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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง  ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของกลุ่มชายรักชาย ที่มีต่อ 
การเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ในการศึกษา  โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นกลุ่มชายรักชาย ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งมีการใช้วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) 
พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชายจากการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก เพ่ือน าไปประกอบการศึกษาด้วย 
 ผลการศึกษาพบว่า ในด้านแรงจูงใจที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์มีแรงจูงใจในด้านการอยากดูโชว์ในด้านทางเพศมากที่สุด รองลงมาก็คือ ต้องการอยากมี
เพ่ือนคุยในเรื่องเพศและอยากเปิดเผยแสดงออกความเป็นตัวของตัวเอง  ส่วนในด้านความคาดหวังที่มี
ต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกนั้น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการดูโชว์ในด้านทางเพศและต้องการมี
เพ่ือนคุย เพ่ือนใหม่มากที่สุด  รองลงมา เพ่ือต้องการแสดงออกความเป็นตัวของตัวเอง ความมีอิสระ
เมื่ออยู่ในห้องแคมฟรอกและเพ่ือต้องการผ่อนคลายความเครียด  ในด้านของพฤติกรรมที่มีต่อการ
เปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER นั้น  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความ
คิดเห็นว่า เป็นห้องที่มีผู้นิยมเปิดรับมากที่สุดของกลุ่มชายรักชาย เพราะจะมีผู้มาโชว์ตลอด และดีเจก็
จัดรายการสนุก  มีการพูดโน้มน้าวจูงใจให้มีผู้โชว์ ในด้านช่องทางสื่อ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะเลือก
ที่จะเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สะดวกในการเปิดรับที่บ้านหรือห้องพัก เพราะมีความเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว  ส าหรับ
ช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เลือกเข้าเล่นมากที่สุด คือ  ช่วงเวลา 19.01-21.00 น. เนื่องจากเป็นช่วง 
เวลาที่มีผู้คนนิยมเข้าเล่นมากที่สุด  การเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ 2 ครั้ง และเฉลี่ยการเล่นอยู่ที่
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ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดรับเฉพาะเวลาที่ว่าง ๆ หรือช่วงที่ต้องการ
คลายเครียด ส าหรับในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกนั้น  ด้านที่ตรงตาม
ความคาดหวัง กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความสนุก ดีเจคุยเก่ง  มีเพ่ือนใหม่ ๆ มีการพูดคุย
ในเรื่องเพศ  ส่วนด้านที่เกินความคาดหวัง  ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เคยพบการ
แสดงออกความต้องการทางเพศอย่างเปิดเผยและชัดเจนมาก่อน ซึ่งถือว่าเกินจากความคาดหวังที่คิดไว้  
และในด้านที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง  ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเห็นว่า มีการพูดคุยในเรื่องยาเสพติด มี
การเชิญชวนให้เสพยา เกิดการจ าหน่ายยาเสพติดเกิดขึ้น รวมไปถึงการมีกิจกรรมทางเพศตามสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ  ล าดับสุดท้าย กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นว่าจะมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟ
รอกต่อไปเช่นเดิม เพ่ือต้องการผ่อนคลายและสร้างความบันเทิงให้แก่ตนเองต่อไป 
 

ABSTRACT 
The study “Expectation and Satisfaction of Men Who Have Sex with Men 

toward the exposure to the Camfrog Program in GAY_4_GUY_TIGER Room” is a 
qualitative research using in-depth interviews to collect data for analysis.  The samples 
consist of men who have sex with men (MSM) covering teenagers and young adults in 
Bangkok.  Observation is also made of MSM’s behaviors from their exposure to the 
Camfrog program. 

The study reveals that the motivation for the exposure to the Camfrog 
program is found to be at the highest level in the samples’ desire to watch sex shows, 
followed by the desire to have friends to chat about sex and desire to reveal and 
express their identity.  With regard to the expectation about the exposure to the 
Camfrog program, what the interviewees want most is to watch sex shows, have 
friends to chat with, and make new friends, followed by the desire to express their 
identity, freedom when in the Camfrog room, and desire to relax and reduce stress.  
As to the behavior toward the exposure to the Camfrog program in the 
GAY_4_GUY_TIGER room, most interviewees think that the room is most popular for 
MSM’s exposure, because there is a constant stream of shows and DJ is a good 
entertainer encouraging people to show their acts.  For media channels every 
interviewee chooses to access the Camfrog program through their computer rather 
than mobile phones, as most find it more convenient to do so in the comfort of their 
home or room that provides greater privacy.  With regard to time, the most popular 
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time that the interviewees choose to come to the room is between 19.01 and 21.00 
hours, when there are most visitors.  They visit the room on average twice a week or 
about 10 hours per week, mostly when they are free or want to reduce stress.  For 
satisfaction about the exposure to the Camfrog program, the program meets with their 
expectation.  Most interviewees feel that it is fun, that the DJ is a good talker, that 
they can make new friends, and that they are able to talk about sex.  Some aspects 
exceed their expectation.  Some say that they have never come across such an open 
and clear expression of sexual desires before.  However, there is something that does 
not meet with their expectation as well.  Some say that there are talks about drugs, 
encouragements to take drugs, and even attempts to sell drugs, including having 
sexual activities in various public places.  Finally, every interviewee says that they will 
continue to have exposure to the Camfrog program for relaxation and entertainment. 
 

