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 จุดมุงหมายของการศึกษาวิจยันี้เพื่อคนหาพฤติกรรมการสนทนาออนไลนของผูใชอินเตอรเน็ต 
จากโปรแกรม “Window Live Messenger” โปรแกรม “TrueLife” และ โปรแกรม “Camfrog Vidoe 
Chat” ซ่ึงเปนโปรแกรมทีส่ามารถใชสําหรับการสนทนาไดทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา 
โดยทําการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป กับ อีก 1 เดือน เร่ิมตั้งแตวนัที่ 23 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2550 ผูวิจัยไดใชช่ือที่ตั้งขึ้นสมัครเขาเปนสมาชิกสําหรับการสนทนา และไมเปดเผยสถานะ
ที่แทจริงของผูวิจัย หลังจากนั้น ผูวิจยัทําการประกาศหาเพื่อนผูสนใจที่ตองการรวมสนทนารวมทัง้เขา
ไปสนทนากับผูที่ประกาศวาตองการเพื่อนสนทนา และไดเลือกกลุมตวัอยางตามโอกาสที่เปนคูสนทนา
ในแตละโปรแกรมจํานวนโปรแกรมละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน ผลการศึกษาพบวาผูที่ใชโปรแกรม
การสนทนาแตละโปรแกรมมีพฤติกรรมการสนทนาที่แตกตางกัน ผูทีส่นทนาบน TrueLife สวนมากมี
พฤติกรรมที่เปนรูปแบบเปนทางการ (Formal Behaviors) รักษากติกามารยาทการสนทนาออนไลน 
(Online Chat Room Etiquettes) ในการสนทนาบทอินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาไดแกผูสนทนาบน
โปรแกรม MSN และ Camfrog ตามลําดับ สําหรับเรื่องที่สนทนาแบงตามลําดับเนื้อหาสาระการสนทนา
จากมากที่สุดไดเปน 3 ลําดบั ดังนี ้ เร่ืองความรักและอารมณรัก รองลงมาไดแกเร่ืองทั่ว ๆ ไปทีไ่ม
เกี่ยวกับความรัก และลําดบัสุดทายเปนเรื่องการเมืองและการปกครอง นอกจากนีผ้ลการศึกษาพบวา
คุณลักษณะของโปรแกรมการสนทนาออนไลนมีผลตอพฤติกรรมการสนทนา ถาการสนทนาถูกบันทึก
ไวจะทําใหผูใชระมัดระวังการใชวาทกรรมในการสนทนา 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the online chat room behaviors on the Internet by 
using Window Live Messenger or MSN, Truelife, and Camfrog Video Chat programs.  These 
programs were used for chatting both synchronous and asynchronous methods.  This study had been 
being conducted for one year and one month started from October 23rd , 2006 to November 23rd , 2007.  
The researcher used a pseudo name applied to the chatting rooms and disguised identities.  Then, the 
researcher announced through the online chat room inviting for conversation and jointed the invited 
conversation.  There were 135 chatters selected by chance in which there were 45 chatters in each 
program.  The results indicated that there were different behaviors of users among the chatroom 
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programs.  The users of TrueLife program had the most formal conversation and the online chat room 
etiquettes, followed by the users of Window Live Messenger and Camfrog Video Chat programs 
respectively.  The issues of conversation were classified into three categories according to the hit 
issues.  They were the issues of love and romance, general issues which not related to love and 
romance, and politics respectively.  Moreover, the finding showed that the feathers of chatting 
programs had a crucial role on conversation behaviors of the users.  If the conversations were 
recorded by the programs, the users were aware of using language for online conversations. 
(Keywords: Online Chatting, Online Behaviors, Window Live Messenger, TrueLife, Camfrog) 
 
