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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง "การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์" เพ่ือท าความเข้าใจ

พฤติกรรมการใช้การสนทนาและความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ใช้การสนทนาทางอินเทอร์เน็ตนั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน  Beetalk 

Application 
3. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reseach) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ซึ่งใช้วิธีแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บ
ข้อมูลไปแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk 
Application เป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาช่วงอายุไม่เกิน 24 ปี 
จ านวน 2 คน กลุ่มคนท างานช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 8 คน โดยท าการศึกษาในระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2558 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk Application ใช้นามแฝง
มากกว่าที่จะใช้ชื่อจริงในการสนทนา เพ่ือดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาสนทนาด้วย มีการใช้ข้อความทักทายที่
น่าสนใจผสมผสานข้อความต่างๆที่ใช้ในการสนทนานั้นไปกับรูปภาพ สัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์ต่างๆ มีการ
ใช้ศัพท์ที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม ผู้สนทนามีการปกป้องตนเองในการสนทนา โดยสวมบทบาทสมมติหรือ
ปกปิดข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไว้ ผู้สนทนาบางคนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะของชุมชน
เสมือนจริง มีการแบ่งเป็นชุมชนเสมือนจริงย่อยๆ อยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย 
บางครั้งในเวลาเดียวกันมีการทับซ้อนกันและเคลื่อนย้ายของชุมชน  

ส่วนในด้านความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลมีการน าโปรแกรมสนทนา Beetalk Application ไปใช้
ประโยชน์น้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ความ
สนุกสนาน ความบันเทิง และในอนาคตอาจมีแนวโน้มการใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk Application 
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เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาที่ตามมา จึงต้องมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการ ให้ความรู้ 
Beetalk Application ผ่านช่องทางต่างๆ และการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนสิ่งที่ไม่เหมาะสม  

ส่วนขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application ประกอบไป
ด้วยการสมัครสมาชิกและสร้างประวัติข้อมูลส่วนบุคคล การค้นหาเพ่ือนสมาชิก การแนะน าตัว กา ร
สนทนาและการสร้างความไว้วางใจ การตัดสินใจนัดพบและการพัฒนาความสัมพันธ์ โดยอาศัย  
Beetalk Application ที่สามารถลดอุปสรรคด้านเวลา สถานที่ รวมทั้งมีการรวมขั้นตอนของการสร้าง
ความสัมพันธ์ ที่ต่างกับการสื่อสารในโลกจริงที่ ไม่สามารถท าได้ การสร้างความสัมพันธ์ในโลก
อินเตอร์เน็ตก็สามารถ ท าได้เพียงระดับต้นเท่านั้น อาจต้องใช้การสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตาในโลกจริง
มาสานต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วย 

ค าส าคัญ : ผู้ใช้ Beetalk Application พฤติกรรม ความคิดเห็น ขั้นตอนการพัฒนา
ความสัมพันธ์ 

 
Using Internet to find friends through online media 

Abstract 
The objectives of research title “Using Internet to find friends through online 

media” To better understand the behavior of the conversation and the relationship 
between the users of the Internet chat. The objective is to  

1. To understand the internet user behaviors to find friends by using the 
Beetalk Application 

2. To learn how people think about using the Beetalk Application to find friend 
3. To study the process of the relationship development of friends who knows 

each other through the Beetalk Application 
The researcher used the quantitative methods by the in-depth interview using a 

chain snowball during the period of April-June, 2015. And the 10 samples had 
experienced in using the Beetalk Application more than 1 year. They are comprised of 
two students at aged 24 and eight workers at aged 30.    

The results showed that the informant (samples) of Beetalk application users 
tended to use their alias better than their real name to attract other users. The 
informant usually used catchy greeting texts with symbols, photos and stickers to grab 
other users’ attention. They tended to use specific words which could understand only 
among their community. Also they tended to covered up themselves or hide their 
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personal information for protecting themselves from other parties. Some Beetalk users 
interacted and continued their relationship constantly. They have created virtual 
communities, lived together and be connected through their relationship. These 
communities sometimes overlapped and could move around. 

The informant thought the Beetalk application mostly had been used to 
facilitate their communication, entertainment and having fun rather than benefiting the 
Beetalk in useful ways. It is likely that the trend of Beetalk the future may result in 
some consequences. Educating the use of Beetalk applications and opening up various 
channels for inappropriate behaviors could prevent and solve problems.          

The process of building friendship with Beetalk users started with enrolling the 
subscription, creating the personal profile, searching for friends, self-introducing, 
starting conversation and finally, building credibility. Building relationship by using 
Beetalk application not only could overcome time and location barriers but also could 
create processes of building relationship that are impossible in the real life, however, 
some limitations remained. So building relationship through real world, face to face 
communication, continue its significant role in developing the real relationship.          

