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บทคัดยอ 
 

การวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจาก 

การสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  เพื่อทราบถึงมุมมองความคิดทางดานทัศนคติ

เร่ืองเพศของผูสนทนาที่มีตอผูรวมสนทนา  โดยการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ

ผานกลองภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัย             

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนตัววิเคราะหผลทางดานทัศนคติและพฤติกรรมของ             

ผูสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog ) ใชการสัมภาษณกลุม (Focus Group) โดยใชกลุมที่มี

อยูแลวตามธรรมชาติ  คือ  กลุมตัวอยางที่คลายคลึงกันและตรงตามที่ผูวิจัยตองการ  ผูวิจัย             

ใชกลุมตัวอยางกลุมที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมาเปนผูรวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   

ซ่ึงใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ  (Snowball Sampling) แลวจึงนําผลการสัมภาษณมา

วิเคราะหและประเมินผลเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา 

กลุมที่ศึกษาทัศนคติดานเพศโดยเห็นวาการสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) กลุมตัวอยางมีความเห็นวาเปนเรื่องปกติ โดยใหเหตุผลเพราะเปน
เร่ืองของรสนิยมสวนตัวของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความสนใจและความชอบของแตละคน ในดาน
การเปดเผยเรื่องเพศของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ถือวาเปนเรื่องปกติ เปน
สิทธิสวนตัวของแตละบุคคลและคือสิทธิที่ทุกคนพึงกระทํา และไมถือเปนเรื่องผิด ในดาน
ระยะเวลาและเหตุผลของผูสนทนาในการตัดสินใจนัดพบกับกลุมผูรวมสนทนาภายนอกหอง
สนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เห็นวาเปนเรื่องปกติแมจะอยูภายนอกก็มีการสนทนาผาน
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ทางโทรศัพทพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยูเปนเรื่องปกติอยูในดานพฤติกรรม พบวา เกิดจากการสราง
ความสนิทสนม ความเชื่อใจซึ่งกันและกันเปนระยะเวลาหนึ่งที่คิดวาสามารถพบเจอกันได จึงเกิด
การตัดสินใจนัดพบกันระหวางเพื่อสรางความสัมพันธกันตอไป  

นอกจากนี้พบวาทัศนคติการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ผูสนทนาจะตองใชวิจารณญาณในการเปดเผยตอผูรวมสนทนา 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอตนเองและมีขอจํากัดตอการเปดเผยตัวตนของตนเองตอผูรวมสนทนา
เพื่อปองกันไมใหกอเกิดความเสียหายตอตนเองในภายหลัง ไมถือวาการสนทนาดานเพศผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนส่ิงที่มีปญหาตอตัวเอง หากมองในทางตรงขามกันโปรแกรม
แคมฟรอก (Camfrog) เปนสวนที่ชวยลดปญหาสังคมมากกวาเปนปญหาของสังคมที่เพิ่มขึ้นอีกคือ 
สามารถลดการออกไปเที่ยวกลางคืน หรือสรางความรําคาญใหแกผูอ่ืนในยามค่ําคืน  และลดการเกดิ
การติดเชื้อจากโรคตางๆ ที่เกิดจากการติดตอทางเพศไดอีก  
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     ABSTRACT 

The aim of this research is  to reach the behavior and perspective regarding gender  

among youths  in Camfrog program, in order to get their  perspective  with people they talk and 

do sexed act  through  this program. This is qualitative research which emphasis on the 

interviewing in focus group (nature sampling) to analyze  their perspective, selected from  

snowball sampling groups to get the evaluation follow the aim of this research 

Results 

Conversation through Camfrog program is the right of human, depends on personal 

taste . To compare relationship by conversation through Camfrog program with other live chat 

program which web camera available, also other chat program that users can further more in 

making relationship, there are not any differences, in order to explain to this point, all other live 

chat programs which web cameras are available also let users express their personal tastes, and 

passions among groups of similar interests, after all, users can exchange their telephone number 

which lead them get easier connections for more relations. 

Concerning of using Camfrog program is about  to  reveal  user’s face pass web camera, 

this is up to the judgment of users’ itself, weather they pleasure to protect  themselves  from  

unknown dangers which might come after or not. In the other side, useful of using this program is 

จ 
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still have, that is ,it helps prevent youth going out in night life that will bring them chances of 

getting infections decease and reduce some other social problem. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาของปญหาที่มาและความสําคัญ 

ระบบสารสนเทศเปนระบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology 
/IT)  และการทํางานของผูใชทุกระดับในองคกร   เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและ     
การใหบริการ ที่รวดเร็ว  แตการเปลี่ยนรูปแบบของสังคมที่นําไปสูยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่มีการรับรูขาวสารและการสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นจึงทําใหกระบวนการสื่อสารผาน          
ทางไปรษณียมีการติดตอกันนอยลง  เกิดเปนการติดตอกันทางอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงเราเรียกวา  อีเมล
(E-mail)  แตกระนั้นกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็มิไดหยุดนิ่ งตามกาลเวลา               
ยังคงพัฒนารูปแบบของการสื่อสารตอไปอีกอยางไมจํากัด  โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหผูเลน
สามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น    ระบบการสื่อสารผานโปรแกรมที่ผูเลนไดใชติดตอกัน
อยางแพรหลายนั้น  คือ   IRC: The Internet Relay Chat ซ่ึงเปนการสนทนาหรือคุยกันผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต   โดยสามารถโตตอบกันไดในเวลาเดียวกัน (Real Time) นอกจากนั้นผูเลนยังสามารถ
สนทนาเปนกลุม หรือหลายคนในเวลาเดียวกันหรือจะเชิญผูเลนอ่ืนๆรวมสนทนาเขามาสนทนาใน
หองสวนตัว (Private Room ) ในการสื่อสารหรือเทคโนโลยีใหมๆ ของในสังคมปจจุบัน  การใช
อินเตอรเน็ตปจจุบันในไทย   มีการขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุมผูเลนที่
เปนเด็กวัยรุน  หรือผูเลนที่เปนเด็กรุนใหม  (The Young Generation)  ซ่ึงใชอินเตอรเน็ตเปน
ส่ือกลางในการติดตอส่ือสารโดยใชวิธีการสง E-mail กับผูเลนคนอื่นๆ เกิดเปนการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคลชองทางใหม ซ่ึงสวนใหญจะเริ่ม 
พัฒนามาตั้งแตยังไมเคยรูจักกันมากอนจนพัฒนากลายมาเปนเพื่อนกันในเวลาตอมา 

ในอนาคตสังคมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติที่เปนส่ือกลาง ในการติดตอการ
ส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication) หรือ CMC ซ่ึงหมายถึง
กระบวนการของการสื่อสารของมนุษยผานคอมพิวเตอรมีความเกี่ยวของกับคนในสถานการณมี
สวนรวมสนับสนุนการใชส่ือเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ซ่ึงคอมพิวเตอรถือเปนองคประกอบสําคัญ
ของการสื่อสารในปจจุบัน   การสื่อสารผานคอมพิวเตอร CMC ที่ในสังคมไทยกําลังนิยมกันอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาเพื่อนใหมหรือการสรางความสัมพันธของผูเลนที่ไมเคยรูจักกัน
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มากอน  โดยใชเครื่องมือสมัยใหมที่เรียกวา Instant Messenger Service (ไพลิน บุญเดช,2544 : 43 ) 
เปนบริการอยางหนึ่ง  บนอินเตอรเน็ตที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน  เปนลักษณะบริการ
รับสงขอความแบบอัตโนมัติ สามารถโตตอบไดในทันที   ประกอบดวยบริการชนิดจําพวก  ICQ 
IRC PIRCH  MSN หรือ เกมออนไลนตางๆโดยบริการตางๆดังกลาวมีความหมายและลักษณะดังนี้ 

ไอซีคิว (ICQ) คือ เปนโปรแกรมที่ใชเลนสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต ที่ยอมาจาก I SEEK 
YOU 

Internet Relay Chat หรือ IRC คือ ระบบเครือขาย Client/Server (ผูใชบริการ/ผูใหบริการ) 
อํานวยความสะดวกในการสื่อสารสนทนากันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในลักษณะ Text หรือ    
การสงขอความโตตอบกัน  ผูเลนสามารถที่จะจัดตั้ง Channel หองสนทนาหรือกลุมสนทนา       
ของตัวเองในการที่จะสนทนาพรอม ๆ กันหลาย ๆ คนหรือตองการสนทนาในลักษณะสวนตัว       
ก็สามารถที่จะทําไดบางหองสนทนา (Channel) ก็จะมีการตั้งกระทู (TOPIC) ไวในการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นหรือขอมูลขาวสารระหวางกัน 

Pirch ยอมาจาก PolaGeek's IRC Hack ซ่ึงเปนโปรแกรมการสนทนาแบบระบบ IRC         

ที่สามารถใชในการสนทนาที่ไดรับความนิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง   ที่ผูเลนสามารถใชสนทนา      

ผานทางโปรแกรม ไดเชนเดียวโปรแกรมสนทนาอื่นๆ 

MSN ( Microsoft Messenger Service ) เปนการบริการการสนทนาแบบโตตอบกัน         

โดยเปนลักษณะบริการชนิดหนึ่งชื่อวา “Instant Messenger Service” ลักษณะของบริการชนิดนี้   

เปนการพิมพขอความโตตอบกัน  โดยปรากฏขอความตางๆ ที่สนทนากันบนหนาจอทันที 

นอกจากนั้นยังเกิดบริการเสริมตางๆ พวงตามมาประกอบดวย 

- การเก็บขอความที่สงมาขณะที่ผูเลนไมออนไลนและแจงเตือนเมื่อมีการออนไลนคร้ังตอไป 
- การรับไฟลสงไฟล 
- สนทนาดวยเสียง 
- สนทนากับโทรศัพทโดยตรง 
- แสดงรายชื่อและสถานะของบุคคลอื่นๆ ที่ตองการสนทนาดวย ฯลฯ 

คุณสมบัติตางๆ เหลานี้ขึ้นอยูกับผูออกแบบซอฟแวรและระบบของเซอรฟเวอร  Instant 

Messenger Service ที่ผูเลนรูจักกันมากในหมูผูเลนเว็บแคม (Webcam) โดยผูเลนสามารถเว็บแคม 

(Webcam) สนทนาผาน ไดอยาง ไมแตกตางกัน (ไพลิน บุญเดช, 2544 : 43) 
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แคมฟรอก  (Camfrog)เปนโปรแกรมที่สามารถติดตอส่ือสารได 2 ทาง (Two - Way 
Communication) ซ่ึงเปนการพูดคุย (Chat) ระหวางบุคคลที่เปนชุมชนทางอินเทอรเน็ต โดย        
แบงออกเปนหองๆ ตามหัวขอในการสนทนา โดยในปจจุบันจะมี 2 โซนหลักๆ คือ โซนทั่วไป 
(General) และโซนผูใหญ (18+ Only) ซ่ึงการพูดคุยจะมีการผนวกกับกลอง (Web Camera หรือ 
Web Cam) โดย  ผูเลนสามารถลงทะเบียนใชงานเหมือนโปรแกรมสนทนาทั่วไป  หลังจากนั้นจึง
สามารถเขาไปเลือกหองสนทนาพูดคุยไดหลายๆ คนพรอมกัน  

เมื่อเขาไปแลวโปรแกรมจะแสดงวามีคนใชบริการภายในหองกี่คน และใครที่เปนเจาของ
หอง (Owner) ในปจจุบันปญหาที่พบ คือ การแสดงโชวลามกในรูปแบบตางๆ ผานกลอง ไมวาจะ
เปนการโชวเปลื้องผา การแสดงทาทางเลาโลม การสําเร็จความใครดวยตนเอง รวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธทั้งแบบเห็นหนาและไมเห็นหนา ในอดีตจะเปนชาวตางชาติโชว แตปจจุบันจะเปนคน
ไทยโชวเสียมากกวา โดยการเปดหองของคนไทยขึ้นมาเอง ซ่ึงประเทศไทยถือวาเปนกลุมผูเลนมาก
เปนอันดับที่ 3 ของโลก  

ในขณะเดียวกันการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ไดเปนที่แพรหลายในหมู     
ผูเลนระดับนักศึกษาและระดับคนทํางานมากขึ้น  เนื่องจากเปนการผอนคลายและเปนการพบปะ
สังสรรคในการไดพูดคุยกับกลุมเพื่อนหรือเพื่อนใหมที่ผูเลนที่ไมเคยรูจักกันมากอน  โดยถือเปน
การแลกเปลี่ยนในรูปแบบความคิดเห็นตางๆ  ซ่ึงขึ้นอยูกับผูเลนที่จะใชสอยกับผลใหเกิดประโยชน
ของตัวเครื่องมือในการสื่อสารไมวาจะเปนการสงงานหรือแลกเปลี่ยนงานในเรื่องตาง  ประกอบถึง
ความสะดวกสบายของตัวผูเลนและทําใหเพลิดเพลินไปกับลูกเลนของตัวโปรแกรมที่มีฟงกช่ันงาน
ตางๆที่ใหผูเลนไดเลนกันนอกเหนือจากการสนทนาการสื่อสารผานคอมพิวเตอร CMC ที่ใน
สังคมไทยกําลังใหความนิยมในขณะนี้   โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาเพื่อนใหมหรือการสราง
ความสัมพันธกับคนที่ไมเคยรูจักมากอน   และจากการสํารวจของมาสเตอรการด (กรุงเทพธุรกิจ, 28 
เมษายน 53 : 8 ) พบวา การสนทนาออนไลนกับครอบครัวและเพื่อนฝูงไดพิสูจนแลววาเปนวิธีที่
ประสบความสําเร็จมากที่สุด  สําหรับการติดตอเปนประจําทุกวัน แลวชาวไทยรอยละ 20 นิยม
สนทนา (Chat) ออนไลนโดยเฉลี่ยสัปดาหละครั้ง   รูปแบบการสรางความสัมพันธการสื่อสาร
ออนไลนที่มีการพัฒนามาเห็นหนาตากันแบบในชีวิตจริง   ในปจจุบันนี้ความสัมพันธทาง
อินเตอรเน็ตกําลังใหความสนใจในแงของผลประโยชนและผลกระทบจากการใช  เชนที่ กิตติ  
กันภัย ( กาญจนา แกวเทพ  และคณะ, 2543 : 11 ) ไดกลาววามีนักวิชาการไมนอยที่เสนอวาวิธีการ
มองคอมพิวเตอรควรจะเปนการมองเพื่อแสวงหาจุดดีเพื่อนํามาใชกับ   การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อาทิ  กระดานขาว  (Bulletin Board) สามารถ  สรางสายสัมพันธและ
มิตรภาพในหมูคนที่อาจจะไมมีโอกาสไดพบกันเลยถาไมมีคอมพิวเตอร CMC อาจชวยเพิ่มพูน
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ภาพลักษณของตัวตน (Self - image) ทําใหชัดเจนและรูจักตัวเองยิ่งขึ้น และนําไปสูความรูสึกที่วา
ตองควบคุมตนเอง (Self - control) ที่อดีตไมเคยรูสึกเลยก็เปนได  นอกจากนั้น CMC ยังเอื้อตอ
บรรยากาศความเปนประชาธิปไตยโดยอาศัยเครือขาย Computer  Network Democracy ที่มีการ
จัดตั้งแลวในหลายประเทศเปนเวทีประชาธิปไตยที่ทุกเสียง  มีความเทาเทียมกันในการแสดง    
ความคิดเห็น  ซ่ึงอินเตอรเน็ตที่มีการเปดใหใชงานอยางเสรีถือเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตทั้ง
ทางภาคธุรกิจและความสะดวกสบายในการสื่อสาร   แตทวากลุมคนบางสวนไดนํามาใชในทางที่
ผิดแปลกออกไปตามความตองการของผูใชที่กําลังเปนปญหาในปจจุบัน 

แคมฟรอก (Camfrog) เปนตัวโปรแกรมที่คลายกับ IRC (The Internet Relay Chat) ตางกัน      
ที่สามารถมองเห็นหนาตาของผูใชที่สนทนาดวยได  และสามารถสังเกตพฤติกรรมของคูสนทนาได    
ยิ่งไปกวานั้น  การที่เขาหองกลุมสนทนาไดนั้นผูใชจะตองทําตามมารยาทและกฎของเจาของหอง
สนทนาที่ไดกําหนดไว   หากสามารถรับตามขอตกลงผูเลนสามารถเขารวมสนทนากับสมาชิก     
ภายในหองได  และสามารถสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกภายในหองที่มีช่ือรวมเขากลุมสนทนา   
ภายในหอง   หากผูสนทนาคนใดหรือสมาชิกนั้นเต็มใจที่เปดกลองใหผูเลนก็สามารถมองเห็น          
และสังเกตถึงพฤติกรรมของผูรวมสนทนาภายในหอง   ที่รวมกลุมไดแคมฟรอก (Camfrog)              
เปนซอฟตแวรของบริษัทแคมแชร (Camshare) สามารถใหผูเลนสามารถแลกเปลี่ยนภาพหรือ        
แสดงพฤติกรรมตางๆ ผานกลองวีดีโอและเสียงผานทางอินเทอรเน็ต  โดยโปรแกรมนั้นสามารถใช    
ในการประชุมออนไลนโดยมีผูเลนไดหลายคนพรอมกัน แคมฟรอก  (Camfrog) แตกตางจาก
โปรแกรมทั่วไปโดยผูเลนสามารถใชโปรแกรมบนเซิรฟเวอร (Saver) ของตัวเองได   ในปจจุบัน
แคมฟรอก (Camfrog) สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด   และการแสดงภาพพฤติกรรมตางๆผาน
กลองวีดีโอได    รวมถึงการสนทนาเรื่อง การทองเที่ยว  กีฬา ภาษา วัฒนธรรม และเลนเกมตอบ
ปญหาผานออนไลน แมแตเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ หรือการรวมเพศผานกลองขณะออนไลน 
ภายในแคมฟรอก (Camfrog ) ซ่ึงแคมฟรอก (Camfrog) มีการใชงานแบงออกเปนหอง  โดยแตละ
หองจะแบงออกตามหัวขอ           

ในการสนทนา   เชนหองสําหรับสนทนาภาษาอังกฤษ  ภาษาอิตาลี  ภาษาเยอรมัน สําหรับ     
ฝกภาษา  ซ่ึงรวมไปถึงภาษามือสําหรับคนพิการที่มีการเปดไวใหคนพิการไดมีโอกาสสนทนา
ออนไลน   หลายหอง  นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับพูดคุยเร่ืองเพลง หรือเลาเรื่องผี อยางไรก็ตามการ
ใชงาน  สวนใหญในแคมฟรอก (Camfrog) เปนการใชงานสําหรับชมและแสดงภาพลามกทาง
อินเทอรเน็ต ในประเทศไทยซึ่งคนไทยเปนกลุมผูใชบริการโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาก
เปนอันดับที่ 3 ของโลก   ซ่ึงจากการใชงานที่มีการถูกวิพากษวิจารณสูงมากในประเทศไทย  ไดมี
ขาวออกมาวา   ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พยายามหามการใชงาน
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แคมฟรอก (Camfrog) ในประเทศไทย   ซ่ึงสามารถกอใหเกิดปญหาการขายบริการทางเพศ  สําหรับ
เยาวชน  

แคมฟรอก (Camfrog) เปนซอฟแวร (Software) สามารถใหผูใชสามารถแลกเปลี่ยนภาพ      

จากเว็บแคม (WebCam) และเสียงผานทางอินเทอรเน็ต โดยโปรแกรมนี้สามารถใชใหมีการประชุม

ออนไลนไดหลายคนพรอมกัน แคมฟรอก (Camfrog) แตกตางจากโปรแกรมทั่วไปโดยผูใชสามารถ   

ใชโปรแกรมบนเซิรฟเวอรของตัวเองได  ในปจจุบันแคมฟรอก (Camfrog) มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิด และการแสดงวีดีโอ หลายอยางรวมถึงเรื่อง การทองเที่ยว กีฬา ภาษา วัฒนธรรม เลนเกม

ตอบปญหาออนไลน แมแตเรื่องทางเพศ หรือการรวมเพศออนไลนในแคมฟรอก (Camfrog) 

แคมฟรอก (Camfrog) มีการใชงานแบงออกเปนหองโดยแตละหองจะแบงออกตามหัวขอ

ในการสนทนา เชนหองสําหรับพูดคุยภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน สําหรับฝกภาษา ซ่ึง

รวมไปถึงภาษามือสําหรับคนพิการที่มีการเปดไวใหคนพิการไดมีโอกาสคุยกันออนไลนหลายหอง  

นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับพูดคุยเรื่องเพลง หรือเลาเรื่องผี อยางไรก็ตามการใชงานสวนใหญใน

แคมฟรอก (Camfrog) เปนการใชงานสําหรับชมและแสดงลามกทางอินเทอรเน็ต  ซ่ึงถือไดวา

โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนโปรแกรมที่สามารถแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมตางๆ

ของผูสนทนา ภายในหองสนทนาที่เขาไปรวมบริการและสามารถสรางความเปนตัวของตัวเองหรือ

จินตนาการอีกมุมของตัวเองออกผานทางสื่อได  และยังรวมไปถึงเปนสื่อสาธารณะที่มีความสําคัญ

ที่วัยรุนใชเปนพื้นที่ของการแสดงออกของกลุมวัยรุนอีกดวย  

จุดเปลี่ยนที่ทําใหคนสนใจโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มากขึ้น เนื่องมาจากการ
ประโคมขาวผานสื่อตางๆ การบอกตอๆ กันมา รวมไปถึงการตีขาวของหนวยงานราชการบางแหงที่
พยายาม   เขาไปแกไขปญหาทั้งๆ ที่ยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน  จึงกลายเปนการจุดประกายใหเกิด
ปญหา  หนักขึ้นเรื่อยๆ   การระบาดแพรหลายของสื่อลามก   ยิ่งในสังคมที่ไมมีการเรียนการสอนที่
ถูกตอง  ในเรื่องเพศศึกษาใหเปนภูมิตานทานสื่อเหลานี้ก็ยิ่งทําใหความหมายเกี่ยวกับเพศ  หยาบราย
หรือช่ัวชาลามกลงเรื่อยๆ (คมชัดลึก,17กุมภาพันธ50) ในขณะที่บานเมืองและเศรษฐกิจเริ่มถดถอย 
มีบุคคลวางงานเปนจํานวนมาก   แตรัฐบาลยังแยงชิงกับอํานาจและผลประโยชนของตนเองอยูนั้น 
ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือการวางงาน  และสิ่งเราเหลานี้ก็ถือเปนชองทางหนึ่งที่สามารถทําใหกลุมคน
วางงาน วัยรุน และ วัยทํางานเขามาพูดคุยสนทนาและสรางความสนใจมากขึ้นเมื่อมีการสราง
ความสัมพันธเพื่อผอนคลายในเรื่องทางเพศเกิดขึ้น  
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แตผูเขาใชบริการบางสวนพยายามเขาไปรวมบริการของสื่อเพื่อหาส่ิงที่นําเสนอเกี่ยวกับ      
การแสดงลามกอนาจาร   และเพื่อส่ือสารความสัมพันธพูดคุยกันเพื่อตอบสนองความตองการ
ระหวาง  คูสนทนากับความสุขของตนเอง  หรือเขาไปบันทึกภาพเพื่อการคา  มิหนําซ้ําอาจเปนการ
ลอลวง  เพื่อผลประโยชนตางที่ไมหวังอันพึงประสงค  โดยผูบริการอาจไมรูถึงภัยที่กําลังเกิดขึ้นกับ
ตัวเอง   ดั่งตัวอยางที่เราพบเห็นทางสื่อตางๆ  ในปจจุบันตามหนังสื่อพิมพหนาหนึ่งที่มีการนําเสนอ
ผานสื่อออกมาไมเวนแตละวัน   ดังเชนบทความของสื่อตางไดมีการเปดผลการวิจัยผูอํานวยการ
สถาบันรามจิตติ (ขาวสด , 24 กันยายน 51) กลาววา ตนทางของปญหาเหลานี้ คือ สภาพครอบครัวที่
ออนแอ ซ่ึงไมไดสงผล  ทําใหเด็กเสียชีวิตเทานั้น ยังมีปญหาทะเลาะวิวาท  ลวงละเมิดทางเพศ 
ยาเสพติด ยิ่งพื้นที่เจริญปญหาสังคมยิ่งเกิดเปนเงาตามตัว  มีมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่ไหนก็มี
ปญหามากที่นั่น ทั้งหอพัก รานเหลา โตะสนุก เปนแพ็กเกจที่ไมมีกติกาการแกปญหารองรับ 
นอกจากนี้เด็กเยาวชนเสพสื่อติดเกมอินเตอรเน็ตมากขึ้น  แคกรุงเทพฯมีรานอินเตอรเน็ตจดทะเบียน
เปนทางการ 5,000 ราน แตไมจดใบสั่งซ่ึงมีถึง 15,000 ราน นอกจากนั้นยังพบวาแถวหนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีรานอินเตอรเน็ตที่ใหบริการสําหรับกลุมเกยโดยเฉพาะ มีการเปดแคมฟ
รอก (Camfrog) ปลอยของหนาจอ  กลายเปนปจเจกนิยม  แตกฎหมายไมไดเขาไปกระทําการแต
อยางใดจากที่กลาวมาทั้งหมดนี้  จะเห็นไดวาความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร  
โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีผลตอประชากรไทยในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ที่ไดมีโอกาสเปดรับ
ขอมูลและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศไดอยางกวางขวางขึ้นและเปนไปโดยงาย  โดยการสราง
กลุมสังคมเสมือนลงบนอินเตอรเน็ตที่มีนักโปรแกรมเมอรที่จัดเขียนโปรแกรมเพื่อประโยชน
นํามาใชในการผอนคลายเรื่องทางเพศ   

ปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผูที่เลนสนทนาผานเว็บแคม (Camfrog) หรือพวกเลนอินเตอรเน็ต       
ขายเซ็กซ  หาเงินเลียนแบบตางประเทศ ( MGR Online  : 2 ก.พ. 2547) โดยการใชเว็บแคม 
(Camfrog) เปนชองทางดวยการใชกลองจิ๋วถายทอดสดการมีเพศสัมพันธขณะ Chat  กับสมาชิกผาน
เว็บแคม (Camfrog) และเริ่มระบาดเปนที่นาหดหูใจในหมูนักทองอินเตอรเน็ตทั้งในเด็กและผูใหญ                
โดยผูปกครองสวนใหญที่ปลอยใหลูกหลานอยูกับโลกอิเล็กทรอนิกสตองรู เทาทันเพราะ
อินเตอรเน็ต  คือ  ภัยในบานที่พรอมจะฆาคนไดหากไมรูจักเลือกในการเสพขอมูลแตในขณะที่คน
ทั่วไปที่เขามาสนทนากับการพูดคุยในบอรดหองเว็บแคม (Webcam) กับเพื่อนทั่วทุกมุมโลก จะมี
สักกี่คนที่จะรูวาคนกลุมๆหนึ่งที่มีการเปดหองของเว็บแคม (Webcam) ขึ้นมานั้นจะใชส่ือเหลานี้ที่
ออกแบบมา  เพื่อประโยชนทางการสื่อสารเปนชองทางในการหาเงินกับเทคโนโลยีเหลานี้โดยใช
เร่ืองเพศเปนตัวลอ    เพื่อสรางความสนใจใหกับหองตนเองใหอยูในระดับตน กลุมผูใชโปรแกรม
สนทนานี้จะมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป  สวนใหญจะเปนผูหญิงมากกวาผูชาย  และกลุมเกย ซ่ึงขอมูล
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เหลานี้มาจากการตั้งชื่อหองของหนาเว็บบอรดกอนเลือกเขาหองสนทนา  โดยเมื่อเห็นหองสนทนา
มีคนจํานวนมากเทาไหรเทากับความนาสนใจในการเขาไปเพื่อสนนาภายในหองก็ยิ่งดึงดูดผูเลน
มากเทานั้น     

จากการจัดทําโครงการของนักศึกษากลุมหนึ่งโดยใชโครงการที่ ช่ือวา แคมฟรอก 
(Camfrog) สรางสรรค ไมใชแคสนุก  ซ่ึงผลการทําโครงการนี้ไดมีการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใช
อินเตอรเน็ตโดยเนนไปที่ผูใชโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อสรางมุมมองและภาพลักษณทํา
ใหเกิดขอดีกับโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) มากยิ่งขึ้น  โดยกรรมวิธีในการทําโครงการนี้ได
สรางความมั่นใจใหกับบุคคลทั่วไปไดเห็นถึงประโยชนทางดานการสนทนาผานทางโปรแกรม
แคมฟรอก (Camfrog)  โดยแสดงใหเห็นถึงการจัดทําโครงการไดอยางเห็นไดชัดวาโปรแกรม    
แคมฟรอก (Camfrog) สามารถนําไปใชประโยชนในการใชสอยไดอยางแทจริง  เพราะฉะนั้น  
แคมฟรอก (Camfrog) ก็คือรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีไซเบอรในยุคโลกาภิวัตน  ที่ผูสนทนาได
เลือกเปนพื้นที่หรือปริมณฑล    ของการแสดงออกความเปนตัวตนตามความตองการตางๆ ไมเวน
แตเรื่องเพศ เพราะฉะนั้นอาจจะพบวากลุมวัยรุนจะใชโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) เพื่อ         
เปนพื้นที่ในการแสดงออกอยางเต็มที่ จึงไมแปลกเลยที่วัยรุนนั้น  ไดมีความนิยมในการใช
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อเปนพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงมิติของการผสมผสานของ
เทคโนโลยีที่รวมเอาเสียง และภาพจากการสนทนา การแสดง ดีเจ เสียงเพลง และการจองมองมาไว
ดวยกัน ไซเบอรไดสรางความแปรเปลี่ยนใหกับระบบวัฒนธรรมของเราอยางมาก คือทําใหเกิด
สังคมแบบเครือขายที่เชื่อมโยงการไหล การถายเทขอมูล ทําใหเกิดพื้นที่เสมือนจริงกระจายขอมูลสู
คนหมูมาก ลดระยะเวลาในการไหลเวียนหรือถายทอดขอมูล 

ความสนใจในการศึกษา “ พฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจากการ
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ”  ทั้งนี้โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ถือเปนสื่อที่มี
การเขาถึงของกลุมทุกเพศทุกวัย   ยิ่งเปนแหลงที่วัยรุนสามารถเขาไปคนควาและสื่อสารจากการ
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไดมากที่สุด  ซ่ึงสามารถที่จะกระตุนความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
จิตใจที่สงผลตอเยาวชนในวัยนี้อยางมาก    โดยเฉพาะเรื่องที่สังคมไทยยังไมยอมเปดรับและ       
การสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอยางเปดเผย    ส่ือเหลานี้ยอมเปนชองทางที่งายตอการเขาถึง  และงาย
ตอกลุมผูหวังผลประโยชนเพื่อหาชองทางในการทํามาหากิน การศึกษานี้จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของประโยชนเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลจากการ
สนทนาภายในหองสนทนา (Chatroom) ของโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  เพื่อใหเขาถึงทัศนคติ
และพฤติกรรมทั้งสองดานของวัยรุนและเพื่อลบดานไมดีของมุมภาพในสังคมในการจับจอง
และปรณามวาการเลนแคมฟรอก(Camfrog)  คือพฤติกรรมเสี่ยงเสมือนเปนอาชญากรรมทางเพศ
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และอาชญากรรมทางดานจริยธรรมศีลธรรมเพียงอยางเดียว ซ่ึงทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุนที่
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  อาจจะมีมุมที่มีทั้งแงบวกและลบก็ไดขึ้นอยูกับ
แนวความคิดของตัววัยรุนภายใน หองสนทนาเองซึ่งผูวิจัยทําการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองทั้งสองมุมมอง
นี้  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของขาวทางดานสังคมในปจจุบันและสงผลตอดานทัศนคติของ
วัยรุนอยางไร ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของผูสนทนาเพื่อใหไดผลงานวิจัย
เพื่อเปนประโยชนตอสังคมและเทาทันตอกระแสนิยมในขณะนี้  
 

1.2  ปญหานําวิจัย 
จากความสนใจที่ตองศึกษาหัวขอเร่ือง ของคําถามงานวิจัยคร้ังนี้   คือ 
1. วัยรุนมีพฤติกรรมการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) อยางไร 

2. วัยรุนที่สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มีทัศนคติดานเพศอยางไร 
 

1.3  วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
2. เพื่อศึกษาทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่มีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย  

  ในการวิจัยคร้ังนี้    ผูวิจยัศึกษา “ ปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุนที่ใช 
โปรแกรมสนทนาแคมฟรอก (Camfrog) ”   โดยกําหนดขอบเขตการวจิัยเปนกลุมวยัรุนตั้งแตอายุ 
18 ป ถึง 25 ป ที่สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป เนื่องจาก
กลุมตัวอยางเหลานี้เปนกลุมตัวอยางทีมวียัและวุฒภิาวะในการใหขอมลูในงานวจิัย  
 
1.5  นิยามศัพท 

โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  หมายถึง   โปรแกรมที่สามารถติดตอส่ือสารได 2 ทาง 
(Two-way Communication) ซ่ึงเปนการพูดคุย (Chat) ระหวางบุคคลที่เปนชุมชนทางอินเทอรเน็ต    
โดยแบงออกเปนหองๆ สนทนา ตามหัวขอในการสนทนา  โดยในปจจุบันจะมี  2 โซนหลักๆ คือ     
โซนทั่วไป (General) และโซนผูใหญ (18+ only ) ซ่ึงการพูดคุยจะมีการผนวกกับกลอง (Web 
Camera หรือ Web Cam) โดยผูสนใจสามารถลงทะเบียนใชงานเหมือนโปรแกรมสนทนาทั่วไป  
หลังจากนั้น  จึงสามารถเขาไปเลือกหองสนทนาพูดคุยไดหลายๆ คนพรอมกัน  
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การพัฒนาความสัมพันธ  หมายถึง ความสัมพันธฉันเพื่อนในโลกออนไลน (Online 
friends) ในอินเตอรเน็ต ที่พัฒนามาจากกลุมคนที่ไมเคยรูจักกันมากอนมาพบเจอกัน ในอินเตอรเน็ต 
ทําใหเกิดความสัมพันธกัน โดยที่ไมตองเริ่มความสัมพันธจากอายุ  เพศ  เชื้อชาติ และความสัมพันธ
ระหวางกันจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้น เร่ิมจากการสื่อสารที่กวางๆ หรือคุยเร่ืองราวทั่วไป จนถึง
การคุยกันดวยเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากขึ้นและเปนสวนตัวมากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรม  หมายถึง การแสดงออกทาทีของวัยรุนผานการสนทนาผานโปรแกรม      
แคมฟรอก (Camfrog) ในเรื่องของ  

1 ) การใช คือ  ระยะเวลาในการสนทนา ชวงเวลา ประเด็นในการสนทนา 
2 ) การแสดงออก   คือ  การสนทนาความรูความเชื่อ   ความคิดเห็นในการสนทนา            

การเปดเผยตนเอง    
ทัศนคติดานเพศ หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของผูสนทนาภายในหองโปรแกรม   

แคม ฟรอก (Camfrog) กับการแสดงพฤติกรรมทางเพศของผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาผาน

กลองเว็บแคมภายในหองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

วัยรุน หมายถงึ กลุมคนอยูชวงอายุตั้งแต 18 ถึง 25 ป ที่เปนนักศกึษามหาวิทยาลัยและ          

เร่ิมทํางาน   โดยเปนผูสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนประจําซ่ึงจะตองสนทนามาแลว

อยางนอย 3 เดอืนขึ้นไป 

1.6  ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เรียนรูพฤติกรรมการใชโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) และรับรูถึงพฤติกรรม          

การใชงานของโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อสรางหรือทําใหเกิดประโยชนในการใชสนทนา

ภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  

2. ทราบถึงทัศนคติดานเพศของวัยรุนในการใชโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) และนํามา

ปรับแกไขถึงปญหาที่อาจจะสงเกิดขึ้นในดานเพศเพื่อที่จะสามารถปองกันภัยที่จะตามมาแกผูเลนได 

3. เขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)ในปจจุบัน และปองกันกับ

พฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นขณะที่เลนโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยในครั้งนี้  ผูศึกษาตองศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของผูใชในการสนทนา      

ที่ใชชองทางการสื่อสาร ประเภท Interactive หรือ IRC: Internet Relay Chat ที่เปนวิธีการสื่อสารกับ

ผูคนจากที่ตาง ๆ ทั่วโลก ในรูปแบบของการสนทนาหรือคุยกันดวยการพิมพ (Typing) ขอความสง   

และรับ โตตอบระหวางกันไดในชวงเวลาเดียวกัน (Real Time) และสามารถมองเห็นผานกลอง   

เว็บแคม(Webcam) โดยการนําแนวคิดและทฤษฏีเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอกรณี

การศึกษาของตัวงานวิจัยเลมนี้ 

 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรกับโปรแกรมแคมฟรอก 

               (Computer - mediated communication: CMC and Camforg ) 

2.2. แนวคิดเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตกับเรื่องเพศ (Online Relationship / virtual relationship) 

2.3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Concept and Theory of Attitude) 

2.4. ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล  

              ( Interpersonal Relationship Theory / Human Relationship Theory )  

2.5 การสรางความสัมพันธของมนุษย ( Human Relations ) 
2.6. แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาความสัมพันธ (The Development of Relationship) 

2.7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.8. กรอบแนวความคิด 

2.9.  ขอจํากัดของการวิจยั 
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2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรกับโปรแกรมแคมฟรอก (Computer - 

mediated communication: CMC and Camforg ) 

อินเตอรเน็ต (Internet) หรือบางครั้งอาจเรียกสั้นวา เน็ต (The Net) โดยภาพรวมก็คือ

เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีพื้นที่ครอบคลุมไปถึง 240 ประเทศทั่วโลก  เปน เครือขายของ

เครือขาย คือประกอบดวยเครือขายจํานวนนับไมถวน ซ่ึงแตละเครือขายอาจมีขนาด ประสิทธิภาพ

ในการสงผานสัญญาณ ประเภทสื่อรับ - สงสัญญาณ (เชน สงตามสาย หรือสงผานอากาศ) และการ

ครอบคลุมอยูในพื้นที่ตางๆกัน ซ่ึงในขอบเขตและพื้นที่เดียวกันนั้นก็อาจมีเครือขายยอยๆ เหล่ือม

ซอนกันอยู  ตัวอยางเครือขายในประเทศไทย เชน เครือขายการศึกษาและวิจัยไทยสาร (ThaiSarn) 

เครือขายกาญจนาภิเษก เครือขายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เครือขายอุดมศึกษา (UniNet)         

ก็นับเปนเครือขายยอยๆ ที่ตางก็เปนสวนหนึ่งของอินเตอรเน็ตดวยกันทั้งสิ้น แมเครือขายยอย         

ที่กระจายอยูตามสวนตางๆ ของโลกเหลานี้อาจมีความแตกตางกัน แตเพราะมาตรฐานของ

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมบางประการที่ใชรวมกัน ทําใหเครือขายเหลานี้สามารถรับ - สง

ขอมูลระหวางกันได และทําใหผูใชอินเตอร เน็ตทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยาง               

ไรพรมแดน 

ประวัติความเปนมาของอินเตอรเน็ต 

ตนกําเนิดของอินเตอรเน็ตเริ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1960 ทามกลางยุคสมัยแหงสงคราม

เย็น (Cold War) ซ่ึงขณะนั้นเครือขายการสื่อสารยังคงเปนลักษณะเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (Point to 

Point)  ในลักษณะการเชื่อมตอแบบนี้ หากบางจุดของเครือขายถูกทําลาย ก็จะมีผลทําใหเครือขาย

ทั้งหมด     ส้ินประโยชนและการสื่อสารจะถูกตัดขาด ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตรเปน

อยางมาก ประกอบกับการกังวลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเปนไปไดของการถูกโจมตี

ดวยอาวุธนิวเคลียร     จึงไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ   

ของสหรัฐฯ หากตกอยู   ในภาวะสงครามนิวเคลียร และจากการระดมสมองของหนวยงาน            

ที่รับผิดชอบในการพัฒนาคือ The Rand Corporation ก็ไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย        

การส่ือสารที่แตละจุดเชื่อมตอกันอยางอิสระ หากจุดใดจุดหนึ่งของเครือขายถูกทําลายขอมูล

ขาวสารก็จะสามารถเดินทางผานเสนทางอื่นของเครือขายไดเอง โดยไมถูกตัดขาด (National With 

Collar Crime Center, ) 
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แนวคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาเปนรูปเปนรางภายใตช่ือ ARPANet (Advance Research 

Projects Agency Network) โดยมีเปาหมายในการสรรคสรางเครือขายคอมพิวเตอรที่เล็กและ          

มีลักษณะไมรวมศูนย (Decentralized) เพื่อเชื่อมตอไปยังมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา     

โดยเริ่มตนจาก     การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 4 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยยูทาห มหาวิทยาลัย

แคลิฟอรเนียที่ซานตาบาบารา  มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจอลิส และสถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด  หลังจากที่มีการทดสอบการใชงานจนไดผลเปนที่น าพอใจ 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จึงขยายเครือขาย ARPANet ออกไปอีก โดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร  

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวม 50 แหง โดยใชโปรโตคอล (Protocol – ขอตกลง       

ในการสื่อสาร) ที่มีช่ือวา NCP (Network Control Protocol) แตตอมาพบวายังมีขอจํากัดอยูมาก      

จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลตัวใหมขึ้นมา โดยมีจุดเดนทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละแบบที่แตกตาง

กันสามารถสื่อสารกันได โดยเรียกโปรโตคอลดังกลาวมีช่ือวา TCP/IP (Transmission 

Control/Internet  Protocol) 

ตอมาในป ค.ศ. 1986 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐฯ (NSF: National Science 

Foundation) ไดสรางเครือขายคอมพิวเตอรขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเรียกวา NSFNet ซ่ึงประกอบดวย

ซุปเปอรคอมพิวเตอร 5 เครื่อง เช่ือมตอเขาดวยกันโดยใชโปรโตคอล TCP/IPในการสื่อสาร   

สําหรับจุดมุงหมายของเครือขายนี้ก็เพื่อใชในการวิจัยและการศึกษา ตอมามีการเชื่อมเครือขายนี้  

กับเครือขายจํานวนมากเนื่องจากตองการใชซุปเปอรคอมพิวเตอร และในที่สุดเครือขาย ARPANet 

ก็มีการขอเชื่อมตอกับ NSFNet ดวย นอกจากนี้เครือขายอื่นๆ ไมวาจะเปน UUnet, UUCP, BITNet 

หรือ CSNet ก็ขอเชื่อมตอกับ NSFNet ดวย จนกระทั่งในป ค.ศ. 1989 มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกัน

อยูกวา 100,000 เครื่องทีเดียว  แตเนื่องจาก  NSFNet เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร                       

และมีงบประมาณจํากัด ทาง NSF จึงผลักภาระการดําเนินการเครือขายนี้ไปให ANS (Advance 

Network and Services) แทน โดย ANS นี้ เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท MCI, IBM และ

มหาวิทยาลัยมิชิแกน และไดมีการเปลี่ยนชื่อจาก NSFNet  มาเปนอินเตอรเน็ต (Internet) จนถึง

ปจจุบัน (ตน  ตัณฑสุทธิวงศ, สุพจน  ปุณณชัยยะ และสุวัฒน ปุณณชัยยะ, 2539) 
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ความกาวหนาของอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (2544 : 6 ) ไดบรรยายความเปนมาของอินเตอรเน็ตในประเทศไทยวา 

เมื่อป  พ.ศ. 2530 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดริเร่ิมโครงการ

เครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยข้ึน เพื่อเชื่อมโยงศูนยคอมพิวเตอรของหลายๆ 

มหาวิทยาลัย  เขาดวยกันดวยระบบสื่อสารแบบ X.25 และใหทุนอุดหนุนการจัดทําขอมูล

บัตรรายการหองสมุดแกสถาบันตางๆ จํานวนมาก นับวาเปนการสรางเครือขายคอมพิวเตอร        

เพื่อเชื่อมโยงภายในประเทศแตไมมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 

       ในปเดียวกันนั้นมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยไดรับ

ความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย และเริ่มใชงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เดือน

มิถุนายน) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย โดยเปนการเชื่อมตอจากโมเด็มผานสายโทรศัพท 

ตอมามีคณาจารย จากสถาบันอ่ืนๆ เขารวมอีกหลายทาน เชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาลัยวิทยานิดา และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ในการทํางานทางมหาวิทยาลัยเมลเบิรนเปนผูโทรเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยวันละ

สองครั้งเพื่อแลก “ ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ”  และเปนผูออกคาใชจายชวยไทยดวย  พ.ศ. 2535 

ไดมีการจัดตั้งเครือขายไทยสาร  ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ  โดยเนคเทค รวมกับหนวยงานอื่นๆ  เชน

มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน โดยมีวัตถุประสงคแรกคือการทําใหนักวิชาการไทยทั้งจากภาครัฐ

และเอกชนสามารถแลกเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกสกันไดทั่วโลก  ทั้งนี้มีคณะทํางานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (NECTEC Email Working Group หรือ NEWgroup) เปนผูชวยกันพัฒนา             

และมีผูใชเร่ิมแรกเพียง 28 ทาน จาก 20 หนวยงาน โดยใชคอมพิวเตอร 8 เครื่อง เชื่อมตอกัน        

ผานสายโทรศัพทโดยใชซอฟตแวร UUCP และ MHSNet โดยในเดือนเมษายนประเทศไทย           

มีรหัสอักขระมาตรฐานประกาศในรางมาตรฐาน ISO  - 10646 และในเดือนกรกฎาคมประเทศไทย

ไดเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตอยางเต็มเวลา (ผานวงจรเขาตางประเทศระหวางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและบริษัท UUNET) ดวยความเร็ว 9,600 บิต / วินาที  และในเดือนธันวาคม                

มีสถาบันไทยรวม 6 แหง ที่เชื่อมโยงกับวงจรเชาแบบถาวรเขาถึงอินเตอรเน็ตไดตลอด 24 ช่ัวโมง

ทุ ก วั น  ไ ด แ ก  เ น ค เ ท ค  จุ ฬ า ล ง ก รณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ. 2536  เนคเทคเปดใชวงจร
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ตางประเทศความเร็วปานกลาง (64 kbps) ขึ้นเปนวงจรแรก   เพื่อใหผูใชทั้งหมดในประเทศไทยได

รับสงขอมูลไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น  และในเดือนสิงหาคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดปรับปรุงวงจร  

9, 600 bps  เปน 64 kbps ดวยในเดือนสิงหาคม  ไดเร่ิมมีการนําระบบ Linux Operating System  เขา

มาใชงานเปนครั้งแรกในประเทศไทย  และในเดือนตุลาคมไดเปดบริการ WWW เปนครั้งแรกใน

ประเทศไทยเชนเดียวกัน คือ  www.nectec.or.th ซ่ึงทําหนาที่แนะนําประเทศไทยใหกับทั่วโลกเปน

ภาษาอังกฤษ ภายใตช่ือ Thailand the Big Picture  และเปดบริการอยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน        

ในปนั้นเครือขายไทยสารมีหนวยงานเชื่อมตออยางถาวรประมาณ  19  หนวยงาน 

พ.ศ. 2537 เปนปที่ประเทศไทยนําเครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงสองเครื่องตอเขากับ

เครือขายไทยสาร-อินเตอรเน็ตเครื่องแรกคือ  Maspar  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                    

(เดือนกุมภาพันธ) และเครื่องที่สองคือ Cray Supercomputer รุน EL98 (เดือนพฤษภาคม) และ      

ในเดือนกรกฎาคม  ไดมีการสาธิตการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง 2 ลานบิตตอวินาที       

ระหวางเนคเทค กับงานวันสื่อสารแหงชาติ ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อสาธิตระบบ

มัลติมีเดียและการประชุมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (IP Video Conference) ในปนี้ 

เครือขายไทยสารไดเช่ือมโยงสถาบันอุดมศึกษาได 34 แหง ใน 27 สถาบัน พ.ศ. 2538 เปนปแหง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปดศักราชดวยการที่การสื่อสารแหงประเทศไทย (ช่ือในขณะนั้น) 

อนุญาตใหเปดบริการอินเตอรเน็ต  เชิงพาณิชย โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกอตั้งบริษัท

อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (เปนการรวมทุนระหวางเนคเทค/สวทช. กับ  กสท. และ ทศท.) 

