะไปเลนเกมสดวย” (ภานพุงษ รอดบรรจบ, สัมภาษณ, 21 
มกราคม 2547)  

 “จะคุยคร้ังละประมาณ 2 ช่ัวโมง จะเลนไมเปนเวลาครับแลวแตวาจะวางเวลาไหน 
หรืออยากเลนตอนไหนก็เลน จะเลนที่รานอินเทอรเน็ตเพราะสบายดีมีแอรใหนั่งเย็น ๆ ดวย” (ปติพงศ  
บุบผไชย,  สัมภาษณ,  17 กุมภาพันธ 2547) 

 “เวลาที่เลนสวนใหญไมแนนอน แตโดยเฉลี่ยแลวจะอยูทีป่ระมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง       
ชวงหลังเทีย่งคืนไปจนถึงต ี 5 เนื่องจากเปนเวลาที่ใชเน็ตไดเร็วที่สุด และเลนที่บานครับ” (สรวง    
สิงหะเนต,ิ  สัมภาษณ,  29 กุมภาพันธ 2547) 

 “วันละประมาณ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป เลนตอนเลิกงานประมาณ 1 ทุม เลนที่ทํางาน
หรือไม  ก็เลนที่รานอินเทอรเน็ต”  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

 “จะเลนแทบทัง้วันเลยครับ ตื่นขึ้นมาก็จะตอเน็ตแลวเขาไปเลน Pirch จะเปดออนไลน
ไวตลอดทั้งวนั เพราะไมคอยชอบออกไปขางนอก อยากอยูบาน จะเลนที่บานตลอดทุกครั้งครับ” 
(วิทยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ,  1 มีนาคม 2547) 

 “วันละ 5 ช่ัวโมงขึ้นไป จะเลนแทบทั้งวนันะคะ แลวแตวาจะวางเวลาไหน คือจะ
ออนไลนทิ้งเอาไวทั้งวันเลย  เลนที่บานตลอดคะ”  (ศิรินยา  สงวนสิทธิ์,  สัมภาษณ,  22 กุมภาพนัธ 
2547) 

 “จะเขาไปเลนครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง แลวแตวาจะเจอเพื่อนคนไหน ถาวันนั้น
คุยแลวตดิลมก็นานหนอย แตบางวนัก็เขาไปเลนแคแปบเดียวคะ จะเลนที่บานทุกครั้ง” (ประภาพร  
ประมวลสุข,  สัมภาษณ,  21 กุมภาพนัธ 2547) 

 จากการสัมภาษณในประเดน็นี ้พบวา สวนใหญผูใชโปรแกรม Pirch98 จะใชเวลา
ในการสนทนาไมต่ํากวา 2 ช่ัวโมง ผูที่มีภารกิจประจํา เชน กําลังศึกษา หรือทํางาน จะเขาไปใชหอง
สนทนาหลังจากเสร็จภารกิจ โดยมากจะเปนชวงเย็นไปจนถึงชวงเวลากลางคืน และสถานที่ใช
โปรแกรม Pirch98 ในการสนทนาสวนใหญจะใชที่บาน หรือใชที่รานอินเทอรเน็ต สรุปคําตอบของ
ผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
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 จํานวนชั่วโมงที่ใชโปรแกรม  Pirch98  ตอ  คร้ัง 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. นอยกวา  2  ช่ัวโมง 3 4 7 
2. 2 - 3  ช่ัวโมง 7 5 12 
3. มากกวา  3  ช่ัวโมง 5 6 11 

 
สถานที่ใชโปรแกรม  Pirch98  โดยปกต ิ
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เลนที่บาน 11 14 25 
2. เลนที่รานอินเทอรเน็ต 3 1 4 
3. เลนที่ทํางาน 1 0 1 

 
ชวงเวลาทีใ่ชโปรแกรม  Pirch98  โดยปกต ิ
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เย็น  (ประมาณ  15.00 - 19.00 น.) 3 2 5 
2. ค่ํา  (ประมาณ 19.00 - 24.00 น.) 8 10 18 
3. ดึก  (หลัง  24.00 น.) 2 0 2 
4. ไมแนนอน 2 3 5 

 
4. แรงจูงใจในการเขาไปใชหองสนทนา ผูวิจัยไดถามผูใหสัมภาษณวา อะไรเปน

สาเหตุที่ทําใหตัดสินใจเขาไปสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ในหองสนทนา 
“อยากลองเขาไปคุยกับคนที่เราไมรูจัก หาเพือ่นคุยไปเรื่อย ๆ ครับ” (ศตกร หริพงษ,  

สัมภาษณ,  13 มกราคม 2547) 
“อยากเขาไปหาเพื่อนคยุดวย คุยกนัแบบสนกุ ๆ แกเหงา แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนั  

และอยากมีเพือ่นคุยดวยเยอะ ๆ ครับ”  (ณฐัวัฒน  เกตวุิชิต,  สัมภาษณ,  19 กุมภาพนัธ 2547) 
“อยากลองเขาไปคุยกับคนอืน่ ๆ ครับ เวลาคุยแลวรูสึกสนุกดีครับ ชอบ ไดคุยกับ

สาว ๆ เยอะเลย”   (ปติพงศ  บุบผไชย,  สัมภาษณ,  17 กุมภาพันธ 2547) 
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“อยากเขาไปหาเพื่อนคุย สนุกเวลาที่ไดคยุกับคนเยอะ ๆ ไดรูจักคนเยอะที่มีนิสัย
แตกตางกนัไป  ไดเจอคนหลายรูปแบบหลายประเภทครับ” (ชัยฤกษ ธีระกุล,  สัมภาษณ,  25 
มีนาคม 2547) 

“อยากมเีพือ่นคุยสนกุ ๆ แกเซ็ง ฆาเวลาในตอนทีเ่ราใชงานอินเทอรเนต็อยางอืน่อยู”  
(ปราโมทย  เหลาลาภะ,  สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 

“หาเพื่อนคยุขณะกําลังใชอินเทอรเน็ต เพราะในตอนนัน้อินเทอรเน็ตจัดไดวายังไม
เร็วมาก จึงไดใชโปรแกรม  Pirch98  เพื่อติดตอส่ือสารกับผูใชอ่ืน  ในขณะทีก่ําลังดาวนโหลดไฟล”  
(สรวง  สิงหะเนติ,  สัมภาษณ,  29 กุมภาพนัธ 2547) 

“อยากมีเพื่อนคุย สนุกที่ไดคยุกับคนเยอะ ๆ ชวยใหหายเครียด โดยเฉพาะเวลาที่ได
คุยกับผูหญิงครับ”  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

“อยากมีเพื่อนคุยดวยเยอะ ๆ โดยที่เราไมตองออกจากบาน ปกติจะชอบอยูบาน   
ไมคอยออกไปไหน เขาไปเลนแลวไมเหงา”  (วิทยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2547) 

“อยากเขาไปหาเพื่อนคุยสนุก ๆ คะ อยากรูจักกับคนเยอะ  ๆอยากรูจักเพื่อนใหม ๆ  คะ” 
(ปวณีา  นักธรรม,  สัมภาษณ,  27 มกราคม 2547) 

“ตองการหาเพื่อนคุย รูสึกวาเปนสวนตัวดีเวลาที่เขาไปคุย และจะนัดกันกับเพื่อน ๆ  
ที่โรงเรียนใหเขามาคุยกันในหองสนทนาคะ” (ศิรินยา  สงวนสิทธิ์,  สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2547) 

“อยากมีเพื่อนคุย เวลาคุยแลวรูสึกสนุก เพราะแตละคนก็จะมีลักษณะการคุยที่
แตกตางกันไป ไดเจอคนที่หลากหลาย ทําใหอยากลองเขาไปคุยกับคนอื่น ๆ ดูคะ” (จิตรลดา  บูรณะนัฎ,  
สัมภาษณ, 11 กุมภาพนัธ 2547) 

“เหงา อยากมีเพื่อนคุยดวย ตองการหาเพือ่นคุย” (เฉลิมพร พันธุสนิท, สัมภาษณ,          
2 มีนาคม 2547) 

“อยากเขาไปหาเพื่อนคยุและอยากรูจกัเพื่อนใหม ๆ ที่คุยกนัไดอยางสนุกแบบเตม็ที่  
ไมตองอายเพราะไมเหน็หนากัน เขาไมรูวาจริง ๆ เราเปนใคร ช่ืออะไร บานอยูที่ไหน” (อุทิศา           
เอื้อตะโก,  สัมภาษณ,  5 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี ้ พบวา ผูที่เขาไปใชหองสนทนาสวนใหญตองการ
หาเพื่อนคยุ ตองการรูจักเพือ่นใหม ๆ หรืออยากลองที่จะเขาไปคุยกับคนอื่น บางคนเขาไปใชเพราะ
รูสึกเหงา บางคนตองการเขาไปสนทนาเพื่อฆาเวลาระหวางใชคอมพิวเตอรทํางานอยางอื่น เชน  
ขณะที่ใชอินเทอรเน็ตในการดาวนโหลดโปรแกรม  สรุปคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
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คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. อยากมีเพื่อนใหม  อยากรูจักคนมาก ๆ 3 9 12 
2. หาเพื่อนคยุแกเหงา 6 4 10 
3. อยากลองคุยกับคนอื่นทีไ่มรูจัก 4 2 6 
4. ฆาเวลาขณะทํางานอื่น 1 0 1 
5. คลายเครียด 1 0 1 

 
5. ความนาสนใจ นาประทับใจในการสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 ผูวิจัยไดถาม

ผูใหสัมภาษณวาโปรแกรม Pirch98  มีอะไรที่นาสนใจ  และประทับใจสวนไหนของโปรแกรม 
“มีคนใชเยอะ ใชงานงาย สะดวกรวดเรว็ดี ไมตองเห็นหนากันและไมมีใครรูจักเรา  

มีหองใหเลือกเขาเยอะ มเีพื่อนคุยเยอะดีครับ” (ธีรภัทร  ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ,  18 มกราคม 2547) 
“มีคนเลนเยอะ  ทําใหมีเพื่อนคุยดวยตลอดทุกครั้งที่เขาไปเลน  และมีหองใหเลือก

เขาเยอะดีครับ คุยไดหลายคนพรอมกันสนกุดี  มีเพื่อนคยุเยอะดีครับ”  (ศตกร หริพงษ,  สัมภาษณ,  
13 มกราคม 2547) 

“มีเพื่อนคุยเยอะ สามารถสรางหองขึ้นมาใชไดเองอยางเปนสวนตวัทําใหคุยกันได
อยางเปนสวนตัวกับเพื่อน ๆ เราสามารถเชิญคนที่เราตองการจะคุยดวยใหเขามาในหองสนทนาได  
และสามารถ Ban คนที่เราไมตองการใหเขามาใชดวยกไ็ด และมีหองใหเลือกเลนเยอะ เราสามารถ
เขาไปเลนหองไหนกไ็ดตามความสนใจ” (ภานุพงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21 มกราคม 2547) 

“มีคนใชเยอะ เวลาเขาไปคุยแลวรูสึกไมเหงา มีเพื่อนหลายคนใหเลือกคุยดวย         
ไดเจอกับคนเยอะ ๆ โดยที่เราไมตองออกจากบาน พิมพคุยกันสนุกดีครับ ไมตองเกรงใจกัน    
เพราะไมเห็นหนากนั  และเขาก็ไมรูวาเราเปนใคร  มีหองใหเลือกเยอะ  และใชงายครับ” (ณัฐวฒัน  
เกตุวิชิต,  สัมภาษณ,  19 กุมภาพันธ 2547) 

“สามารถเขาไปคุยไดทีละหลาย ๆ หองพรอม ๆ กัน โดยผมจะคอยดวูาหองไหน
นาสนใจมีคนที่อยากจะคุยดวยไหม และอีกอยางคือสามารถคุยกันแบบสองตอสองได รูสึกเปน
สวนตัวดีครับ คุยสนุกคุยกันไดอยางเปดเผยเพราะไมตองเห็นหนากัน” (ปติพงศ บุบผไชย,  สัมภาษณ,  
17  กุมภาพนัธ 2547) 

“คนใชเยอะมีเพื่อนคุยดวยตลอดทุกครั้งที่เขาไปเลน สนุก คนเลนเยอะ ใชงานงาย  
และรับ - สงขอมูลเร็ว เขาไดหลายหองพรอม ๆ กัน ไมตองใชช่ือจริง ๆ สามารถเปลี่ยนนามแฝง       
ไดเร่ือย ๆ”  (ธาตรี  พวงพันธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 
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“ใชงานงาย มีหองใหเลือกเขาเยอะ แลวแตความสนใจมีทุกประเภทหลากหลาย  
และตอเขา Server ไดงาย มีคนใชเยอะดี หาเพื่อนคุยงายมีคนคุยดวยตลอด” (อนุชา พรศิริ, 
สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 

“มีฟงกช่ันการใชงานเยอะ  ใชงานงาย  สามารถคุยไดหลายคนพรอม ๆ กัน  ทําให
มีเพื่อนคุยเยอะสนุกดีครับ และสามารถตั้งนามแฝงขึ้นมาใชไดเอง ไมมีใครรูจักเรา ไมตองเห็น        
หนากนั คุยกนัไดอยางอิสระดีครับ มีหองใหเลือกเขาเยอะ” (ปราโมทย เหลาลาภะ, สัมภาษณ, 27 
มีนาคม 2547) 

“มีผูใชจํานวนมาก ทําใหไมรูสึกวากําลังใชอินเตอรเนต็อยูคนเดยีว ในสวนของ
จุดเดนที่ประทบัใจของ Pirch98 ก็คือ ความสามารถทางสคริปต (Alias) ที่ปรับแตง แกไขหรือ
เพิ่มเติมไดสะดวกกวาโปรแกรมอื่น ๆ มาก รวมทั้งสามารถเขาหองสนทนาไดพรอมกนัหลายหองครับ”  
(สรวง  สิงหะเนติ,  สัมภาษณ,  29 กุมภาพนัธ 2547) 

“คนใชเยอะ มีผูหญิงเขาไปเลนเยอะดีครับ ไดคุยกับผูหญิงเยอะ จะมีคนคุยดวย
ตลอด และสามารถคยุกนัไดอยางเปนสวนตัว สามารถคุยเรื่องอะไรกนักไ็ดหรือจะทาํอะไรกไ็ดในนั้น  
มีหองใหเลือกเขาเยอะ”  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

“มีเพื่อนคุยดวยเยอะ ไดรูจักคนที่หลากหลาย มีหองใหเลือกเขาหลายหอง ใชงาย
คุยแลวเปนสวนตัวดีคะ  เราจะคุยกับใครกไ็ด” (ถิรดา  จิตรสุจริตวงศ, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2547) 

“มีคนใชเยอะ เราจะคุยกับใครก็ได ชอบตรงที่เขามองไมเห็นเรา ทําใหไมตองอาย
เวลาคุยกนั”  (ปวันรัตน  จีระศิริ, สัมภาษณ,  1 กุมภาพนัธ 2547) 

“มีหองใหเลือกเขาเยอะดีคะ จะมหีองแทบทุกประเภท เราสามารถเลือกเขาไดวา 
จะเขาไปเลนหองไหน  เราก็จะมีเพื่อนคุยในเรื่องเดยีวกนั  มีความชอบคลาย ๆ กัน  และคยุสนุก”  
(ศิรินยา  สงวนสิทธิ์,  สัมภาษณ,  22 กุมภาพันธ 2547) 

“ใชงานงาย มเีพื่อนเยอะ และมีหองสนทนาใหเลือกเลนเยอะ แตละหองก็จะแบง
ตามความชอบ แบงตามความสนใจของแตละกลุมคน  ทําใหเรามีทางเลือกเยอะ สามารถเลือกไดวา
จะเขาไปคยุหองไหนทีเ่ราคดิวานาสนใจ ทําใหเรามเีพือ่นคยุในเรื่องเดยีวกนัและมีความชอบคลาย  ๆ กัน   
ก็จะทําใหการคุยเปนไปอยางราบรื่น คุยกนัไดนาน สนุกเพลินดีคะ คลาย ๆ วาคอเดียวกันประมาณ
นั้นคะ”  (จิตรลดา  บูรณะนฎั,  สัมภาษณ,  11 กุมภาพนัธ 2547) 

“ใชงาย มีคาํส่ังและสัญลักษณใหเลือกใชเยอะ มีหองสนทนาเยอะหลากหลาย        
คนใชเยอะเราจะเลือกคยุกับใครก็ได”  (เฉลิมพร  พันธุสนิท,  สัมภาษณ,  2 มีนาคม 2547) 

“ใชงาย  สะดวก  รวดเร็ว  เวลาคุยกันสนกุกวาตอนเจอหนากนัจริง ๆ เพราะไมตอง
อายทําใหคยุกนัไดอยางเต็มที่ มีเพื่อนคุยเยอะ และมีหองใหเลือกเขาไดตามความชอบของแตละคน  
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ทําใหการพดูคยุเปนไปอยางราบรื่น เพราะแตละคนที่เขามาคุยในหองเดียวกันก็จะมีความชอบ หรือ          
มีทัศนคติที่คลาย ๆ กัน”  (ประภาพร  ประมวลสุข,  สัมภาษณ,  21 กุมภาพันธ 2547) 

“มีหองใหเลือกเลนเยอะ คนใชเยอะหาเพือ่นคุยไดงาย เราสามารถคุยไดทั้งแบบ
เปนสวนตวั หรือจะคยุแบบหลายคนไปพรอม ๆ กันก็ได เขาไดหลายหองพรอมกัน ใชงานงาย          
ไมตองเห็นหนากัน  ทําใหกลาคุยและคุยกันไดแบบเต็มที่ไมตองอาย  สามารถเลือกคนคุยได” 
(ปรางทิพย  โชติเนตร,  สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี ้พบวา ความนาสนใจของโปรแกรม Pirch98 นี้คือ  
ใชงานงาย มีฟงกช่ัน (Function) ใหใชงานหลากหลายและมีหองสนทนาใหเลือกเขาไปสนทนา
หลายหอง และสามารถสรางหองสนทนาไดเอง ที่ประทบัใจโปรแกรมนี้คือมีคนใชกนัมาก  เมื่อเขาไป
ใชโปรแกรมจะมีเพื่อนสนทนาดวยตลอด สามารถเลือกที่จะสนทนาแบบหลายคนพรอมกันได  หรือ
สนทนาแบบสวนตวัก็ได  และสามารถเขาไปสนทนาไดหลายหองพรอมกัน สรุปคําตอบของผูที่ให
สัมภาษณไดดงันี้ 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. มีคนเลนมาก  หาคนคยุดวยงาย 9 6 15 
2. มีความหลากหลายในหารใชงาน 3 7 10 
3. ใชงานงาย 3 2 5 

 
6. การเลือกบคุคลที่ตองการสนทนา ผูวิจยัไดถามผูใหสัมภาษณวามีหลักเกณฑในการ

เลือกผูที่จะสนทนาดวยอยางไร 
“ จะคยุกับคนที่คุยดีกับเรา  คุยกับคนที่เราสนใจ  คุยกับผูหญิง  จะดจูากชื่อและดวูา

คุยเร่ืองอะไร  นาสนใจหรือเปลา”  ( ธีรภัทร  ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18 มกราคม 2547) 
“คุยไดกับทกุคนที่เขามาคุยกับเรา แตสวนใหญจะชอบคุยกับผูหญิงมากกวา ผมจะ

เขาไปคุยกับเขากอนครับ”   (ณัฐพล  สงางาม,  สัมภาษณ,  8 กุมภาพนัธ 2547) 
“จะเลือกคยุกับคนที่คยุสนกุ ผมจะนัง่ดูกอนซกัพกัวาเขาคยุเร่ืองอะไรกนัอยู ถานาสนใจ

ผมก็จะเขาไปคุยดวยเลยครับ หรือไมก็จะเขาไปทกัเขากอนโดยเฉพาะกับผูหญิงครับ” (ณัฐวฒัน  
เกตุวิชิต,  สัมภาษณ,  19 กุมภาพันธ 2547) 

“ตองเปนผูหญิง  โดยจะสังเกตดูจากชื่อ  เชน  Girl_14”  (ยุทธศักดิ์  ทองถาวรวงศ, 
สัมภาษณ,  26 กุมภาพนัธ 2547) 
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“ดูจากชื่อหรือนามแฝงที่ใช จะเลือกคยุเฉพาะชื่อที่ผมคิดวานาสนใจ จะเปนผูหญิง
หรือผูชายก็ได คุยไดหมดทุกคนครับ”  (ธาตรี  พวงพันธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

“คุยไดกบัทุกคนที่เขามาคยุดวยกบัเราแตตองเปนเรื่องนาสนใจ สวนใหญผมจะเลือก
คุยกับผูหญิงครับ  ผมจะเขาไปคุยกับเขากอน  โดยจะดูจากนามแฝงที่ใช  เลือกคุยกับชื่อที่นาสนใจ” 
(ชัยฤกษ  ธีระกุล,  สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

“จะคุยกับคนที่นาสนใจ  คือคุยเร่ืองนาสนใจและคุยสุภาพ  ถาเราเขาไปทักแลวเขา
ไมอยากคยุดวยผมก็จะไมคุยดวยเหมือนกนัครับ คือจะไมตื๊อ จะคยุเฉพาะคนที่อยากคุยดวยกับเรา
จริง ๆ จะหาเรือ่งคุยไปเรื่อย ๆ สนุก ๆ ครับ”  (ไกรวิทย  วาสนา,  สัมภาษณ,  14 มีนาคม 2547) 

“เร่ิมจากเขาไปดูในหองที่เราเขาไปเลนกอนวาใครคุยเกง  ใครคุยสนุก  แลวเรากจ็ะ
เขาไปคุยดวยกับเขา  โดยจะเปนฝายเขาไปทักเขากอน  โดยสวนใหญจะเปนผูหญิง  เพราะตองการ
คุยกับผูหญิงมากกวาคยุกับผูชายดวยกนั”  (อนุชา  พรศิริ,  สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 