 
บทน า 

 
 ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาท
ส าคัญเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันไปโดยปริยาย ด้วยความที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาไป
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้การติดต่อสื่อสารสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อย่างไร้พรมแดน ระบบอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระเสรี และเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารสามารถ
เชื่อมโยงโลกให้เข้าถึงกันได้อย่างง่าย อีกหนึ่งช่องทางท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก็คือ  โปรแกรมแชท็ 
(Chat) ซึ่งได้มีการพัฒนาจากเดิมที่สามารถสนทนาได้แค่เพียงข้อความเท่านั้น  แต่ปัจจุบันสามารถ
สนทนาโดยรูปแบบ Video Conferencing พร้อมภาพและข้อความเสียงได้ด้วย ซึ่งโปรแกรมท่ีได้รับ
ความนิยมมีผู้ใช้บริการจากทั่วโลกเป็นจ านวนมากก็คือ โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  โปรแกรม
แคมฟรอกนี้เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทแคมแชร์ (Camshare)  เป็นโปรแกรมท่ีสามารถติดต่อสื่อสารได้ 
2 ทาง (two-way communication) แคมฟรอกแตกต่างจากโปรแกรมท่ัวไป โดยผู้ใช้สามารถใช้
โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้ ด้วยจุดเด่นที่แคมฟรอกสามารถสนทนาออนไลน์พร้อมกันได้หลาย
คนมีห้องสนทนาที่หลากหลาย  โดยแบ่งออกเป็นห้องตามหัวข้อในการสนทนา โดยในปัจจุบันจะมี 2 
โซนหลัก ๆ คือโซนห้องท่ัวไป(General) และโซนห้องผู้ใหญ่(18+Only)ให้ผู้เล่นสามารถเลือกเข้าร่วม
สนทนาในเรื่องที่สนใจของแต่ละบุคคลได้ จากจุดเด่นของโปรแกรมแคมฟรอกดังกล่าว ได้มีผู้น า
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โปรแกรมแคมฟรอกนี้ มาใช้ในการพูดคุยเรื่องทางเพศ ซึ่งมีรูปแบบเนื้อหาไปในด้านทางเพศในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น มีการเปิดหนังโป๊ การเปลื้องผ้าโชว์ การส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธ์โชว์ผ่านหน้ากล้องเวบแคม โดยจะมีผู้จัดรายการหรือท่ีเรียกว่า ดีเจ เป็นผู้ควบคุมห้อง
สนทนา มีการเปิดเพลง พูดคุยชักชวนให้สมาชิกในห้องมีการโชว์ที่สื่อทางเพศ แบบเปิดเผย 

 จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นของผู้เข้าใช้บริการโปรแกรมแคมฟรอก เพ่ือให้ทราบถึง
สาเหตุ ข้อมูล รายละเอียดที่ลึก ชัดเจนและครบถ้วน จึงต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของความคาดหวัง 
และความพึงพอใจ  ของกลุ่ ม ชายรั กชาย  ที่ มี ต่ อการ เปิ ด รั บ โปรแกรม แคมฟรอก  ห้ อ ง 
“GAY_4_GUY_TIGER” โดยเลือกศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าใช้บริการ
มากที่สุดกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ให้รู้ถึงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง สาเหตุในการเปิดรับ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของกลุ่มชายรักชายรัก ที่มีต่อการเข้าใช้บริการโปรแกรมแคมฟรอก เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ต่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเพ่ือเป็นแนวทาง ข้อมูลในการศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจ ของกลุ่มชายรักชาย ทีมีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 

ห้อง “GAY_4_GUY_TIGER” 
2. เพ่ือศึกษาถึงความหวัง ของกลุ่มชายรักชาย ทีมีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 

ห้อง “GAY_4_GUY_TIGER” 
3. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มชายรักชาย ที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 