เปนผูใหบริการรายแรกซึ่งไดมีการเริ่มบริการอยางเปนทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2538 และตั้งแต

เดือนมิถุนายนก็เร่ิมมีผูใหบริการรายอื่นเริ่มไดรับอนุญาตใหบริการอินเตอรเน็ตที่ถูกกฎหมายใน

ประเทศไทยเปนตนมา 

อินเตอรเน็ตมีบริการหลากหลายชนิด เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail), Gopher, 

Internet Relay Chat: IRC เปนตน    แตบริการที่ไดรับความนิยมและเปนที่ยอมรับกันอยาง

กวางขวางก็คือ  เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web: WWW)  ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากนักวิจัยของ

หองทดลองฟสิกสในประเทศสวิตเซอรแลนดที่มีชื่อวา CERN โดยบริการ  WWW ไดเพิ่ม

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนขาวสารบนอินเตอรเน็ต  โดยการใช Hypertext ซ่ึงชวยใหงายตอ

การใชงาน   สามารถเพียงการคลิกเมาสที่จุดกําหนดในเอกสารหนึ่ง ก็จะเชื่อมโยงนําไปสูอีก
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เอกสารหนึ่งที่เกี่ยวของไดในเวลาอันรวดเร็ว   นอกจากนี้เหตุผลอีกประการหนึ่งที่  WWW ไดรับ

ความนิยมอยางมากก็คือ   ความสามารถในการนําเสนอรูปภาพ  เสียง วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ควบคูกับตัวอักษรในเอกสาร“เว็บ (Web)” ได ซ่ึงถูกเรียกวาเอกสาร HTML 

(Hypertext Markup Language) หรือ Web Pages โดยการเรียกดูเอกสารเหลานี้จะกระทําผาน

โปรแกรมที่เรียกวาบราวเซอร (Web Browser) ความสวยงามและความงายในการใชงานของบริการ

นี้   ทําใหอินเตอรเน็ตเปนชองทางที่ถูกใชในทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น การรายงาน

เหตุการณทั้งทองถ่ินและระดับโลก ตลอดจนเปนชองทางการสื่อสารระหวางกันของบุคคลตางๆ 

ทั่วโลก (พิธุมา พันธุทวีและคณะ, 2544) 

Joseph B. Walther (1992) (อางถึงในกาญจนา แกวเทพ และคณะ,2543:101) ใหความหมาย 

CMC       เอาไวกวางๆคือการประชุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร (Computer Conferencing) และการใช

ไปรษณียอิเล็กทรอนิค (Electronic Mail) ซ่ึงเกิดขึ้นและดําเนินไปในเวลาเดียวกัน (Synchronous) 

หรือ      ตางเวลากัน (Asynchronous) โดยที่ผูสงสารใสรหัส (Encode) ลงไปในเนื้อหาสาระ (Text 

Messages) ซ่ึงจะถูกถายทอด (Relayed) จากคอมพิวเตอรของผูสงสารไปสูคอมพิวเตอรผูรับสาร   

ซ่ึงอุปกรณของคอมพิวเตอรเปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดสําหรับ CMC และโดยเฉพาะ    

อยางยิ่งระบบเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรของผูรับสารที่จะทําหนาที่เปนสะพานลําเลียงสารที่ถูก

ใสรหัส 

CMC ในยุคเริ่มตนเปนทั้งอุปกรณที่เหมาะกับเทคโนโลยีใหมเพื่อใชเปนเครื่องมือ (Mean) 

ของการบริหารงานภายในองคกร แตแนวโนมในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการวิชาการ CMC 

มีฐานะ “ New Media Technology ” ที่ศึกษาสื่อใหมๆที่เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีส่ือใหม ซ่ึงก็คือ

อินเตอรเน็ต 

ลักษณะสําคัญของ CMC คือความหมายเปนลักษณะเครือขายคอมพิวเตอรที่มีลักษณะ

สากล (Universal Medium) ในตัวของมันเอง คือเปนทั้งเครื่องรับและลําเลียงขาวสาร (Information 

Processing Machine) 

คอมพิวเตอรที่โยงใยกันเปนเครือขายนั้นมีพันธกิจทางดานการเปนสื่อกลางของการสื่อสาร

ระหวางบุคคล (Person-to-person Communication Medium) ทั้งที่โดยการประยุกตใช “E-mail”            

“ Voice mail” และ “Desktop Video Conferencing” คอมพิวเตอรถูกนํามาใชสนับสนุนการตอรอง
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ระหวางกลุม (Group Negotiation) และการสรางเวทีในการถกเถียงแสดงความคิดเห็น (Discussion 

Frums) เชน “Chat Box” “Web Board” 

Roger (1994) (อางถึงในกาญจนา  แกวเทพและคณะ, 2543:105) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีการ

ส่ือสารใหม      (New Communication Technology) หรือส่ือใหม (New Media) วาเปนเทคโนโลยี

หรือส่ิงที่อํานวยใหเกิด การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารฐานของคนจํานวนมากไปสูคนจํานวนมาก 

(Many-to-many Basis) ผานระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง (Computer-based 

Communication Systems) 

J.W  chesebro และ D.G  bonsall (1989)(อางถึงในกิตติ กันภัย,2543:108)ไดกลาววา CMC 

มีลักษณะโดดเดนคือ “ความไมปรากฏตัวตนที่แทจริง” (Impersonal) หรือ “การแสดงตนใหปรากฏ

ทามกลาง” (Social Presence) นั้นมีนอยหรือเปนไปในลักษณะถดถอย   Web Board หรือกระดาน

ขาวระบบเครือขายคอมพิวเตอร ลักษณะตางๆ ทําใหเกิดวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใหม            

การปฏิสัมพันธในบริบท CMC เกิดขึ้นไดโดยไมตองมีเงือนไขเรื่องเวลาและสถานที่การสื่อสาร

กระทําโดยสายโทรศัพทและ ระบบไมโครโพรเซสเซอร ซ่ึงทําใหผูส่ือสารไมรูสึกวามีสถานที่

แทจริงในการสื่อสาร (No sense of  place) และยังกลาวอีกวา web board หรือกระดานขาวสามารถ

สรางสัมพันธและมิตรภาพในหมูคนที่อาจจะไมมีโอกาสไดพบกันเลย หากไมมีคอมพิวเตอร CMC 

ซ่ึงอาจชวยเพ่ิมภาพลักษณของตัวตน (self-image) ใหชัดเจนและรูจักตนเองมากยิ่งขึ้นและนําไปสู

ความรูสึกที่วาตองควบคุมตัวเอง (self-control) ที่อดีตอาจไมเคยรูสึกเลย 

ตามหลักทางทฤษฏีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในดานการเชื่อมโยงของเครือขายในปจจุบัน     

ที่เกิดขึ้นและเกิดความชัดเจนของตัวส่ือของคูสนทนาเกิดความตองการที่จะเขามาใชส่ือที่ทันสมัย

ซ่ึงเกิดเปนชองทางแหงการสื่อสารของผูสงสารละผูรับสารเกิดขึ้นและรับตัวสารเขามาเพื่อสราง

ความคุนเคยในการพูดคุยโดยใชใหตรงตามแนวคิดของการใชส่ือเพื่อใหเกิดประโยชนและ       

ความพึงพอใจในการใชส่ือซ่ึงเกี่ยวโยงกันในสวนตอไป ซ่ึงจะเห็นไดวาแนวความคิดนี้เมื่อนํามา

ประกอบกับงานวิจัยการสื่อสารถือเปนสิ่งสําคัญในเรื่องของการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงผูสนทนาเมื่อมี

การเขาไปพูดคุยภายในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) แลวซ่ึงทําใหเกิดถึงความรูสึกและเรื่องราว

ตางๆ ในการสนทนา  คือผูสนทนาไดมองเพียงวา เหมือนผูสนทนาเองไมไดมีตัวตนของโลกแหง

การสื่อสารทางอินเตอรเน็ตแตอยางใด   จึงสามารถที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในสิ่งใดก็ได  เมื่อเขา
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สูหองสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ทั้งรวมไปถึงการเปลี่ยนเพศหรือการเปลี่ยน

พฤติกรรมของการสนทนาได เชนกัน    ซ่ึงทฤษฏีนี้สามารถนํามาเกี่ยวโยงกับพฤติกรรม                 

ในการสนทนาภายในหองสนทนาไดอยางชัดเจน  และผูวิจัยสามารถนําประเด็นของการสนทนา  

เขามาวิเคราะหเพื่อใหเกิดผลสรุปในการแสดงถึงพฤติกรรมดานเพศของกุลมตัวอยางที่ตองการ    

ทําการวิจัยได 

แคมฟรอก (Camfrog)  

เปนซอฟตแวรของบริษัทแคมแชร  (Camshare) สามารถใหผูใชสามารถ

แลกเปลี่ยนภาพจากเว็บแคมและเสียงผานทางอินเทอร เน็ต  โดยโปรแกรมนี้สามารถใช

ใหมีการประชุมออนไลน    ไดหลายคนพรอมกัน   แคมฟรอก  (Camfrog) แตกตางจาก

โปรแกรมทั่วไปโดยผูใชสามารถใชโปรแกรมบนเซิรฟเวอรของตัวเองได  ในปจจุบัน  

แคมฟรอก  (Camfrog) มีการพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิด  และการแสดงวีดีโอ  หลาย

อยางรวมถึง เรื่อง  การทอง เที่ยว  กีฬา  ภาษา  วัฒนธรรม  เลน เกมตอบปญหาออนไลน  

แมแต เ ร่ืองทางเพศ  หรือการรวมเพศออนไลนในแคมฟรอก  (Camfrog) 

แคมฟรอก (Camfrog) มีการใชงานแบงออกเปนหองโดยแตละหองจะแบงออกตามหัวขอ
ในการสนทนา เชนหองสําหรับ พูดคุยภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน สําหรับฝกภาษา     
ซ่ึงรวมไปถึงภาษามือสําหรับคนพิการที่มีการเปดไว ใหคนพิการไดมีโอกาสคุยกันออนไลนหลาย
หอง นอกจากนี้ยังมีหองสําหรับพูดคุยเร่ืองเพลง หรือเลาเรื่องผี อยางไร ก็ตามการใชงานสวนใหญ
ในแคมฟรอก (Camfrog) เปนการใชงานสําหรับชมและแสดงลามกทางอินเทอรเน็ต                     
ในประเทศไทย คนไทยเปนกลุมผูใชบริการโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) มากเปนอันดับที่ 3   
ของโลก  ซ่ึงจากการใชงานที่ถูกวิพากษวิจารณสูงในประเทศไทย ไดมีขาวออกมาวาทางกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พยายามหาม การใชงานแคมฟรอก (Camfrog)         
ในประเทศไทย ซ่ึงสามารถกอใหเกิดปญหาการขายตัวสําหรับเยาวชน ซอฟตแวร (softwere)       
ของแคมฟรอก (Camfrog) แบงออกเปนสองสวนหลักคือซอฟตแวร (softwere) สําหรับการติดตั้ง
แคมฟรอก (Camfrog) ลงบนเซิรฟเวอร (Sever) ของตนเอง และซอฟตแวร (Softwere)                
ของไคลเอนต (Client-side Scripting) ที่ใชสําหรับเชื่อมตอดูภาพผานทางเซิรฟเวอร (Sever) นั้น
นอกจากนี้ทางแคมฟรอก (Camfrog) ยังมีซอฟตแวร (softwere ) อ่ืนได แคมฟรอกเว็บ (Camfrog 
Web) และแคมฟรอกทูลบาร (Camfrog Toolber) 
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แคมฟรอกไคลเอนต        
 แคมฟรอกไคลเอนต (Client-side Scripting) เปนซอฟตแวรที่ใหผูเลนทั่วไปสามารถ
เชื่อมตอเขากับผูเลน  อ่ืนผานทางเซิรฟเวอร (Sever) โดยเมื่อผูเลนดาวนโหลด  (Download)  และ
ลงทะเบียนการใชงานสามารถใชงานไดทันที โดยการเลือกเซิรฟเวอร   (Sever)   ที่ตองการเขาชม  
โดยสามารถใหผูเลนเชื่อมตอผานทางเว็บแคม (Webcam) สําหรับแสดงผลหรือเขาชมได และ
สามารถทํางานผานไฟรวอลล (Firewall )หรือ เราเตอร (Router) ได  แคมฟรอกไคลเอนต (Client-
side Scripting) โดยแบงออกเปนสองรุน รุนที่ใชงานไดโดยไมเสียคาใชจายและรุนที่ตองเสีย
คาใชจาย ซ่ึงมีความสามารถพิเศษเพิ่มเขามา เชนสามารถดูวิดีโอขนาดใหญ หรือดูวิดีโอหลาย
หนาจอพรอมกันได 
แคมฟรอกเซิรฟเวอร  
         แคมฟรอกเซริฟเวอร (Camfrog sever) เปนซอฟตแวรใหผูใชติดตั้งเซริฟเวอรของตนเอง
ใหผูใชคนอืน่ไดเขามาใชงาน โดยผูติดตั้งสามารถเปนผูควบคุมระบบของเซิรฟเวอร (Sever) นั้น 
เชน จํากดัผูใชงาน ระบุจํานวนผูใชงานได แคมฟรอกเซิรฟเวอร(Camfrog Sever)แบงออกเปนสอง
รุนคือ รุนฟรีและรุนที่ตองเสียคาใชจาย 
แคมฟรอกเว็บ  
            แคมฟรอกเว็บ (Camfrog Web) เปนโปรแกรมตดิตั้งบนเซิรฟเวอร (Sever) ใหผูเลนสามารถ
ประชุมออนไลนผานทางเวบ็ไซต (Website) ได โดยผูเลนงานสามารถใชงานผานทางเว็บไซต 
(Website) โดยตรงแตกตางกับรุนแคมฟรอกเซิรฟเวอร (Camfrog sever) ที่ผูเลนจําเปนตองใชงาน
ผานทางซอฟตแวรไคลเอนต  
แคมฟรอกทูลบาร (Camfrog Toolber) 

แคมฟรอกทูลบาร (Camfrog Toolber) เปนโปรแกรมเสริมสําหรับติดตั้งบนเว็บเบราวเซอร 
สําหรับคนหารายชื่อเซิรฟเวอร (Sever) หรือคนหาผูเลนที่ออนไลนอยู     สําหรับติดตั้งกับ         
ไฟรฟอกซ (Firefox) และอินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอร (Internet Explorer ) 

การสื่อสารทางดานการสนทนาผานสื่อออนไลนเปนการสื่อสารที่ผูส่ือสารและผูสนทนา
สามารถมองเห็นหนาตากันไดและสามารถแลกเปลี่ยนพฤติกรรมการสนทนาตางๆไดตามความ
พอใจของคู สนทนาในตามหลักทฤษฏี ง านวิ จั ยแล วการสื่ อสารทางอิน เตอร เน็ตนั้ น                         
ถือเปนการสื่อสารที่เปนการปรับเปลี่ยนไปตามสถานะภาพทางสังคมและมีการพัฒนาทางดาน
โปรแกรมใหเหมาะสมและทันสมัยอยูตลอดเวลาเพื่อใหผูใชส่ือสารไดมีสวนในการใชงานสนทนา
ไดตามความเหมาะสมกับความตองการของผูสนทนาโดยนํามาเปนสวนหนึ่ง  
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จากความหมายทั้งหมดสามารถสรุปแนวคิดนี้ไดวา โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปน
โปรแกรมที่มีการพัฒนาทางดานการสื่อสาร    เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร  และ
งายตอการสนทนามากยิ่งขึ้น โดยตัวโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ไดมีการพัฒนาจากโปรแกรม
สนทนาธรรมดาเปนโปรแกรมที่สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมตางๆของระหวางการสนทนาโดย
ผานกลอง (Webcam) เปนสื่อกลางในการสื่อสาร   จึทําใหผูวิจัยสามารถเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
ส่ือสารและพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางผูสนทนาและผูรวมสนทนาไดอยางชัดเจน  รวมไปถึง
ความเขาใจเกี่ยวกับตัวโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มากยิ่งขึ้น  
 

2.2   แนวคิดเก่ียวกับอินเตอรเน็ตกับเร่ืองเพศ (Online Relationship / virtual relationship) 

อินเตอรเน็ตทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง แมจะเชื่อมการสื่อสารจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีก

โลกหนึ่งก็ตาม อินเตอรเน็ตใหประโยชนกับการทํางาน การศึกษา การพัฒนาตนเอง พัฒนา

ความสัมพันธระหวางมนุษย และจะเปนพลังในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายๆดาน 

โดยทั่วไปเรามักไมพูดถึงเรื่องเพศอยางเปดเผย ผูคนตางเพศตางวัย ตางฐานะ ทางเศรษฐกิจ 

หรือตอเชื้อชาติก็มีวิธีการใชอินเตอรเน็ตเสริมชีวิตรักชีวิตเพศตางๆกันไป 

ผูชายมักโชคดีเพราะมีอิสระดานเพศ และถามีเงินสักหนอยก็จะก็เห็นเพศเปนทางพักผอน

หยอนใจอยูแลว  คนเหลานี้อาจจะใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งเสริมความบันเทิงใน

ดานนี้มากขึ้น  สวนผูหญิงก็มักจะไมคอยมีโอกาสทางเพศมากนักอาจเร่ิมใชอินเตอรเน็ตเพื่อการ

เรียนรูและเขาใจเรื่องเพศของตนใหมากยิ่งขึ้น 

ปญหาที่อาจจะเปนอันตรายตอวัยรุนหากจะกลาวถึงเรื่องของเซ็กผานกลองสนทนา  

ตลอดจนแนวทางการปองกันสําหรับผูปกครอง ครูอาจารย ที่มีหนาที่ดูแลเด็กนั้น และสําหรับ         

ผูที่สนใจในเรื่องของความเปนไปของสังคมเพื่อจะไดติดตามทันอีกดานหนึ่งของโลกกวางที่ถูกยอ

เหลือเพียงจอเดียวในคอมพิวเตอรบนโลกอินเตอรเน็ต 

การระบาดของเซ็กในอินเตอรเน็ต (ศรีศักดิ์ จามรมานและคณะ ,2543) 

เร่ืองเพศเปนสิ่งที่ขายไดโดยตัวเองอยูแลวไมวาใครก็ตามจะนําไปขายที่ไหนดวยวิธีการใด

ก็มักจะมีคนตองการซื้อและกลายเปนกิจการทําเพื่อกําไรได 

เมื่อกิจการดานเพศมีการบริการขึ้นแลวบนอินเตอรเน็ต  ทํากําไรไดมากสํารวจขอมูล

นานาชาติไอดีซี (Internationnal Data Corporation) หรือโซนาการวิจัย (Zona Reearch) จึงไดทําการ

สัมภาษณเจาของเว็บไซดสําหรับผูใหญจํานวนหนึ่ง  โดยไดภาพรวมออกมาวาเว็บสําหรับผูใหญ
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ประมาณ 10,000 เว็บ ซ่ึงเปนเว็บที่พูดคุยเร่ือเพศอยางเปดเผย สามารถทํากําไรไดมากถึง 38,000 

ลานบาทตอป  

การหาทางออกในการปองกันอันตรายจากอินเตอรเน็ตทั้งดานกฎหมายและเทคโนโลยี   

คงจะไดมีการพัฒนาตอไปไดอีกมากในอนาคต ผูที่เกี่ยวขอในเรื่องนี้ทุกคน ควรจะชวยกันทุกทางที่

จะปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการเอาใจใสเด็กทั่วถึงมาก 

อันตรายจากการหาคูในอินเตอรเน็ต  อันตรายจากการคุยในหองสนทนา อันตรายจากการ

เขาไปชมเว็บสําหรับผูใหญหรือที่เรียกวาเว็บโปเปนตน  

1.อันตรายจากการหาคูในอินเตอรเน็ต 

การหาคูในอินเตอรเน็ตอาจจะมีประโยชนสําหรับคนขี้อาย  แตเมื่อมีประโยชนยอมมีโทษ

เชนกัน  เพราะไมมีทางรูไดเลยวาคนที่เรากําลังสนทนาอยูนั้นแทจริงเปนคนเชนไร  สวนใหญ       

จะบอกขอความที่เปนเท็จ สวนมากมักจะบอกวาเปนคนสวยหลอ และพรอมไปทุกอยาง 

ดังนั้น ผูเลนอินเตอรเน็ตจะตองไมหวั่นไหวตอคําพูด จึงตองศึกษาและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับบุคคลที่เรารูจักอยาถองแท เพราะคนแประเภทนี้เปนคนขี้เหงา ขี้อาย ปกปดตัวเอง หรือ     

หาเพื่อนใหมๆหรือหาคูรัก อาจจะมีบุคลิกตางจากโลกความเปนจริงโดยสิ้นเชิง 

2.อันตรายจากการคุยในหองสนทนา 

คนที่ติดอินเตอรเน็ตใหมๆ สวนมากมักจะติดในเรื่องของการสนทนาหรือที่วัยรุนเรียกกัน

วาแชท (Chat) ซ่ึงมีหลายรูปแบบมาก 

ผูที่ยังไมเคยใชอินเตอรเน็ตเห็นวาเปนใหมและเรื่องสนุก เพราะบุคคลกลุมนี้อาจจะไมรู  

เทาทันคนที่แอบแฝงมาในคารม ซ่ึงอาจจะตกเปนเหยื่อของบุคคลเหลานี้ได 

3.อันตรายจาก Cybersex  

ในอินเตอร เน็ตจะมีอาชญากรรมเหลานี้อยูมากมายซึ่ง  เ รียกวา  ไซเบอรสตอลค 

(Cyberstalk) หมายถึงอาชญากรรมไฮเทคซึ่งในอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือในการคุกคามทํารายเหยื่อ

ไมวาจะเปนการลักลอบนําขอมูลสวนตัวของเหยื่อไปทําใหเกิดความอับอายและเสียหาย  การขมขู

และการคุกคามชีวิตประจําวัน  รวมไปถึงการเอาชีวิตของเหยื่อไปทําใหเกิดความอับยศเสียหาย  

การขมขูและการคุกคามในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการเอาชีวิตของเหยื่อ เปนตน 
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อันตรายที่เกิดจากบุคคลที่ชอบหลอกเด็กหรือชอบมีเพศสัมพันธกับเด็กซึ่งบุคคลกลุมนี้   

จะแอบเขามาคุยในหองสนทนาที่มีเด็กเยอะๆ แลวจะคุยหลอกลอจนตายใจ และนัดใหออกมา

พบปะกันขางนอก เด็กบางคนหลงเชื่อออกมาพบปะคนแปลกหนาจนในที่สุดบุคคลที่นัดหมาย      

ก็ลวนลามทางเพศ  บางคนรุนแรงกวามีการทํารายรางกายดวย 

การแกลงทําเปนเด็กเหมือนกันแลวพูดคุยใหตายใจแลวนัดใหไปพบ  หรือสงของตางๆมา

ใหเชน วิดีโอภาพตนเอง การรังควานโดยสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสขมขูหรือพูดจาหยาบคาย     

กับเด็ก  เปนตน 

4.อันตรายจากการเขาไปชมเว็บสําหรับผูใหญหรือที่เรียกวาเว็บโป 

เว็บสําหรับผูใหญนั้นสวนมากจะเห็นวามิไดการเตือนหรือปองกันเด็กไวในหนาแรก     

ของเว็บไซด  เพราะไมไดใชรูปอนาจาร  แตเมื่อเขามาหนาที่สองก็อาจจะมีรูปภาพเยายวนใจมากขึ้น

แตก็ยังไมไดโปมากนัก  ตรงหนานี้เองทางเว็บไซดจะไซดจะใหผูเขาชมยืนยันวาตนอายุ 18 ปขึ้นไป 

อายุต่ํากวายางประเภทที่ใชวิธีการเจาะระบบขโมยขอมูลหรือที่เรียกวา  “แฮกค (Hack)” นําเอา     

พาสเวิรดหรือรหัสผานการเขาชมเว็บโปอ่ืนๆ มาใสไวในเว็บของตน ซ่ึงเว็บเหลานี้จะอาศัย           

คาโฆษณาเปนรายไดหลัก  และก็ทําใหใครๆ  ก็ตามสามารถเขชมเว็บโปได  การใช เวลา                  

ในอินเตอรเน็ตทําใหสามารถพบคนอื่นๆที่จะชวยใหสมหวังในจินตนาการใดๆก็ได เชน เมื่อผูชาย

ตองการมีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน  หรือผูหญิงตองการมีเพศสัมพันธกับคนแปลกหนา 

ผูที่มีความตองการทางเพศและไมสามารถหาทางระบายออกทางชองทางตางๆในโลก

ปจจุบันก็หาหนทางตอบสนองความตองการในอินเตอรเน็ต จนกลายเปนการหมกมุน ทั้งนี้เพราะ

ลักษณะทางจิตวิทยาของอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะนี่เอง ซ่ึงมีลักษณะทางจิตวิทยาของอินเตอรเน็ต

โดยเฉพาะนี่เอง ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 3 อยางนั่นคือ 

4.1 การเขาถึง การเขาสู เว็บภาพโปเปลือย  หรือหองสนทนาพูดคุยเฉพาะเรื่องเพศ             

ในวอชิงตัน ดี ซี อเมริกาพบวาในเดือนเมษายน 2541 มีผูใชอินเตอรเน็ตถึง 9.6 ลานราย              

หรือประมาณ 15% ของผูใชเว็บทั้งหมดเขาไปดูเว็บอนาจาร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอินเตอรเน็ตใชงาย

และตอบสนองความพึงพอใจของตนไดโดยสะดวก และทําใหติดบริการเหลานี้ไดในที่สุด  

4.2 การควบคุม ไซเบอรเซ็กสทําใหเกิดบรรยากาศที่วาไรตัวตน  ทําใหสามารถแสดง

จินตนาการการทางเพศที่เก็บความตื่นเตนไดเพราะการพูดคุย เชิงเพศหรือการพูดอาจจะแกลง      
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ทําเปนนักรักตัวยงบนอินเตอรเน็ตก็ได ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดความตื่นตาตื่นใจและกลายเปนการติด

เว็บในที่สุดอยางไรก็ตามหากผูใชอินเตอรเน็ตใชวิจารณญาณและความคิดก็อาจทําใหรอดพนจาก

ภัยมืดตางๆที่มาจากอินเตอรเน็ตได 

 มีวัยรุนไทยจํานวนมากรับรูถึงผลกระทบทางลบของสื่อสามกอนาจารทางอินเตอรเน็ต

โดยเฉพาะเพศหญิง และมีการสนับสนุนการควบคุมภาพลามกอนาจารในหองสนทนาโปรแกรม

แคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงไดหลุดรอดจากสายตาของ ผูดูแลระบบ   อาจสรุปไดวาไมวาบุคคลเพศใด

หรือวัยใด ก็มีการรับรูตอภาพลามกอนาจารในอินเตอรเน็ตที่มีผลกระทบดานอื่นๆนอกจากตัว    

พวกเขาเอง ยิ่งไปกวานั้นการมีเพศสัมพันธตอการรับรูผลกระทบตอบุคคลอื่นและการสนับสนุน

การควบคุมสื่อลามกอนาจารในอินเตอรเน็ตนั้นไมมีผลแตอยางใด หากไมไดมีการปองกันอยางดี

และเปนระบบ  

 ซ่ึงในการศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยใชในการศึกษาทางดานคุณภาพ เปนการถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติของผูเลนที่มีผลตอการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) โดยใชแนวคิดนํามาใช

กับงานวิจัยเพื่อวิเคราะหหาถึงทัศนคติของผูเลนสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) เกี่ยวกับ

การแสดงออกผานกลองเว็บแคมจากการสนทนาผานกลองเว็บแคมโดยเปฯพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมและความคิดเห็นตอตัวผูเลนเอง 

2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ (Concept and Theory of Attitude) 

 ทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงบางตําราใชคําวา “เจตคติ” หมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบุคคล

ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เจตติถือเปนกิริยาทาที ความรูสึกรวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพรอมหรือ    

ความโนมเอียงของจิตใจหรือประสาท ซ่ึงแสดงออกเพื่อโตตอบตอส่ิงเราส่ิงหนึ่ง โดยจะแสดงออก

ในทางสนับสนุนเห็นดีเห็นชอบดวยหรือตอตาน ไมเห็นดีเห็นชอบดวยก็ได (บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ์ , 2540: 11-12) ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” ไว  

 ทัศนคติ (เปนความรูสึก และความคิดโดยรวมของบุคคล ซ่ึงอาจเปนทางบวกหรือทางลบ 

เชน ความชอบ ความมีอคติ ขอคิดเห็น ความกลัว ความเชื่ออยางมั่นคง ที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดย

ทัศนคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น (Opinion) ดังนั้นจึงถือไดวาความคิดเห็นของบุคคล      

เปนสัญลักษณแสดงถึงทัศนคติของบุคคลนั่นเอง (L.L Thurstone; & E.J. Chave.1966: 6-7) 
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 ทัศนคติ คือ ความรูสึก และความคิดเห็นที่บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล สถานการณ สถาบัน

และ ขอเสนอใด ๆ ในทางที่ยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองดานพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด (L. Munn ,1971: 77) 

ทัศนคติ คือ เปนความเชื่อและความรูสึกทีท่นทาน และไดรับการจัดระเบียบ ซ่ึงมักเปนตัว

ผลักดันใหเรากระทําไปในทิศทางนั้นๆ ทัศนคติจึงมีองคปะกอบทั้งดานความคดิ อารมณ และการ

กระทํา (ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ , 2531 : 179) 

 ทัศนคติของผูบริโภค(Conumer Attitudes) เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอนักการตลาด เพราะทัศนคติ

จะมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา และในทางกลับกัน ประสบการณจากการใชสินคา

ดังกลาวกจ็ะมผีลตอทัศนคติของผูนั้นเชนกัน 

 ทัศนคติ เปนความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทํา สภาพการณ

และอื่นๆ รวมทั้งทาทีที่แสดงออกที่บงถึงสภาพจิตใจ ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่มี            

ผลใหเกิดการกระทบหรือแสดงออกเกิดเปนพฤติกรรม 

 ทัศนคติ เปนตัวการสําคัญอันหนึ่งที่เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงสวนใหญ
จะแสดงออกมาในลักษณะของความรูสึก (ถวิล ธาราโภชน , 2532 :  45)จากการคนควาของ
นักจิตวิทยาหลายทานไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติดังตอไปนี้ 
 ออลพอท (Allport , 1967) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความพรอม
ทางจิต ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอาศัยประบการณและสภาวะความพรอมจะเปนตัวกําหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสภาวะการณตางๆ (อางอิงใน ถวิล  ธาราโภชน , 2532 : 45) 
 กูด (Good ,1959 :  48) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ความพรอมที่จะ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจเปนการยอมรับหรือปฏิเสธก็ไดตอสถานการณบางอยาง
ตอบุคคลหรือส่ิงของ เชน ความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ  
 ออลพอท (Allport ,1968: 17)ไดใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอม
ทางจิตและประสาทที่จะโตตอบไดเกิดจากประสบการณซ่ึงจะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางหรือมีผล
ในการเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองตอบของบุคคลตอส่ิงตางๆ บุคคล หรือสถานการณ 
 นพมาศ ธีรเวคิน (2535: 126) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง การรวบรวม
เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ความเห็น ความเชื่อ และความจริง ซ่ึงอาจจะเปนการประเมินที่เกี่ยวพันธ
กัน และมีแนวโนมจะกอใหเกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดขั้นตอไป 
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ความคิดเห็น      
ซ่ึงมีอารมณเปนสวนประกอบ และพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะตอสถานการณภายนอก 
 สงวน สุทธิอรุณ และคณะ (2520: 3) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง สภาพจิตใจ
หรือความรูสึกนึกคิดของบุคคล หรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งโดยแสดงพฤติกรรม
อยางหนึ่งออกมาเปนปรากฏตอบุคคลหรือสาธารณชนก็ตาม ลวนเปนการกระทําอันเกิดจาก
ทัศนคติที่มีอยูทั้งส้ิน 
 กิ่งแกว อินหวาง (2520: 3) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ความคิดและ
ความเห็นของบุคคล หรือทาทีที่มี ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ไดเห็น กอใหเกิดความรูสึกทางอารมณวาชอบ
หรือไมชอบ และมีแนวโนมที่จะทําการตอบสนองตอส่ิงนั้น ซ่ึงอาจเปนไปไดทั้งในทางสนับสนุน
หรือตอตาน 

ธงชัย สันติวงษ (2520: 160) ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ส่ิงซึ่งเราทําการ
อธิบายดวยวิธีการอางอิงถึงส่ิงที่อยูในความนึกคิดของผูบริโภคที่เปนเหตุทําใหมีผลกระทบ           
ตอแบบของพฤติกรรมที่แสดงออก 

จากความหมายของทัศนคตทิี่กลาวมาทั้งหมด พอที่จะสรปุความหมายของทัศนคติไดดัง 

ทัศนคติ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลเปนการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่อ 

อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวของกับ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเสมอ ทัศนคติมิใชส่ิงที่มีมากําเนิดตรงกันขาม

ทัศนคติจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ที่ตนไดเกี่ยวของอยูดวยในภายนอก ทัศนคติ

จะมีลักษณะมั่นคงและถาวร ภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นมาแลวจะไมเปนภาวะที่เกิดขึ้นเปน

ช่ัวคราว และจะไมเปลี่ยนแปลงในทันทีทนใดที่ไดรับตัวกระตุนที่แตกตางกันไป เพราะทัศนคติที่

กอตัวข้ึนนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชื่อหาก           

จะเปลี่ยนแปลงจึงตองใชเวลาคอนขางมาก 

องคประกอบของทัศนคติ 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2543: 192)  จากความหมายของทัศนคติสามารถแยกสวนประกอบของ

ทัศนคติออกได  3 ประการ  คือ 

1. องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเชื่อที่ชวยสราง  Value (Cognitive  Element)  คือ  

สวนประกอบเปนความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบและไมชอบ  หากบุคคลมี

ความรูหรือคิดวาสิ่งใดดี  มักจะมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้น  แตหากมีความรูมากอนวาส่ิงใดไมดีก็จะมี

ทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงนั้น 
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2. องคประกอบดานความชอบหรืออารมณหรือความรูสึก  (Affective  Element)  

ประกอบดวยความรูสึกและอารมณที่บุคคลมีตอส่ิงตาง ๆ วาเรารูสึกอยางไร  เปนความรูสึกชอบ

หรือไมชอบวัตถุที่เกี่ยวของกับทัศนคติทั้งความรูสึกทางบวกและทางลบ 

3. องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม  (Behavioral  Element)  เปนแนวโนมที่

จะกอปฏิกิริยาหรือความตั้งใจกอพฤติกรรมของผูบริโภค  โดยอิงหลักความเชื่อและความรูสึกของ

เขานั่นเองเปนการแสดงวาเราจะทําอยางไร  “ความโนมเอียงที่จะซื้อ”  เปนองคประกอบที่เกี่ยวพัน

กับวงจรการซื้อปกติของผลิตภัณฑ เฮนร่ี (Henry.  1995:  267)  ไดเสนอแนวคิดวาองคประกอบ

ของทัศนคติประกอบดวย  3 องคประกอบ  คือ 

1. องคประกอบทางความคิด  หรือการรับรู  เปนความเชื่อ  ความรูหรือความเขาใจ  

เกี่ยวกับสิ่งใด  เชน  ตราสินคา  ซ่ึงความเชื่อในวัตถุเดียวกันอาจจะแตกตางกันไดในแตละบุคคล 

2. องคประกอบดานความรูสึก  คือ  ความรูสึกโดยรวมในเรื่องของความชอบและอารมณที่

มีตอวัตถุนั้น ๆ เชน  อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบัติหลาย ๆ คุณสมบัติของสินคาก็ได  

เร่ืองของความรูสึกนั้นขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณดวย 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม  คือ  แนวโนมในการกระทําหรือการแสดงออก  ความโนม

เอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงแบบจําลององคประกอบของทัศนคติ 

ความรู ความเชื่อ (ในตราสนิคา) 

ความรูสึก(การประเมินคาตราสินคา) 

ความรู ความเชื่อ (ในตราสนิคา) 

ความโนมเอียงที่จะเกิดพฤตกิรรม 
ความตั้งใจซื้อสินคา) 
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ที่มา : Assael,Henry: (1995). Consumer Behavior and Marketing Action. P.267. 
จากภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวาง ความรูหรือควาเชื่อนั้นมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอตราสินคาและสงผลตอพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น เพราะจะเปนส่ิงที่ชวยบงชี้ในความสําเร็จ
ของกลยุทธ์ิการตลาด สามารถแสดงดวยทฤษฏีหลายคุณสมบัติของฟชเบียน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางความรูหรือความเชื่อกับทัศนคติ 

ซิฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk 2000: 200) ไดใหความหมายของทัศนคติวาเปน

ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู ทําใหพฤติกรรมลักษณะที่ชอบหรือไมชอบที่มีตอส่ิงหนึงและ

ไดกําหนดองคประกอบทัศนคติไว 3 สวน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  องคประกอบทัศนคติ 3 ประการ 

ที่มา: Schiffman, Leon G.; & Kanuk,  Leslie Lazar. (2000). Consumer Behavior.p.203. 

จากภาพประกอบ 2 แสดงถึงองคประกอบของทัศนคติ 3 สวน ดังมีรายละเอียดดังนี ้

1. สวนของความเขาใจ (Cognitive component) คือ ความรู (Knowledge) การรับรู
(Perception)   
ความเชื่อ (Beliefs) อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคลซึ่งในสวนของความเร็วและการรับรูจะไดรับ
จากประสบการณและขอมูลที่เกี่ยวของกับหลายแหลงขอมูล และความรูนี้จะมีผลกระทบตอความ
เชื่อ (Beliefs)  

2. สวนของความรูสึก (Affective component) จะสะทอนอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก 

(Feeling) ของผูบริโภคที่มีตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เชน ในเรื่องของความชอบหรืออารมณที่มี

ตอส่ิงใดสิ่งนั้น ๆ  

พฤติกรรม(Conation) 
 

 
ความเขาใจ       ความรูสึก    

(Cognition)   
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 ทัศนะดานอารมณ (Dimension of emotional states) เปนสภาพที่เกี่ยวของกับอารมณซ่ึง

สงผลตอการเกิดพฤติกรรม  ไดแก ความสุข ความเศรา ความอาย ความกังวล ความประหลาดใจ 

เนื่องจากสภาพอารมณจะสามารถเพิ่มประสบการณดานบวกหรือลบ และจะมีผลกระทบดานจิตใจ 

ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดจะตองพิจารณาทัศนะคติดานอารมณ 

 ทัศนะดานความรูสึก (Dimension of feeling states) เปนสภาพความรูสึกที่มีตอบุคคล

ส่ิงของ ความคิด เชน ความเพลิดเพลิน สรางสรรค ร่ืนเริง ตื่นเตน สนุกสนาน มีแรงบันดาลใจ ความ

ภาคภูมิใจ ความผอนคลาย ความสะดวกสบาย ความกระตือรืนรน ความกระฉับกระเฉง ฯลฯ  

 ทัศนะความพอใจในชีวิตความเปนอยู (Dimension of affective well-being) ประกอบไป

ดวย 2 ประการ คือ ความพอใจ และการกระตุนเรา  

 3. สวนของพฤติกรรม (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) จะสะทอนถึง

แนวโนมจะมีพฤติกรรมของผูบริโภค หรือแนวโนมการกระทําที่แสดงออกหรือความโนมเอียงที่จะ

ซ้ือสินคา  

 จากทัศนะที่เกี่ยวกับองคประกอบของทัศนะคติสรุปไดวา ทัศนะคตินั้นมีองคประกอบตาง 

ๆ ที่จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซื้ออยางตอเนื่องนั้น ผูบริโภคจะตองมีความรู ความเขาใจ มีการ

รับรู และมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความชอบตามมาและจะมีแนวโนมที่

เปนไปไดในการที่จะตัดสินใจซื้อสินคานั้น ๆ  

ความสําคัญของทัศนะคต ิ

 ยุทธนา  ธรรมเจริญและคณะ  (2539  : 154) กลาววาจุดประสงคสวนใหญของการพยายาม

ของตลาด คือ ตองการจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภค ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติในทางที่ดีตอ

สินคาและบริการ เพื่อใหทัศนคติที่ดีนั้น ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ผูขายตองการ ทัศนคตินั้นถือวา

เปนผลรวมของหลาย ๆ องคประกอบและเปนตัวที่มีอิทธิพลสําคัญ ที่มีผลตอวิถีทางดําเนินชีวิตของ

บุคคล นอกจากนี้ ทัศนคติยังเปนตัวการสําคัญ ในการกอใหเกิดพฤติกรรม เชน ตราสินคาใดที่จะซื้อ 

จะซื้อที่รานไหน เปนตนเพราะฉะนั้นความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติจึงเปนจุดสําคัญของการศึกษา 

พฤติกรรมผูบริโภค เพราะความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคตินํามาซึ่งการวางแผนการตลาดไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

DPU



 

28 

 สาเหตุหนึ่งที่นักการตลาดควรจะเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติก็คือ ทัศนคติสามารถใหขอมูลที่

สําคัญ เชน สามารถทําใหเราทํานายการซื้อในอนาคตได ทําใหเขาใจถึงยอดขายจองเราไดวาดี

หรือไม และทําใหเราปรับปรุงสวนระสมทางการตลาด (Marketing Max) เพื่อพัฒนาทัศนคติของ

ผูบริโภคได ดังนั้นเราสามารถสรุปไดวาทัศนคติสําคัญและมีประโยชนตอการตลาด ดังนี้  

 1. ทัศนคติเปนตัวแปรที่เราใชวัดความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด คือ ถา

กิจกรรมทางการตลาด เชน การออกโฆษณาสินคาตามสื่อตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ ทัศนคติของ

ผูบริโภคที่มีตอสินคานั้น ๆ จะตองดี คอื ผูบริโภคมีความชอบในตัวสินคา  

 2. ทัศนคติชวยประเมินกิจกรรมทางการตลาดกอนออกใชจริง คือการทําการทดสอบ 

(Pretest) โดยวัดทัศนคติของกลุมเปาหมาย ถาทัศนคติเปนไปในเชิงบวก หมายความวากิจกรรม

ทางการตลาดนั้น ๆ สามารถนําออกมาใชในตลาดไดจริง 

 3. ทัศนคติใชในการแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) และเลือกสวนตลาด 
(Market Segment) ที่ตองการโดยแบงกลุมผูบริโภคเปนสวนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีตอสินคาและตรา

สินคา และกลุมทัศนคติไมดีตอสินคาและตราสินคา โดยนักการตลาดและการดําเนินงานดาน

การตลาด สวนใหญแลวก็จะเลือกสวนการตลาดที่มีทัศนคติที่ดีมาเปนกลุมเปาหมายตอไป 

 4. ทัศนคติของผูบริโภคตอคุณลักษณะ (Attributes) แตละคุณลักษณะผลิตภัณฑสามารถทํา

ใหกิจกรรมทราบไดวา ทัศนคติที่จะมีผลตอผลิตภัณฑจะเปนอยางไร และทัศนคติตอโฆษณากจ็ะทาํ

ใหเราวัดอํานาจในการชักจูงใจของการโฆษณาได 

 โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาทัศนคติมีความสําคัญและการเขาใจในทัศนคติของผูบริโภคจะทํา

ใหมีประโยชนในการวางแผนการตลาดในหลาย ๆ ทิศทางดวยกัน 

 คุณลักษณะของทัศนคต ิ

 ชิฟแนม และคานุก (Schiffman; & Kanuk .1997 : 253) ไดใหความหมายเกี่ยวกับลักษณะ

ของทัศนคติ (Attitude) หมายถึงความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่

พึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวา

บุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจบางสิ่งบางอยาง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก 

เนื่องจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเปนไดโดยตรงแตตอง

แสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร 

DPU



 

29 

ธงชัย สันติวงษ (2542 : 166 ) ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติไว ดังนี ้

1. ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอยูภายใน กลาวคือ เปนเรื่องของระเบียบความนกึคิดที่เกิดขึ้นภายใน

ของแตละบุคคล  

2. ทัศนคติจะมิใชส่ิงที่มีมาแตกําเนิด แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนรู เร่ืองราวตาง ๆ ที่

ตนไดเกี่ยวของอยูดวยในภายนอก และทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินหลังจากที่ไดเกี่ยวของกับ

ส่ิงภายนอกดังกลาว แสดงวาทัศนคติที่มีอยูจะเปนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  

3. ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงถาวร กลาวคือภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นมาแลว 

ทัศนคตินั้นจะมีความมั่นคงถาวรตามสมควร และไมเปลี่ยนแปลงทันทีที่ไดรับการกระตนที่

แตกตางไป ทั้งนี้ เพราะทัศนคติที่กอตัวข้ึนจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัด

ระเบียบเปนความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงยอมตองใชเวลาเพื่อกระบวนการดังกลาวดวย 

4. ทัศนคติจะมีความหมายอางอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ทัศนคติไมไดเกิดมาจาก

ภายในแตเปนสิ่งที่กอตัว หรือเรียนรูจากสิ่งที่มีตัวตนที่อางถึงได ส่ิงที่ใชอางอิง เพื่อการสราง

ทัศนคติอาจจะเปนตัวบุคคล กลุมคน สถาบัน ส่ิงของ คานิยม เร่ืองราวทางสังคม แมแตความนึกคิด

ตาง ๆ  

แหลงท่ีมาของการเกิดทัศนคต ิ

เลาดัน และบิทตา (ดารา ทีประปาล. 2542  : 127-128 ) กลาววาแหลงที่มาของการเกิด

ทัศนคติ เกิดมาจากหลายปจจัย ดังนี้ 

1. ประสบการณโดยตรงของบุคคล (Personal Experience) เนื่องจากในชีวิตประจําวันของ

บุคคล จําเปนตองติดตอสัมพันธส่ิงตาง ๆ รอบตัวตลอดเวลา จึงมีการประเมินส่ิงใหม และประเมิน

ส่ิงเกาซํ้าซาก กระบวนการประเมินเหลานี้ทําใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงพัฒนาขึ้นเปนทัศนคติที่มีตอส่ิง

ตาง ๆ ขึ้น ตัวอยางเชน จากประสบการณตรงของผูบริโภคกับพนักงานขายผลิตภัณฑ บริการ และ

รานคาตาง ๆ ประสบการเหลานี้จะชวยเสริมสราง และขัดเกลาทัศนคติที่มีตอวัตถุประสงคทาง

การตลาด (Marketing Object) ดังกลาวนี้ นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อันเกิดจากตัวบุคคลนั้นเองที่

มีอิทธิพลตอการประเมินวัตถุประสงคทางการตลาดโดยตรง ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

- ความตองการ (Need) เนื่องจากความตองการของบุคคลนั้นไมอยูกับที่ตั้งแตเกิดจนกระทัง้

ตาย แตจะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามกาลเวลา จึงทําใหทัศนคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
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วัตถุอยางเดียวกันจะไปรับการประเมินอยางตางกัน ในแตละชวงของชีวิต นั่นคือ มีทัศนคติตอวัตถุ

นั้นไมเหมือนกันเมื่ออายุหรือวัยเปลี่ยนไป 

- แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self concept บางครั้งเรียกวา Self-Perception) ซ่ึงหมายถึง 

ผลรวมของความคิด และความรูสึกทั้งหมดที่บุคคลมองตัวเองวามีลักษณะอยางไร เคยเปนอยางไร 