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ท่ามกลางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่ก้าวหน้า มีความทันสมัยมากขึ้น มีเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และยังรวมถึงสมาร์ทโฟนอย่างไอโฟน และแอน
ดรอยด์ โดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนค่อนข้างสูง นับตั้งแต่ตื่นนอนไปจนเข้า
นอน อินเทอร์เน็ตได้ถูกน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูล จนส่งผลให้เกิด
ระบบเครือข่ายสังคมไร้พรมแดน ที่สามารถสื่อสารและส่งผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจ ากัดของ
ระยะทางและเวลา มีความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร เราจึงสามารถติตต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้น เมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเป็นอย่างมาก มนุษย์จึงยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม ทั้งด้านความคิด พฤติกรรม และขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ ส่งผลให้แนวโน้มของการหา
เพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์จึงเพิ่มขี้นตาม ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนไปตาม ซึ่งปัจจุบันมี
สิ่งเร้ามาก ท าให้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์จึงกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของวัยรุ่นในยุคนี้ และไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าปัจจัยที่5 ของการ
ด ารงชีวิตคือการติดต่อสื่อสารบนโลกไซเบอร์ไปแล้ว  

 นับจากช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า  สนทนา
ออนไลน์ (chat) เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกที่ทุกคนต้องการ ท าให้เกิดสภาวะของโลกแห่งความจริงที่
ซ้อนทับอยู่กับโลกที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เน็ตผู้สนทนาจะมีความรู้สึกต่อการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตที่
สามารถปกปิดเพศ บุคลิกภาพ และสร้างความเป็นตัวตนในการสนทนาที่แตกต่างออกไปจากสภาพ
ความเป็นจริง ในโลกไซเบอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนั้น มีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล ทั้งเว็บไซต์ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ แอพลิ
เคชั่น พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ เกมออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากในผู้คนยุคสมัยนี้ และยังมีการพัฒนาต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

การสนทนาออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะใช้งาน ข้อดีที่คือการได้
รู้จักผู้คนมากข้ึน ได้แนวความคิดหลากหลาย มองโลกได้กว้างขึ้นโดยที่เป็นการลดช่องว่างด้านเวลา และ
สถานที่ ท าให้ได้รับรู้ประสบการณ์ของผู้อ่ืนพร้อมกับเผยแพร่ประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นประโยชน์ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ส่วนข้อเสียเป็นอาการติดสนทนา
ออนไลน์ไม่สนใจกิจกรรมอื่นนอกจากสนทนาออนไลน์  

ถึงแม้การสนทนาออนไลน์หรือ chat จะมีประโยชน์มหาศาล แต่ในทางกลับกัน ก็มีความเสี่ยง
ทุกครั้งเมื่อลูกหลานของท่านออนไลน์ เราควรรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้แต่เนิ่นๆ เพ่ือป้องกันลูกหลานจาก
ภัยอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ เปิดรับสิ่งที่ไม่เหมาะสม เมื่อเข้าไป ในบาง
เว็บไซต์ มีความเป็นไปได้ที่จะเด็กจะเจอกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น โฆษณาชวนเชื่อ 
ข้อความรุนแรงในเว็บบอร์ด เรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ์ภาพอนาจาร ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ลามก รวมไปถึงกิจกรรม
มอมเมาเยาวชน และสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการท าร้ายร่างกาย เมื่อเกิด
การพูดคุย หรือการแชท (Chat) เกิดข้ึน เด็กอาจจะถูกล่อหลอกให้บอกข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และ
ของครอบครัว ซึ่งมิจฉาชีพจะน าไปหาผลประโยชน์ และอาจก่อความเสียหายร้ายแรงได้ หรืออีกในกรณี 
เด็กอาจจะถูกชักชวนให้ไปนัดพบกับเพ่ือนในอินเทอร์เน็ต อาจเกิดการล่อลวงไปท ามิดีมิร้ายได้ และเกิด
อาชญากรรมตามมาถ้อยค ารุนแรง มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเข้าไปแชทกับคนแปลกหน้า หรือเมื่อเด็กเข้าไป
อ่านข้อความ และแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด เว็บบอร์ดส่วนใหญ่จะมีระบบกรองค าหยาบอยู่แล้ว 
แต่ก็มีเว็บบอร์ดอีกไม่น้อยเช่นกัน ที่สามารถพิมพ์ค าหยาบลงไปได้ ส่วนใหญ่เว็บบอร์ดที่ไม่เหมาะสม
เหล่านี้จะแฝงตัวอยู่ในพวกเว็บไซต์ใต้ดิน หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง และอนาจาร 
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ หรือแม้กระท่ังถูกชักจูงให้เข้าขบวนการมิจฉาชีพ ท าสิ่งผิดกฎหมาย โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในด้านต่างๆ  
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รูปแบบการสนทนาออนไลน์ (Chat) การสนทนาออนไลน์ผ่านเซิร์ฟเวอร์กลาง เป็นลักษณะการ
สนทนาแบบเป็นกลุ่ม โดยผู้สนทนาจะพิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อสารผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ และ
เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความเหล่านั้นออกมาแสดงบนหน้าจอของทุกคนที่ก าลังติดต่อกับกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ซึ่ง
เราเรียกว่า “ห้องสนทนา” (Chat Room) การสนทนาออนไลน์โดยตรงระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การ
สนทนาออนไลน์รูปแบบนี้จะไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การรับส่งสารแบบ
ทันทีทันใด” หรือ Instant Messaging เช่น โปรแกรม ICQ,MSN Messenger, Yahoo Messenger, 
Windows Messenger เป็นต้น จะเป็นรูปแบบของการสนทนาแบบตัวต่อตัว มิใช่ลักษณะการสนทนา
ในแบบห้องสนทนาแชท (Chat) คือการพูดคุยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาจใช้โปรแกรมแตกต่าง
กันไป เช่น MSN, Google talk, Yahoo Messenger, Skype 