ห้อง “GAY_4_GUY_TIGER” 
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ ของกลุ่มชายรักชาย ทีมีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟ

รอก ห้อง “GAY_4_GUY_TIGER” 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)    ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   เชิงลึก เพ่ือท าการศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสาร แรงจูงใจ ความคาดหวัง และความพึง
พอใจ ของกลุ่มชายรักชายในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเฉพาะบุคคล (In Depth Interview) 
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ประชากรและกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ประชากรและกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มชายรักชาย ที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการเข้าใช้บริการโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER จ านวน 10 
คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-20 ปี อาชีพนักศึกษา และ 2.กลุ่มวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 21-40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท  โดยจะมีวิธีการคัดเลือกเบื้องต้น โดยการ
พูดคุยเพ่ือสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ก่อน (Snowball Sampling) หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว 
ผู้วิจัยก็จะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเฉพาะบุคคล(In Depth Interview) 
 
การรวบรวมเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และทดลองเข้าใช้บริการโปรแกรมแคมฟรอก 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง ในการน าไปวิเคราะห์เพ่ือเตรียมข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
 ช่วงที่ 2 การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะเน้นแบบไม่เป็นทางการ แต่จะมีจุดมุ่งหมายเค้าโครงในการสัมภาษณ์ 
อาจจะสัมภาษณ์แบบไม่จ ากัดค าตอบเจาะจงเฉพาะเรื่อง รวมทั้งมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างละเอียดที่เป็นความจริงของ
บริบทข้อมูลแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยจะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่เปิดกว้างไม่จ ากัด น าไปสู่
ข้อมูลที ่
หลากหลาย ให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด  เทปบันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์   ปากกา 
สมุดจด 
บันทึก ใช้ในการจดข้อมูลค าตอบ รวมทั้งจดผลจากการสังเกตการณ์ บุคลิกลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 

 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 
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แบบเจาะลึก มาด าเนินการถอดเทปจากการสัมภาษณ์ และผลจากการสังเกตการณ์ แล้วจึงน ามา
ตีความพร้อมท าการดึงข้อความหรือประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการศึกษาวิจัย  จากนั้นน า
ข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน  โดยมีรหัสข้อมูล
ก ากับทุกข้อความหรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย ที่อยู่
ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  คือ การสร้างหัวข้อสรุป  กระท าโดยอ่าน
ทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม   
เสร็จแล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าวออกเป็นส่วนย่อย ตามหน่วยความหมาย หรือหน่วยวิเคราะห์ใน
ระดับเบื้องต้น จากนั้นท าการก าหนดข้อความสั้น ๆ  เพ่ือใช้เป็นมโนทัศน์ หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่
สะท้อนความหมายส าคัญทั้งที่ปรากฏชัดแจ้ง และแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้นแล้ว   จึงน าหัวข้อสรุป
แนวคิดที่มีความหมายคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันมาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดต่าง ๆ กลายเป็น
หน่วยความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นนามธรรมมากขึ้น  และใช้การเขียน
บรรยายเชิงพรรณา โดยเขียนบรรยายอย่างละเอียด และชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทึ่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจน 
 
แรงจูงใจทีมี่ต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 

จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง แรงจูงใจที่มีต่อการโปรแกรมแคมฟรอก พบว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ  เพ่ือต้องการที่จะดูการโชว์จากสมาชิกภายในห้องแคมฟรอก และเพ่ือต้องการ
อยากมีเพ่ือนคุย รู้จักเพ่ือนใหม่ รองลงมา เพ่ือได้เปิดเผย แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และ
ล าดับน้อยที่สุด คือ เพื่อต้องการพูดคุยในเรื่องทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ 

 
ความคาดหวังท่ีมีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 

จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง      ความคาดหวังที่มีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก  พบว่า  
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง  เพ่ือต้องการดูการโชว์จากสมาชิกภายในห้องแคมฟรอก 
และเพ่ือต้องการมีเพ่ือนคุย อยากรู้จักเพ่ือนใหม่ ล าดับต่อมา เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของ
ตนเอง  ต่อมา คือ เพ่ือเล่นผ่อนคลาย คลายเครียด   และล าดับน้อยสุด คือ เพ่ือต้องการพูดคุยในเรื่อง
ทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ 