บทนํา 
 การสนทนาออนไลนไดรับความนิยมมากในกลุมผูใชอินเตอรเน็ต มีโปรแกรมที่ผูใชสามารถ
เลือกใชไดตามความตองการจํานวนมากทัง้นี้ขึ้นอยูกับคณุลักษณะของโปรแกรมที่ผูใชตองการ เมื่อผูใช
ไดเลือกใชโปรแกรมใดก็ตาม พฤติกรรมการสนทนาจะคลอยตามกบัลักษณะการใชวาทกรรมสาํหรับ
การสนทนาในโปรแกรมนัน้ การวิจยันี้เลือกศึกษาโปรแกรมการสนทนาที่มีคุณลักษณะแตกตางกนั และ
เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบนัไดแก โปรแกรม Window Live Messenger 
โปรแกรม TrueLife และ โปรแกรม Camfrog Video Chat ทั้ง 3 โปรแกรมมีคุณสมบัติเหมือนกันที่
สามารถใชสนทนาออนไลนบนอินเตอรเนต็ได โดยแตละโปรแกรมมคีุณลักษณะทีแ่ตกตางกันดังนี้ 
 Window Live Messenger เปลี่ยนมาจาก MSN (Messenger) หรือ msn.com เรียกยอ ๆ กันใหหมู
ผูใชวา “เอ็ม” เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมมาก เปนโปรแกรมที่ใช E-mail Address เปน Username 
ผูใชโปรแกรมนี้ตองมี E-mail Address ของตนเองซึ่งสวนมากจะเปนผูที่ใช xxx@hotmail.com ใน
ปจจุบันไมจํากัดวาตองเปน xxx@hotmail.com เทานั้น xxx@yahoo.com ก็สามารถใชไดเชนกัน การ
ตรวจสอบผูสมัครเขามาใชเพียงแคมี E-mail เปนสําคัญ คุณลักษณะของโปรแกรมสามารถใหคูสนทนา
สามารถสนทนาแบบประสานเวลา (Synchronous) หรือสนทนาพรอม ๆ กันในเวลาเดียวกันได ไดหลาย 
ๆ คน โปรแกรมมีคุณสมบัติใหสามารถมองเห็นคูสนทนาดวยกลอง Webcam และสามารถสนทนาได
ทั้งการใชตัวอักษรและเสียงพูด สงภาพ ลายมือ ภาพอารมณ หรือ Emoticon และ Winks รวมทั้ง
แฟมขอมูลไดดวย รวมทั้งไดผนวกเอาคุณสมบัติของ Window และ WWW หรือ เวป มาใชรวมกันไดอีก
ดวยเชนกนั โปรแกรมนี้ไมไดออกแบบไวสําหรับใหมีการบันทึกการสนทนา เวนเสียแตผูใชตองการ
บันทึกก็สามารถทําได เมื่อเลิกสนทนาหรือปดหนาตาง ขอความที่สนทนาจะถกูลบไปดวย แตก็ยัง
สามารถฝากขอความไวไดไมมากนักสําหรับคูสนทนาที่ไมอยูในสถานะออนไลน โดยขอความจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคูสนทนาอีกฝายหนึ่งเขามาออนไลนหรือจะสงขอความทาง E-mail ก็ได การสนทนานิยม
เปนแบบหนึ่งตอหนึ่งพรอมกันกับอกีหลาย ๆ คน หรือจะมีผูรวมสนทนาดวยก็ไดแตตองไดรับความ
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ยินยอมจากคูสนทนาเดิมกอน ไมมีระบบการตรวจสอบการใชขอความที่ไมเหมาะสมเพราะเปนการ
สนทนาระหวางบุคคล ไมมีผูอ่ืนลวงรูได 
 

   
 

การสนทนาแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือพรอม ๆ กันกับอีกหลาย ๆ คนก็ได 
 

   
 