และความหวังวาจะใหเปนอยางไรในอนาคต และเมื่อบุคคลมีแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองอยางไร

แลว ก็จะมีผลสะทอนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามนั้นดวย ดังนั้น เมื่อบุคคลเผชิญกับส่ิงเรา

หรือวัตถุทางการตลาดตาง ๆ บุคคลจะไมรับรูทั้งหมด แตจะเลือกรับรู และเลือกที่จะแปล

ความหมายไปตามความคิดของตนเองอีกดวย ดังนั้นการประเมินขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รานคา 

หรือวา  อ่ืน  ๆ  วาตนเองมีความรู สึกอยางไร  หรือมีทาทีอยางไรตอส่ิงเหลานี้  จึงขึ้นอยูกับ

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองที่จะตีคาส่ิงเหลานี้ดวย 

- บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของบุคคลเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งคูกับ

แนวความคิดแหงตน ที่มีอิทธิพลตอการประเมินวัตถุ บุคคลมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว กาวราว เฉื่อยชา 

เกี่ยวตัวหรือเปดเผย ส่ิงดังกลาวเหลานี้มีผลกระทบตอการกอตัวเปนทัศนคติของบุคคลนั้นทั้งส้ิน  

2. การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ (Group Associations) คนเราทุกคนยอมไดรับ

อิทธิพลไมมากก็นอย จากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ตนเองเขาไปรวมอยูดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

ทัศนคติที่เรามีตอผลิตภัณฑ จริยธรรม สวัสดิภาพ และสถานการณแวดลอมอ่ืน ๆ กลุมตีคุณคาหรือ

มีความคิดอยางไร ก็จะจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติคลอยตามไปดวย ลุมดังกลาวไดแก ครอบครัว กลุม

เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน รวมทั้งกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ถายทอดกันมา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่มีตอ

ผลกระทบตอพัฒนาการทางดานทัศนคติของบุคคลโดยตรง 

3. ปจจัยอิทธิพลอ่ืน ๆ (Influential Others) การกอตัวของทัศนคติของบุคคลภายนอก เกิด

จากแหลงที่มาหลายทางดังกลาวมาแลว ทัศนคติของบุคคลหรือทัศนคติของผูบริโภค ยังสามารถกอ

ตัวขึ้นหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดจากการที่ผูบริโภคไดเขาไปติดตอสัมผัสบุคคลที่มีอิทธิพลที่

ตนเองยอมรับ และศรัทธาอีกดวย เชน เพื่อนที่ตนเองนับถือ ญาติพี่นอง และผูเชี่ยวชาญ เปนตน 

การกอตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitudes)  

ธงชัย สันติวงษ  (2542 : 166) ทัศนคติจะกอตัวขึ้นมากและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัย

หลายประการหลายทางดวยกัน คือ  
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1. การจูงใจทางรางกาย (biological motivations) ทัศนคติจะกอตัวขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง กําลังดําเนินการสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันพื้นฐานทางรางกายอยู ตัวบุคคล

ดังกลาวจะสรางทัศนคติ ที่ดีตอบุคคลหรือส่ิงของที่จะสามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความ

ตองการของตนไดและในทางตรงกันขามจะสรางทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงของหรือบุคคลที่ขัดขวางมิให

เขาตอบสนองตามความตองการได  

2. ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดขอมูลขาวสาร

ขอมูลที่แตละคนไดรับมา รวมทั้งขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงที่มาขาวสารขอมูลอีกดวย ดวยกลไก

ของการเลือกเฟนในการมองเห็น และเขาใจปญหาตาง ๆ ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูตัวบุคคล

นั้น จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสรางขึ้นมาเปนทัศนคติขึ้นมาได 

3. การเขาเกี่ยวของกับกลุม (group affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจจะมาจากกลุมตาง ๆ   

ที่เขาเกี่ยวของอยูดวย ( เชน ครอบครัว วัดที่ไปประกอบศาสนกิจ ในกลุมเพื่อนรวมงาน ตางก็เปน

กลุมที่สําคัญ ที่สุด (Primary group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลที่อยูกลุมดังกลาวได  

4. ประสบการณ (experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุส่ิงของยอมเปนสวนสําคัญ 

ที่จะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมานั้นจนกลายเปนทัศนคติได เชน ในกรณี

การซื้อสินคาเปนตัวอยาง ถาคนใดคนหนึ่งติดใจในรสอาหารของภัตตคารแหงหนึ่ง เขาอาจมี

ทัศนคติที่ดีตอรานนั้นและอาจจะกลับไปกินอีกเสมอ แตถาหากเกิดความไมชอบใจ หรือผิดหวงัครัง้

ใดครั้งหนึ่ง ก็อาจทําใหเกิดทัศนคติเปลี่ยนไปในทางที่ไมดี  

5. ลักษณะทาทาง (Personality)  ถึงแมวาลักษณะทาทางจะเปนเรื่องที่มีความหมายกวาง

ที่สุดตามที่กลาวมาแลว แตลักษณะทาทางหลายประการ ตางก็มีสวนสําคัญในการสรางทัศนคติ

ใหกับตัวบุคคลไปดวย  

ปจจัยท่ีกระทบตอความมั่นคงของทัศนคติ (Factors Affecting Attitude Stability)  

ทัศนคติซ่ึงเปรียบเสมือนเครื่องชี้ทางแกกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริโภคมักจะแสดงความ

มั่นคงออกมาใหเห็นอยางนอยก็ในระยะสั้นโดยแทจริงแลวทัศนคติมีแนวโนมที่จะสรางความมั่นคง

ในระยะยาวและจะแข็งแกรงยิ่งขึ้นถาระยะเวลายิ่งยาวนานออกไป ปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้เปนปจจัย

สําคัญยิ่งในการสํารวจ ความมั่นคงของทัศนคติของผูบริโภค 
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1. โครงสรางของทัศนคติทําใหเกิดความมั่นคง(Structure of Attitude Provides Stability) 

ผูบริโภคมีทัศนคติตอผลิตภัณฑ หรือสถานการณทางการตลาดที่เขาพิจารณาวาอยูในชั้นเดียวกันกับ

พวกเขา ในเรื่องการยอมรับผลิตภัณฑใหมนั้นผูบริโภคมักจะเปรียบเทียบกับโครงสรางของทัศนคติ

ของเขาที่มีผลิตภัณฑช้ันใดชั้นหนึ่ง มากกวากับผลิตภัณฑตัวใหมผูบริโภคมีแนวโนมที่จะหาความ

สมดุลในความเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑตาง ๆ เมื่อทัศนคติตาง ๆ ของผูบริโภคอยูในภาวะสมดุลแลว 

ทัศนคติเหลานี้จะมีแนวโนมที่จะมั่นคงเปลี่ยนแปลงไดยาก ทัศนคติมีแนวโนมที่จะเสริมและ

สนับสนุนซ่ึงกับและกันในระหวางทัศนคติทั้งหลาย และก็มีแนวโนมที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนั้นผูบริโภคจะรูสึกเสี่ยงมากขึ้นถาสิ่งตาง ๆ หลายสิ่งนั้นเขามีความเชื่อดูจะเสี่ยงไปเสียทุก

ส่ิง ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีแนวโนมที่จะปองกันตนเองโดยยึดถือทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ

ผลิตภัณฑหรือรานคาในชั้นเดียวกันจะกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน ถาทัศนคตินั้นมีความเขมขน

หรือออนตัวลง 

2. ตนเหตุของทัศนคติกระทบตอความมั่นคง (Causality of Attitude Affects Stability)            

ถาผูบริโภคคิดวามีบางสิ่งบางอยางเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดส่ิงอื่น ๆ เขาจะเปรียบความสัมพันธ

ระหวางเหตุและผลโดยใชทัศนคติผลของทัศนคติที่ไมดีอาจนําไปสูทัศนคติที่ไมดีตอเทคนิคของ

การขายสินคาอื่น ๆ นอกจากนั้นทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอวิถีทางใดจะเปนไปในทํานองเดียวกัน

กับทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอจุดหมายปลายทางของวิถีทางที่กําลังดําเนินอยูนั้น ความสัมพันธ

ระหวางเหตุและผลมีแนวโนมที่จะเขมขนยิ่งขึ้นและจะทําใหทัศนคติเกิดความมั่นคงเพราะเรา

สามารถสังเกตความสัมพันธไดโดยตรง 

3. ความสอดคลองของทัศนคติระหวางบุคคลทําใหเกิดความมั่นคงแกทัศนคติ 

(Congruence Conditions Attitude Stability) ความสอดคลองหมายถึง การที่ผูบริโภคแตละคนมี

ทัศนคติที่สอดคลองกับทัศนคติของผูอ่ืน ผูบริโภคเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอยาง

เดียวกันหรือสถานการณทางการตลาดที่ เหมือน  ๆ  กัน  ในทํานองเดียวกันกับที่ เขาทําการ

เปรียบเทียบในสิ่งอื่น ๆ เมื่อผูบริโภคทุกคนอางเหตุสนับสนุนทัศนคติของเขาเองดังนี้แลวจะเปน

การชวยเรงใหเขาพิจารณาความคิดเห็นของผูบริโภคอื่น ๆ เพื่อหาความสอดคลองซึ่งจะเปนผลทํา

ใหทัศนคติมีแนวโนมไปสูความมั่นคง 
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2.4  ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship Theory / Human Relationship 

Theory) 

 ความสัมพันธของมนุษยหรือความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความสัมพันธที่ทั้ง 2 

ฝาย มีความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดกัน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวจะหมายถึง ความสัมพันธที่มี

ขอบเขตเฉพาะ ไมใชความสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปตามบทบาทหนาที่ และการสื่อสารที่ใชเพื่อ

สรางความสัมพันธระหวางมนุษย ก็เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ เชน มิตรภาพ การ

แตงงาน ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม ในบางกรณีความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางไมเต็มใจ ก็ยังคงมีสวน

เกี่ยวของอยูบาง แตก็ไมมากนักความสัมพันธของบุคคลตาง ๆ   โดยทั่วไปแลวความสัมพันธจะแบง

ออกตามลักษณะความสัมพันธไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ  

 1)  ความสัมพันธแบบจัดตั้งหรือความสัมพันธดานกายภาพ (Setting or Physical 

Relationship) 

 มีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ คือการใชหลักของความเหมือนกันหรือความคลายกัน  

(Principle of Similarity)  ความสัมพันธลักษณะนี้เกิดขึ้นจากกลุมคนที่มีจุดยืน หรือที่ตั้งทาง

กายภาพ หรือลักษณะทางกายภาพที่คลายคลึงกัน  ยกตัวอยางเชน  ความสัมพันธในการทํางาน  

ความสัมพันธ กับเพื่อนบาน  ความสัมพันธกับกลุมคนที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือเปนสมาชิกของ

กิจกรรมกีฬาเดียวกันฯลฯ 

 2)  ความสัมพันธท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจ  (Climate or Social-

Psychological Relationship) 

 ความสัมพันธที่เกิดจากสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและจิตใจนับวามีความสําคัญมาก            

ตอการสรางความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง โดยเฉพาะในบรรยากาศของการตกลงรวมกัน

ระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของ หรือตกลงที่จะสื่อสาร หรือทุกฝายสรางความสัมพันธรวมกัน นอกจากนี้   

ยังมีอีกองคประกอบยอยที่มีความสําคัญในการที่จะชวยเสริมสรางความสัมพันธที่มั่นคงใหเกิดขึ้น

ระหวางมนุษยดวยกันเอง คือ การสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้ยุทธวิธีที่สําคัญในการ

ส่ือสารเพื่อสรางความสัมพันธนี้ก็คือ  การเห็นอกเห็นใจกัน การยอมรับซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานี้จะ

สงผลใหการสื่อสารเกิดจากความรูสึกทางจิตใจ ความชัดเจนในตัวตนของทั้ง 2 ฝาย การแลกเปลี่ยน

ประสบการณรวมกันโดยการสะทอนความรูสึก ประสบการณทางอารมณรวมกัน 
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 เมื่อใดก็ตามที่ความไววางใจเกิดขึ้น ประสิทธิภาพและความถูกตองในการสื่อสารระหวาง

บุคคลก็จะเพิ่มขึ้นดวย  และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราสามารถสรางบรรยากาศของการสื่อสาร             

ใหเอื้อหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางมนุษยทุกฝายที่ เกี่ยวของ  ส่ิงเหลานี้นับวาเปน

องคประกอบที่มีความสําคัญมากตอการสรางความสัมพันธระหวางมนุษยทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว  เชน  ในการเรียนรวมกัน การทํางานรวมกัน  จนกระทั่งถึงการแตงงานอยูรวมกัน  ยกตัวอยาง

ถาเราลองนึกถึงบรรยากาศของหองเรียนที่มีบรรยากาศเดิมๆ  คือ การทดสอบ  ตํารับตํารา  การ

ประเมินผลตางๆ ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน  ซ่ึง

ภาพรวมที่มักจะออกมาก็คือ  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดอยกวาความนาจะเปนนั่นเอง 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยทั่วไปมักจะมองวาเปนเรื่องของศิลปะ (Arts) มากกวาที่จะ
เปนเรื่องของศาสตร (Science) ซ่ึงก็หมายความวาการรูทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธเพียงอยางเดียว
ก็อาจชวยอะไรไมไดมากนัก หากขาดศาสตรของการสื่อสาร ขาดศิลปะในการนําไปปรับใชในชีวิต
จริงไดอยางประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวเปาหมายของการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
คือการมีสัมพันธภาพที่ดีงามรวมกัน  การรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมตางๆ ของชีวิตรวมกัน  
การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจนอื่นๆ  อีกมากมายที่อาจจะแตกตางกันออกไปตามหนวย
ยอยตามเปาหมายตางๆ  ของแตละกลุมคนในสังคมนั้นๆ  

องคประกอบพื้นฐานในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล องคประกอบของการ
ส่ือสารระหวางบุคคลที่สําคัญคือความสัมพันธระหวางบุคคลที่ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 
ประการดังตอไปนี้ 
 1) ระยะเวลา   

 ระยะเวลาหรือชวงเวลา  นับวาเปนองคประกอบที่มีความจําเปนสําหรับการสราง

ความสัมพันธที่มีคุณภาพระหวางมนุษยดวยกันเอง  การเรียนรูซ่ึงกันและกันเปนสิ่งที่ตองใช

ระยะเวลา เพื่อการพัฒนาความไววางใจซึ่งกันและกัน การสรางขอตกลงหรือความรวมมือรวมใจ

กัน  การมีจุดยืนที่สามารถพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันได ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ตองใชเวลาทั้งส้ิน 

 2)การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันที่นําไปสูการสรางความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 

สามารถแบงออกไดเปน 2 มิติหลักๆ ดังตอไปนี้คือ แนวกวาง (Breadth) และ แนวลึก (Depth) 
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 -  การแลกเปลี่ยนในแนวกวาง หมายถึง  ความหลากหลายของหัวขอตาง ๆ  ที่ใชในการ

ส่ือสารซึ่งกันและกัน  ยกตัวอยางเชน  การสนทนากับเพื่อนรวมชั้นเรียนที่ทําใหเราทราบวาเขาเปน

ใครมาจากไหน เปนลูกเตาเหลาใคร  มีพี่นองกี่คน และเขาเปนลูกคนที่เทาไหรของครอบครัว   

กิจกรรมที่เขาสนใจเกี่ยวกับนิสิตหรือตัวเขาเอง ส่ิงตางๆ เหลานี้นับวาเปนการสรางความสัมพันธให

เกิดขึ้นไดอยางหลากหลาย แตก็ยังคงเปนความสัมพันธแบบผิวเผิน 

 -   การแลกเปลี่ยนในแนวลึก หมายถึง การแลกเปลี่ยนการสื่อสารซึ่งกันและกันในเรื่องที่

สนิทสนมหรือมีความเปนสวนตัวมากขึ้น เชน เราสามารถพูดคุยกับคนบางคนเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน ครอบครัว หรือเรื่องอ่ืนๆ ทั่วไปได  แตเราจะไมพูดลึกลงไปถึงรายละเอียดตางๆ เชน สภาพ

ความขัดแยงของเรากับคนที่ทํางาน  หรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรา  เปนตน    

            การสื่อสารทั้งในเชิงแนวลึกและแนวกวางเปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีมิติและ
องคประกอบตาง  ๆ  ที่สงผลให เกิดความหลากหลาย  ซ่ึงทั้ งนี้ทั้ งนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะ
ความสัมพันธของผูที่ส่ือสารกัน เชน การสื่อสารระหวางพอแม  เพื่อน  เพื่อนบาน  หรือแมแตการ
ส่ือสารกับเจานายในที่ทํางาน    การเปดเผยตัวเอง (self disclosure) โดยการสื่อสารในแนวลึกจะ
เกิดขึ้นในระดับใดนั้น  จะขึ้นอยูกับวาผูส่ือสารมีความตั้งใจที่จะใหเกิดความสัมพันธในระดับใด
ดวย 
 3) การไววางใจซึ่งกันและกัน 

   การไววางใจซึ่งกันและกัน คือความเชื่อ หรือความรูสึกปลอดภัย ความรูสึกไมมีอันตราย

ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสรางความสัมพันธรวมกัน การรูสึกไววางใจซึ่งกันและกันจะรวมไปถงึ

ความยุติธรรม  การรวมใจเปนหนึ่ง และความซื่อสัตยหรือความถูกตอง 

   การไววางใจซึ่งกันและกัน นับวาเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการสราง

ความสัมพันธทั่วไปในทุกระดับ ไมวาจะเปนการพิจารณาเลือกคบเพื่อนใหม การเลือกอาจารยที่

ปรึกษา การเลือกที่จะปรึกษาหมอ ฯลฯ 

 4)  ความรักและการควบคุมซ่ึงกันและกัน   

 ความรัก  หรือความเกลียดชัง  ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตความออนโยน การดูแลซึ่งกันและกัน การให

ความรวมมือ  ไปจนถึงการตอตาน   ตลอดจนถึงความกาวราวรุนแรงในลักษณะตางๆ  

 การควบคุม  ทัง้ในลักษณะของการชี้นาํ  การแขงขนั  การเปนคูแขง ตลอดจนถึงการยอม

ปฏิบัติตามคําส่ัง การเชื่อฟง รวมทั้งการพึง่พาในลักษณะตางๆ   พฤติกรรมในลักษณะนี้มักออกมา
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ในลักษณะการเติมเต็มใหกนัและกนั การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ซ่ึงอาจจะออกมาในรปูของการ

ประนีประนอม การรวมมือรวมใจกันในลักษณะตางๆ  

  หลักพื้นฐานของการเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล 

 พื้นฐานในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลดวยกัน ความประทับใจรวมกัน ความรักใคร

ชอบพอกันของมนุษย นับวาเปนหนทางที่จะนําไปสูมิตรภาพ  การแตงงาน  ความเปนครอบครัว  กลุม

ยอย  กลุมใหญ ตลอดจนกลุมที่ทํางานในระดับตางๆ ของสังคม ซ่ึงทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ

ระหวางบุคคลดังกลาวจะเกิดจากหลักการพื้นฐานรวมกันโดยทั่วไปดังตอไปนี้ คือ    

 1) ความใกลชิด  

 ความใกลชิดสนิทสนม  ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึงการอยูใกลชิดกัน ส่ิงนี้นับวาอาจเปนตัวแปร

ที่มีสําคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่เอ้ือตอการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยทั่วไป  ดังตัวอยาง เชน         

กลุมนิสิตใหมที่อยูหอพักรวมกันในชวงปแรก การแยกกันอยูหรือความหางไกลก็นับวาเปนอีก

องคประกอบหนึ่งที่อาจสงผลตอการสรางความสัมพันธตางๆ  ของมนุษยไดเชนกัน ดังเชนคํากลาว

ที่วา “ไกลตา ไกลใจ” (Out of sight, out of mind)  

 2) ความเหมือนกันหรือความคลายกัน  

 แนวคิดนี้เกิดจากการที่มนุษยมักมีความตองการที่จะพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด           

ความสนใจของตนเองที่คลายกันกับคนอื่นๆ  ไมวาจะเปนในเรื่องราวตางๆ ของชีวิต เชน กีฬา ดนตรี      

การเดินทาง ทองเที่ยว หรือแมแตศาสนา เช้ือชาติ ผิวพรรณ หรือแมแตภูมิหลังทางสังคมหรือทาง

ครอบครัวท่ีคลายกัน จากการศึกษาของ บัสส (Buss) พบวา  ตัวแปรสําคัญๆ ในการที่มนุษยแตละคน

จะมีแนวโนมในการที่จะมีสรางความสัมพันธรวมกัน ดังตัวอยางของการเลือกคูของชายหญิง คือ 

ความเหมือนหรือความคลายกันในดานอายุ ระดับการศึกษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี      

ชาติพันธุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงตางๆ  เหลานี้นับวาเปนตัวแปรที่มี  อิทธิพลสูงมาก     

ที่ เกี่ ยวของกับการสร างความสัมพันธ ร วมกันของมนุษย  นอกจากนี้ ความคล ายกันใน                          

เชิงจิตวิทยา  โดยเฉพาะความเหมือนหรือความคลายกันทางดานทัศนคติ ความคิดเห็น และการมอง

โลกที่คลายกัน นับวาเปนความเหมือนหรือความคลายที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธรวมกัน

ของมนุษยเปนอยางมาก 
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                โดยสรุป ทั้งจากการสังเกต  การศึกษาวิจัย  ตลอดจนทฤษฎีตางๆ  โดยภาพรวมแลวจะพบ
ขอสรุปรวมอยางชัดเจนวา มนุษยมีแนวโนมที่จะสรางความสัมพันธและมีความชอบพอกับคนที่มี
ความเหมือนหรือความคลายกับตัวเขาเอง Heider กลาววา  “ คนเรามีแนวโนมที่จะชอบคนที่มีความ
เชื่อและทัศนคติที่คลายกับตัวเอง  และเมื่อเราชอบใคร เราก็มักจะตองการที่จะใหเขามีทัศนคติที่
คลายกับที่เรามี ” 
    3)  สถานการณตางๆ   

  สถานการณตางๆ หรือส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย ก็อาจนับไดวาเปนอีกตัว

แปรสําคัญที่ชักนําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีรวมกันระหวางบุคคลในระดับตางๆ ได ดังตัวอยาง เชน 

 -  การแลกเปล่ียนความรูสึกท่ีดีรวมกัน  

 การมีโอกาสในการไดแลกเปลี่ยนความรูสึกที่ดีรวมกันจะเกิดขึ้น เมื่อเรารูสึกวาคนที่เรา

ชอบนั้นก็ชอบเราเชนกัน  ซ่ึงในทางตรงกันขามถาคนที่เราชอบพอไมชอบเรา  ก็อาจทําใหเราขาด

ความสนใจในคนคนนั้นตอไป เบลค และ แทสเซอร  (Blake and Tesser)  ศึกษาพบวา  การที่มีคน

มาชอบเราจะทําใหเรารูสึกในคุณคาของความเปนตัวเรา (Self-Worth) อีกทั้งยังเปนพฤติกรรม        

ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไดอยางเต็มใจหรือพึงพอใจรวมกัน 

 -  การเปล่ียนระดับคุณคาของตนเอง 

 การเปลี่ยนระดับคุณคาของตนเอง โดยการปรับตัว หรือเลือกสรรคนที่มีความเหมือนหรือ

ความคลายกับตัวเรามากที่สุดการเปลี่ยนหรือการเพิ่ม หรือลดระดับคุณคาของตนเองใหเทากับคน

อ่ืน ๆ ที่เราอยากคบหาสมาคมดวย  ทําใหเราสามารถสงและรับมิตรไมตรีจากคนอื่น ๆ รอบขางได

มากยิ่งขึ้น 

 4) ความตืน่เตน   

 แคชเทอร (Schachter)  ศึกษาพบวา  ความกระตือรือรนที่จะพบปะ  ส่ือสาร  พูดคุยกับคน 

อ่ืนจะสงผลอยางสูงตอการสรางหรือการมีมนุษยสัมพนัธรวมกับคนอื่นๆ  

 5) การแยกตัวสันโดษ  

 การที่มนุษยถูกแยกตัวสันโดษออกจากการมีปฏิสัมพันธรวมกับบุคคลอื่น ๆ จะทําใหเกิด

แรงขับในการที่อยากจะสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับคนอื่นๆ  ดังตัวอยาง เชน  การลงโทษนักโทษใน

เรือนจําใหถูกขังเดี่ยวนับวาเปนการลงโทษที่รุนแรงที่สุด   หรือแมแตการนําคนรายหรือคนไมดีไป

ปลอยตาม เกาะราง นับวาเปนการลงโทษที่รุนแรงมาก 
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          6) การเติมเต็มความตองการซึ่งกันและกัน  
 การเติมเต็มความตองการซึ่งกันและกัน นับวาเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากความพอใจ

รวมกัน ซ่ึงทฤษฎีการเติมเต็มความตองการซึ่งกันและกันนี้ คอนขางที่จะมีความแตกตางกับทฤษฎี

ความเหมือนหรือความคลายกัน วินซ (Winch) กลาววา  ในการเลือกที่จะมีความสัมพันธกับคน

อ่ืนๆ  การเลือกเพื่อนหรือการเลือกคูแตงงาน มนุษยมักจะมีแนวโนมที่จะเลือกคนที่ตอบสนองความ

พอใจของตนเองได การเติมเต็มใหแกกันและกันจะมีอิทธิพลมากกวาการมีความตองการที่

เหมือนกันหรือความคลายกัน 

  การสรางความสัมพันธในลักษณะตางๆ  เปนส่ิงที่มีความจําเปนและเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

ในวิถีชีวิตของมนุษย  ลักษณะโดยทั่วไปของความสัมพันธระหวางบุคคลมักจะแบงออกเปน          

2 ลักษณะ คือความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางเต็มใจ (Voluntary) และไมเต็มใจ (Involuntary) ซ่ึงทั้งนี้

ทั้งนั้นการสื่อสารนับวาเปนกลไกที่มีความสําคัญมากในการที่เอื้อหรือกอใหความสัมพันธที่ดี

ระหวางบุคคลดวยกัน 

2.5 การสรางความสัมพันธของมนุษย ( Human Relations ) 
บุคคลทุกคนมักตองมีกลุมมีพวก ตัวอยางกลุม หรือพวกของกลุมบุคคล เชน ครอบครัว 

เพื่อนฝูง ทีมงาน สมาคม ชมรม ผูทํางานใน หนวยงาน เดียวกัน หรือแมกระทั่ง การทํางานใน
องคการธุรกิจก็จัดวา เปนกลุม หรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบดวย คนจํานวนมาก มาอยูรวมกัน 
และทํางานรวมกันในบทบาทหนาที่ตางๆ กันไป ซ่ึงแตละคน มักมีเพื่อนฝูงรวมงาน ทั้งที่อยูใน 
ระดับที่เหนือกวา เทากัน และเพื่อนรวมงานที่ต่ํากวา ซ่ึงไมวาจะอยูในตําแหนงใด บุคคลเหลานี้ตอง
ทํางานเกี่ยวของ และติดตอสัมพันธกัน ถาหากบรรยากาศ ของความสัมพันธเปนไปดวยดี มักสงผล
ใหบุคคลนั้นเปนสุข เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ความสุขสวนใหญ ของชีวิตจึงมักขึ้นอยูกับ 
มนุษยสัมพันธ ทั้งในแงการอยูรวมกับผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นเพื่อใหมีความสุข ในการ
อยูรวมกับ บุคคลอื่น และทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ความหมายของมนุษยสัมพนัธ 

มนุษยสัมพันธจัดเปนทั้งศาสตร (Science) และศิลป (Art) เนื่องจากมีหลักการ และทฤษฎีที่
เปนขอความรู และการนําหลักการ หรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบ ความสําเร็จไดนั้นตองอาศัย
เทคนิควิธีการซึ่งถือเปน ศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะสังเกตเห็นไดอยางหนึ่งวา คนแตละคน 
มีความสามารถในการติดตอกับผู อ่ืนไมเทากัน บางคนเปนที่พอใจของคนหมูมาก มีเพื่อนมากหนา
หลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดตอ หรือทํางานรวมกับเขามากมาย ในขณะที่บางคนไมคอยมีใคร
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อยาก จะเขาใกล หรือทํางานรวมดวย นั่นเปนเพราะเขาขาดศิลปะในการติดตอกับบุคคลอื่น ซ่ึงอาจ
เปนเพราะไมรูหลักการวาควรทําอยางไร หรือเปนเพราะนําหลักการไปใชไม ถูกวิธี ดังนั้น การที่
คนเราจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น จึงจําเปนตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และหมั่นฝกฝนเพื่อให
เกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถนําหลักการที่เปนขอ ความรูทางทฤษฎีไปใชไดอยางเปนธรรมชาติ 
ความหมายของมนุษยสัมพันธ มีนักจิตวิทยาใหความหมายไวหลายทานพอสรุปไดดังนี้ 

อริสโตเติล ( Aristotle ) นักปราชญชาวกรีก อธิบายวา มนุษยเปนสัตวสังคม มนุษยใชชีวิต
อยูรวมกัน เปนหมูเปนเหลามนุษย อยูรวมกัน เปนกลุมเปนพวก มีปฏิสัมพันธรวมกัน การที่มนุษย
อยูรวมกัน ทําใหพวกเขารูสึกปลอดภัย ซ่ึงเปนสัญชาตญาณของมนุษย ดังนั้นเราอาจกลาวไดวา การ
ที่ มนุษยมีสัมพันธกัน มนุษยจึงเปนสัตวสังคม ดังที่นักปราชญไดกลาวไว 

มนุษยสัมพนัธ หมายถึง ความสัมพันธในทางสังคม ระหวางมนุษย ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
เขาใจอันดีตอกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2525 : 402 )    

ในป พ.ศ. 2538ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา มนุษยสมัพันธ หมายถงึ 
ความสัมพันธในทางสังคมระหวางมนุษย ซ่ึงจะกอใหเกดิความเขาใจอนัดีตอกัน  

มนุษยสัมพันธ ( Human Relationships ) เปนการอยูรวมกันของมนุษยเปนหมูเปนคณะ 
หรือกลุมโดยมีการติดตอส่ือสารกัน ระหวางบุคคล ระหวางกลุม เพื่อใหทราบความตองการของแต
ละบุคคล หรือกลุมรวมไปถึง วิธีการจูงใจ และประสานความตองการ ของบุคคล และกลุมให
ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคมตองการ ( พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2538 : 
628 ) 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง การแสวงหา เพื่อทําความเขาใจ โดยการใชลักษณะรูปแบบการ 
ติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคลเปนผล กอใหเกิดความเชื่อมโยง เพื่อใหไดผลสําเร็จ ตามเปาหมาย
ขององคการ ของแตละบุคคล ที่ไดกําหนดไว   ( อํานวย แสงสวาง , 2540 : 99) 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการจูงใจของบุคคลอยางมีประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจ ในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษยสัมพันธ จึงเปนทั้งศาสตร และ
ศิลป เพื่อใชใน การเสริมสรางความสัมพันธอันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ การใหความรวมมือ 
และการใหความจงรักภักดี ในการติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคล ตอบุคคล ตลอดจนองคกรตอ
องคกร 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง ศาสตร และศิลปในการเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง
บุคคล เพื่อตองการใหไดมาซึ่ง ความรวมมือ ชวยเหลือกัน ความรักใครนับถือ และความจงรักภักดี 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง การรูจักใชวิธีการที่จะครองใจคนโดยมีความประสงคใหบุคคล
เหลานั้นนับถือ จงรักภักดี และใหความ รวมมือรวมใจ ทํางานดวยความเต็มใจ 
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มนุษยสัมพันธ เปนเทคนิคการกระตุนใหคน และกลุมคน มาเกี่ยวของกันทั้งในเรื่องงาน 
เร่ืองสวนตัวจน สามารถ ทํากิจกรรมใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยความรวมมือรวมแรงรวมใจ 
เพื่อที่จะทํากิจกรรมดังกลาวไดอยางเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการทํางาน เพื่อ
สวนรวมนี้จะเปน กระบวนการกลุมที่ทํางานรวมกันดวย ความเต็มใจ เต็มความสามารถ 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการจูงใจ ใหผูปฏิบัติงานภายใตสถานการณ ที่เปนอยูให
เกิดความพึงพอใจในงาน และความสามารถ ทํางาน ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร
ได 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการของศาสตรที่ใชศิลปะสรางความพอใจ รักใคร 
ศรัทธา เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรม ใหเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อโนมนําใหมี
ความรูสึกใกลชิดเปนกันเอง จูงใจใหรวมมือรวมใจ ในอันที่จะบรรลุส่ิงซึ่ง พึงประสงคอยางราบรื่น 
และอยูในสังคมไดอยางสันติสุข  
ความสําคัญของมนุษยสัมพนัธ 

มนุษยสัมพันธ ชวยทําใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ไมวาสังคมขนาดเล็ก หรือ       
ขนาดใหญ แตละคนที่มาอยูรวมกันนั้น ตางก็มี ความแตกตางกัน ( Individual ) ความแตกตางกัน  
ในเรื่อง ความรู ความสามารถ ประสบการณ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวนปญญา เปนตน   
แตถาทุกคนสามารถรวมใจกัน ระดมความแตกตางเหลานี้ แลวนํามาสรางสรรค ใหเกิดสิ่งที่ดี    
ใหม ๆ ขึ้นในสังคม ก็จะกอใหเกิดเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะการคิดของคนหลายคน          
ยอมจะรอบคอบกวา และมีโอกาสผิดพลาดมีนอยกวาการคิดคนเดียว ปญหาจึงอยูที่วาทําอยางไร 
บุคคลหลาย ๆ คนจึงจะสามารถ ทํากิจกรรมตางๆ ดวย ความเต็มใจ ชวยกันคิดชวยกัน ทําอยางเต็ม
ความรู ความสามารถของตนเอง และจะตองกอใหเกิดความเขาใจ อันดีตอกัน มีความรักใคร    
สมัครสมานสามัคคีตอกัน มีความเคารพ ยอมรับนับถือ ซ่ึงกัน และกัน จริงใจตอกัน มีเจตคติที่ดี   
ตอกัน มีเปาหมายรวมกัน ที่กลาวมาทั้งหมดคือ การสรางมนุษยสัมพันธ ใหเกิดขึ้นใน กลุมคนนั้น
นั่นเอง มนุษยสัมพันธจึงสําคัญมาก ตั้งแต หนวยสังคมตั้งแตเล็กที่สุดคือ ครอบครัวไปจนถึง    
หนวยสังคม ที่ใหญที่สุด คือ สมาคมโลก ไดแก องคการสหประชาชาติ ลงมาจนเปนประเทศ        
ถาหากสามารถทําใหคนที่มาอยูรวมกันนั้น มีความเขาใจ ซ่ึงกัน และกันมีความไววางใจกัน มีความ
ปรารถนาจะรวมมือรวมใจกัน แบงหนาที่กันทํา กําหนดบทบาท หนาที่ และ ปฏิบัติหนาที่ของตน 
ไดอยางสมบูรณ หนวยงาน หรือสังคมนั้นก็จะเปนระเบียบ มีความสุข ความเจริญกาวหนา พัฒนา
ไปสูความเปนสากลได ฉะนั้น ผูนําของกลุมตองมีบทบาทอยางมาก ในการที่จะทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ได โดยอาศัยความรูทางมนุษยสัมพันธ นํามาสรางขวัญ กําลังใจ ใหกับผูรวมงาน ใหโอกาส
ผูรวมงานรวมแสดงความคิดเห็น และรับฟงเหตุผลซ่ึงกัน และกัน รวมทํากิจกรรม ใหเกียรติกัน      
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มีความยุติธรรม ใหความสําคัญแกผูรวมงานอยางจริงใจ มีสวัสดิการดี จะเปนผลใหเกิดความศรัทธา 
และความพึงพอใจเกิดขึ้น และในที่สุด คนทํางาน ทุกคน ก็จะทุมเทกําลัง และพลังกาย                
พลังความคิด รวมแรงรวมใจอยางเต็มที่ และผูนําที่สามารถปฏิบัติตน จนกอให เกิดพฤติกรรม 
ดังกลาวไดก็จะไดช่ือวา เปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธดี  

มนุษยทุกคนสามารถฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดีได ถามีความปรารถนา มีความตั้งใจจริง   
พรอมที่จะฝกฝน ศึกษาหาความรู ประสบการณ และนําไปปฏิบัติจริง ๆ เพื่อใหเกิดทักษะในการ
สรางความสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ “มนุษยสัมพันธ” เปนสิ่งที่เกิดจาก การเรียนรูไมได
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษยสัมพันธจึงเปนทั้งศาสตร และศิลปในการเขากับคน การเอาชนะใจ
คน และการครองใจคนทุกระดับ เชน ผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานกับเพื่อน
รวมงาน และ รวมทั้งคนในครอบครัวดวย การพูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนมิตรกับทุกคนเปน
หลักการแรกที่จะพัฒนาความสัมพันธในขั้นตอไป และจําไวเสมอวา เราเปนมนุษยตองปฏิบัติกับ
คนอื่น เชนเดียวกับตัวเรา และเราอาจสรุปไดวา มนุษยสัมพันธมีความสําคัญ ดังนี้คือ 

1. มนุษยสัมพันธทําใหเกิดสรางความสามัคคีธรรมใหเกิดขึ้นในกลุมสังคม ในหมูคณะ 
2. มนุษยสัมพันธทําใหการบริหารงานตางๆ สามารถกอใหเกิดการรวมพลัง เพื่อกอใหเกิด 

ความรวมแรงรวมใจ เกิดความรักใคร สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
3. มนุษยสัมพันธทําใหสังคมปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยูดีมีสุข 
4. มนุษยสัมพันธทําใหสรางความเขาใจอันดีซ่ึงกัน และกัน เปนการสรางสรรคสังคม 
5. มนุษยสัมพันธทําใหงานตางๆ ประสบความสําเร็จเพราะเราอยูคนเดียวไมได เราทํางาน 

หลายอยาง คนเดียวไมได ตองอาศัยความรวมมือซ่ึงกัน และกัน งานจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

6. มนุษยสัมพันธทําใหคนแตกตางจากสัตวอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานจิตใจดังนั้นใน การ
อยูรวมกันจึง ทําใหมนุษยรูถึง ความรักใคร และไมตรีที่มีใหกัน รวมถึงความตองการ ที่จะ
บรรลุจุดหมายดวยความภูมิใจ 

7. มนุษยสัมพันธทําใหบุคคลยอมรับนับถือกัน ตระหนักในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
“ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” (Human dignity) ตองทําใหคนที่ทํางานรวมกันรู และเขาใจ 
ถึงการใหเกียรติกัน เสมอมนุษยเฉกเชนเดียวกันคือ การยอมรับคุณคา ความเปนมนุษย
นั่นเอง 

8. มนุษยสัมพันธทําใหงานทุกอยางบรรลุเปาหมายตามที่องคกรตองการ เพราะทุกคน เคารพ
ในการแสดงความคิดเห็น และ พฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล อันจะนําไปสู
ความรวมมือ และ การประสานงานที่ดีนั่นเอง 
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9. มนุษยสัมพันธทําใหคนคลอยตามได หากทําใหจิตใจเขาคลอยตามไดบุคคลจะเกิดความ 
ช่ืนชอบ และจะพัฒนา ความชื่นชอบ จนเกิด ความศรัทธา และเมื่อบุคคล เกิดความศรัทธา
บุคคล ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามซึ่งการทําใหคนอื่น คลอยตามตองอยูบน เงื่อนไขของ
ความชอบธรรม ก็จะสามารถสรางมนุษยสัมพันธถาวรไดแตหากบุคคลกระทําทุกอยาง
เพียง เพื่อประโยชนแหงตน มนุษยสัมพันธนั้นๆ ก็เปนแคช่ัวคราว เมื่อความจริงกระจาง
อาจทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีขึ้น ในกรณีเร่ือง การสราง มนุษยสัมพันธ มีจุดมุงหมาย 
เพื่อใหทุกคนมีไมตรีตอกันทุกคน จึงควรคิด และกระทําในสิ่งดีดี ใหแกกันเราก็จะไดส่ิง
ดีๆ ตอบ  
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธกอใหเกิดความเขาใจอันดี ยอมรับซึ่งกัน และกันมีความ

สนิทสนมคุนเคยรักใคร มีความนับถือกัน และความเต็มใจที่จะใหความรวมมือซ่ึงกัน และกัน เพื่อ

นําไปสูการอยูรวมกัน อยางมีความสุข และสามารถรวมมือกัน ดําเนินงาน ของสวนรวม ใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดีแลว มนุษยสัมพันธยังมีเปาหมายที่สําคัญอยู 3 ประการตามที่ เคียธ เดวิส (Keith 

Davis) กลาววา การมีมนุษยสัมพันธ เพื่อใหคนเกิดความรวมมือรวมใจกัน เพื่อใหคนไดรับความ

พอใจในงาน ที่ตนทําอยู และ เพื่อใหคนทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเปาหมายเหลานี้บรรจุ

ผลสําเร็จเมื่อใด การกระทําของกลุมก็จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ นั่นก็คือ คนจะทํางาน

รวมกันโดยมีวัตถุประสงค และแรงจูงใจรวมกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวามนุษยสัมพันธเปน

พัฒนาการของการเชื่อมโยงวัตถุ ประสงค และแรงจูงใจของคนในกลุมเขาดวยกัน 

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ในเหตุผลอ่ืนๆ อาจสรุปไดดังนี้ คือ 

1. ความปลอดภัย มนุษยตองการความปลอดภัย จึงตองรวมกลุมกันสรางสัมพันธภาพ เชน 

บุคคลพยายามรูจักกับเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน ผูมีอํานาจ หรือมีอิทธิพลตาง ๆ เพื่อความปลอดภัย

ของตนเอง 

2. เศรษฐกิจ มนุษยสัมพันธเพิ่มผลผลิตได เพราะมนุษยมีจิตใจปกติ และเปนสุข ยอมสรางงาน

อยางมีประสิทธิผล นั่นคือการมีมนุษยสัมพันธจะชวยเหลือในดานเศรษฐกิจได 

3. ความวาเหว เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม จะอยูคนเดียวในโลกไมได จะรูสึกเหงา จึงตอง

สราง และใชมนุษยสัมพันธโดยการคบเพื่อน เพื่อใหคลายเหงา 

4. สังคม มนุษยสัมพันธชวยใหมนุษยรักกัน ชอบกัน ยอมรับ และคบหาสมาคมกันอันจะนํามา

ซ่ึงความสงบสุขในสังคม 
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5. การปฏิบัติงาน มนุษยไมอาจปฏิบัติงานโดยลําพังได ตองอาศัย หรือเกี่ยวของ และสัมพันธ

กับผูอ่ืนเสมอ ดังนั้น มนุษยจึงตองมีเพื่อนรวมงาน 

6. การเมือง มนุษยสัมพันธชวยประสาน หรือแกปญหาขอขัดแยงทางการเมืองไดในลักษณะที่

เรียกวา “กาวใจ” 

7. ความสําเร็จ มนุษยทั้งหลายตางก็หวังจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารองคการจะตองคํานึงถึงมากกวาใคร ๆ โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ทําให

สมาชิกในองคการรูจักกัน และสามารถประสานงานใหสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 

8. ความรัก มนุษยตองการแสดงออกซึ่งความรัก คือ รักบุคคลที่เกี่ยวของ และตองการใหเขารัก

ตอบดวย จะแสดงออกในรูปของการรักเพื่อนเพศเดียวกัน และตางเพศ ทั้งความรักอันบริสุทธิ์ และ

ความรักดวยเพศสัมพันธ 

องคประกอบของ มนุษยสัมพันธ  
การสราง มนุษยสัมพันธ ใหเกิดขึ้น ในกลุมคนไมวาจะเปนกลุมใด จะตองคํานึงถึง 

องคประกอบของ มนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปน ปจจัยสนับสนุน หรือ เปนอุปสรรค ของ ความสัมพันธ
ของกลุมแลว ดําเนิน การสรางเสริมพัฒนา และปรับปรุงปจจัยตางๆ เหลานั้นใหเปน ปจจัยที่เอ้ือตอ 
มนุษยสัมพันธ ที่ดีใหได สําหรับองคประกอบของมนุษยสัมพันธนี้  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2541) มีความเห็นวามี 3 ประการดวยกัน ไดแก การรูจักตน การ
เขาใจผูอ่ืน และการมีสภาพแวดลอมที่ดี โดยไดเสนอ เปนแผนภูมิแสดงองคประกอบ ของ มนุษย
สัมพันธ ซ่ึงเมื่อนํามาประยุกตใชัเพื่อ สรางความสัมพันธ ระหวางเพื่อนรวมงาน ในองคการ อาจ
กลาวไดวา องคประกอบของ มนุษยสัมพันธ ในองคการประกอบ ดวยการรูจักตน การเขาใจเพื่อน
รวมงาน และการสรางสภาพแวดลอม ในที่ทํางานใหดี ซ่ึงอาจจะเขียนเปนแผนภูมิแสดง 
องคประกอบของ มนุษยสัมพันธ ในหนวยงานได ดังนี้ 
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มนุษยสัมพนัธ 

      

รูจักตน เขาใจผูอ่ืน 
สรางสภาพแวด ลอมที่

ดี 

วิเคราะหตน 
วิเคราะหความแตกตาง

ของผูอ่ืน 
วิเคราะหส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงตน ยอมรับความแตกตาง ปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

      

พัฒนาคนใหเขากับผูอ่ืน และส่ิงแวดลอม 

  

มนุษยสัมพนัธ  

ตนสุข ผูอ่ืนสุข ส่ิงแวดลอมด ี

  
ภาพที่ 2.3  แสดงองคประกอบของมนุษยสมัพันธ  

 

จากแผนภูมิซ่ึงแสดงความสัมพันธในหนวยงาน จะเห็นไดวา มนุษยสัมพันธ ใน หนวยงาน
มีองคประกอบเปน 3 ประการ คือ การรูจักตน การเขาใจเพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี ในเรื่องของการรูจักตนนั้น บุคคลควรตองวิเคราะหตน เพื่อใหรูจักตัวเอง อยางแทจริงทั้ง
ลักษณะที่ดี และไมดี แลวปรับปรุงตน ในสวนที่ เปนลักษณะที่ไมดีซ่ึงอาจสรางปญหา และ 
อุปสรรคในการทํางาน และการสรางสัมพันธกับผูอ่ืน นอกจากจะเปนแนวทาง ใหวิเคราะหเพื่อน
รวมงาน และ เขาใจ เพื่อนรวมงาน ใหมากขึ้นแลว ยังชวยยอมรับความแตกตาง ระหวางบุคคล และ
พัฒนาตนใหเขากับ เพื่อนรวมงานไดดี สวนความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม ในที่ทํางานดี จะ
เปนตัว กระตุนใหบุคคลวิเคราะหส่ิงแวดลอม ในที่ทํางานแลว ปรับปรุงใหดีขึ้น รวมทั้งเปน
แนวทางพัฒนาตน ใหเขากับที่ทํางานใหไดดวย ซ่ึงทั้งหมดดังกลาวนั้น จะสงผลตอ มนุษยสัมพันธ 
ในองคการ เมื่อ มนุษยสัมพันธ ในองคการดี ก็จะทําใหบุคคลเปนสุข เพื่อนรวมงานสุข และ
ส่ิงแวดลอม ในที่ทํางานดี ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพที่ดีของ องคการ จึงเห็นไดวา การศึกษาในเรื่อง 
องคประกอบ ของ มนุษยสัมพันธ ดังกลาว จะชวยให บุคคลเกิดความเขาใจ และเกิดแรงกระตุน   
ในการประพฤติปฏิบัติใหเกิด องคประกอบ ดังกลาว อันนํามาซึ่ง ความสัมพันธอันดีในองคการ 
 

DPU



 

45 

มนุษยสัมพันธเกิดไดตองมอีงคประกอบ 3 ประการ คือ 
1. ตองมีความเขาใจตนเอง 
2. ตองมีความเขาใจบุคคลอื่น 
3. ตองยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่น 

