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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของวัยรุ่นในสังคมไทย จาก
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 2) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์
พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศและ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นจํานวน 20 คน ที่มีพฤติกรรมการ
ใช้งานกระทู้ออนไลน์พันทิป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) วัยรุ่นมีการเปิดกว้างและ
สามารถยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายในกระทู้ออนไลน์พันทิปได้ เห็นว่าเนื้อหาในกระทู้ออนไลน์พันทิปนั้นมีความ
เหมาะสม และเลือกปรึกษากับคนรอบข้าง อาทิเช่น เพื่อน มากกว่าการไปต้ังกระทู้เอง 2) วัยรุ่นได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
จากเดิม และมีความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันคือ ต้องมีความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ 3) วัยรุ่นนิยมที่จะอ่าน
กระทู้ออนไลน์พันทิปมากกว่าที่จะเข้าไปตั้งคําถาม ตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น และนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไป
ปรับใช้กับตนเอง รวมทั้งนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้นไปบอกต่อกับคนอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป  
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The Exposure of Content, Knowledge, Understanding and the Behavior of 
Thai’s Teenagers from the Website Pantip, Topic About Sex 
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Abstract 

The objectives of this study were to: 1) to examine the exposure of content about sex and 
attitudes of Thai’s teenagers from the website Pantip. 2)to examine the knowledge and understanding 
of Thai’s teenagers from the website Pantip, topic about sex. And 3) to examine the usage behavior of 
Thai’s teenagers from the website Pantip, topic about sex. The methodology is qualitative research 
which is in-depth interviews to analyze the information. Form studying the usage behavior by random 
20 teenagers who use website Pantip. Include research from the thesis, books, research papers, journals 
and academic reports. For attributed this research to complete. The results of the study were as 
follows: 1) Teenagers have the exposure of content about sex and accept the other opinion on the 
website Pantip; content on the website Pantip has reasonable and choose to consult with the people 
around themselves more than determined to make a question. 2) Teenagers have a lot of knowledge 
and understanding about sex from the website Pantip that they have to safe sex. 3) Teenagers always 
read content on the website Pantip more than determined to make a question, reply a question or 
express one’s opinion and take information to applied and tell it to the other people for use to benefit.  
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1.  บทนํา 
     ในยุคปัจจุบันน้ี โลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของสังคม การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของส่ือ รวม
ไปถึงการเปล่ียนแปลงของผู้คนในสังคมด้วย ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมส่งผลให้ สังคมมีความเจริญก้าวหน้า 
มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีส่ือใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ผลิตข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้นภายในสังคม
ปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ทัศนคติ การเปิดรับส่ือเปล่ียนไป ทําให้การ
ยอมรับในความแตกต่างของผู้คนในสังคมนั้นก็ย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงตามไป รวมไปถึงเรื่องเพศอีกด้วย [1] 
     ซึ่งหากย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อน ที่ยังไม่มีการ
พัฒนาของเทคโนโลยีเท่ากับในปัจจุบัน ตัวส่ือเองก็ยัง
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเพศมากนัก ยังไม่มีการ
สนับสนุน ยังไม่มีพื้นที่ให้แสดงออก จึงทําให้วัยรุ่น
สมัยก่อนไม่กล้าที่จะแสดงตัวตน ไม่กล้าเปิดเผย เปิด
กว้างมากเท่าไร ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่าสังคมภายนอก
จะยอมรับได้มากน้อยเพียงใด ถ้าสังคมส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับความหลากหลายทางเพศ ก็จะทําใช้การดําเนิน
ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
     แต่ในยุคปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีและส่ือต่าง ๆ อาทิ
เช่น ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ เข้ามามีบทบาท
กับสังคมและตัวบุคคลมากขึ้น จึงมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นใน
สังคมไทยมีพื้นทีใ่นการแสดงออกมากข้ึน ทําให้วัยรุน่กล้า
ที่จะแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะ
ตั้งคําถามมากขึ้น โดยยังรวมไปถึงกล้าที่จะเปิดเผยเรื่อง
เพศให้สังคมไทยได้รับรู้มากขึ้น การที่สังคมสามารถ
ยอมรับความหลากหลายทางเพศที่มีได้ เป็นเพราะมีการ
เปิดรับส่ือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศมากขึ้นจาก
แต่ก่อนจนรู้สึกเป็นเหมือนเรื่องปกติทั่วไปเรื่องหนึ่ง ส่ือที่
บุคคลเปิดรับนั้นนอกจากสื่อที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมี
ส่ืออีกประเภทหน่ึงเป็นส่ือที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในการให้
ข้อมูลเรื่องเพศกับวัยรุ่นในสังคมไทย และเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดีในสังคม ส่ือน้ันก็คือ กระทู้ออนไลน์พันทิป 
[2] หากกล่าวถึง กระทู้ออนไลน์พันทิปหรือเว็บไซต์พันทิป
นั้นคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เว็บไซต์พันทิปหรือที่เรียกกัน 
ส้ัน ๆ ว่า พันทิป เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