“ผมจะเลือกคนคุยจากชื่อที่แปลกกอน ผมจะดูจากจอวาตอนนี้มีช่ือใครทีน่าสนใจบาง  
แลวผมกจ็ะเขาไปทกัเขากอน และสวนใหญผมจะเลือกชื่อที่เปนผูหญิงดวยครับ” (ปราโมทย เหลาลาภะ, 
สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 

“จะตองเปนผูหญิงเทานั้นครับโดยดูจากชือ่” (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 
มีนาคม  2547) 

“จะคุยไดกับทกุคน  เพราะปกติผมจะเปนคนชอบคุยอยูแลว  อยากหาเพื่อนคุยยิ่งมี
เยอะ ๆ ยิ่งดีครับ  สนุกดีเพลินดีครับ  สวนใหญผมจะเปนฝายเขาไปทักเขากอน  แลวก็ชวนคุยยาว
เลยครับ  หาเรือ่งสนุก ๆ  คุยไปเรื่อย ๆ”  (วิทยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ,  1  มีนาคม 2547 ) 

“จะคุยแตกับเพื่อนที่รูจักกันแลวคุยกันบอย ๆ คะ แตถามีคนที่เรายังไมเคยคุยดวย
เขามาทักเรากอน  เราก็จะตอบกลับไปและจะคยุดวยคะ  แตถาเขาคุยกับเราไมดีกจ็ะไมคุยดวยเลย” 
(ถิรดา  จิตรสุจริตวงศ,  สัมภาษณ,  25 มกราคม 2547) 

“จะดวูาเขาคุยกับเราดีหรือเปลา ตองไมพูดจาหยาบคาย ถาเขาคุยดีก็จะคุยดวย     
แตถาไมดีกจ็ะไมคุยดวยเลยคะ”  (ปวันรัตน  จีระศิริ,  สัมภาษณ,  1 กุมภาพันธ 2547) 

“จะคุยไดกับทกุคนที่เขามาคยุกับเรา ใครที่อยากคุยกับเรา เราก็จะคุยดวย แตจะ
ชอบคุยกับคนที่คุยสนุกและคุยเกง คุยเร่ืองนาสนใจ” (ปวีณา นกัธรรม,  สัมภาษณ,  27 มกราคม 
2547) 

“คุยไดกับทกุคน ใครก็ไดที่เขามาคุยกับเราก็จะคยุดวย แตวาจะตองไมคุยทะล่ึง
เกินไป พูดลามกมาก ๆ ก็จะไมคุยดวยเลย  จะชอบคุยกันแบบสนุก ๆ มากกวาคะ” (กานดา วินทะไชย, 
สัมภาษณ,  8 มีนาคม 2547) 
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“คนที่คุยสนุก  ไมหยาบคาย  และอยูในวัยใกลเคียงกนัคะ”  (พิมชนก  ทองแจม, 
สัมภาษณ,  16 มีนาคม 2547) 

“จะเลือกคุยแตกับคนที่เรารูจัก แตถามีคนที่เราไมรูจักเขามาทักแบบดี ๆ เราก็จะ 
คุยดวย  แตจะตองคุยสุภาพนะคะถึงจะคุยดวย” (นริศรา  พันธุมนตร,ี  สัมภาษณ, 19 มกราคม 2547) 

“ไมมีหลักเกณฑอะไรมากคะ คุยไดกับทุกคน สวนใหญจะคุยกับคนที่เขามาทัก 
เรากอน แตตองไมทิ้งเราไวนาน ๆ คือเราถามปุบก็ตองรีบตอบกลับมา ไมใชปลอยใหเรารอเกออยู
คนเดียวนาน ๆ ตองสนใจเรา แสดงใหเห็นวาเขาอยากคุยกับเราจริง ๆ นะ” (วิชชุดา หอมหวล, 
สัมภาษณ,  2  กุมภาพนัธ 2547) 

“คุยไดกบัทุกคนและคยุไดทกุเรื่อง แตคน  ๆนั้นจะตองเปนคนที่คยุสุภาพ ใหเกยีรตเิรา 
คุยสนุก  คุยดี  มีความนาสนใจ  ไมคุยนาเบือ่” (จิตรลดา  บูรณะนัฎ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2547) 

“จะเลือกคุยกับผูหญิง โดยจะสังเกตดูจากนามแฝงที่ใช และจะตองใชช่ือหรือ
นามแฝงที่นาสนใจดวยคะ”  (วรรณภรณ  อนุอัน,  สัมภาษณ, 31 มกราคม 2547) 

“จะเลือกคยุกบัคนที่คยุสุภาพ  มีมารยาท  ไมหยาบคาย  ไมลามปาม  และใหเกยีรตเิรา  
แตสวนใหญจะคยุกับคนที่รูจักกนัแลวมากกวา  เพราะจะรูจักนิสัยกนัแลว” (ประภาพร  ประมวลสขุ, 
สัมภาษณ,  21 กุมภาพนัธ 2547) 

“คุยไดกับทกุคนคะ ไมจําเปนวาเขาตองเขามาคุยกับเรากอน  บางครั้งเราก็จะเขาไป
ทักเขากอนคะ และจะคุยไดทุกเรื่องแลวแตวาคนที่เราคุยดวยจะชวนคุยเรื่องอะไร เร่ืองที่คุยไมจําเปน 
ตองมีสาระอะไรมากมายเพราะไมไดจริงจังอะไรอยูแลว คุยไปไดเร่ือย ๆ เพราะเราแคตองการหา
เพื่อนคุยแกเหงาเทานั้น  คุยกันแบบสนกุ ๆ คะ” (ปรางทิพย  โชติเนตร, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้ พบวา สวนมากจะสนทนากับเพศตรงขาม  โดยเฉพาะ
ผูชายจะตองการสนทนากับผูหญิงมากกวาที่จะสนทนากบัผูชายดวยกนั แตผูหญิงจะพอใจในการ
สนทนากับผูหญิงดวยกัน  หรือจะสนทนากับผูชายก็ได  แตตองสนทนาอยางสุภาพ  ไมหยาบคาย 
หรือลามกเกินไป  ในการเลือกคูสนทนาจะดูจากชื่อที่ใชในการเขาโปรแกรมเปนหลัก  วาชื่อนั้นบงบอก
วาเปนผูหญิง  หรือผูชาย  มีความนาสนใจหรือไม  และดูจากเรื่องที่สนทนาวานาสนใจหรือไม  ผูใช
โปรแกรมสวนมากจะชอบสนทนากับคนที่สนทนาเกง และคยุสนกุ สรปุคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณ
ไดดังนี ้
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คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เปนผูหญิง  หรือช่ือที่เปนผูหญิง 7 1 8 
2. ดูเร่ืองที่คุย  หรือลักษณะการคุย 2 6 8 
3. คนที่เขามาทักกอน 0 5 5 
4. ดูช่ือที่นาสนใจ 4 0 4 
5. ไมมีกฎเกณฑ 2 1 3 
6. คุยกับคนทีรู่จักกันแลว  หรือเคยคุยกันมากอน 0 2 2 

 
7. ความสัมพันธตอเนื่องในการใชหองสนทนา  ผูวิจัยไดถามผูใหสัมภาษณวา ในการ

สนทนาผานโปรแกรม  Pirch98  ไดเขาไปสนทนากับบุคคลเดิมบอยแคไหน 
“บอยครับ เพราะจะนัดกนักับเพื่อนวาจะเขามาเลนเวลาไหน” (ศตกร หริพงษ, 

สัมภาษณ,  13 มกราคม 2547) 
“ไมบอยครับเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ แลวแตวาใครจะคยุสนุก ใครคุยเร่ืองนาสนใจ  

หรือใครคุยดวยแลวเรารูสึกถูกใจก็จะคยุดวยยาวเลยครับ” (ณัฐวัฒน เกตวุิชิต, สัมภาษณ, 19 กุมภาพนัธ 
2547) 

“ไมบอยครับ  เพราะผมจะเลนไมเปนเวลาเลยจะไมคอยเจอคนเดิม ๆ บอยเทาไหร  
หาคนคุยใหม ๆ ไปเรื่อย ๆ ครับ  สนุกดี  ไดคุยกับคนหลากหลาย” (ปติพงศ  บุบผไชย,  สัมภาษณ, 
17 กุมภาพนัธ 2547) 

“ถาเขาไปเลนในหองที่เคยเลนประจําก็จะไดคุยกับคนเดมิ ๆ บอย เพราะผมจะจํา
เขาได ถาเจอกันก็จะเขาไปทักเลย แตผมจะชอบเปลี่ยนหองคุยไปเรื่อย ๆ มากกวา จะหาคนที่
นาสนใจคุยไปเรื่อย ๆ โดยจะเขาไปทีละหลาย ๆ หองแลวจะคอยสังเกตดูวาหองไหนคุยเร่ือง
นาสนใจ  หรือมีคนที่ผมสนใจอยากคุยดวย”  (ชัยฤกษ  ธีระกุล,  สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

“ไมบอยครับจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ เพราะผมจะเขาไปเลนไมเปนเวลาและไมคอย
ไดเขาหองเดิม ๆ บอยเทาไหรครับ วางจริง ๆ ถึงจะไดเขาไปเลน” (กรวิทย วาสนา, สัมภาษณ,        
14 มีนาคม 2547) 

“ถาเขาไปเลนในหองที่เคยเขาประจําก็จะคุยกับคนเดิม ๆ บอย แตถาหองที่ยังไม
เคยเขาไปเลนเลยก็จะหาคนคุยไปเรื่อย ๆ ครับ”  (อนุชา  พรศิริ,  สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 

“ไมบอย จะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ไดเจอเพื่อนใหม ๆ มีเรื่องใหม ๆ แปลก ๆ  
เยอะดีครับ”  (ปราโมทย  เหลาลาภะ,  สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 
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“เปนประจําถาผูใชคนนั้น ๆ เขามาในเวลาเดียวกัน” (สรวง สิงหะเนต,ิ  สัมภาษณ,  
29 กุมภาพนัธ 2547) 

“จะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ครับ แตก็มีที่บังเอิญเจอกับคนที่ผมเคยคุยดวยก็จะ
ทักทายกันปกติ แตเจอไมบอยครับ เพราะผมจะชอบเขาหลายหองและเปลี่ยนหองคุยไปเรื่อย ๆ  
แลวแตวาวันนัน้หองไหนนาสนใจ”  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

“ประจําเลยครบั  เพราะผมจะเลน  Pirch  แทบทั้งวัน  เขาไปเลนทีก็จะนั่งแชยาว
เลยครับ เลยทําใหมีเพื่อนที่รูจักกันในหองสนทนาเยอะมากครับ” (วิทยา รวมธรรม, สัมภาษณ,             
1 มีนาคม 2547) 

“จะคุยกับเพื่อนที่รูจักกนัแลวบอยมากคะ สวนคนที่เราไมรูจักก็มีเขามาทักเรื่อย ๆ  
นะคะ และถาคนนั้นคุยดีก็จะคุยดวย”  (ถิรดา  จิตรสุจริตวงศ,  สัมภาษณ,  25 มกราคม 2547) 

“ไมคอยบอยคะ  เพราะเขามาเลนแตละครัง้ก็เจอแตคนใหม ๆ  หรืออาจจะเจอคนที่
เราคุยดวยแตจาํไมไดเพราะคนเลนเยอะมากคะ”  (ปวันรัตน  จีระศิริ,  สัมภาษณ, 1 กุมภาพนัธ 
2547) 

“ไมคอยบอยเทาไหรคะจะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ก็มีบางนะคะทีเ่ขาไปคุยกับคน
เดิม ๆ  เพราะคนที่เราเคยคุยดวยแลวเราจะรูวานิสัยเขาเปนยังไง  เขาจะพูดจาดี  มีมารยาท  มีเรื่องมา
คุยกันไดเร่ือย ๆ  เพราะรูจกักันแลวเขาก็จะคุยกับเราดี  เจอกันก็ทกั” (กานดา วินทะไชย, สัมภาษณ,  
8 มีนาคม 2547) 

“บอยคะ โดยเฉพาะกับเพือ่นในกลุมที่รูจักกันแลว แตถาเปนคนที่เราไมเคยรูจัก
และเราคิดวาเขานาสนใจกจ็ะเขาไปคุยดวยเลย จะหาเพือ่นใหม ๆ คุยไปเรื่อยคะ อยากมีเพื่อนคุย
เยอะ ๆ”  (พิมชนก  ทองแจม,  สัมภาษณ,  16 มีนาคม 2547) 

“คอนขางบอย เพราะจะเขามาเลนเกือบทกุวนัเลยคะ และจะเขามาเลนแตหองเดิม ๆ  
ที่เคยเขาเปนประจํา”  (วิชชุดา  หอมหวล,  สัมภาษณ,  2  กุมภาพนัธ 2547) 

“ปกติไมชอบเปลี่ยนหองคุย  ก็เลยจะเจอแตคนเดิม ๆ  คุยกับคนเดิม ๆ  บอยมากคะ  
เพราะรูจักกันแลวก็จะคุยกันถูกคอ คุยกันไดนานมีเร่ืองมาใหคุยตลอด แตก็มีบางที่เขาไปคุยหองอืน่
แตไมคอยจะไดคุยเทาไหรจะไปนั่งดูเขาคุยกันมากกวา แตถาเจอคนที่เราสนใจ หรือเขาคุยสนุก
นาสนใจก็จะเขาไปคุยดวยเลย  แตจะไมคอยบอยคะ นาน ๆ ที” (จิตรลดา  บูรณะนฎั, สัมภาษณ, 11 
กุมภาพนัธ 2547) 

“บอยคะ เพราะจะคยุแตกับเพื่อนที่เรารูจักกันแลว  สวนใหญจะเปนเพือ่นผูหญิงคะ  
และจะไมคอยชอบเปลี่ยนหองคุยจะเขาแตหองเดิม ๆ แตถาวันไหนเขาไปเลนหองอืน่ที่ยังไมเคยเขา
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ก็จะไปนั่งดูเขาจะคุยกันเฉย ๆ คะ สวนใหญจะไมคอยไดคุยกับคนอืน่เทาไหร นอกจากเขาจะเขามา
ทักเรากอน”  (ประภาพร  ประมวลสุข,  สัมภาษณ,  21 กุมภาพันธ 2547) 

“ไมคอยจะคยุกับคนเดิม ๆ หรอกคะ จะเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อย ๆ ทําใหเราไดรูจกั 
กับคนหลายรูปแบบไดเจอเรื่องแปลก ๆ เยอะดีคะ สวนใหญจะเปนผูชายที่เขามาคุยดวย” (ปรางทิพย  
โชติเนตร,  สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี ้  พบวา  ในการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องกับ
คูสนทนานั้น  จะแบงออกเปน  2  กลุม  คือ  1.  กลุมที่ไมมีความสัมพันธอยางตอเนือ่งกับคูสนทนา  
จะเปลี่ยนคูสนทนา  หรือเปลี่ยนหองสนทนาไปเรื่อย ๆ  เพราะชอบทีจ่ะสนทนากับคนหลากหลาย
ประเภท  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประสบการณใหม ๆ  กับคนอื่น ๆ  อยูเสมอ  2.  กลุมที่
มีความสัมพันธอยางตอเนื่องกับคูสนทนา  จะเขามาใชหองสนทนาหองเดิม  และมกัจะเขามาใชใน
เวลาเดิมเปนประจํา  หรืออาจมีการนัดหมายกับคูสนทนาวาจะเขามาสนทนากันอีกเมื่อไหร  เพราะคิดวา
คูสนทนาที่เคยสนทนาดวยกนัแลวจะรูจกันสัิยและรสนยิมกันแลว การสนทนาครั้งตอไปก็จะราบรืน่  
ไมตองศึกษานิสัยกันใหม  สรุปคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. บอย 6 7 13 
2. บางครั้ง 9 8 17 

 
8. บทบาทและการแสดงออกในการใชหองสนทนา ผูวิจัยไดถามผูใหสัมภาษณวา 

เคยสมมุติบทบาทในการสนทนาผานโปรแกรม  Pirch98  หรือไม  แสดงบทบาทอยางไร  และมกีาร
แสดงออกอยางไร 

“เคยบอกใหอายุมากกวาตวัจริง และบางทีกจ็ะแกลงทําเปนผูหญิงครับ และคนไหนที่
ผมคิดวานาสนใจผมก็จะเขาไปทักเขากอนเลยครับ บางทีก็นั่งดูคนอื่นเขาคุยกันเฉย ๆ” (ธีรภัทร  
ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ,  18 มกราคม 2547) 

“เคยสมมุติวาตัวเองเปนผูหญิงแลวก็จะเขาไปคุยกับผูหญิง  จะหลอกถามไปเรื่อย ๆ  
จะไมบอกวาเราเปนใคร  อายุเทาไหร”  (ณัฐพล  สงางาม,  สัมภาษณ,  8 กุมภาพนัธ 2547) 

“ไมเคยสมมุติบทบาท ผมจะเปนฝายเขาไปทักเขากอน แลวก็จะเริ่มชวนคุยไปเรื่อย ๆ”  
(ศตกร  หริพงษ,  สัมภาษณ,  13 มกราคม 2547) 

“เคยสมมุติวาเราเปนผูหญิงเพราะจะทําใหมีคนอยากเขามาคุยดวยกับเราเยอะแกลง
อําไปเลย จะไมบอกวาเราเปนใคร โดยจะใชช่ือนารัก ๆ แลวก็จะมีผูชายเขามาคุยกับเราเอง โดยจะ
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ใชช่ือเปนผูหญิง เชน  Nong_Ple  (นอง_เปล),  Pretty_Girl  อะไรแบบนี้  แตสวนมากผมจะชอบ        
เขาไปอําผูหญิงมากกวาครับ”  (ภานุพงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21 มกราคม 2547) 

“เคยแกลงทําเปนผูหญิง  หลอกคุยไปเรื่อย ๆ  สนุกดีครับ  พิมพไปขําไป  ผมจะเขาไป
อําเขากอน โดยเฉพาะพวกผูชายที่ตองการหาผูหญิงคุยดวย” (ณัฐวฒัน เกตวุิชิต, สัมภาษณ, 19 
กุมภาพนัธ 2547) 

“เคย จะแกลงพิมพหลอกวาตัวเองเปนผูหญิง พอมีผูชายเขามาคุยดวย แลวเราก็จะ
หลอกถามไปเรื่อย ๆ สุดทายจึงจะบอกกบัคนที่เราคุยดวยวาตัวเองเปนผูชายนะไมใชผูหญิง รูสึก
ตลกดีครับ  เพราะพอเขามารูทีหลังวาเราไมใชผูหญิง  ที่เขาหลงคุยดวยอยูตั้งนานเขากจ็ะเจ็บใจแบบ
แคนมากครับ เขาจะพิมพดาใหญเลย ชอบครับ แกลงคนเลน ๆ สนุกด”ี (ปติพงศ บุบผไชย, 
สัมภาษณ,  17 กุมภาพนัธ 2547) 

“เคย  ก็เปนผูชายนี่แหละครับแตจะโกหกเรื่องอายุ  อาจจะบอกวามากกวาหรือนอยกวา 
แลวแตวาผูหญิงคนที่เราคุยดวยเขาอายุเทาไหร  โดยผมจะบอกอายุใหมากกวาผูหญิงที่เราคุยดวย” 
(ยุทธศักดิ์  ทองถาวรวงศ,  สัมภาษณ,  26 กุมภาพันธ 2547) 

“เคยสมมุติเปนผูหญิง จะแกลงอําคนอื่นวาเปนผูหญิงหลังจากนัน้กจ็ะมีผูชายเขามา
คุยดวยเยอะมาก สนุกดีครับ ผมก็จะชวนเขาคุยไปเรื่อย ๆ อําไปเรื่อย ๆ” (ธาตรี พวงพันธุ,  
สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

“เคยสมมุติตัวเองวาเปนผูหญิงแกลงอําคนอืน่เลน ๆ ครับ โดยจะเขาไปทักเขากอน
แลวถามเรื่องสวนตัวคยุไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ  หรือไมก็จะโกหกเรื่องอาย”ุ (ชัยฤกษ  ธีระกุล, 
สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

“ผมเคยอําคนที่คุยดวยวาตัวเองเปนผูหญิงแตจะทําไมบอยนะครับ แคอําเลนสนุก ๆ  
และผมก็จะไมบอกความจริงวาเราเปนใครและจะไมบอกเรื่องที่เปนสวนตวักับใครทั้งนั้น เพราะผม
แคตองการหาเพื่อนคุยสนุก ๆ เฉย ๆ ไมไดคิดจะคบกันตอไปแบบลึกซ้ึง” (ไกรวิทย วาสนา, 
สัมภาษณ,  14  มีนาคม  2547) 

“เคย  จะสมมติตัวเองเปนผูหญิงแลวกเ็ขาไปคุยกับผูชาย  อําไปกอน  คุยไปเรื่อย ๆ  
แตถาคุยกันนานสุดทายก็จะบอกวาเปนใคร โดยเริ่มจากถามเรื่องสวนตัวกอน วาชื่ออะไร อายุ
เทาไหร  เรียนที่ไหน  บานอยูที่ไหน  อะไรอยางนี้ครับ  จากนั้นถึงจะชวนคุยเร่ืองอื่น ๆ ทั่วไป”  
อนุชา  พรศิริ,  สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 

“เคยครับ  ทําตัวเปนหนุมโสด  จะไมบอกเขาวาแตงงานแลว  ทําตัวเปนหนุมขี้เหงา  
ตองการหาคนคุยดวย  ผมจะชวนคุยเร่ืองทั่ว ๆ ไปกอน  แลวคอยถามเรื่องสวนตัว  จะคุยในทํานอง
ที่วาเรากําลังจบีเขาอยูนะ  แสดงใหเขารูโดยใชคําพดูหวาน ๆ  ออน ๆ  หนอยครับ  จะชมเขา  แลวก็
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จะบอกความตองการไปเลยตรง ๆ  วาอยากหาแฟน  อยากมีเพื่อนรูใจ  อยากมีกิก๊อะไรแบบนี้ครับ”  
(สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