ความเขาใจตนเอง หมายถึง ความเขาใจในความตองการของตนเอง การรูจุดเดนจุดดอย 
ของตนการรูถึง จุดที่จะตองปรับปรุงพัฒนาคน 

ความเขาใจบุคคลอื่น หมายถงึ การที่เรารูถึงความตองการ หรือปญหาของบุคคลอื่น 
บุคลิกลักษณะเฉพาะตวัของบุคคลนั้น ๆ และธรรมชาติของคน 

ความแตกตางของบุคคล หมายถึง ลักษณะที่ทําใหคนแตละคนไมเหมือนกันซึ่งแตละคน
ยอมมีความคิด จิตใจ สติปญญา ความสามารถ เจตคติ ประสบการณตาง ๆ กัน ส่ิงที่ทําใหมนุษยเรา
แตกตางกันไมเหมือนกันนั้นมาจากหลายสาเหตุดวยกันอาจ ประมวลไดดังนี้คือ รูปรางหนาตา        
( appearance) อารมณ ( emotion )นิสัย ( habit ) เจตคติ ( attitude ) พฤติกรรม ( behavior ) ความ
ถนัด ( aptitude ) ความสามารถ ( ability ) สุขภาพ ( health )รสนิยม ( taste ) และสังคม ( social ) 
ความแตกตางจาก สาเหตุดังกลาวเปน สาเหตุใหมนุษยขัดแยงกันไมสามารถเขากัน หรือสัมพันธกัน
ไดหาก ขาดความรูความเขาใจ เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม ไมเคารพสิทธิ ไมใหเกียรติเคารพนับถือ
ในความแตกตางกัน ถือวาเปนสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไป ถาเราไดเขาใจในเรื่องเหลานี้แลว ความ
ขัดแยงก็จะลดนอยลง หรือสามารถขจัดออกไปไดความสัมพันธกับผูอ่ืนก็จะดีขึ้น (วิจิตร อาวะกุล 
2542 : 34) 
องคประกอบของมนุษยสัมพันธแบงเปน 3 ประการคือ  

1. การเขาใจตนเอง เปนลักษณะการรูจักตนเองอยางแทจริงวาตนเองเปนใคร มีความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณแคไหนระดับใด มีจุดแข็งคือความเกง และจุดออนคือความไม
เกงในดานใดบางเรื่องใดบาง การเขาใจตนเอง ทําใหบุคคลเกิดการรูสึกยอมรับในคุณคาแหงตน นับ
ถือตนเอง และรูจักเขาใจสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ส่ิงที่สําคัญในการเขาใจ
ตนเองจะชวยใหเรารูจักปรับตัวเขากับบุคคลอื่นได ดีมาก 

2. การเขาใจบุคคลอื่น เปนการเรียนรูธรรมชาติของคน ความแตกตางระหวางบุคคลความ
ตองการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดลอมทําใหเกิดประโยชน ในการนําไปใช
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นไดนานัปการ เมื่อเราตองการ ไปติดตอสัมพันธกับ บุคคลใด เราตอง
ทราบกอนวาบุคคลนั้นชื่อใดเปนใคร มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณทางดานใด อยูใน
ระดับใดชอบสิ่งใด ไมชอบสิ่งใด โปรดปรานในสิ่งใดเปนพิเศษ มีคุณลักษณะที่เดนทางดานใดบาง 
เมื่อเรานําเอาบุคคลอื่น ที่เราตองการติดตอ สัมพันธ มาพิจารณาดูวา เรามีความเขาใจในตัวเขา
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อยางไร เรายอมรับในตัวเขาไดแคไหน เพื่อจัดระดับคุณคา และความสําคัญของบุคคลที่เราจะตองมี
การติดตอสัมพันธรวมทั้งการที่เรา รูจักปรับตัว ใหเขากับบุคคลอื่น ไดในการติดตอสัมพันธกัน 

3. การเขาใจสิ่งแวดลอม เปนการเรียนรูธรรมชาติของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา และ
บุคคลอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีสวนสัมพันธกับมนุษยสัมพันธไดแก 
สภาพการณเหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และในอนาคต ลวนแตมีอิทธิพลมาจาก
ส่ิงแวดลอมทั้งสิ้นไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันที่เปนองคการ สถาบันการศึกษา หนวยงาน 
บริษัท หางราน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา องคการระหวางประเทศ ความรูจากการเขาใจสิ่งแวดลอม 
สามารถนํามาปรับใชกับตัวเรา ในการเสริมสราง มนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นไดดีมากขึ้น(อํานวย 
แสงสวาง,2544:101) 

นอกจากนี้แลวองคประกอบของมนุษยสัมพันธ มักจะเกี่ยวของกับเรื่อง พฤติกรรม การจูง
ใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยผสมผสานกัน
อยางเหมาะสม เกิดเปนพฤติกรรมที่นาพึงพอใจแกบุคคลอื่น ๆ ที่เรียกวา “มนุษยสัมพันธ” 
องคประกอบที่จะชวยสงเสริมใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

การที่จะเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีนั้น จําเปนตองมีความรู ความเขาใจถึงองคประกอบที่จะ 
ชวยสงเสริมใหเปน ผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดังตอไปนี ้

1. พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยูรวมกัน ไมวาจะเปน เพื่อความสุขใน
การดําเนินชีวิต หรือเพื่อการปฏิบัติงาน ใหดีขึ้นในหนวยงาน เราทุกคนตองเขาใจพฤติกรรมของคน 

2. การจูงใจ (Motivation) เปนแรงกระตุน เปนพลังใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ออํานวย
ประโยชน และสรางความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 

3. กลุมพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง
ความเปนมนุษย ที่ดํารงตนดวย การเคารพนับถือ ซ่ึงกัน และกัน หรือเคารพนับถือในความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

4. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอหนวยงาน หรือ
องคการ มนุษยอยูรวมกันเปนกลุม ๆ แบงแยกกลุมไปตามลักษณะของ ความตองการ มีการตอสูแยง
ชิงผลประโยชนซ่ึงกัน และกันประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความสัมพันธ (The Development of Relationship) 

 มาเปนแนวทางการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันของผูใชการสนทนา 

เนื่องจากเห็นถึงความสัมพันธของขอมูล (Information) วาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในโลกสนทนาทางอินเตอรเน็ต เมื่อไดคุยหรือรวมสนทนากับคนแปลกหนาหรือคน
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ที่ไมเคยรูจักกันมากอน ความอยากรูขอมูลตางๆ ระหวางกันมีสวนสําคัญในการพิจารณาวาจะรวม

สนทนาหรือสานสัมพันธระหวางกันตอไป ซ่ึงทฤษฎีแรกที่นํามาประกอบในการศึกษาครั้งนี้คือ 

ทฤษฎี Uncertainty Reduction จากหนังสือ Human Communication เขียนโดย ลิตเติ้ลจอหน 

(Littlejohn ,1995 : 257-264) ผูคนพบทฤษฎีนี้คือ ชารล เบอรเกอร (Charlts Berger) และคณะได

อธิบายวา ทฤษฎี Uncertainty Reduction เกี่ยวของกับวิธีการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูอ่ืนที่ทํา

ความรูจักกันใหมากขึ้น 

เบอรเกอรเชื่อวาความไมมั่นใจ (Uncertainty) คือตัวแปรสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ 

เมื่อเร่ิมมีปฏิสัมพันธคนเราจะคุยกันใหมากขึ้นเพื่อท่ีรูขอมูลใหมากเปนการขจัดความไมมั่นใจ เมื่อ

ทราบขอมูลตางๆ ระหวางกันมากขึ้นทําใหคําถามและความพยายามอยากรูขอมูลตางๆ จะลดลงไป 

ทั้งนี้ขึ้นกับหลักการที่สําคัญ คือ การรูจักตนเอง (Self-awareness) และความเขาใจผูอ่ืน (Knowledge 

of other) 

เมื่อตอการจะทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูอ่ืนเบอรเกอรไดแนะนําไว 3 วิธี คือ 

- Passive Strategies คือการใชการสังเกต (Observational) โดยการสังเกตการณกระทําใน
สถานการณตางๆ ของผูอ่ืนวาเปนอยางไร 
- Active Strategies คือ การถาม (Asking) ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สนใจและสรางสถานการณให
บุคคลนั้นเขารวมและทําการสังเกต 
- Interactive Strategies คือ การซักถาม (Interrogation) และการเปดเผยตนเอง (Self-disclosure) 
เปดเผยความเปนตัวตนที่แทจริง ไมมีการปดบังขอมูล เปนวิธีการที่สําคัญเนื่องจากเมื่อคุณเปดเผย
บางอยางเกี่ยวกับตนเองใหผูอ่ืนรู ผูรวมสื่อสารก็จะปดเผยตนเองกลับมาเชนกัน 
 ทฤษฎีที่สอง คือ Social Penetration จากหนังสือ Human Communication เขียนโดย ลิตเติ้ล

จอหน (Littlejohn ,1995 : 264-266) ผูคนพบคือ ไอรวินท อัลทแมน และดารมาส เทยเลอร (Irwin 

Altman & Dalmas Taylor) อธิบายวา ความสัมพันธจะมีความสนิทสนมกัน (Intimates) กันมากขึ้น

เมื่อผูส่ือสารมีความเปดเผย (Disclosure) ตอกันมากและมีขอมูลของกันและกัน (Information 

Themselve) โดยรูปแบบการสื่อสารจะเริ่มจากเรื่องผิวเผิน (Shallow) ไมเปนสวนตัว (Nonintimate) 

ในชวงแรกของความสัมพันธไปสูความลึกซึ้งและคุนเคยกันมากขึ้น เมื่อมีความสนิทสนมกัน ซ่ึงมี

ขั้นตอนของการสื่อสารที่เร่ิมตนจากเรื่องที่กวางๆ (Breadth) หรือเร่ืองราวทั่วๆ ไปไปสูความลึกซึ้ง 
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(Depth) มากขึ้น หรือเปนเรื่องราวที่เปนขอมูลที่มีความเปนสวนตัวอยางรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิต 

(Life) ความรูสึก (Felling) และความคิด (Thoughts) ของผูรวมส่ือสาร 

อัลทแมน และ เทยเลอร ไดแบงการพัฒนาความสัมพันธไว 4 ขั้นตอน คือ 

- Orientation คือ ขั้นตอนของการสื่อสารกันดวยขอมูลที่ไมเปนสวนตัว (Impersonal 
Communication) เชนเรื่องราวทั่วๆ ไปเกี่ยวกับตนเอง 
- Exploratory Affection Exchange เปนขั้นที่เร่ิมมีการขยายขอบเขตของขอมูลและเปดเผยขอมูลที่
ลึกซึ้งAffective Exchange ในการสื่อสารระหวางกันจะเริ่มมีการประเมินและพิจารณาความรูสึกที่
ลึกซึ้งมากขึ้นระหวางผูส่ือสาร 
- Stable Exchange เปนขั้นที่สนิทสนมกันมากที่สุดและคูส่ือสารสามารถทํานายใจถึงการกะระทํา
และการตอบกลับระหวางกันได 
 จาก 2 ทฤษฎีดังกลาวขางตนเห็นถึงการใหความสัมพันธกับขอมูล (Information) และการ

เปดเผย (Disclosure) โดยมีขั้นตอนของการพิจารณาความการพัฒนาสัมพันธโดยสรุป เร่ิมจากการ

ส่ือสารในเรื่องทั่วๆ ไปไมเปนสวนตัว พัฒนาจนมีความใกลชิดและสนิทสนม มีความลึกซึ้งของ

เร่ืองราวและขอมูลที่ส่ือสารกัน พัฒนาจนไปถึงระดับความสัมพันธที่มีความสนิทสนมกันมากที่สุด 

สามารถคุยกันไดทุกเรื่อง ไมมีการปดบังขอมูลระหวางกันและกัน ซ่ึงมีผลงานวิจัยที่มีผูศึกษาไว

เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ โดยปารค และ ฟอรยด (Park & Floyed ,1999 : 87) ไดศึกษาเรื่อง 

Making Friends in Cyberspace โดยเฉพาะการสื่อสารใน Newsgroup พบวา ความสัมพันธของ

บุคคลจะเริ่มพัฒนาจากไมเปนสวนตัว (Impersonal) จนมาเปนสวนตัว (personal) กันมากขึ้น โดยมี

ทิศทางที่เร่ิมขึ้นจากเพิ่มการพึ่งพากันมากขึ้น  (Increases in Interdependence) มีความกวางขวางและ

ลึกซึ้งในปฏิสัมพันธ (in the breadth and depth of interaction) สามารถเดาใจและเขาใจซึ่งกันและ

กัน (in interpersonal predictability and understanding) มีการเปลี่ยนไปสูการสื่อสารที่มีวิธีเฉพาะ

หรือเปนสวนตัวและเขาใจกันระหวางผูส่ือสารเทานั้น (in the change toward more personalized 

way’s of communication) มีการใหคํามั่นสัญญา (in commitment) และมีการเกี่ยวโยงกันของผูรวม

ส่ือสารในเครือขายทางสังคม (in the convergence of the participants social network) ในที่สุด 

 จากรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธที่ไดจากทฤษฎีและผลงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัย

ไดสรุปกรอบการศึกษาการพัฒนาหรือการสรางความสัมพันธ (Relationship Development) 

ระหวางกันของคูส่ือสาร สามารถแบงได 3 ระดับ ดังนี้ 

DPU



 

49 

 1.ระดับความสัมพันธขั้นเริ่มตน เปนระดับที่คูส่ือสารเริ่มสนทนากันในชวงแรกๆ หรือ
เร่ิมทําความรูจักกัน โดยขอมูลหรือหัวขอในสนทนาจะเปนเรื่องราวทั่วๆ ไปเชน ขอมูลทางดานเพศ 
อายุ การศึกษา ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของคูสนทนา เพื่อมองหาความเหมือนกันและสาน
ความสัมพันธตอ 
 2.ระดับความสัมพันธที่เพิ่มความใกลชิด เปนการพัฒนาความสัมพันธใหมีความใกลชิดกัน
มากขึ้นดวยการเปดเผย (Disclosure) ระหวางกันเพิ่มมากขึ้น มีหัวขอในการสนทนาที่กวาง 
(Breadth) และลึกซึ้ง (Depth) ในเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ ความในใจ ความรูสึก 
 3.ระดับความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทสนมกัน เปนขั้นที่คูส่ือสารมีการสนิทสนมกันมาก
ที่สุด มีการเปดเผยตนเองระหวางกัน (Self-Disclosure) ระหวางกัน คุยกันอยางเปดเผยดวยตัวตนที่
แทจริง คุยกันไดทุกเรื่องไมวาเรื่องชีวิตสวนตัว (Life) ความรูสึก (Felling) รวมทั้งสามารถทายใจ
หรือคาดเดาคําตอบระหวางกันได และเปนความสัมพันธที่ยั่งยืน  
 กิตติ กันภัย (อางถึงในกาญจนา แกวเทพและคณะ 2543 : 106-111) ไดอธิบายผลกระทบตอ
คนและสังคม โดยเนนที่การใชคอมพิวเตอรสวนตัว (Personal Computer: PC) เปนอุปกรณถายทอด
ลําเลียงขอมูลขาวสารเปนตัวที่กอผลไวดังนี้ คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชกับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถสรางสายสัมพันธและมิตรภาพในหมูคนที่อาจจะไม
มีโอกาสไดพบกันมากอนได ถาไมมีคอมพิวเตอรและ CMC อาจชวยเพิ่มพูนภาพลักษณของตัวตน 
(Self-image) ทําใหรูจักตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น และเอื้อตอความเปนประชาธิปไตย สําหรับเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรและเปนภัยตอสังคมสามารถสังเกตลักษณะความสัมพันธของเหลาบรรดาผูใช CMC ได
หลากหลาย แตลักษณะที่โดดเดน คือ ความไมปรากฏตัวตนที่แทจริง (Impersonal) และการ
หลอกลวง (Deception) นอกจากนี้ CMC ยังกอใหเกิดผลสะเทือนตอความสัมพันธระหวางบุคคลใน
แง “เวลา” ที่ใชไปกับคอมพิวเตอรที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะไปลดทอนเวลาที่ใชไปกับการ
ติดตอแบบเห็นหนาคาตากันของคนในสังคม 
 พรนภา แกวลาย (2543) ในบทความ “ความรูเทาทันในขาวสายไอที” ไดกลาววา ผูบริโภค

หรือผูใชเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ ควรมีความรูเทาทันในการใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ โดย

ขอใหคํานึงวาเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือที่มนุษยเปนผูใช มิใชยอมใหเครื่องมือมาเปนตัวกําหนด

รูปแบบวิธีการสื่อสารหรือวิถีการดําเนินชีวิตของเรา เสมือนการเสพติดเทคโนโลยีมากเกินความ

จําเปนจนกระทบความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2543 : 54-57) ผูเขียนหนังสือ Cyber Being: ผมคือไซเบอร ได

กลาวถึงเรื่อง “คนติดเน็ต” โดยอธิบายวา ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งเสพติดชนิดใหม และ
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อาการเสพอินเตอรเน็ตถือเปนความเจ็บปวยทางดานจิตใจ คือ คนติดเน็ตจะแยกตัวเองออกจากโลก

แหงความเปนจริงโดยมาสรางและใชชีวิตอยูในโลกอินเตอรเน็ตแทน การติดเน็ตบางครั้งก็สงผล

รายทางดานจิตใจได และการเสพติดอินเตอรเน็ตเปนการกลบเกลื่อนปญหาชีวิตที่แทจริงเอาไวรอ

จนวันที่ปะทุขึ้นมา อีกทั้งยังบั่นทอนเวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆ  

ความสัมพันธระหวางการเปดเผยตนเองกับความชอบพอ     ดังนี้  

แนวทางหนึ่งซ่ึงนักวิจัยใชศึกษาสํารวจบทบาทของการเปดเผยตนเองที่มีตอการพัฒนาและ

รักษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลคือ การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดเผยตนเองกับ

ความชอบพอ ผลการวิจัยจากอดีตถึงปจจุบันมีความสอดคลองกันคือพบวาการเปดเผยตนเองมี

ความสัมพันธกับความชอบพอ 

Collins และ Miller  (1994) ไดรวบรวมงานวิจัยจํานวน 74 เรื่องที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการเปดเผยตนเองกับความชอบพอ และทําอภิวิเคราะห  พบวา 

1.คนที่เปดเผยตนเองแบบเจาะลึกนั้นมีแนวโนมที่จะเปนที่ชอบพอของผูอ่ืนมากกวาคนที่
เปดเผยแบบผิวเผิน 

2.เราจะเปดเผยตนเองตอคนที่เราชอบเขาอยูกอนหนานี้แลวมากกวาคนที่เราไมไดชอบ 
3.การเปดเผยตนเองทําใหเราชอบบุคคลที่เราเปดเผยตนดวย 

ผลจากการวิเคราะหสามารถอธิบายไดในภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 : รูปแบบของความสัมพันธระหวางการเปดเผยตอตนเองและความชอบพอ

ระหวางคน 2 คน  จาก  “Self-Disclosure and Linking : A Meta-Analysis Review,” โดย N.L. 

A เปดเผยตอ B B ชอบ A 

A ชอบ B B เปดเผยตอ A 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 
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Collins and L.C.Miller, 1994, Psychological Bulletin, 116,457-475. Copyright©1994 โดย The 

American Psychological Association. 

ในทั้ง 2 รูปแบบที่ไดกลาวมานั้น นักจิตวิทยาสังคมไดใหความสนใจในรูปแบบที่ 1 มาก

ที่สุด คือ ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยของคน ๆ หนึ่งกับความชอบที่ผูรับฟงมีตอตัวผู

เปดเผยตนเอง ซ่ึงโดยทั่วไปแลวรูปแบบที่ 1 นี้สามารถจะอธิบายไดดวย 2 แนวคิด  แนวคิดแรกเปน

การพิจารณาถึงการเปดเผยตนเองในรูปของการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Altman & Taylor.1973) 

แนวคิดนี้มองวาการเปดเผยตนเองเปนองคประกอบที่สําคัญในการเริ่มสรางสัมพันธภาพ ทฤษฎีการ

เขาสูสังคม หรือ Social Penertration Theory ของพวกเขา เปนที่สนใจอยางมาก ทฤษฎีนี้เสนอวา

สัมพันธภาพพัฒนาขึ้นจากการคอย ๆ เปดเผยตนเองในหลาย ๆ เรื่องและเปนเรื่องสวนตัวมากขึ้น

เร่ือย ๆ ระดับของการเปดเผยตนเองซึ่งกันและกัน ระหวางคูนั้นเปนเสมือนเครื่องวัดความใกลชิดที่

พัฒนาขึ้น และการเปดเผยจะถูกมองวาเปนรางวัลหรือผลในดานบวกสําหรับผูรับฟงเพราะการ

เปดเผยนั้นสื่อใหเห็นถึงความชอบพอที่ผูเปดเผยมีตอผูฟงและความตองการของผูเปดเผยที่จะมี

สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมากขึ้น ดังนั้นคนจึงควรจะยิ่งชอบคนที่ใหผลในดานบวกตอเรา 

แนวคิดที่สองที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวางการเปดเผยตนเองกับความชอบพอที่ผูรับ

ฟงมีตอผูเปดเผย คือ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางขอมูลในการดึงดูดใจ ซ่ึงเสนอวาความชอบ

พอนั้นจะถูกกําหนดโดยการมีความเชื่อในทางบวกเกี่ยวกับคน ๆ นั้น ยิ่งมีความเชื่อในทางดานบวก

มากแคไหนก็จะยิ่งมีความชอบพอมากยิ่งขึ้นเทานั้น ดังนั้นตามแนวคิดนี้ การเชื่อมโยงระหวางการ

เปดเผยตนเองกับความชอบพอนั้นจึงถูกกําหนดโดยการสรางความเชื่อในทางบวกเกี่ยวกับผูเปดเผย

ตนเอง เชน ผูที่เปดเผยลึกซึ้งมากกวาอาจถูกผูอ่ืนมองวาเปนคนที่นาเชื่อถือ เปนมิตร และอบอุน 

และมีหลักฐานจากการวิจัยมากมายที่ยืนยันวาคนจะเกิดความรูสึกในทางบวกตอผูที่มีความเต็มใจที่

จะเปดเผยเรื่องสวนตัวตอพวกเขามากกวาผูที่เปดเผยเพียงเล็กนอยเทานั้น  

โดยสรุปแลวทั้งสองแนวคิดเปนเสมือนพื้นฐานทางทฤษฎีที่สามารถนํามาใชทํานายไดวา

เอกัตบุคคลจะชอบผูที่มีความเต็มใจที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตนเอง แตความสัมพันธระหวางการ

เปดเผยตนเองกับความชอบพอนั้นยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของอีก เชน ความเหมาะสมในการ

เปดเผย เพราะการเปดเผยขอมูลที่ลึกซึ้งและรวดเร็วจนเกินไปอาจจะทําใหถูกมองวาเปนคนที่มี

DPU



 

52 

ปญหาในการปรับตัว และทําใหเปนที่ชอบพอนอยลง ระดับของการเปดเผยตนเองจึงมีผลตอ

ความชอบพอที่ผูรับฟงมีตอผูเปดเผยดวย  

แนวคิดทฤษฏีทั้งหมดนี้ทําใหผูวิจัยทราบถึงการสื่อสารดานระดับความสัมพันธของผู

สนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่มาของการพัฒนาดานความสัมพันธในระดับ

ตางๆ เริ่มจากการไมรูจักกันจนไปถึงการที่ผูสนทนาและคูสนทนามีการเจรจาเกี่ยวกับดานเพศได   

ซ่ึงทฤษฏีนี้สามารถนํามาอางอิงเกี่ยวของกับการพัฒนาความสัมพันธของการสนทนาผานโปรแกรม

แคมฟรอก (Camfrog) ไดเปนอยางดี 
 

2.7  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 โกสินทร  รัตนคร (2552: บทคัดยอ) ผลจาการศึกษากลุมตัวอยาง 40ราย พบวา การหา

คูครองของหนุมสาวผานสื่อกลางในรูปแบบเดิม คือ ส่ือหนังสือหรือนิตยสาร มาสูอินเตอรเน็ต

กอใหเกิดผลกระทบตอรูปแบบความสัมพันธของการเลือกคูครอง เกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับขั้น

การเริ่มตนและเปลี่ยนสถานะความสําคัญของการเลือกคูครอง 

ผูวิจัยยังพบอีกวารูปแบบการหาคูครองของสื่อในอดีตนั้นมีการใชลําดับความสําคัญในการ

เลือกคูครองที่ผูใชบริการเขามาใชบริการโดยการคนหาคูครองที่มีการเปดเผยความสัมพันธเปน

แฟนหรือเปนคูรักเลย ซ่ึงแตกตางจากลําดับความสําคัญในการเลือกคูครองของบุคคลที่เขามาใช

บริการผานเว็บไซต   ที่ผูเขามาใชบริการเขามาเพราะความเหงาความตองการหาเพื่อนพูดคุย  หรือ

เหตุผลอ่ืนๆ  เปนการเขามาโดยตั้งลําดับความสําคัญการคนหา เปนเพื่อนกอนที่จะพัฒนา

ความสัมพันธไปเปนเพื่อนคุยทางอินเทอรเน็ต  เพื่อนสนิท จนกระทั่งเปนแฟน หรือคูรัก เปนการ

พัฒนาความสัมพันธในลักษณะขั้นบันไดขั้นตอข้ัน  ซ่ึงเสมือนกับการพัฒนาความสัมพันธกันใน

โลกแหงความเปนจริงที่มีลําดับความสัมพันธในการเริ่มจากเปนคนรูจัก  เปนเพื่อนกัน  กอนที่จะ

พัฒนาความสัมพันธเปนลําดับขั้นบันไดขั้นตอข้ันไปเปน เพื่อนสนิท แฟนหรือคูรัก   
 

กุศลทิพย  ไชศิวามงคล (2549 : บทคัดยอ) การศึกษาเรื่อง  การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการ

ส่ือสารในหองสนทนาภาษาไทยผานโปรแกรม Pirch98 บนเครือขายอินเตอรเน็ต วัตถุประสงคใน

การเขามาใชหองสนทนาเพื่อการเขามาหาเพื่อนสนทนา การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา การเขามา

เพื่อหาคูนอน หรือซ้ือขายบริการทางเพศ หรือการเขามาโฆษณาสินคา ประชาสัมพันธเว็บไซด และ
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ขอใหชวยโหวตคะแนนในการประกวดตางๆ ผูสนทนาบางคนมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  จน

กลาวไดวาเปนลักษณะของชุมชนเสมือนจริง และมีการแบงเปนชุมชนเสมือนจริงยอยๆ ที่อยู

รวมกันและมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย และมีการทับซอนกันระหวางชุมชนยอยๆ ในเวลา

เดียวกัน  นอกจากนี้ยังพบวามีลักษณะของการเคลื่อนยายของชุมชน ในลักษณะของการเคลื่อนยาย

ชุมชนจริง ไปสูชุมชนเสมือนจริง การเคลื่อนยายจากชุมชนเสมือนจริงแหงหนึ่ง  ไปยังชุมชน

เสมือนจริงอีกแหงหนึ่ง และกรเลื่อนยายชุมชนจากชุมชนจริงไปสูชุมชนจริง 
 

 นุชรีรัตน ขวัญคํา ( 2550:บทคัดยอ ) การศึกษาเรื่อง  รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร สวนการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตพบวา กลุมวัยรุน

มีการสนองความตองการกับกิจกรรมตางๆ  บนสื่ออินเตอรเน็ต ไดแก การรวมแสดงความคิดเห็น

ในกลุมขาวสารตางๆ  การติดตามขาวสาร การเปนสมาชิกในเว็บไซด  การสั่งซ้ือสินคาทาง

อินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส(E-mail) โดยกิจกรรมที่กลุมวัยรุนสวนใหญนิยม  มาก

ที่สุดคือ  การคนหาขอมูลเว็บไซด เพื่อสนับสนุนในการเรียนการศึกษา ในขณะเดียวกันส่ือ

อินเตอรเน็ตยังมีกิจกรรมที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินไดอีกดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การเลน

เกมสและการพูดคุยสนทนาเพื่อนทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงไดรับความนิยมรองลงมา 

การศึกษาดานรูปแบบการใชอินเตอรเน็ต พบวา กลุมวัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับ

การศึกษาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือการชมทีวีหรือการฟงเพลงออนไลน 

นอกจากนี้ยังใชส่ืออินเตอรเน็ตผานมือถือ เชน การดาวนโหลดเพลง รูปภาพและเกมสตางๆ  ไดรับ

การสนองเพียงบางสวนเทานั้น สําหรับการจองตั๋วภาพยนตร ผานสื่ออินเตอรเน็ต และการใชส่ือ

อินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ดวยการดาวนโหลด คลิปวีดีโอ การคนหาขอมูลผานเว็บไซดตางๆ 

การเช็คเมล และการ Chat ผานโทรศัพทมือถือนั้น  อยูในระดับต่ําเนื่องจากความไมสะดวกในการ

ใชงาน รวมทั้งคาใชจายเพื่อเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือซ่ึงมีราคาแพงเกินไป
  

รัชฎาภรณ  รังสีประเสริฐ(2552 : บทคัดยอ) การศึกษาเรื่อง ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลนเว็บประเภท SOCIAL NETWORK HI5ของผูใชอินเตอรเน็ต ในงานวิจัยไดนํา

เร่ืองที่ศึกษามาปรับเนนขอมูลมาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเลนเพื่อกระตุนให

มีผูใชบริการมากขึ้น 
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 ผลการวิจัยพบวา 
1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุต่ํากวา หรือเทากับ 25 ป สถานะภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา   อาชีพนักเรียน /นักศึกษา  มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ   
500 บาท ตอเดือน จังหวัดกทม. 

2.ทัศนคติความรูสึกในการเลนเว็บไซดประเภท SOCIAL NETWORK HI5 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรูสึกทําเกิดความผอนคลาย  ทําให
เพลิดเพลิน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเกิดความสนุกสนานในระดับมาก 

3. ปจจัยทางดานจิตวิทยา ทางดานความตองการทางสังคมการเลนเว็บไซดประเภท 
SOCIAL NETWORK HI5 โดยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวาผูเลนตองการอยูในหมู
เพื่อนผูกอยูในระดับมาก 

4.ปจจัยดานจิตวิทยา ทางดานการยกยองทางการเลนเว็บไซดประเภท SOCIAL 
NETWORK HI5 โดยอยูในระดับปานกลางเมื่ออยูในระดับรายดาน พบวาทุกระดับอยูในระดับปาน
กลาง 

5.ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา 
5.1 ผูเลน Hi5 ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การเลนเว็บไซดประเภท SOCIAL NETWORK HI5 ทางดานระยะเวลาในการเลน   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5.2 ทัศนคติในสวนของความรูสึกของผูเลน Hi5 ในดานความถี่ในการเช็คหรือใช  มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา อยางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และทางดาน
ระยะเวลาในการเขาใชมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก อยางที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติในระดับที่ 0.05   

5.3 ปจจัยดานจิตวิทยา ทางดานทางความตองการทางสังคมมีความสัมพันธทางดานการ
เลนเว็บไซดประเภท SOCIAL NETWORK HI5 ในดานความถี่ที่เขาเช็คหรือใชมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.01 

5.4 ปจจัยดานจิทวิทยา ทางดานความตองการการยกยอง  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เลนเว็บไซดประเภท SOCIAL NETWORK HI5ในดานความถี่ที่เขาเช็คหรือใชมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.01 
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อาทิชา เมืองยม (2547: บทคัดยอ) การศึกษาเรื่อง การสรางสัมพันธทางอินเตอรเน็ตของ

ผูใชการสนทนา (Chat)   ในการศึกษาครั้งนี้พบถึงลําดับความสําพันธของการใชส่ือ Media 

Hierarchy ที่มีความไววางใจเปนเกณฑการตัดสินใจ มากขึ้นขยายมาสูโทรศัพท และยิ่งมีความ

ไววางใจมากอาจใชวิธีการนัดเจอกัน  และยังพบถึงลําดับความสําคัญของขอมูล Message Hierarchy

ที่มีความไววางใจเปนเกณฑการตัดสินการเขาถึงขอมูล ที่พบวายิ่งเมื่อคูสนทนามีความไววางใจมาก

ขึ้นเทาไร ระดับขั้นของขอมูลที่ตองการรูก็จะยิ่งมีความใกลชิดและเขาใกลตัวตนมากขึ้น เชน จาก

เรื่องทั่วๆไป มาถึงเรื่องความชอบ และอาจมาถึงการสงรูปใหเห็นตัวตนกันจริงวามีรูปรางหนาตา

เปนอยางไร เมื่อแตละคนตางมีความไววางใจกันและกันมาก 

 สําหรับความคิดเห็นจากการเลนสนทนาทางอินเตอรเน็ตนั้นในดานบวกพบวา กลุมผูเลน

เห็นวาการเลนสนทนานั้นทําใหไดเพื่อน มีความสนุกสนาน และเปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเลนคนอื่นๆและความคิดเห็นกับผูเลนคนอื่นๆ และความ

คิดเห็นในดานลบนั้น พบวากลุมผูเลนเห็นวาการสนทนานั้นไมสามารถหาความจริงได เพราะไม

สามารถที่จะรูไดวาขอมูลที่ส่ือสารกันนั้นเปนจริงมากแคไหน  เพราะการมองไมเห็น  ไมไดยินเสียง 

ของการสนทนาทางอินเตอรเน็ต  ดังนั้น  ตัวผูเลนเองตองมีวิจารณญาณและมีขอบเขตในการเลน 

เพื่อที่จะไดใชรูปแบบการสื่อสารชนิดนี้ใหเปนประโยชนและเกิดผลดีตอตนเอง 
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2.8   กรอบแนวความคิด 

หัวขอ “ พฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่ เปนผลมาจากการสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)”  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผูสนทนา 

การสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร 

โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

ผูรวมสนทนา 

- พฤติกรรมการใช 

1. ระยะเวลา 

2. ชวงเวลาในการสนทนา 

3. ประเด็นในการสนทนา 

- ทัศนคติการแสดงออก 

1. ทัศนคติดานความรู/ความเชื่อ 

2. ทัศนคติความคิดเห็นในการสนทนา 

3. ทัศนคติดานการเปดเผยตน 

ความไววางใจ ความไววางใจ 
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2.9 ขอจํากัดของการวิจัย 
 

1. งานวิจยัช้ินนี้ เปนการเนนการศึกษาพฤตกิรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผล
มาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เทานั้น   กรณศีึกษาทั้งหมดที่มีในการวิจยั
ช้ินนี้จึงไมอาจที่จะเปนตัวแทน อางอิงพฤติกรรม ทัศนคติในภาพรวมไดทั้งหมด 
 2. งานวิจยัช้ินนี้ เปนการศกึษาในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น รูปแบบการสนทนาในดาน
พฤติกรรมทัศนคติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่อาจจะพฒันาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต 
จึงเปนไปไดทีอ่าจจะกอใหเกิดปจจยัและผลกระทบในแงอ่ืนๆของกลุมผูสนทนาผานโปรแกรม
แคมฟรอก (Camfrog)อาจจะมีขอมูลหรือความเหน็ที่เพิม่มากขึ้นจากที่ไดศึกษาไว 

3. ปญหาในการสนทนากลุม ซ่ึงส่ิงที่เปนปญหาตอการวิจยันี้เห็นวา การสนทนาอาจจะมี

ส่ือรอบขางและความคิดเห็นที่ขัดแยงและแตกตางกันอาจจะทําใหขอมูลความคิดเหน็ทีแ่ตกตางกัน

กันออกไป 

4. ขอจํากัดของเวลาของงานวิจัยช้ินนี้  คือ ในการสนทนานั้นเกดิจากความหลากหลาย

อาชีพของกลุมตัวอยางที่มีเวลาไมตรงกันจึงยากตอการนัดพบ  

5. ขอจํากัดของขอคําถามของงานวิจยัช้ินนี ้คือ จะตองระวังในเรื่องขอคําถามเนื่องจาก

อาจจะทําใหกลุมตัวอยางเกดิอคติและยากที่จะตอบคําถาม   
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัย  “ พฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจากการสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ” เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่
เปนผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อทราบถึงมุมมองความคิด
ทางดานทัศนคติเร่ืองเพศของผูสนทนาที่มีตอผูรวมสนทนา  โดยการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการ
แสดงออกทางเพศผานกลอง  ภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) โดยเนนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนตัววิเคราะหผลทางดานทัศนคติและพฤติกรรมของผู
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog )  ที่เปนตัววิเคราะหและประเมินผลเบื้องตนกอนแลว
จึงนํามาเปนแนวทางในการถามโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้  

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
การสัมภาษณกลุม (Focus Group) ศึกษาจากกลุมตัวอยางของผูเลนโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) โดยใชกลุมที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ  คือ  กลุมตัวอยางที่คลายคลึงกันและตรงตามที่
ผูวิจัยตองการ  ซ่ึงผูวิจัยใชกลุมตัวอยางกลุมที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมา เปนผูรวมสนทนาผานโปรแกรม
แคมฟรอก(Camfrog)   ซ่ึงใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ  (Snowball Sampling) แลวจึงนําผล
การสัมภาษณมาวิเคราะหและประเมินผล  เพื่อใหไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

3.2 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ กลุมวัยรุนอายุ 18 ป ถึง 25 ป เปนผูรวมสนทนาผาน

โปรแกรมแคม ฟรอก (Camfrog) ภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  โดยผูวิจัย
คัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูรวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ภายในหองสนทนา
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   

โดยกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูล มีอายุตั้งแต  อายุ 18 ป ถึง 25 ป โดยเปนกลุม
นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยและกลุมเริ่มตนเขาสูวัยทํางาน   เปนผูสนทนาสนทนาผานโปรแกรม
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แคมฟรอก(Camfrog)หอง 18+ ประจํา   ซ่ึงมีระยะเวลาในการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog)  มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

  

3.3 การกําหนดกลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชการสัมภาษณกลุม (Focus Group) ผูวิจัยใชการสัมภาษณ

กลุมจากกลุมตัวอยางที่มีตามธรรมชาติ จากอาสาสมัครที่คัดเลือกมาการใชการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบ (Snowball Sampling) โดยใหอายุของกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลอยูระหวางตั้งแต  อายุ 18 
ป ถึง 25 ป โดยใหเปนกลุมนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยและกลุมเริ่มตนเขาสูวัยทํางาน   ซ่ึงเปนผู
สนทนาภายในสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  หอง 18+ ประจํา ซ่ึงมีระยะเวลาในการ
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  มากกวา  3 เดือนขึ้นไป 
แบงเปนชาย หญิง  จํานวน 8 - 12 คน    โดยเก็บขอมูลในเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศ
ของวัยรุนที่เปนผลจากการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)      

 

3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการกําหนดเครื่องมือการวิจัย   
การสัมภาษณกลุม (Focus Group)  
การสัมภาษณกลุม (Focus Group) ผูวิจัยจัดใชแบบชวยสัมภาษณ (Interview Guide) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   โดยสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth 
Interview)   ใชสถานรานอาหารเปนที่นัดพบปะสังสรรคกันเปนประจําเปน  ลํกษณะรานเปน
สวนตัวงายตอการเก็บขอมูลและบันทึกการสนทนา    โดยกลุมตัวอยางที่เขารวมในการสนทนาจะ
สนทนารวมกันทั้งชายและหญิง   จํานวน 8 – 12 คน เพื่อสนทนาในหัวขอดานทัศนคติและ
พฤติกรรมดานเพศในการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   ซ่ึงจะใชระยะเวลาสนทนา
กลุม 1 – 2 ช่ัวโมง 

 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยแบบการสัมภาษณกลุม (Focus Group)  ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณกลุม (Focus Group)  จากแบบชวยในการสัมภาษณ (Interview Guide) ที่ผูวิจัยได
จัดเตรียมไวเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณ   โดยมีเครื่องบันทึกเสียงเปนอุปกรณในการ
บันทึกการการสนทนา  พรอมทั้งจดบันทึกในขณะสัมภาษณในครั้งนี้ 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยการวิเคราะหจากทัศนคติและวิเคราะห

พฤติกรรมจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก  โดยใชกรอบในการ
สัมภาษณจากการพูดคุยแบบไมเปนทางการหรือการพูดคุยใหเปนแบบธรรมชาติ  แลวนําขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณมาวิเคราะหโดยการตัดขอมูลบางอยางที่ไมจําเปนออก   เพื่อใหไดขอมูลตามที่
ตองการในขางตน คือ การวิเคราะหขอมูลจากทัศนคติและการวิเคราะหจากพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัยของแตละขอ โดยอาศัยกรอบแนวคิด
และทฤษฏีตางๆ ที่ทบทวนไว สําหรับกระบวนการวิเคราะหขอมูล  

 

3.7 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใชระยะเวลาในการรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลอยูในชวงระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม 2552 รวมเวลา 2 เดือน            
ในวันที่สัมภาษณกลุม (Focus Group)  คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น. ถึง เวลา 20.00 
น. ซ่ึงเปนวันหยุดในการทํางานและการเรียน   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเร่ือง ” ทัศนคติและพฤติกรรมดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจากการสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)” เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปน
ผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อทราบถึงมุมมองความคิดทางดาน
ทัศนคติเร่ืองเพศของวัยรุนที่มีตอโปรแกรมแคมฟรอก   โดยแสดงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ดานการแสดงออกทางเพศผานกลองของผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   วิเคราะหทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูสนทนาผานโปรแกรมแคม ฟรอก (Camfrog ) ซ่ึงจะใชการการสัมภาษณกลุม 
(Focus Group) โดยใชกลุมที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ  คือ  กลุมตัวอยางที่คลายคลึงกันและตรงตาม
คุณสมบัติที่กลาวไวในการวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยใชกลุมตัวอยางกลุมที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมาจากกลุมผูรวม
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) หอง 
18 + ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ  (Snowball Sampling)  โดยกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล
จะตองมีอายุ 18 ป ถึง 25 ป โดยใหเปนกลุมนักศึกษาและกลุมเริ่มตนเขาสูวัยทํางาน และมีสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) เปนประจํา  ระยะเวลาในการสนทนาผานโปรแกรม          
แคมฟรอก (Camfrog) มากกวา 3 เดือนขึ้นไป  โดยการสัมภาษณจากเกิดจากความสนใจของผูวิจัย
แบงออกเปน  2 สวน  ดังนี้ 
สวนที่ 1 พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 

สวนที่ 2 ทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่มีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

ภาษาที่นํามาเสนอในบทนี้ ถอดเทปสนทนามาจากการสัมภาษณผูสนทนาซึ่งเปนภาษา

พูดคุยแบกันเอง  อาจมีคําไมสุภาพ ผูวิจัยนํามาเสนอโดยไมปรับหรือตัดทอนภาษาเพื่อตองการ

เสนอใหเห็นถึงการใชภาษาที่สะทอนทัศนคติอันเปนผลมาจากการใชโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) ของผูใชดวย 

สวนที่ 1 : พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
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4.2 ประเด็นพฤติกรรมการใชโปรแกรมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 4.2.1 พฤติกรรมและความสนใจของวัยรุนเกี่ยวกับการเขารวมสนทนาผานโปรแกรม 

แคมฟรอก (Camfrog )  

 การรวมสนทนาภายในหอง คือ การเขามามีสวนรวมเพื่อทําความรูจักกับผูที่สนทนาภายใน

หองสนทนาที่ตนเองรูสึกพึงพอใจในการเลือกหองสนทนา ซ่ึงจากการสํารวจพบวา ความสนใจของ

ผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้น  เกิดจากวัตถุประสงคและความสนใจที่

แตกตางกันมากกวา คือ ภายในหองสนทนานั้นเหมือนกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันหรือ

แลกเปลี่ยนความสัมพันธกันภายในหองสนทนาเพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทกันภายในหองสนทนา 

ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละคนนั้นก็จะแตกตางกันไปตามความพึงพอใจของแตละคน โดยกลุม

ตัวอยางทานหนึ่งไดใหเหตุผลของการเขามาสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) วา 

“ตัวผมเองจะเขามาเพื่อที่จะโหลดเพลงตางๆ ที่ออกมาใหม เพื่อที่จะเปดใหกับผูที่รวม
สนทนาภายในหองไดฟงกัน เพราะวาเราเปนคนชอบดูขาวตางๆ แลวก็เขามาโหลดเพลง เหมือนกับ
เราเองที่เปนนักขาวหรือนักประชาสัมพันธภายในหองรวมทั้งเปนตัว เพราะการสนทนานั้นเหมือน
เปนการเชื่อมความสัมพันธกับผูสนทนาภายในหองเดียวกับเรา ซ่ึงถือวาทุกคนเปนเพื่อนกัน”  

( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ),สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

สวนกลุมตัวอยางอีกทานหนึ่งซึ่งอยูภายในวงสนทนา  ก็กลาวขึ้นมาโดยใหเหตุผล             
ที่แตกตางออกไปวา 

“ตัวของฉันเองมักจะหาเพื่อนไปเที่ยวแถวยานรัชดาซอย 8 เสียสวนใหญ หรือเราอาจจะไป
เที่ยวแผงกัน   คือแผงของเรา ก็จะนั่งกินเหลากันอยูหนาวัดลุมแถวๆ สีลม คือเราจะมีเพื่อนภายใน
หองสนทนาโปรแกรมแคม ฟรอก (Camfrog) ที่นั้นแหละคือสถานที่มารวมวงดื่มเหลากัน แลวก็จะ
นั่งจีบเด็กผูชายภายในหองสนทนา ก็ไมตางกับการหาเพื่อนคุยนั้นแหละ ไมมีอะไรมาก”  

(ปอ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

จากที่กลุมตัวอยางใหขอมูลที่ตางออกไปจากผูใหสัมภาษณทานแรก ซ่ึงแนวทางของการ
สนทนาจะเปลี่ยนไปไมไดหมายถึงการสนทนาภายในหองสนทนาเพียงอยางเดียว  คือการออกไป
พบปะสังสรรคอีก  ที่มีองคประกอบเพิ่มเขามา  จะเห็นไดวาในผูใหสัมภาษณทานที่สองนั่นจะเปน
กลุมวัยรุนที่เขามาสนทนาเพื่อหาเพื่อนเพื่องานสังสรรค ดังนั้นผูที่จะรวมสนทนากับผูใหสัมภาษณ
ทานที่สองไดนั้นจะตองเปนผูรวมสนทนาที่อยูในเรื่องความสนใจเรื่องเดียวกัน คือ ชอบสังสรรค
และชอบดื่ม จึงจะสามารถเขาสังคมเดียวกันและสามารถเปดเผยตัวตนไดอยางเปดเผย 
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แตมีกลุมตัวอยางทานนึ่งที่มีความคิดที่แตกออกไป ซ่ึงเปนเหตุผลเกี่ยวกับการสนทนาใน
เร่ืองเพศ โดยไดใหเหตุผลไปวา 

“สวนใหญจะเขามาพูดคุยไปเรื่อยเปอย แลวแตนะถามีคนเขามาชวนโชวอวัยวะเพศกัน จะ
รวมเพศผานกลองหรือไปในเรื่องเพศสัมพันธกันก็ไป ตามโอกาสที่จะหาไดจากการที่เราสนทนา
ผานโปรแกรม โดยพวกคนเหลานั้นก็จะเขามาคุยกับเรากอน เมื่อเราคิดวาคนนั้นดูดีแลวทําใหเรา
รูสึกวาเราอยากไป เรารูสึกเกิดความพอใจเราก็ไป รูปรางคนที่เราคุยดวย พอมองแลวถูกใจก็ไปไม
สนใจอะไร คือเราจะไปคุยกันนอกหองสนทนาแลวก็โชวทีอะไรกันผานกลอง แตก็ตองหาได
เทานั้น  ถาหาไมไดก็ไมเอาไมไดสนใจอะไร”   

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
นอกจาการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)นั้นผูสนทนาผานโปรแกรมแคมฟ