ตัวอยางหนาจอของ Window Live Messenger หรือ MSN 
 
 TrueLife เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นมาสําหรับผูที่ใชบริการอินเตอรเน็ตของ True เปนสําคัญแต
ไมไดจํากัดเฉพาะลูกคาของ True เทานั้น โปรแกรมนีน้ิยมเรียกในหมูผูใชวา “ทรู”  การสนทนาเปน
แบบไมประสานเวลา (Asynchronous) โปรแกรมนี้มีสมาชิกเกือบ หาแสนคน ลักษณะของโปรแกรมจะ
เปนการใหผูใชเขาไปสรางบาน (“miniHOME”) และตกแตงบานใหสวยงาม เพือ่สมาชิกจะไดเขาไป
สนทนาฝากขอความไวเรียกวา Comment นิยมเรียกสั้น ๆ ในกลุมผูใชวา “เมน” เจาของบานสามารถ
สนทนาตอบไดจากในบานของตนหรือเขาไปเยีย่มบานของผูที่มาเยี่ยมและไปเขยีนขอความไวในสมุด
เยี่ยมไดเชนกนั โปรแกรมนี้สามารถบันทึกขอมูลสวนตัว เก็บรูปภาพตาง ๆ แตไมมีการสงภาพวีดิทัศน
สด ๆ แตสามารถบันทึกเปนวีดีทัศนเก็บไวในบานใหผูมาเยี่ยมเปดดไูด และยังมเีร่ืองราวที่เจาของบาน
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ตองการเขียนไวใหผูมาเยีย่มอาน (Web Blog) รวมทั้งสามารถบันทึกและจัดเกบ็ขอความไวไดอีกดวย 
เปนการสนทนาไดกับทกุคนที่เปนสมาชกิของ TrueLife เทานั้น ผูใชตองสมัครสมาชิกจึงจะสามารถ
ใชได และการสมัครมีระบบการตรวจสอบขอมูลมากยากแกการแจงขอมูลเท็จทั้งหมด และมีระบบการ
ตรวจสอบขอความ “เมน” ที่ไมเหมาะสมดวย 
 

   
 