 
สาเหตุที่ท าให้เลือกท่ีเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก  ห้อง  GAY_4_GUY_TIGER   แทนที่จะเลือกเข้า
ห้องสนทนาอ่ืน ๆ 
 จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง สาเหตุที่ท าให้เลือกที่เปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก  ห้อง 
GAY_4_GUY_TIGER แทนที่จะเลือกเข้าห้องสนทนาอ่ืน ๆ พบว่ากลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เลือกที่
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จะเล่นเพราะมีคนเล่นห้องนี้จ านวนมาก   ล าดับต่อมา คือ ห้องนี้มีโชว์ตลอด มีสมาชิกเข้ามาโชว์ตลอด
ทุกช่วงเวลา   ดีเจ จัดรายการสนุก ท าให้เกิดความเพลินเพลิน สนุกสนาน และล าดับสุดท้าย คือ เป็น
ห้องท่ีติดอันดับ 1 ของกลุ่มชายรักชายที่นิยมเข้าเล่นมากที่สุด 
 
การเลือกช่องทางสื่อในการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ระหว่างคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ 

จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง      การเลือกช่องทางสื่อในการเปิดรับข่าวสาร  และเข้าใช้บริการ
โปรแกรมแคมฟรอก  ระหว่างคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือนั้น พบว่า กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เลือก การเล่นผ่านคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพราะมีความเป็นส่วนตัว และสะดวกใน
การเล่น และรองลงมา คือ การเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เพราะสะดวกในการพกพา 
สามารถเล่นได้ทุกพ้ืนที่ 

 
ช่วงเวลา ระยะเวลา และความถี่ ในการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER 

 จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง  ช่วงเวลา ระยะเวลา และความถ่ี ในการเปิดรับโปรแกรม
แคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาในการเข้าเล่นในเวลา 
19.01 - 21.00 น. มากที่สุด  ล าดับต่อมา คือ ช่วงเวลาในการเข้าเล่น 17.00 - 19.00 น. และล าดับ
สุดท้าย คือช่วงเวลาในการเข้าเล่น 21.01 - 23.00 น.   ส าหรับค่าเฉลี่ยการเข้าเล่นแคมฟรอก ห้อง 
GAY_4_GUY_TIGER กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะมีการเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0 - 2 ครั้ง มากที่สุด 
ล าดับต่อมา คือ เฉลี่ยการเล่นต่อสัปดาห์ 5 - 6 ครั้ง และล าดับสุดท้าย เฉลี่ยการเล่นต่อสัปดาห์ 3 - 4 
ครั้ง    ส าหรับค่าเฉลี่ยการเข้าเล่นแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER  กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
จะมีการเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 0 – 10 ชั่วโมง มากที่สุด รองลงมา คือ การเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 11 – 20 
ชั่วโมง และล าดับสุดท้าย คือ การเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 21 – 30 ชั่วโมง 
ภาพรวมของความพึงพอใจ เม่ือมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER 
เป็นไปตามเป้าหมายความคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง ภาพรวมของความพึงพอใจ เมื่อมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟ
รอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER เป็นไปตามเป้าหมายความคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า  ตรงตามความต้องการและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
มีความสนุก ดีเจคุยเก่ง และมีคนโชว์ในห้องตลอด มีเพ่ือนคุย มีเพ่ือนใหม่ ได้เรียนรู้บุคลิก ลักษณะของ
คนแต่ละประเภทภายในห้องแคม ฟรอก มีการพูดคุยในเรื่องเพศ และการนัดพบเพ่ือมีเพศสัมพันธ์ 
ล าดับต่อมาก็คือ เกินจากความต้องการและเป้าหมายที่ก าหนด คือ มีความอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 
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เพ่ือแสดงออกทางด้านความต้องการทางเพศ  และไม่ตรงตามความต้องการและเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
มีการเชิญชวนให้เสพยา และเกิดการจ าหน่ายยาเสพติด มีกิจกรรมทางเพศตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  
 

กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์จะมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER ต่อหรือไม่ 
 จากการสัมภาษณ์ในเรื่อง กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง 
GAY_4_GUY_TIGER ต่อหรือไม่นั้น  ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนทั้ง 10 คน   ต้องการที่จะมีการเปิดรับ
โปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER ต่อตามปกติเช่นเดิม 
 