ในสังคมปัจจุบันที่โลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง  แทบจะทับกันจนกลายเป็นใบ
เดียวกัน ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘โซเชียลมีเดีย’ คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ยิ่งเราทุกคนอยู่ในยุคของ 
Screen Culture ด้วยแล้ว แอพพลิเคชั่นจึงถือเป็นอาวุธส าคัญ ที่ช่วยย่อโลกทั้งใบ ให้เหลือแค่เพียงนิ้ว
จิ้ม คงไม่ใช่เรื่องแปลก หากหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูแล้วพบว่าในเครื่องมีแอพพลิเคชั่นต่างๆมากมายราย
เรียงเต็มไปหมด แต่จะมีแอพพลิเคชั่นไหนที่ตอบโจทย์ เหมาะกับคนยุคดิจิตอลที่นิยมใช้ชีวิตบนโลก
ออนไลน์ได้อย่างลงตัวที่สุด ทุกวันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่ความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการ
ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับความเข้าใจในตัวผู้ใช้ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์ จากผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ Beetalk 
Application ซึ่งเป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android, Windows Phone ล่าสุดในต่างประเทศสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้
แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ 
ท าให้มีผู้ใช้งานแอพนี้เป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นแอพพลิเคชั่นโซเชียลที่โด่งดังในการค้นหาเพ่ือนใหม่ 
ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการหากลุ่มเพ่ือนรอบตัวได้แบบง่ายตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนเตะบอล 
เพ่ือนช๊อปปิ้ง หรือเพ่ือนในหมู่บ้านและออฟฟิศ ด้วยฟังก์ชั่น ‘Look Around’ ที่สามารถเห็นผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นคนอ่ืนในละแวกใกล้เคียงได้ พร้อมส่งค าขอเป็นเพ่ือนได้ในทันที จึงถือเป็นการสร้างสรรค์
แอพแอพพลิเคชั่นที่ไม่มีใครเหมือน เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่มีโลกโซเชียลเป็นเสมือน
สรณะคู่ใจในชีวิตประจ าวัน โดยชูจุดขาย ‘Online Community’ บนแพลตฟอร์มมือถือ เปิดตัวฟังก์ชั่น
ใหม่ ‘คลับ (Club)’ และ ‘บอร์ด (Board)’ ที่เน้นการท าความรู้จักเพ่ือนใหม่หรือสร้างโอกาสในการ
ค้นพบกิจกรรมและประสบการณ์ที่น่าสนใจรอบตัว ด้วยฟังก์ชั่นคลับของ BeeTalk Application หรือ
จะอ่านเรื่องราวและพบกับ content น่าสนใจมากมายตามหัวข้อ ก็ท าได้ง่ายๆในบอร์ด ที่ออกแบบมา
ส าหรับการใช้งานบนมือถือโดยเฉพาะ และพบกับประสบการณ์แชทหลายรูปแบบ เช่น ฟังก์ชั่นกระซิบ 
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ที่ข้อความจะหายไปหลังจากถูกเปิดอ่าน นอกจากนี้ยังสามารถวาดรูป และส่งสติ๊กเกอร์ให้เพ่ือนๆได้อีก
ด้วย 

โซเชียลมีเดีย คงไม่อาจเป็น ‘โซเชียล’ ได้ หากปราศจากค าว่า ‘สังคมของคนออนไลน์’ ฟังก์ชั่น 
‘คลับ’ (Clubs) กลุ่มของผู้ใช้ที่มีรสนิยมความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยสามารถเข้าร่วมหรือสร้างกลุ่ม
ขึ้นเองเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อที่สนใจได้ อาทิ กีฬา ดนตรี หรืองานอดิเรก
ต่างๆ อย่างเช่น คลับปั่นจักรยาน คลับแบตมินตัน และคลับท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งแต่ละคลับจะปักหมุด
อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือท้องถนน ท าให้ได้พบกับสมาชิกที่อยู่ในละแวก
เดียวกันได้อย่างง่ายดาย จึงสะดวกต่อการนัดพบเพ่ือพูดคุย หรือสังสรรค์ตามประสาคนมีรสนิยม
เดียวกัน 

ความนิยมของ Beetalk Application แสดงถึงความชอบในการคุยและหาเพ่ือนใหม่ของคน
ไทย ปัจจุบันนี้มีคลับถูกสร้างขึ้นใน Beetalk Application กว่า 80,000 คลับแล้ว และคลับเหล่านั้นก็
เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพดีๆที่มีอย่างไม่รู้จบในชีวิตจริง เช่น คลับปั่นจักรยานชมวิว คลับแบกเป้ลุย
เดี่ยว และคลับฝึกฝนภาษาอังกฤษ ถือเป็นแอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่ท าให้รสนิยมอันไร้
ขอบเขตของทุกคน ไม่อยู่แค่เพียงบนหน้าจอ 