ตัวอยางหนาจอของ TrueLife 
 
 Camfrog Video Chat เปนโปรแกรมสนทนาที่สามารถทําไดทั้งการสงขอความ การใชเสียงพูด 
และมองเหน็ภาพผานกลอง Webcam ไดดวย นยิมเรยีกในหมูผูใชวา “กบ”  และเรยีกการดภูาพวดีทิัศน
ของคูสนทนาวา “สอง” แรกเริ่มของการออกแบบโปรแกรมมีไวสําหรับผูที่เปนใบ สามารถใชภาษามือ
ผานกลอง Webcam บนอินเตอรเน็ตได แตผูใชทั่วไปกส็ามารถใชไดเชนกันและนําไปใชสําหรับ “สอง” 
สําหรับผูตองการดู หรือ “โชว” (Show หรือ แสดง) สําหรับตองการใหผูสองมองเห็นตนเองในขณะที่
กําลังมีการทํากิจกรรมตาง ๆ ขณะสนทนาไปดวย และไดรับความนยิมมากเนื่องจากสามารถเห็นภาพ 
และใชเสยีงพดู และขอความดวยตัวอักษรไดดวย การสนทนาเปนแบบประสานเวลา (Synchronous) 
หรือ เปนการสนทนาแบบสด ๆ (Live) จึงทําใหการสนทนากับผูที่อยูในที่ตาง ๆ จะไกลเพียงไหนก็
สามารถสนทนาและมองเหน็กันได กลุมสนทนาจะถูกจัดไวตามความสนใจแยกเปนหอง ๆ (Room) แต
ละหองจะมีผูที่ทําหนาที่เปนผูประกาศ หรือ “ดีเจ” ทําหนาที่เปดเพลงใหฟงหรือชักนําการสนทนา 
ชักชวนใหสนทนาในประเดน็ตาง ๆ และชกัชวนใหสองดูสมาชิกแตละคน เปนตน การสนทนาเปน
แบบเปดเผยผูที่อยูในหองสามารถรับรูการสนทนาได หรือถาไมตองการใหผูอ่ืนรับรูก็จะใชหนาตาง
สวนตัวสนทนา เรียกวา “ซิบ”  หรือใช IM (Instant Message) การสมัครเปนสมาชิกไมมีการตรวจสอบ
อะไรมาก ผูเขาไปใชสามารถใหขอมูลตามที่ตองการจะใหกไ็ด ผูใชไมนิยมใหขอมลูจริง ไมมีระบบการ
ควบคุมการใชขอความสนทนาที่ไมเหมาะสมมากนัก สวนมากเปนการควบคุมกันเองของผูที่ดูแลหอง 
อาจ “เตะ” หรือ “แบน” ผูใชไมใหเขาไปในหองนั้นไดอีก เวนเสียแตไปเปลี่ยนชื่อมาใหมหรือใชเครื่อง
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ที่มีไอพีใหมในกรณีที่ถูก “แบน” ดวยการหามเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไอพีนั้นเขาไปในหอง แตถาการ
แสดงหรือการสนทนาของสมาชิกเปนที่พอใจของสมาชิกอื่น ๆ หรือคนดูแลหองพอใจ คนดแูลหองก็จะ
ให “สี” ซ่ึงจะเปนสีที่ปรากฏเปนสีของชื่อสมาชิกที่มีสิทธิพิเศษ ซ่ึงสีปกติจะเปน “สีดํา” โดยเริ่มจากสี 
น้ําเงิน ถือวา เปนสมาชิกประจําที่ดี “สีเขียว” ดีขึ้นไดสิทธิที่จะ “เตะ” สมาชิกอื่น ๆ ที่ตนเองไมพอใจได 
“สีแดง” เปนลําดับเทียบเทาเจาของหอง เปนสมาชิกที่ไดรับสิทธิสูงสุด นอกจากนั้นยงัสามารถใหสี
เฉพาะกจิเชน “สีเทา” เพื่อใหงายสําหรับสมาชิกอื่นสังเกตแลวเขาไปเลอืก “สอง” ดูการทํากิจกรรมของ
สมาชิกผูนั้นและรวมสนทนาดวยได 
 

   
 

ตัวอยางหนาจอ Camfrog 
 
จุดประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย 
 การวิจยันี้มีจดุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนาออนไลนบนอนิเตอรเน็ตจากรูปแบบ
ของโปรแกรมที่ใหบริการสําหรับการสนทนาที่มีคุณลักษณะทีแ่ตกตางกัน และไดกาํหนดสมมุติฐาน
ของการวิจยั วา ผูที่ใชโปรแกรมการสนทนาแตละโปรแกรมมีพฤติกรรมการสนทนารักษามารยาทใน
การสนทนาออนไลน (Online Chat Room Etiquette) แตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเลือกโปรแกรมที่จะทําการศึกษาโดยทําการสอบถามการใชโปรแกรมการสนทนา
ออนไลนบนอนิเตอรเน็ตจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 2549 และไดเลือกโปรแกรมทีไ่ดรับความนยิมจาก
นักศึกษาจํานวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Window Live Messenger หรือ MSN และโปรแกรม 
Camfrog และไดเลือกโปรแกรมที่ใชสําหรับการศึกษานี้เพิ่มอีก 1 โปรแกรมคือ TrueLife รวมเปน 3 
โปรแกรม ซ่ึงทั้ง 3 โปรแกรมมีคุณสมบัติที่ใชสําหรับการสนทนาออนไลนบนอินเตอรเน็ตไดเหมอืนกนั 
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แตมีคุณลักษณะของการใชโปรแกรมที่แตกตางกันดังกลาวขางตน จากนั้นผูวจิัยไดทําการสมัครเขาเปน
สมาชิกของทั้ง 3 โปรแกรมโดยการใชช่ือที่ตั้งขึ้นและไมเปดเผยสถานะที่แทจริงของผูวิจัย ในแตละ
โปรแกรมผูวิจยัใชช่ือหลาย ๆ ช่ือ สําหรับการสนทนากับผูที่เปนสมาชิกเพือ่ไมใหซํ้ากนั โดยใช
ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป กับอีก 1 เดือนเต็มโดยเริ่มสมัครเขาเปนสมาชิกวันที่ 23 ตุลาคม 2549 และ
ทําการศึกษาเกบ็ขอมูลการสนทนาจนถึงวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2550 โดยใชแบบแผนการสังเกต การ
สนทนาโดยยดึแนวกตกิามารยาทการสนทนาออนไลน (Online Chat Room Etiquette) กวาง ๆ ดังนี ้