รอก(Camfrog) ยังสามารถสนทนาและแลกเปลี่ยนในเรื่องดานเพศระหวางการสนทนารวมไปถึง
การมีเพศสัมพันธผานทางกลองเว็บแคมระหวางสนทนาอีกทั้งยังสามารถนัดพบเพื่อหาคูนอนไดอีก
ทางหนึ่งซ่ึงขึ้นอยูกับความสนใจของสนทนาทั้งสองฝายและการเกิดความพึงพอใจของคูสนทนา 

 

“สวนใหญก็มาเลนเรื่อยๆ แตจะนั่งฟงเพลงมากกวา เพราะวาไมไดคิดจะคุยอะไรกับใคร
มากมายเพื่อนในหองนี้เราก็รูจักกันเยอะแยะ คือเกือบหมดหองแลว ที่เราเลนเพราะเราเหนื่อยจาก
การทํางานแลวเราก็มานั่งฟงเพลงเสียมากกวา เพราะวาเราก็ไดคุยกับเพื่อนระบายพูดคุยเร่ืองสวนตัว
กับเพื่อน เพราะวาเราไมมีทางเลือกอื่นเลย ก็มีแตทางนี้ทางเดียวที่ดีที่สุด เพราะกลุมคนเหลานี้ก็
เพื่อนเราและเราสามารถพูดคุยไดอยางเปดเผย” 

(ดิน ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
  

“สวนใหญเขามาก็มาหาเพื่อนคุย บางครั้งก็อยากไดแฟนเปนเพียงบางครั้ง แตถาในมาชวน
ในเรื่องอยางวาก็มีมาก เพราะเราเองก็มั่นใจนะครับวาเราหนาตาดีมักจะมีคนเขามาคุยดวยชวนไปมี
เพศสัมพันธกัน แตเราเองไมไดหวังเรื่องแบบนั้นจึงไดแตทําเฉย บางทีก็ปฏิเสธไปบาง แตเราทํางาน
ราชการ อาชีพที่ทําอยูนั้นเปนตัวจํากัดอยูแลว  ถาเกิดมีการกระทําเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาจริง แลว
บังเอิญวามีคนรูจักเขามาเห็นพฤติกรรมในขณะที่เรากําลังแสดงการรวมเพศภายในหองสนทนา ก็
เกิดการเสียหายทั้งหนาการงานเรา ตัวเราเสียหาย  จึงตองระวังครับ หากถามวามีไหมที่ทําแบบนั้น
ยอมรับวาก็มีบางแคก็ตองคนที่กลาเปดเผยตัวเองจริงๆ จึงจะกลาเปดเผย ”  

(โตง ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
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จะเห็นไดวา การเขามาสนทนาของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog ) นั้น มักจะ

เขามาเพื่อสนทนาโดยการสรางความสัมพันธ ที่เปนไปในแนวทางการสรางความสัมพันธทางดาน

กายภาพ คือคูสนทนาของตนเองนั้นจะตองเปนผูที่มีความคิดเห็นและความตองการไปในทาง

เดียวกัน แตจะมีบางกลุมหรือบางสวนที่มีวัตถุประสงคที่เขามาในโปรแกรมการสนทนาที่แตกตาง

กันออกไป ซ่ึงมีการสรางความสัมพันธกับผูที่มีความสนใจและมีอุปนิสัยที่คลายคลึงกันจึงทําให

กลุมตัวอยางนั้นเลือกทําการสนทนาภายในหองสนทนานี้ โดยมีเร่ืองราวในการสนทนาจะแตกตาง

กันออกไป ตามที่กลุมตัวอยางสนใจการสนทนากับเรื่องของผูรวมสนทนาที่มีความสนใจในเรื่อง

เดียวกัน  มากกวาแสวงหาเรื่องราวดานเพศ เชน  เพื่อนเที่ยว  เพื่อนสนทนาเรื่องเดียวกับที่ผูรวม

สนทนาคิดวาสามารถสนทนากันเขาใจ   

4.2.2 การรับรูขอมูลและเจตนาการเขาหองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   
 

 ส่ือถือเปนสารกระแสหนึ่งที่สรางการรับรูและการจดจํา หรือเปนตัวนําอยางหนึ่งที่ชักจูง
ใหกับผูบริโภคเกิดความสนใจ และเขามาใหความสําคัญกับสินคาชิ้นนั้นๆ โปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) เกิดมาจากสื่อสวนหนึ่งเชนกัน การเขามาสนทนาออนไลนนั้นสวนหนึ่งผูสนทนาจะได
รับรูจากขาวตางๆ ที่ออกมาทางสื่อ เมื่อ 3-4 ปกอนที่เคย  มีกระแสของสื่อที่สรางใหเปนขาวเกี่ยวกับ
เรื่องราวของวัยรุนที่มีการแสดงเรือนรางของตนเองในเรื่องเพศผานทางโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) จึงใหเกิดความสนใจในกลุมวัยรุนที่จะเขามาสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) มากยิ่งขึ้น  แตก็ยังคงมีบางสวนที่เขาไปเพราะเพื่อนภายในกลุมแนะนําซึ่งมีสวนที่ทําให
เกิดความตองการและอยากลองเขาไปเลนสนทนา ซ่ึงในชวงแรกที่เลนโปรแกรมนั้นอาจจะไมได
เกิดความสนใจในเรื่องของทางเพศเลย  และเมื่อไดรับรูเรื่องขอมูลตางๆ จึงทําใหวัยรุนเกิดความ
อยากทดลองและเกิดความสนใจ  โดยกลุมตัวอยางไดใหเหตุผลที่แตกตางกันไปวา 

 

“ ที่รูจักแคมฟรอก (Camfrog)  ก็เพราะรูจักจากขาวตอนเดือนธันวาคมเมื่อ 4 ปที่แลวแลวก็
โหลดมาลองเลนเลย ขอมูลตางๆ นั้นเรารูจักมาจากเพื่อนเพราะวาเราเห็นเพื่อนเลนกอนที่เราเริ่มเลน  
คือเรารูมาจากขาวสวนหนึ่ง แตวาขอมูลตางๆเราถามมาจากเพื่อนเพราะวาเราไมคอยรูขอมูล
มากมายเทาไหร  ตอนแรกไมรูหลอกวามันคืออะไร  แรกๆ ก็ไปฟงคนภายในหองดากันบาง นั่งฟง
เพลงบาง เมื่อกอนมันไมมีการแยกเปนหอง 18+ ไง  ไมมีการแบงโซนออกเปนโซนตางๆ  หลังจาก
ที่มีขาวเกิดขึ้นมาก็ไดแยกออกเปนโซนตางๆ ในตอนนั้นจะไมมีแบงโซนตางประเทศโซนไทย  ซ่ึง
เราสามารถเขาไปเลนหองไหนก็ไดไมมีจํากัด แตในตอนนี้ปจจุบันจะตองมีโคดเพื่อเขาไปเลน
สนทนาภายในโซนหองตางประเทศได  หากเราจะหาโคดที่วานั้นไมอยากเลยเนื่องจากเราสามารถ
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หาซื้อไดจากทางอินเทอรเน็ต  ถาหากเราไมมีโคดก็ไมสามารถเขาไดเลยจะเลนไดเพียงแคหองปกติ
ทั่วๆ ไปที่เราพบเห็นอยูในปจจุบัน”  

( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งเสริมขึ้นมาวา 
 

“กอนหนานี้ไมเปนเลยนะอยางที่พี่เจี๊ยบวา ก็เราเห็นจากเพื่อนนั้นแหละแลวก็เห็นขาวดวย 
พอเขาไปมันดูแลวตระกรานตาไปหมดเลย  สองคนนั้นคนนี้นะแลวมันแปลกดีก็เลยสนใจ แลวพอ
ลองเลนๆ มาจนปจจุบันนี้ก็ไมไดทําตัวหรือพฤติกรรมที่เขาเรียกกันวาแรด แคเราสองๆ ไปเจอผูชาย
แลวเราก็รูสึก ชอบแคนั้นเองเลยติดการเลนโปรแกรมนี้ไง”  

( เอะ  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 )  
 

ผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่งไดแสดงมุมมองความคิดเห็นของตนเองออกไปวา 
 

“ ครั้งแรกเมื่อเขามาแลวเห็นคนนั้น คนนี้แลวรูสึกวาอยากไดคนที่เราเห็นนั้นเปนเจาของ 
เพราะวาเราเคยลองจีบดู แลวรูสึกวาไดมางาย เลยเลนจนติดสวนใหญเขามาก็เพื่อสองคนเทานั้น
แหละครับ”  

( พจน ( นามสมมุติ )  ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ เหตุผลที่เขามาก็เพราะมานั่งฟงคนคุยกัน ดากันรูสึกสนุกดี  มันดีใหในเรื่องอารมณดวย ก็
รูสึกวาสนุกดีเพราะไมมีกิจกรรมอะไรทําวาง อารมณชิวว  ไมไดคิดจะหาขอมูลอะไรมากมายกอนที่
เราจะเขามาเลนที่เราเลนไดนั้นก็เพราะวาเพื่อนสอนใหเลนเลยเลนได  สังเกตดูๆตามเขาเลนก็
สามารถเลนไดแลวเพราะมันก็ไมตางจากโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น”  

( ปอม ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ก็ดูๆจากขาวนะคะเห็นวามันดูนาสนใจมากเลย  อีกอยางก็คือเราอยากลองเลน  ก็โหลด
โปรแกรมมันออกมาเลนเลย  แลวก็มาหาความจริงวาเปนโปรแกรมที่ขาวมันออกมานั้นมันเปน
อยางไร เขามาครั้งแรกก็ไมเปนเลยพอเริ่มนานๆ ไปดูหองอื่นๆ ไปเรื่อยๆ เขาไปเรื่อยๆ ก็เร่ิมรูสึกวา
มันสนุกดีเลยเลนมาจนถึงทุกวันนี้ ” 

( ปอ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ตอนแรกๆเราก็ไมไดสนใจอะไรหลอก เห็นเพื่อนมันเลนนะครับก็เลยอยากลองเขาไปดู
เพราะเราไมเคยเลนอะนะพอเห็นหุนผูชายเขานะเรากรี๊ดๆๆๆ พอเจอหนานะก็ไปขางหนาเลยคะ
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ผาน มันก็ไมมีขอมูลอะไรนะเพราะเราเองก็ไมไดใสใจนะก็เลนไปวันๆสองผูชายบางดูชะนีแกผา
บางก็ปกติไปอาจะเพราะมันทําทุกวันจนชินแลวเลยเฉยๆ”  

( เน ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

จะเห็นไดวากลุมตัวอยางนั้นเกิดความสนใจมากจากสื่อที่รับมาเสียสวนใหญและมีบางที่
ไดรับขอมูลมาจากเพื่อนที่เคยเลนโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก (Camfrog) มากอนแลวเมื่อทดลอง
สนทนาแลวก็เกิดความสนใจและเรียนรูการสนทนาที่แปลกออกไปเรื่อยๆ จนอาจไปถึงการสนทนา
ทางดานเพศและนัดพบกับคูสนทนาที่เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงเกิดจากการรับรูและการเรียนรูจากสื่อ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงทําใหเกิดการเรียนรูและอยากรูลองในการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาของตัวโปรแกรมที่ทําใหผูสนทนาเกิดความสนใจโดยเกดิจากความ
หลากหลายของลูกเลนของโปรแกรมเองจึงทําใหเกิดความนาสนใจ และมีผูเขามาสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนจํานวนมาก 

 

4.2.3 การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
ผลจากการใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมพบขอสรุปวา สวนใหญจะมีการสนทนาเรื่อง

เพศภายในหองถือวาเปนเรื่องปกติเพราะวามันเปนเรื่องของรสนิยมสวนตัวของแตละบุคคลขึ้นอยู

กับความสนใจและความชอบขอแตละคนซึ่งมีความสนใจที่แตกตางกัน    เปนความชอบสวนบุคคล

ที่ใครก็อยากจะทําอะไรก็ไดถือวาการสนทนาเรื่องเพศนั้นเปนเรื่องปกติ   รวมไปถึงชวนผูสนทนา

ภายในหองเขาไปมีเพศสัมพันธผานทางกลองเว็บแคม ซ่ึงอินเตอรเน็ตจัดเปนส่ืออยางหนึ่งที่ผูใชมี

พฤติกรรมที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้พฤติกรรมการใชที่แตกตางกันยอมที่จะสงผลตอผูใชอินเตอรเน็ต

แตกตางกันดวย โดยกลุมตัวอยางไดใหเหตุผลวา 

 

“ มันเปนเรื่องปกติอยูแลวที่วาเราจะก็คุยกันกับเพื่อนของเราทุกเรื่อง มันเปนธรรมดาอยู
แลว เพราะวาเราไมไดมานั่งกําหนด เนื้อหาที่จะสนทนาหลอกวาจะเปนตองเปนเรื่องนี้ๆ เรื่องนั้น 
เร่ืองไหมหามพูดหามคุย เร่ืองไหนควรพูดควรคุยกัน  ในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) เพราะมัน
เปนเรื่องปกติมากในการสนทนาในแคมฟรอก (Camfrog) เพราะวาสวนใหญในหองนี้ก็เปนเพื่อน
เราเสียสวนใหญ เราไมไดทําอะไรใหเกิดเรื่องราวที่เสียหายเพราะอยางนอยเราก็ปองกันตัวเราเอง
มากกวาที่เปดเผยตัวเองใหคนอื่นรับรู” 

 ( ปอม  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
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จากการใหเหตุผลขอลกลุมตัวอยางนั้น บอกไดวาการสนทนาของวัยรุนผานโปรแกรม
แคมฟรอก(Camfrog) นั้นจะตองมีการระมัดระวังในการสนทนาระหวางกันภายในหองโปรแกรม
สนทนาออนไลน เพื่อปองกันพวกมิจฉาชีพ ซ่ึงอาจจะกระทําเรื่องไมดีกับผูสนทนาหรือตัวผูรวม
สนทนาเองและการสนทนาเรื่องราวตางๆ ในดานเพศนั้นกลุมตัวอยางไดมองวามันคือเรื่องปกติที่
ไมนาที่จะตองปกปดแตอยางใดและมองวามันคือเร่ืองธรรมขาติที่สามารถที่สนทนากันได โดยกลุม
ตัวอยางภายในกลุมสนทนาทานหนึ่งใหความเห็นที่ตางออกไปวา 

 

“ถาสนทนาอยางเดียวก็ไม แตถาเกิดวามันตองชวนมีสําเร็จความใครผานกลองดวยก็ยอม
ทํานะเพราะเราถือวามันไมไดเสียหาย เพราะมันแคมีความสุขระหวางกันเทานั้นเอง เหตุผลที่จะ
ชวนคนนี้หรือคนไหนๆ ก็เพราะวาเกิดความพอใจ ถาคุยกันถูกคอกันก็จะนัดกันแลวก็ไปเลย หรือ
ถาชอบออกจากหองไปเลย หรือถาไมเห็นหนาตาเขาแลวเราเกิดความสนใจเราก็ไป ที่คิดจะไปก็ไป
เพราะมันเปนรสนิยมของเรามากกวาก็เราชอบแบบนี้  ไมจําเปนตองเห็นหนาพอเห็นหุนเห็นกลาม
ใหญเราชอบ เราอยากใหเขาสําเร็จความใครใหเราดูผานหนากลอง ใหเขาทําดูเราพอใจ  จนเราอยาก
ชวนเขาไปนอนก็ไดเทากับวามันไดอีก คิดงายๆ แคนั้นเอง”  

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

จากการใหเหตุผลของผูที่เปนกลุมตัวอยางใหกับผูวิจัยนั้นนั้น จะเห็นไดวาการใหเหตุผลใน
มุมของพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศของวัยรุนผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) นั้นจะใหเหตุผลในเรื่องทางเพศที่เกิดจากความพึงพอใจของผูสนทนาที่มีตอคูสนทนาใน
เร่ืองของการสรางความสัมพันธนอกเหนือจากการสนทนาภายในหองสนทนาออนไลน ซ่ึงเทากับ
วาผูสนทนาตองการสรางความสัมพันธตอหรืออาจจะตองการเชื่อมความสัมพันธที่เปนความสุข
เพียงครั้งคราว หรือการสรางความสัมพันธทางเพศกลองเว็บแคม เพื่อตอบสนองความสุขของ
ตนเองเทานั้น ซ่ึงกลุมตัวอยางทานหนึ่งไดใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาเรื่องเพศของวัยรุนไว
วา 

 

“มันเปนรสนิยมสวนตัวของแตละคนมากกวา เพราะวาบางครั้งเพียงแคเราเห็นหุนของฝาย
ตรงขามเห็นกลามหนาทองหรือหนาอก  เราก็เกิดความรูสึกอยากจะมีอะไรดวยก็เทานั้นเอง แตก็
ไมไดถึงกับจะตองไปมีเพศสัมพันธกันจริงๆ เพราะมันเปนแคมองกันผานกลองแลวก็ชวยเหลือ
ตัวเองจึงมองวาไมใชเร่ืองที่ผิดอะไรถือวาเปนการปองกันโรคที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเสียมากกวา แลว
อีกอยางเราตองไปหาตามขางนอกบานดวยมันอันตรายกวากันเยอะ”  

( ปอ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
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4.2.4 ระยะเวลาและเหตุผลของผูสนทนาในการตัดสินใจนัดพบกับกลุมผูรวมสนทนา     
ภายนอกหอง 

  

พฤติกรรมในการตัดสินใจการพัฒนาความสัมพันธใหมีความใกลชิดกันมากขึ้นดวยการ
เปดเผย (Disclosure) ระหวางกันเพิ่มมากขึ้น มีหัวขอในการสนทนาที่กวาง (Breadth) และลึกซึ้ง 
(Depth) ในเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ ความในใจ ความรูสึก ของผูสนทนากับคูสนทนาที่เกิดมา
จากการสรางความสนิทสนมซึ่งกันและกัน แลวเกิดการตัดสินใจนัดพบกันระหวางเพื่อสราง
ความสัมพันธกันนอกเหนือจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  

การตัดสินใจนัดพบกับผูรวมสนทนาภายนอกหองสนทนาออนไลนนั้น พบวา  กลุม
ตัวอยางไดอธิบายวาเปนเรื่องปกติ  ซ่ึงปกติกลุมตัวอยางอธิบายวาแมจะอยูภายนอกก็มีการสนทนา
ผานทางโทรศัพทพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยูเปนเรื่องปกติอยูแลว อีกอยางอาจจะเปนเพราะวาเปน
สไตล ที่ผูสนทนาจะมองเห็นถึงความแตกตาง คือสวนใหญภายในหองจะมีคนทํางานมากกวา และ
จึงทําใหคนที่เขามานั้นเกิดความเปนเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน เพราะการสนทนาภายในหองนั้น
จะพูดคุยกันเปนระยะเวลานานจนเกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันมากกวาที่จะปกปดความเปน
สวนตัว กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลวาดังนี้วา   

 

“ มันรูจักกันอยูแลวไงไมมากเรื่องไมเยอะคือคุยกันจนสนิทแลวไมตองมากระแดะกันมาก
ไง คือมันก็เหมือนวาเราเขามาอยูในโรงเรียนสามารถที่จะคุยในภาษาเดียวกันไดเพราะหองมันก็มี
เยอะแยะใหเราเลือกใชไหม เราก็เลือกไปสิ จนมาถึงหองนี้เราก็เลยอยูหองนี้แลวอีกอยางมีเพื่อนเรา
อยูในหองดวยไง” 

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ คือเขามาแรกๆ เราก็ไมทราบวาคนภายในหองจะเปนยังไง เราก็ตองเลือกกอนวาแตละคน
เปนแบบไหน  คือเขาสามารถคุยภาษาเดียวกันไดแลวก็ใหเกียรติกันดวยเพราะทุกคนในหองเปน
คนทํางาน  เราเห็นวามันเปนหองที่มีความเปนกันเอง ” 

( วี ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

ผูใหสัมภาษณที่เปนเจาของหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของตนเองออกไปวา 

 

“ในฐานะที่เปนโอเนอรหองคนที่เขามาในหองนั้นก็เขามาไดแลวเขามาแคขออยางเดียวคือ
ใหเกียรติกันก็พอหองพี่ไมตองมีอะไรมากนะคือเรารักกันคุยกันไดทุกเรื่องเลย มีอะไรเราก็
ชวยเหลือกันนั้นพี่มองวามันเปนสิ่งที่ดีมากกวาในการที่เราเขามาเลนภายในหองแคมฟรอก”  
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( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
  

ผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่งแสดงความคิดเห็นดานพฤติกรรมในมุมมองของตนเพิ่มเติม
ออกไปวา 

 

“คือก็เขามาคุยกันจนสนิทกันจนเกิดความเปนพี่นองกันไมตองมาดัดจริต มาอะไรกัน
มากมาย คือจะตองมาฉันสวยยังนั้นฉันสวยอยางนี้ไมตองมาแบบบางหองที่ตองมาขมิบกริยากันอยู
นั้นแหละ พอมาเจอกันก็มิตติ้งกันเที่ยวกันไมไดคิดอะไรมากถือวาเราออกมารูจักกัน เมื่อกอนมัน
แยกออกจากชีวิตนะแตตอนนี้มันเปนเรื่องธรรมชาตินะเพราะวาเมื่อกอนนะพาผูชายเขาบานเยอะ ก็
พาไปนูนไปนี้นะคือไมไดอะไร  พอมันหางๆ ก็เลิกก็แคนั้นเอง” 

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ผมมองวามันเปนเรื่องปกตินะครับที่เราจะเจอกันคือเราจริงใจกันมันก็ไมมีอะไรที่นาจะ
เปนหวงคือเจอกันในที่เที่ยว กินเหลา คุยกัน เตน เปนเพื่อนกันไดอยูแลวแตวาสวนใหญเราก็รูจักกัน
นานอยูนะครับ อยางผมก็ประมาณเดือนหรือสองเดือนครับ  เรานัดเพื่อนที่คุยนั้นออกไปเที่ยวแบบ
เพื่อนคนอื่นๆ ที่เรารูจักกันมานานไดแลว”  

( ดิน ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

 จากการสนทนาของกลุมตัวอยางในเรื่องของการตัดสินใจในการนัดพบซึ่งกันและกัน ของ
ผูรวมสนทนาที่ตองการสรางความสัมพันธและระยะเวลาในการตัดสินใจนัดพบกันกับคูสนทนา 
หลังจากมีการสนทนาของกันและกันแลวนั้น ซ่ึงจากการใหเหตุผลของกลุมตัวอยางนั้นจะตองเปน
เพื่อนที่สนทนาภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เดียวกันเปนระยะเวลาหนึ่งที่คิดวา
สามารถพบเจอกันนอกสถานที่ได ซ่ึงผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog)   อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะสังสรรคกับผูรวมสนทนาทานอื่นนอกสถานที่ เมื่อ
รูสึกเกิดความไวใจซึ่งกันและกันและเกิดความเชื่อใจกับผูรวมสนทนาทานอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธขั้นตอไป 

 

4.3 การเปดเผยการแสดงออกดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรม       
แคม ฟรอก (Camfrog) 

4.3.1 การเปดเผยเรื่องเพศของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 

ผลจากการใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมพบขอสรุปวา การเปดเผยเรื่องเพศของผู
สนทนานั้น  ถือเปนเรื่องของมนุษยธรรมในเรื่องการเปดเผยตัวตนในเรื่องเพศ เพราะการเปดเผยใน
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เรื่องเพศนั้นเราถือเปนการประจานตัวเองมากกวาที่เราจะเอามาพูดกันภายในหองสนทนา ใหมัน
เปนเรื่องสนุกสนานภายในหองสนทนา แตวาหากมีการสนทนาภายในหองโปรแกรมคอมฟรอก 
(Camfrog) อาจจะถูกมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่เราเองสมควรที่จะปดบังมากกวาที่จะนํามาสนทนา
กันอยางสนุกสนาน แตหากนํามาพูดในระดับที่สามารถยอมรับไดก็ควรจะใหเกียรติกัน ถาหากวา
เปนกลุมเพื่อนที่รูจักกันมากอนแลวนั้น แลวมีการสนทนาและเปนที่ยอมรับทั้งสองฝายนั้นถือวา
เปนเรื่องปกติ ซ่ึงมันขึ้นอยูกับเรื่องที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อในการสนทนาหรือตามสถานการณนั้นๆ ดังที่
กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลขึ้นมาวา  

 

“ จะไมเปดเผยเลยเพราะวามันเปนสิทธิสวนตัวของเรา   จะเอามาประจานไมไดหลอก
เพราะวามันอยูที่เรื่องไหนละที่เราจะเอาพูดคุยกันในหองสนทนา เพราะคนพวกนี้เขาไมไดมองภาพ
เราที่เปนตัวเราหลอก ถาพูดกันหนาหองนะจะไมมีการเปดเผยอยูแลว จะคุยหรือจะเลาเรื่องสวนตัว
นั้นก็จะตองเปนแคเฉพาะคนสนิทเทานั้นถาไมสนิทเราจะไมพูดเรื่องเพศเลย ”  

( ปอม ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

 ผูใหสัมภาษณไดสรุปความคิดเห็นในหัวขอสนทนานี้ออกไปวา 
 

“ มันคือสิทธิมนุษยธรรมของเรามากกวา มันไมไดผิดอะไรเพราะเรามีสิทธิที่จะแสดงออก
อะไรก็ได   หากเราตองการที่จะเปดเผยเรื่องราวดานเพศ  เพราะถาหนาหองจะไมมีการเปดเผยเลย
มันก็ไมมีรสชาติอะไรเพื่อดึงดูดหรือจูงใจ ใหคนเขามาเลนภายในหองสนทนา แตถาหลังหองก็
อาจจะคุยกันไดมากกวาเพราะมันเปนอะไรที่เปนสวนตัวมาก แตก็ยังคงอยูในระดับหนึ่งเทานั้นเอง
มันไมสามารถเปดไดหมดหลอก ”  

( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

ผูใหสัมภาษณอีกทานไดใหเหตุผลที่ตางออกไปโดยอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สาม
ของตนเองที่มีสวนเกี่ยวของกับโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) และการเปดเผยตัวตนของตนเอง
ภายในหองสนทนา 

 

“ในโลกความเปนจริงมันไมสามารถที่จะบอกไดในเรื่องของการเปดเผยตัวตนที่แทจริง
ของตนเอง  เพราะเราคือคนทํางานเราไมสามารถเปดตัวตนของตนเองไดวาเราเปนอะไร อยาง
ตอนนี้เราเดินตามทองถนน    เราไมสามารถบอกใครๆ ไดอยูหลอกวาเราเปนตุดเปนกระเทย  แมแต
ที่บานเราเองก็ยังไมรู ที่ทํางานไมรู อีกอยางเราตองปดบังตัวเองเพราะฉะนั้นแคมฟรอกนี่แหละมัน
สามารถทําใหเราสามารถเปดเผยตัวตนที่แทจริงของเราได แตเราก็เคยบอกกับที่บานเมื่อปที่แลววา
เราเปนเกย  ผลออกมาก็ไมเปนที่หนาพอใจเพราะสังคมนะมันบอกวามันรับพวกเราไมได และอีก
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อยางตอใหพอแมเรารับสภาพนั้นไดเราไมสามารถบอกใครไดในเวลาที่เราเดินตามทองถนนวาเรา
เปนตุดเปนเกยอยากไดสามี จะบอกยังงี้เหรอ (หัวเราะ) มันงายแบบนั้นก็ดีสิครับ” 

( ปอม  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

จากการสนทนาของกลุมตัวอยางนั้นพบวาการเปดเผยตนเองในดานเพศนั้น ไดมองวามัน
เปนดั่งสิทธิมนุษยธรรมของแตละบุคคลที่จะสามารถทําสิ่งใดก็ไดเพราะมันคือสิทธิที่ทุกคนจะทํา 
และมันไมใชเร่ืองผิดแปลกอะไรเนื่องจากการกระทํานั้นเปนการแสดงออกที่ตองการจะเปดเผยแลว
ไมมีผลลบตอตัวผูเปดเผยเอง  ในการเปดเผยตนเองในเรื่องเพศผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
เปนการเปดเผยในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธทางเพศผานกลองเว็บแคมของมนุษยที่มีความ
แหวกแปลกแนว ซ่ึงตางไปจากการรวมเพศโดยธรรมชาติหากคูสนทนาทั้งสองเกิดความพึงพอใจ
ในเพศของซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเปดเผยในเรื่องการสนทนาอยางเปนที่นาขบขันของผูรวม
สนทนาภายในหองสนทนาก็เปนได คนบางกลุมอาจจะมองวาเรื่องเพศนั้นเปนเรื่องที่สําคัญแตก็
ตองอยูภายในจารีตของวัฒนธรรมและประเพณีไทยนั้นดวย นั้นหมายถึงการสนทนาเรื่องเพศ
จะตองอยูภายใตขอบเขตของการสนทนาที่อยูในจรรยาบรรณและเปนสิทธิมนุษยชนของการ
เปดเผยตัวตนของผูสนทนาในเรื่องเพศซึ่งหลายกลุมตัวอยางไดมองวาเปนเรื่องปกติของวัยรุนแต
จะตองดูถึงความเหมาะสมและเจตนารมณในการกระทํา 

 

4.3.2 การเปดเผยตนเองตอผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) 
   

พฤติกรรมการเปดเผยของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่มีตอผูรวม
สนทนาในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camforg) จากการสัมภาษณพบวา ผูสนทนาภายใน
หองโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog)  นั้นจะเปดเผยตัวตนของตนเองมากกวาปกปดเพราะผู
สนทนาเชื่อวาเปนการสรางความจริงใจใหกับกลุมผูสนทนาทานอื่นที่เขามาสนทนาภายในหอง
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นอกจากผูรวมสนทนาที่เราไมสนิทดวยเราจะไมเปดเผยเพราะการ
เปดเผยนั้น   หากเกิดสถานการณบางอยางที่ไมเหมาะสมในการเปดเผยอยาง เชน    มีการแสดง
สรีระของรางกายในดานเพศผานทางกลองระหวางการสนทนาผานโปรแกรมออนไลน  ดังคําให
สัมภาษณของกลุมตัวอยาง ที่วา 

 

“ สําหรับเจี๊ยบการเปดเผยไมใชเร่ืองที่แปลกอะไรนัก  เพราะวาผูสนทนาภายในหองสวน
ใหญจะรูจักกันดี จึงสามารถเปดเผยเรื่องสวนตัวและตัวตนของตนเองออกมาได  ไมจําเปนตอง
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โกหกเพราะถาหากวาเราโกหกไปแลว  เมื่อเขามารูเรื่องภายหลังวาเราโกหก แลวเขาจะเสีย
ความรูสึก เลยคิดวาพูดความจริงไปเลยดีกวา  เพราะมันไมเสียหายอะไร”  

(เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่แตกตางออกไปวา 
 

“ เปดเผยชื่อเลนมากกวา แตถาเปนชื่อจริงคงไมบอกหลอก  เพราะวามันแคเขามาเลนไมได
คิดอะไรจึงคิดวาถาเราเปดเผยมันก็ไมเสียหายอะไรมาก  ” 

(ปอม ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

จากการสนทนาเกี่ยวกับการเปดเผยตนเองตอคูสนทนาผานในโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) นั้น เห็นไดวากลุมตัวอยางที่เปนผูสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้นมี
ความคิดเห็นในเรื่องของการเปดเผยตัวตนเปนเรื่องที่สามารถเปดเผยไดไมสมควรที่จะโกหก ซ่ึง
กลุมตัวอยางคิดวาการเปดเผยตัวตนนั้นถือวาเปนการแสดงความจริงใจใหกับผูสนทนาภายในหอง
อีกดวย        

 

“มันไมใชรหัสเอทีเอ็มนี้ยะ ไมไดตอแหลอะไรก็เปดไปสิอายอะไร ไมไดถามวาบานรวย
ไหม หรือวามันจะมาหลอกลวงเราเอาไปทํารายเสียหนอย เพราะสวนใหญเปนเพื่อนกันสนิทกัน  
ถาเปนเพื่อนใหมๆ เราก็ตองรูจักวางตัวใหดีก็ไมมีปญหาอะไร” 

(เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูใหสัมภาษณทานที่กําลังแสดง
ความคิดเห็นออกไปวา 
 

“ไมเปดรหัสนักศึกษา บัตรประชาชนไมเปดครับ  แตอายุอะไรอยางนี้เปด แตถาถามอะไร
นี้สวนใหญจะเปดเผยอะไรไมเปดหลอก”  

(คุณปอ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

นอกจากการเปดเผยตัวของผูสนทนาแลวนั้นการเปดเผยตอกลุมเพื่อนภายในโปรแกรม
แคมฟรอก(Camfrog) หรือการเปดเผยตนเองในสถานที่สาธารณชนนั้น ผูสนทนาจะตองเคยรูจัก
หรือเคยสนทนากันอยางลึกซึ้งมากอนจึงจะสามารถที่จะยอมเปดเผยตนเองตอได แตผูที่จะเปดเผย
นั้นจะตองอยูในดุลพินิจของผูสนทนาแลวสนทนาจนเกิดความไววางใจจนสามารถเกิดเผยตนเอง
ไดแลว จึงจะทําการเปดเผยตนเองตอผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรม 
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ดังนั้นการสรางความสัมพันธของผูรวมสนทนาภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) นั้น จะตองอยูในระดับของความสนิทสนมกันและเกิดความใกลชิดกัน จึงจะสามารถที่
จะเปดเผยตัวตนของตนเองไดอยางเปดเผยเนื่องจากหากไมมีความสนิทกันนั้นก็จะไมเปดเผยให
รูจักตัวตนมากนักเนื่องจากเปนการระวังตัวเองสวนหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยและเพื่อเปนการ
ปองกันพวกมิจฉาชีพอีกในทางหนึ่ง  

 

สวนท่ี 2 : ทัศนคติดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) 

 

4.4  ประเด็นทัศนคติดานพฤติกรรมดานเพศการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
4.4.1  ทัศนคติการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog)      
ทัศนคติการเปดเผยตนเองของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog) จากการสัมภาษณพบวา  ในการเปดเผยตนเองนั้นสามารถแบงออกเปน 2 กรณี ในการ
เปดเผยโดยกลุมตัวอยางใหขอมูลเกี่ยวกับการเปดเผยตนเองผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ใน
กรณีแรก คือ การเปดเผยตนเองในสถานะเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันภายในหองสนทนาที่ตนเองประจํา
อยูกับคูรวมสนทนาที่รูจักกันมาในระยะหนึ่ง  หรือหองสนทนาปกติ คือการเปดเผยหนาตาและ
ขอมูลที่ตนเองสามารถจะเปดเผยและไมทําใหตนเองนั้นเกิดความเสียหาย เชน การเปดกลองสองที่
ใบหนา แนะนําตนเองในสถานะขั้นพื้นฐานเชน  ช่ือ สถานที่พัก อายุ น้ําหนัก สวนสูง หรือเร่ืองราว
ขาวสารทั่วๆไปตามที่วิจารณญาณแตละบุคคลจะเปดเผยได กรณีที่ 2 สําหรับหองโชวหรือหองที่
มองวาเปนอันตรายตอตนเอง  การเปดเผยนั้นก็จะอยูในขอบเขตที่ควรปดบังความเปนตัวตน ของ
ตนเองคือปดบังแมแตหนาตาของตนเองรวมไปถึงชื่อของตนเอง แตสามารถพูดคุยในระดับหนึ่งได 
เพราะในกรณีที่ 2 นี้เมื่ออยูในหองที่มีการสนทนาเกี่ยวกับดานเพศแลวนั้น  หากมีผูที่ไมประสงคดี
อาจจะนําขอมูลหรือภาพของเราไปกอความเสียหายได เชน  การบักทึกภาพขณะที่เรากําลังทํา
กิจกรรมตางๆ หรือการสําเร็จความใครผานหนาเว็บแคม ซ่ึงถือวาเปนอันตรายตอตนเองและหนาที่
การงานของตนเองไดดังกลุมตัวอยางไดกลาวขอมูลไวดังนี้วา 

 

“คือจะบอกตรงๆเลยนะวามันแบงได  2 กรณี  ในเรื่องการเปดเผยตัวเรา คือถาเราเลนอยู
หองปกติก็สามารถที่จะเปดเผยไดหมดเลยคือเปดกลองไดสองหนาไดอะไรไดหมด แตมันก็
สามารถพูดคุยเรื่องสวนตัวอะไรไดบางแตมันก็ยังมีลิมิตของมันนะวาเรื่องไหนควรเรื่องไหนไมควร
อยูที่เราเองวาจะบอกไปขนาดไหน แตถาเปนอยางหอง18+ ที่จะตองเลนกันมันก็ตองมีลิมิตและ
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ขอบเขตของมันเพราะเราถือวามันคือที่อโคจรสถานแลวมันก็อยูที่วิจารณญาณของเราเพราะวาเรา
ตองจําเปนตองทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเราก็ตองปองกันตนเอง อยางเราเราก็จะเอากลองสองลง
ไปตั้งแตตัว คือเราจะไมเปดเผยหนาเลยเพราะหากเราเลนหองอื่นเราจะไมคุยอะไรเลยดวยซํ้าแตถา
หองเราอยางมันไวใจกันไดไงครับ บอกไดเลยนะวาถาเลนกับหองอ่ืนๆ ไมควรเปดเผยเลยดีที่สุด 
อยางเราเปนโอเนอรหรือเจาของหองดวยแลว ถาเกิดเราไปเลนหองอื่นเราก็ตองเปลี่ยนยูสเวอรใน
การเลนหากวาเราเอายูสเราไปเลนนะ แลวเกิดยูสอื่นๆ มันตามเรามาเขาก็จะมาวาเราแยงคนหองเขา 
ดังนั้นคือเราจะไมเปดเผยตัวเราเองเลยดีที่สุด” 

 ( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
  

“อีกอยางมัน   มีอีกพวกที่มันชอบมาเอาเรื่องคนอื่นไปพูดกันหรือประจานกันนะ  คือเห็น
เราคุยๆ ในหองเรานี้แหละแลวมันก็เอาขอมูลเราไปประจานนะ  อยางพวกที่เปนพนักงานสงของ
มันเลนแคมฟรอกเหมือนกัน   พอมันเห็นคนนั้นคนนี้ในแคมฟรอกแลวเห็นวาเปนคนในออฟฟตใช
ไหมละ พอมันเขามาเลนเจอคนนั้น   กูจําไดวาเปนคนในออฟฟต  มันก็เอาไปพูดใหเสียหายอะไร
ประมาณนี้  พวกนี้มันมีเยอะ อีกอยางมันก็อยูที่หนาที่การงานของเราดวย แลวก็เจตนาของเราที่เขา
มาเลนดวย  มันมีองคประกอบหลายอยาง  เหมือนที่พูดนั้นแหละ ถามันเปดเผยจนมีคนเอาขอมูลเรา
ไปใชในทางที่เปนอันตรายตอเราก็ถือวาเปนอันตรายตอตัวเรา  มันก็ตองมีขอมูลบางอยางที่เราไม
ควรจะเปดเผยคือเปดเผยในกรณีที่อยูในขอบเขตของเราที่มันสามารถจะเปดเผยได” 

( โตง ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“แตเคยนะคือเวลาที่ฉันเขาไปในหองที่มันคุยกันเรื่องเอากันนะ  ก็ไมแครนะอยากทําอะไร
กูก็ทําแตบอกมันนะวาถาแคปไปนะเอามาใหกูดูดวยนะเอาไวเปนที่ระลึก อะไรประมาณนี้คือไม
แครไมสนใจนะสําหรับฉันนะก็เปดไปเลย   เพราะอีกอยางหนาที่การงานฉันก็ไมไดสนใจอยูแลว 
เพราะวาอยูที่บานเองก็เปดเผยนะวาตัวเองเปนกระเทยก็เลยไมใสใจอะไร อีกอยางพอเวลามี
เพศสัมพันธกับผูชายก็พอใจ  เห็นแลวโอเคก็นัดมีเพศสัมพันธกันเลยไมไดสนใจอะไร บางทีขาง
นอกเราก็พามาบานเราดวยซํ้าคือไมแคร  คือเราเปดไปเลยเพราะนี้มันคือตัวตนของเรานะนอกจาก
โอเคมันมาเผาบานเราเมื่อไหรนั้นแหละโอเคอันตราย”   

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

  “  สําหรับผมการเปดเผยตนเองในพื้นที่สาธารณะ    คงไมยอมที่จะเปดเผยอยูแลว   ที่จะ
ใหมาเดินกลางถนนแลวประกาศวาตัวเองเปนเกย   แลวพูดวาฉันอยากมีผัวนั้นคงไมใชแลวแหละ
ครับ   ไหนจะพอแมเราที่ทํางานเราก็ไมอยากใหรูหลอก   แตในแคมฟรอกมันเปนสวนดีไง  
เพราะวาไมมีใครเขารูจักตัวเราเลย            อีกอยางถึงจะมาเจอกันเราหรือรูจัก    ก็เพื่อนที่สนิทกัน
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แลวไวใจกันมาก เลยทีเดียวคืออยางที่มาคุยกันแบบเพื่อน   ก็โอเคเรารูจักทุกๆคนจนสนิทแลวเราก็
สามารถเปดเผยตัวตน  คือมันก็เปนสวนดีของแคมฟรอกเพราะเราสามารถที่จะทําอะไรก็ไดที่มัน
แสดงออกความเปนตัวเรา   แตเราก็ตองดูดวยวาอะไรควรหรือไมควรใชไหมมันไมเหมือนกับ
สังคมที่เราอยู   เพราะบางที่เราไปเจอคนที่ไมประสงคดีกับเราก็จบ   เกิดเอาขอมูลเราไปเผยแพร   
เอาเรื่องราวของเราไปเปดเผยในที่ทํางานหรือพวกที่เกลียดเรา  ในที่ทํางานของเราหรือเอาเรื่อง
สวนตัวไปประจานก็หมดกัน  ถาแบบนี้ถือวาอันตรายนะแตเราเปดเผยเฉพาะคนที่เรารูจักและไวใจ
เทานั้นแหละ     อยางแบบนี้คุย ๆกัน หรือที่มาสัมภาษณกันนี้  เราก็รูจักกันมานานแลว 3 ป กวาๆ 
บางคนก็เพิ่งรูจักแตโอเคถึงขั้นมากินกันแบบนี้มันก็ไมมีอะไรที่จะเสียหายใชไหม    มันอยูที่คนเรา
จะมองมากกวานะ   วาดีไมดีอยูที่เรามากกวาไมใชใครที่จะมามองแทนเราตัวเราเองเรารูดีอยูแกใจ
วาอะไรดีอะไรไมดี ”  

( ไอซ  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

“มันคือเร่ืองปกติของมนุษยเราวามันก็โชวอยูไมใชเหรอ เดินตามแถวสลีมพัฒพงษ

เยอะแยะ มันไมอันตรายกวาหรือทําไมมันไมไปจับกนัละ เอาเวลาไปทาํไอที่มันเหน็ๆอยูแลวยังจะมี

ประโยชนกวาไหม”  

(คุณปอม ( นามสมมุติ ) , สัมภาษณ , 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

 “ซ่ึงถาหากเรามองสองดานมันอยูที่คนนะวาคนมันจะเอาไปทําอะไรมากกวาถาทําในดาน

ดีก็ดีไปคือเรื่องจริงนะอยากจะบอกวาจุดประสงคของแคมฟรอกที่เขาเอาเขามานั้นนะเพื่อใหคนหู

หนวกจะไดเลนสนทนากันนั้นแหละคือวัตถุประสงคจริงๆ แตไอคนที่มันวิปริตนั้นแหละที่เอามา

สรางใหมันเกิดปญหาแตมันก็คือคนสวนนอยไง  แตส่ือกลับประโคมใหมันเปนเรื่องใหญ ”  

( โตง ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“เขาแบงโซนอยูแลววาหองนี้ 18+ หองนัน้หองธรรมดาที่ต่ํากวา 18+   ดังนั้นเขาจะทาํอะไร

ก็เร่ืองของเขาสิใชไหม เพราะวามนัไมไดเอาเลขบัตรประชาชนไง ถาหองปกตินัน้พอแมก็คอยชวย

ดูแลกันเทานัน้เอง อยามันแตเอาเวลาไปทาํมาหากินมนัเปนขออางมากกวา เมื่อคนทีอ่ยากเขาหอง

18+ ไมเคยเลนใสอายุแลวกส็มัครเขาไปแลควักเงินซื้อโปรเพื่อใหสองคนไดเยอะๆกแ็คนั้นเองไม

เห็นจะเปนการสรางปญหาตรงไหนเพราะมันก็มีสมองคิดกันแลวนะ 18 ปไมใชคนไมมีการศึกษารู

วาอะไรควรอะไรไมควรใชไหมละ”  
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( เน  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ คืออยากใหมอง 2 ดานมากกวานะ  คือถาคนที่อายุมากกวา 18 อยูแลวก็ใหเสรีภาพตามที่

เขาตองการ ในการเลนได แตถาอายุต่ํากวาก็จะอยูในการควบคุมของพอแม แตการใสขอมูลมันก็

สามารถโกงในเรื่องของอายุได ซ่ึงมันสามารถชวยได หากมีการสมัครโดยใหรหัสบัตรประชาชน

แลวใหสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเลย แตสวนใหญคนที่ใสขอมูลเขามานั้นก็จะมีการเปลี่ยนชื่อ

ตัวเองและใสประวัติตนเองในครั้งแรกที่เปนจริงเทานั้น คร้ังที่สองก็เอาไวเผ่ือลืมชื่อ  แตจะ

เปลี่ยนเปนชื่ออ่ืน เพื่อเขาหองอื่นหรือเพื่อปองกันตนเองอยางที่พวกเราทํากัน แตสวนมากก็ไมได

คิดที่จะเปลี่ยนชื่อสักเทาไหร เพราะคนสวนใหญจะแอดชื่อเราและจําชื่อของเราไดแลว แตจะบอก

เลยวาเหตุผลจริงๆ ที่เอาแคมฟรอก(Camfrog) เขามาในไทยนั้นเพื่อคนหูหนวกโดยเฉพาะ เพราะมัน

มีแตภาษามือภายในหองนั้นเทานั้นดังนั้นหองมันก็จะเงียบ 

มีชวงหนึ่งที่หามมีแคมฟรอก (Camfrog) ในประเทศไทย คือ พวกนี้ก็ออกมาเรียกรอง กลุม

นี้ก็คือพวกกลุมหูหนวกออกมาเรียกรองวา เขาไมสามารถใชในการสนทนาได เพราะเขาจะเห็น

ภาษามือผานกลองแลว และอีกกลุมคือกลุมผูที่เอาแคมฟรอก (Camfrog) เพื่อใชในการสัมมนาหรือ

ประชุม  แตพวกที่เอาไปใชประโยชนมันมีนอยแตก็สําคัญดังนั้นจึงตองจําเปนนําเอากลับมาใชอีก  

ตอนที่แคมฟรอก (Camfrog) ถูกปดนั้น  มีกลุมหลายกลุมออกมาตอตานเมื่อประมาณ 3 ปที่แลว แต

ก็ตองแพคดีไป เนื่องจากแคมฟรอก (Camfrog) เมื่อกอนหนานี้  ไมไดจดลิขสิทธิ์เปนของไทยเพราะ

มันเปนของอเมริกา ดังนั้นไทยจึงไมมีสิทธิที่จะปดหรือหามเลนโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  

ซ่ึงปจจุบันก็มีหองบางหองที่มีการเตะคนที่เขามาโชวโตกกัน หรือมีบางหองที่มีจัดใหมีการโชว

โดยเฉพาะ แตมันก็มี ICT หรือบริษัทไทยแลนดพรอสที่เขามาดูแล  ไดเขามาดูแลซ่ึงมันไมไดอยูที่

ตัวเราการเกิดขึ้นแตละครั้งมันไมไดอยูที่ตัวเราหรือสังคมเพราะวาถามันมีพวกนี้ ก็เปนหนาที่ของ

เจาหนาที่ที่จะตองปดหองนั้นไป มันก็อยูที่วาพวกนี้มันจะทํางานกันหรือเปลาก็เทานั้นเอง”  