“เคยสมมุติตัวเองเปนคนอื่นครับแลวแตวาจะแกลงใคร เชน ถาคนที่คุยดวยเปน
ผูชายผมกจ็ะแกลงเปนผูหญิง แตถาคนที่คุยดวยเปนผูหญิงผมก็จะแกลงเปนผูชาย อําเลนสนกุ ๆ ครับ  
แตก็จะเปนตวัของตัวเองนี่แหละครับ ชางพูดชางคุย  ชวนคุยไปไดเร่ือย ๆ ทั้งวัน โดยมากผมจะเปน
ฝายที่เขาไปคยุกับเขากอน ก็เคยเขาไปอําเพื่อนบางแกลงอําเลน ๆ ครับ สนุกดี คยุไปหวัเราะไป        
หาเรื่องมาคุยกนัไดเร่ือย ๆ ทั้งวัน”  (วิทยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ,  1 มีนาคม 2547) 

“เวลาที่มีผูชายเขามาคุยดวยเราจะแกลงทําเปนผูชาย  แลวจะชวนคยุไปเรื่อย ๆ คะ  
แคอําเลนสนุก ๆ คะ”  (ถิรดา  จิตรสุจริตวงศ,  สัมภาษณ,  25 มกราคม 2547) 

“บอกเขาวาเราเปนผูชาย อยากรูวาเขาจะคุยกับเรายังไง ถาเขาคุยกับเราดีเราก็จะคุย
กับเขาไปเรื่อย ๆ คะ”  (ปวันรัตน  จีระศิริ,  สัมภาษณ,  1 กุมภาพนัธ 2547) 

“จะแกลงทําเปนผูชายเขาไปอําคนอื่นเลน ๆ คะ ก็จะหลอกถามเรื่องสวนตัวชวนคยุ
ไปเรื่อย ๆ  แคอําเลนสนุก ๆ คะ”  (ปวีณา  นักธรรม,  สัมภาษณ,  27 มกราคม 2547) 

“เคยคะ ชอบสมมุติตัวเองวาเปนคนสวย เปนผูหญิงนารัก ๆ อารมณดี คยุเกง           
จะบอกไปเลยวาเราเปนผูหญิงแตจะใชช่ือนารัก ๆ เพราะรูสึกดีเวลาที่มีคนอยากจะเขามาคุยกับเรา
เยอะ ๆ คะ จะใชคําพูดนารัก ๆ อัธยาศัยดี จะชวนคุยตลอด  เลาเรื่องนูนเรื่องนี้ใหฟง  ใหเปนที่สนใจ  
ชอบเวลาที่มีคนเขามาคุยดวยกับเราเยอะ ๆ” (กานดา  วินทะไชย,  สัมภาษณ,  8 มีนาคม 2547) 

“เคยแกลงทาํเปนเด็กแบบนารัก ๆ โกหกวายังไมมแีฟน แลวกจ็ะคุยกันไปเรื่อย ๆ  คะ  
จะไมคอยบอกความจริงเทาไหร บางครั้งก็จะอําเพื่อนเลน ๆ วาตวัเองเปนผูชายแลวแกลงเขาไปจีบ” 
(พิมชนก  ทองแจม,  สัมภาษณ,  16 มีนาคม 2547) 

“เคยแกลงเปนคนอื่นที่ไมใชเรา  คือจะสมมตุิขึ้นมาเปนใครก็ไดที่ไมใชเรา  แลวแต
วาจะแกลงเพือ่นคนไหน  ถาแกลงเพื่อนผูหญิงก็จะฟอรมเปนผูชาย  หลอกเลน ๆ  ใหเพื่อนจําไมได 
แกลงอําเพื่อนเลน ๆ โดยเราจะเปนฝายเขาไปชวนคยุกอนแลวกจ็ะแกลงอําไปเรื่อย ๆ คะ” (นริศรา  
พันธุมนตร,ี  สัมภาษณ,  19 มกราคม 2547) 

“เคยคะ จะไมบอกวาจริง ๆ  เราเปนใคร  อยูที่ไหน  อายุเทาไหร  จะสมมุติตัวเอง
เปนคนอื่นแลวแตสถานการณคะ  วาตอนนั้นเราคุยอยูกบัใคร  ทําตัวเปนมิตรกับทุกคนคะ  แตเวลา
เขาถามอะไรกจ็ะไมคอยบอกความจริงเทาไหร  จะชวนคุย  จะคยุเกงคะ  โดยจะใชคําพูดหวาน ๆ” 
(วิชชุดา  หอมหวล,  สัมภาษณ,  2 กุมภาพนัธ 2547) 

“เคยหลอกคนที่เราคุยดวยวาเราเปนผูชาย  แลวก็จะหลอกถามเรื่องสวนตัวและก็จะ
ไมบอกวาจริง ๆ แลวเราเปนใคร  แตถาคุยกันไดนานจริง ๆ และคนนัน้คุยดีกับเราสุดทายถึงจะบอก
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วาเราเปนผูหญิง  สวนใหญจะชอบอําผูชายมากกวาคะ  แตกับผูหญิงก็เคยอํานะคะโดยจะหลอกวา
เราเปนผูชายแกลงชวนคุยและหลอกถามไปเรื่อย ๆ สนุกดีคะ” (กนกวรรณ ภูนาเมอืง, สัมภาษณ,    
12 มกราคม 2547) 

“ถาเจอคนที่เราสนใจอยากจะคุยดวยก็เขาไปทักเขากอนเลย หลอกวาตัวเองเปน
เด็ก ๆ วัยรุนกาํลังเรียนอยู  ก็จะคยุแบบนารัก ๆ ใชคําพูดคิกขุ ๆ เหมือนกับวาเรากําลังจีบเขาอยูนะ  
แตจะไมพูดไปตรง ๆ จะพดูออม ๆ โดยจะใชคําพูดหวาน ๆ ขี้ออนหนอย ชวนคุยไปเรื่อย ๆ ถามนูน
ถามนี่  แกลงอําไปเลย  แตจะทําเฉพาะคนที่เราสนใจจริง ๆ เทานั้นนะคะ  สวนมากจะทํากับผูชายท่ี
คุยนารัก ๆ มีสไตลการพูดคุยที่นาสนใจ มีเสนหในตัวเอง โดยจะดูจากลักษณะการคุย  การใชคําพูด  
และจะดูจากนามแฝงที่ใชดวยวานาสนใจไหม  กับเพื่อนก็เคยแกลงอําแตจะไมบอยเทาคนอื่นคะ”  
(จิตรลดา  บูรณะนัฎ,   สัมภาษณ,  11 กุมภาพันธ 2547) 

“ไมเคย  แตจะเปลี่ยนชื่อบอยมากในการเขาไปเลนแตละครั้ง จะเปนตวัของตัวเอง
นี่แหละคะ ทีต่องการหาเพือ่นคุยดวยแกเหงา โดยจะทกัทายหาเพื่อนคุยไปเรื่อย ๆ สวนใหญจะเปน
ฝายเขาไปทักเขากอน”  (วรรณภรณ  อนุอัน,  สัมภาษณ,  31 มกราคม 2547) 

“เคยแกลงอําเพื่อนเลน ๆ หลอกวาไมใชตัวเราเปนคนอื่น โดยจะเขาไปชวนคุย      
ในลักษณะทีเ่ปนมิตร  ชวนคุยไปเรื่อย ๆ บางครั้งก็จะแกลงทําเปนผูชายฟอรมเขาไปจีบ  แตสุดทาย
ก็จะบอกความจริงวาเปนเรา แคหยอกกันเลน ๆ เทานั้นคะ” (ประภาพร  ประมวลสุข,  สัมภาษณ,   
21 กุมภาพนัธ 2547) 

“เคยคะ สวนมากจะโกหกเรื่องอายุจะบอกใหนอย ๆ ไวกอน จะไมบอกความจริง  
เคยสมมุติตัวเองเปนเด็กวยัรุนคะ ก็จะชวนคุยไปเรื่อย ๆ โกหกไปเรื่อย ๆ แลวแตวาเขาจะถามเรื่อง
อะไรเราก็จะไมคอยบอกความจริง เพราะไมอยากใหเขารูวาจริง ๆ แลวเราเปนยังไงหรือเปนใคร  
อายุเทาไหร  ตองการทําใหเขาสนใจเราอยากคุยกับเราเทานั้นคะ” (อุทิศา เอื้อตะโก,  สัมภาษณ,  5 
มีนาคม 2547) 

“เคยสมมุติตัวเองเปนเด็กนักเรียน  เปนนักศกึษา  หรือไมก็เปนผูชาย  แลวแตวาคน
ที่เราคุยดวยเปนใคร  แคอําเลนสนุก ๆ  หลอกถามไปเรื่อย ๆ  ชวนคุยเร่ืองนูนเรื่องนี ้ รูสึกสนุกดีคะ  
นั่งพิมพไปก็ขําไป”  (ปรางทิพย  โชติเนตร,  สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี ้ พบวา สวนใหญของผูที่ใชหองสนทนา เคยสวม
บทบาทสมมุติ โดยมากจะเปนการสมมุติบทบาทสลับเพศ คือ ผูชายจะสวมบทบาทเปนผูหญิง  และ
ผูหญิงจะสวมบทบาทเปนผูชาย และมักจะมีการสวมบทบาทสมมุติทีไ่มใชอายจุริงของตนเองในการ
สนทนา หรือสวมบทบาทเปนผูอ่ืนที่ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 รูจัก เพื่อแกลงผูนั้นหรือ       
เพื่อแกลงคูสนทนา  แตโดยมากไมไดมเีจตนาทําใหผูทีส่วมบทบาทนัน้เสียหาย  แตแกลงเพื่อความ
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สนุกสนานมากกวา และการสวมบทบาทเปนผูหญิงจะมีคนสนใจที่จะเขามาสนทนาดวยมากกวา
ผูชาย ในการสนทนานั้น โดยมากผูใชโปรแกรมที่เปนผูชายจะเปนฝายเขาทักทายคูสนทนากอน  
สวนผูใชโปรแกรมทีเ่ปนผูหญิงมักจะเปนฝายรอใหมีคูสนทนาเขามาทกัทายตนเองกอน สรุปคาํตอบ
ของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
 

เคยสวมบทบาทสมมุติหรือไม 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เคย 14 13 27 
2. ไมเคย 1 2 3 

 
เคยสวมบทบาทสมมุติอยางไร 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เปนเพศตรงขาม  (สมมุติช่ือข้ึนมา) 7 6 13 
2. เปนคนอื่นที่รูจัก 1 1 2 
3. บอกอายุไมตรงกับความเปนจริง 0 1 1 
4. บอกลักษณะของตัวเองไมตรงกับความเปนจริง 1 1 2 
5. สวมบทบาทตามขอ  1 - 4  มากกวา  1  ขอ 5 4 9 
6. ไมเคย 1 2 3 

 
9. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสนทนาดวยโปรแกรม  Pirch98  ผูวิจยัถามผูใหสัมภาษณ

วารูสึกอยางไรเกี่ยวกับการสนทนาในหองสนทนารูปแบบนี้ 
“ ทําใหเราไดรูจักคนเยอะ  มีเพื่อนคุยเยอะ  สามารถแกลงทําเปนคนอื่นก็ได  โดยที่

คนที่เราคุยดวยไมรูวาจริง ๆ  แลวเราเปนใคร  สนุกดีครับมีคนเลนกันเยอะมาก ๆ เลยครับ” (ธีรภัทร  
ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18 มกราคม 2547) 

“รูสึกสนุกที่ไดคุยกับคนเยอะ ๆ แตละคนที่เราคุยดวยกจ็ะมีเร่ืองคุยที่ตาง ๆ กันไป  
เพราะมีความชอบความคิดไมเหมือนกัน ทําใหเราไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่หลากหลาย  
เราสามารถคุยเร่ืองอะไรกันก็ไดในหองสนทนาอยางเปนสวนตวัไมมใีครมายุง ไมตองเขินไมตอง
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อายกันครับ เพราะไมมีใครรูจักเราในนั้นและก็ไมตองเห็นหนากันดวย” (ศตกร หริพงษ, สัมภาษณ, 
13 มกราคม 2547) 

“รูสึกวามันไมคอยดีซักเทาไหร  คือถาคุยสนุก ๆ  แบบไมคิดอะไรมากกพ็อไดครับ  
แตถาดูใหดีแลวจะเห็นไดวาการพูดคุยกันในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 มันคอนขางจะ
พูดคุยกนัไดอยางอิสระ  แบบโจงแจง  ลอแหลม  เชน  การที่ผูหญิงเขามาประกาศหาคู  ตองการ   
คนเลีย้งดู หรือการที่ผูหญิงเขามาบอกวาวางคะตองการหาเพื่อนคยุ แตจะบอกเรื่องสวนตวัหมดเลยนะ  
เชน  อายุ  19  คะ  ขี้ออน  คุยเกง  ขาว  หมวย  สวย  เอ็กซ  ทําไดทุกอยาง  อะไรแบบนี้  ผมคิดวา
เด็กผูหญิงสวนใหญที่เลน Pirch จะไมคอยถือตัวเขาไปคุยไดงาย สวนใหญจะเปนเด็กใจแตก กลาที่
จะบอกเรื่องตาง ๆ ที่เปนสวนตวัแบบไมอาย และสวนใหญจะแอบพอแมเลนอยูในหองตอนกลางคนื  
คือผมไมไดจะวาแตเด็กผูหญิงนะครับ  ผูชายก็มีนะ  เชน  เขาจะเขามาพูดวา  ตองการหาสาวมัธยม
นารัก ๆ ไปนั่งรถเลน ถาถูกใจจายให 1,500 หรือบางทีก็มีกระเทยเขามาหาเพื่อนชาย  เพื่อไปมี
เพศสัมพันธดวย  มองแลวรูสึกวาสังคมมันเสื่อมลงนะครับ  แตขอดีกม็ี  คือมีเพื่อนคุยเยอะดีครับ  
แกเหงาได  ใชงานงายและสะดวกรวดเร็วดีครับ” (ยุทธศักดิ์ ทองถาวรวงศ, สัมภาษณ, 26 
กุมภาพนัธ 2547) 

“รูสึกวาการสื่อสารกนัในหองสนทนามีแตการหลอกลวง หาความจริงไมคอยไดครับ  
แคสนุก ๆ เทานั้น  คุยเลน ๆ คลายเครียด  แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเหน็กนั ไดเจอเรื่อง
แปลกใหม”  (ธาตรี  พวงพันธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

“ในหองสนทนาเราจะคยุเร่ืองอะไรกันก็ได เวลาที่เราเขาไปคุยแลวเหมือนอยูใน
โลกสวนตัว  ไมมีใครมายุงกับเรา  อยากทําอะไรก็ไดหรือจะแกลงทําเปนใครก็ได  ชอบที่ไดคุยกนั
แบบสนุก ๆ เต็มที่  สามารถพูดอะไรกไ็ดออกไปตรง ๆ ตามที่ใจเราคดิไมตองอาย ไมตองคิดมาก  
กลาพูดวาเราตองการอะไร  กลาถามเรื่องสวนตวั  เพราะไมเห็นหนากนั  แตเราไมสามารถรูไดเลย
วาอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องโกหก จะไมสามารถรูไดเลยวาเขาเปนใคร พูดจริงหรือเปลา”         
(ชัยฤกษ  ธีระกุล,  สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

“รูสึกชอบเพราะไดเจอคนเยอะและหลากหลาย  มีเพื่อนคุยเยอะดีครับ  ชวยใหหาย
เหงาได แตละคนที่เขาไปคุยก็จะไมรูจักกันจริง ๆ แครูจักกันแบบผิวเผินไมมีใครรูวาเราเปนใคร  
เวลาคุยจึงสนกุไมตองคิดมาก  แตเชื่อไมคอยไดเพราะไมสามารถเห็นหนากนั  และเราก็ไมสามารถ
รูไดเลยวาคนที่เราคุยดวยนัน้เปนใคร แคคุยกันสนกุ ๆ หาประสบการณใหม ๆ ทําใหรูวาทกุวนันี้
สังคมมันเปลี่ยนไปถึงไหนแลว” (ไกรวิทย  วาสนา,  สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2547) 

“การติดตอส่ือสารกันในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch ก็เปนทางเลือกที่ดีอีก
ทางหนึ่ง  ที่สะดวกรวดเร็ว  ทําใหเราไดรูจักกับคนมากขึ้น  คุยกันไดอยางอิสระเหมือนอยูในโลก
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สวนตัวทีเ่ราจะคุยเร่ืองอะไรก็ได จะสมมุตติัวเองเปนใครก็ได โดยท่ีคนอื่นไมมีทางรูวาจริง ๆ แลว
เราเปนใคร อยูที่ไหน และอีกอยางคือขณะที่เรากําลังใชอินเทอรเน็ตทําอยางอื่นอยูเราก็สามารถ       
เขาไปคุยใน Pirch ไดพรอม ๆ กัน แตโอกาสที่จะหาเพื่อนที่ไดคบกนัจริง ๆ นั้นนอยมาก แคหา
เพื่อนคุยสนกุ ๆ เทานั้น”  (อนุชา  พรศิริ,  สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2547) 

“ก็ดีครับ ไดเจอคนที่มีนิสัยแตกตางกันไป มีเพื่อนคุยเยอะด ีคุยกันสนกุ ๆ ชวยให
คลายเครียดได เวลาเขาไปคุยแลวรูสึกเปนสวนตวั ไดเจอกับคนหลายประเภทมเีรื่องราวมากมาย  
ในหองสนทนานี้  แตหาความจริงไมคอยได  เพราะฉะนั้นอยาไปจรงิจังกับมันมาก  คุยแคสนกุ ๆ   
ก็พอครับ”   (ปราโมทย  เหลาลาภะ,  สัมภาษณ,  27 มีนาคม 2547) 

“เริ่มนาเบื่อครับ เพราะผูใชใหม ๆ ที่เขามาสวนใหญมักจะเปนวยัรุนที่เขามาหาแฟน 
ทําใหไมคอยมเีพื่อนคุยมากเทาเมื่อกอน นอกจากหลอกคนอื่นวาตัวเองเปนผูหญิงถึงจะมีคนเขามา
คุยดวยเยอะ”   (สรวง  สิงหะเนต,ิ  สัมภาษณ,  29 กุมภาพนัธ 2547) 

“รูสึกวาวัยรุนสมัยนี้กลามากขึ้นกวาแตกอน เพราะมันเหมือนกับวาแคตองการ   
เขาไปหาคูนอนเพียงอยางเดยีว  สวนใหญจะมีแตเด็กใจแตก  แตไมใชทั้งหมดนะครับ  ดี ๆ ก็มีครับ  
จะเขาไปคยุดวยงาย  ไมถือตัว  จะคุยเร่ืองอะไรก็ไดทั้งนั้น  แตในชวีติจริงที่ตองเหน็หนากันนัน้จะ
ทําไมได หรืออาจจะไมกลาพูดไมกลาทําเหมือนในหองสนทนานี้ แตก็ดีเพราะสามารถพูดคุยกนั    
ไดอยางอิสระเปนสวนตัว  ไมตองเห็นหนากัน  ไมมีใครรูวาเราเปนใคร  ไดรูจักคนเยอะดีครับ”  
(สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2547) 

“ทําใหเราไดเจอคนเยอะดีโดยที่เราไมจําเปนตองออกจากบาน  เขากับคนไดงาย  
หรือคุยกับคนอื่น ๆ ไดงายครับ ไดเจอกับคนหลายแบบ ไดแลกเปลีย่นความคิดเหน็กนั เวลาเหงา ๆ  
ก็จะเขาไปเลน Pirch ชวยใหหายเหงาได คยุแลวสนกุเหมอืนอยูในโลกสวนตัว  แตขอเสียก็ม ีคือหา
ความจริงไมคอยได แยกแยะไดยากวาอันไหนเรื่องจริง อันไหนเรื่องไมจริง เพราะไมเห็นหนากนั
และไมสามารถรูวาจริง ๆ แลวคนที่เรากําลังคุยอยูดวยนัน้เปนใคร” (วทิยา  รวมธรรม,  สัมภาษณ,          
1 มีนาคม 2547) 

“ไดรูจักคนเยอะ มีเพื่อนคุยดวยตลอดทุกครั้งที่เขาไปเลน คุยแลวรูสึกสนุกดีคะ  
และชอบตรงที่เขาไมเห็นหนาเรา ไมรูวาเราเปนใคร สามารถคุยกันไดแบบเปนสวนตัวไมตองอาย  
และทําใหเราไดรูจักกับเพื่อนใหม ๆ เยอะเลยคะ” (ถิรดา จิตรสุจริตวงศ,  สัมภาษณ, 25 มกราคม 
2547) 

“ก็ดีคะ  สนุกดี  เพราะไดคยุกับคนเยอะ  คุยกันสะดวกและรวดเร็วดเีพราะบางคน
ที่เขาอยูไกล ๆ กันกับเราแบบอยูคนละจงัหวัดก็สามารถคุยกันได และไดรูจกัเพื่อนใหม ๆ ดวยคะ” 
(ปวันรัตน  จีระศิริ,  สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2547) 
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“ชอบตรงที่เราไมตองบอกความจริงวาเราเปนใคร  อยูทีไ่หน  เราสามารถแกลงทํา
เปนใครก็ไดทีเ่ราอยากจะเปน  เพราะไมตองเห็นหนากนั  ชอบเวลาทีม่ีคนอยากเขามาคุยดวยกับเรา
และคุยกันไดอยางอิสระ  เปนสวนตวั  ไดรูจักคนเยอะหลายประเภท  และมีเพื่อนคยุเยอะ  สนุกเวลา
ที่ไดพิมพคยุกนัรูสึกวามันไดอารมณมากกวาการคุยกันแบบเห็นหนากนัจริง ๆ คะ” (ปวีณา  นักธรรม,  
สัมภาษณ,  27 มกราคม 2547) 