เว็บไซต์หนึ่งของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพันทิปเป็น
เว็บไซต์ที่เปิดให้วัยรุ่น หรือบุคคลต่าง ๆ สามารถเข้ามา
ตั้งคําถามหรือที่นิยมเรียกกันว่าการตั้งกระทู้ และยัง
สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเสรี อีกทั้งเว็บไซต์
พันทิปนั้นก็เปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่งที่ใคร ๆ 
ก็สามารถเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาอ่านได้ เป็นพื้นที่ค่อนข้าง
เปิดกว้างทางความคิด มีส่วนช่วยให้บุคคลได้ระบาย
ความรู้สึก ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ หรือ
สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนเองนั้นมีข้อสงสัย ด้วย
เหตุนี้จึงทําให้เว็บไซต์พันทิปกลายเป็นที่นิยมของบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นิยมใช้เว็บไซต์พันทิป 
เป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราว หรือใช้ในการไขข้อข้อง
ใจที่ตนอยากรู้ได้ [3] 
     จากส่ิงที่กล่าวมานี้ ถ้าคนในสังคมสามารถเปิดรับ
เนื้อหาเรื่องเพศ และให้ความรู้ที่เหมาะสมในเรื่องเพศกับ
วัยรุ่น โดยมีส่ือให้การสนับสนุนอย่างถูกต้อง อย่างเช่น 
เว็บไซต์พันทิปจะทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เป็น
อย่างดี สังคมจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากข้ึน 
เปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศมากขึ้น วัยรุ่นก็จะมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีผู้ใหญ่หรือ
ส่ือคอยสนับสนุน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและ 
ทัศนคติของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
     2.2  เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศของ
วัยรุ่นในสังคมไทยที่ได้รับ จากกระทู้ออนไลน์พันทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
     2.3  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
   
3.  ทบทวนวรรณกรรม 

3.1  บทความวิจัยเรื่อง เพศวิถีที่กําลังเปล่ียนไปใน 
สังคมไทย'เพศวิถีที่กําลังเปลี่ยนไปและไม่เปล่ียนไปใน
สังคมไทย [4] พบว่า เพศวิถีที่เปล่ียนไปมี 4 เรื่อง คือ (1) 
เพศสัมพันธ์ที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ของผู้ชายไทย (2) เพศวิถีทางเลือกที่เปล่ียนไปในความ 
หลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศที่เปล่ียนไป 
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และ (4) เพศศึกษาที่เปล่ียนไป ส่วนเพศวิถีที่ยังคงไม่ 
เปล่ียนแปลงเลยในรอบคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมา คือ การ
ควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรม
ทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิงยัง
เส่ียงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปล่ียนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า 
มาจากบริบทสังคมการเมือง 3 เรื่องคือ (1) การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ และ (3) 
การเติบโตของยุคไอทีและส่ือสารสนเทศ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
แต่ละบริบทได้ส่งผลต่อ การเปล่ียนแปลงเพศวิถี สิทธิ
และเสรีภาพทางเพศของปัจเจกบุคคลด้วย 

3.2  บทความวิจัยเรือ่งคนข้ามเพศ: ตัวตน วัฒนธรรม
ย่อยและพื้นที่ทางสังคม [5] การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความหมายของคนข้ามเพศ 
ในสังคมไทย กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคม และ
วัฒนธรรมย่อยของคนข้ามเพศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มชายรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยตนเอง
ว่าเป็นคนข้ามเพศ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์และแนวทางการสังเกต 
ผลการวิจัยพบว่า คนข้ามเพศในสังคมไทยได้มีการรวม 
กลุ่มและสร้างวัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม ตนเองขึ้นมา 
จนกระทั่งนํามาสู่การสร้างพื้นทีท่างสังคมของคนข้ามเพศ 
ซึ่งมีทั้งการต่อสู้ในระดับกลุ่ม และการต่อสู้ระดับปัจเจก 
โดยการต่อสู้ ต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคม
นั้นจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการดําเนินชีวิต
และประสบการณ์ของคนข้ามเพศแต่ละคน ถึงแม้ว่าโดย
สรุปแล้วการมองเพียงรูปร่างภายนอกของคนข้ามเพศทุก
คนจะอ้างอิงเลียนแบบความเป็นหญิง แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่
กับความสามารถทางการเลียนแบบของคนข้ามเพศแต่ละ
คนที่มีระดับ ความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่ง
คนข้ามเพศเหล่าน้ีไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กันเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คนข้ามเพศแต่ละคน
ประสบอยู่แตกต่างกัน  
 