1.  ไมใชตัวอักษรขนาดใหญเกินไป หรือตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษที่มีสีฉุดฉาดบาดตา 
 2.  ไมเรียกชื่อ หรือ ใชตั้งชื่อใหผูสนทนาในภาษาทีห่ยาบคาย 
 3.  ไมคัดลอกแลวสงขอความคัดลอกมากเกินความจําเปน (Don’t Flood) 
 4.  ไมเกี้ยวพาราสีกับคูสนทนา (Don’t Flirt) 
 5.  สุภาพกับคนที่เขามาใหม 
 สําหรับเนื้อหาสําหรับการสนทนาใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและจัดกลุมเนื้อหาที่ผูสนทนาใช
เปนสาระของการสนทนา แลวทําการจัดลําดับเนื้อหาทีน่ยิมใชในการสนทนเปน 3 อันดับแรก 
 ผูวิจัยใชการเกบ็ขอมูลดวยการบันทึกจํานวนผูที่สนทนากบัผูวิจัยในแตละโปรแกรม และบันทึก
เนื้อหาของการสนทนา และสังเกตการสนทนาและบันทกึเนื้อหาจากขอความที่ปรากฏในหองสนทนา
หรือขอความที่ใชสําหรับการสนทนาทั้งนีข้ึ้นอยูกับลักษณะของโปรแกรมที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล ผูวิจัย
ใชการเปลี่ยนชื่อผูใช (Username) สําหรับการสนทนาในแตละวันและในแตละโปรแกรม แสดงตวัวา
เปนทั้งเพศชายบางเพศหญิงบางเพื่อเก็บขอมูลกับผูสนทนาใหไดมากทีสุ่ดในทุกแงมมุ จํานวนของผู
สนทนาที่ทําการศึกษาในแตละโปรแกรมมีจํานวนโปรแกรมละ 45 คน ทั้ง 3 โปรแกรมรวมเปน 135 คน 
ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชสําหรับการสนทนาแตละคนประมาณ 1 สัปดาห และใชเวลาสนทนาเฉลี่ยคนละ 5 
คร้ัง ๆ ละ ประมาณ 30 นาทตีอคนซึ่งสามารถสนทนาพรอมกันไดคร้ังละหลายคน การดําเนินการเก็บ
ขอมูลดําเนินการในชวงเวลา 19: 00 น. ถึง 24:00 น. กลุมผูใชจึงเปนกลุมที่ใชโปรแกรมสนทนาเฉพาะ
เวลากลางคืนเทานั้น 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวาผูที่ใชโปรแกรมการสนทนาแตละโปรแกรมมีพฤตกิรรมการสนทนาที่
แตกตางกันเปนไปตามสมมตุิฐานการวิจัย ผูที่สนทนาออนไลนดวยโปรแกรม TrueLife สวนมากมี
พฤติกรรมที่เปนรูปแบบเปนทางการ (Formal Behaviors) รักษากติกามารยาทการสนทนาออนไลน 
(Online Chat Room Etiquettes) ในการสนทนาบทอินเตอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาไดแกผูสนทนาบน
โปรแกรม Window Live Messenger หรือ MSN สวนโปรแกรม Camfrog Video Chat เปนการสนทนาที่
มีพฤติกรรมตามสนองความตองการทางอารมณของผูสนทนามากที่สุดโดยผูสนทนาสามารถสรางติกา
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มารยาทสําหรับการสนทนาและมีการควบคุมกันเอง หรือไมมีกติกาใด ๆ ในการควบคุมเลยก็ไดขึน้อยู
กับกลุมสนทนาถายอมรับและพอใจในพฤติกรรมนั้นกส็ามารถใชพฤติกรรมนั้นในการสนทนาได 