“ไมคอยมีสาระเทาไหร แคตองการหาเพื่อนคุยสนุก ๆ แกเหงา คลายเครียด            
หาเพื่อนคยุดวยไปเรือ่ย  ๆไดคุยแบบสนุก  ๆ  เราจะทําอะไรก็ไดในหองสนทนา  ไดเจอกับคนหลายแบบ  
ไดรูจักเพื่อนใหม ๆ เยอะคะ รูสึกเปนสวนตัว” (ศิรินยา  สงวนสิทธิ์, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2547) 

“ชอบคะ มีเพือ่นคุยเยอะด ี เวลาเขาไปเลนแลวไมเหงา  จะมีคนเขามาคุยดวยตลอด  
นั่งพิมพไปหัวเราะไปคะ ไมคอยมีสาระเทาไหรแคคุยสนุก ๆ คะ ไมไดคิดจริงจังอะไร จะคุยเร่ือง
อะไรก็ไดเพราะไมมีใครรูจักเราและไมเห็นหนากนั เราจะสมมุติตัวเองเปนใครก็ได เหมือนอยูใน
โลกสวนตัว”  (กานดา  วินทะไชย,  สัมภาษณ,  8 มีนาคม 2547) 

“คิดวาดีคะ ชวยใหการติดตอส่ือสารงายขึ้น สะดวกรวดเรว็ขึ้น โดยเฉพาะกับเพื่อน
ที่อยูไกล ๆ กนั  และก็สนกุดวยคะ ไดคยุกันไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็กัน  สนิทกันมากขึ้นรูจกักัน
มากขึ้นโดยทีไ่มตองออกไปเจอหนากันขางนอก” (นริศรา พันธุมนตรี, สัมภาษณ, 19 มกราคม 
2547) 

“รูสึกวาสวนมากคนที่เขามาเลน Pirch ก็จะตั้งหนาตั้งตาเขามาหาแฟนหรือเขามา
หาคูนอนในนีเ้พียงอยางเดยีว ชอบพมิพซํ้า ๆ ขอความเดิม ๆ โฆษณาตวัเอง หรือไมกโ็ฆษณาขายของ 
คิดวาวยัรุนสมยันี้กลามากขึน้  กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก  กลาที่จะพูด  คิดวาส่ืออินเทอรเน็ต
มันมีทั้งคณุและโทษ ถาใชมนัในทางทีไ่มถูกก็ทําใหกลาตดัสินใจทาํในสิง่ที่ไมดไีดงายขึ้น แตก็ชอบ  
Pirch  นะคะ  เพราะมีเพื่อนคุยเยอะ  คุยสนุกเหมือนอยูในโลกสวนตวั  อิสระดีจะคยุเร่ืองอะไรกนั      
ก็ได ไมมีใครรูจักเรา ไมเห็นหนากัน จะทําอะไรจะพูดอะไรก็ไดตามใจเราตองการ” (วิชชุดา  
หอมหวล,  สัมภาษณ,  2  กุมภาพันธ 2547) 

“เวลาทีเ่ขาไปเลนแลวสนกุเพราะมคีนเลนเยอะ หาเพื่อนคยุงาย ไดรูจกักบัคนใหม ๆ  
แปลก ๆ เราจะเลือกคุยกับใครก็ไดที่ตองการ คุยกันไดอยางเต็มที่เพราะในนั้นจะไมมีใครรูจักเราวา
จริง ๆ แลวเราเปนใคร ทําใหไมอายกลาคุย เพราะไมตองเห็นหนากนั เราไมจําเปนตองบอกความ
จริงแคคุยสนุก ๆ ไมไดจริงจัง บางคนแคเขามาเลนเพื่อตองการหาคูนอนก็มีเยอะ หรือเขามาคุย    
เพื่อตองการหาแฟนเทานั้น ไมไดอยากเขามาคุยกันจริง ๆ แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  เราตอง
รูจักแยกแยะใหด ีๆ วาอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องโกหก” (กนกวรรณ  ภูนาเมือง,  สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2547) 
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“ไดรูจักกับคนเยอะหลากหลาย มีเพื่อนคุยเยอะ คุยไดทกุเรื่อง ไดเจอคนทุกรูปแบบ  
เวลาไดคยุแลวรูสึกผอนคลาย  คุยสนุกเพือ่นเยอะดีคะ  คิดยังไงก็บอกออกไปอยางนั้นไมตองอาย  
ไมตองออมคอมเพราะไมเหน็หนากัน  และเขาไมรูจักเราดวย  แตหาความจริงใจไดยากเพราะจะเส
แสรงแกลงทําเปนใครก็ไดในนั้น  เราไมสามารถรูไดวาเขาพูดจริงหรือเปลา  หรือวาคนที่เราคุยดวย
นั้นจริง ๆ  แลวเขาเปนใคร”  (จิตรลดา  บูรณะนัฎ,  สัมภาษณ,  11 กุมภาพันธ 2547) 

“ไมคอยชอบนะคะ เพราะความจริงใจจะไมคอยมี  มีแตการโกหก  แตก็สนุกดีที่ได
คุยกับคนเยอะ ๆ ที่เราไมรูจัก ใชงาย สะดวก รวดเร็วดี คุยกันไดอยางเต็มที่ไมตองอายกัน            
เปนสวนตวัดคีะ  เพราะไมมีใครรูจักวาเราเปนใคร” (วรรณภรณ  อนุอัน,  สัมภาษณ, 31 มกราคม 
2547) 

“มีเพื่อนคุยเยอะดีคะ  มีเพื่อนที่อยูในวยัใกลเคียงกันและมีความคิดเหน็คลาย ๆ  กัน  
คือ  อยูในวยัทาํงานเหมือนกนั  ชวยใหเราไดระบายปรับทุกขกับเพื่อนในนั้นได  ชวยใหคลายเครียด  
รูสึกเหมือนไมไดอยูตวัคนเดียว ไดรูจกักบัคนใหม ๆ ที่มีนิสัยแตกตางกันไป แตส่ือชนิดนี้มันก็มทีั้ง
ประโยชนและใหทัง้โทษ ตองรูจักใชใหถูกทางแลวเรากจ็ะไดประโยชนของมันจริง ๆ คะ” (ประภาพร  
ประมวลสุข,  สัมภาษณ,  21  กุมภาพนัธ 2547) 

“คุยแลวรูสึกวาไดพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูด หรือไดทําในสิ่งที่เราอยากจะเปน            
จะทําอะไรก็ไดเหมือนอยูในโลกสวนตัว ไมมีใครรูจักเรา ไดคุย ไดรูจักกับคนหลายประเภท แตวา
หาความจริงใจในนีไ้ดยาก  เพราะแตละคนที่เขามาก็จะมีแตเสแสรง  หลอกลวง  เราไมสามารถรูได
วาจริง ๆ  แลวคนที่เราคุยดวยเปนใคร” (อุทิศา  เอื้อตะโก,  สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2547) 

“ชอบที่ไดคุย ไดรูจกักับคนที่หลากหลาย โดยที่เราไมตองออกจากบาน สะดวก
และรวดเร็วดคีะ  สนุกเพราะมีเพื่อนคยุเยอะ  ชอบที่ไมตองเห็นหนากนัทําใหเรากลาพูดคุยมากกวา
การเจอหนากนัจริง ๆ แตเราไมสามารถรูไดเลยวาจริง ๆ แลวคนที่เราคุยดวยนัน้เปนใคร หรือเขาจะ
พูดจริงหรือเปลา แคคุยเอามัน คุยสนุก ๆ บางคนก็ทําเปนเขามาคุยกับเราดีนะคะ เหมือนจะเปน   
คนด ี แตสุดทายแคตองการหาคูนอนดวยเทานั้น หาความจริงใจไมคอยไดคะ” (ปรางทิพย โชติเนตร, 
สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสนทนาผานโปรแกรม  
Pirch98 ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการสื่อสาร ที่มีความสะดวก รวดเร็ว  และสามารถติดตอส่ือสาร
กับผูที่อยูหางไกลได ทําใหสามารถสนทนากับคนไดมาก และหลากหลาย รูจักคนมากขึ้น มีเพื่อน
ใหม ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประสบการณใหม ๆ ซ่ึงกันและกัน  ในการสนทนาผาน
โปรแกรมนี้สามารถสนทนากันไดอยางเตม็ที่  ไมตองเขินอายเพราะไมรูจักกัน  ไมตองเห็นหนากนั  
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สามารถสวมบทบาทเปนใครก็ได  การสนทนากับผูอ่ืนชวยใหคลายเครยีด  แกเหงา  แตหาความ
จริงใจไมคอยได 

10. การติดตอส่ือสารกับคูสนทนาโดยวิธีอ่ืน ๆ หลังจากสนทนากันผานโปรแกรม  
Pirch98  ผูวิจัยไดถามผูใหสัมภาษณวา  เคยนัดพบ  หรือติดตอกันดวยวิธีอ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจากการ
สนทนากันในหองสนทนา  กับบุคคลที่เคยสนทนาดวยหรือไม 

“ไมเคยครับ มีแตขอเบอรโทรศัพทเอาไวแลวก็โทรไปคุยเลน ๆ ไมไดนัดเจอกนั  
แคโทรไปคุยเฉย ๆ ครับ”   (ธีรภัทร  ศรีหิรัญ,  สัมภาษณ, 18 มกราคม 2547) 

“เคยนัดแตไมไดไปเจอ ผมเคยใหเบอรโทรศัพทไปแลวเขาก็โทรมาคยุ บอกวา
อยากเจอผมแตผมก็ไมไดออกไปเจอซักท ี แคโทรคุยกนัเฉย ๆ” (ศตกร หริพงษ, สัมภาษณ, 13 
มกราคม 2547) 

“ไมเคยเลยครบั”  (ภานุพงษ  รอดบรรจบ,  สัมภาษณ,  21 มกราคม 2547) 
“ไมเคยครับ  แตเคยมีผูหญิงใหเบอรโทรศัพทมา  ผมก็ลองโทรไปคุยเลน ๆ แลวก็

ไมไดมีการตดิตอกันอีกเลย”  (ณัฐวัฒน  เกตุวิชิต,  สัมภาษณ,  19 กุมภาพันธ 2547) 
“ไมเคยนัดเจอกันเลยครับ  มีแตคุยกนัเลน ๆ  ในหองสนทนาเทานั้น  จะมีก็แคแลก

อีเมลกันเฉย ๆ เอาไวติดตอกันตอนที่ไมไดเขาไปเลน Pirch” (ปติพงศ บุบผไชย, สัมภาษณ, 17 
กุมภาพนัธ 2547) 

“เคยนัดเจอกันกับผูหญิงที่ปมน้ํามัน แตพอผมเห็นหนาเขาแลวผมก็ไปเลยครับ  คือ
แบบวาหนาตามันตรงกนัขามกับที่คิดเอาไว ก็เลยช่ิงหนีเลยครับ หลังจากนัน้กไ็มไดตดิตอกนัอกีเลย”  
(ยุทธศักดิ ์ ทองถาวรวงศ,  สัมภาษณ,  26 กุมภาพันธ 2547) 

“ไมเคยครับ เคยแตขออีเมลไวเฉย ๆ แตกไ็มไดคิดจะติดตอกันอีก ขอเอาไวเฉย ๆ  
ไมไดจริงจังอะไร ก็มีคนสงรูปมาใหเราดนูะแตไมรูวาเชื่อไดหรือเปลาวาเปนเขาจริง ๆ” (ธาตรี  
พวงพนัธุ,  สัมภาษณ,  3 มีนาคม 2547) 

“ผมเคยขอเบอรโทรศัพทผูหญิงแลวก็โทรไปคุย แลวเราก็นัดเจอกันทีห่างไปกนิ
ขาวกันแคคุยกนัเฉย ๆ หลังจากนั้นก็ไมไดติดตอกนัอีกเลย เพราะรูสึกผิดหวังเพราะหลาย ๆ อยาง
ไมเหมือนกบัที่คิดไว แตกเ็คยเจอคนนิสัยดีนารัก ๆ ก็มีนะครับ แตหายากมากครับ” (ชัยฤกษ ธีระกุล, 
สัมภาษณ,  25 มีนาคม 2547) 

“เคยนัดเจอกันกับคนใน  Pirch  ที่หางสรรพสินคาครับ  โดยจะขอเบอรโทรศัพท
แลวก็โทรไปคุย แลวก็นัดเจอกันไมมีอะไรมากกวานั้นแคมาเจอ มาคุยเฉย ๆ เพราะเราอยากเหน็
หนาวาคนที่เราคุยดวยหนาตาเปนอยางไร แตก็ไมไดคาดหวังอะไรมาก แคอยากรูจักกันมากขึ้น   แค
นั้นครับ”  (อนุชา  พรศิริ,  สัมภาษณ,  7 มีนาคม 2547) 
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“เคย ก็มีการนัดเจอกันในกลุมเพื่อนที่เคยคุยกันในหองสนทนาใหออกมาเจอกัน
ขางนอก  เพราะวาแตละคนก็อยากจะเห็นหนาตากนัวาใครหนาตาเปนอยางไรบาง  เราอยากรูจักกนั
มากขึ้น”  (สรวง  สิงหะเนต,ิ  สัมภาษณ,  29 กุมภาพนัธ 2547) 

“เคยครับ ผมเคยนัดเจอกับผูหญิงที่คุยกันใน Pirch โดยผมจะขอเบอรโทรศัพทเขา
กอนแลวก็โทรไปคุย หลังจากนั้นก็นดัเจอกันที่หางสรรพสินคา แลวก็ไปมีความสัมพันธกันตอที่
โรงแรม แตก็ไมทุกคนนะครับที่ทําแบบนี้ ผมจะดูกอนวาผูหญิงคนนั้นที่เจอเขาเปนยังไง ถาเขา       
เต็มใจถึงจะทําครับ”  (สมภพ  ลัดดานนท,  สัมภาษณ,  30 มีนาคม 2547) 

“เคยนดัเจอกันเปนกลุมกับเพื่อน  ๆ ในหองสนทนา และไดมีการแลกเบอรโทรศัพทกัน 
แตที่มีคบกันจริง ๆ  ทุกวันนีเ้หลืออยูไมกี่คนครับ” (วิทยา รวมธรรม,  สัมภาษณ,  1 มีนาคม 2547) 

“ไมเคยนัดเจอกันเลยคะ  มีแตเคยใหเบอรโทรศัพทไปแลวเขาก็โทรมาคุยแคนั้น” 
(ถิรดา  จิตรสุจริตวงศ,  สัมภาษณ,  25 มกราคม 2547) 

“เคยนัดเจอกับคนใน  Pirch  ที่หางคะ  เขาจะขอเบอรโทรแลวก็จะโทรมาคุยดวย  
เร่ือย ๆ หลังจากนั้นกจ็ะนัดเจอกัน ถาไปเจอแลวคนนัน้นสัิยดีก็คบกนัตอแบบเพื่อน  แตถานิสัยไมดี
ก็จะเลกิตดิตอกันไปเลย หรือถาไปเจอแลวเขาหนาตาแบบวาเลวรายมาก ๆ เรากไ็มไปเจอเลย โดยจะ
แอบดูกอนวาเขาหนาตาเปนยังไง”  (กานดา  วินทะไชย,  สัมภาษณ,  8 มีนาคม 2547) 

“ไมเคยนัดเจอนะคะ แตวาขออีเมลไวเพือ่ติดตอกันภายหลังที่ไมไดเขาไปในหอง
สนทนาแตจะขอเฉพาะคนทีเ่ราสนใจจริง ๆ คือคนนั้นตองเปนคนที่นสัิยดี คุยสนุก คุยสุภาพ ไมพดู
หยาบคาย”  (นริศรา  พันธุมนตรี,  สัมภาษณ,  19 มกราคม 2547) 

“เคยนัดเจอกันกับคนใน  Pirch  ที่หางคะ  ไปกินขาวกันเฉย ๆ  เพราะอยากเห็น
หนากนั  หลังจากนั้นถาเจอกันใน  Pirch  อีกก็คุยกนัไดปกติแบบเพื่อนคะ  แตถาไปเจอแลวคนนัน้
นิสัยไมดแีบบนาเกลียดสุด ๆ กจ็ะไมตดิตอกันอกีเลย” (กนกวรรณ ภนูาเมือง, สัมภาษณ, 12 มกราคม 
2547) 

“เคยคะ  เขาขอเบอรโทรศัพทเราไปแลวกโ็ทรมาคุย  โทรมาเรื่อย ๆ เกือบทุกวนั  
จากนั้นก็นดัเจอกัน ถาคนนัน้นิสัยดกี็คบกนัตอแบบเพื่อนนะคะ แตถาคนนั้นนิสัยไมดีดูแลวไมเวิรค
ก็จะเลกิติดตอไปเลย”  (จิตรลดา  บูรณะนฎั,  สัมภาษณ,  11 กุมภาพนัธ 2547) 

“เคยนัดเจอกับผูชาย  โดยจะใหเบอรโทรศัพทแลวนดัเจอกันที่หาง  ที่ยงัคบกันตอ
อยูจนถึงทุกวนันี้ก็มแีตนอยมาก  สวนมากจะหาย ๆ  กนัไปคะ” (เฉลิมพร  พันธุสนิท,  สัมภาษณ,  2 
มีนาคม 2547) 
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“ไมเคยนัดเจอกับคนใน  Pirch  เลยคะ  ไมเคยขอเบอรโทรศัพทหรืออีเมลดวยคะ  
เพราะคิดวาคุยกันสนุก ๆ แคนั้นกพ็อ ไมอยากรูจักกันจริง ๆ ขางนอก แคตองการหาเพื่อนคยุ              
แกเหงาเฉย ๆ  คะ”  (วรรณภรณ  อนุอัน,  สัมภาษณ,  31 มกราคม 2547) 

“เคยคะ เขาขอเบอรโทรเราก็ใหไปเพราะคิดวาไมนาจะเปนเรื่องเสียหายอะไร เขาโทร
มาคุยกับเราเรือ่ย ๆ เกือบทุกวัน  หลังจากนัน้ก็นัดเจอกนั  แคนัดมากนิขาวกันเฉย ๆ เพราะอยากเห็น
หนาอยากรูจักกันมากขึ้น กเ็คยนัดเจอกับคนใน Pirch หลายครั้งนะคะ แตที่คบกันเปนเพื่อนมา
จนถึงทุกวนันีก้็มีไมกี่คนหรอกคะ”  (ปรางทิพย  โชติเนตร,  สัมภาษณ,  20 มีนาคม 2547) 

จากการสัมภาษณในประเดน็นี้พบวา การสือ่สารกนัดวยโปรแกรมสนทนา  Pirch98  
อาจนําไปสูการสื่อสารกันในรูปแบบอื่นอกี เชน การใชอีเมล (E-mail) โทรศัพท ไปจนถึงการ       
นัดพบกันของคูสนทนา แตการนัดพบกันของคูสนทนาสวนใหญมักจะเปนการติดตอส่ือสารกัน
ตอเนื่องโดยใชโทรศัพท หลังจากที่รูจักกันแลวในหองสนทนา และใหเบอรโทรศัพทกัน การสื่อสารกัน
ผานขอความแบบไมเห็นหนากัน อาจกอใหเกิดความอยากรู อยากเหน็หนากันของคูสนทนา มีการ
จิตนาการถึงคูสนทนาวามีลักษณะอยางไร หากประกอบกับการติดตอส่ือสารกันดวยวิธีอ่ืน เชน  
โทรศัพท  จะเปนการกระตุนใหความอยากรูอยากเห็นเพิ่มมากขึ้น  เมื่อนัดพบกับคูสนทนา แลวคู
สนทนามีลักษณะไมตรงกับที่จินตนาการไว  ก็อาจเกดิการผิดหวัง  หรือบางคนอาจไมไดคาดหวัง
อะไรกับการนัดพบคูสนทนา แตความสัมพันธจากการรูจักกันในหองสนทนาไมคอยที่จะยั่งยืน  
หรือตอเนื่องยาวนาน  สรุปคําตอบของผูที่ใหสัมภาษณไดดังนี ้
 

ติดตอส่ือสารกับคูสนทนาในโปรแกรม  Pirch98  ดวยวธีิอ่ืนหรือไม 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. โทรศัพท 8 10 18 
2. E-Mail 2 2 4 
3. ไมไดติดตอดวยวิธีอ่ืน 3 2 5 
4. ไมไดระบ ุ 2 1 3 
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เคยนัดพบกับคูสนทนาหรือไม 
 

คําตอบ ชาย หญิง รวม 
1. เคย 7 5 12 
2. ไมเคย 8 10 18 

 
ผลการวิจัย  จากการตอบคําถามนําวิจัยท่ีตัง้ไวมีดงันี ้

 
1. รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  

Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนอยางไร  (Patterns  of  Communication  Behaviour) 
 จากวิธีการวิจัยทั้ง 3 แบบ คือ  1. การสังเกตการณ  2. การวิเคราะหเนื้อหา  และ  
3. การสัมภาษณผูใชโปรแกรม Pirch98 สามารถสรุปพฤตกิรรมการสนทนาในหองสนทนาภาษาไทย
ผานโปรแกรม  Pirch98  ไดดังนี้  
  

 พฤติกรรมของผูสนทนา 
1. ช่ือที่ใชในการเขาโปรแกรม Pirch98 เพื่อแสดงในหองสนทนาเปนปจจัยสําคัญ

ในการเลือก  หรือดึงดูดใจคูสนทนา  ดังนัน้ผูใชโปรแกรมจึงพยายามทีจ่ะหาวิธีที่จะตัง้ชื่อใหมีความ
นาสนใจ เพื่อดึงดดูใหมีคนเขามาสนทนาดวยรูปแบบของการตัง้ชื่อในการสนทนา ซ่ึงสามารถแบงได
ดังนี ้

1.1   การผสมอักษรเปนคํา 
1.1.1  ช่ือบุคคลที่ใชทั่วไป   
1.1.2  การใชคําหรือช่ือที่เปนที่รูจกั 
1.1.3  การใชอักษรยอหรือคําที่ไมสามารถออกเสียงไดตามหลกัไวยากรณ 
1.1.4 การใชตัวอักษรซ้ํา 
1.1.5  การใชคําผสม 
1.1.6  การผสมคําเปนวลี 
1.1.7  การใชคําเลียนเสียง 