( เจี๊ยบ  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนั้นไดใหเหตุผลวาพฤติกรรมและทัศนคติการสนทนา

ผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ในดานเพศของวัยรุนนั้น  ผูสนทนากับผูรวมสนทนา เมื่อเขา

มาสนทนาผานทางโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) แลวจะเกิดพฤติกรรมไปสูปญหาหรือการกาว
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ไปสูเหตุเกิดของผลกระทบไดนั้น ขึ้นอยูกับผูสนทนาเองที่จะวิเคราะห และพิจารณาของคูสนทนา

ของตนที่สนทนาอยู เพราะปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเปนปญหาที่เกิดเปนปจจุบัน  ซ่ึงมีขอแตกตางของแต

ละบุคคลและความพึงพอใจในการที่จะเปดเผยและการสนทนาของแตละคนที่แตกตางกันออกไป 

 
4.4.2 ทัศนคติของการสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ท่ีมี

ผลเปนอันตรายตอผูสนทนา และปญหาของสังคม 
 

ผลจากการใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมพบขอสรุปวา พฤติกรรมตางๆของการสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  นั้นสามารถมองไดเปนสองดาน  ทั้งดานบวกและดานลบ ซ่ึง
ขึ้นอยูกับตัวเราและผูสนทนาจะมอง  ซ่ึงการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ของวัยรุนนั้น       
ผูรวมสนทนากับผูเขารวมสนทนานั้น มักจะมีการสนทนาไปในทางดานเพศที่เปนเรื่องปกติ
เนื่องจากผูที่เขามานั้นจะมีวัตถุประสงคในการสนทนา คือ การเขามาเพื่อฟงเพลง พูดคุย และหา
ความสัมพันธทางเพศ   ซ่ึงเปนตัวลดปญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากกวาเปนปญหาสังคม  การที่สังคม
สวนใหญมองวาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนปญหาสังคมนั้นเนื่องจากมันเปนสวนนอย
มากที่จะเกิดเปนปญหา เนื่องจากอยูที่ผูสนทนาที่เขามาสนทนาจะมีการปกปองหรือปองกันตัวเอง
อยางไร กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลวา 

 
   “สําหรับพี่คิดวามันไมเปนอันตรายสําหรับตัวเราเอง เพราะวามันอยูที่ตัวเราเองมากกวา

วาเราจะปองกันตัวเองเราเองมากนอยแคไหน  แตถาจะใหมองนั้น พี่จะมองมันออกเปน 2  ดาน  ถา
หากเราเลนสนทนาภายในหองของแคมฟรอก ในขณะที่เราเลนนั้นมันอยูที่ตัวเรามากกวาวาเราจะ
เขามาวัตถุประสงคใดแลวตัวผูเลนคนอื่นๆ จะเขามาเพื่อวัตถุประสงครายหรือเปลา คือ บางคนเขา
มาเพื่อวัตถุประสงคราย  ตัวอยางมันก็มีใหเห็นมากมาย ยกตัวอยางเชนเพื่อนในหองแคมฟรอกของ
เราอยางไอมด ที่พาผูชายที่เพิ่งรูจักในหองแคมฟรอกมานอน  แลวก็มีอะไรกันภายในหองของ
ตนเอง คือเพื่อนที่มาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอกหากเรานัดมาเพื่อเพียงแคทานขาวกัน 
ดูหนังกันหรือมาเลนเกมสกันมันก็ไมเกิด ปญหาอะไรเทาไหรหลอก  แตถาพาเขามานอนภายใน
หองแลวนั้น  ไมเพียงมาเปลาเทานั้นยังมาขโมยของเราอีก ยังมีอีกกรณีที่มีคนภายในหองโปรแกรม
แคมฟรอกที่เขามาบอกวาเดือดรอนเรื่องเงิน เขามาเลนภายในหองนี้แลวเขามาขอเงินหากเราถาม
กลับไปวาเมื่อใหเขายืมไปแลวคิดวาเราจะไดคืนมาไหม เราสามารถพูดไดเต็มปากเลยวาไมไดคืน
แนนอน  พี่เคยใหยืมกับคนที่เราคุยภายในหองโปรแกรมแคมฟรอกครับ แตใหจํานวนที่ไมมาก
จนเกินไปคือเราพอที่จะสามารถจะชวยเหลือไดเทานั้น หลังจากนั้นแลว ก็หายเงียบไปเลยไมมีวี่แวว
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วาจะเอามาคืนทั้งๆ ที่วันที่บอกเราขอยืมเงินวาจะคืนวันนั้นวันนี้ ซ่ึงถือวาพวกนี้มันเปนสวนหนึ่ง
ของตัวที่กอใหเกิดปญหาสังคมมากกวาไมใชโปรแกรมที่ทําใหเกิดปญหาสังคม แตมันเปนสวน
นอยมากเพราะสวนมากคนที่เขามาเลนแคมฟรอกถาไมเขามาเพื่อฟงเพลงก็จะเขามาเพื่อมาคุยกัน 
ไมก็มาหาเพศสัมพันธ  อยางประเด็นที่เขามาในระยะหลังเพื่อขายตัวมันไมไดผลหลอกเพราะวาเขา
สามารถเอาใครก็ไดโดยไมตองเสียเงินเลย คือมันตองดูดีจริงหรือยูสเซอรที่ไมมีใครเอาแลวคือหนา
มันเหี้ยจริง คือในโลกนี้ไมมีใครเอากูแลว คือตองแบบพวกที่หาไมไดแลวจริงๆ นั้นแหละถึงจะซื้อ 
ความคิดของพี่นะคิดวามันเปนตัวชวยลดปญหาสังคมถาเมื่อกอนไมมีแคมฟรอกถือวาเปนการลด
ปญหาสังคมไดนอยลง   

ถามองไอที่ปญหานั้นคือพวกหลอกลวง หรือพวกที่คุยๆ กันแลวพากันไปมีเพศสัมพันธกัน
คือ เราพูดคุยกันในจุดๆหนึ่งแลวชวนกันไปมีเพศสัมพันธกัน ถาเกิดไปเที่ยวๆ กันแลวเกิดวามันเมา
แลวพากันไปมีเพศสัมพันธกัน แลวไมไดมีการปองกันนะมันก็คือดานเสียนะ”  

( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“คือเมื่อมันมีตัวนี้มันทําใหเกิดขึ้นไงมันสามารถทําใหเราสามารถที่จะเปดตัวตนที่แทจริง
ของเราไดนะถาเรามองมันจะมีทั้งดานดีและดานเสียไง  คือเมื่อเขามาในสังคมแคมฟรอก ทําใหเรา
เกิดความรูจักสังคมมากขึ้นมันจะทําใหเรารูสึกวาเราประทับใจคือมันมีคนมาทักเรามาถามชื่อเรา 
มันทําใหรูสึกวาเปนอีกสังคมเลย คือในความเปนตัวจริง สังคมมันไมสามารถรับไดนะการพูดจาที่
มันแตกตางกันสําหรับพี่คือกลับชอบ คือชอบวามันคือส่ิงที่ดี คือมันจะมองเห็นสังคมอีกสังคมเลย
อยางสมมุติวาเจอคนนี้พูดแบบนี้นะคือมันแรงไงแตวาใคร นี้มันสามารถเปดตัวตนอะไรออกมา มัน
สามารถที่เราเอาไปใชในการทํางานได คือมันเปนเหมือนแคจิตใจ วาจิตใจของคนแตละคนอยางพี่
นะอาจจะเปนคนออนไหวนะอาจจะโดนหลอกงายนะครับ มันอยูที่คนมากวานะครับไมเดียวกับตัว
โปรแกรมเลย”  

( วี ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“คือเราเคยเจอคําถามนะที่บอกเรานะวาชื่ออะไรทํางานอะไรเราเคยเจอไงมันจะถามแต
คําถามพวกนี้ไงแตเราก็ตองปองกันตัววาเราทําอะไร คือยังไงเราก็ตองระวังตัวเรา คือจะบอกเลย
ตรงๆ วาตัวโปรแกรมมันไมใชตัวที่มันเปนปญหาของสังคมไง  คือมันมีทั้งดานดีและดานเสีย คือ
หลอกลวงเมื่อมีเพศสัมพันธก็หลอกเอาทรัพยเขาอะไรอยางเนี้ยะ  คือมันจะเปนแคส่ือนะสื่อท่ีเราจะ
เอาไปใชเทานั้นเองมันอยูที่คนตางหากมันไมใชวาตัวโปรแกรมมันคือตัวปญหา เพราะหากมันมี
เร่ืองเพศมาเกี่ยวของมันก็แคสําเร็จความใครผานกลองก็เทานั้นเองมันก็ลดปญหาของการกอ
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อาชญากรรมทางเพศไดใชไหมละมันก็เปนแคส่ือที่ทําใหเราเจอกันเทานั้นเองมันอยูที่คนมากกวาใช
ไหมละ”  

( ปอม ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

สามารถสรุปไดวา โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) จะเปนคุณหรือโทษนั้นขึ้นอยูกับผู
สนทนาที่เขามาสนทนาและใชประโยชนหรือโทษของตัวโปรแกรมแคมฟรอก (Camfoeg) เพื่อ
นําไปใชในวัตถุประสงคที่เปนคุณหรือเปนโทษ ซ่ึงผูสนทนาที่เขามาสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog)นั้นจะตองรูจักในการปองกันตนเองเพื่อใหสามารถสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) เพื่อใหไดเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวผูสนทนาเอง    

 

สวนในดานปญหาที่มีตอสังคมนั้น ผลจากการใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมพบขอ

สรุปวา กลุมตัวอยางไดมองวาปญหาสังคมที่เกิดขึ้นถือเปนเรื่องปกติ ตอใหไมมีโปรแกรมแคมฟ

รอก (Camfrog) ใหกลุมผูสนทนาในสังคมไดเขามาเพื่อสนทนา ปญหาก็ยังคงเกิดขึ้นเปนปกติ  ซ่ึง

เราพบเห็นไดในสื่อที่ออกเปนเหตุการณประจําวัน   หากมองเพียงวามันเปนแคส่ือที่ทําใหผูรวม

สนทนาหรือเหลาอาชญากร  สามารถเขาถึงกลุม             ผูสนทนาไดงายขึ้นเทานั้นเอง อีกทั้งขึ้นอยู

กับผูสนทนาดวยวาจะมีการปองกันและมีขอจํากัดใหกับตนเองมากนอยแคไหน หากมองใน

ทางตรงขาม โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) คือ ตัวที่ชวยลดปญหาสังคมมากกวาเปนปญหาของ

สังคมที่เพิ่มขึ้นอีกคือ สามารถลดการที่วัยรุนออกไปเที่ยวกลางคืน หรือสรางความรําคาญใหแก

ผูอ่ืนในยามค่ําคืน  และลดการเกิดการสรางโรคตางๆ ที่เกิดจากการติดตอทางเพศสัมพันธไดอีกดวย 

ผลจากการใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมพบขอสรุปวา โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 
ไมใชตัวที่สรางปญหาใหกับผูสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) และสังคมแตอยางใด ดังนั้น 
ปญหาสังคมจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการวางตัวของผูสนทนาวาจะปองกันตัวเองอยางไร
และจะมีการเปดเผยตนเองมากนอยแคไหนเพราะปญหาของสังคมนั้นสามารถเกิดขึ้นเองได
ตลอดเวลา ดังกลุมตัวอยางไดกลาวขอมูลไวดังนี้วา 
 

“ มันก็จะคุยพื้นฐานเลยวา อายุ น้ําหนัก สวนสูง  แถวไหน เรียนทํางาน คือมันเปนพื้นฐาน
ที่ทุกคนถามเมื่อเวลาเขามานะแตถาเกิดวาคนที่เรารูจักกันนานแลวก็คุยกันปกตินะ บางคนก็ชวนเลย
วามีเพศสัมพันธผานกลองเว็บแคมกันไหม คุยเร่ืองเพศอยางเดียว หรือไมก็ชวนไปมีเพศสัมพันธกัน
ที่หองของคนที่เราคุยดวยเลย บางคนที่เราไมสนใจเลยเวลาที่เขา  IM มาคุยกับเรา   เราก็จะไมตอบ
เลยนะ ที่ไมตอบก็เพราะจะบอกวารูสึกรําคาญ   หรือถาถามมาแลวไมบอกก็คือแกไมจําเปนตองรู

DPU



 
 

81 

หลอก  คือเราก็จะถามหรือไมก็คุยเร่ืองอยางอื่น แตถามันถามเรื่องสัพเพเหระก็ถามไป แตก็ตอบนะ
ถาถามมาแบบนั้น พวกที่เขามาคุยเร่ืองเพศอยางเดียวนั้นเยอะเลย มันอยูที่เราวาเราจะสนใจเรื่องพวก
นี้ไหม  ถาเกิดวาคุยกกันแบบเพื่อนมากอนนั้นก็จะคุยตอ  แตถาถามไปเรื่อยก็ตอบ  แตถาตรง
ประเด็นเลยไมตอบ แตถาอยูดีๆเขามาประเด็นของเพศสัมพันธเลยนั้น ถาคนนั้นมันโอเคเรารูสึก
ชอบเราก็คุย ก็คือถาเราสนใจเราก็คุยเทานั้นจบ  ถาเราไมสนใจเราก็เชิดไปแคนั้นไมตองมาคุยตอ ”  

( เจี๊ยบ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552)  
 

 “ คืออีพวกนี้มันก็จะถามมาแลวก็ตอบไปเรื่อยๆ บางพวกนั้นมันก็จะมาอะไรแบบนี้เยอะ
นะ บางคนก็ชวนเลย สนใจกูก็ไปไมสนใจก็ไมไป ไมคอยสนใจเทาไหรนะที่จะโดนพวกนี้มันมา
หลอกกัน เพราะวาเราเองก็ไมไดมีอะไรที่ตองเสียหายอยูแลว ”  

( ไอซ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

“ แตถาพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธมานะ  ถาเขามาบอกชวนไปเราก็ไปนะเอองายดีมะ คือที่

ตัดสินใจวาเออพอใจอยากไปก็ไป ก็แคนั้น  ถาเขาไมเอาเราก็ไม แตถาไดก็คือไดไง  ถาไมไดก็เชิดๆ 

สวยๆ ไมคิดอะไรมาก ที่มองวามันไมเสียหายเพราะมองวาตางคนตางความสุข  ก็มันไมไดไปมี

อะไรกันจริงๆ มันมีแคผานกลองแลวเราก็สองแคตัวเราไมไดสองหนาดวยเลยไมคิดวามันจะเสีย

อะไร ไมสนใจดวยวามันจะบันทึกภาพเราตอนที่เปดกลองหรือปาว อยากบันทึกก็บันทึกไปสิ คือ

เราไมไดคิดมากอะไรอยูแลว  เพราะวาไมไดสนใจอะไร เพราะเราก็ไดปองกันตัวในระดับหนึ่งแลว  

ถาเราไดมีอะไรกับมันเราก็เชิดๆ ไมมีอะไรที่เสียหายก็แคเสียน้ําเชื้อใหมันดู  เราก็สนุกๆ เสียวๆ จบ  

ตางคนก็ตางมีความสุขก็เลยคิดวามันไมเสียหายอะไรไงแลวก็ไมไดเปนอันตรายอะไรดวย ”  

( เอะ ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

“ มันเปนการปองกันปญหาสังคมอยางหนึ่งมากกวา ซ่ึงอยางปกติที่พบเห็นโดยทั่วไป มันก็

แคมีเพศสัมพันธกันผานกลองเว็บแคมเทานั้น  ไมไดนัดพบเพื่อมีอะไรกันหรือมีการรวมเพศกัน

จริงๆ  แตถาหากเกิดความพึงพอใจที่จะนัดพบเพื่อพูดคุยกันหรือมีเพศสัมพันธกันก็ถือวาไมผิด โดย

ความจริงแลวปญหาสังคมมันมีเกิดขึ้นอยูอยางที่เราพบเห็นกันทุกๆ วันอยูแลว เพียงแคโปรแกรม

แคมฟรอกไดเขามาเปนส่ือเชื่อมในเรื่องของการสรางความสัมพันธเทานั้นเอง  ซ่ึงหากเรามองหรือ

สังเกตในเรื่องของความเปนจริงแลวนั้น โปรแกรมแคม ฟรอกก็เปนเพียงแคโปรแกรมเพื่อใชในการ

สนทนาออนไลดเทานั้นเอง  เพราะปญหาสังคมมันมีเกิดขึ้นอยูแลว   โปรแกรมแคมฟรอกไมไดเปน
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ตัวเพิ่มหรือสรางปญหาขึ้นมามากกวาเดิมเลย และตอใหโปรแกรมแคมฟรอกถูกยกเลิกไปปญหา

ทางสังคมก็ยังคงอยูเหมือนเดิมไมไดลดใหนอยลงแตอยางใด เนื่องจากวาปญหามันยังคงมเีกดิขึน้อยู

เปนปกติตราบใดที่คนเรายังคงมีความคิดที่แตกตางกันออกไป  ส่ือโปรแกรมพวกนี้ควรที่จะ

สามารถที่จะยอมรับกันไดแลวมากกวาที่จะปดกั้น เพราะยังไงโปรแกรมแคมฟรอกก็ไมใชตัวที่ทํา

ใหเกิดปญหาของสังคมเลยตัวที่สรางปญหาสังคมนั้นคือผูที่ใชโปรแกรมสนทนาออนไลนเปนสื่อ

ตางหาก ”  

( เน ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

“ใชวาไมมีโปรแกรมแคมฟรอกแลวมันจะไมเกิดปญหาสังคมเลยก็ไมใช แลวไมใชวามี

โปรแกรมแคม ฟรอกแลวจะทําใหเพิ่มปญหาสังคมเลย มันเพียงแคคุยกันปกติในโปรแกรมแคมฟ

รอกกันเทานั้น  หากเกิดชอบกัน คุยกันถูกคอจะนัดพบเจอกันหรือไปไหนกันก็เพียงเทานั้น มันอยูที่

คนสองคนมากกวาที่จะคิดตัดสินใจวาคนที่เลนนั้นจะมีวิจารณญาณมากนอยแคไหน คือมันก็อยูที่

หัวสมองความคิดของคนแตละคนที่จะคิด วามันจะคิดไดในประมาณไหน จะเขียว จะเหลืองหรือ

จะแดงคิดกันไปตางๆ กันมันไมสามารถหามความคิดไดอยูแลวแตถามองในเรื่องของความเปนจริง

แลวมันก็ไมใชตัวสรางปญหาสังคมอยูดี”  

( ปอม ( นามสมมุติ )  ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

 จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในขางตนนั้นไดใหเหตุผลวาการสนทนาผานโปรแกรม

แคมฟรอกในดานเพศนั้น กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นกันอยางตรงกันวา โปรแกรมแคมฟ

รอกคือสวนหนึ่งของสื่อในเรื่องของการสื่อสารมากกวา เปนตัวสรางปญหาทางดานสังคมที่พบเห็น

และไดเกิดขึ้นในตามหนาของหนังสือพิมพที่เราพบเห็นกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผู

เลนเสียมากกวาวามันคือตัวสรางปญหาทางดานสังคมหรือเปนเพียงแคส่ือท่ีถูกควบคุมจากมนุษยที่

นํามาเปนส่ือในการสรางปญหาในสังคมมากกวากัน เนื่องจากวาการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟ

รอกเปนการสนทนาผานทางสื่อโปรแกรม ที่เปนตัวเชื่อมในขณะที่ทําการสนทนาผานสื่อออนไลน

ของสองคูสนทนา ซ่ึงอยูในสถานที่แตกตางกันและไดเขามาพบกันภายในหองสนทนา เมื่อเกิด

ความพึงพอใจกันอาจมีการเชื่อมสัมพันธหรือสรางในเรื่องของความสัมพันธภายตอกันก็ได ซ่ึงถือ
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เปนการพินิจพิเคราะหจากการใชวิจารณญาณของแตละบุคคลมากกวาการใชอารมณในการ

ตัดสินใจ หรือบางครั้งก็ขึ้นอยูกับผูสนทนาทั้งสองฝายที่ทําการสนทนากัน   
 

“อยางที่สังคมมองวาสิ่งนั้นไมดีอยางนั้นไมได อยางนี้ไมไดมันไมปลอดภัยงั้นก็กลับไปอยู

ในสมัยเพราะมนุษยหินหรือไปสมัยพระเจาเหาไมตองนําเอาเขามาหลอก ทีวี วิทยุ หรือวา

เทคโนโลยีตางๆ ไมตองนํามาพัฒนาใหมันเจริญเสียดีกวา ถาคิดวามันเปนปญหาสังคม ก็ไมตองเอา

เขามากันเพื่อใหเราหูตากวางไกลใหเราสามารถสื่อสารไดหลอก จะนําเอาเขามาทําไมในเมื่อมัน

ไมไดเกิดประโยชนแตอยางใด ไมตองมาพัฒนากัน  เพราะมันก็แคสําเร็จความใครตรงหนาจอมันก็

จบ มันไมเห็นจะเปนปญหาสังคมตรงไหนเลย ยิ่งไปปดมันก็อยากดูใชมะ หรือวาจะปดไปเลยแลวก็

ไปขมขืนกันตามขางถนนเหมือนที่เปนอยูแบบเมื่อกอนที่เห็นๆ อยูนะทําไมไมคิด”  

( อุม ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

“ จะตอบเลยก็ไดวาโปรแกรมแคมฟรอกนั้น อาจเปนโปรแกรมสนทนาที่สามารถเปนตัว

ชวยลดปญหาสังคมดวยซํ้า  คือมันเพียงแคสนทนากันเพื่อสนองความตองการในเรื่องตางๆ ของผูที่

เขามาเลนกัน สนใจกันถูกใจกันแลวมีเพศสัมพันธกันผานหนาจอเว็บแคมกันก็เพียงเทานั้นเองแลว

จบตางคนตางทําภารกิจของตนเองเหมือนเดิมไป  ตางกันกับถาไมมีตัวโปรแกรมนี้แลวไปลักพา

หรือนัดมีเพศสัมพันธกันตามสถานที่ทองเที่ยวหรือตามซาวหนามันกลับไดรับเชื้อ HIV มาและเพิ่ม

ปญหาใหกับสังคมขึ้นมาอีก”  

( วี  ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
 

“ อยางเรื่องที่มันมีอะไรกันแลวโชวผานกลองนั้นมันก็เหมือนกับเรานั่งดูหนังโป  ก็

เหมือนวาเราไปโหลดดูเองนั้นแหละดีไมเสียเงิน ตางแคตรงที่เรามาเปดกลองเว็บแคมดูก็เทานั้นเอง 

สวนถามันชวนกันไปมีเพศสัมพันธโชวผานกลองอะไรนั้นนะก็สุดแตวามันจะคิดยังไง     ก็

เหมือนกับเรานะเปนเราถาโอเคเราก็ไป  พวกโชวพวกนี้มันก็แความันมาทําใหเราดูก็เทานั้นเอง ไม

ตองเสียเวลาโหลดก็แคนั่งเฉย หรือวาตามที่มีอะไรในกลองนั้นมันแคนั้นเอง เวลามันจะมีอะไรกันก็

แคสําเร็จความใครบนหนาจอมันก็จบไมไดกอความวุนวายสักหนอยจริงไหม”  

( แจค ( นามสมมุติ ) ,สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2552) 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มุงเนนในการศึกษา “พฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจาก
การสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่เปนผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) และเพื่อ
ทราบถึงมุมมองความคิดทางดานทัศนคติเร่ืองเพศของผูสนทนาที่มีตอผูรวมสนทนา โดยการแสดง
ทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศผานกลองภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) เนนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนตัววิเคราะหผลทางดานทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่เปนตัววิเคราะหและประเมินผล
เบื้องตนกอนแลวจึงนํามาเปนแนวทางในการถามโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ โดยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชการสัมภาษณกลุม (Focus Group) 
ผูวิจัยใชการสัมภาษณกลุมจากกลุมตัวอยางที่มีตามธรรมชาติ จากอาสาสมัครที่คัดเลือกมาการใช
การเลือกกลุมตัวอยางแบบ (Snowball Sampling) โดยใหอายุของกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลอยู
ระหวางตั้งแต อายุ 18 ป ถึง 25 ป โดยใหเปนกลุมนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยและกลุมเริ่มตนเขาสูวัย
ทํางาน ซ่ึงเปนผูสนทนาที่เลนภายในหอง 18+ ของโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนประจําทุก
วัน โดยมีระยะเวลามากกวา 3 เดือนขึ้นไป ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 13 คน โดยแบงเปน ชาย 7 คน หญิง 
4 คน และกลุมชายรักรวมเพศ 2 คน โดยเก็บขอมูลในเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของ
วัยรุนที่เปนผลจากการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  
 

5.1 ขอสรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
สวนที่ 2 ทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่มีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

ผูวิจัยทําการแบงกลุมการวิเคราะหออกเปน 3 กลุม จากตามขอมูลประชากรศาสตรโดย

กลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ซ่ึงมาจากจํานวนทั้งหมด   

13 คน แบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง และ กลุมรักรวมเพศ ไดมีสรุปผลจากการวิจัยเกีย่วกับ

พฤติกรรมการสนทนาดานเพศผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน เปนดังนี ้
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สวนที่ 1 : พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
 5.1.1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 

 จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ไดจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
แบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมาจากจํานวนทั้งหมด  13 คน โดยแบงเปน ชาย 7 คน หญิง 4 
คน และกลุมชายรักรวมเพศ 2 คน มีอายุ 25 ป ถึง 7 คน มีอายุอยูในชวงประมาณ 18 - 24 ป  จํานวน 
6 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อีก 7 คน มีระดับการศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษาปที่ 6 - ปวส.อีก 6 
คน มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง จํานวน 9 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน และภาคตะวันออก 
1 คน ประกอบอาชีพที่แตกตางกันออกไป  คือ รับราชการ 2 คน  พนักงานเทศบาล 1 คน กุก 1 คน 
รับจางทั่วไป 2 คน  พนักงานบริษัทเอกชน 5 คน วางงาน 2 คน รายไดอยูในระดับตั้งแต 6,000 บาท 
ไปจนถึง 20,000 บาท  จํานวน 9 คน  รายไดไมแนนอน 2 คน วางงาน 2 คน ทุกคนมีสถานภาพโสด 
สวนใหญจะใชเวลาสนทนาผานโปรแกรมแคม ฟรอก (Camfrog) อยูที่ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป สนทนามา
เปนระยะเวลา 4 ป จํานวน 6 คน 3 ป จํานวน 1 คน 2 ป จํานวน 2 คน 1 ป  จํานวน 2 คน 8 เดือน 
จํานวน 2 คน พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน พักตางจังหวัด จํานวน 5 คน คือ 
ระยอง 1 คน ปทุมธานี 2 คน นครปฐม 2 คน สถานะของผูเลนภายในหองสนทนาของตัวยูสเซอร
หรือนามแฝงของผูเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้น  เลนเปนตัวแดงหรือ     
โอนเนอร (เจาของหอง) จํานวน 3 คน  ตัวสีเขียวหรือโอพี (ผูดูแลหอง) 6 คน ตัวสีฟา (เพื่อนที่เขามา
เลนภายในหองเปนประจํา) จํานวน  4 คน 
 

5.2 ประเด็นดานพฤติกรรมการใชโปรแกรมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  

5.2.1 พฤติกรรมและความสนใจของวัยรุนเกี่ยวกับการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคม ฟรอก 

(Camfrog ) 

  จากผลการวิจัยพบวา  การเขามามีสวนรวมเพื่อทําความรูจักกับผูที่สนทนาภายในหอง

สนทนาที่ตนเองรูสึกพึงพอใจในการเลือกหองสนทนา เกิดจากวัตถุประสงคและความสนใจที่

แตกตางกันมากกวา  ภายในหองสนทนานั้นเหมือนมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันสรางความสัมพันธ

กันภายในหองสนทนาเพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทกันภายในหองสนทนา ซ่ึงวัตถุประสงคของแต

ละกลุมสนทนานั้นก็จะแตกตางกันไปตามความพึงพอใจของแตละกลุมผูสนทนา โดยการแบงกลุม

สนทนาออกเปนตามความคิดเห็นไวดังนี้ 
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กลุมสนทนาชาย    

ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี

ความเห็นวา ไดเขามาเพื่อโหลดเพลง ฟงเพลง โดยกลุมสนทนาเหลานี้เขามาเพื่อพบปะและพูดคุย

โดยใชโปรแกรมสนทนาเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารเพื่อหา

ขอมูลตางๆเกี่ยวกับขอมูลที่ตนเองตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมสนทนาในทางเดียวกัน  ซ่ึงบาง

กลุมก็เขาสนทนาเพื่อการหาคูนอนและแลกเปลี่ยนขอมูลกันในเรื่องตางซึ่งรวมไปถึงการ

แลกเปลี่ยนดานเพศของตนเองกับผูรวมสนทนา 

โดยการเขารวมของกลุมสนทนาชายนั้นจะเปนการเขารวมของกลุมที่มีความคิดและ

ความชอบพอที่ไปในแนวทางเดียวกันซ่ึงมีความตองการที่จะพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด    

ความสนใจของตนเองที่คลายกันกับคนอื่นๆ  ไมวาจะเปนในเรื่องราวตางๆ ของชีวิตซึ่งบางความคิด

เห็นก็เพื่อการแกเครียด หาเพื่อน หรือการหาคู  

กลุมสนทนาหญิง 

ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ของกลุมนี้มี

ความเห็นวา การที่เขามาเพื่อสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   เพื่อการหาคูและการ

สนทนาเพื่อความตองการหาแฟนมากกวากลุมชาย และสนใจในเรื่องการแสดงออกผานทางกลอง

โปรแกรมสนทนามากกวาเพื่อใหเกิดความรูสึกความพึงพอใจในการเขารวมกลุมในการสนทนา 

และมีการโชวแสดงการมีเพศสัมพันธผานกลองวีดีโอ เพื่อสนองความตองการทางเพศ แตก็มีบาง

กลุมที่มีความสนใจในการเขามาเพื่อหาเพื่อนเพื่อสนทนาหาขอมูลภายในกลุมเดียวกัน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดและแลกเปลี่ยนดานประสบการณดานหนาที่การงานและเรื่องเรียนและสราง

ความสัมพันธฉันเพื่อนกับผูรวมกลุมสนทนาภายในหองสนทนา 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนีม้ี

ความเหน็วาการเขามาสนทนาภายในหองสนทนานั้นสวนใหญจะเขามาสนทนาเรื่องทั่วไปนอกเสีย

จากวามีผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาเขามาเพื่อขอชวนแสดงอวยัวะเพศ และการมีเพศสัมพันธ

ผานกลองเว็บแคมโดยเมื่อเกดิสรางความสัมพันธแลวนัน้เมื่อเกิดความสนใจ ในรูปลักษณ กลุมผู

สนทนากลุมนีก้อพรอมจะแสดงออกทางเพศรวมทันที   และการเขามาเพื่อรับขอมูลขาวสารและ
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การพูดคุยพบปะกับกลุมเพือ่นและการรับขอมูลขาวสารใหมอยูเสนอซึ่งเปนความเหน็

นอกเหนือจากการเขามาเพื่อดานเพศ 

5.2.2 การรับรูขอมูลและเจตนาการเขาหองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   
 จากการวิจัยพบวา  การรับรูขางสารในการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

นั้นนั้นผูสนทนาไดรับรูจากขาวตางๆ ที่ออกมาทางสื่อ เมื่อ 3-4 ปกอน ที่มีกระแสของสื่อท่ีสรางให

เปนขาวเกี่ยวกับเรื่องราวของวัยรุนที่มีการแสดงเลือนรางของตนเองในเรื่องเพศผานทางโปรแกรม

แคมฟรอก (Camfrog) ทําใหเกิดความสนใจในการเขามาสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog) แตการรับรูขอมูลขาวสารและเจตนาที่เขามาเพื่อสนทนานั้นเกิดความคิดเห็นที่มีความ

แตกตางกันออกไป ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละกลุมสนทนานั้นก็จะแตกตางกันไปตามความพึง

พอใจของแตละกลุมผูสนทนา โดยการแบงกลุมสนทนาออกเปนตามความคิดเห็นไวดังนี้ 

กลุมสนทนาชาย    

 ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)ของกลุมนี้มี

ความเหน็วาการรูจักแคมฟรอก(Camfrog)    เนื่องจากรับรูขาวในชวงทีม่ีกระแสของโปรแกรม

แคมฟรอก (Camfrog) เมื่อประมาณ  4 ปที่ผานมาแลวเกดิความอยากรูอยากเห็น เรียนรูขอมูลตางๆ

จากเพื่อนที่เลนโปรแกรมนีอ้ยูแลว สาเหตทุี่เลือกเลนโปรแกรมนี้คือเจตนาเกิดจากความอยากรู

อยากเห็นของตัวกลุมผูสนทนาเอง และเมือ่เขาไปดูแลวเริ่มเห็นการสื่อสารที่แปลกและแตกตางจาก

โลกของความจริงจึงเกิดพฤติกรรมตางๆ ทั้งเรื่องการแสดงออกดานเพศ การใชภาษาในการสื่อสาร 

บางใหเหตุผลวาเปนการเขาไปผอนคลายเมื่อไดเขาไปภายในหองสนทนาและไดรูจกัเพื่อน หรือ

อาจมีเพื่อนที่เลนสนทนาไปเพื่อสนทนาพดูคุยแทนการโทรศัพท  จึงเปนผลใหสนทนาจนเปนกิจวัต

จนถึงปจจุบันนี้  

กลุมสนทนาหญิง 

 ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนีม้ี 

เห็นวาความสนใจนัน้เกดิจากการที่เหน็เพือ่นเขาสนทนาแลวเขาไปศกึษาและบางสวนไดรับรูจาก

การเสนอขาวและเกดิความสนใจเกดิความอยากทดลอง เจตนาการเขาไปภายในหองสนทนาเพื่อ

เรียนรูเกีย่วกับการสนทนา  และเกิดความสนใจเมื่อไดมีการสนทนาเหมอืนเปดการรับรูการ

แลกเปลี่ยนเร่ืองราวตางๆ และเกิดความสนใจในเพศตรงขามและมีการับรูการสนทนาที่แปลก
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ออกไปเรื่อยๆ จนเกดิการสนทนาเกีย่วกับดานเพศกับเพศตรงขาวและเกดิความชอบและไดเขามา

เพื่อสนองความตองการของตนเอง 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

 ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนีม้ี

ความเหน็คลายกับกลุมสนทนาชายและกลุมสนทนาหญิง    ซ่ึงเกิดจากความสนใจเขามาเพื่อคนหา

เพื่อนสนทนาที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน      และเขามาสนทนาเพื่อหาคูหรือเขามาเปดรับ

ขาวสารตางๆ  โดยกลุมสนทนาไดใหเหตุผลวา เร่ิมรูจักโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นี้ จากการ

ติดตามขาวซ่ึงกําลังมีกระแสเมื่อ  4 ป กอน   จึงเกิดความสนใจเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟ

รอก (Camfrog)  และเรยีนรูการสนทนาผานโปรแกรมไดในระดับหนึง่จนเกดิความเชี่ยวชาญ   ผู

สนทนากลุมนีเ้ร่ิมมีความตองการและความสนใจที่แตกตางออกไป    โดยเกดิจากความอยากรูอยาก

เห็นและมีการนัดพบเพื่อพัฒนาความสัมพนัธกับคูสนทนาของตนเองใหมากขึน้   

5.2.3 การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 จากการวิจัยพบวา  สวนใหญจะมีการสนทนาเรื่องเพศภายในหองถือวาเปนเรื่องปกติ

เพราะวามันเปนเรื่องของรสนิยมสวนตัวของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความสนใจและความชอบขอแต

ละคนซึ่งมีความสนใจที่แตกตางกัน    เปนความชอบสวนบุคคลที่ใครก็อยากจะทําอะไรก็ไดถือวา

การสนทนาเรื่องเพศนั้นเปนเรื่องปกติ   รวมไปถึงชวนผูสนทนาภายในหองเขาไปมีเพศสัมพันธ

ผานทางกลองเว็บแคม ซ่ึงอินเตอรเน็ตจัดเปนสื่ออยางหนึ่งที่ผูใชมีพฤติกรรมที่แตกตางกันโดยการ

แบงกลุมสนทนาออกเปนตามความคิดเห็นไวดังนี้ 

กลุมสนทนาชาย    

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มีมี

ความเห็นเกี่ยวกับการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) วาเปนเรื่องปกติในการที่ผูรวม

สนทนานั้นจะสนทนากับเพื่อนของตนเองภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

อยางเปดเผย เนื่องจากผูสนทนากลุมชายไดใหความเห็นวา เราเองคือผูที่กําหนดเรื่องการสนทนา

มากกวาวาเรื่องใดสมควรหรือไมเพราะวาการสนทนาภายในหองสนทนาสวนใหญนั้นคือเพื่อนรวม

สนทนาที่รูจักกันมานานแลวจึงคิดวาไมใชเร่ืองแปลกที่จะมีการสนทนาเรื่องสวนตัวของตนเอง

ใหกับผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาฟง 
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กลุมสนทนาหญิง 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มีมี

ความเห็นที่แตกตางจากกลุมสนทนาชายตรงที่มองวาการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog) นั้นเปนเรื่องของรสนิยมสวนตัวของแตละบุคคลมากกวา เนื่องจากบางครั้งเพียงมองแค

รูปลักษณภายนอกของคูสนทนาก็เกิดความชอบพอและมีอารมณรวมกับผูรวมสนทนาซึ่งอาจจะ

กลาวไดวาในเรื่องทางเพศที่เกิดความพึงพอใจของผูสนทนาที่มีตอคูสนทนาในเรื่องของการสราง

ความสัมพันธนอกเหนือจากการสนทนาผานในหองแลวนั้น ซ่ึงเทากับวาผูสนทนาตองการสราง

ความสัมพันธตอหรืออาจจะตองการเชื่อมความสัมพันธที่เปนความสุขเพียงครั้งคราว หรือเพื่อเพียง

ตองการสรางความสัมพันธผานกลองเว็บแคมเทานั้นและมองวามันคือการปองกันโรคทาง

เพศสัมพันธมากกวาการนัดพบแลวมีเพศสัมพันธกัน 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี

ความเห็นที่เหมือนกับกลุมสนทนาหญิงและกลุมสนทนาชาย ตรงที่มีความเห็นวาการเขารวม

สนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)     ผูสนทนาเห็นตรงกันกลับกลุม

สนทนาหญิงในเรื่องของการสนทนาดานเพศภายในหองสนทนาถือเปนเรื่องของสิทธิแตละบุคคล

และเห็นวาเพื่อนในหองสนทนานั้นเปนเพื่อนที่ไดมีการสนทนาจนเปนที่ไววางใจแลว   สามารถ

ไววางใจและพูดคุยเร่ืองเกี่ยวกับดานเพศได   บางครั้งถือวาเปนเรื่องสนุกสนานภายในกลุมของผู

สนทนาภายในหองสนทนาดวย ซ่ึงยังมีผูสนทนาบางสวนใหความเห็นเพิ่มเติมวาหากเปนคนอื่น

นอกเหนือจากเพื่อนภายในหองสนทนาแลวนั้นก็อาจจะมีนอกเหนือการสนทนาดวยเชนกัน

อยางเชนการมีเพศสัมพันธผานกลองเว็บแคมซึ่งถือวาเปนเรื่องที่นาทนลองอีกเรื่องหนึ่งเชนกัน 

5.2.4 ระยะเวลาและเหตุผลของผูสนทนาในการตัดสินใจนัดพบกับกลุมผูรวมสนทนาภายนอกหอง 
 จากการวิจัยพบวา    ถือเปนเรื่องปกติ  โดยแลวปกติแมจะอยูภายนอกก็มีการสนทนาผาน
ทางโทรศัพทพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเปนเรื่องปกติ    อาจจะเปนเพราะผูสนทนามองเห็นถึงความ
แตกตางและความเหมือนของผูรวมสนทนา    สวนใหญภายในหองสนทนามีผูรวมสนทนาที่ทํางาน
มากกวา และทําใหเกิดความเปนเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน    การสนทนาภายในหองนั้นใชเวลา
สนทนากันเปนระยะเวลานานจนเกิดความเชื่อใจกัน มากกวาปกปดความเปนสวนตัวโดยการ
แบงกลุมสนทนาออกเปนตามความคิดเห็นไวดังนี้ 
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กลุมสนทนาชาย    

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี

ความเห็นวาการพบเจอกันถือเปนเรื่องปกติ   ซ่ึงกลุมผูสนทนาชายไดกลาววานอกการสนทนาภาย

หองสนทนาแลวนั้นยังมีการนัดพบกับกลุมผูสนทนา ซ่ึงมักนัดพบกันภายในผับ หรือตามสถานที่

เที่ยว โดยใหเหตุผลวาเปนการแสดงออกความจริงใจของกลุมผูสนทนาภายในหอง  และเพื่อ

กระชับความสัมพันธกันใหรูจักกันมากขึ้นดวย 

กลุมสนทนาหญิง 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี

ความเห็นวากลุมผูสนทนาสวนใหญจะเปนเพื่อนที่รูจักกันและพูดคุยกันจนสนิทอยูแลว คือเปรียบ

เหมือนกับวาเปนเพื่อนที่อยูในโรงเรียนเดียวกันซึ่งพูดคุยกันในภาษาเดียวกันเหมือนกับวาเรานั่งอยู

หองๆหนึ่งมีเพื่อนนักเรียนจํานวนมากแลวเขามาเรียนรูพูดคุยกันจนเกิดความสนทนาและสามารถที่

จะนัดพบพูดคุยกันนอกหองสนทนาได 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี
ความเห็นเหมือนกับกลุมสนทนาชายและกลุมสนทนาหญิงซ่ึงเห็นวาการพบเจอกันนั้นถือเปนเรื่อง
ปกติและเพื่อนรวมกลุมสนทนานั้น เปนที่รูจักกันมานานพอที่จะสามารถสรางความไววางใจและ
สามารถพัฒนาเรื่องของความสัมพันธใหรูจักนิสัยกานมาขึ้นอีกดวย  ยิ่งไปกวานั้นสามารถที่จะ
ทราบวาผูที่กลุมคนที่ไดการสนทนาดวยนั้นมีความจริงใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธขั้นที่
เปนคูไดหรือไม โดยอยูที่พินิจและพิจารณาของแตละบุคคลซึ่งเปนการพัฒนามากจากการเกิดความ
สนใจและชอบพอกันในคณะทําการสนทนา 

5.3 การเปดเผยการแสดงออกดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรม       
แคม ฟรอก (Camfrog) 
5.3.1 การเปดเผยตนเองในเรือ่งเพศของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 จากการวิจัยพบวา  การเปดเผยในเรื่องเพศของผูสนทนาภายในหองสนทนานั้น ผูสนทนา

เห็นวาถือเปนการประจานตัวเองมากกวาที่เราจะเอามาพูดกันภายในหองสนทนา ใหเปนเรื่อง

สนุกสนานภายในหองสนทนา แตวาหากมีการสนทนาภายในหองโปรแกรมคอมฟรอก (Camfrog) 

ถูกมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่สมควรปดบังมากกวาที่จะนํามาสนทนากันอยางสนุกสนาน แตก็ยัง
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มองอีกมุมวาสามารถนํามาสนทนาในระดับที่สามารถยอมรับไดแตจะตองใหเกียรติกัน และเปน

กลุมเพื่อนที่รูจักกันมากอนแลว   การสนทนาและเปนที่ตองมีการยอมรับทั้งสองฝาย   จึงถือวาเปน

เร่ืองปกติ  และข้ึนอยูกับเรื่องที่สนทนาหรือตามสถานการณนั้นๆ โดยแบงกลุมสนทนาออกเปน

ตามความคิดเห็นไวดังนี้ 

กลุมสนทนาชาย    

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มีได

ใหความเห็นวาเปนสิทธิมนุษยชนของผูสนทนามากกวาซางกลุมสนทนาชายไดมองวาเปนสิทธิของ

กลุมสนทนาเองที่จะแสดงออกในเรื่องตางๆ ที่ตนเองจะแสดงออกหรือเปดเผยเรื่องราวดานเพศของ

ตนเอง ซ่ึงไมไดเปดเผยภายในกลุมของผูสนทนาภายในหองแตจะเปดเผยเมื่อเกิดการสนทนากับผู

รวมสนทนาที่ตนเองสนใจและตองการที่จะเปดเผยดวย ซ่ึงกลุมสนทนาชายเห็นวาไมใชเร่ืองผิด

อะไรเพราะเปนสิทธิของตน  

กลุมสนทนาหญิง 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้มี 

การแสดงความคิดเห็นวาหากไมเปดเผยเรื่องเพศหนาหองสนทนาเลยก็ไมไดรสชาติของการเลน

สนทนาดังนั้นจึงตองมีการแสดงออกบางเพื่อเปนการสรางรสชาติในการสนทนาและเปนที่ดึงดูดให

มีผูรวมสนทนาภายในหองใหมีจํานวนมาก แตการแสดงออกนั้นกลุมสนทนาหญิงใหเหตุผลวา

จะตองอยูในระดับที่พอเหมาะพอควร ซ่ึงจะตองมีการปองกันตัวเองไมใหเกิดผลตางๆที่ตามมาและ

เปนภัยตอผูสนทนาเอง 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ไดให

ความเห็นวาเปนโลกที่สามารถเปดเผยตัวตนของตนเองไดอยากแทจริง เพราะโลกของความเปน

จริงนั้นกลุมรักรวมเพศหรือกลุมเกยนั้นไมสามารถที่จะเปดเผยตัวตนของตนเองไดในสังคมโลก

ของความเปนจริงเนื่องจากสถานที่ทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ โดยกลุมนี้ไดมองวา

หองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก( Camfrog)นั้นเปนหองสนทนาที่ผูสนทนาสามารถเขามาเปดเผย

ความเปนตัวตนที่แทจริงของตนเองได และสามารถแสดงออกและเปดเผยเรื่องเพศไดอยางเต็มที่ 
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5.3.2 การเปดเผยตนเองตอผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 จากผลการวิจัยพบวา  ผูสนทนาภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog)  นัน้จะเปดเผย
ตัวตนของตนเองมากกวาปกปดเพราะผูสนทนาเชื่อวาเปนการสรางความจริงใจกับกลุมผูสนทนา
ทานอื่นที่สนทนาภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)    นอกจากผูรวมสนทนาที่ไมสนิท
ดวยจึงจะไมเปดเผย   เนื่องจากการเปดเผยอาจจะมีผลกระทบเมื่อเกิดสถานการณบางอยางที่ไม
เหมาะสมแกการเปดเผย  เชน  การแสดงสรีระของรางกายดานเพศผานทางกลองระหวางการ
สนทนาผานกลองเว็บแคม  โดยแบงกลุมสนทนาออกเปนตามความคิดเห็นไวดังนี้ 
กลุมสนทนาชาย    

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ได

แสดงความเห็นวาเปนเรื่องปกติแตการเปดเผยนั้นจะอยูที่ดุจพินิจของแตละคนมากกวา วายอม

เปดเผยตนเองตอผูรวมสนทนามากนอยเพียงใดและมีการเปดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองมากนอย

เพียงใด แตกลุมสนทนาชายไดใหความเห็นวาการเปดเผยตนเองภายในหองสนทนไมจําเปนตอง

โหกตัวตนของตนเองแตอยางใดเนื่องจากผูสนทนาภายในหองสนทนาสวนใหญคือกลุมสนทนาที่

รูจักและมีการสนทนามาเปนระยะเวลาหนึ่งและเกิดความสนิทและสามารถที่จะเปดเผยตนเองได

เวนเพียงเรื่องที่อาจมีผลตอความเสียหายตอหนาที่และการงานเทานั้น 

กลุมสนทนาหญิง 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ได

แสดงความเห็นวาการเปดเผยนั้นจะใชนามสมมุติมากกวาที่จะเปดเผยตัวตนที่แทจริงเนื่องจากเขามา

เพื่อเพียงสนทนาเทานั้นและแตละกลุมสนทนานั้นแตละคนเขามาเพื่อเพียงเลนชั่วคราวเทานั้นซึ่งจะ