ดังนั้นการเลือกใชโปรแกรมสําหรับการสนทนาสามารถบอกถึงลักษณะของความตองการและ
แบบแผนการสนทนาของผูเลือกใชโปรแกรมการสนทนาได ถาผูใชตองการสนทนาที่เปนแบบแผนมี
การตรวจสอบและรักษากติกามารยาทการสนทนาผูใชควรเลือกใชโปรแกรม TrueLife ผูปกครอง
สามารถแนะนาํโปรแกรมนี้ใหกับบุตรหลานของตนที่เปนเยาวชนในการใชสําหรับการสนทนาบน
อินเตอรเน็ต ผูที่ใชโปรแกรมนี้สวนมากเปนเด็กและผูใหญตอนตนมอีายุเฉลี่ยประมาณ 19 ป ผูวิจัยไม
พบการใชภาษาหรือถอยคําที่ไมสุภาพจากผูใชโปรแกรมนี้ ทั้งนี้เนื่องจากขอความตาง ๆ ของผูสนทนา
เปนแบบเปดเผยและจดัเก็บบันทึกไวสําหรับใหคูสนทนาหรือผูอ่ืนสามารถเขามาอานได การใช
สัญลักษณทางอารมณ (Emoticon) มีจํากดัเฉพาะที่กําหนดใหจากโปรแกรมไมมีใหเลือกมากและยุงยาก
ในการเพิ่มเติมหรือใชนอกเหนือจากที่กําหนดให รวมทัง้ผูใชที่สมัครเขาเปนสมาชิกนั้นผูบริหารระบบ
สามารถตรวจสอบไดงายเพราะมีขอมูลที่สามารถตรวจสอบไดถามีกรณีจําเปนที่ผูดแูลระบบตอง
ตรวจสอบ 