การอภิปรายผล 
 

แรงจูงใจที่ท าให้มีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 
 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีแรงจูงใจในด้านการอยากดูโชว์ เพ่ือเรียนรู้  รับรู้ข่าวสารของ
โปรแกรมแคม ฟรอก  ความอยากมีเพ่ือนพูดคุย อยากรู้จักเพ่ือนใหม่ เพ่ือที่จะได้พูดคุยในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องเพศ  การได้เปิดเผย แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง และความต้องการที่จะ
พูดคุยในเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ เหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ อารมณ์
ความรู้สึก โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจ ของของมาสโลว์ (Maslow) ที่มีการอธิบายความต้องการของของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง 
จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับแรงจูงใจดังนี้ 
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความต้องการเล่น เพ่ือ
ตอบสนองต่อความรู้สึก ความต้องการทางด้านเพศ การได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง ปลดปล่อย
ความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะความต้องการทางเพศ จากแนวคิดพัฒนาการทางจิตสังคม ของอี
ริคสัน กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นเป็นวยัที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ในเรื่องทางเพศ ส่วนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะ
เป็นวัยที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกระฉับเฉงมากท่ีสุด ซึ่งจะมีการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศ
ของตนเอง 
 2. ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์มีการแสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนของตนเอง กลุ่มผู้เล่นสามารถที่จะพูดคุยหรือท าอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลใจว่าใครจะรู้จัก 
เพราะสามารถท่ีจะเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นตัวเองได้ เปรียบเสมือนพ้ืนที่ส่วนตัวที่ผู้เล่นรู้สึก
ปลอดภัย ตราบใดที่ตนเองไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเอง 
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 3. ความต้องการทางด้านสังคม กลุ่มผู้เล่นต่างก็คาดหวังที่จะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสาร
กับสมาชิกภายในห้องไม่มากก็น้อย ถือว่าเป็นความต้องการที่จะให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม
ชายรักชายในห้อง 
 
 
 
ความคาดหวังท่ีมีต่อการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก 
 มีความคาดหวัง  เพ่ือต้องการดูโชว์ที่สื่อทางด้านเพศของสมาชิกภายในห้อง  เพ่ือต้องการ
มีเพ่ือนคุย อยากรู้จักเพ่ือนใหม่ เป็นที่รู้จักในกลุ่มสังคมของชายรักชายภายในห้องแคมฟรอก  เพ่ือ
ต้องการแสดงออกด้วยความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระที่ท าอะไรก็ได้  เพ่ือต้องการเล่นเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด  และเพ่ือต้องการพูดคุยในเรื่องทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎี เกี่ยวกับความคาดหวัง ของแม็คคอมส์และเบคเกอร์ 
(Mccombs and Becker,1979 : 50-52)  
จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง ดังนี้ 

1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เมื่อมีการเข้าเล่มแคมฟรอก ต่างก็ต้องการที่
จะทราบ 

ข้อมูล ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของห้อง รวมไปถึงสมาชิกผู้เล่นบางคนที่สนใจ หรือที่คอยติดตาม เพ่ือ
จะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ไม่ตกข่าว ล้าหลัง ซึ่งถ้าหากผู้เล่นไม่ติดตามข่าวสาร หรือการพูดคุย ก็จะท าให้
ตามไม่ทันเรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นพูดคุยกันอยู่ 

2. เพื่อต้องการค าแนะน า หรือช่วยในการตัดสินใจ  และเพ่ือเสริมความคิดเห็น    มีการ
สนทนากัน 

ระหว่างผู้เล่นภายในห้อง จะมีการพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัว หรือเรื่องสาธารณะก็ตาม ผู้
เล่นบางคนอาจจะมีเรื่องที่ต้องการปรึกษาพูดคุยหรือขอค าแนะน าจากเพ่ือน หรือผู้เล่นในห้อง เพ่ือ
ต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุย หลายครั้งที่ผู้เล่นก็ต้องการที่จะน าเรื่อง หรือประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัว หยิบยกน าไปพูดคุย เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนะคติ ความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือความ
ต้องการตื่นเต้น หรือการมีส่วนร่วม  กลุ่มผู้เล่นต้องการแสดงออก  ถึงความเป็นตัวตนของตนเองอย่าง
เต็มที ่   โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาสร้างความกังวลใจ  
ผู้เล่นจะมีการพูดคุย หรือการกระท าที่แสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย  

3. ต้องการผ่อนคลายและความบันเทิง   ในการเล่นแคมฟรอก   กลุ่มผู้เล่นมีความต้องการ
เล่นเพ่ือ 
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ผ่อนคลาย อารมณ์ความเครียดของตนเอง รวมไปถึงเพ่ือสร้งความสุข ความบันเทิงใจให้เกิดข้ึนกับ
ตนเองด้วย 
 