ตางจากเพื่อนที่เขามาสนทนาในหองเปนประจํา และคิดวาไมใชเร่ือท่ีนาโหกอะไร อีกทั้งผูสนทนา

ไมไดเขามาเพื่อหลอกลวงแตมีการเปดเผยเพียงบางเรื่องเทานั้นไมไดเปดเผยทั้งหมดจึงถือวาเปน

เร่ืองที่ไมตองปกปดอะไรเนื่องจากผูสนทนาเองไดปองกันตนเองในระดับหนึ่งอยูแลว 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ได

แสดงความเห็นที่คลายกับกลุมสนทนาชายและหญิงในเรื่องความเห็นการเปดเผยตนเองนั้นเพราะ

มองวาไมใชเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายตอตนเองแตอยางใดและมองวาการเปดเผยนั้นอยูใน
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ขอบเขตของตัวผูสนทนาเองทีมีการปองกันตนเอในระดับหนึ่งแลวและการเปดเผยเรื่องตางๆนั้นจะ

อยูในการสนทนาที่มีความสนิทสนมระดับหนึ่ง จึงสามารถเปดเผยแกผูสนทนานั้นได 
   

สวนท่ี 2 : ทัศนคติดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) 

 

5.4  ประเด็นทัศนคติดานพฤติกรรมดานเพศการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
5.4.1  ทัศนคติการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog)     
จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเห็นวาสามารถมองไดเปนสองดาน ทั้งดานที่ดีและดานเสีย 

ซ่ึงขึ้นอยูกับที่ตัวเราหรือผูสนทนาจะมองซึ่งการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ของวัยรุน
นั้น  ผูรวมสนทนากับผูเขารวมสนทนานั้นจะมีการสนทนาไปในทางดานเพศที่เปนเรื่องปกติ
เนื่องจากผูที่เขามานั้นจะมีวัตถุประสงคในการสนทนา คือ การเขามาเพื่อฟงเพลง พูดคุย และหา
เซ็กส ถือเปนตัวลดปญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากกวาเปนปญหาสังคม การที่สังคมสวนใหญมองวา
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนปญหาสังคมนั้นเนื่องจากการปองกันตัวเองของผูสนทนาวาจะ
สามารถปองกันตัวเองไดระดับไหน โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) จะเปนคุณหรือโทษนั้นขึ้นอยู
กับผูสนทนาวาทําไปเกินวัตถุประสงคที่ตนเองตองการหรือไม หากรูจักการปองกันตนเองก็ไมเปน
อันตราย ไมเปนปญหาของสังคม 
กลุมสนทนาชาย    

ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนีไ้ดให 

ความเหน็ไววาผูสนทนาผานในโปรแกรมแคมฟรอก( Camfrog)นั้นมีหลายแบบซึง่แตละคนที่เขามา

สนทนานั้นมีลักษณะทีแ่ตกตางกันออกไปมากมายโดยเราเองไมสามารถที่จะทราบไดวาแตละคน

เขามาเพื่อวัตถุประสงคใด เนือ่งจากเราไมทราบถึงพื้นฐานของแตละคนภายในหองสนทนาและ

วัตถุประสงคของผูสนทนาแตละคน ดังนัน้การปองกันตนเองในระดบัตนนั้นถือวาเปนสิ่งที่สมควร

อยางยิ่งสําหรับผูสนทนา เนือ่งจากกลุมสนทนาชายเห็นวาการเปดเผยตนเองนั้นคือเรื่องที่

ละเอียดออนและงายตอการถูกลอลวงไดโดยเฉพาะการที่นัดพบหรือพาผูสนทนาที่เพิ่งรูจักเขามา

ภายในที่พกัของตัวผูสนทนาเองทําใหเกิดความเสียหายตอตนเองจึงเหน็วาการปองกนัตนเองในรับ

ดับตนนัน้คือส่ิงที่ที่สุดสําหรับผูสนทนา 
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กลุมสนทนาหญิง 

ความเหน็ในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนีไ้ดให 

ความเหน็วาการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้น  สามารถมองไดถึง 2 ดาน ทั้งดาน

ดีและดานเสียเมื่อเขามาสนทนาภายในหองสนทนานั้นก็คือการเขามาสนทนาเพื่อหาสังคมและการ

เปดรับสังคมใหม ซ่ึงอาจเปนไดที่มีการพบเจอคนภายในหองสนทนาที่เกิดความสนใจและตองการ

สรางสัมพันธตอ แตถึงอยางไรการเขารวมสนทนากับบุคคลภายในหองสนทนาที่เกิดความสนใจ

หรือตองการสรางความสัมพันธนั้น จะตองอยูในพนิิจพจิารณาของผูสนทนาดวยวาสมควรที่จะ

เปดเผยเรื่องสวนตวัทั้งหมดหรือไมและเมือ่เปดเผยแลวมีผลเสียตอตัวผูสนทนาอยางไร 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ไดให

ความเห็นของกลุมสนทนากลุมรักรวมเพศมีความคิดเห็นเหมือนกับกลุมสนทนาชายและกลุม

สนทนาหญิงที่มองเรื่องของการปองกันตนเองเมื่อมีการสนทนาเพื่อสรางความสัมพันธตอหลังจาก

มีการสนทนาและเกิดความชอบพอกันและพึงพอใจซึ่งกันและกัน  

5.4.2 ทัศนคติของการสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ท่ีมี
ผลเปนอันตรายตอผูสนทนา และปญหาของสังคม 

จากการวิจัยพบวา ในการเปดเผยตนเองนั้นแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก การเปดเผย
ตนเองในสถานะเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันภายในหองสนทนาที่ตนเองประจําอยูกับคูรวมสนทนาที่
รูจักกันมาในระยะหนึ่ง หรือหองสนทนาปกติ คือการเปดเผยหนาตาและขอมูลท่ีตนเองสามารถจะ
เปดเผยและไมทําใหตนเองนั้นเกิดความเสียหาย เร่ืองราวขาวสารทั่วๆ ไปตามที่วิจารณญาณแตละ
บุคคลจะเปดเผยได  กรณีที่ 2 สําหรับหองโชวหรือหองที่มองวาเปนอันตรายตอตนเอง การเปดเผย
นั้นก็จะอยูในขอจํากัดที่ควรปดบังความเปนตัวตนของตนเองคือปดบังหนาตาของตนรวมไปถึงชื่อ
ของตน  แตสามารถพูดคุยในระดับหนึ่ง   เมื่ออยูในหองที่มีการสนทนาเกี่ยวกับดานเพศแลว  อาจมี
ผูที่ไมประสงคดีนําขอมูลหรือภาพของผูสนทนานําขอมูลกอใหเกิดความเสียหาย  การเปดเผย
ตนเองของผูสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้น ผูสนทนาตองใชวิจารณญาณในการ
เปดเผยตอผูรวมสนทนา เพื่อปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดแกตัวผูสนทนาเอง     
กลุมสนทนาชาย    

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ไดให

ความเห็นของการเปดเผยโดนแบงหองสนทนาออกเปน 2 หอง คือหองที่เปนหองปกติ กลุมสนทนา
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ชายเห็นวาเปนหองที่ผูสนทนาสามารถเปดเผยตนเองได สามารถใชกลองเว็บแคมสองหนาตาและ

เปดเผยตัวตนของผูสนทนาไดอยางเปดเผย แตก็ยังคงเปดเผยความเปนตัวตนไดเพียงบางสวน

เทานั้น แตหากเปนหอง สนทนา  18+  ซ่ึงผูสนทนาชายมองวาเปนหองที่เหมือนอโคจรสถานดังนั้น

การที่จะมีการเปดเผยตนเองภายในหองนี้นั้นจะตองมีการพิจารณาพิเคราะหกอนเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยแกตนเองเนื่องจากกลุมสนทนาชายไดใหเหตุผลวาภายในหองสนทนานี้นั้นมักมีกลุม

สนทนามิจฉาชีพที่แอบแผงอยูและชอบนํารูปภาพการแสดงออกทางเพศไปเปดเผยตอสาธารณะชน

ซ่ึงเกิดเปนขาวมากมายทําใหผูสนทนานั้นเกิดความเสียหาย กลุมผูสนทนาชายจึงใหความเห็น

สําหรับหองสนทนา 18 + นี้วาไมเหมาะสมแกการเปดเผยตนเองเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูสนทนา 

กลุมสนทนาหญิง 

 ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ไดให

ความเห็นวาการเปดเผยตนเองนั้นถือเปนเรื่องที่ตองปกปดเกี่ยวกับการเปดเผยเนื่องจากเปนผูหญิง

การแสดงออกทางเพศผานหนากลอง ควรระวังในการเปดเผยอยางยิ่งเนื่องจากหนาที่การงานและ

ครอบครัว เพราะมีการปกปดเรื่องความเปนสวนตัวมากกวาโดยกลุมสนทนาหญิงไดใหเหตุผล

แตกตางออกไปจากกลุมชายที่วา ไมวาจะเปนกลุมสนทนาปกติ หรือกลุมหองสนทนา 18 + 

จําเปนตองระวังตัวทั้งหมดเพราะกลุมมิจฉาชีพ  มักแอบแฝงมาตามผูรวมสนทนาตางๆภายในหอง

ซ่ึงเราไมสามารถตรวจสอบไดจึงเห็นวาตองระวังตัวทุกครั้ง   เมือมีการสนทนาภายในหองสนทนา

เสมอ 

กลุมสนทนารักรวมเพศ 

ความเห็นในเรื่องการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของกลุมนี้ไดให 
ความเห็นวาการเปดเผยตนเองที่แตกตางจากกลุมสนทนาชายและกลุมสนทนาหญิงออกไปวาเปน
เร่ืองปกติ  เนื่องจากหองสนทนาของตนเองและสังคมของตนเองนั้นไดเปดเผยอยูเปนเรื่องปกติอยู
แลวจึงมองวาเปนเรื่องปกติสําหรับคนกลุมนี้  และมองวาการมีเพศสัมพันธกับผูสนทนาภายในหอง
สนทนาหรือวาสรางความสัมพันธของคูสนทนาภายในหองสนทนาเปนเรื่องปกติของกลุมสนทนา
กลุมนี้ แตก็มีการปองกันตัวอยูในระดับหนึ่งเพื่อลดปญหาที่จะเกิดอันตรายตอตนเอง  
 
 
 

DPU



 

 
96 

5.5 อภิปลายผลการวิจัย 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) ของวัยรุนและการศึกษาทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่มีผลมาจากการสนทนาผาน

โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ไดแบงการอภิปรายผลออกเปน 2สวน ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
สวนที่ 2 ทัศนคติดานเพศของวัยรุนที่มีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 
อภิปรายผลสวนที่ 1 พฤติกรรมการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ของวัยรุน 
5.6 ประเด็นปญหาดานพฤตกิรรมการใชโปรแกรมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  

 5.6.1 พฤติกรรมและความสนใจของวัยรุนเก่ียวกับการเขารวมสนทนาผานโปรแกรม     

แคมฟรอก (Camfrog )  

 การมีสวนรวมเพื่อทําความรูจักกับผูสนทนาภายในหองสนทนาที่ตนเลือกสนทนาเกิด  จาก

ความตองการและความสนใจที่แตกตางกันมากกวา    ในหองสนทนานั้นมีการแลกเปลี่ยนระหวาง

กันสรางความสัมพันธกันภายในหองสนทนา     เพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทกันภายในหอง

สนทนา    

 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ  พฤติกรรมและความสนใจของวัยรุนเกี่ยวกับการเขารวมสนทนาผาน

โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog ) สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นุชรีรัตน ขวัญคํา เกี่ยวกับกลุม

วัยรุนที่มีการสนองความตองการกับกิจกรรมตางๆ  บนสื่ออินเตอรเน็ต ไดแก การรวมแสดงความ

คิดเห็นในกลุมขาวสารตางๆ  การติดตามขาวสาร การเปนสมาชิกในเว็บไซด  การสั่งซื้อสินคาทาง

อินเตอรเน็ต การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส(E-mail) โดยกิจกรรมที่กลุมวัยรุนสวนใหญนิยม  มาก

ที่สุดคือ  การคนหาขอมูลเว็บไซด เพื่อสนับสนุนในการเรียนการศึกษา 

ผลสรุปจากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร ผูสนทนาเมื่อมีการเขาไป

พูดคุยภายในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) แลวซ่ึงทําใหเกิดถึงความรูสึกและเรื่องราวตางๆ ใน

การสนทนา  คือผูสนทนาไดมองเพียงวา เหมือนผูสนทนาเองไมไดมีตัวตนของโลกแหงการสื่อสาร

ทางอินเตอรเน็ตแตอยางใด   จึงสามารถที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในสิ่งใดก็ได  เมื่อเขาสูหอง
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สนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ทั้งรวมไปถึงการเปลี่ยนเพศหรือการเปลี่ยน

พฤติกรรมของการสนทนาไดเชนกัน 

 5.6.2 การรับรูขอมูลและเจตนาการเขาหองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   

 การรับรูขาวสารในการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)   ผูสนทนารับรูขาว

ตางๆ ทางสื่อ ประมาณ  3 - 4 ปกอน จากกระแสของสื่อที่สรางขาวเกี่ยวกับเรื่องราวของวัยรุนที่

แสดงดานเพศผานทางโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เปนสวนหนึ่งของการเกิดความสนใจของผู

สนทนาในการเขามาสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)   จากผูสนทนาชายและผูสนทนา

หญิงและกลุมรักรวมเพศ เกิดการรับรูส่ือท่ีคลายคลึงกันโดยใหความเห็นและความสนใจในการเขา

หองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่แตกตางกัน แตเหมื่อนกันเกี่ยวกับความสนใจ

และความอยากรูอยากเห็นกับการรับรูของการเขามาสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

โดยเกิดความสอดคลองกับเหตุผลของงานวิจัยดังนี้ 

 ผลงานวิจัยเกี่ยวของกับผลการวิจัย การรับรูขอมูลและเจตนาการเขาหองสนทนาผาน

โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  สอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิชา เมืองยม เกี่ยวกับความคิดเห็น

จากการเลนสนทนาทางอินเตอรเน็ตทําใหไดเพื่อน มีความสนุกสนาน และเปนการใชเวลาวางให

เกิดประโยชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเลนคนอื่นๆและความคิดเห็นกับผูเลนคนอื่นๆ 

 ผลสรุปจากแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตกับเรื่องเพศ โดยศรีศักดิ์ จามรมาน ใหความเห็น

เกี่ยวกับกรรับรูและการปองกันตนเองจากการสื่อสารทางดานอินเตอรเน็ตกับเพศ เพื่อเรียนรูการ

สนทนาและการสื่อสารเพื่อปองกันตนเองผานทางอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัยและความรุนแรงที่เกิด

จากการแสดงออกดานเพศของผูสนทนาผานทางโปรแกรมสนทนา 

 โดยแนวคิดทางดานทัศนคติของ อดุลย  จาตุรงคกุล สอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับ

องคประกอบความรูความเชื่อ ความรูสึกและความตั้งใจกอพฤติกรรมโดยการสรางความสัมพันธ

จากการรับรู จากกลุมสนทนาที่เกิดจากความสนใจในการเขารวมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog)ภายในหองสนทนาและเกิดการเขารวมภายในหองสนทนานั้นๆ  

5.6.3 การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
สวนใหญจะมีการสนทนาเรื่องเพศภายในหองถือวาเปนเรื่องปกติเพราะวามันเปนเรื่องของ

รสนิยมสวนตัวของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความสนใจและความชอบขอแตละคนซึ่งมีความสนใจที่
แตกตางกัน    เปนความชอบสวนบุคคลที่ใครก็อยากจะทําอะไรก็ไดถือวาการสนทนาเรื่องเพศนั้น
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เปนเรื่องปกติ   รวมไปถึงชวนผูสนทนาภายในหองเขาไปมีเพศสัมพันธผานทางกลองเว็บแคมจากผู
สนทนาชายและผูสนทนาหญิงและกลุมรักรวมเพศ ใหความเห็นและสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นไดวา  

ผลการสรุปนี้จากแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตกับเรื่องเพศ ไดใหอธิบายไววา การสื่อสาร

และการเชื่อมตอจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง   อินเตอรเน็ตใหประโยชนกับการทํางาน 

การศึกษา การพัฒนาตนเอง พัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษย และจะเปนพลังในการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมหลายๆดาน  โดยทั่วไปเรามักไมพูดถึงเรื่องเพศอยางเปดเผย ผูคนตางเพศตางวัย ตางฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ หรือตอเชื้อชาติก็มีวิธีการใชอินเตอรเน็ตเสริมชีวิตรักชีวิตเพศตางๆกันไป 

ผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการวจิัยกับการสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรม
แคมฟรอก (Camfrog)สอดคลองกับ นุชรีรัตน ขวัญคํา เกีย่วกับการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุม
ขาวสารตางๆ  การติดตามขาวสาร การเปนสมาชิกในเว็บไซด  การสั่งซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต 
การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิกส(E-mail) โดยกิจกรรมที่กลุมวัยรุนสวนใหญนยิม  มากที่สุดคือ  การ
คนหาขอมูลเวบ็ไซด เพื่อสนบัสนุนในการเรียนการศึกษา 

โดยงานวิจยัของ กุศลทิพย  ไชศิวามงคล สอดคลองกับงานวิจยัในเรื่องของการเขามาใช
หองสนทนาเพื่อการเขามาหาเพื่อนสนทนา การเขามาเพื่อนัดพบคูสนทนา การเขามาเพื่อหาคูนอน 
หรือซ้ือขายบริการทางเพศ หรือการเขามาโฆษณาสินคา ประชาสัมพันธเว็บไซด และขอใหชวย
โหวตคะแนนในการประกวดตางๆ ผูสนทนาบางคนมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  จนกลาวไดวา
เปนลักษณะของชุมชนเสมือนจริง 

5.6.4 ระยะเวลาและเหตุผลของผูสนทนาในการตัดสินใจนัดพบกับกลุมผูรวมสนทนา
ภายนอกหอง 
 กลุมตัวอยางเห็นวาเปนเรื่องปกติแมจะอยูภายนอกก็มีการสนทนาผานทางโทรศัพทพูดคุย

แลกเปลี่ยนกันอยูเปนเรื่องปกติอยูแลว และเห็นวาอาจเปนเพราะมันเปนสไตล ที่ผูสนทนาจะ

มองเห็นถึงความแตกตาง ซ่ึงสวนใหญภายในหองจะมีคนทํางานมากกวาจึงทําใหคนที่เขามานั้นเกิด

ความเปนเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน มีความใกลชิดกันมากขึ้นดวยการเปดเผย (Disclosure) 

ระหวางกันเพิ่มมากขึ้น มีหัวขอในการสนทนาที่กวาง (Breadth) และลึกซึ้ง (Depth) ในเรื่องเกี่ยวกับ

บุคลิกลักษณะ ความในใจ พูดคุยกันเปนระยะเวลานานจนเกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันมากกวาที่

จะปกปดความเปนสวนตัว ความรูสึกของผูสนทนากับคูสนทนาที่เกิดมาจากการสรางความสนิท

สนม ความเชื่อใจซึ่งกันและกันเปนระยะเวลาหนึ่งที่คิดวาสามารถพบเจอกันได จึงเกิดการตัดสินใจ

นัดพบกันระหวางเพื่อสรางความสัมพันธกันตอไป  
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จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) สอดคลองกับโกสินทร  รัตนคร  กลาวถึงผูที่เขามาใชบริการเขามาเพราะความเหงาความ

ตองการหาเพื่อนพูดคุย  หรือเหตุผลอ่ืนๆ  เปนการเขามาโดยตั้งลําดับความสําคัญการคนหา เปน

เพื่อนกอนที่จะพัฒนาความสัมพันธไปเปนเพื่อนคุยทางอินเทอรเน็ต  เพื่อนสนิท จนกระทั่งเปน

แฟน หรือคูรัก เปนการพัฒนาความสัมพันธในลักษณะขั้นบันไดขั้นตอข้ัน  ซ่ึงเสมือนกับการพัฒนา

ความสัมพันธกันในโลกแหงความเปนจริงที่มีลําดับความสัมพันธในการเริ่มจากเปนคนรูจัก  เปน

เพื่อนกัน  กอนที่จะพัฒนาความสัมพันธเปนลําดับขั้นบันไดขั้นตอข้ันไปเปน เพื่อนสนิท แฟนหรือ

คูรัก   

โดยทฤษฏีที่สอดคลองในเรื่องของระยะเวลาและเหตุผลของผูสนทนาในการตัดสินใจนัด

พบกับกลุมผูรวมสนทนาภายนอกหอง โดยสอดคลองกันกับความสัมพันธระหวางการเปดเผย

ตนเองกับความชอบพอ     โดย Collins และ Miller  มองวาการเปดเผยตนเองเปนองคประกอบที่

สําคัญในการเริ่มสรางสัมพันธภาพ ทฤษฎีการเขาสูสังคม หรือ Social Penertration Theory ของ

พวกเขา เปนที่สนใจอยางมาก ทฤษฎีนี้เสนอวาสัมพันธภาพพัฒนาขึ้นจากการคอย ๆ เปดเผยตนเอง

ในหลาย ๆ เร่ืองและเปนเรื่องสวนตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ระดับของการเปดเผยตนเองซึ่งกันและกัน 

ระหวางคูนั้นเปนเสมือนเครื่องวัดความใกลชิดที่พัฒนาขึ้น และการเปดเผยจะถูกมองวาเปนรางวัล

หรือผลในดานบวกสําหรับผูรับฟงเพราะการเปดเผยนั้นส่ือใหเห็นถึงความชอบพอที่ผูเปดเผยมีตอ

ผูฟงและความตองการของผูเปดเผยที่จะมีสัมพันธภาพที่ลึกซ้ึงมากขึ้น ดังนั้นคนจึงควรจะยิ่งชอบ

คนที่ใหผลในดานบวกตอเรา 

5.7 การเปดเผยการแสดงออกดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรม       
แคม ฟรอก (Camfrog) 

5.7.1 การเปดเผยตนเองในเรือ่งเพศของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 กลุมตัวอยางมีความเห็นวาการเปดเผยในเรื่องเพศนั้นถือเปนการประจานตัวเองมากกวาที่

จะเอามาพูดกันภายในหองสนทนาใหมันเปนเรื่องสนุกสนานภายในหอง แตวาหากมีการสนทนา

ภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เร่ืองเพศถือเปนเรื่องที่เราเองสมควรที่จะปดบังมากกวา

ที่จะนํามาสนทนากัน แตหากวาเปนกลุมเพื่อนที่รูจักกันมากอนแลวนั้นหากมีการสนทนาและเปนที่

ยอมรับทั้งสองฝาย นั้นถือวาเปนเรื่องปกติ เพราะถาหนาหองจะไมมีการเปดเผยเลยมันก็ไมมีรสชาติ

อะไรเพื่อดึงดูดหรือจูงใจใหคนเขามาเลนภายในหองสนทนา ซ่ึงจากการสนทนากลุมบางคนก็จะไม
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มีการเปดเผยในเรื่องเพศ แตบางคนก็จะมีการเปดเผยบางเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ชักชวนคนเขา

มาคุยดวย โดยถือเปนสิทธิสวนตัวของแตละบุคคลที่จะสามารถทําสิ่งใดก็ไดเพราะมันคือสิทธิที่ทุก

คนจะทํา และมันไมใชเร่ืองผิด 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog)  สอดคลองกับแนวคิดของ Collins และ Miller  อธิบายความสัมพันธระหวางการเปดเผย
ตนเองกับความชอบพอที่ผูรับฟงมีตอผูเปดเผย คือ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางขอมูลในการ
ดึงดูดใจ ซ่ึงเสนอวาความชอบพอนั้นจะถูกกําหนดโดยการมีความเชื่อในทางบวกเกี่ยวกับคน ๆ นั้น 
ยิ่งมีความเชื่อในทางดานบวกมากแคไหนก็จะยิ่งมีความชอบพอมากยิ่งขึ้นเทานั้น ดังนั้นตามแนวคิด
นี้ การเชื่อมโยงระหวางการเปดเผยตนเองกับความชอบพอนั้นจึงถูกกําหนดโดยการสรางความเชื่อ
ในทางบวกเกี่ยวกับผูเปดเผยตนเอง เชน ผูที่เปดเผยลึกซ้ึงมากกวาอาจถูกผูอ่ืนมองวาเปนคนที่
นาเชื่อถือ เปนมิตร และอบอุน และมีหลักฐานจากการวิจัยมากมายที่ยืนยันวาคนจะเกิดความรูสึกใน
ทางบวกตอผูที่มีความเต็มใจที่จะเปดเผยเรื่องสวนตัวตอพวกเขามากกวาผูที่เปดเผยเพียงเล็กนอย
เทานั้น  

อาทิชา เมืองยม กลาววา การสรางความสัมพันธเช่ือมความสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต
ของผูใชสนทนานั้น พบถึงลําดับความสัมพันธของการใชส่ือ Media Hierarchy ที่มีความไววางใจ
เปนเกณฑการตัดสินใจ มากขึ้นขยายมาสูโทรศัพท และยิ่งมีความไววางใจมากอาจใชวิธีการนัดเจอ
กัน  และยังพบถึงลําดับความสําคัญของขอมูล Message Hierarchyที่มีความไววางใจเปนเกณฑการ
ตัดสินการเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผานทางอินเตอรเน็ต 

 
5.7.2 การเปดเผยตนเองตอผูรวมสนทนาภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog) 
 พฤติกรรมการเปดเผยของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ที่มีตอผูรวม

สนทนาในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camforg) นั้น จะเปดเผยตัวตนของตนเองมากกวา

ปกปดเพราะผูสนทนาเชื่อวาเปนการสรางความจริงใจใหกับกลุมผูสนทนาทานอื่นที่เขามาสนทนา

ภายในหองโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) อีกทั้งยังเห็นวาไมใชเรื่องแปลกอะไรเพราะผูสนทนา

สวนใหญจะรูจักกันดีอยูแลว ซ่ึงบางคนก็เพียงแคบอกชื่อเลนเทานั้นไมไดมีการใชช่ือจริงในการ

บอกกับผูสนทนา นอกจากคนที่ไมสนิทดวยก็จะไมเปดเผย เพราะการเปดเผยนั้นในสถานการณ

บางอยางก็ไมสมควรที่จะเปดเผยอยาง เชน การแสดงโชวดานเพศผานทางกลองระหวางการ

สนทนาผานโปรแกรมออนไลน การสรางความสัมพันธของคูสนทนาภายในหองโปรแกรม      
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แคมฟรอก (Camfrog) นั้น จะตองอยูในระดับของความสนิทสนมกันและเกิดความใกลชิดกันจึง  

จะสามารถที่จะเปดเผยตัวตนของตนเองไดอยางเปดเผย เนื่องจากหากไมมีความสนิทกันนั้นก็จะไม

เปดเผยใหรูจักตัวตนมากนัก ซ่ึงถือเปนการระวังตัวเองของผูสนทนา สวนหนึ่งก็เพื่อความความ

ปลอดภัยและเพื่อเปนการปองกันพวกมิจฉาชีพ 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog)สอดคลองกับงานวิจัยของ โกสินทร   รัตนคร โดยผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การคนหาคูครอง
ที่มีการเปดเผยความสัมพันธเปนแฟนหรือเปนคูรักเลย ซ่ึงแตกตางจากลําดับความสําคัญในการ
เลือกคูครองของบุคคลที่เขามาใชบริการผานเว็บไซต   ที่ผูเขามาใชบริการเขามาเพราะความเหงา
ความตองการหาเพื่อนพูดคุย  หรือเหตุผลอ่ืนๆ  เปนการเขามาโดยตั้งลําดับความสําคัญการคนหา 
เปนเพื่อนกอนที่จะพัฒนาความสัมพันธไปเปนเพื่อนคุยทางอินเทอรเน็ต  เพื่อนสนิท จนกระทั่งเปน
แฟน หรือคูรัก เปนการพัฒนาความสัมพันธในลักษณะขั้นบันไดขั้นตอข้ัน  ซ่ึงเสมือนกับการพัฒนา
ความสัมพันธกันในโลกแหงความเปนจริงที่มีลําดับความสัมพันธในการเริ่มจากเปนคนรูจัก       
เปนเพื่อนกัน  กอนที่จะพัฒนาความสัมพันธเปนลําดับขั้นบันไดขั้นตอข้ันไปเปน  เพื่อนสนิท แฟน  
หรือคูรัก   

 
สวนท่ี 2 : ทัศนคติดานเพศของวัยรุนท่ีมีผลมาจากการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) 

 

5.8  ประเด็นทัศนคติดานพฤติกรรมดานเพศการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
5.8.1  ทัศนคติการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก

(Camfrog)     
ในการเปดเผยตนเองนั้นแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก การเปดเผยตนเองในสถานะ

เพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันภายในหองสนทนาที่ตนเองประจําอยูกับคูรวมสนทนาที่รูจักกันมาในระยะ
หนึ่ง หรือหองสนทนาปกติ คือการเปดเผยหนาตาและขอมูลที่ตนเองสามารถจะเปดเผยและไมทํา
ใหตนเองนั้นเกิดความเสียหาย เร่ืองราวขาวสารทั่วๆ ไปตามที่วิจารณญาณแตละบุคคลจะเปดเผยได  
กรณีที่ 2 สําหรับหองโชวหรือหองที่มองวาเปนอันตรายตอตนเอง การเปดเผยนั้นก็จะอยูในขอจาํกดั
ที่ควรปดบังความเปนตัวตนของตนเองคือปดบังแมแตหนาตาของตนเองรวมไปถึงชื่อของตนเอง 
แตสามารถพูดคุยในระดับหนึ่งได เพราะเมื่ออยูในหองที่มีการสนทนาเกี่ยวกับดานเพศแลวนั้น หาก
มีผูที่ไมประสงคดีอาจจะนําขอมูลหรือภาพของเราไปกอความเสียหายได การเปดเผยตนเองนั้นผู
สนทนาโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) นั้น ผูสนทนาจะตองใชวิจารณญาณในการเปดเผยตอผู
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รวมสนทนา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอตนเองและมีขอจํากัดตอการเปดเผยตัวตนของตนเองตอผู
รวมสนทนาเพื่อปองกันไมใหกอเกิดความเสียหายตอตนเองในภายหลัง 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog)  ซิฟแมน และคานุก ใหความเห็นเกี่ยวกับดานทัศนคติองคประกอบตาง ๆ ที่จะสงผลให

เกิดพฤติกรรมการซื้ออยางตอเนื่องนั้น ผูบริโภคจะตองมีความรู ความเขาใจ มีการรับรู และมีความ

เชื่อที่เกี่ยวของกับสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความชอบตามมาและจะมีแนวโนมที่เปนไปไดในการที่จะ

ตัดสินใจซื้อสินคานั้น ๆ  

ชิตาภา สุขพลํา  ไดใหความสัมพันธแบบเพื่อนของการแสดงถึงความเปนมิตรภาพ โดยการ
สรางความสัมพันธระหวางฉันทเพื่อน    ซ่ึงสอดคลองกับการสื่อสารผานสื่อสนทนาโปรแกรม
แคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงไดใหความเห็นเรื่องความสัมพันธแบบเพื่อน วาการสรางความสัมพันธ
แบบเพื่อนนั้นเกิดจากการพูดคุยภายในสังคมและเกิดระยะการสรางความสัมพันธ โดยการทํา
วิธีการสื่อสารที่มีความแตกตางกันไป  โดยการสรางความใกลชิดสนิทสนมกันไดอยางเปดใจ แต
เพื่อนบางกลุมก็ไมสามารถที่จะเปดเผยไดอยางหมดเปลือกได  ถึงแมไวใจแตก็อาจยังไมถึงขั้น
วางใจ  การปฏิบัติตอกันจึงมีความแตกตางกันไปตามเหตุผลแหงความสัมพันธนั้น 

แนวความคิดดานมนุษยสัมพันธสอดคลองกับงานวิจัยในเรื่องของการสอดคลองทางดาน
การสรางมนุษยสัมพันธโดนการติดตอส่ือสารและสรางความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
ทางการติดตอส่ือสารของมนุษย โดยการผานชองทางการสื่อสารทางดานตางๆ และเกิดการพัฒนา
ความสัมพันธแบบครอบครัว ฉันเพื่อนและเปนองคกรขนาดตางๆ  

โดยแนวคิดของ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในดานทัศนคติที่วา 
การรูจักตน การเขาใจเพื่อนรวมงาน และส่ิงแวดลอมในการทํางานที่ดี ในเรื่องของการรูจักตนนั้น 
บุคคลควรตองวิเคราะหตน เพื่อใหรูจักตัวเอง อยางแทจริงทั้งลักษณะที่ดี และไมดี แลวปรับปรุงตน 
ในสวนที่ เปนลักษณะที่ไมดีซ่ึงอาจสรางปญหา และ อุปสรรคในการทํางาน และการสรางสัมพันธ
กับผูอ่ืน นอกจากจะเปนแนวทาง ใหวิเคราะหเพื่อนรวมงาน และ เขาใจ เพื่อนรวมงาน ใหมากขึ้น
แลว ยังชวยยอมรับความแตกตาง ระหวางบุคคล และพัฒนาตนใหเขากับ เพื่อนรวมงานไดดี สวน
ความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม ในที่ทํางานดี จะเปนตัว กระตุนใหบุคคลวิเคราะหส่ิงแวดลอม 
ในที่ทํางานแลว ปรับปรุงใหดีขึ้น 
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5.8.2 ทัศนคติของการสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ท่ีมี
ผลเปนอันตรายตอผูสนทนา และปญหาของสังคม 

กลุมตัวอยางเห็นวาสามารถมองไดเปนสองดาน ทั้งดานที่ดีและดานเสีย ซ่ึงขึ้นอยูกับที่ตัว
เราหรือผูสนทนาจะมองซึ่งการสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ของวัยรุนนั้น  ผูรวม
สนทนากับผูเขารวมสนทนานั้นจะมีการสนทนาไปในทางดานเพศที่เปนเรื่องปกติเนื่องจากผูที่เขา
มานั้นจะมีวัตถุประสงคในการสนทนา คือ การเขามาเพื่อฟงเพลง พูดคุย และหาเซ็กส ถือเปนตัวลด
ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากกวาเปนปญหาสังคม การที่สังคมสวนใหญมองวาโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) เปนปญหาสังคมนั้นเนื่องจากการปองกันตัวเองของผูสนทนาวาจะสามารถปองกัน
ตัวเองไดระดับไหน โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) จะเปนคุณหรือโทษนั้นขึ้นอยูกับผูสนทนาวา
ทําไปเกินวัตถุประสงคที่ตนเองตองการหรือไม หากรูจักการปองกันตนเองก็ไมเปนอันตราย ไมเปน
ปญหาของสังคม 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนทนาเรื่องเพศผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 

(Camfrog)  วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ผูเขียนหนังสือ Cyber Being:  กลาวถึงเรื่อง “คนติดเน็ต” ซ่ึง

ขัดแยงกับงานวิจัย ที่วา ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งเสพติดชนิดใหม และอาการเสพ

อินเตอรเน็ตถือเปนความเจ็บปวยทางดานจิตใจ คือ คนติดเน็ตจะแยกตัวเองออกจากโลกแหงความ

เปนจริงโดยมาสรางและใชชีวิตอยูในโลกอินเตอรเน็ตแทน การติดเน็ตบางครั้งก็สงผลรายทางดาน

จิตใจได และการเสพติดอินเตอรเน็ตเปนการกลบเกลื่อนปญหาชีวิตที่แทจริงเอาไวรอจนวันที่ปะทุ

ขึ้นมา อีกทั้งยังบั่นทอนเวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆ  

 พรนภา แกวลาย ในบทความ “ความรูเทาทันในขาวสายไอที” ไดกลาววา ผูบริโภคหรือ

ผูใชเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ ควรมีความรูเทาทันในการใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ โดยขอให

คํานึงวาเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือที่มนุษยเปนผูใช มิใชยอมใหเครื่องมือมาเปนตัวกําหนด

รูปแบบวิธีการสื่อสารหรือวิถีการดําเนินชีวิตของเรา เสมือนการเสพติดเทคโนโลยีมากเกินความ

จําเปนจนกระทบความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 
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5.9 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1) จากผลการวิจัยทําใหทราบวา กลุมสนทนามีพฤติกรรมการเขามาสนทนาที่แตกตางกัน

ออกไป ซ่ึงหากไมสามารถที่จะขจัดโปรแกรมแคมฟรอกออกไปจากความสนใจของกลุมวัยรุนได 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรที่จะสงเสริมใหมีการใหความรู วิธีการปองกันตนเองของผูสนทนาใหมี

การรับรูมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับที่วัยรุนรับรูขอมูลโปรแกรมแคมฟรอก ทั้งนี้ก็จะเปนการชวยเหลือ

ใหความรูกับผูสนทนาหนาใหมที่ถูกชักชวนมาเลนโดยไมมีความรูความเขาใจถึงคุณโทษและ

ประโยชนดวย 

 2) สงเสริมใหมีการนําเสนอกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนผานโปรแกรมแคมฟรอกให

กลุมสนทนาหองตางๆ ไดรับทราบ จะไดมีการนัดรวมกลุมกันเพื่อการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน

แกสังคม 

5.10 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 

1. ผูรวมสนทนาสามารถนําความรูที่เปนทั้งประโยชนและโทษของการสนทนาผาน

โปรแกรมแคม ฟรอก(Camfrog)ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผูรวมสนทนาเองในอนาคตได 

 2. ผูรวมสนทนาสามารถเรียนรูวิธีปองกันตนเพื่อใหพนจากภัยที่อาจจะเกิดกับตนเองและ

สามารถแนะนําผูอ่ืนได 
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แบบสัมภาษณ 

เร่ือง “พฤติกรรมและทัศนคติดานเพศของวัยรุนท่ีเปนผลมาจากการสนทนา 
ผานโปรแกรมแคมฟรอก” 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   คณะนิเทศศาสตร  สาขาสารสนเทศ 
 

 

พฤติกรรมอยางไรในการเลนแคมฟรอก 

1.  แนะนําตัวเอง ช่ือ   อายุ   ระดับการศึกษา  สถานภาพ  รายได  อาชีพ   ภูมิลําเนา    

      สถานที่พัก และอาชีพ  

2.   คุณสนทนาชวงเวลาใด   ระยะเวลานานเทาไรที่ใชในการสนทนา 

3.   ขณะที่คณุเลนโปรแกรมแคมฟรอกคุณใชอุปกรณเสรมิหรือไม  มีอะไรบาง 

4.   เร่ืองที่คุณใชในการสนทนาภายในหองสนทนาออนไลน สวนใหญสนทนาเรือ่งใด   

5.   เมื่อมีการสนทนาขอมูลสวนตัวกับผูรวมสนทนา   สวนใหญแลวคณุจะบอกขอมลู               

      ที่เปนจริงหรือเท็จ  

6.   คุณเคยคนหาขอมูลเกี่ยวกับการเลนโปรแกรมสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอกกอนที่จะเขา 

      มาสนทนาออนไลนหรือไม 

7.   เจตนาที่คณุเขามาสนทนาผานโปรแกรมสนทนาออนไลดเพื่อหาส่ิงใด   

8.   ปกติคุณสนทนากับเพศเดียวกันหรือเพือ่นตางเพศมากที่สุด   เพราะเหตุใด 

9.   คุณเคยสนทนาเกีย่วกับดานเพศภายในหองสนทนาหรือไม 

10.  เวลาที่คุณเขาไปสนทนาออนไลนเร่ืองทางเพศในโปรแกรมแคมฟรอก  คุณรูสึกวาเปน 

       เร่ืองธรรมดาหรือตองปดบังตัวจริงของคุณ ในการสนทนา  

11. ทําไมคุณจงึตัดสินใจนัดพบกับเพื่อนทีรู่จักในหองสนทนาภายนอกหองสนทนาออนไลน 

       เพราะเหตใุด 

12.  ใชระยะเวลาในการสนทนาผานโปรแกรมออนไลดนานเทาไหร   จงึจะมีการนัดพบกัน     

        ในโลกของความเปนจริง  
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แคมฟรอกเปล่ียนแปลงทัศนคติอยางไร 

13. คุณคิดวาการสนทนาเรื่องเพศผานโปรแกรมแคมฟรอกเปนสิ่งที่อันตรายกับตวัคณุหรือไม 

เพราะเหตุใด 

14. คุณคิดวาโปรแกรมแคมฟรอกเปนตวัสรางปญหาสังคมของวัยุรนหรือไม  อยางไร  

15. คุณคิดวาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) เปนสถานทีใ่ชเปดเผยตัวตนตางๆของคุณหรือไม 

16. คุณคิดวาการสนทนาดานเพศผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ในปจจุบนัมีผลเปนอยางไร

กับตัวคณุและสังคมปจจุบัน  

17. คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับกฎหมายเกีย่วกับการเลนแคมฟรอกเพื่อปองกันผูสนทนาที่เขา

มาแสดงดานเพศผานกลองภายในหองสนทนา 

18. คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับการสนทนาดานเพศและการแสดงโชวเร่ืองเพศภายในหองสนทนา

โปรแกรมแคมฟรอก  
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                 ผลการสัมภาษณ Focus Group  29 พฤศจิกายน 2552 

เจี๊ยบ เพศหญิง อายุ  25 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   สถานะภาพโสด รายไดนั้น         
ไมแนนอน   อาชีพรับจาง  กรุงเทพมหานคร  สถานที่พัก บางกะป  ออนไลนที่บานพักของตนเอง  
ซ่ึงตัวเจี๊ยบเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 4 ป  จะทําการ
ออนไลนทุกวัน วันละ    2- 3 ช่ัวโมงจะออนไลน  ก็ตอเมื่อดูการตูนจบแลวหรือวาจะออนไลนชวงที่
หองไมมีใครเปนดีเจอยูภายในหองก็จะเขามาเปนดีเจแทน  สถานะภายในหองจะใช ยูสเซอร(User) 
คือ ช่ือของผูสนทนาที่เลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  โดยเจี๊ยบจะใชยูสเซอร 
(User)  ตัวสีแดงในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีแดงนั้นภายในหอง
สนทนานั้นจะถือวาเปนตัว โอเนอร(Owner)หรือเจาของหอง  ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของ
ชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน 

ในการสนทนาผานโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก(Camfrog)นั้น ตัวเจี๊ยบจะเปนโอเนอร
(Owner)หรือเจาของหองงก็จะมีอุปกรณเสริมในการเลนสนทนาโปรแกรมออนไลนมากกวาตัว
โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวเจี๊ยบนั้นจะมีโปรแกรมโฟโตเพื่อใชในการตัดตอ  โปรแกรม
แซม(Sam)โปรแกรมที่ใชเพื่อในการเปดเพลงภายในหองสนทนาออนไลนขณะเปนดีเจ  โปรแกรม
ดาวนโหลดเพลง เพื่อใชในการโหลดเพลง  ในขณะที่ยูเซอร(User)หรือผูรวมสนทนาภายในหอง
นั้นเขามา  ขอฟงเพลงตามที่ผูรวมสนทนาอยางฟง  โปรแกรมรอยจอเปนโปรแกรมที่สามารถสองผู
รวมสนทนาภายในหองที่มากกวา 1 ผูสนทนาซึ่งเจี๊ยบจะเอาไวสองผูรวมสนทนาที่เขามาแสดง
พฤติกรรมตางๆ  และเพื่อทําการเชียรยูซเซอร(User)หรือผูสนทนาที่เขามาภายในหองดวย 

 
ปอม  เพศชาย  อายุ 25  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   รายไดประจําอยู 15,000 บาท  

สถานะภาพโสด  อาชีพพนักงานประกันคุณภาพ  โดยมีที่พักกับครอบครัวยานรังสิต  เปนคน
ตางจังหวัดซึ่งครอบครัวอยูที่จังหวัดนครราชสีมา ปอมเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) มาเปนระยะเวลา 3 ปครึ่ง  เมื่อกอนนั้นเคยเลนวันละหลายๆชั่วโมงแตปจจุบันเลนแควัน
ละ 2 ช่ัวโมงมักจะออนไลนภายในบานจะไมเปนสวนตัวเทาที่ควรเนื่องจากตองหลบซอน
ผูปกครอง  จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีแดงในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 
ซ่ึงตัวสีแดงนั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว โอเนอร(Owner)หรือเจาของหอง  ซ่ึงหาก
เทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน  

ไอซ  เพศชาย  อายุ 18  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  พักคอมโดอยูยาน
ลาดพราว    มีรายไดไมแนนอน  สถานะภาพโสด  ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป   ถ่ินกําเนิดอยูที่
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จังหวัดปราจีนบุรี  ไอซเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 2 ป  
ออนไลนในหองพักสวนตัววันละ 2- 3 ช่ัวโมงโดยจะเปนชวงเย็นๆประมาณ บาย 4โมงถึง 1 ทุมตรง 
เพราะวาไมคอยอยากเลนมากนักมันก็เหมือนๆเดิมเขามาก็คุยๆกันเมาทกันกัดกันภายในหองไมมี
อะไร จะใชยูสเซอร (User)ตัวสีเขียวในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ซ่ึงตัว
สีเขียวนั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว โอพีหอง (Op) หรือผูดูแลหอง  ซ่ึงหากเทียบเทา
กับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน  ซ่ึงจะ
เทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับหัวหนาครอบครัว 

 
แจค  เพศชาย อายุ 25 สถานะภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดประจําอยูที่          

2 หมื่นบาท อาชีพเปนพนักงานฝายตางประเทศ  อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  แจคเองสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 4 ป  จะออนไลนภายในหองพักสวนตัวประมาณ    
1- 3ทุม  ประมาณ 3ช่ัวโมงจะออนเลนทุกวัน  เนื่องจากเขามาคุยกับเพื่อนเพื่ออัพเดจขาวสารตางๆ       
จะใชยูสเซอร (User) ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้น
ภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจําภายในหองสนทนาโปรแกรม
แคม ฟรอก  ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อน
บาน 

 
อุม  เพศหญิง อายุ 19 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สภานะภาพโสด รายได

ประจํา 16,000 บาท อาชีพเปนกุกในโรงแรม  ภูมิลํานาเปนคนจังหวัดขอนแกน  แตตอนนี้พักอยู
ยานสุขุมวิท 50 อุมเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 2 ป    ออน
ไลนในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ  ประมาณ  3 ทุม  ประมาณ 3ช่ัวโมงได ไมไดออนไลนทุกวันเพราะวา
ตองเขาเวรเพื่อทําอาหารภายในโรงแรม  จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีเขียวในการเลนสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีเขียวนั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว โอพีหอง
(Op)หรือผูดูแลหอง         ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็
เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน  ซ่ึงจะเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริง
ก็เทียบเทากับหัวหนาครอบครัว 

 
โตง  เพศชาย อายุ 20  สถานะภาพโสด  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดประจํา 

19000  บาท รับราชการ  เปนคนจังหวัดสุพรรณบุรี พักกับบิดามารดาที่นครปฐม  ซ่ึงตัวโตงสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 1 ป  จะที่บานในหองสวนตัวออนไลน 2-3 
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ช่ัวโมงตอวัน  จะทําการออนไลนทุกวันเวลาหลังจากทํางาน  จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการ
เลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปน
ตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจําภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก  ซ่ึงหากเทียบเทากับ
สถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อนบาน 

 
เอะ เพศหญิง  อายุ  25  จบการศึกษาระดับ ปวส. สถานะภาพโสด  รายไดประจํา 6000  

บาท  ทํางานของเทศบาล   บานเปดใหเชาสวนหนึ่ง ปกติจะเลนหองโชวมากกวาหองปกติที่เลนกัน
ประจํารวมทั้งเคยโชวดานเพศมากอนปจจุบันก็ยังคงโชวอยูตามอารมณและคูสนทนาที่สนทนาดวย
หากตองการก็จะแสดงใหดู ซ่ึงตัวเอะเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปน
ระยะเวลา 4 ป  จะออนไลนที่บาน  วันละ 4-5 ช่ัวโมง  เพราะวาไมไดเลนแคประจําหองเดียวจะไป
หองอ่ืนๆและมีหองโชวโดยเฉพาะดวยตางหากอีกหองหนึ่งที่ไดทําการเปดไวเพื่อเปนหองโชว
โดยเฉพาะ   จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีเขียวในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 
ซ่ึงตัวสีเขียวนั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว โอพีหอง(Op)หรือผูดูแลหอง  ซ่ึงหาก
เทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน  ซ่ึง
จะเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับหัวหนาครอบครัว   

ในการสนทนาออนไลนผานโปรแกรมแคมฟรอกนั้นตัวของเอะเองนั้นมีโคดรอยจอ ซ่ึง
สามารถที่จะสองผูรวมสนทนาภายในหองไดมากกวา 1 คน และจะสามารถใชคําส่ังตางๆผานตัวยู
ซอร(User) ของตนเองไดเชนคําสั่งเตะคนในหองที่ทําผิดกฎหรือบล็อคผูสนทนาที่ตนเองคิดวาสอง
กลองเขาไปแลวเกิดความพึงพอใจในเรื่องของรูปลักษณของหนาตาและรางกาย  

 
ตน เพศชาย  อายุ  24  จบการศึกษาระดับ ปวส   สถานภาพโสด รองานและวางงาน   

ภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดนครปฐม  ปจจุบันอาศัยหองพักเพื่อนยานบางกะป   ตัวโตงสนทนาผาน
โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 8 เดือน  ปกติจะใชบริการสนทนาออนไลนตาม
รานอินเตอรเน็ตมากกวาและจะออนไลนไมเปนเวลาขึ้นอยูกับชวงที่วางจากการหางานหรือเวลา
เบื่อๆ  แตจะเปนชวงหลัง 6 โมงเย็นไปแลวจะเขามาออนไลนทุกวัน   แตก็จะออนไลนทุกวัน  จะใช
ยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้น
ภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจําภายในหองสนทนาโปรแกรม
แคมฟรอก  ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อน
บาน 
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เน  เพศชาย อายุ  19  การศึกษาระดับ ปวช.  สถานะภาพโสด สถานะในการทํางานอยู
ในชวงวางงาน   ภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดปราจีนบุรี   เชาหองพักยานบางกะป  เนเองสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 8 เดือน  เวลาออนไลนจะอยูในชวงเวลาหลัง 
5  โมงเย็นไปแลว   จะเขามาออนไลนเปนบางวันขึ้นอยูกับทุนทรัพย  แตเขามาภายในโปรแกรมครั้ง
ละ 2- 3 ช่ัวโมง  จะเขาเกือบทุกวันหรืออาจจะวันเวนวันเพื่อเขามาพูดคุยกับคนภายในหอง   จะใช
ยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้น
ภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจําภายในหองสนทนาโปรแกรม
แคมฟรอก  ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อน
บาน 

 
ปอ เพศหญิง  อายุ  25  ป  สถานะภาพโสด การศึกษาระดับ ปวช.   รายไดมีมาไมแนนอน 

สถานะในการทํางานชวยพอแมคาขายอยูที่บานพักอยูยานพระราม 3 เปนคนกรุงเทพโดยกําเนิด ซ่ึง
ตัวปอเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 4 ป  จะเขามาออนไลน
ตลอดเกือบทั้งวัน วันละ 12 ช่ัวโมง หรือเวลาที่ตนเองทํางานอยูกับบาน จะเขามาออนไลนเพื่อดูแล
หองซ่ึงตนเองเปนเจาของหองปกติที่ออนไลนประจําอยูนั้นและเปดหองโชวอีกหองดวยตางหาก
เพื่อใหตนเองและเพื่อนๆสามารถเขามาโชวเร่ืองเพศไดหรือผูสนทนาทานอื่นก็สามารถเขามารวม
โชวดานเพศไดเหมือนกัน  สถานะภายในหองจะใช ยูสเซอร(User) คือ ช่ือของผูสนทนาที่เลน
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)  โดยเจี๊ยบจะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีแดงในการเลน
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ซ่ึงตัวสีแดงนั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว 
โอเนอร(Owner)หรือเจาของหอง  ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริง
ก็เทียบเทากับผูใหญบานหรือเจาบาน   

แตตัวของปอเองจะมี ยูเซอร (User) มากกวา 2 ตัวขึ้นไปเนื่องจากตัวเองแสดงโชวในดาน
เพศภายในหองของตนเองที่เปดแยงเพื่อทําการโชวโดยเฉพาะ ซ่ึงปอนั้นจะทําการเปลี่ยนชื่อของ
ตนเองทุกครั้งที่มีการเขามาเลนภายในหองของตนเองและจะใชอีกยูสเซอร (User) เพื่อเขาไปแสดง
โชวในหองของตนเองแตตนเองจะปรับกลองในการสนทนาเพื่อใหกลองสองเพียงแคชวงหนาอก
ลงไปจนถึงอวัยวะที่จะเปดโชว อุปกรณที่ใชในการเพิ่มเติมนั้นจะมีรอยจอหรือโปรโคดซึ่งสามารถ
สองผูรวมสนทนาภายในหองไดมากกวา 1 คูสนทนา   เพื่อทําการสองผูสนทนาภายในหองในการ
สนทนา 

พจน  เพศชาย  อายุ 25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด  รายไดประจําอยูที่ 
10,000  บาท สถานะภาพการทํางานเปนเจาหนาที่บัญชี  ภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดอุบลราชธานี  
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ปจจุบันพักบานเชายานแจงวัฒนะ    ซ่ึงตัวพจนเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มา
เปนระยะเวลา 3 ป  จะเขามาสนทนาตอทุกวันแตละวันจะเขามาหลังชวงที่ตนเองเลิกงานคือ
ประมาณเวลา 3ทุมเปนตนไป จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟ
รอก (Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจํา
ภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของ
โลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อนบาน 

 
ดิน  เพศชาย  อายุ 25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพโสด  รายไดประจํา 12,000  

บาท สถานะภาพการทํางานเปนเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ภูมิลําเนาเดิมนครปฐม  ปจจุบันพักแฟลต
ทหาร ยานอนุสาวรีย  ซ่ึงตัวดินเองสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 4 
ป  จะออนไลนชวงหลังเลิกจากการทํางานคือชวงระหวาง 6 โมงเย็นเปนตนไปจนถึง  5 ทุมเที่ยงคืน  
จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้น
ภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปนประจําภายในหองสนทนาโปรแกรม
แคมฟรอก  (Camfrog) ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทา
กับเพื่อนบาน 

 
วี เพศชาย อายุ 24 ป  อาชีพปจจุบันพนักงานตรวจสอบภายใน  สถานะภาพโสด  รายได

ประจํา13,000  นครศรีธรรมราช   ปจจุบันอาศัยหอพักในยานจังหวัดระนอง  ซ่ึงตัววีเองสนทนา
ผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) มาเปนระยะเวลา 4 ป  จะเขารวมสนทนาชวงเวลาหลังจาก 6
โมงเย็น ถึง 3ทุม เพราะวาไมชอบออนไลนดึกมากสวนใหญก็เขามาเหมือนวามาทักทายเพื่อนกัน
เทานั้น  คุยพอปกติก็ออกไปดูทีวี  จะใชยูสเซอร (User)  ตัวสีฟาในการเลนสนทนาผานโปรแกรม
แคมฟรอก (Camfrog) ซ่ึงตัวสีฟานั้นภายในหองสนทนานั้นจะถือวาเปนตัว เพื่อนที่เขามาเลนเปน
ประจําภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) ซ่ึงหากเทียบเทากับสถานะภาพของ
ชุมชนของโลกความเปนจริงก็เทียบเทากับเพื่อนบาน 

 
 พฤติกรรมของการสนทนาของความสนใจของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

“ตัวเองจะเขามาเพื่อที่จะอัพเดจในเรื่องของเพลงตางๆที่ออกมาใหมๆ  เพื่อท่ีจะเปดใหกับผู
ที่รวมสนทนาภายในหองไดฟงกัน เพราะวาเราเปนคนชอบดูขาวตางๆแลวก็โหลดเพลง เหมือนกับ
เราเองที่เปนนักขาวหรือนักประชาสัมพันธภายในหองรวมทั้งเปนตัวเชื่อสัมพันธกับคนภายในหอง
ดวยเราถือวาทุกคนเปนเพื่อนกัน” (เจี๊ยบ : กลาว ) 
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“ในตัวของฉันเองจะหาเพื่อนไปเที่ยวรัชดาซอย 8  มากกวาเสียเปนสวนใหญหรือเราจะไป

เที่ยวแผงกันคือแผงของเราก็จะอยูหนาวัดลุมคือเราจะมีเพื่อนภายในหองนั้นแหละคะที่มารวมวงกิน
เหลากัน  แลวก็จะนั่งจิกเด็กผูชายในหองอะไรประมาณนี้ คือก็เหมือนกับหาเพื่อนคุยไปนั้นแหละ
คะไมมีอะไรมาก”(ปอ : กลาว) 

“สวนใหญก็จะเขามาพูดคุยไปเรื่อยเปอยแลวแตนะถามีคนเขามาชวนโชวหรือไปโตกกัน
หรือไปในเรื่องเพศกัน  ก็ไปนะตามโอกาสที่จะหา  คือเขามาคุยๆอยากไปโอเคพอใจก็ไป หุนเริศ
ถูกใจก็ไปไมแครอะไร  แตตองหาไดนะ  ถาหาไมไดก็ไมหาคระ(เอะ : กลาว) 

 
“ก็มาเลนเรื่อยๆครับสวนใหญก็นั่งฟงเพลงนะครับเพราะวาไมไดคิดอะไรมากมายอะครับ 

เราเหนื่อยจากทํางานแลวเราก็มานั่งเลนเสียมากกวาเพราะวาเราก็ไดคุยับเพื่อนระบายอะไรหลายๆ
กับเพื่อนนะครับเราไมมีทางอื่นเลยนิครับก็มีทางนี้ทางเดียวที่ดีที่สุดเพราะวาเพื่อนพวกนี้เขาก็คุยกับ
เราอยางเปดเผย”(ดิน :กลาว) 

 
“ผมเขามาก็มาหาเพื่อนนะคับบางทีก็อยากไดแฟนนะครับบางครั้งแตถาในมาชวนเรื่อง

อยางวาก็มีเยอะเพราะเราเองก็มั่นใจนะครับวาเราหนาตาดีก็มักจะมีคนเขามาคุยดวยชวนไปทํานูน
ทํานี้ แตเราเองไมไดหวังเรื่องอยางนั้นไงครับเลยเฉยๆ บางทีก็ปฏิเสธไปนะครับ แตอยางที่บอกเรา
ทํางานราชการถาเกิดมีการกระทําเรื่องอยางวาขึ้นมาจริงแลวบังเอิญวาเปนคนรูจักเขามาเห็นเขาก็
ซวยเลยหนาที่การงานเราก็เสียหายไปหมด” (โตง : กลาว) 

 
พฤติกรรมการเปดเผยของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)ท่ีมีตอผูรวมสนทนาผาย
ในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

 
“ สําหรับเจี๊ยบการเปดเผยเพราะวาคนในหองสวนใหญจะรูจักกันดีจึงสามารถพูดไดไม

จําเปนตองโกหกเพราะถาเราโกหกไปแลวเขามารูที่หลังวาเราโหกแลวเขาจะเสียความรูสึก  เลยคิด
วาพูดความจริงไปเลยดีกวาเพราะมันไมเสียหายอะไร”(เจี๊ยบ : กลาว) 

 
“ เปดเผยชื่อเลนแตถาชื่อจริงคงไมบอกหลอกเพราะวามันก็แคเลนๆไมไดคิดอะไร  ”(ปอม 

: กลาว) 
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“มันไมใชรหัสเอทีเอ็มนี้ยะ ไมไดตอแหลอะไรก็เปดไปสิอายอะไร ไมไดถามวาบานรวย
ไหม หรือวามันจะมาจิ๊กเราเอาไปฆาเสียหนอยก็เพื่อนๆกันสนิทกันถาเปนคนใหมๆเราก็วางตัวให
มันดีก็ไมมีปญหาอะไร”(เอะ:กลาว) 

 
“ไมเปดรหัสนักศึกษา บัตรประชาขนไมเปดครับ  แตอายุอะไรอยางนี้อะเปด แตถาถาม

อะไรนี้อะสวนใหญจะเปดเผยอะไรงี้ไมเปดหลอก ” (ปอ : กลาว) 
 
พฤติกรรมการรับรูขอมูลและเจตนาดานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)ของวัยรุน   
 

“ ที่รูจักแคมฟรอก (Camfrog)  ก็เพราะรูจักจากขาวตอนเดือนธันวาคมเมื่อ 4 ปที่แลวแลวก็
โหลดมาเลย   ขอมูลตางๆ นั้นเรารูจักมาจากเพื่อนเพราะวาเรามองเพื่อนเลนกอนไงกอนที่เราจะเลน  
คือเราก็รูมาจากขาวสวนหนึ่งนั้นแหละ  แตวาขอมูลตางๆเราก็ถามเพื่อนนะเพราะวาเราไมคอยรู
อะไรมากมายเทาไหร  ตอนแรกไมรูนะวามันคืออะไร  แรกๆก็ไปฟงเขาดากัน  นั่งฟงเพลง  
เมื่อกอนมันไมมีการแยกเปนหอง 18+ ไง  จะไมมีแบงโซนออกเปนโซนตางๆ  หลังๆมาก็เพิ่งมา
แยก  ซ่ึงตอนนั้นนะไมมีโซนตางประเทศนะ   จะเขาไปเลนหองไหนก็ได   แตตอนนี้รูสึกวาตองมี
โคค ถึงจะเขาไปในหองตางประเทศได  ถาไมมีโคดก็ไมสามารถเขาไดเลย” (เจี๊ยบ : กลาว) 

“กอนหนานี้ไมเปนเลยนะอยางที่พี่เจี๊ยบวา ก็เราเห็นจากเพื่อนนั้นแหละแลวก็ขาวดวยพอ
เขาไปมันระรานตาไปหมดเลยเหอะๆๆ  สองคนนั้นคนนี้นะแลวมันแปลกดีก็เลยสนใจแลวก็เลนๆ
มาจนปจจุบันนี้นะคระไมไดแรดนะแคสองๆไปเจอผูชายแลวก็ชอบแคนั้นเองเลยติด” (เอะ:กลาว)  

 
“ ตอนแรกก็เมื่อเขามาแลวเห็นคนนูนคนนี้แลวรูสึกวาอยากไดกอเลยเลนเพื่อสองๆ” (พจน 

: กลาว) 
 
“ เหตุผลที่เขามากอมาฟงคนคุยกัน นั่งดากันนะมันดี  ก็สนุกดีเพราะมันไมมีอะไรทํานะ

วางๆชิวๆไมไดคิดจะหาขอมูลอะไรมากมายเพราะวาเพื่อนมันสอนใหเลนนะ” (ปอม :กลาว) 
 
“ก็ดูๆจากขาวนะคะเห็นวาเออมันนาสนใจ  คืออยากลองเลนโหลดเลยแลวก็มาหาความจิรง

วาเปนไง เขามาแรกๆๆๆก็ไมเปนเลย”(ปอ : กลาว) 
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“ตอนแรกๆเราก็ไมไดสนใจอะไรหลอก  เห็นเพื่อนมันเลนนะครับก็เลยอยากลองเขาไปดู
เพราะเราไมเคยเลนอะนะพอเห็นหุนผูชายเขานะเรากรี๊ดๆๆๆพอเจอหนานะก็ไปขางหนาเลยคะผาน 
มันก็ไมมีขอมูลอะไรนะเพราะเราเองก็ไมไดใสใจนะก็เลนไปวันๆสองผูชายบางดูชะนีแกผาบางก็
ปกติไปอาจะเพราะมันทําทุกวันจนชินแลวเลยเฉยๆ” (เน : กลาว) 

 
พฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศของวัยรุนผานการสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
 

 “ มันเปนเรื่องปกติวาเราก็คุยกันทุกเรื่องอยูแลวเราไมไดมานั่งกําหนดหลอกนะวา
จําเปนตองเปนเรื่องนี้ๆ เร่ืองนั้นหามพูด เพราะมันเปนเรื่องปกตินะเราไมไดทําอะไรเสียหายนิ”
(ปอม:กลาว) 

 
“ถาสนทนาอยางเดียวไมนะมันตองชวนโตกดวย เหตุผลที่จะชวนนะคนนี้พอใจก็โอเคไป

เลยชอบก็ไปเลย หรือไมเห็นหนาเราโอเคมันก็ไปเพราะมันเปนรสนิยมของเรามากกวาไม
จําเปนตองเห็นหนาพอเห็นหุนเห็นกาม   เราอยากใหเขาชักวาวใหดูเราพอใจเราก็ชวนไปแคนั้นเอง”
(เอะ: กลาว) 

 
“เขาวามันเปนรสนิยมสวนตัวของแตละคนมากกวานะพอเห็นหุนเห็นกามเราก็อยากจะ

อะไรดวยนะก็แคนั้นเอง” (ปอ : กลาว) 
 

พฤติกรรมการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาภายในโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)เร่ืองเพศของ
วัยรุน 

 
“จะไมเปดเผยนะเพราะวามันเปนสิทธิสวนตัวจะเอามาประจารไมไดเพราะวามันอยูที่เร่ือง

ไหนละท่ีเราจะพูด ถาพูดกันหนาหองนะจะไมมีการเปดเผย จะคุยก็ตอเมื่อคนที่สนิท” (ปอม : 
กลาว) 

 
“คือมันก็ยังอยูในสิทธิมนุษยธรรมมันไมไดผิดอะไรเพราะถาหนาหองจะไมมีการเปดเผย

นะแตถาหลังหองก็อาจจะคุยกันไดไงแตก็อยูในระดับหนึ่งเทานั้น” (เจี๊ยบ:กลาว) 
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 พฤติกรรมการตัดสินใจและระยะเวลาของผูสนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) ท่ีมีการ
ตัดสินใจนัดพบกับกลุมผูรวมสนทนาภายนอกหองสนทนาออนไลน 

 
“ มันรูจักกันอยูแลวไงไมมากเรื่องไมเยอะคือคุยกันจนสนิทแลวไมตองมากระแดะกันมาก

ไง  คือมันก็เหมือนวาเราเขามาอยูในโรงเรียนสามารถที่จะคุยใยภาษาเดียวกันไดเพราะหองมันก็มี
เยอะแยะใหเราเลือกใชไหม  เราก็เลือกไปสิ  จนมาถึงหองนี้เราก็เลยอยูหองนี้แลวอีกอยางมีเพื่อนเรา
อยูในหองดวยไง ”(เอะ:กลาว) 

 
“ คือเขามาแรกๆเราก็ไมรูหลอกวาเราคนภายในหองจะเปนยังไง  เราก็ตองเลือกกอนวาแต

ละคนเปฯแบบไหน  คือเขาสามารถคุยภาษาเดียวกันไดแลวก็ใหเกียรติกันดวยเพราะทุกคนในหอง
เปนคนทํางาน  เราเห็นวามันเปนหองที่มีความเปนกันเอง ”(วี :กลาว) 

 
“ในฐานะที่เปนโอเนอรหองคนที่เขามาในหองนั้นก็เขามาไดแลวเขามาแคขออยางเดียวคือ

ใหเกียตริกันก็พอหองพี่ไมตองมีอะไรมากนะคือเรารักกันคุยกันไดทุกเรื่องเลยมีอะไรเราก็ชวยเหลือ
กันนั้นพี่มองวามันเปนสิ่งที่ดีมากกวาในการที่เราเขามาเลนภายในหองแคมฟรอก”(เจี๊ยบ: กลาว) 

 
“คือก็เขามาคุยกันจนสนิทกันจนเกิดความเปนพี่นองกันไมตองมาดัดจริต มาอะไรกัน

มากมาย  คือจะตองมาฉันสวยยังนั้นฉันสวยอยางนี้ไมตองมาแบบบางหองที่ตองมาขมิบกริยากันอยู
นั้นแหละ พอมาเจอกันก็มิตติ้งกันเที่ยวกันไมไดคิดอะไรมากถือวาเราออกมารูจักกัน เมื่อกอนมัน
แยกออกจากชีวิตนะแตตอนนี้มันเปนเรื่องธรรมชาตินะเพราะวาเมื่อกอนนะพาผูชายเขาบานเยอะ ก็
พาไปนูนไปนี้นะคือไมไดอะไร  พอมันหางๆก็เลิกก็แคนั้นเอง”(เอะ : กลาว) 

 
“ดินมองวามันเปนเรื่องปกนะครับที่เราจะเจอกันคือเราจริงใจกันมันก็ไมมีอะไรที่นาจะเปน

หวงคือเจอกันก็เที่ยวกันกินเหลาคุยกนเตนกันก็เปฯเพื่อนกันไดอยูแลวแตวาสวนใหญเราก็รูจักกัน
นานอยูนะครับ  อยางดินก็เดือน สองเดือนนะครับเราก็ออกไปเที่ยวกะคนอื่นๆไดแลว” (ดิน : 
กลาว) 

 
“ในโลกความเปนจริงมันไมสามารถที่จะบอกไดในเรื่องของการเปดเผยตัวตนที่แทจริง

ของตนเอง  เพราะเราคือคนทํางานเราไมสามารถเปดตัวตนของตนเองไดวาเราเปฯอะไรอยาเชน
ตอนนี้เราเดินไปแลวเนี้ยเราไมสามารถบอกไดอยุแลวนะวาเราเปนตุดนะ  เพราะที่บานไมรูที่ทํางาน
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ไมรูอีกอยางเราตองปดตัวเองเพราฉะนั้นแคมฟรอกมันสามารถทําใหเราสามาเปดเผยตัวตนที่
แทจริงไดแตเราก็เคยบอกนะเมื่อปที่แลวนะ  คือเราไมสามารถบอกไดนะวาเดินตามถนนนะวาเรา
เปนตุดอยากไดผัวจะบอกยังงี้เหรอเหอะๆ”(ปอม: กลาว) 
 

ผลจากการวิจัยสวนที่ 2 : ความเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติของวัยรุนที่ผลมาจากการ
สนทนาผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

 
ทัศนคติของการสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog)ท่ีมีผลเปน

อันตรายตอผูสนทนา  และปญหาของสังคม 
 
   “สําหรับพี่นะไมเปนอันตรายหรอกเพราะวามันอยูที่ตัวเราวาเราจะปองกันตัวเองมากแค

ไหน แตพี่จะมอง 2ดาน ถาวาเราเลนหองของแคมฟรอกมันอยูที่เขาจะเขามาวัตถุประสงรายหรือ
เปลา  คือบางคนเขามาเพื่อประสงคราย  อยางเพื่อนในหองเราอยางไอมด  ที่เอาผูชายมานอนภายใน
หองคือเพื่อนที่มาจากการสนทนาผานโปรแกรมเขามานอนภายในหองแลวพามานอนแลวโดนยก
เคา  อีกกรณีมีคนเดือดรอน  เขามาขอเงินแลวถามวาเมื่อยืมไปแลวไดไหม บอกเลยวาไมได พี่เคย
ใหนะแตใหจํานวนที่ไมมากจนเกินไป ซ่ึงมันก็มีสวนหนึ่งที่เปฯปญหาสังคม  แตมันเปนสวนนอย
เพราะสวนมากคนที่เขามาเลนแคมฟรอกก็ถาไมมีฟงเพลง  มาคุยกัน ไมก็มาหาเพศสัมพันธ  อยาง
ประเด็นที่เขามาในระยะหลังเพื่อขายตัวมันไมไดผลหลอกเพราะวาเขาสามารถเอาใครก็ไดโดยไม
ตองเสียเงินเลย  คือมันตองดูดีจริงหรือยูสเซอรที่ไมมีใครเอาแลวคือหนามันเหี้ยจริง  คือในโ,กนี้ไม
มีใครเอากรูแลว  คือตองแบบพวกที่หาไมไดแลวจริงๆนั้นแหละถึงจะซื้อ   ความคิดของพี่นะคิดวา
มันเปนตัวชวยลดปญหาสังคมถาเมื่อกอนไมมีแคมฟรอกเนี้ยะถือวาเปนการลดปญหาสังคมได
นอยลง   

ถามองไอที่ปญหานั้นคือพวกหลอกลวง  หรือพวกที่คุยๆกันแลวพากันไปเอาคือ  เราพูดคุย
กันในจุดๆหนึ่งแลวชวนกันไปเอานะ   ถาเกิดไปเที่ยวๆกันแลวเกิดวามันเมาแลวพากันไปเอาแลว
ไมไดมีการปองกันนะมันก็คือดานเสียนะ” (เจี๊ยบ : กลาว) 

 
“คือเมื่อมันมีตัวนี้มันทําใหเกิดขึ้นไงมันสามารถทําใหเราสามารถที่จะเปดตัวตนที่แทจริง

ของเราไดนะถาเรามองมันจะมีทั้งดานดีและดานเสียไง  คือเมื่อเขามาในสังคมแคมฟรอกเนี้ย   ทํา
ใหเราเกิดความรูจักสังคมมากขึ้นมันจะทําใหเรารูสึกวาเราประทับใจคือมันมีคนมาทักเรามาถามชื่อ
เรา มันทําใหรูสึกวาเปนอีกสังคมเลย คือในความเปนตัวจริงเนี้ย สังคมมันไมสามารถรับไดนะการ
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พูดจาที่มันแตกตางกันสําหรับพี่คือกลับชอบ  คือชอบวามันคือส่ิงที่ดี คือมันจะมองเห็นสังคมอีก
สังคมเลยอยางสมมุติวาเจอคนนี้พูดแบบนี้นะคือมันแรงไงแตวาใคร นี้มันสามารถเปดตัวตนอะไร
ออกมา มันสามารถที่เราเอาไปใชในการทํางานได  คือมันเปนเหมือนแคจิตใจอะ วาจิตใจของคนแต
ละคนอะอยางพี่นะอาจจะเปนคนออนไหวนะอาจจะโดนหลอกงายนะครับ มันอยูที่คนมากวานะ
ครับไมเดียวกับตัวโปรแกรมเลย”(วี :  กลาว) 

 
“คือเราเคยเจอคําถามนะที่บอกเรานะวาชื่ออะไรทํางานอะไรเราเคยเจอไงมันจะถามแต

คําถามพวกนี้ไงแตเราก็ตองปองกันตัววาเราทําอะไร คือยังไงเราก็ตองระวังตัวเรา คือจะบอกเลย
ตรงๆวาตัวโปรแกรมมันไมใชตัวที่มันเปนปญหาของสังคมไง  คือมันมีทั้งดานดีและดานเสีย  คือ
หลอกลวงเมื่อมีเพศสัมพันธก็หลอกเอาทรัพยเขาอะไรอยางเนี้ยะ  คือมันจะเปนแคส่ือนะสื่อท่ีเราจะ
เอาไปใชเทานั้นเองมันอยูที่คนตางหากมันไมใชวาตัวโปรแกรมมันคือตัวปญหา เพราะหากมันมี
เร่ืองเพศมาเกี่ยวของมันก็แคสําเร็จความใครผานกลองก็เทานั้นเองมันก็ลดปญหาของการกอ
อาชญากรรมทางเพศไดใชไหมละมันก็เปนแคส่ือที่ทําใหเราเจอกันเทานั้นเองมันอยูที่คนมากกวาใช
ไหมละ” (ปอม: กลาว) 
 
ทัศนคติการเปดเผยตัวตนของผูสนทนาดานเพศของวัยรุนผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) 

 
 “คือจะบอกตรงๆเลยนะวามันแบงได  2 กรณี  ในเรื่องการเปดเผยตัวเราเนี้ย  คือถาเราเลน

อยูหองปกติก็สามารถที่จะเปดเผยไดหมดเลยคือเปดกลองไดสองหนาไดอะไรไดหมด   แตมันก็
สามารถพูดคุยเรื่องสวนตัวอะไรไดบางแตมันก็ยังมีลิมิตของมันนะวาเรื่องไหนควรเรื่องไหนไมควร
อยูที่เราเองวาจะบอกไปขนาดไหน  แตถาเปนอยางหอง18+ ที่จะตองเลนกันมันก็ตองมีลิมิตและ
ขอบเขตของมันเพราะเราถือวามันคือที่อโคจรสถานแลวมันก็อยูที่วิจารณญาณของเราเพราะวาเรา
ตองจําเปนตองทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเราก็ตองปองกันตนเอง  อยางเราเนี้ยเราก็จะเอากลองสอง
ลงไปตั้งแตตัว  คือเราจะไมเปดเผยหนาเลยเพราะหากเราเลนหองอื่นเนี้ยเราจะไมคุยอะไรเลยดวยซํ้า
แตถาหองเราอยางเนี้ยมันไวใจกันไดไงครับ  บอกไดเลยนะวถาเลนกับหองอื่นๆไมควรเปดเผยเลยดี
ที่สุด อยางเราเปนโอเนอรหรือเจาของหองดวยแลวเนี้ย   ถาเกิดเราไปเลนหองอื่นเราก็ตองเปลี่ยน
ยูสเวอรในการเลนหากวาเราเอายูสเราไปเลนนะ แลวเกิดยูสอื่นๆมันตามเรามาเขาก็จะมาวาเราแยง
คนหองเขา ดังนั้นคือเราจะไมเปดเผยตัวเราเองเลยดีที่สุด” (เจี๊ยบ : กลาว) 
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“อีกอยางมัน  มีอีกพวกที่มันชอบมาเอาเรื่องคนอื่นไปพูดกันหรือประจารกันนะ  คือเห็นเรา
คุยๆในหองเรานี้แหละแลวมันก็เอาขอมูลเราไปประจานนะ   แบบพวกที่เปนพนักงานสงของมันก็
จะเห็นคนนั้นคนนี้ใชไหมละพอมันเขามาเลนแปบนะเจอคนนั้นเออกูจําไดก็เอาไปพูดใหเราเสยีหาย
อะไรประมาณนี้พวกนี้มันมีเยอะ อีกอยางมันก็อยูที่หนาที่การงานเราดวย แลวก็เจตนาการเขามาเลน
ดวยมันมีองคประกอบอยางที่เจี๊ยบพูดนั้นแหละ  ถามันเปดเผยจนมีคนเอาขอมูลเราไปใชในทางที่
เปนอันตรายตอเราก็ถือวาเปนอันตรายตอตัวเรา มันก็ตองมีขอมูลบางอยางที่เราไมควรจะเปดเผยคือ
เปดเผยในกรณีที่อยูในขอบเขตของเราที่มันสามารถจะเปดเผยได”(โตง : กลาว) 

 
“แตเคยนะคือเวลาที่ฉันเขาไปในหองที่มันคุยกันเรื่องเอากันนะ  ก็ไมแครนะอยากทําอะไร

กูก็ทําแตบอกมันนะวาถาแคปไปนะเอามาใหกูดูดวยนะเอาไวเปนที่ระลึก  อะไรประมาณนี้คือไม
แครอะไมสนใจนะสําหรับฉันนะก็เปดไปเลย   เพราะอีกอยางหนาที่การงานฉันก็ไมไดสนใจอยู
แลว   เพราะวาอยูที่บานเองก็เปดเผยนะวาตัวเองเปนกระเทยก็เลยไมใสใจอะไร  อีกอยางพอเวลา
โตกกับผูชายนะก็พอใจ  เห็นแลวโอเคก็เอาเลยไมไดสนใจอะไร บางทีขางนอกเราก็พามาบานเรา
ดวยซํ้าคือไมแครคือเราเปดไปเลยเพราะนี้มันคือตัวตนของเรานะนอกจากโอเคมันมาเผาบานเรา
เมื่อไหรนั้นแหละโอเคอันตราย”  (เอะ : กลาว) 

   
สําหรับไอซนะการเปดเผยตนเองตอสาธารณะนะไอซไมยอมอยูแลวจะใหมาเดินกลาง

ถนนแลวประกาศวาตัวเองเปนเกยแลวพูดวาฉันอยากมีผัวนั้นอะคงไมไดใชไหมละพอแมเราที่
ทํางานเราก็ไมอยากใหรูเลย    แตแคมฟรอกมันเปนสวนที่ดีไงเพราะวาไมมีใครเขารูจักตัวเราเลยอีก
อยางถึงจะมาเจอกันเราก็สนิทแลวก็ไวใจกันมากๆเลยทีเดียวคืออยางมาคุยกันแบบเนี้ยะ  ก็โอเคเรา
รูจักทุกๆคนจนสนิทแลวเราก็สามารถเปดเผยตัวตนเอาได คือมันก็เปนสวนดีของแคมฟรอกไง
เพราะเราสามารถที่จะทําอะไรก็ไดที่มันเปนตัวเราเราสามารถเปดเผยอะไรก็ไดที่มันเปนลิมิตของ
เรา แตเราก็ตองดูดวยวาอะไรควรไมควรใชไหมละมันไมเหมือนกับสังคมที่เราอยูนะเพราะบางทีเ่รา
ไปเจอคนที่ไมประสงคดีกับเราก็จบ  เกิดเอาขอมูลไปเผยแพรเราก็ในที่ทํางานหรือพวกที่เกลียดเรา
ในที่ทํางานอะไรอยางนี้อะเอาไปประจานก็หมดกันถาแบบนี้อะถือวาอันตรายนะแตเราก็เปดเผย
เฉพาะคนที่เรารูจักนั้นแหละอยางแบบนี้คุยๆกันนี้เราก็รูจักกันมานานแลว 3ป  กวาๆบางคนก็เพิ่ง
รูจักแตโอเคถึงขั้นมากินกันแบบนี้มันก็ไมมีอะไรที่จะเสียหายใชไหมละมันอยูที่คนเราจะมองนะวา
ดีไมดีอะอยูที่เรามากกวาไมใชใคร” (ไอซ : กลาว) 
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ทัศนคติเก่ียวกับสนทนาดานเพศผานโปรแกรมแคมฟรอก(Camfrog) ท่ีเปนผลเปนตอตนเองคุณ

และสังคมปจจุบัน  

 “มันก็จะคุยพื้นฐานเลยวา อย นน สส  แถวไหน เรียนทํางาน คือมันเปนพื้นฐานที่ทุกคน
ถามเมื่อเวลาเขามานะแตถาเกิดวาคนที่เรารูจักกันนานแลวก็คุยกันปกตินะ   บางคนก็ชวนเลยวาโตก
กันไหม  คุยเรื่องเพศอยางเดียว  หรือไมก็ชวนไปเอากันเลย   บางคนที่เราไมสนใจไหมเวลาที่ IM 
มา เราก็จะไมตอบนะ  ที่ไมตอบก็คือจะบอกวารําคาญนะ  อะไรที่ไมบอกก็คือแกไมจําเปฯตองรู
หลอก   คือเราก็จะถามอยางอื่นนะ  แตถามันถามเรื่องสัพเพเหระก็ถามไป   แตก็ตอบนะถาถามมา
แบบนั้น    พวกที่เขามาคุยเร่ืองเพศอยางเดียวนะนั้นก็มีนะเยอะเลยละ  มันอยูที่เราวาเราสนใจไหม    
ถาเกิดเปนเพื่อนกันมากอนนั้นก็จะคุยตอ  แตถาถามไปเรื่อยก็ตอบนะ แตถาตรงประเด็นเลยไมตอบ  
แตถาประเด็นของเพศสัมพันธนั้น  ถาคนนั้นมันโอเคเราชอบเราก็คุย ก็คือถาเราสนใจเราก็ไป  เรา
ไมสนใจเราก็เชิดไปก็เทานั้น” (เจี๊ยบ: กลาว)  

 “คืออีพวกนี้มันก็จะถามมาแลวก็ตอบไปเรื่อยๆ บางพวกนั้นมันก็จะมาอะไรแบบนี้เยอะนะ  
บางคนก็ชวนเลย   สนใจกูก็ไปไมสนใจก็ไมไป    ไมคอยสนใจเทาไหรนะที่จะโดนพวกนี้มันจะมา
แบล็คเมเพราะวาเราเองก็ไมไดมีอะไรที่ตองเสียหายอยูแลว” (ไอซ : กลาว) 

 
“แตถาพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธมานะ  ถาเขามาบอกชวนไปเราก็ไปนะเอองายดีมะ  คือที่

ตัดสินใจวาเออพอใจอยากไปก็ไป กแ็คนัน้  ถาเขาไมเอาเราก็ไม  แตถาไดก็คือไดไง  ถาไมไดก็

เชิดๆสวยๆไมคิดอะไรมาก  ที่มองวามันไมเสียหายเพราะมองวาตางคนตางความสุข  ก็มันไมไดไป

มีอะไรกันจริงๆ มันมีแคผานกลองแลวเรากส็องแคตัวเราไมไดสองหนาดวยเลยไมคิดวามันจะเสีย

อะไร   ไมสนใจดวยวาแคปรูปเราหรือปาว  อยากแคปกแ็คปไปสิ  คือเราไมไดซีเรียสอะไรอยูแลว

เพราะวามนัไมไดสนใจอะไรเพราะเราก็ปองกันตัวระดบัหนึ่งแลวใชไหมละ   ถาเราไดมันกเ็ชิดๆ

ไมมีอะไรที่เสยีหายไงกแ็คเสียมันน้ําเรากส็นุกๆเสียวๆจบ  ตางคนก็ตางมีความสุขก็เลยคิดวามันไม

เสียหายอะไรไงแลวก็ไมไดเปนอันตรายอะไรดวย” (เอะ : กลาว) 

 

“ มันเปนการปองกันสังคมอยางหนึ่งนะอยางที่เราปกตทิี่เห็นทัว่ไป  มันก็แคมีอะไรใน

กลองไมตองมาสารตอไงหรือมาเอากันจริงๆไง   จริงแลวปญหาสังคมมันมีอยูแลวนะ ก็แคมันมี

แคมฟรอกมาเปนสื่อเทานั้นเอง  แคแคมฟรอกนะมนักแ็คโปรแกรมเพราะปญหาสังคมมันมีอยูแลว   
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แคมฟรอกมันไมไดเพิ่ม   ไมไดลดเลยเพราะวามนัก็มีเกิดขึ้นอยูแลว  คอืมันสามารถที่จะยอมรับได

แลว เพราะยังไงมันก็ไมใชตวัที่ทําใหเกดิปญหาของสังคมเลย” (เน : กลาว) 

“ ไมใชวาไมมแีคมฟรอกแลวมันปญหาสังคมมันจะไมเกดิเลย  แลวใชวามีแคมฟรอกแลว

มันจะทําใหเพิม่ปญหาสังคมก็ไมใช  มันกแ็คคุยกนัปกตใินแคมฟรอกเทานั้น  ชอบกนัคุยกนัถูกคอก็

ไปก็แคนัน้มันอยูที่คนมากกวาวาจะมวีิจารณญาณแคไหน  คือมันกออยูที่หวัสมองคนคิดนะ   วามนั

จะคิดไดในประมาณไหน จะเขียวจะเหลืองจะแดงก็คิดไปสิใชมะ”   (ปอม: กลาว) 

 

“อยางที่สังคมมันมองวาไออยางนั้นไมได  อยางนี้ไมไดมนัก็กลับไปอยูในสมัยเพราะเจา

เหานูนไมตองเอาเขามาหลอก ทีวี วิทยนุะไมตองมาพัฒนาใหมนัเจริญหลอก  ถาคิดวามันเปน

ปญหาสังคมงั้นคุณกไ็มตองเอาเขามา  จะเอาเขามาทําไม   ไมตองมาพฒันากัน  เพราะมันกแ็คสําเร็จ

ความใครตรงหนาจอมันก็จบ  มันไมเหน็จะเปนปญหาสังคมตรงไหนเลย  ยิ่งไปปดมันก็อยากดใูช

มะ  หรือวาจะปดไปเลยแลวก็ไปขมขืนกนัตามขางถนนเหมือนที่เปนอยูแบบเมื่อกอนที่เห็นๆอยูนะ

ทําไมไมคิด” 

 (อุม : กลาว) 

 

“ถามวาในตวัแคมฟรอกนั้นมันอาจเปนตวัชวยลดปญหาสังคมดวยซํ้า  คือมันก็แคมีอะไร

กันหนาจอกนัเทานั้นเองแลวก็จบ”  (วี : กลาว) 

 

“ อยางเรื่องที่มันมีอะไรกนัแลวโชวผานกลองนั้นมันก็เหมือนกับเรานั่งดูหนังโป  ก็

เหมือนวาเราไปโหลดดูเองนัน้แหละดีไมเสยีเงิน  ตางแตตรงที่แคเรามาเปดกองดกู็เทานั้นเอง   สวน

ถามันชวนกนัไปเอากันโชวอะไรนั้นนะกสุ็ดแตวามนัจะคิดยังไงก็เหมือนกับเรานะเปนเราโอเคเราก็

ไป  พวกโชวพวกนี้มันกแ็ความันมาทําใหเราดูก็เทานัน้เอง   ไมตองเสียเวลาโหลดกแ็คนั่งเฉย  หรือ

วาตามที่มีอะไรในกลองนั้นมันแคนั้นเอง   เวลามันจะมีอะไรกันก็แคสําเร็จความใครบนหนาจอมัน

ก็จบไมไดกอความวุยวายสกัหนอยจริงไหม” (แจค: กลาว) 
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ทัศนคติเก่ียวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลนแคมฟรอก(Camfrog)เพื่อปองกันผูสนทนาที่เขามาแสดง

ดานเพศผานกลองภายในหองสนทนา 

 

“กอนอ่ืนจะขอบอกเหตุผลเลยวาแคมฟรอกเนี้ย  บริษัทไทยแลนพอรตไดลิขสิทธิ์จาก

อเมริกา คือบริษัท มันซื้อลิขสิทธิ์มาแตเมื่อมันเอาเขามาแลว  มันไมไดมีรายไดอะไร  มันจึงเอาโคด

โปร รอยจอเขามาขาย  เพื่อใหมีเงินเขาบรษิัทมัน  นี้คือเหตุผลที่ทํากฎหมายตวันี้ออกมาบังคับใช  

ซ่ึงในอนาคตมันก็จะใหเลนแคมฟรอกโดยใชบัตรเติมเงนิเมื่อพอเปนแบบนี้แลวคนมนัที่มีกําลังซ้ือ 

มันก็สามารถหามาเลนได  สวนคนที่ไมมกีําลังซ้ือมันกจ็ะหาโปรแกรมอื่นมาเลนกนั พุดเลยตรงๆวา

มันออกกฎหมายนี้มากเ็พื่อเงนิเทานั้นเอง” (เจี๊ยบ:กลาว) 

ทัศนคติเก่ียวกับการสนทนาดานเพศและการแสดงโชวเร่ืองเพศภายในหองสนทนาโปรแกรมแคมฟ

รอก (Camfrog) 

 

 “มันคือเร่ืองปกติของมนุษยเราวามันก็โชวอยูไมใชเหรอ เดินตามแถวสลีมพัฒพงษ

เยอะแยะ  มันไมอันตรายกวาหรือทําไมมนัไมไปจับกันละ เอาเวลาไปทําไอที่มันเหน็ๆอยูแลวยังจะ

มีประโยชนกวาไหม”(ปอม:กลาว) 

 

 “ซ่ึงถาหากเรามองสองดานมันอยูที่คนนะวาคนมันจะเอาไปทําอะไรมากกวาถาทําในดาน

ดีก็ดีไปคือเร่ืองจริงนะอยากจะบอกวาจดุประสงคของแคมฟรอกที่เขาเอาเขามานั้นนะเพื่อใหคนหู

หนวกจะไดเลนสนทนากนันั้นแหละคือวตัถุประสงคจริงๆแตไอคนทีม่ันวิปริตนัน้แหละที่เอามา

สรางใหมันเกดิปญหาแตมนัก็คือคนสวนนอยไง  แตส่ือกบัประโคมใหมันเปนเรื่องใหญ ” (โตง:

กลาว) 

 

“ เขาแบงโซนอยูแลววาหองนี้ 18+ หองนัน้หองธรรมดาที่ต่ํากวา 18+   ดังนั้นเขาจะทาํ

อะไรก็เร่ืองของเขาสิใชไหม เพราะวามันไมไดเอาเลขบตัรประชาชนไง ถาหองปกตนิั้นพอแมก็คอย

ชวยดแูลกันเทานั้นเอง  อยามันแตเอาเวลาไปทํามาหากนิมันเปนขออางมากกวา  เมือ่คนที่อยากเขา

หอง18+ ไมเคยเลนใสอายแุลวก็สมัครเขาไปแลควักเงินซื้อโปรเพื่อใหสองคนไดเยอะๆก็แคนัน้เอง
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ไมเห็นจะเปนการสรางปญหาตรงไหนเพราะมันก็มีสมองคิดกันแลวนะ 18 ปไมใชคนไมมี

การศึกษารูวาอะไรควรอะไรไมควรใชไหมละ   ”( เน : กลาว ) 

 

“คืออยากใหมอง2ดานมากกวานะ  คือถาคนที่อายุมากกวา 18 อยูแลวกใ็หเสรีภาพตามที่เขา

ตองการ ในการเลนได แตถาอายุต่ํากวาก็จะอยูในการควบคุมของพอแม   แตการใสขอมูลมันก็

สามารถโกงในเรื่องของอายไุด   ซ่ึงมันสามารถชวยได   หากมีการสมคัรโดยใหรหสับัตรประชาชน

แลวใหสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเลย  แตสวนใหญคนที่ใสขอมูลเขามานั้นก็จะมกีารเปลี่ยนชื่อ

ตัวเองและใสประวัติตนเองในครั้งแรกที่เปนจริงเทานั้น   คร้ังที่สองก็เอาไวเผ่ือลืมชื่อ  แตจะ

เปลี่ยนเปนชื่ออ่ืน   เพื่อเขาหองอื่นหรือเพื่อปองกันตนเองอยางที่พวกเราทํากัน  แตสวนมากก็ไมได

คิดที่จะเปลีย่นชื่อสักเทาไหร  เพราะคนสวนใหญจะแอดชื่อเราและจําชือ่ของเราไดแลว   แตจะบอก

เลยวาเหตุผลจริงๆที่เอาแคมฟรอกเขามาในไทยนั้นเพื่อคนหูหนวกโดยเฉพาะ  เพราะมันมีแตภาษา

มือภายในหองนั้นเทานัน้ดังนั้นหองมันก็จะเงียบ 

มีชวงหนึ่งทีห่ามมีแคมฟรอกในประเทศไทย  คือ พวกนีก้็ออกมาเรียกรอง  กลุมนี้กค็ือพวก

กลุมหูหนวกออกมาเรียกรองวา   เขาไมสามารถใชในการสนทนาได  เพราะเขาจะเหน็ภาษามือผาน

กลองแลว  และอีกกลุมคือกลุมผูที่เอาแคมฟรอกเพื่อใชในการสัมมนาหรือประชุม  แตพวกที่เอาไป

ใชประโยชนมนัมีนอยแตก็สําคัญดังนั้นจึงตองจําเปนนําเอากลับมาใชอีก  ตอนที่แคมฟรอกถูกปด

นั้น  มีกลุมหลายกลุมออกมาตอตานเมื่อประมาณ 3 ปที่แลว    แตก็ตองแพคดีไป   เนือ่งจากแคมฟ

รอกเมื่อกอนหนานี้  ไมไดจดลิขสิทธิเปนของไทยเพราะมันเปนของอเมริกา ดังนั้นไทยจึงไมมีสิทธิ

ที่จะปดหรือหามเลนโปรแกรมแคมฟรอก  ซ่ึงปจจุบันก็มหีองบางหองที่มีการเตะคนที่เขามาโชว

โตกกัน     หรือมีบางหองที่มีจัดใหมีการโชวโดยเฉพาะ  แตมันก็มี ICT หรือบริษัทไทยแลนดพรอส

ที่เขามาดูแล  ไดเขามาดแูลซึ่งมันไมไดอยูที่ตัวเราการเกิดขึ้นแตละครั้งมันไมไดอยูที่ตัวเราหรือ

สังคมเพราะวาถามันมีพวกนี้  ก็เปนหนาที่ของเจาหนาที่  ที่จะตองปดหองนั้นไป  มนก็อยูที่วาพวก

นี้มันจะทํางานกันหรือเปลาก็เทานั้นเอง” (เจี๊ยบ : กลาว) 
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