1.2   การใชเครื่องหมายหรือตัวอักษรมาสรางเปนสัญลักษณ 
1.3   การใชคํารวมกับสัญลักษณ 
1.4   ไมไดตั้งชื่อเมือ่เขาโปรแกรม 
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  2.  การสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 นี้ เปนการใชขอความ
หรือตัวอักษรในการสื่อสารกันเปนหลัก จึงมีขอจํากัดในเรือ่งของการแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  
และบริบทแวดลอม  ดังนั้นจึงมีการใชสัญญะอื่น ๆ  ในการแสดงออก  เพื่อใหการสื่อสารมีอรรถรส  
และอารมณรวมในการสนทนามากที่สุด นอกจากนี้การใชคําที่ใชในการสนทนา ก็จะมีการใช
คําศัพทที่ใชกนัเฉพาะกลุม  หรือเปนคําศพัทที่เขาใจกันเฉพาะกลุมวัยรุน  ซ่ึงเปนคนกลุมใหญทีใ่ช
หองสนทนาในโปรแกรม Pirch98 ในการสื่อสารกัน  เพื่อแสดงความเปนพวกเดยีวกัน  และการ
สะกดคําที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักไวยากรณ เพื่อตองการแสดงออกถึงการปฏิเสธการถูกควบคุม รูปแบบ
ของการใชขอความจะสามารถแบงไดดังนี ้

2.1   การใชคําเลียนเสียง 
2.1.1  การใชตัวอักษรหรือสระตัวสุดทายซํ้า  เพือ่แสดงถึงการลากเสียงยาว 
2.1.2  การใชคําเลียนเสียงเพื่อแสดงกิริยาตาง ๆ  หรือคําอุทาน 
2.1.3  การใชคําเลียนเสียงพูดไมชัด 
2.1.4  การใชเครื่องหมายไมยมก  “ๆ”  ในการเนนคํา 

2.2  การใชคําที่สะกดไมตรงตามหลักไวยากรณ 
2.3  การใชสัญลักษณตาง ๆ  ในขอความสนทนา   
2.4  การใชศัพทเฉพาะกลุม   
2.5  การรวบคํา   
2.6  การแบงวรรคตอนของขอความ   

2.6.1  การเวนวรรค   
2.6.2  การใชจุด  “…..”  
2.6.3  การใชเครื่องหมาย  “ / ”   
2.6.4  การใชเครื่องหมาย  “ - ” 

  3.  การปกปองตนเอง  ในการสนทนาจะมีการปกปองตวัเอง  เชน  สวมบทบาทสมมุต ิ
หรือ ปกปดขอมูลสวนตวับางอยาง เพื่อหลีกหนีจากโลกแหงความเปนจริง เพือ่ใหสามารถปลดปลอย  
หรือแสดงออกและพดูคุยไดอยางเต็มที ่ ซ่ึงในโลกแหงความเปนจริงอาจทําไมได หรือไมกลาทํา  
รูปแบบของการปกปองตนเองไดแก 

3.1  การแสดงออกเปนเพศตรงขาม 
3.2  การบิดเบือนขอมูลสวนตัว  เชน  อาย ุ
3.2  การหลีกเลี่ยงที่จะเปดเผยขอมูลสวนตัว 
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  4.  การทักทายคูสนทนา  เปนการเริ่มตนการสนทนา  อาจทักทายแบบเปนสวนตวั 
หรือทักทายแสดงในหองสนทนา  รูปแบบของการทักทาย   ไดแก 

4.1  การทักทายทีแ่สดงในหองสนทนา 
4.1.1  การใชขอความทักทายที่ไมไดระบุรายละเอียด 
4.1.2  การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัตผูิที่สนใจจะคยุดวย 
4.1.3  การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัตขิองตัวเอง  
4.1.4   การใชขอความทักทายที่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของตัวเอง  และ

ผูที่สนใจจะสนทนาดวย  
4.1.5  การใชขอความทักทายที่ระบุวัตถุประสงคในการสนทนา  

4.2  การทักทายแบบเปนสวนตวั 
5. วัตถุประสงคการสนทนาในหองสนทนา  จากการวิจยัสามารถแบงเปนรูปแบบได

ดังนี ้
5.1 การเขามาหาเพื่อนสนทนา 
5.2 การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา 
5.3 การเขามาเพื่อหาคูนอน  หรือซ้ือขายบริการทางเพศ 
5.4 การเขามาโฆษณาสินคา  ประชาสัมพันธเว็บไซต  และขอใหชวยโหวตคะแนน

ในการประกวดตาง ๆ   
 

 พฤติกรรมทางสังคมของการสนทนา 
1. มีการสรางเปนชุมชนเสมือนจริง และมีการสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกันในชุมชน  

ไดแก  การกําหนดกฎเกณฑในการใชหองสนทนา  โดยมีผูดูแลหองเปนผูควบคุม 
2. มีการแบงเปนชุมชนเสมือนจริงยอย ๆ ที่อยูรวมกนั คือ การแบงเปนหองสนทนา    

แตละหองตามความสนใจของผูใชหองสนทนา  และมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย 
3. มีการทบัซอนกันระหวางชมุชนยอย ๆ ในเวลาเดยีวกัน คือ มีการเขาไปใชหอง

สนทนาหลาย ๆ  หองพรอม ๆ กัน 
4. มีการเคลื่อนยายชุมชน ทั้งจากการยายจากชุมชนจริงไปสูชุมชนเสมือนจริง คือ  

มีการนัดหมายกับเพื่อนในโลกแหงความเปนจริง ใหเขาไปสนทนากันในหองสนทนาผานโปรแกรม  
Pirch98  และการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมอืนจริงแหงหนึ่งไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง เชน  
การนัดหมายกับเพื่อนที่รูจักกันในโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ใหมาสนทนากันในโปรแกรม Pirch98 นี้  

DPU



 103

ในทางกลับกนัก็มีการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงไปสูชุมชนจริงดวยเชนกนั คอื การที่ผูใชเคย
รูจักกันมากอนจากการสนทนากันผานโปรแกรม  Pirch98  แลวนัดพบกันจริง ๆ  ขางนอก 
 

2. ปจจัยท่ีนํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ท่ีเปนรูปแบบเฉพาะการสื่อสารของ      
ผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ตคืออะไร 
 พฤติกรรมของผูสนทนา 

1. การตั้งชื่อในโปรแกรม Pirch98 เนื่องจากการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98  
เปนการสนทนากัน  โดยผูสนทนาอาจไมรูจักกันมากอน  หรือไมเคยเห็นหนากนัมากอน  ดังนั้น      
ส่ิงแรกที่ผูใชโปรแกรม  Pirch98  จะสังเกตเห็นจากผูที่ใชโปรแกรม  Pirch98  คนอื่น ๆ ดวยกนัคอื  
ช่ือที่ตั้ง และจากการสัมภาษณในประเดน็เกณฑการเลือกคูสนทนา พบวาชื่อทีใ่ชในการเขาโปรแกรม
มีสวนสําคัญในการเลือกคูสนทนาดวย  ดงันั้นผูใชโปรแกรม Pirch98 จึงตองพยายามสรางสรรคช่ือ
ใหมีความโดดเดน และใหมีความนาสนใจกวาผูใชโปรแกรมคนอื่น ๆ และจากการสังเกตพบวา
ลักษณะการใชช่ือในการสนทนาแบบตาง ๆ  จะบงบอกลักษณะบางอยางของผูใชช่ือนั้น ๆ ได 

2. การใชขอความสนทนา จากการสังเกตพบวา เนื่องจากการสนทนาดวยโปรแกรม  
Pirch98 เปนการสนทนากันดวยตัวอักษร ดังนั้นเพื่อใหการสนทนามีความรูสึกใกลเคียงกับการ
สนทนากันจรงิ ๆ จึงมีการสรางขอความในรูปแบบตาง ๆ เพื่อบงบอกสภาวะแวดลอม อารมณ และ
ความรูสึกของผูสนทนา ในลักษณะเดยีวกบัอวัจนภาษาที่แสดงออกมาในระหวางสนทนา เชน การ
หัวเราะ รองไห การแสดงสีหนา แตการแสดงออกนี้เปนการแสดงออกที่ถูกสรางขึ้น ไมใชการ
แสดงออกโดยธรรมชาติเหมือนกับอวจันภาษาที่แสดงออกระหวางสนทนาแบบเผชิญหนา โดยสรางขึ้น
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการสนทนาเทานั้น นอกจากนี้การสื่อสารกันดวยขอความตองอาศัยทักษะในการพิมพ  
เพื่อพิมพขอความโตตอบกนั  เพื่อลดเวลาในการพิมพจงึมีการยอคํา  และการใชสัญลักษณบางอยาง
แทนคําบางคํา  

3. การปกปองตนเอง จากการสัมภาษณในประเด็นความคิดเห็นที่มีตอการสนทนา
กันดวยโปรแกรม Pirch98 พบวามหีลายความเห็นทีบ่อกวาการสนทนากนัในโปรแกรม Pirch98 นั้น
ไมคอยมีความจริงใจ ดังนั้นจึงตองมีการปกปองตัวเอง เชน ไมบอกความจริงในเรื่องของขอมูล
สวนตัว นอกจากนี้ผูที่สนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 ไดใหความเหน็วา ตองการมีอิสระในการ
สนทนา ตองการใชคําพูด หรือตองการแสดงออกในสิง่ที่ไมสามารถทําไดในความเปนจริง หรือ       
ใชโปรแกรม Pirch98 เพื่อคลายเครียด และหลีกหนีจากโลกแหงความเปนจริง ทั้งหลายเหลานี้       
เปนเหตุของการที่ตองมีการปกปองตนเอง  เพื่อปกปดตวัตนที่แทจริงของผูใชโปแกรม  Pirch98 
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4. การทักทายคูสนทนา จากการสังเกตพบวา การทักทายผูอ่ืนในหองสนทนานั้น  
ขอความในการทักทายก็มีความสําคัญเชนเดียวกับชื่อที่ใชในการสนทนา คือเพื่อดงึดูดใหมีผูสนใจ
และเขามาสนทนาดวย แตมรีายละเอียดมากกวา เชน อาจบงบอกวัตถุประสงค หรือกําหนดเงื่อนไข
ของกลุมผูที่สนใจจะสนทนาดวย  ในการกําหนดเงื่อนไขบางอยางในขอความสนทนานั้น  สังเกตวา
ผูสนทนานั้นนาที่จะมวีัตถุประสงค หรือเปาหมายบางอยางในการเขามาใชโปรแกรม Pirch98 สวนผูที่
ไมไดระบุเงื่อนไขในประโยคสนทนานั้น อาจพรอมที่จะสนทนากับใครก็ไดที่จะสนทนาดวย  นอกจากนี้  
จากการสัมภาษณในประเดน็เกณฑการเลอืกคูสนทนา และการแสดงบทบาทในการสนทนา พบวา  
ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 ที่เปนเพศหญิงนั้นจะเปนฝายตั้งรับ กลาวคือมักจะเปนฝายรอใหมี     
คูสนทนาเขามาทักกอน ในทางกลับกนัผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 ที่เปนเพศชายก็จะเปนฝายรุก  
คือเขาไปทักทายคูสนทนากอน แมวาในการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 นีจ้ะสามารถปกปด  
หรือแสดงบทบาทสมมุติได  ซ่ึงทําใหไมทราบเพศที่แทจริงของผูใชโปรแกรมก็ตาม  นั่นอาจแสดง
วาวัฒนธรรม และคานิยมในสังคมที่แทจริงของผูใชโปรแกรม มีอิทธิพลตอการสนทนาในหองสนทนา
ซ่ึงเปนสังคมเสมือนจริง ในที่นี้คือวัฒนธรรม และคานิยมในสังคมไทย เพศหญิงตองสงวนทาที        
ในการแสดงออกตาง ๆ  และเปนฝายตั้งรับใหเพศชายเขามาเริ่มตนสนทนากอน 

5. วัตถุประสงคการสนทนาในหองสนทนา ในการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98  
เปนการสื่อสารที่เปดกวาง และมีอิสระมาก ประกอบกับมีการปกปองตนเองของผูสนทนา โดยการ
ไมเปดเผยตวัตนที่แทจริง จึงทําใหผูสนทนากลาแสดงออก และแสดงวัตถุประสงคตาง ๆ ที่เขามา
สนทนาไดอยางเปดเผย ซ่ึงบางวัตถุประสงคก็ไมสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจนในสังคมจริง  เชน  
การซื้อขายบริการทางเพศ  เปนตน 
 

พฤติกรรมทางสังคมของการสนทนา 
1. การสรางชุมชนเสมือนจริง และการสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกันในชุมชน  

จากการสัมภาษณพบวา  ในการเขาไปสนทนาผูสนทนามีการสรางปฏิสัมพันธกัน จนมีลักษณะเปน
สังคมหรือเปนชุมชน แมวาผูใชโปรแกรมนั้นจะไมเคยรูจัก หรือไมเคยเห็นหนากนัมากอน แตรูจัก
กันในหองสนทนา  และในฐานะที่ผูสนทนาสราง  หรือสมมุติขึ้นมาในหองสนทนานั้น  นอกจากนี้
จากการสังเกต และศึกษา พบวามีการตั้งกฎเกณฑในการอยูรวมกนัในชุมชนดวย โดยมีผูสรางและ
ดูแลกฎเกณฑในการอยูรวมกัน มีการตักเตือนและลงโทษผูที่ละเมิดกฎเกณฑดังกลาว รวมถึงผูที่อยู
ในชุมชนยังสามารถสอดสองดูแล และรองเรียนตอผูที่มอํีานาจดูแลใหกลาวตักเตือนหรือลงโทษผูที่
ละเมิดกฎเกณฑได 
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2. การแบงเปนชมุชนเสมือนจริงยอย ๆ จากการสัมภาษณและศกึษา พบวาในการ
สนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 จะมีการแบงออกเปนหองสนทนายอย ๆ ตามประเด็นของหอง
สนทนานั้น  และแตละหองก็มีการกําหนดกฎเกณฑในการใชหองสนทนารวมกนั  จึงมีลักษณะของ
การแบงเปนชมุชนเสมือนจริงยอย ๆ อยูในชุมชนใหญ คือชุมชนของผูที่ใชโปรแกรม Pirch98 และ
มีการติดตอส่ือสารกันไปมาระหวางชุมชนในลักษณะของของเครือขาย  

3. การทับซอนกันระหวางชุมชนยอย ๆ จากการสัมภาษณและการสังเกต พบวา 
โปรแกรม Pirch98 มีคุณสมบัติเดนประการหนึ่งคือ ผูใชสามารถเขาใชหองสนทนาไดหลาย ๆ    
หองในเวลาเดยีวกนั ดงันัน้หากมองวาแตละหองสนทนานั้นคือชุมชนเสมือนจริงยอย ๆ แลว จะพบวา
ชุมชนยอย ๆ เหลานัน้มกีารทับซอนกนัอยู จากการที่มีผูใชบางคนอยูในหองสนทนา หรือชุมชนยอย ๆ  
หลายชุมชนในเวลาเดยีวกัน 

4. การเคลื่อนยายชุมชน จากการสัมภาษณพบวาการเคลื่อนยายชมุชนนัน้มี 3 ลักษณะ  
คือ การเคลื่อนยายจากชมุชนุจริงไปสูชุมชนเสมือนจริง การเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่ง
ไปยงัชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง  และการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมอืนจริงไปยงัชมุชนจริง  ในการ
เคล่ือนยายจากชุมชนจริงไปสูชุมชนเสมือนจริงนั้น เกิดขึ้นจากการที่ผูใชโปรแกรม Pirch98 รูจักกบั
ผูใชโปรแกรมคนอื่นอยูแลว เชน เปนเพื่อนกันและแนะนาํโปรแกรมสนทนา Pirch98 ใหเพื่อนรูจกั 
เมื่อเพื่อนในกลุมรูจักโปรแกรม Pirch98 แลวก็นดัหมายกันเขาไปสนทนากนัในหองสนทนา อาจเปน
หองสนทนาที่มีอยูแลว หรืออาจสรางหองสนทนาขึ้นมาใหมเพื่อสนทนากันกับเพื่อนโดยเฉพาะก็ได  
สวนการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่งไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง เกิดจากการที่
ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 รูจักกันกับผูใชคนอื่นจากการใชโปรแกรมสนทนา ซ่ึงอาจเปนโปรแกรม
อ่ืนที่ไมใชโปรแกรม Pirch98 เมื่อโปรแกรม Pirch98 เปนที่นิยมจึงชักชวนกันใหมาใชโปรแกรม  
Pirch98 ในการสนทนากัน หรือการที่ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 รูจักกันกับผูใชคนอื่นในหอง
สนทนา แลวมารวมกลุมกนัสรางหองสนทนาขึ้นมาใหมเพื่อใชสนทนากันในกลุม ซ่ึงเหมือนเปน
การเคลื่อนยายจากชุมชนเสมอืนจริงแหงหนึง่ไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง และในการเคลื่อนยาย
จากชุมชนเสมือนจริงไปสูชุมชนจริง เกิดจากการที่ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 รูจักกันใน    
หองสนทนา และมีการนดัพบกันขางนอกเพื่อทําความรูจักกันจริง ๆ จากการเคลื่อนยายชุมชนไปมา
ระหวางชุมชนจริงและชุมชนเสมือนจริง หรือชุมชนเสมือนจริงกับชุมชนเสมือนจริงนั้น  ความสัมพันธ
ในชุมชนเสมือนจริงจะไมเหนียวแนนเหมือนกับชุมชนจรงิซึ่งมีการเคลื่อนยายลําบาก และใหความรูสึก
ผูกพันกันในชุมชนเหนียวแนนกวา ผลประโยชนหรือผลกระทบรวมกันในชุมชนจริงมีความเปน
รูปธรรมมากกวาในชุมชนเสมือนจริง 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทย
ผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
ในการเก็บขอมูลจะใชวิธีการศึกษา  3  รูปแบบ  คือ 

1. วิธีการสังเกตการณ  (Observation) 
2. การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
3. การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In  -  depth  interview) 
ผูวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมการสนทนาผานโปรแกรม  Pirch98  ไดดังนี้  

  
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนา 
 
1.  รูปแบบการใชชื่อในการสนทนา 

การใชช่ือในการเขาหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 เปนปจจยัสําคัญ
ในการเลือก หรือดึงดูดคูสนทนา ดังนั้นผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 จึงพยายามทีจ่ะหาวิธีในการ
ตั้งชื่อใหมีความนาสนใจ เพือ่ดึงดูดใหผูใชอ่ืน ๆ ใหเขามาสนทนาดวย โดยใชรูปแบบของการตั้งชื่อ
ในการสนทนา 

การใชชื่อในการสนทนา 
การใชช่ือเพื่อสนทนาในโปรแกรม Pirch98 จะมีอยู 2 ลักษณะ  คือ  ช่ือที่ตั้งเพื่อเขาสู

โปรแกรม และชื่อที่ใชกับคูสนทนา บางคนอาจใชช่ือเดยีวกัน การตั้งชื่อเพื่อเขาโปรแกรมมีเงื่อนไข
วาตองใชเปนอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องหมายตาง ๆ และตัวเลขเทานัน้ โดยจะตองไมซํ้ากับชื่อผูที่ 
ใชในหองสนทนาอยูกอนแลว ซ่ึงการตั้งชือ่เพื่อเขาโปรแกรมนั้นอาจมลัีกษณะคลายกับการใชนามแฝง  
หรือนามปากกาของนักเขยีน  แตตองมีการสรางอัตลักษณ  และจุดเดนใหนาสนใจ เพื่อดึงดดูใหม ี     
ผูเขามาสนทนาดวย  และสามารถจดจําไดเพื่ออาจเปนคูสนทนากันอกีในครั้งตอไป 
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การตั้งชื่อเพื่อเขาโปรแกรมสนทนาของผูใชโปรแกรม Pirch98 จากการสังเกตการณ
ของผูวิจัยพบวา  สามารถแบงออกไดเปนลักษณะตาง ๆ  ดังนี ้

1.  การผสมอักษรเปนคํา คือ การนําตัวอักษรในภาษาองักฤษมาผสมกันเพื่อสราง
เปนคํา  หรือวลีส้ัน ๆ  ที่ใชเรียกแทนชื่อผูสนทนา  โดยสามารถแบงออกเปนขอยอยไดดังนี ้

1.1 ชื่อบุคคลท่ีใชท่ัวไป ในการใชเปนชื่อบุคคลนี้ ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98  
อาจใชช่ือของตัวเองจริง ๆ หรืออาจใชช่ือที่เรียกกันในกลุมเพื่อน ในบางครั้งอาจใชเปนชื่อบุคคลอื่น
ที่มีช่ือเสียง  เชน  ดารา  นักกีฬา  เปนตน  การใชช่ือบุคคลนั้น  หากผูใชโปรแกรม  Pirch98  ใชช่ือ
ของตัวเองจริง ๆ  อาจแสดงถึงบุคลิกที่เปนคนชอบเปดเผย  แตผูที่สนทนาดวยนัน้ไมสามารถทราบ
ไดเลยวาชื่อทีใ่ชนั้นเปนชื่อจริง ๆ หรือเปลา ดังนั้นการใชช่ือบุคคลอาจไมไดบงบอกอะไรมากนัก  
แตหากผูใชตั้งชื่อเปนชื่อบุคคลอื่นที่มีช่ือเสียง อาจจะบงบอกไดวาผูใชนั้นชื่นชอบบุคคลใดเปน
พิเศษ 