สวนพฤติกรรมการสนทนาดวยโปรแกรม Window Live Messenger นัน้ เหมาะสําหรับผูใหญที่
ตองการพูดในเรื่องที่เปนสวนตัวมาก ๆ เปนไดทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา สามารถสง
ภาพและเสียงได เปนการสือ่สารเฉพาะระหวางบุคคลที่มี E-mail ที่สามารถติดตอกันไดอยูแลว และมี
สัญลักษณทางอารมณหรือ Emoticon จํานวนมากใหเลือกใช มีบริการดาวนโหลดใหเพิ่มหรือใหใชได
ทั้งที่คิดราคาและไมคิดราคา ซ่ึงมีทั้งภาพที่สอไปในทางลามกอนาจารหรือภาพที่ส่ือความหมายสองแง
สองงาม รวมทั้งโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มเติมหรือสรางสัญลักษณทางอารมณขึ้นไดเองสําหรับการสื่อ
ความหมายเฉพาะระหวางบคุคลและสามารถคัดลองสงตอ ๆ กันไปไดไมจํากดั ผูที่ใชควรเปนผูทีม่ีวุฒิ
ภาวะแลว ถาเปนเด็กควรตองมีผูใหญคอยใหคําแนะนําตรวจสอบการใชโปรแกรมนี้เปนบางเปนระยะ ๆ 
ผูใชโปรแกรมนี้มีทุกเพศทกุวัย เพราะเปนโปรแกรมที่ใชรวมกับ E-mail การสนทนาไมไดออกแบบไว
ใหมีการบนัทกึ เมื่อจบการสนทนาขอความจะถูกลบทึ้งไป การใชภาษาและการรักษากติกามารยาทใน
การสนทนาออนไลนบนอินเตอรเน็ตจึงไมเปนประเด็นสาํคัญที่คูสนทนาตองระมัดระวัง เพราะจะเปน
การสนทนาระหวางคูสนทนาเปนสําคัญ ในโปรแกรมนีจ้ะมีการใชภาษาที่ไมถูกตองตามหลักภาษามาก
ที่สุด และมีคําศัพทใหม ๆ มากสําหรับการสนทนา ทั้งนี้เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการพิมพ ภาษา
ที่ใชจึงเปนภาษาที่ใชส่ือสารและเขาใจไดระหวางคูสนทนา ซ่ึงบางคําเปนภาษาที่สรางขึ้นมาสําหรับใช
สําหรับการสนทนาดวยโปรแกรม “เอ็ม” หรือสําหรับ “การเลนเอ็ม”โดยเฉพาะ ผูปกครองจึงตองอธิบาย
ใหกับเด็กทีใ่ชโปรแกรมนี้ในประเดน็ของการใชภาษาใหถูกตองเมื่อตองใชกับการเขียนหรือการสื่อสาร
ภายนอกโลกของ Cyberspace  
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สําหรับโปรแกรม Camfrog Video Chat นั้นเปนการสนทนาที่สามารถเห็นไดทั้งภาพและเสียง 
ขอความที่ใชส่ือความหมายเปนที่เปดเผยไดและสามารถสนทนาเฉพาะคูสนทนาได เปนการสนทนา
แบบประสานเวลาหรือ สด ๆ (Live) เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ไมมีการตรวจสอบการเปนสมาชิกของผู
ที่เขาใชโปรแกรม และการสนทนาไมออกแบบไวใหมีการบันทึกจดัเก็บไวจึงทําใหผูใชกลาที่จะแสดง
พฤติกรรมหรือวาทกรรมตาง ๆ ไดตามใจชอบ ขึ้นอยูกับวากลุมสนทนานั้นยอมรับไดหรือไม หอง
สนทนาแตละหองมีแบบแผนพฤติกรรมตามธรรมชาติของแตละหอง บางหองมีกติกามายาทอยาง
ชัดเจนและรักษาอยางเครงครัด บางหองไมมีเลย พฤติกรรมจึงมีความหลากหลายมาก ผูปกครองจงึไม
ควรใหบุตรหลายของตนเขาไปใชโปรแกรมนี้จนกวาจะมีวุฒิภาวะทีเ่หมาะสมแลว ถึงแมวาจะมีการ
กําหนดการสนทนาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หรือมาตรการปองกันเยาวชนไวในระบบของโปรแกรม
ก็ตามแตยังไมสามารถควบคุมไดจริงจัง สําหรับผูปกครองที่มีบุตรหลานเปนผูพิการทางการไดยนิหรือ
เปนใบ ซ่ึงโปรแกรมนี้มปีระโยชนมากสําหรับผูพิการเหลานี้สามารถใชส่ือสารระหวางกันควรตองมี
การแนะนําอยางใกลชิดในการเลือกใชโปรแกรมนี ้

สําหรับเรื่องที่สนทนาแบงตามลําดับเนื้อหาสาระการสนทนาจากมากทีสุ่ดไดเปน 3 ลําดับ ดังนี ้
เร่ืองความรักและอารมณรัก รองลงมาไดแกเร่ืองทั่ว ๆ ไปที่ไมเกีย่วกบัความรัก และลําดับสุดทายเปน
เร่ืองการเมืองและการปกครอง นอกจากนี้ผลการศกึษาพบวาคุณลักษณะของโปรแกรมการสนทนา
ออนไลนมีผลตอพฤติกรรมการสนทนา ถาการสนทนาถูกบันทึกไวจะทําใหผูใชระมัดระวังการใชวาท
กรรมในการสนทนา 
 