สาเหตุที่ท าให้เลือกท่ีเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก  ห้อง  GAY_4_GUY_TIGER   แทนที่จะเลือกเข้า
ห้องสนทนาอ่ืน ๆ 
 สาเหตุที่ท าให้เลือกเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกห้อง GAY_4_GUY_TIGERนั้น กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลไว้ว่า มีคนนิยมเล่นห้องนี้เป็นจ านวนมาก เพราะมีความน่าสนใจมากกว่าห้องอ่ืน 
ในห้องนี้มีคนโชว์ที่สื่อทางด้านเพศตลอดเวลา ดีเจจัดรายการสนุก มีการพูดคุยโน้มน้าวให้คนในห้องโชว์ 
และเป็นห้องที่ติดอันดับที่ 1 ของกลุ่มชายรักชาย เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ของ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960 : page 19-25)  
จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ดังนี้ 

1. การเลือกเปิดรับและการเลือกให้ความสนใจ กลุ่มผู้เล่นแคมฟรอกมักจะต้องมีการศึกษา
หา 

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเปิดรับและเลือกท่ีจะให้ความสนใจ ห้องแคมฟรอกนั้นจะต้องมีสิ่งที่
น่าสนใจดึงดูดให้คนอยากเข้าไปเล่น เช่น เป็นห้องอันดับที่ 1 มีคนเข้ามาเล่นจ านวนมากที่สุด มีการโชว์
ที่สื่อทางด้านเพศภายในห้อง บรรยากาศภายในห้องมีความสนุกสนาน ดีเจพูดคุยเก่ง มีความเป็นกันเอง 
และมีการพูดโน้มน้าวให้สมาชิกภายในห้องมีการโชว์ตามท่ีตนเองโน้มน้าวด้วย 

2. การเลือกจดจ า  เมื่อมีการได้ทดลองเข้าเล่นแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER แล้ว 
กลุ่มผู้ 

เล่นที่มีความพึงพอใจ ก็จะเลือกจดจ าว่า ทุกครั้งที่มีการเข้ามาโปรแกรมเล่นแคมฟรอก ห้องท่ีจะเลือก
เล่นเป็นอันดับแรก ก็คือ  ห้อง GAY_4_GUY_TIGER 
 
การเลือกช่องทางสื่อในการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ระหว่างคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ 

สาเหตุที่เลือกช่องทางสื่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ ในการ
เปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกนั้น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลว่า สื่อคอมพิวเตอร์ เป็นช่องทางที่
สะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงมีความเป็นส่วนตัว ส่วนสือ่ทางโทรศัพท์มือถือนั้น จะมีความสะดวกใน
การพกพา ขนาดเล็ก สามารถเล่นที่ไหนก็ได้  เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ของ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960 : page 19-25) จาก
ข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ดังนี้ 
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1. การเลือกเปิดรับ เบื้องต้นก่อนการเล่นแคมฟรอก กลุ่มผู้เล่นจะต้องมีการเปิดรับข้อมูล
ก่อนว่า จะ 

เล่นผ่านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาถึงคุณลักษณะ ความ
เหมาะสมต่อการเล่นของตนเองก่อนในเบื้องต้น 

2. เลือกให้ความสนใจ เมื่อมีการเปิดรับถึงข้อมูลในแต่ละสื่อแล้ว ผู้เล่นก็ต้องมาลง
รายละเอียดให้ 

ความสนใจในแต่ละสื่อที่มากขึ้น ดูว่าระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือ สื่อช่องทางไหนตรงกับ
ลักษณะการเล่นของตนเองมากท่ีสุด  

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย เมื่อกลุ่มผู้เล่นเลือกให้ความสนใจในข้อมูลรายละเอียด
ของสื่อแต่ 

ละสื่อแล้ว ผู้เล่นก็จะต้องมาตีโจทย์ ความส าคัญว่าระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ว่าสื่อไหน
เหมาะสมกับตัวเรามากท่ีสุด เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ จะมีหน้าจอขนาดใหญ่ พิมพ์ง่าย ซึ่งเหมาะกับการ
เล่นขณะอยู่ที่บ้าน หรือที่พักอาศัย แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ ก็จะพกพาสะดวก สามารถเล่นได้ทุกที่ แต่
ก็ยังพบปัญหาในด้านฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่ค่อยสะดวก เช่น หน้าจอเล็ก พิมพ์ล าบาก เป็นต้น 

4. การเลือกจดจ า เมื่อมีการเลือกการรับรู้ตีความหมายไปแล้วว่า เราเหมาะสมการเล่นผ่าน
ช่องทาง 

ใด ก็จะเกิดเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการบันทึกการจดจ า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ทัศนะคติของ
ตนเอง และน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  
 