1.2   การใชคาํหรือชื่อท่ีเปนท่ีรูจัก ไดแก ช่ือวงดนตรี ช่ือตราสินคา ช่ือทีมฟตุบอล  
เปนตน ในการใชคําหรือช่ือที่เปนที่รูจักนั้น สามารถบงบอกถึงความสนใจของผูที่ตั้งชื่อนั้นได หรือ
อาจเปนความตั้งใจที่จะแสดงออกของตัวผูตั้งชื่อเองวามีความสนใจ หรือชื่นชอบอะไรเปนพิเศษ  
และยังสามารถดึงดูดคูสนทนาที่สนใจในสิ่งเดียวกันใหเขามารวมสนทนาดวยได นอกจากนี้ช่ือทีต่ั้ง
อาจสะทอนถึงลักษณะหรือบุคลิกของตัวผูตั้งชื่อได เชน หากใชช่ือวงดนตรีแสดงวาผูที่ตั้งชื่อมี
ความชื่นชอบในดนตร ี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจทราบไดวาชื่นชอบในดนตรีประเภทใดเปนพิเศษ 

1.3 การใชอักษรยอหรือคําท่ีไมสามารถออกเสียงไดตามหลักไวยากรณ ในการ
ใชช่ือที่เปนอักษรยอที่รูจักกันทั่วไป ก็จะมีลักษณะคลายกับผูที่ตั้งชื่อที่เปนที่รูจัก (ตามขอ 1.2)  
สวนอักษรยอบางอยางอาจเปนที่รูจักกนัเฉพาะกลุม  หรือเขาใจเฉพาะตัวผูตั้งเอง  แตในบางครั้งอาจ
พบผูที่ใชช่ือที่ไมสามารถทราบไดวาเปนอกัษรยอของอะไร และไมสามารถออกเสียงไดตามหลกั
ไวยากรณนั้น สังเกตวาผูที่ตั้งชื่อนั้นจะไมไดตั้งใจที่จะเขามาสนทนาในหองสนทนาอยางจริงจัง  
โดยสังเกตจากเวลาที่เขามาใชหองสนทนา คือจะใชเวลาในการสนทนาไมนานแลวก็ออกไป โดยอาจ
ไมมีการทักทายหรือสนทนากับผูอื่นเลยแลวก็ออกไป อาจเนื่องมาจากผูตั้งชื่อตองการที่จะเขามา
สังเกตการณดวูาหองสนทนาที่เขามานี้มีความนาสนใจในประเดน็ใด ตรงกับที่ตัวเองสนใจหรือไม  
ตัวอยางชื่อที่ใชเปนอักษรยอ หรือคําที่ไมสามารถออกเสียงไดตามหลักไวยากรณ เชน BtLnP,  
OTOCOP,   RoRxB,  gfjorj,  SKnBX,  ddfdfdfdf,  HyKzM  เปนตน 

1.4 การใชตัวอักษรซ้ํา การใชตวัอักษรซ้ําหากใชรวมกับชื่อที่สามารถออกเสียง
ไดตามหลักไวยากรณ  อาจแสดงใหเห็นวา  ผูตั้งชื่อตองการใชช่ือนั้นจรงิ ๆ  แตช่ือนั้นมีผูใชนิยมตั้ง
กันมากหรือช่ือนั้นเปนชื่อทีต่ั้งซํ้ากับผูใชคนอื่นแลว  (เนื่องจากโปรแกรมไมอนุญาตใหใชช่ือซํ้ากนั)  
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หรือตองการสรางความโดดเดนใหกับชื่อที่ใช ในการใชตัวอักษรซ้ําในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา
ผูตั้งชื่อนั้นมคีวามผูกพนักบัชือ่นั้นมาก  ซ่ึงอาจเปนชื่อของตวัผูใชเอง  หรือเปนชื่อที่เรียกกนัในกลุมเพื่อน  
หรือเปนชื่อบคุคลอื่นที่ผูตั้งชื่อช่ืนชอบก็ได  สวนในการใชตัวอักษรตัวเดียวซํ้าหลาย ๆ  ตัว  อาจเปน
การสรางความโดดเดน หรือผูใชอาจไมไดตั้งใจทีจ่ะเขามาเลนในหองสนทนาก็ได ตัวอยางการใช
ตัวอักษรซ้ํา  เชน  alexxxxx,  NaTTT,  ninggggggggg,  mannnn,  Christinaa  เปนตน 

1.5 การใชคําผสม จะเปนการนําคาํที่มีความหมายมาผสมกันเพื่อตั้งเปนชื่อ โดยไมได
คํานึงถึงความถูกตองตามหลกัไวยากรณของภาษา แตตองการสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายเพือ่บงบอก
บางสิ่งบางอยางที่ผูตั้งชื่อนั้นตองการบอกใหผูอ่ืนทราบ บางครั้งอาจมีการระบุเพศลงไปในชื่อที่ตั้งดวย  
ตัวอยางการใชคําผสม เชน BOOM_MAN, love_ning, Angel_DragoN, Heineken_Z,  
Second_MAN,  Alone_Man,  Cupid_Girl,  ThaiMausicman,  girlalone,  pretty_fat_girl,  
ThaiFunnyMan  เปนตน 

1.6  การผสมคําเปนวลี  จะมีลักษณะคลายกับการใชคําผสม  แตผูตั้งชื่อตองการ
ขยายความใหลึกขึ้นไปมากกวาการใชคําผสม ตัวอยางการผสมคําเปนวลี เชน  all_the_think_boy_ 
said,  A_GentleMan_and_A_Buyer,  talk_only,  nan_very_sexy_girl,  TakeItEasy   เปนตน 

1.7 การใชคําเลียนเสียง เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมในการตั้งชื่อที่ตองใช
ตัวอักษรที่เปนภาษาอังกฤษเทานั้น  ดังนัน้หากผูใชตองการตั้งชื่อที่สามารถจะสื่อความหมายของคาํ
ในภาษาอื่น  อยางเชนภาษาไทย  แตอาจจะนึกคําในภาษาอังกฤษที่เหมาะสมไมออก  หรือตองการ
เนนคําที่ออกเสียงนั้น ๆ ผูตั้งชื่ออาจนําเอาตัวอักษรในภาษาอังกฤษมาผสมกันใหออกเสียงเลียนกบั
เสียงที่ตั้งใจไว หรือใหออกเสียงเหมือนกับชื่อที่อยากจะตั้ง ตัวอยางการใชคําเลียนเสียง เชน   
JoyNaRak (จอยนารัก), ooK_Huk_Kub (อก_หัก_ครับ), nangmannoi (นางมารนอย), gOn_Din  
(กอนดนิ),  moo_noi (หมูนอย),  nam_tan (น้ําตาล),  KonHaRak (คนหารัก)  เปนตน 

2. การใชเคร่ืองหมายหรือตวัอักษรมาสรางเปนสัญลักษณ ในการใชเครื่องหมาย และ
ตัวอักษรมาสรางเปนสัญลักษณตาง ๆ หรือแสดงเปนภาพ แทนการใชตัวอักษรในการตั้งชื่อนั้น  
เปนการสรางอัตลักษณใหเกิดความโดดเดนของผูใชโปรแกรม Pirch98 เพื่อดึงดดูความสนใจหรือ
ใหเปนทีน่าสนใจของคูสนทนา ตัวอยางของการสรางสัญลักษณ เชน {v_v}, [{^^}], @(+_+)@,  
{{o^_^o}},  {``-_-}{-``-}{-_-``},  [o_-],  (^o^)  เปนตน 

3. การใชคํารวมกับสัญลักษณ  การใชคํารวมกับสัญลักษณเปนที่นิยมมาก  เนื่องจาก
โปรแกรม  Pirch98  ไมอนุญาตใหใชช่ือซํ้ากันกับผูอ่ืน  ดังนั้นหากผูใชตองการที่จะใชช่ือนั้นในการ
สนทนาแตมีผูอ่ืนใชอยูกอนแลว  จึงตองผสมกับสัญลักษณตาง ๆ  เพื่อสรางความแตกตางไมใหซํ้า
กับผูอ่ืน เชน ^_PLOY_^, ^o^TAE^o^, [^_^]perw, ^M_DTAC^, [W][O][R][N],  

DPU



 109

^_^O^_^H^_^M^_^,  [C]h[A]o[S]_C[i][t]Y,  F[a]Nc[H]aN  เปนตน  ซ่ึงในการใชสัญลักษณผสม
กับคําในการตัง้ชื่อนั้น  นอกจากทําใหไดใชช่ือที่ตองการแลว  ยังเปนจดุดึงดูดความสนใจของผูที่อยู
ในหองสนทนาใหเขามาสนทนาดวย ในการใชสัญลักษณรวมกับคําจะมีอีกลักษณะหนึ่ง คือ การใช
ตัวเลขตอทายชื่อที่ตองการใช เพื่อไมใหช่ือซํ้ากับผูอ่ืน โดยมากตัวเลขที่มาตอทายจะเปนตัวเลขที่
จดจํางาย  เชน  ตัวเลขซ้ํากัน 3 ตัว  หรืออาจมีความสัมพนัธกับผูใช  เชน  อายุ  ปเกิด  หรืออาจเปน
เบอรโทรศัพท  เปนตน  สาเหตุที่ตองใชตวัเลขที่จดจํางายนั้นเนื่องจาก  อาจตองการใชช่ือนี้ในการ
เขาสนทนาครั้งตอไป หรือตองการสนทนากับคูสนทนาเดิมในโอกาสตอไป จะจดจําไดงาย หรือ
เพื่อความนาสนใจนาจดจํา ตัวอยางการใชคํารวมกับสัญลักษณที่เปนตวัเลข เชน Joy222, macha18,  
palm16,  love2524,  not5833,  thida444,  Ratcha2003,  MAya1979  เปนตน 

4.  ไมไดตั้งชื่อเม่ือเขาโปรแกรม  โปรแกรม  Pirch98  จะตัง้ชื่อใหผูใชเองอัตโนมัติ
เปน Guest และตอทายดวยตวัเลข 5 หลักที่ไมซํ้ากันกับผูที่ใชอยูเดิม เชน Guest75453, Guest97175  
เปนตน  ในการไมตั้งชื่อในการเขาโปรแกรมนั้น  อาจเนือ่งมาจากผูใชนั้นใชโปรแกรมเปนครั้งแรก  
และยังไมเขาใจขั้นตอนวิธีการใชงานที่ถูกตอง หรือผูใชไมไดตั้งใจที่จะเขามาสนทนาอยางจริงจัง  
อาจแคอยากเขามาดกูารสนทนาเทานัน้ หรือเพยีงแคเขามาสังเกตการณกอนวาหองสนทนาตาง ๆ นั้น
สนทนากันในเรื่องอะไร  หรือมีคนที่นาสนใจที่จะสนทนาดวยหรือไม  หรืออาจเขามาเพื่อรบกวน  
ผูที่สนทนาอยูในหองสนทนาโดยไมตองการเปดเผยชื่อตวัเอง 
 

2. รูปแบบการใชขอความในการสนทนา 
 การใชขอความในการสนทนา เนือ่งจากการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 นี้ เปนการ

ส่ือสารดวยขอความที่เปนตวัอักษร ซ่ึงขอความหรือภาษาที่ใชในการสื่อสารกนันัน้โปรแกรม  Pirch98  
สามารถพมิพเปนภาษาไทยได และหองสนทนาทีเ่ขาสังเกตการณผูใชสวนใหญเปนคนไทย ขอความ 
ที่ใชในการสนทนาจึงใชภาษาไทยเปนหลัก จากขอจํากดัที่ตองส่ือสารกนัดวยขอความที่เปนตวัอักษร
เทานั้น  จึงทําใหไมสามารถเห็นหนาตา  กิริยาทาทาง  การแสดงออกตาง ๆ  หรืออวัจนภาษาของ
คูสนทนาได เพื่อใหไดอรรถรสในการสนทนาผูสนทนาจึงใชตัวอักษรในลักษณะตาง ๆ เพื่อแสดงออก
ใหไดใกลเคยีงกับการสนทนากันจริง ๆ  เชน  เสียงตาง ๆ  การแสดงออกทางอารมณ  ซ่ึงอารมณที่
แสดงออกในที่นี้เปนการแสดงออกทางอารมณที่ตองการใหคูสนทนาทราบเทานั้น แตอาจไมใช
อารมณที่แทจริงของผูสนทนาก็ได อาจเปนแคเพียงการเสแสรงแกลงทําก็ไดเพราะการสื่อสารใน
หองสนทนานัน้คูสนทนาไมสามารถเห็นหนาคาตากันได 

ในการใชภาษาหรือขอความเพื่อแสดงออกตาง ๆ นี้  ไมไดมีการกําหนดกฎเกณฑ  หรือ 
หลักไวยากรณ  อยางตายตวั  มีการปรับเปลี่ยน  สรางขึ้นใหม  เลิกใช  เชนเดียวกบัวิวัฒนาการของ
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ภาษาทัว่ไป  แลวแตความคดิสรางสรรคของแตละคนทีจ่ะพยายามแสดงออกใหกับคูสนทนาทราบ 
และจะเกดิการเรียนรูกันในหมูผูใชโปรแกรมสนทนา  Pirch98  เอง  ในลักษณะของการเรียนรูทาง
สังคม  (Social  Learning)  ในการใชขอความในการจะไมคํานึงถึงความถูกตองของหลักไวยากรณ
ของภาษา  และการสะกดคํา  และมีการใชศัพทเฉพาะกลุมมาก 

1.  การใชคําเลียนเสียง การสื่อสารโดยใชขอความในการสนทนาแทนการสนทนาดวย
คําพูดนั้น เพื่อใหการสนทนามีความรูสึกเหมือนกับวากําลังพูดคุยอยูกับคูสนทนาจริง ๆ จึงอาจมี
การใชคําเพื่อเลียนเสียงตาง ๆ  เพื่อใหไดอรรถรสในการสื่อสาร  เชน  การเนนคํา  การลากเสียงยาว  
หรือเสียงที่แสดงกิริยาอาการตาง ๆ ของผูสนทนาเพื่อใหคูสนทนามีอารมณรวมไปกับการสนทนา
ในเรื่องนั้น ๆ  จากการสังเกตพบวามีลักษณะการใชตวัอักษรเพื่อเลียนเสียงดังนี ้

1.1   การใชตัวอักษรหรือสระตัวสุดทายซํ้า เพือ่แสดงถึงการลากเสียงยาว โดยมาก
มักจะเปนคําสุดทายของประโยค วลี หรืออาจเปนคําเพยีงคําเดียว ตัวอยางของการใชอักษรหรือสระ
ตัวสุดทายซํ้าเพื่อแสดงการลากเสียงยาว  เชน  <fonn>  ดคีาาาาาาาาาาาาาาา  เปนตน 

1.2 การใชคําเลียนเสียงเพื่อแสดงกิริยาตาง ๆ หรือคําอุทาน จะเปนการสะกดคํา
เพื่อเลียนเสยีงหัวเราะ เสียงรองไห ฯลฯ เพือ่แสดงกิริยาตาง ๆ ระหวางการสนทนา ซ่ึงในการแสดง
กริิยาตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความหมายตรงตามกิริยาทีแ่สดง เชน หากตองการเลียนเสียงหวัเราะ  
“ อิ..อิ” หรือ “ฮิ..ฮิ” อาจแสดงถึงการกระเสาเยาแหยกับคูสนทนา แตถาเลียนเสียง “ฮา..ฮา..ฮา”  
แสดงการหัวเราะเสียงดัง อาจหมายถึงตลกในเรื่องที่คูสนทนาเลาใหฟง หรืออาจเปนการหัวเราะ
เยอะคูสนทนา ซ่ึงตองพิจารณาจากบริบทของการสนทนา ตัวอยางการใชคําเลียนเสียงเพื่อแสดง
กิริยาตาง ๆ  เชน 

<\\LL-GIRL-__->  ดีคะพีว่ตั  เหอ ๆๆ  
การใชคําวา  “เหอๆๆ”  จะแสดงถึงการหัวเราะเสียงต่ํา ๆ   
<\\LL-GIRL-__->  เอิ๊กกกก  
การใชคําวา “เอิ๊กกกก” จะแสดงถึงอาการสะอึก อาจไมไดหมายความวาผูสนทนา

กําลังสะอึกจรงิ ๆ  แตอาจหมายความวาผูสนทนาตกใจจากคําประโยคกอนหนาของคูสนทนา 
<bubbye>  อิอิ 
การใชคําวา  “ อิอิ”  จะแสดงถึงการหัวเราะชอบใจ 
<pretty_fat_girl>  วาแยจัง !! 
การใชคําวา  “วาแยจัง !!”  เปนการใชคําอุทาน  ในการแสดงอารมณรวมกับ   

คูสนทนา 
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1.3 การใชคําเลียนเสียงพูดไมชัด ซ่ึงกระแสนยิมของกลุมวยัรุนในปจจุบนัมกัพูดคยุ
กันดวยการเลียนเสียงพูดทีพู่ดไมชัด  เชน  “ชอบมั่ก ๆ ฮา”  นั่นหมายถึง  “ชอบมาก ๆ คะ”  หรือ  
“จิง” หมายถึง “จริง”  ดังปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป  รวมทั้งในสื่อมวลชนตาง ๆ  ดวย  เชนในสื่อวิทยุ  
โทรทัศน  เปนตน 

1.4 การใชเครื่องหมายไมยมก “ๆ” ในการเนนคํา ซ่ึงอาจไมตรงตามหลกัไวยากรณ
ของภาษาไทย เนื่องจากการใชไมยมก ในขอความสนทนานั้นอาจจะใชเปนจํานวนมาก เพื่อใหเนน
คําคํานั้น  เชน  <^Senser999>  วาง ๆๆๆๆๆๆ  หาเพื่อนคุยคะ  เปนตน 

2. การใชคาํท่ีสะกดไมตรงตามหลักไวยากรณ กระแสนิยมของวยัรุนปจจบุัน นอกจาก
การพูดที่ออกเสียงไมชัดแลว การเขียนมักนิยมเขียนดวยการสะกดคําที่ไมตรงตามไวยากรณโดย
ตั้งใจ  เชน  ตัวอยางการใชคําที่ตั้งใจสะกดไมถูกตองตามหลักไวยากรณ 

 <PeeDiB>  ดนีูฟางคุง 
 <nez>  ปยหนยัมาเหยอ  เจพริก 
 <StupiD^GirL>  เดวมาฆาาาาาาาาาาาา 
3.   การใชสัญลักษณตาง ๆ  ในขอความสนทนา  ในการพิมพขอความสนทนานอกจาก

การใชตวัอักษรมาผสมกันเปนคําแลว  ลักษณะเดนของการสนทนาดวยการพิมพขอความ  คอื  การใช
ตัวอักษรผสมกันเปนสัญลักษณตาง ๆ แทนความหมายตาง ๆ ซ่ึงอาจจะคลายกับการสรางภาษาขึ้นมา
ใหมบนสังคมที่ส่ือสารกันดวยตวัอักษร  การพิมพขอความผานจอคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปน  อีเมล  
(E - Mail),  กระดานขาว  (Web  board)  และการสนทนาในโปรแกรม  Pirch98 

4. การใชศัพทเฉพาะกลุม ในการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 มีการใชศัพทที่เขาใจกัน
เฉพาะในกลุมคนที่เลน  Pirch98  ดวยกัน  เชน  

ซิป  มาจากคําวา  กระซิบ  หมายถึง  การเขาไปคุยกันแบบเปนสวนตวักับคูสนทนา  
หลุด หมายถึง สัญญาณทีเ่ชือ่มตอกบัโปรแกรมขดัของทาํใหตองออกจากโปรแกรม

โดยไมตั้งใจ 
ยิง  หมายถึง  การพิมพขอความซ้ํา ๆ  กันหลาย ๆ  คร้ัง 
หรือ การใชศพัทที่ใชในกลุม เปนคาํที่สรางขึ้นใหมที่ไมมีความหมายในพจนานกุรม  

หรือคําที่มีอยูแลวแตสรางความหมายใหมใหกับคํานั้น จะเขาใจกันทัว่ไปในกลุมวัยรุน ซ่ึงวัยรุนอาจ
เรียนรูคําตาง ๆ  เหลานี้จากเพื่อนในกลุม  หรือส่ืออ่ืน ๆ  เชน  วิทย ุหรือโทรทัศน  คําเหลานี้จะใช
กันในชวงเวลาหนึ่งเทานัน้ แลวก็จะหมดความนยิมและเลกิใชไปในที่สุด เปนไปตามการวิวัฒนาการ
ของภาษา ที่มคีําเกดิใหมและเลกิใชอยูตลอดมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจบุัน คําที่ใชกนัในการสนทนา
โปรแกรม  Pirch98  จากการสังเกตการณ  เชน  
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“กิ๊ก” เปนการสรางคําใหม หมายถึง คนทีม่ีคูรักอยูแลวแตไปคบกับคนอื่นอีก และ
ไปมีความสัมพันธกันลึกซึ้งกวาความเปนเพื่อนแตไมถึงกับเปนคูรักกนั 

“แหว” เปนการสรางความหมายใหม หมายถึง การผิดหวัง พลาดหวังจากสิ่งที่
ตั้งใจเอาไว 

5. การรวบคํา เปนการยอคําใหส้ันลง ซ่ึงปกติใชกนัในการพูดคุยกันในกลุมวยัรุน     
อยูแลว เมื่อเขามาสนทนากนัในหองสนทนาจึงพิมพตามคําที่ใชพูดกนั หรือพิมพตามภาษาพดู เชน  
“ดี”  “หวัดด”ี  รวบมาจากคําวา  “สวัสดี”  และ  “มหาลัย”  รวบมาจากคําวา  “มหาวทิยาลัย”  หรือ  
“เน็ต”  รวบมาจากคําวา  “อินเทอรเน็ต”  เปนตน 

6.   การแบงวรรคตอนของขอความ ในการพมิพขอความสนทนา บางครัง้อาจจะมกีาร
พิมพหลาย ๆ ประโยค หรือหลาย ๆ วลีในครั้งเดียวกัน ดังนั้นผูใชโปรแกรมจึงตองคิดรูปแบบการ
แบงวรรคตอนขึ้นมา แตไมไดกําหนดขึ้นเปนหลักเกณฑ ซ่ึงจากการสังเกตพบวาการแบงวรรคตอน
จะมีการใชเครื่องหมายตาง ๆ  ดังนี ้