Beetalk Application เปิดตัวฟังก์ชั่น ‘บอร์ด’ (Forums) เว็บบอร์ดครบวงจรบนมือถือ ที่ถ
สามารถโพส อ่าน และคอมเมนท์บนกระทู้ในห้องต่างๆที่แบ่งตามความสนใจได้ มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการโพสและอัพโหลดรูปภาพผ่านมือถือ จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบ อีกทั้งใน
แต่ละบอร์ดยังมีสมาชิก ผู้ดูแลบอร์ด และเจ้าของบอร์ด จึงท าให้เรารู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเมื่อได้ใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมออนไลน์แห่งนี้ ขาดไม่ได้เลยส าหรับสิ่งที่คนยุคดิจิตอลต้องการมากที่สุด คือหน้าจอ User 
Interface ที่เข้าใจง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

มีหลายบอร์ดใน Beetalk Application ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาทิ บอร์ดคนรักการ
ถ่ายรูป บอร์ดความรัก และบอร์ดสาระความรู้ ที่ต่างก็มีจ านวนสมาชิกที่ค่อนข้างมาก และยังมีการเปิด
บอร์ดใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนยุคดิจิตอลอยู่ตลอดเวลา นับเป็นการท าการตลาดที่ตอบ
โจทย์ และมัดใจคนยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส าหรับ Beetalk Application มียอดผู้ใช้ทะลุ 10 ล้าน
คน ภายในระยะเวลาแค่ 1 ปี หากจะกล่าวถึงแอพพลิเคชั่นที่จะมาช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์บน โลก
โซเชียลของได้อย่างลงตัว เวลานี้คงต้องยกให้ Beetalk Application โดยมีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ คลับ 
(Club) , บอร์ด (Forum) , ดูรอบๆ (Look Around) , สไลด์ (Flip) , เรดาร์ (Radar) , กระซิบ 
(Whisper) , วาดรูป (Doodle) , สติ๊กเกอร์ (Sticker) , ส่งข้อความ แชทกลุ่ม และโทรฟรี (Group 
Chat & Voice Call)  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่าน Beetalk Application 
3. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา เรื่อง “การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อ
ออนไลน์” ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการสื่อสารผ่านตัวกลางระหว่างบุคคลที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตการหา
เพ่ือนผ่าน Beetalk Application โดยผู้ให้ข้อมูลมีพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนออนไลน์ 
และมีประสบการณ์ในการนัดพบคู่สนทนาที่ตนได้รู้จักผ่านการสนทนาเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นผู้ที่ชอบพูดคุย ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่และก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความคิดเห็น พฤติกรรม และขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการท าการศึกษา คือ เดือนเมษายน ถึง เดือน
มิถุนายน 2558 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์” เป็นการศึกษา
ลักษณะ พฤติกรรม ความคิดเห็น และขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application โดยมุ่งเน้นไปถึงผู้รับสารหรือเล่น Beetalk Application เป็นประจ าและมีความไว้วางใจ
ในการสานสัมพันธ์อย่างไร ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแนวทางในการศึกษา (Qualitative 
Research) เป็นวิธีหลัก เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย
อาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เพ่ือทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็น พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ จุดมุ่งหมายในการหา
เพ่ือนออนไลน์ รวมไปถึงความรู้สึกของผู้เล่นสนทนาในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น
สนทนาด้วยกัน นับตั้งแต่เริ่มท าความรู้จักจนกลายมาเป็นเพื่อนกัน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ใช้บริการ การ
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหาเพ่ือนออนไลน์เป็นประจ า โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
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เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล แบบอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บ
ข้อมลูไปแล้ว ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เหมือนกับก้อนหิมะที่
ยิ่งกลิ้งไป ลูกหิมะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักส าคัญในการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพจากต าราและงานวิจัยต่างๆ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – Depth interview 
) ผู้วิจัยจะสนทนาโดยการนัดเจอตัวแบบเผชิญหน้าในสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกกับผู้ที่มีประสบการณ์
การในการใช้ Beetalk Application ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงแนวค าถาม ซึ่งผู้
ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
แนวค าถามดังกล่าวสร้างจากกรอบแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา การสัมภาษณ์เป็นแบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็น
ขั้นตอน เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ ตอบได้อย่างละเอียดและตรงตาม
ความเป็นจริง โดยเป็นค าถามชุดเดียวกันที่ใช้กับผู้ให้ข้อมูล ในทุกช่วงอายุ ผู้สัมภาษณ์จะเน้นการ
สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของ Beetalk Application ที่ผู้วิจัยได้เข้าไป
สังเกตการณ์ เพ่ือให้ทราบถึงการสร้างสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และการตีความข้อมูล 
โดยใช้เครื่องบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ เพ่ือความถูกต้องแม่นย า โดยผู้ศึกษาจะเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง พร้อมการจดบันทึก เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียด  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่อาศัยในประเทศไทย เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพศ
ชายและเพศหญิง อายุ ระหว่าง 22 – 30 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการพูดคุย ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ ใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งใช้วิธีแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการ
แนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน
ออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ประสบความส าเร็จในขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์จากโลก
ออนไลน์มาในโลกความจริงด้วย ผู้วิจัยเลือกบุคคลที่พร้อมและยินดีให้ข้อมูล จ านวน 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ “การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์” ผู้ศึกษา
ได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลมาเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทั้งหมด และจ าแนกออกเป็นส่วนต่างๆเรียงตามล าดับ ซึ่งท า
การวิเคราะห์เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) พร้อมวิเคราะห์รายละเอียดของการเกิดขึ้นของ
ความสัมพันธ์และรูปแบบความสัมพันธ์ ในด้านต่างๆโดยอาศัยกรอบการศึกษาจากทฤษฎีมาเป็นกรอบ
ในการตีความอธิบายเพื่อให้ได้ภาพรวมของการพัฒนาความสัมพันธ์ 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์ ” ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quatitative Reseach) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 
Depth Interview) และผู้ให้ข้อมูลเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 10 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 22 -30 ปี 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ที่
ต้องการพูดคุย ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ความคิดเห็น พฤติกรรม และขั้นตอน
การพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk Application และยังมีการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาวิจัย ซึ่งสรุปสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่าน Beetalk Application 

 จากผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application ผู้ให้ข้อมูล เล่น โปรแกรม Beetalk Application เพ่ือคุยสนทนารับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่างๆ ตามบอร์ด ( Forum ) เพ่ือผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด และความบันเทิง โดยเล่น
เกือบทุกวันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการเข้าใช้ 2 – 3 ครั้งต่อวัน ซึ่งจะพยายามอัพเดต ตอบข้อความที่
เพ่ือนส่งหา เกือบตลอดเวลาที่ว่างจากการเรียนหรือการท างาน และพร้อมเปิดกว้างในการรับเพ่ือน
ใหม่ๆ โดยไม่จ ากัด อย่างเช่น การเข้าคลับ ( Club ) คือการสื่อสารกันใน Beetalk Application มีการ
ปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างผู้สนทนา ซึ่งอาจจะเทียบได้กับการสร้างสังคม ของผู้ใช้ Beetalk Application 
โดยมีการสร้างเป็นชุมชนเสมือนจริง และมีการสร้างกฏเกณฑ์ในการอยู่รวมกัน ในชุมชน มีการแบ่งเป็น
ชุมชนเสมือนจริงย่อยๆ ที่อยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย มีการทับซ้อนกันระหว่างชุมชน
ยอ่ยๆไปในเวลาเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายชุมชนจริง ไปสู่ชุมชนเสมือนจริง นัดกันไปพูดคุยกัน ไปเจอกัน
ในห้องสนทนาผ่าน Beetalk Application หรือการเคลื่อนย้ายจากชุมชนเสมือนจริงไปสู่ชุมชนจริง 
หลังจากท่ีพูดคุยสนทนากันเรียบร้อย ก็มีการนัดพบ นัดเจอกัน 

นอกจากตัวเทคโนโลยีจะ สามารถก าหนด ควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้ Beetalk Application 
แล้ว ผู้ใช้เองก็มีส่วนในการโต้แย้ง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
เทคโนโลยีนี้ โดยพบว่าผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับเทคโนโลยีโดยไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง 
เพราะเชื่อในศักยภาพของตนเองที่จะสามารถจัดการ ปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมการใช้  Beetalk 
Application ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีร่วมไปกับการเรียน การท างาน จึงท าให้ตัดขาดจากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ยาก 
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จากผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application ในด้านการเสพติด Beetalk Application  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะคิดว่า เป็นเรื่องยากที่จะ
หยุดใช้ Beetalk Application และรู้สึกว่าตนเองเป็นคนติด Beetalk Application แต่จะไม่ถึงกับรู้สึก
กระวนกระวายเมื่อไม่ได้ใช้ Beetalk Application ส่วนในด้านความถี่นั้น ได้มีการวางแผนว่าจะใช้ 
Beetalk Application ต่อไปอีกเรื่อยๆในอนาคต และใช้ Beetalk Application ทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่าง 
เพราะ Beetalk Application ท าให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ท าให้รู้สึกตื่นเต้นกับ
เรื่องราวต่างๆ และคิดว่าเพ่ือนและคนรอบข้างมีส่วนท าให้ตนเองชอบใช้ Beetalk Application  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ ( New Media ) ที่ Rogers (1983) ได้จ าแนกลักษณะ
ของบุคคลที่มีต่อการยอมรับนวกรรมออกเป็น 5.ประเภท และสอดคล้องกับที่ Rogers (1995) ได้นิยาม
สื่อใหม่ (New.Media) ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบน
ฐานของคนจ านวนมากผ่านระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้ชัดเจนว่า จากยุค
ดั้งเดิมมนุษย์สื่อสารตัวต่อตัวโดยใช้ค าพูด.และการใช้สัญลักษณ์ ต่อมา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางการสื่อสารมากขึ้น ท าให้เกิดการสื่อสารกันผ่านสื่อมวลชน (Mass 
Media) มากขึ้น จึงเกิดสื่อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท เช่น.วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการสื่อสารเน้นเป็น แบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้น แต่ก็มีความ
หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน เราเรียกการสื่อสารรูปแบบนี้ว่า “สื่อเครือข่ายสังคม ออนไลน์” หรือ “โซ
เชียล มีเดีย” (Social Media) 

สรุปได้ว่าการที่น าสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะท าให้ สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น  
เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ข้อจ ากัดของสื่อแบบเดิมไม่
สามารถท าได้  มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ Real-time ไม่ต้องเสียเวลา
เดินทาง  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงบุคคลอื่น 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่าน Beetalk Application 

 จากผลการศึกษาถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application ของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มีการใช้ Beetalk Application เพ่ือพูดคุย พบปะเพ่ือนใหม่ๆ 
ที่อยู่ ใกล้ๆ รอบๆ ตัวในระแวกเดียวกัน มีประโยชน์และสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการใช้โทรศัพท์ ให้ความบันเทิงไปในตัว ไว้ส าหรับคลายเครียด เวลาได้ปรับทุกข์ กับคนที่เริ่มสนิท
คุ้นเคย คุยได้หลายๆเรื่อง ผู้ให้ข้อมูลบางคนรู้สึกว่ามีผู้เล่นไม่น้อยที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเอาไว้
หลอกลวงผู้อ่ืน อาจน าไปสู่การเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมได้ ผู้ให้ข้อมูลบางส่วน
ไม่ค่อยเอา Beetalk Application ไว้สนทนา พูดคุย กับเพ่ือนใหม่ แต่จะเน้นในการเข้าคลับ ( Club ) 
เพ่ือหากลุ่มเพ่ือนตามความสนใจของตนเอง หรือสร้างคลับขึ้นมาเอง ตามความสนใจในขณะนั้น และตั้ง
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กระทู้ ถาม – ตอบ ในบอร์ด ( Forum ) เพ่ืออ่านและติดตามข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนา ( 
Chat ) ที่คนนิยมใช้กันมากเพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถได้เห็นและได้ยินทั้งภาพทั้งเสียง ข้อความ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสาร แต่ในปัจจุบัน ผู้เล่น น าโปรแกรม Beetalk Application ไปใช้
ประโยชน์น้อยมาก ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง การแนะน าวิธีใช้ประโยชน์ต่างๆ และการ
อธิบายถึงผลเสียจากการใช้ โปรแกรม Beetalk Application ในทางที่ผิด ท าให้บางคนใช้โดยไม่ได้
ค านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งส่วนมากจะใช้ประโยชน์ เพราะ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ความ
สนุกสนาน ความบันเทิง ในการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก ฟังเพลง หาคู่ จีบหนุ่ม จีบสาว เท่านั้น และ
มีการน าโปรแกรม Beetalk Application ใช้ในทางที่ผิด คือ การแสดงโชว์และดูโชว์ลามกอนาจารใน
รูปแบบต่างๆ บางคนกลับมองว่า การกระท าดังกล่าวไม่ใช่สิ่งผิด แต่มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ท ากัน 
เป็นช่องทางในการแสดงออก เพ่ือให้เกิดการยอมรับ เพ่ือให้คนอ่ืนชื่นชม เกิดพฤติกรรการเลียนแบบ 
และมองข้ามปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น เกิดช่องทางการค้าประเวณี การถูกล่อลวงในรูปแบบ
ต่างๆ การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่าน Beetalk Application โดยส่วนใหญ่มีการใช้เพ่ือพูดคุย 
พบปะเพ่ือนใหม่ๆ ที่อยู่ใกล้ๆ รอบๆตัวในระแวกเดียวกัน มีประโยชน์และสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ ให้ความบันเทิงไปในตัว ไว้ส าหรับคลายเครียด เวลาได้ปรับทุกข์ 
กับคนที่เริ่มสนิทคุ้นเคย คุยได้หลายๆเรื่อง ผู้ให้ข้อมูลบางคนรู้สึกว่ามีผู้เล่นไม่น้อยที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
หรือเอาไว้หลอกลวงผู้อ่ืน อาจน าไปสู่การเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมได้ ผู้ให้
ข้อมูลบางส่วนไม่ค่อยเอา Beetalk Application ไว้สนทนา พูดคุย กับเพ่ือนใหม่ แต่จะเน้นในการเข้า
คลับ ( Club ) เพ่ือหากลุ่มเพ่ือนตามความสนใจของตนเอง หรือสร้างคลับขึ้นมาเอง ตามความสนใจใน
ขณะนั้น และตั้งกระทู้ ถาม – ตอบ ในบอร์ด ( Forum ) เพ่ืออ่านและติดตามข่าวสารต่างๆ 

กล่าวโดยสรุปแล้วความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่าน Beetalk 
Application ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการรับและการเลือกใช้เทคโนโลยี เนื่องจาก
คนไทยมีทัศนคติต่อเทคโนโลยีไปในทางกลางๆจนกระทั่งถึงทางบวก โดยไม่มีทัศนคติที่ต่อต้านว่า
เทคโนโลยีเป็นสิ่งชั่วร้าย นอกจากนั้นหากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี คนไทยก็ไม่มีทัศนคติ
ที่จะประฌามตัวเทคโนโลยีเอง แต่จะให้ความส าคัญมาท่ีตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมมากกว่า 

จากทฤษฎีการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated Communication) 
CMC สามารถสรุปเกี่ยวกับการเห็นหน้าเห็นตาที่ก่อให้เกิดการแสดงออกของการไว้วางใจบุคคลของโลก
เสมือนได้ว่าโลกเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรและเป็นภัยต่อสังคมเป็นดาบสองคม ที่ให้ได้ทั้ง
ประโยชน์และขอโทษในขณะเดียวกัน หากไม่มีวิธีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีพอ อาจกล่าวได้ว่า CMC ไม่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง สรีระของผู้สื่อสารมากนัก รวมทั้งไม่มีผลต่ออารมณ์และการประเมิน
ตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาของคนในบริบททั่วไป ในบริบท CMC ผู้
สื่อสารจะมีอิสรภาพที่จะแสดงออกทางอารมณ์มากกว่า โดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะถูกประเมินโดยคู่
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สื่อสารว่าอย่างไร แต่ในทางที่เป็นภัยต่อสังคม ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในบริบทคอมพิวเตอร์ก าลังเข้ามาแทนที่
รูปแบบการสื่อสารดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์และมีความเป็นมนุษย์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะถูกมองในเชิง
วิพากษ์ แต่ก็มีนักวิชาการจ านวนไม่น้อยที่เสนอว่า วิธีการมองคอมพิวเตอร์ควรจะเป็นการมองเพ่ือ
แสวงหาจุดดี เพ่ือน ามาใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของมอร์ริส (Morris, 1996) ที่กล่าวถึงการสื่อสารแบบ
ทันทีทันใด (Synchronous Communication) คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถด าเนิน
กระบวนการสื่อสารไปได้ในแบบทันทีทันใด ซึ่งรวมทั้งแบบบุคคลกับบุคคล (One – to - One) และ
บุคคลกับกลุ่มบุคคล (One – to - Many) ด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้ห้องสนทนา (Chat Room) ที่ผู้ส่ง
สารสามารถพิมพ์ข้อความพูดคุยกับผู้ใช้รายอ่ืนๆ ได้ทั้งในแบบคุยเป็นการส่วนตัว และคุยกันหลายคน 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหาเพื่อนผ่าน Beetalk Application 

ส่วนขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ พออธิบายได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์กับคู่สนทนาของ
ตนโดยการเปิดเผยตนเอง เริ่มจากการสร้างให้ตนเองน่าสนใจ พูดคุยกันในด้านดีๆ ซึ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกในด้านบวก แม้ในความเป็นจริงจะไม่ตรงกับตนเองก็ตาม หลังจากมีความสัมพันธ์ที่สร้าง
ความคุ้นเคยกันมากขึ้น มีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เริ่มมีการให้เบอร์โทร ให้ที่อยู่ บอกข้อมูล
ส่วนตัวมากขึ้น หรือส่งภาพถ่ายให้กันและกัน ระยะนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่มีการตัดสินใจหรือการประเมินคู่
สนทนาของตน ในช่วงระยะเวลาแห่งความสัมพันธ์นี้จะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจจากความซื่อสัตย์ของคู่
สนทนาของตน จนน าไปสู่การยอมรับ คู่สนทนาแต่ละฝ่ายจะประเมินจากความรู้สึก หรือเจตคติส่วน
บุคคล ตัดสินว่าพึงพอใจที่จะคบหาและยอมรับความสัมพันธ์นั้นต่อไปหรือไม่ เมื่อความสัมพันธ์ของคู่
สนทนาพัฒนาเป็นล าดับขั้นในระดับหนึ่ง ระยะเวลา และความถี่ในการได้พูดคุยหรือสนทนากันมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี เวลาคู่สนทนาเข้ามาสนทนากัน มีการทักทาย โต้ตอบ เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันที 
เช่น ถามปุ๊บตอบปั๊บก็จะสร้างความพอใจให้อีกฝ่าย ท าให้เกิดการยอมรับและพัฒนาความไว้วางใจเพ่ิม
มากขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าปฏิบัติตรงกันข้าม ก็อาจจะท าให้ตนเองรู้สึกไม่ดีหรืออาจหยุดความสัม พันธ์
นั้นไปก็เป็นได้ การพูดคุยที่ถูกคอ สามารถปรึกษา แก้ปัญหา ช่วยเหลือ หรือตัดสินใจในสิ่งใดๆ ที่คู่
สนทนาต้องการค าตอบหรือความช่วยเหลือได้ ก็จะพัฒนาความไว้วางใจไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะถ้าคู่
สนทนาให้ค าแนะน าหรือให้ค าตอบที่ตนต้องการก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ ท าให้รู้ สึกพ่ึงพาได้ ทั้งนี้
ความสม่ าเสมอเป็นเงื่อนไขด้านเวลาที่ท าให้ความสัมพันธ์ของคู่สนทนาสร้างความไว้วางใจยิ่งขึ้น ความ
จริงใจเป็นองค์ประกอบอีกประการเมื่อน ามารวมกับความสม่ าเสมอจะเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่การยอมรับ 
และไว้วางใจคู่สนทนา จนกระท่ังถึงการตัดสินใจนัดพบกัน 

การพัฒนาการของความสัมพันธ์ของผู้ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมี 
Beetalk Application เป็นตัวกลาง สามารถแบ่งเป็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ด้านลักษณะการ
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ติดต่อสื่อสาร พัฒนาการด้านการค้นหา พัฒนาการด้านลักษณะข้อมูล พัฒนาการด้านการแสดงออก 
และพัฒนาการด้านพื้นที่และเวลา  

จากการศึกษาและวิจัยพบว่า ลักษณะการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารผ่านทางตัวกลาง ผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นพัฒนาการที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารและโครงสร้างทางสังคมที่
เปลี่ยนไป อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากการเป็นแม่สื่อแม่ชัก
มากนักแต่จะมีสิ่งที่เด่นกว่าแม่สื่อแม่ชักในอดีต เช่น บุคคลที่มีมากขึ้นหรือการเป็นสื่อแบบโต้ตอบ
ทันทีทันใด 

จากแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของซุทท์ น ามาใช้เป็นแนวทางและ
กรอบในการวิเคราะห์ถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สื่อสารรับรู้เรื่องราวระหว่างกันทั้งในการสื่อสารผ่านตัวกลางและการสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตาโดยใช้
ขั้นตอนการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาเป็นกรอบในการ พิจารณาว่าการสื่อสารแบบผ่าน
ตัวกลางนั้นสามารถสร้างพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ถึงขั้นตอนใดและจ าเป็นต้องใช้การ
สื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตาเข้ามาเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในช่วงใด รวมทั้งน ารูปแบบ
ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์มาพิจารณาด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านสื่อออนไลน์ ” โดยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีการน าโปรแกรม Beetalk Application ไปใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
น้อย ส่วนมากใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ความสนุกสนาน ความบันเทิง ในการ
พูดคุยกับเพ่ือนหรือคนรู้จัก หาคู่ จีบหนุ่ม จีบสาว เท่านั้น จึงควรจะมีการสื่อสารในการให้ความรู้ความ
เข้าใจ วิธีการใช้อย่างถูกต้อง สอนให้รู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม Beetalk Application และท าการ
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้สนทนา เพ่ือให้ มีความรู้ความเข้าใจ ในการประโยชน์จากโปรแกรม Beetalk 
Application และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โปรแกรม 
Beetalk Application เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมช่องทางใน
การสื่อสารให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้ใช้ควรที่จะศึกษาความสามารถของตัวโปรแกรม และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ที่นอกเหนือจากความบันเทิงเพียงอย่างเดียว 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14 
 

 2.  โปรแกรม Beetalk Application เป็นโปรแกรม ที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารตอบโต้กันได้ ( 
Interractive Communication ) โดยที่ผู้สนทนาอาจจะไม่จ าเป็นต้องรู้จักกัน ไม่เคยเห็นหน้าตากันมา
ก่อน ซึ่งพบว่าผู้ใช้โปรแกรม Beetalk Application ส่วนมากมักจะมีการปกปิดข้อมูลบางอย่าง หรือมี
การสวมบทบาทสมมติ ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรม Beetalk Application ควรใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมาก
ในการสนทนา รวมถึงโปรแกรมสนทนาอ่ืนๆ 

 3.  จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ดังนี้ 

 ข้อดี คือ การสนทนาผ่านระบบเครือยข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ท าให้ผู้
สนทนาและคู่สนทนาสามารถผ่อนคลายความเครียด แก้ไขปัญหาหรือปรับทุกข์แก้เหงารวมถึงท าให้รู้จัก
เพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีคู่สนทนาเป็นชาวต่างชาติสามารถเขียนหรือพูดได้ 

 ข้อเสีย คือ การสนทนาผ่านระบบเครือยข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการสนทนากับบุคคลที่ไม่รู้จักกัน
มาก่อนจึงท าให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเครื่องมือให้พวกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสนทนา
นั้นอาจจะเป็นการเสเสร้งแกล้งท า ไม่จริงใจ 

 4.  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Beetalk Application 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งอาจจะต้องศึกษาตัวแปรอื่นๆเพ่ิมเติม ที่อาจจะส่งผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรม
การใช้โปรแกรม Beetalk Application ในการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้รับมานั้น 
มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสาร การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
Beetalk Application ได้อย่างถูกต้อง จะท าให้รู้ถึงวิธีการป้องกันตัว หากต้องการเข้าไปเล่นแชท โดย
การแนะน าให้ปกปิดข้อมูลส่วนตัว รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้โปรแกรม 
Beetalk Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 5.  จากการวิจัยพบรูปแบบการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ ( 
Computer – Mediated Communication ) คือ การทับซ้อนของชุมชนเสมือนจริง ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ผู้ที่ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในชุมชนเสมือนจริงอ่ืนๆ หลายชุมชนในเวลาเดียวกัน ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไปสามารถศึกษารูปแบบความทับซ้อนของชุมชนเสมือนจริง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องอยู่ใน
สถานการณ์แบบนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่มีการสื่อสารจะ
มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง และเวลา 

6.  จากการวิจัยแล้วอาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมป้องกัน เช่น อาจเป็นโปรแกรมที่ถูกแชทมาให้จดจ าค าหยาบคาย หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ ชื่อโรงเรียน หรือข้อมูลที่ควรจะเป็น
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ความลับ ซึ่งหากข้อความข้อมูลเหล่านี้ถูกพิมพ์ออกไป โปรแกรมก็จะจดจ าข้อมูลเหล่านี้ และสามารถให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองกลับมาตรวจสอบได้ เพ่ือความปลอดภัย ซึ่ งต้องรับทราบว่าในปัจจุบันเด็กจะเริ่มเล่น
แชทตอนอายุเท่าใด อาจจะประมาณประถมปลายถึงมัธยมต้น ดังนั้นครูอาจารย์ในระดับนี้จ าเป็นต้อง
สอนและให้ความรู้ในเรื่องของโทษภัยจากแชท และผู้ปกครองเองก็จ าเป็นจะต้องตรวจสอบว่าบุตรหลาน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากน้อยเพียงใด ทางกระทรวงควรมีการฝึกอบรมผู้ปกครอง ให้รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและจัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในภาวะติดอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือร่วมกันวางมาตรการและหาแนวทางแก้ไข 
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