ช่วงเวลา ระยะเวลา และความถี่ ในการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER 
 ในช่วงเวลา  ระยะเวลา  และความถี่  ในการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก  ห้อง 
GAY_4_GUY_TIGER   การเล่นแคมฟรอกในช่วงเวลา ระยะเวลา และความถี่ต่าง ๆ เมื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ของ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ 
(Klapper, J.T., 1960 : page 19-25)     จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การเปิดรับข่าวสาร ดังนี้ 

1. การเลือกเปิดรับ  กลุ่มผู้เล่นจะมีการเลือกเปิดรับการเล่นโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง  
GAY_4_GUY_TIGER เพราะทราบว่า ห้องนี้เป็นห้องอันดับที่ 1 ของชายรักชาย และมีผู้เข้าเล่นเป็น
จ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มีการเปิดรับห้องนี้ 

2. การเลือกจดจ า เมื่อมีการเลือกเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอกแล้ว กลุ่มผู้เล่นก็จะมีการเลือก
จดจ าใน 

เรื่องราวที่จะช่วยสนับสนุน ตอบสนองต่อความต้องการและทัศนคติของตนเอง    
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ภาพรวมของความพึงพอใจ เม่ือมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER 
เป็นไปตามเป้าหมายความคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 
 ผลลัพธ์ตรงความคาดหวัง ดังนี้   คือ  มีความสนุก ดีเจคุยเก่ง  และมีคนโชว์ในห้องตลอด  
มีเพ่ือนคุย มีเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้บุคลิกลักษณะนิสัยของคนแต่ละประเภทภายในห้องแคมฟรอก  มีการ
พูดคุยในเรื่องเพศและการนัดพบเพ่ือมีเพศสัมพันธ์  ส าหรับภาพรวมที่เกินความคาดหมาย  คือ  มี
ความอิสระเป็นตัวของตัวเอง เพ่ือแสดงออกทางด้านความต้องการทางเพศ   และภาพรวมที่ไม่ตรงตาม
ความคาดหวัง  จะมีการเชิญชวนให้เสพยาและเกิดการจ าหน่ายยาเสพติด  มีกิจกรรมทางเพศตาม
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ   เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์   จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับประโยชน์
และความพึงพอใจ  ของแม็คคอมส์และเบคเกอร์ (Mccombs and Becker,1979 : 50-52) จากข้อมูล
ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับประโยชน์และความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ และเพ่ือต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุย หรือสนทนา จะมีการ
พูดคุยกัน 

ในหลากหลายเรื่องราวภายในห้อง เพ่ือให้ทราบเรื่องราว ที่เกิดข้ึน เพ่ือจะได้ไม่ตกข่าว ล้าหลังคนอ่ืน 
2.  เพื่อต้องการค าแนะน า หรือช่วยในการตัดสินใจ  และเพ่ือเสริมความคิดเห็น  บางคนมี

การเล่น 
แคมฟรอกเพ่ือที่จะมีเพ่ือนคุยในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเมื่อบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ขอค าปรึกษา ก็
จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุด  

3. เพื่อความต้องการตื่นเต้น หรือการมีส่วนร่วม  ในกลุ่มผู้เล่นแคมฟรอกที่ต้องการความมี

อิสระใน 

การเล่น ความเป็นตัวของตัวเอง การที่ผู้เล่นสามารถที่จะท าอะไรตามใจปรารถนา ซึ่งการกระท าอย่างก็
ไม่สามารถพบเห็นโดยทั่วไปได้  

4. ต้องการผ่อนคลายและความบันเทิง  ผู้ที่เล่นโปรแกรมแคมฟรอก ต่างก็มีความต้องการที่

จะเล่น 

เพ่ือความคลายเครียด ได้พบเจอการพูดคุยที่สนุกสนานเป็นกันเองของดีเจ การโชว์ที่สื่อไปทางด้านเพศ
ของสมาชิกท่ีเล่นในห้อง เหล่านี้ก็ถือเป็นการสร้างความสุข สร้งความบันเทิงใจให้เกิดข้ึนแก่ผู้เล่นได้ 

 
กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์จะมีการเปิดรับโปรแกรมแคมฟรอก ห้อง GAY_4_GUY_TIGER ต่อหรือไม่ 
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กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีการเล่นต่อตามเดิม โดยให้เหตุผลว่า เล่นเพ่ือผ่อนคลาย คลายเครียด ไว้
ส่องดูโชว์ที่สื่อเรื่องทางเพศ และไว้พูดคุยกับเพ่ือน ๆ ในห้อง   เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์  จะมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับประโยชน์และความพึงพอใจ  ของแม็คคอมส์และเบคเกอร์  

จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับประโยชน์และความพึงพอใจ ดังนี้ 
1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ และเพ่ือต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุย หรือสนทนา ที่กลุ่มผู้ถูก

สัมภาษณ์มีการจะเล่นแคมฟรอกต่อตามปกตินั้น ก็เพ่ือต้องการที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้
ไม่ตกยุค ตกเทรนของกลุ่มชายรักชาย สามารถน าเอาประเด็น ไปพูดคุยสนทนา ถ่ายทอดกันได้ 

2. เพื่อความต้องการตื่นเต้น หรือการมีส่วนร่วม กลุ่มผู้เล่นที่มีความเป็นต้องการความเป็น
อิสระ เป็นตัวของตัวเองในเวลาเล่น  กลุ่มผู้เล่น สามารถที่แสดงออกถึงความต้องการทางเพศของ
ตนเองได้อย่างเปิดเผย  

3. ต้องการผ่อนคลายและความบันเทิง  กลุ่มผู้เล่นต้องการที่จะเล่นแคมฟรอกต่อไป เพราะ
เป็นการช่วยให้รู้สึกได้ผ่อนคลายความเครียด เล่นแบบสบาย ๆ ส่องดูสมาชิกในห้องมีการพูดคุยสนทนา 
การโชว์ภาพที่สื่อไปในเรื่องทางเพศ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า  โปรแกรมแคมฟรอก เป็นเสมือนการสร้างพ้ืนที่เครือข่าย 
กลุ่มสังคมเฉพาะของกลุ่มชายรักชาย เป็นพื้นที่เฉพาะที่มีความเป็นส่วนตัวสูง  ผู้ที่เปิดรับโปรแกรม
แคมฟรอก  สามารถที่จะแสดงความเป็นตัวตน  ความต้องการในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างอิสระเสรี    ไม่ว่า
จะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ  ซึ่งก็ถือว่า
เป็นข้อดี  ที่มีพ้ืนที่เฉพาะให้กลุ่มชายรักชายได้แสดงออกตามความต้องการของตนเอง แต่ก็ต้องมีการ
ควบคุม ดูแลจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเพศด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในสังคมได้ 

2.  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ในการสนทนาภายในห้อง GAY_4_GUY_TIGER มีการ
พูดคุยถึงเรื่องของยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทหนึ่ง ที่มีชื่อทางเคมีว่า “เมทแอมเฟตามีน. 
(Methamphetamine) หรือที่รู้จักในชื่อว่า ยาไอซ์  สมาชิกผู้เล่นบางคนมีการโพสต์ผ่านหน้าห้องการ
สนทนา หรือมีการทักข้อความคุยส่วนตัวกัน  โดยจะมีเนื้อหาการพูดคุย เชื้อเชิญนัดหมายให้มาร่วมเสพ
ยา  รวมทั้งมีการน าเสนอการขายยาเสพติดภายในห้องอีกด้วย ซึ่งมีการพูดคุยเสมือนเป็นเรื่องปกติเรื่อง
นึงภายในห้อง   ดังนั้น องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรมีมาตรฐานควบคุม ก ากับและดูแล 
จัดการปัญหานี้อย่างใกล้ชิด  เพื่อขยัดปัญหายาเสพติดให้ลดหรือหมดสิ้นไป 

3. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  พบว่า  ในการสนทนาภายในห้อง GAY_4_GUY_TIGER  มีการ
พูดคุยถึงเรื่อง การมีกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า “Outdoor”  เช่น ตาม
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ห้องน้ าสรรพสินค้า ตึกอาคาร ส านักงาน บ้านร้าง ห้องน้ าสาธารณะ สวนสาธารณะ ฯลฯ  ซึ่งจะมี
สมาชิกผู้เล่นบางคนมีการโพสต์ผ่านหน้าห้องการสนทนา หรือมีการทักข้อความคุยส่วนกันตัว     โดย
จะมีเนื้อหาการพูดคุยเพ่ือเชื้อเชิญให้ไปมีกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะร่วมกัน   โดยส่วนใหญ่ก็จะมี
การบันทึกภาพ  แล้วน ามาลงเผยแพร่ใน Social Media ต่าง ๆ เช่น  facebook, Twitter เป็นต้น     
ดังนั้น  หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีเก่ียวข้อง  ควรมีวิธีการ มาตรการจัดการ ควบคุมให้มากยิ่งขึ้น เพราะ
มีความเสี่ยงทั้งทางโรคติดต่อ และเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรมได้ 
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