6.1   การเวนวรรค  เชน  <^^^Bow^Narak^^^>  วางคะ  กทมคะ  อายุ  16  นะ 
6.2  การใชจุด  “…..”  เชน  <^MAYA1979^>  หวัดดีคะ.....................โสด  24  ยัง

ไมมีเพื่อนคุยเลยคะ 
6.3 การใชเครื่องหมาย  “  /  ”  เชน  <^^CHAT_EG^^>  หาตุกตาหนารถครับ  /

ญ/  คนไหนที ่ขาว หมวย ยังไมมีแฟนซิบเลยนะครับ 
6.4   การใชเครื่องหมาย  “  -  ”  เชน  <Tok_Tok> <^Dewey^>  อกหักคะ  หาคน

แกเหงา---อกแบน ๆ  แฟนทิง้ มาอีกแระ 
 

 การทักทายผูท่ีอยูในหองสนทนา 
 การทักทายผูที่อยูในหองสนทนาเปนการเรียกรอง หรือเชิญชวนใหผูที่อยูในหอง
สนทนาเขามาสนทนาดวย ดงันั้นนอกจากการตั้งชื่อที่นาสนใจแลว ขอความทักทายกเ็ปนอีกสิ่งหนึง่
ที่จะใชดึงดดูใหมีผูรวมสนทนาดวย ผูใชโปรแกรม Pirch98 จะใชการผสมผสานกนัของรูปแบบตาง ๆ  
ดังที่ไดกลาวไวในขอ  “ลักษณะการใชขอความในการสนทนา”  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูที่อยูใน
หองสนทนาใหเขามาคุยดวย ซ่ึงจากการสังเกตพบวาลักษณะของการใชขอความทักทายสามารถ
แบงออกไดดังนี้ 

1.  การใชขอความทักทายท่ีไมไดระบุรายละเอียด จะเปนการกลาวทักทายทุกคนที่
อยูในหองสนทนา  โดยไมเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุมเปาหมายใดทีจ่ะสนทนาดวย  ซ่ึงผูที่ใช
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การทักทายในลักษณะนี้สวนมากมักจะไมไดสนทนากับใครเปนประจํา พรอมที่จะสนทนากับใคร 
ก็ไดที่เขามาทกัตอบ   ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่ไมไดระบุรายละเอียด  เชน 

 <^^I_man^^>  วางครับ 
 <G-alone>  มีใครวางมั่ง  (หวัใจนะ)  อยากคุยดวยจัง  หุหหุุ 
 <[u]-o-[u]>  สวัสดีนะทุก ๆ  คน 
 <PIC16F877>  มีใครอยากคยุดวยกับผมไหมครับ 
 <One_Lady>  รับสมัครคนถูกใจคะ 
2. การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัติผูท่ีสนใจจะคุยดวย การใชขอความ

ทักทายในลักษณะนี้มักจะเปนผูที่ตองการเจาะจงบุคคล  หรือกลุมเปาหมายที่ตองการคุยดวย  หรือมี
คูสนทนาที่สนทนากันเปนประจําอยูแลวก็จะทกัทายโดยระบุช่ือผูที่ตองการสนทนาดวยในขอความ
ทักทาย  ตวัอยางของการใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัติผูที่สนใจจะคยุดวย  เชน 

 <a_a>  หาเพื่อนเรียนมหาลัยคุยคะ  กทม. ยิง่ดี 
 <hinakub>  อยากคุยกับคนที่อยากลดความอวนอะ 
 <^cream^^>  เด็กศรีปทุมซิบหนอยจ ิ
 <kawhom>  พี่เหมยอยูที่ไหนคะ 
3. การใชขอความทักทายโดยระบุคุณสมบัตขิองตัวเอง การใชขอความทักทายใน

ลักษณะนี้  ผูใชมักจะไมไดกาํหนดตายตัววาจะสนทนากบัใคร  หรือกลุมใด  แตอาจคาดหวังวาการ
ที่ระบุคุณสมบัติไปนั้นจะไดสนทนากับกลุมคนที่มีคุณสมบัติแบบใด ตัวอยางของการใชขอความ
ทักทายโดยระบุคุณสมบัติของตัวเอง  เชน 

 <Yo_Yo>  นูอายุ  14  อยากมีคนคุยดวยเหงาจัยจัง... 
 <pretty_fat_girl>  ผูหญิงอวน  อายุ  24  หาเพื่อนคุยที่  จริงใจอะคะ 
 <ken2004>  สวัสดีครับ  ผมคิม  อายุ  27  อยู  กทม  แถวรามครับ 
4.  การใชขอความทักทายทีร่ะบุรายคุณสมบัตขิองตัวเอง และผูท่ีสนใจจะสนทนาดวย  

การใชขอความทักทายในลักษณะนี ้ผูใชอาจไมไดตองการสนทนากับผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตกําหนด
กลุมเปาหมายที่ตองการสนทนาไวอยางแนนอน ตามคณุสมบัติที่ระบไุว และคาดไววากลุมเปาหมาย 
ที่ไดอานคุณสมบัติของตัวเองที่ระบุไวจะเขามาสนทนาดวย  แตการระบุในรายละเอียด  อาจไมใช
ขอมูลที่แทจริงของผูใช หรืออาจเปนการกลั่นแกลงกนัก็ได ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่
ระบุรายละเอยีดตาง ๆ  คุณสมบัติของตัวเอง  และผูที่สนใจจะสนทนาดวย  เชน 

 <lolp[ws>  สวัสดีคะเปนกะเทยคะ  ขาว  แปลงเพศแลว  ตองการคุยกับคนที่เรียน
มัธยมเทานั้นคะ  อยูนนทคะ 
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 <AkirA3>  สวัสดีครับ  ผมชื่อ  ภาณุ  อายุ  31  ยังโสดครับ  สาวนอย/เล็ก/ใหญ  
ซิบมาเลยครับ  อยูรังสิตครับ 

 <^^CEFIRO24V^^>  สาว  ผิวขาวยานฝงธนหรือใกล  ที่ไมรังเกียจหนุมวัย  36  
ทําธุรกิจสวนตัว  หนาตาดี  เชิญครับ 

 <Man-In-Non>  นนทบุรี  22/175/67  นารัก  มีรูป  เบื่อจงัครับ  คุยไดทกุเรื่องคับ 
5.   การใชขอความทักทายท่ีระบุวัตถุประสงคในการสนทนา  การใชขอความทักทาย

ในลักษณะนี้ ผูใชอาจกําหนดกลุมเปาหมายที่ตองการจะสนทนาดวยหรือไมก็ได แตเนนที่วัตถุประสงค
ในการสนทนา หากใครสนใจในประเด็นที่ระบุไวก็จะสนทนาดวย แตวัตถุประสงคที่ระบุไวก็
อาจจะไมใชวตัถุประสงคที่แทจริงของผูใชก็ได แตระบไุวเพื่อแคเรียกรองความสนใจใหมีคนเขามา
สนทนาดวยกไ็ด  ตัวอยางของการใชขอความทักทายที่ระบุวัตถุประสงคในการสนทนา  เชน 

 <BOYDEN>  หาเพื่อนเทีย่ว  กทม  เที่ยวฟรีสาวไหนสนใจซิบมาคุยกนัอะคับ 
 <^_^DAVILL^_^>  หาเพื่อนคุย  msn 
 <^^^USS^^^>  หาแฟนสาว  กทม  จิงใจ  ใจถึง  ที่มีอารมณทางเพศสูง  ครับ 
 Man_2004> นองสาวคนไหน สนใจ อยากมรีายไดประจํา ซิบมาคุยกนัไดนะครับ 

 
 การใชหองสนทนา 
 ผูใชหองสนทนาบางคนมีการใชหองสนทนาหลาย ๆ หองในเวลาเดียวกัน สังเกตได
จากการพบขอความที่เหมือน ๆ กันอยูในหองสนทนาตาง ๆ ในชวงวันเดยีวกัน และชวงเวลาที่
ใกลเคียงกัน  นอกจากนี้พฤติกรรมการใชหองสนทนาอกีอยางหนึ่งทีสั่งเกตไดคือ  มีการกลับเขามา
ใชหองสนทนาเดิมอีกในวนัตอ ๆ ไป 

การสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 นี้ มีการใชขอความ  
และสัญลักษณตาง ๆ ในการแสดงออก เพื่อใหการสื่อสารมอีรรถรส และอารมณรวมในการสนทนา
มากที่สุด  และการใชคําในการสนทนา  ก็มีการใชศัพทที่ใชกันเฉพาะกลุม  เพื่อแสดงออกถึงความ
เปนพวกพองเดียวกันและการใชคําทีเ่พีย้นไปจากหลกัไวยากรณ เพื่อตองการแสดงออกถึงการปฏิเสธ
การถูกควบคุม 

ผูที่ใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 จะมีการปกปองตนเอง โดยในการสนทนาก็จะมี
การปกปองตัวเอง เชน การสวมบทบาทสมมุติ หรือ ปกปดขอมูลสวนตวับางอยาง เพือ่หรือหลีกหนี
จากโลกแหงความเปนจริง ทําใหสามารถปลดปลอย หรือแสดงออกและพูดคุยไดอยางเต็มที่ ซ่ึงใน
โลกแหงความเปนจริงอาจทาํไมได หรือไมกลาทํา การทักทายคูสนทนา การผสมผสานกันของ
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รูปแบบตาง ๆ ในการสรางขอความทักทายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชอ่ืน ๆ ที่อยูในหองสนทนา
ใหเขามาคุยดวย 

ผูที่ใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 จากกลุมตัวอยางทีใ่ชในงานวิจยันี ้ สามารถแบง
วัตถุประสงคในการใชหองสนทนาไดดังนี ้

1) การเขามาหาเพื่อนสนทนา 
2) การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา 
3) การเขามาเพื่อหาคูนอน  หรือซ้ือขายบริการทางเพศ 
4) การเขามาโฆษณาสินคา  ประชาสัมพันธเว็บไซต  และขอใหชวยโหวตคะแนน

ในการประกวดตาง ๆ   
 
 พฤติกรรมทางสังคมของการสนทนา 

 การสื่อสารกนัในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 นั้น มีการปฏิสัมพนัธกันระหวาง
ผูสนทนา ซ่ึงอาจเทยีบไดกบัการสรางเปนสังคมของผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98 ดวยกัน จากการ
วิจัยพบวาลักษณะของชุมชนผูใชโปรแกรมสนทนา  Pirch98  มีดังนี ้

1) การสรางเปนชมุชนเสมือนจริง และมกีารสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกันในชมุชน 
2) การแบงเปนชุมชนเสมือนจริงยอย ๆ ที่อยูรวมกันและมีความสัมพันธกันเปน

เครือขาย 
3) มีการทับซอนกันระหวางชุมชนยอย ๆ  ในเวลาเดียวกนั 
4) มีการเคลื่อนยายของชุมชน  ในลักษณะดังนี้ 

4.1) การเคลื่อนยายจากชุมชนจริงไปสูชุมชนเสมือนจริง เชน การที่เรานัดกัน  
เขาไปคุยกนั  เขาไปเจอกันในหองสนทนาผานโปรแกรม  Pirch98  เปนตน 

4.2) การเคลื่อนยายจากชุมชนเสมอืนจริงแหงหนึง่ไปยังชมุชนเสมือนจริงอีกแหงหนึง่  
เชน การยายหองที่ใชในการสนทนากัน เปนการยายจากหองสนทนาหนึ่งไปยังอีกหองสนทนาหนึง่  
เปนตน 

4.3) การเคลื่อนยายจากชุมชนเสมอืนจริงไปสูชุมชนจริง เชน หลังจากทีคุ่ยกัน
ในหองสนทนาเรียบรอยแลว  มีการนดัพบ  นัดเจอกันขางนอก  เปนตน 
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สรุปผลจากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม  Pirch98 
จากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม Pirch98 พบวาสวนใหญจะรูจกัโปรแกรม Pirch98  

จากการแนะนาํของเพื่อน เปนการแนะนําตอ ๆ กนัไป  แตบางคนก็รูจักโปรแกรม Pirch98 เพราะเห็น
คนอื่น ๆ ใช หรือจากรานอนิเทอรเน็ต ที่เลือกใชโปรแกรม Pirch98 เพราะเปนโปรแกรมสนทนา   
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และตองการหาเพื่อนใหม ๆ คุย และอยากลองเขาไปคุยกับคนอื่น        
แตบางคนเขาไปใชเพราะรูสึกเหงา หรือใชเพื่อฆาเวลาระหวางใชคอมพิวเตอรทํางานอยางอื่นอยู  
จะใชเวลาในการสนทนาไมต่ํากวา 2 ช่ัวโมง โดยมากจะเปนชวงเย็นไปจนถึงชวงเวลากลางคืน  
สถานที่ใชโปรแกรม  Pirch98  ในการสนทนาสวนใหญจะใชที่บานและที่รานอินเทอรเน็ต 

ความนาสนใจของโปรแกรม Pirch98 นี้คือ ใชงานงาย มฟีงกช่ัน (Function) ใหใชงาน
หลากหลายและมีหองสนทนาใหเลือกเขาไดหลายหอง สามารถสรางหองสนทนาไดเอง คนใชกนัมาก  
เมื่อเขาไปใชแลวมีเพื่อนสนทนาดวยตลอด สามารถเลือกที่จะสนทนาแบบหลายคนพรอมกันหรือ
สนทนาแบบสวนตวัก็ได และสามารถเขาไปสนทนาไดหลาย ๆ หองพรอมกัน สวนใหญจะสนทนา
กับเพศตรงขาม โดยเฉพาะผูชายจะตองการสนทนากับผูหญิงมากกวาที่จะสนทนากบัผูชายดวยกัน  
แตผูหญงิจะพอใจในการสนทนากับผูหญิงดวยกันหรือจะสนทนากบัผูชายก็ได ในการเลือกคูสนทนา
จะดจูากชื่อทีใ่ชในการเขาโปรแกรมเปนหลัก และดจูากเรือ่งที่สนทนาวานาสนใจหรือไม ที่นาสนใจ
อีกประเด็น คือมีการเคลื่อนยายของกลุมผูสนทนา ซ่ึงเดิมเคยสนทนากันดวยโปรแกรมอื่นและ
เปลี่ยนมาเปนโปรแกรม  Pirch98  โดยผูใชโปรแกรม  Pirch98 

การสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องกับคูสนทนานั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม  
คอื  1.  กลุมที่ไมมีความสัมพันธอยางตอเนื่องกับคูสนทนา  คือ  จะเปลี่ยนคูสนทนาหรือเปลี่ยนหอง
สนทนาไปเรื่อย ๆ เพราะชอบที่จะสนทนากับคนใหม ๆ หลากหลายประเภท และอยากแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็  ประสบการณใหม ๆ กับคนอื่น ๆ อยูเสมอ  2.  กลุมที่มีความสัมพันธอยางตอเนื่องกับ
คูสนทนา คือ จะเขามาใชหองสนทนาหองเดิมและเวลาเดิมเปนประจํา หรืออาจมีการนัดหมายกับ     
คูสนทนาวาจะเขามาสนทนากันอีกเมื่อไหร เพราะคิดวาถาเคยสนทนากันจนคุนเคยแลวจะทําให
รูจักนิสัยและรสนิยมกัน การสนทนาในครั้งตอไปก็จะราบรื่น ไมตองศึกษานิสัยกันใหม ผูใช
โปรแกรมสวนใหญเคยสวมบทบาทสมมุติ โดยมากจะเปนการสมมุติบทบาทสลับเพศ คือ ผูชายจะ
สวมบทบาทเปนผูหญิง และผูหญิงก็จะสวมบทบาทเปนผูชาย และมักจะมีการสวมบทบาทสมมุติ       
ที่ไมใชอายุจริงของตนเองในการสนทนา หรือสวมบทบาทเปนผูอ่ืนที่ผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98  
รูจัก และในการสวมบทบาทเปนผูหญิงมคีนสนใจที่จะเขามาสนทนาดวยมากกวาผูชาย การสนทนา
กันในหองสนทนานั้น โดยมากผูใชโปรแกรมที่เปนผูชายจะเปนฝายเขามาทักทายคูสนทนากอน  
สวนผูใชโปรแกรมที่เปนผูหญิงก็มักจะเปนฝายรอใหมีคูสนทนาเขามาทักทายตนเองกอนเชนกนั 
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การสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 เปนอีกทางเลือกหนึง่ของการสื่อสาร  
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตอส่ือสารกับคนอื่น ๆ ที่อยูหางไกลไดทั่วโลก ทําให
สามารถสนทนากับผูใชงานคนอื่น ๆ ไดมาก และหลากหลาย ไดรูจักคนมากขึ้น มีเพื่อนใหม ๆ          
ไดแลกเปลีย่นความคิดเหน็  และประสบการณใหม ๆ ซ่ึงกันและกัน  สามารถสนทนากันไดอยาง
เต็มที่  ไมตองเขินอายเพราะไมรูจักกนั  และการสนทนาก็ไมตองเหน็หนากัน  ดังนั้นผูใชจึงสามารถ
สวมบทบาทเปนใครก็ได การสนทนากบัผูอ่ืนชวยใหคลายเครียด คลายความเหงา แตหาความ
จริงใจไมคอยได การสื่อสารกันดวยโปรแกรมสนทนา Pirch98 อาจนําไปสูการสื่อสารกันใน
รูปแบบอื่น ๆ อีก เชน การใชอีเมล  (E-mail), การใชโทรศัพท ไปจนถึงการนัดพบกันของคูสนทนา  
เปนตน  การสื่อสารผานขอความตัวอักษรแบบไมเห็นหนากันนั้น  กอใหเกิดความอยากรู  อยากเหน็
หนากนัของคูสนทนา มีการจิตนาการถึงคูสนทนาวาจะมีลักษณะอยางไร ประกอบกับการติดตอ 
ส่ือสารกันดวยวิธีอ่ืนอีก  เชน  ทางโทรศัพท  จะเปนการกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นเพิ่ม
มากขึ้น  เมื่อนดัพบกันกับคูสนทนาแลวคูสนทนามีลักษณะไมตรงกับที่จินตนาการเอาไว  ก็อาจเกิด
การผิดหวัง หรือบางคนอาจไมไดคาดหวงัอะไรกับการนัดพบคูสนทนา แตความสัมพันธจากการ
รูจักกันในหองสนทนาไมคอยที่จะยั่งยนื  หรือตอเนื่องยาวนาน 

จากที่ผูวิจยัไดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึกมา จํานวน 30 คน  
ซ่ึงจะประกอบไปดวยบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุม  อายุ  อาชีพ  และการศึกษา  เพื่อใหไดตวัแทน
ของคนทุกกลุมและใหไดคําตอบที่หลากหลาย และเพือ่สะทอนใหเห็นถึงผูใชงานในหองสนทนา
ผานโปรแกรม Pirch98 ทั้ง 4 หอง (หองกรุงเทพ หองหาแฟน หองคนทํางาน และหองเชยีงใหม)  
ซ่ึงผลที่ไดจากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม  Pirch98  สวนใหญพบวา  ผูใชมีการเปลี่ยนหองสนทนา
ไปเรื่อย ๆ และผูใชบางคนเขารวมสนทนากับผูอ่ืนหลาย ๆ หองในเวลาเดียวกัน ดังนั้นผลที่ไดจาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนของ อายุ อาชพี และการศึกษา จึงไมมีความแตกตางกนั  
คําตอบที่ไดเปนไปในแนวเดยีวกัน คลายคลึงกัน เนื่องจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญระบุ
วาไมไดเขาไปสนทนาในหองใดหองหนึ่งโดยเฉพาะแตเพียงหองเดียว จึงไมสามารถกําหนดไดวา
แตละครั้งที่เขาไปใชโปรแกรมจะพบใครบาง ยกเวนจะมีการนัดหมายกันไวลวงหนา ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับจิตวิทยาสังคม (Social Psychological) เร่ืองวิถีทางในการปฏิสัมพันธกัน  
Rheingola (1993) ; Kennedy (1994) ที่กลาวถึงลักษณะสถานการณเฉพาะที่ใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
ส่ือสาร คือ “โลกแหงความจริง (real world) และโลกที่จําลองขึ้น (virtual  world)” โดยมีขอบเขต
ของการติดตอส่ือสารกันที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่ไมชัดเจน 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากการวิจัยนี้  ซ่ึงเปนการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร  
(Computer - Mediated Communication) โดยศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย (Human Behavioral  
Communication) ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม (Social Psychological) ประกอบกับ
งานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  พบวา 
 จากการวิจัยนี้พบวา  ผูใชโปรแกรมสนทนา  Pirch98  มีการใชนามแฝงมากกวาที่จะใช
ช่ือจริงในการสนทนา เชน Nan_Narak, NEMO, moo_noi, love2524, {v_v} เปนตน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ J. Michael  Jaffe, Young – Eum  Lee, Li – Ning Huang and Hayg Oshagan (1993)  
ซ่ึงกลาวไววา นามแฝงที่ใชนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดความนาสนใจใหมีผูเขามาสนทนาดวย  
ดังนั้นจึงมีผูใชพยายามที่จะสรางนามแฝงของตัวเองมีความนาสนใจ  เพื่อใหผูใชอ่ืน ๆ ที่อยูในหอง
สนทนาเกิดความสนใจที่จะเขามารวมสนทนาดวย  รวมถึงการใชขอความทักทายที่นาสนใจดวยนัน้  
จะสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  (human behaviour) ของ  Freudian  (1974) 

ขอความตาง ๆ ที่ใชในการสนทนานั้น  มีการผสมผสานขอความ  หรือสัญลักษณตาง ๆ  
และมีการใชศัพทที่ใชกันเฉพาะกลุม รวมถึงการใชคําที่เพี้ยนไปจากหลักไวยากรณนั้น เปนการ
แสดงออกโดยการเรียนรูจากผูที่ใชหองสนทนานั้น ๆ อยูเดิม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย  (human  behaviour)  ของ  Mead  (1972) 

การใชขอความในการสนทนา เนื่องจากการสนทนาดวยโปรแกรม Pirch98 เปนการ
ส่ือสารดวยขอความที่เปนตวัอักษร จากขอจํากัดที่ตองสื่อสารกันดวยขอความที่เปนตวัอักษรเทานั้น  
จึงทําใหไมสามารถเห็นหนาตา กิริยาทาทาง การแสดงออกตาง ๆ หรืออวัจนภาษาของคูสนทนาได  
เพื่อใหไดอรรถรสในการสนทนา ผูสนทนาจึงใชตวัอักษรในลักษณะตาง ๆ เพื่อแสดงออกใหได
ใกลเคียงกับการสนทนากันจริง ๆ เชน เสียงตาง ๆ การแสดงออกทางอารมณ ซ่ึงอารมณที่แสดงออก
ในที่นี้เปนการแสดงออกทางอารมณที่ตองการใหคูสนทนาทราบเทานั้น แตอาจไมใชอารมณที่แทจริง
ของผูสนทนาก็ได อาจเปนแคเพียงการเสแสรงแกลงทําก็ไดเพราะการสื่อสารในหองสนทนานั้น
คูสนทนาไมสามารถเห็นหนาคาตากันได การใชภาษาหรือขอความในแสดงออกไมไดมีการกําหนด
กฎเกณฑ  หรือ หลักไวยากรณ  อยางตายตัว  มีการปรับเปลี่ยน  สรางขึ้นใหม  เลิกใช  เชนเดยีวกบั
วิวัฒนาการของภาษาทัว่ไป แลวแตความคิดสรางสรรคของแตละคนที่จะพยายามแสดงออกใหกับ 
คูสนทนาทราบ  ในการใชขอความ  หลักไวยากรณของภาษา  และการสะกดคํา  และมีการใชศัพท
เฉพาะกลุมมาก ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบน
เครือขายไออารซี  ของ  วิทวสั  เถ่ือนทอ  (2543) 
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การปกปองตนเองในการสนทนา  เชน  การสวมบทบาทสมมุติ  หรือการปกปดขอมูล
สวนตัวบางอยาง  เพื่อหรือหลีกหนีจากโลกแหงความเปนจริง  ทําใหสามารถปลดปลอย  หรือ  
แสดงออกและพูดคุยไดอยางเต็มที่  ซึ่งในโลกแหงความเปนจริงอาจทําไมได  หรือไมกลาทํา        
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดความเปนตัวตนที่หลากหลายรูปแบบ (Multiple Identities) สภาพไรการ
ขัดขวางและควบคุม (Disinhibition) และการเปลี่ยนเพศในรูปแบบการสื่อสารผานตัวกลางดวย
คอมพิวเตอร  (Gender  Swapping)  Rogers  (อางใน  กิตติ  กันภัย ,  2543) 

วัตถุประสงคในการเขามาใชหองสนทนานั้น ไมวาจะเปน การเขามาหาเพื่อนสนทนา  
การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา การเขามาเพื่อหาคูนอน หรือซ้ือขายบริการทางเพศ หรือการเขามา
โฆษณาสินคา  ประชาสัมพันธเว็บไซต  และขอใหชวยโหวตคะแนนในการประกวดตาง ๆ 
จะสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  (human  behaviour) ของ  Freudian  (1974) 

การใชโปรแกรม  Pirch98  ในการสนทนานั้น  เปนการสื่อสารโดยการใชคอมพิวเตอร
เปนตัวกลางในการสื่อสาร (CMC) และมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชโปรแกรมสนทนา Pirch98  
อยางตอเนื่อง  อาจกลาวไดวาการใชหองสนทนาภาษาไทยในโปรแกรม  Pirch98  เปนลักษณะของ
ชุมชนเสมือนจริง  ดังนั้นรูปแบบที่ใชในการติดตอส่ือสารกันนั้น  ก็จะสามารถติดตอส่ือสารถึงกัน
ไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนแบบ one – to – one, แบบ one – to – many และแบบ many – to 
– many จากลักษณะพิเศษดังกลาวทําใหชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนการแบงเปนชุมชนเสมือนจริง
ยอย ๆ ที่อยูรวมกันและมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย และมีการทับซอนกันระหวางชุมชนยอย ๆ  
ในเวลาเดียวกัน 

การใชหองสนทนาในโปรแกรม Pirch98 มีปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชโปรแกรมอยาง
ตอเนื่อง  ทําใหกลาวไดวาการใชหองสนทนาในโปรแกรม Pirch98 เปนลักษณะของชุมชนเสมือนจริง  
ซึ่งในการสนทนานั้นเปนการสื่อสารโดยการใชคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการสื่อสาร (CMC) 
ซ่ึงไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ (space and time) รูปแบบที่ใชในการติดตอส่ือสารถึงกันนั้น  
ก็จะสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดหลากหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนแบบ one – to – one, แบบ one 
– to – many และแบบ many – to – many จากลักษณะพิเศษดังกลาวทําใหชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะ
เปนการแบงเปนชุมชนเสมือนจริงยอย ๆ ที่อยูรวมกันและมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย  และ       
มีการทับซอนกันระหวางชุมชนยอย ๆ ในเวลาเดียวกัน 

นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวา มีลักษณะของการเคลื่อนยายของชุมชน ในลักษณะ 
ของการเคลื่อนยายจากชุมชนจริงไปสูชุมชนเสมือนจริง คือ การเพิ่มชองทางการสื่อสารจากกลุมคน
ที่รูจักกันอยูแลวใหสามารถติดตอส่ือสารกันผานทางคอมพิวเตอร โดยปราศจากขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานที่  เกิดเปนชุมชนเสมือนจริง  ลักษณะการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่ง 
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ไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง คือ การจับกลุมกันของผูใชที่รูจักกันในการติดตอส่ือสารกัน
ผานทางคอมพิวเตอร  จากโปรแกรมหนึ่งไปใชอีกโปรแกรมหนึ่ง หรือ จากหองสนทนาหนึ่งไปใช
อีกหองสนทนาหนึ่ง และลักษณะการเคลื่อนยายชุมชนจากชุมชนเสมือนจริงไปสูชุมชนจริง คือ  
การที่กลุมคนที่รูจักกันในการสื่อสารกันผานทางคอมพิวเตอร  เกิดความตองการที่จะรูจักกันมากขึ้น  
ดังนั้นจึงนัดหมายและรวมกลุมกันเพื่อพบปะและติดตอส่ือสารกัน  โดยชองทางอื่นที่นอกเหนือจาก
การสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร 

ผลจากการวิจัยนี้  ทําใหพบวาในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  มีลักษณะการเคลื่อนยาย
ของชุมชนใน 3 ลักษณะ  คือ  การเคลื่อนยายจากชุมชนจริงไปสูชุมชนเสมือนจริง  การเคลื่อนยาย 
จากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่งไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง  และการเคลื่อนยายจากชุมชน
เสมือนจริงไปสูชุมชนจริง  แตยังไมไดศึกษาลึกซึ้งถึงกระบวนการเคลื่อนยาย  และสาเหตุของการ
เคล่ือนยายของชุมชนใน 3 ลักษณะดังกลาว  ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังตอไปจึงขอเสนอใหมีการศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นของพฤติกรรมการเคลื่อนยายของชุมชน และสาเหตุในการเคลื่อนยายของชุมชน  
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมในการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรมากขึ้น ตลอดจนอาจนําไปสู
แนวคิดของการกอใหเกิดชุมชนเสมือนจริงที่แพรหลายมากกวานี้ในอนาคต 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 จากการวิจัย เร่ือง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาภาษาไทย
ผานโปรแกรม  Pirch98  บนเครือขายอินเทอรเน็ตนี้  พบวามีประเด็นอ่ืน ๆ ที่นาสนใจอีกหลาย
ประเด็น  ที่อยูนอกเหนือจากขอบเขตของงานวิจัย  ดังตอไปนี้ 

1. จากผลการวิจัยนี้พบวา  ในการสื่อสารนั้นนอกจากผู ส่ือสารตองการที่จะสื่อ
ความหมาย  (Meaning) ของสาร  (Massages) แลว  ผูส่ือสารยังมีความพยายามในการที่จะถายทอด
อารมณ และความรูสึกตาง ๆ (Emotion  and  Feeling) ไปในการสื่อสารดวย  ดังจะเห็นไดจากการ
ส่ือสารในโปรแกรม Pirch98 นั้น แมวาจะเปนการสื่อสารกันดวยตัวอักษร แตผูใชก็พยายามที่จะ
สรางสรรคตัวอักษรใหกลายเปนสัญลักษณที่แสดงถึงอารมณ  หรือลักษณะเฉพาะบางอยางที่เขาใจกัน
ในกลุมผูใช  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปอาจตองศึกษาถึงรูปแบบ และกระบวนการสรางสัญญะ 
เพื่อถายทอดอารมณและความรูสึกของผูสนทนา เพราะจะทําใหเขาใจในความหมายของการ
สนทนาผานโปรแกรม Pirch98 หรือ โปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ที่มีการสื่อสารกันในลักษณะที่ใช
ขอความเชนเดียวกันไดอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
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2. การใชขอความในการสนทนานั้น  พบวานอกจากมีความหมายตรงตามขอความแลว  
บางครั้งขอความที่ใชในการสนทนาอาจมีความหมายแฝงบางอยางในขอความนั้น   ในการวิจัยคร้ังตอไป
สามารถศึกษารูปแบบ  หรือกระบวนการในการตีความหมายแฝงในขอความที่สื่อสารเหลานี้ได   
จะเปนประโยชนตอผูใชโปรแกรมสนทนาที่ส่ือสารโตตอบกันดวยตัวอักษร  เพื่อใหเขาใจคูสนทนา
มากยิ่งขึ้น 

3. จากการวิจัยพบรูปแบบการสื่อสารที่เปนลักษณะพิเศษของการสื่อสารผานตัวกลาง
ดวยคอมพิวเตอร  (Computer - Mediated Communication)  คือ  การทับซอนของชุมชนเสมือนจริง  
ซ่ึงเปนการสื่อสารที่ผูใชสามารถสื่อสารกับผูที่อยูในชุมชนเสมือนจริงอื่น ๆ หลายชุมชนในเวลา
เดียวกัน  ซ่ึงแตละชุมชนอาจมีความนาสนใจ  หรือประเด็นในการสนทนาที่แตกตางกัน  ดังนั้นในการ
วิจัยคร้ังตอไปสามารถศึกษารูปแบบของการทับซอนของชุมชนเสมือนจริง หรือการปรับตัวของผูที่
อยูในการสื่อสารที่ทับซอนของชุมชนเสมือนจริง  จะเปนประโยชนตอผูที่ตองอยูในสถานการณที่มี
การทับซอนกันของชุมชน  เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน  และการพัฒนาในอนาคต          
ที่การสื่อสารจะมีความสะดวก  รวดเร็ว  และไมมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง และเวลา  โอกาสที่
จะตองอยูในสถานการณที่มีการทับซอนกันของชุมชน  ทั้งชุมชนในความเปนจริง  และชุมชน
เสมือนจริงอาจเกิดขึ้นได 

4. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมทางสังคมของผูใชโปรแกรมสนทนา  Pirch98   
มีรูปแบบที่นาสนใจ คือ มีการเคลื่อนยายไปมาระหวางชุมชนจริง และชุมชนเสมือนจริง ที่มีการ
ติดตอส่ือสารกันผานโปรแกรมคอมพิวเตอร  รวมทั้งการเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่ง  
ไปยังชุมชนเสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง ในการวิจัยคร้ังตอไปสามารถศึกษา ปจจัย รูปแบบ และ
กระบวนการเคลื่อนยายชุมชนดังกลาวนี้  อาจเปนประโยชนตอการทํานาย หรือ การคาดการณ
รูปแบบการติดตอส่ือสารในอนาคต รวมถึงการเตรียมตัว และปรับตัวใหเขากับรูปแบบการ
ติดตอส่ือสารเหลานั้น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับผูใชโปรแกรมสนทนาทั่วไป 
จากการศึกษารปูแบบและพฤติกรรมในการสื่อสาร ในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม  

Pirch98  มีประเด็นทีจ่ะเสนอแนะใหกับผูที่ใชโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ทั่วไป  ดังนี ้
1. โปรแกรม  Pirch98  เปนรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร 

(Computer - Mediated Communication) ที่ผูใชโปรแกรมสามารถสื่อสารโตตอบกันได (Interactive 
Communication) โดยที่ผูสนทนาอาจไมจําเปนตองรูจักกัน ไมเคยเห็นหนากันมากอน ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไวในตอนตน พบวาผูใชโปรแกรมสวนใหญมักจะมีการปกปดขอมูล
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บางอยาง  หรือมีการสวมบทบาทสมมุติ  ดังนั้น  ผูใชโปรแกรมควรใชวิจารณญาณอยางมากในการ
สนทนา  รวมถึงโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ที่มีการสื่อสารในลักษณะเดียวกันนี้ดวยเชนกัน 

2. ผูใชโปรแกรม  Pirch98  หรือโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ที่ใชตัวอักษรในการสื่อสาร
กันผานคอมพิวเตอร  หากเขาใจในสัญลักษณตาง ๆ ที่แสดงในขอความที่สนทนา จะทําใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. โปรแกรม  Pirch98 หรือ การสื่อสารผานตัวกลางดวยคอมพิวเตอร ในรูปแบบอื่น ๆ  
เปนเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มชองทางในการสื่อสารใหมากขึ้น  
ดังนั้น  ผูใชสามารถที่จะศึกษาความสามารถของตัวโปรแกรม และนํามาประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวัน  ที่นอกเหนือจากความบันเทิงเพียงอยางเดียว DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 124

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กรภัทร  สุทธิดารา  และ ดนุพล  กิ่งสุคนธ.  (2542).  CHAT Pirch, mIRC, Comic Chat,  
 Webchat, Webboard.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอินโฟเพรส. 
กิตติ  กันภัย.  (2543).  มองสื่อใหม  มองสังคมใหม.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ.  (2543).  การสื่อสารระหวางบุคคล  (พิมพคร้ังที่ 2)  .  กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ ณ ฌาน. 
ศรันย  ไมตรีเวช.  (2541).  กะเทาะเปลือก  Pirch98.   กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโปรวิช่ัน. 
สุกัญญา  สุดบรรทัด.  (2546).  เอกสารการสอน  วิชา  Information  Technology  and  Society.   
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (Frank  Webster,  Theories  of  the  Information,  Society,   

London,  Routledge, 1995) 
 

บทความ 
 

ธีรพล  ภูรัต.  (2545).  “ชุมชนเสมือนจริง  :  ปรากฏการทางการสื่อสารที่นาจับตามอง.”   
วารสารนักบริหาร   (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 

ศุภชัย  บุญสุวรรณ.  (2542, สิงหาคม).  “Chat  บนอินเทอรเน็ตเรื่องที่พอแมตองรูทันลูก.”    
นิตยสาร  Computer Time, 8, 6 - 8. 

 
วิทยานิพนธ 

 
จิรัฐ  ศุภการ.  (2545).  การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร.   กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 

DPU



 125

พิเชษฐ  เวชพลรักธรรม  (2544).  การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของวัยรุนท่ีสื่อสารในหองสนทนาบน 
เครือขายอินเทอรเน็ต.   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

รัตนาวลี  เกียรตินิยมศักดิ์.  (2542).  มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร :  
กรณีศึกษา  www.pantip.com  และ  www.sanook.com.  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร.  กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุมนา  อุษณียมาศ.  (2543).   สัญญะทางเพศในหองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยา 
 ยุคหลังสมัยใหมของ  IRC.WEBMASTER.COM.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร.    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิทวัส  เถ่ือนทอ.  (2543).  รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบนเครือขายไออารซี.   

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
ภาษาตางประเทศ 

 
BOOKS 

 
Baron, R.A., & Byrne, D. (1977).  Social Psychology : Understanding Human Interaction. 
 Boston : Allyn & Bacon. 
Knapp, M.L., & Vangelisti, A.L. (1992).  Interpersonal Communication and Human 

 Relationships.  Boston : Allyn & Bacon. 
Michael D. Scott West Virginia University, William g. Powers University of Missouri, Columbia. 
 (1998).  Interpersonal Communication a Question of Needs. 
Steven G. Jones. (1998).  Cybersociety 2.0 Revisiting Computer – Mediated Communication  

and Community.  Thousand oaks London New Delhi : SAGE Publications International  
 Educational and Professional. 
 
 
 
 

DPU



 126

ELECTRONIC  SOURCES 
 

Charles R. Berger & Steven H. Chaffee.n.d.  Handbook of Communication Science. Curtis  
(1991), Serpentelli (1992), Rheingold (1993), Kennedy (1994), Penkoff (1994) and  
Reid. (1994). James Sempsey Homepage.  The Psycho – Social aspects of Multi –  
User Dimensions In Cyberspace.  Available from  
http://www.usyd.edu.au/su/social/papers/sempsey1.html 

Jaye A.H. Lapachet Homepage.  Virtual Communities in Education : Talking the learning  
Out of the Classroom.  Available from   
http://is.gseis.ucla.edu/impact/s94/students/jaye/jaye_final.html 

Jen Clodius (U Wisconsin). Homepage.  Ethnographic Fieldwork on the Internet. Available from   
http://www.usyd.edu.au/su/social/papers/clodius.html 

J.Michael Jaffee, Ypung – Eum Lee, Li – Ning Huang, and Hayg Oshagan Homepage. Gender,  
Pseudonyms, and CMC : Masking Identities and Baring Souls. Available from   
http://www.research.haifa.ac.il/~jmjaffe/genderpseudocmc/   

John Perry Barlow.  (1984).   Elizabeth M Reid Homepage.  Electropolis : Communication  
and Community On Internet Relay Chat.  (1991).  Available from   
http://people.we.mediaone.net/elizrs/electropolis.html. 

Kiesler, Siegel, & McGuire. (1984).  J. Michael Jaffee, Ypung – Eum Lee, Li – Ning Huang,  
and Hayg Oshagan Homepage.  Gender, Pseudonyms, and CMC : Masking Identities  
and Baring Souls.  Available from   
http://www.research.haifa.ac.il/~jmjaffe/genderpseudocmc/ 

Mac Nelson Homepage.  Virtual Communities.   from   
 http://www.langara.bc.ca/sociology/mason.html 
Merrill Morris Homepage.  The Internet as Mass Medium.  Available from   
 http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/morris.html 
 
 
 
 

DPU



 127

Reid (1991), Ruckman (1992), Arlstrom (1992), Rosenberg (1992), Curtis (1993), 
 Roush (1993), Elmer – DeWitt (1993), Penkoff (1994), Snell. (1994).  

James Sempsey Homepage.  The Psycho – Social aspects Of Multi – User 
Dimensions In Cyberspace.  Available from   
http://www.usyd.edu.au/su/social/papers/sempsey1.html 

Richard  Seltzer. (1995).  Anonymity for Fun and Deception : The Other Side of   
‘Community’.   Available from   
http://www.samizdat.com/anon.html 

Stephen C. Cheng Homepage.  What is “chatting” on the internet, and how is it different 
 from face – to – face interaction ?.  Available from   
 http://www.sscnet.ucla.edu/soc/classes/s098/cheng/ 
Storm A. King November.  (1994).  The Psychology of Cyberspace.  Available from   
 http://webpages.charter.net/stormking/cyberpsy.html 
http://www.december.com/cmc/theory 
http://www.indiana.edu/~tisj/readers/toc/15.html 
http://www.pirchman.cjb.net 
http://www.thaiware.com 
 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 129

แนวคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่นํามาสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 
การสื่อสารของผูสนทนาในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98   
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
  

สวนที่ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
 
 
 

 
      
     ช่ือ – นามสกุล ………………………………………………………………... 
     อายุ ………………………………………………………………………….…  
     เพศหญิง / ชาย ………………………………………………...…………….…        
     อาชีพ …………………………………………………………………………. 
     ช่ือบริษัท / หนวยงาน / องคกร ……………………………………………….. 
     ระดับการศกึษา ……………………………………………………………….. 
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สวนที่ 2 
  

แนวคําถามสําหรับการสมัภาษณกลุมและการสัมภาษณเจาะลึก 
 
 

1. ทานรูจักการสือ่สารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 คร้ังแรกไดอยางไร 
2. ทําไมทานจึงตดัสินใจเลือกใชโปรแกรม Pirch98 ในการติดตอส่ือสาร 
3. ทานใชเวลาในการเขาไปสือ่สารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 วันละกี่ช่ัวโมง  

เลนเวลาไหน  และสวนใหญเลนที่ไหน 
4. มูลเหตุอะไรที่ทําใหทานตัดสินใจเขาไปสื่อสารกับบุคคลอื่น  ๆ ในหองสนทนาผานโปรแกรม 

Pirh98 
5. การสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 มีอะไรที่โดดเดน และทานประทบัใจ

สวนไหนของโปรแกรม Pirch98 
6. ทานใชหลักเกณฑใดในการเลือกบุคคลที่ทานตองการสื่อสารดวยในหองสนทนา 
7. ในแตละครั้งที่ทานเขาไปสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 ทานสนทนา

กับบุคคลเดิม ๆ บอยครั้งแคไหน 
8. ในแตละครั้งที่ทานเขาไปสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 ทานเคยสมมุติ

ตัวเองเปนบุคคลอื่นหรือไม 
9. ในแตละครั้งที่ทานเขาไปสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 ทานแสดงบทบาท

เปนอะไร  และมีการแสดงออกอยางไร 
10. หลังจากที่ทานเขาไปสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 หลาย ๆ คร้ังแลว

ทานรูสึกอยางไรเกี่ยวกับการสื่อสารในหองสนทนารูปแบบนี้ 
11. หลังจากที่ทานเขาไปสื่อสารในหองสนทนาผานโปรแกรม Pirch98 แลวนั้น ทานเคย

นัดพบ  หรือไดมีการติดตอกนักับบุคคลที่เคยสนทนาดวยหรือไม 
12. อ่ืน ๆ 
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