4.  วิธีการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ทําวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เนื่องจาก
การศึกษาการเปิดรับเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และ
พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทยจากกระทู้พันทิป
ออนไลน์ นั้น มีความจําเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลจากตัวของ
วัยรุ่นโดยตรง เพราะจะทําให้ได้รับความคิดเห็นและ
มุมมองของวัยรุ่นอย่างแท้จริงและมีความชัดเจนของ
ข้อมูล ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นจะช่วยให้ผู้ทําวิจัยได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพในด้านการเปิดรับเนื้อหาและทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อกระทู้
พันทิปออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยข้อมูลที่ได้มานั้น
จะต้องมีความครอบคลุมประเด็นสําคัญและมีรายละเอียด 
ที่สามารถนํามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ในลําดับต่อไป 
 
5.  ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดกว้างทาง
ความคิด ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ และ
พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้งานกระทู้
ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยผู้วิจัยจะศึกษากลุ่ม
วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 22 ปี จํานวน 20 คน ที่มีความ
สนใจกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 
6.  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

ผู้ให้ข้อมูล คือ วัยรุ่นไทยที่มีอายุ 15 – 22 ปี จํานวน 
20 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลนั้นจะต้องกาํลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 4 
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทั้ง 20 คน ดังนี้  
     6.1  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีพฤติกรรมการใช้งานกระทู้ 
ออนไลน์ของเว็บไซต์พันทิป (Pantip) อย่างน้อย 2 – 3 
ครั้ง / สัปดาห์ 
     6.2  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นวัยรุ่นที่กล้าแสดงออก  
(กล้าพูด กล้าคุย กล้าตั้งคําถาม ไม่เขินอาย)  
     6.3  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นวัยรุ่นที่มีความน่าเชื่อถือ 
และพูดจาชัดเจน จากนั้นจึงทําการขอสัมภาษณ์ 
 
7.  ขั้นตอนในการวิจัย 

7.1  ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ความรู้เกี่ยวกับกระทู้ออนไลน์พันทิป เพื่อนํามาใช้
ในการทําวิจัยฉบับนี้ รวมทั้งศึกษาและเตรียมการรับมือ
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กับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการทําวิจัยครั้งใน
นี้ด้วย 

7.2  ผู้วิจัยได้เตรียมการในส่วนของความรู้ด้านระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย และ
สร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมลู
จากแหล่งต่าง ๆ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เพื่อที่จะ
นําไปสู่การสรุปผลการศึกษาที่ถูกต้อง 

7.3  ผู้วิจัยได้เตรียมแนวคําถามในการสัมภาษณ์ ซึ่ง 
เป็นเครื่องมือที่ผู้ทําวิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีประเด็นคําถาม
จากปัญหานําวิจัย จากแนวคิดและทฤษฎี จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ และจากการปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคําถามในการสัมภาษณ์ให้มีประเด็น
ครอบคลุมตามที่ได้กําหนดไว้ 

7.4  ผู้วิจัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกเสียงได้ 
เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก ปากกา และแนวคําถามที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของเครื่องมือวิจัย ผู้ทําวิจัยได้นําข้อมูล และแนวคําถาม
ในการสัมภาษณ์ไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 
8.  เคร่ืองมือในการวิจัย 

แบบคําถามในการสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแนว
คําถามในการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

- คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความหลากหลายทาง
เพศของวัยรุ่นของไทยที่มีในกระทู้ออนไลน์พันทิป 

- คุณคิดว่าเน้ือหาในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ มีความเหมาะสมกับวัยรุ่นไทย มากน้อยเพียงใด 

- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
คุณจะเลือกตั้งกระทู้ถามด้วยตนเอง หรือปรึกษากับใคร 
เพราะอะไร 

- คุณได้รับความรู้เกี่ยวกบัเรื่องเพศ (เช่น การคุมกาํเนดิ 
การป้องกัน) จากระทูอ้อนไลนพ์ันทิป หรอืไม่ อยา่งไรบ้าง   

- จากการอ่านกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
คุณมีความเข้าใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไร 

- คุณเคยเข้าไปตัง้คําถาม ตอบคําถามหรอืแสดงความ
คิดเห็นในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศบ้าง
หรือไม่  

- คุณนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ได้รับจากกระทู้
ออนไลน์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร 
 
9.  การวิเคราะห์ผล 

9.1  ผู้วิจัยทําการถอดเทปและการจดบันทึกข้อมูล 
เพื่อนํามาวิเคราะห์หลาย ๆ ครั้ง จนเกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และเข้าใจประเด็นสําคัญ 

9.2  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปกลับมาอ่าน
อีกครั้งโดยละเอียด พร้อมกับวิเคราะห์และคัดเลือกส่วน
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด้วยการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่สําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา แล้วทําการสรุป
ประเด็น ให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้น  

9.3  ผู้วิจัยได้นําบทสัมภาษณ์หรือคําตอบ ของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ ส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน จากน้ันจึงทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทีละกลุ่มเพื่อความ
ชัดเจนของข้อมูล แล้วจึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 
เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าสนใจ 

9.4  ผู้วิจัยใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ได้จากการศึกษา 
จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มี
การนําความคิดเห็นส่วนตัวไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด  
 
10.  ผลการศึกษา 

  10.1  การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของ
วัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของ
วัยรุ่นไทยที่มีอยู่ในกระทู้ออนไลน์พันทิป เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติ
เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก โดยวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
20 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า เขานั้นสามารถยอมรับ
ความหลากหลายที่ เกิดขึ้นในกระทู้ออนไลน์พันทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศของสังคมไทยในปัจจุบันได้ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นที่มาจากหลากหลายมุมมองในกระทู้ออนไลน์
พันทิปได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติว่า ความหลากหลายทาง
เพศนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แต่อย่างใด ทุกเพศสามารถ
เข้ามาใช้งาน เข้ามาแสดงความคิดเห็น เข้ามาต้ังคําถาม
ในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างอิสระ  
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ความเหมาะสมของเนื้อหา ที่มีในกระทู้ออนไลน์ 
พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน  18 คน  มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาเรื่องเพศใน
กระทู้ออนไลน์พันทิปน้ันมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบัน สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไป แฝงไปด้วยความสนุกสนาน 
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวพร้อมกับให้ข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ส่วนวัยรุ่นจํานวน 2 คน มีความคิดเห็นว่า เน้ือหา
บางส่วนในกระทู้ออนไลน์พันทิปยังมีความไม่เหมาะสมอยู่ 
โดยให้เหตุผลว่า วัยรุ่นบางคนยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ  
ที่จะรับรู้เรื่องราวบางอย่าง อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
แบบผิด ๆ  

ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศจะเลือกตั้งกระทู้ถาม
ด้วยตนเองหรือเลือกปรึกษากับใคร เพราะอะไร พบว่า 
วัยรุ่นเกือบทั้งหมดเลือกที่จะปรึกษากับบุคคลที่ตนไว้ใจได้ 
มากกว่าการไปต้ังกระทู้ถามด้วยตนเอง เนื่องจากมีความ
คิดเห็นว่าคนจริง ๆ จะให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ได้
มากกว่า โดยวัยรุ่นจํานวน 11 คน เลือกที่จะปรึกษากับ
เพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมาก เพราะคบกันมาเป็น
เวลานานจนเกิดความไว้ใจกัน รู้จักกันเป็นอย่างดี วัยรุ่น
จํานวน  6 คน  เลือกที่จะปรึกษากับบุคคลในครอบครัว 
เพราะบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาได้ดีที่สุด
สําหรับเขา และยังมีความรู้ มีประสบการณ์ต่าง ๆ มา
มากกว่า วัยรุ่นจํานวน 2 คน เลือกที่จะปรึกษากับแฟน 
เนื่องจากมีการพูดคุยกันในทุก ๆ เรื่อง ไม่มีความลับต่อ
กัน และวัยรุ่นอีก  1 คน  เคยเข้าไปตั้งกระทู้พันทิป  เพื่อ
ถามความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เนื่องจากเขาต้องการ
ความคิดเห็นที่หลากหลายจากสังคมออนไลน์ 

10.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ ของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นดังน้ี 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์
พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นจํานวน 18 คน ให้
ข้อมูลว่า เขาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเพิ่มมากขึ้น
จากเดิม มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
เนื่องจากเรื่องที่อยู่ในกระทู้ออนไลน์พันทิปส่วนมากนั้น
จะมาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทําให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ส่วนวัยรุ่นจํานวนอีก  2 คน  ให้ข้อมูลว่าเขา 
ไม่ค่อยได้รับความรู้เรื่องเพศเพิ่มขึ้นมากจากเดิมเท่าไหร่ 

เพราะเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองเคยมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ  
อยู่แล้ว 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ที่ได้รับจาก
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่น
จํานวน 10 คน มีความเข้าใจว่า การมีเพศสัมพันธ์ คือ การ
แสดงออกของความรักในอีกรูปแบบหน่ึง การดูแลกัน 
มอบส่ิงดี ๆ ให้แก่กัน วัยรุ่นจํานวน 8 คน มีความเข้าใจว่า 
การมีเพศสัมพันธ์ คือ ความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์
ทุกคน และวัยรุ่นจํานวน  2 คน  มีความเข้าใจว่า การมี
เพศสัมพันธ์ คือ การสืบพันธุ์ การปฏิสนธิระหว่างผู้หญิง
กับผู้ชาย   

10.3  พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่งออกเป็น  
2 ประเด็นดังนี้ 

การเข้าไปตั้งคําถาม ตอบคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในกระทู้ออนไลน์พับทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า 
วัยรุ่นจํานวน  19 คน มีคําตอบที่ตรงกันคือ จะเข้าอ่าน
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศเท่านั้น เนื่องจาก
ตัวของวัยรุ่นเองยังไม่มีข้อสงสัยที่จะต้องไปตั้งคําถาม
เพื่อที่จะหาคําตอบ แต่มีวัยรุ่นจํานวน 1 คน ที่ได้เคยลอง
เข้าไปตั้งกระทู้ถามมาแล้ว เนื่องจากเขาต้องการบอกเล่า
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ทราบ 

การนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ได้รับจาก กระทู้
ออนไลน์พันทิปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
พบว่า วัยรุ่นจํานวน 18 คน ได้มีการนําข้อมูลที่ได้นั้นไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในด้านการดูแลรักษาความ
สะอาดของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัยรุ่นจํานวน 2 คน ที่
ไม่ได้นําข้อมูลที่ได้มานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ 
ส่วนการนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น วัยรุ่นจํานวน  
16 คน ได้ให้คําตอบเอาไว้ว่า ได้นําข้อมูล ความรู้ที่ได้นั้น
ไปบอกเล่า หรือแนะนํากับคนรอบข้าง อาทิเช่น เพื่อน 
โดยมีวัยรุ่นจํานวน 4 คน ที่ไม่ได้นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสังคม เนื่องจาก เขายังไม่รู้ว่าจะนําข้อมูลนั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมในส่วนไหนได้บ้าง  

 
11.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

11.1  การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศและทัศนคติของ 
วัยรุ่นในสังคมไทยจากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ 
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เรือ่งเพศ แบง่เป็น 3 ประเด็น 
ผลจากการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับ

ความหลากหลายที่มีในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างน้ัน พวกเขา สามารถ
การเปิดรับเรื่องเพศได้อย่างหลากหลาย คิดเห็นว่าเรื่อง
เพศเป็นเรื่องปกติทั่วไป ไม่ได้มีอคติแต่อย่างใด มีการเปิด
ใจยอมรับเพศทางเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพศของตนเองได้
เป็นอย่างดี ยอมรับความหลากหลายที่มีอยู่ในกระทู้
ออนไลน์พันทิปได้และถือว่าเป็นการได้เปิดรับมุมมองใน
รูปแบบใหม่ ๆ ในเรื่องเพศ 

ซึ่งเป็นไปตามที่ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น
ตัวกําหนดของ McLuhan [6] ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น ก็จะทํา
ให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังส่งผลทําให้มนุษย์ใน
สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ เมื่อ
ยุคสมัยมีการเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีมีความเจริญ 
ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทําให้สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 
วัยรุ่นก็กล้าที่จะเปิดรับเรื่องเพศมากขึ้น กล้าแสดงตัวตน
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทําให้พบเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติทั่วไป 
สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา [7] ที่อธิบายไว้วา่ เมื่อ
เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารให้ดียิ่งขึ้นนั้น 
ทําให้ส่งผลกระทบในเรื่องของการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ชีวิตประจําวันของผู้คนในสังคม จึงส่งผลให้วัยรุ่นสามารถ
ยอมรับเนื้อหาเรื่องเพศที่มีอยู่ในกระทู้ออนไลน์พันทิป 
ในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นจากเดิม  

ผลจากการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่มี
ในกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า เน้ือหาที่เขาเปิดรับจาก
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศน้ันมีความเหมาะสม
กับวัยรุ่นในสังคมไทย เป็นเรื่องราวท่ีมีความสนุกสนาน 
แต่แฝงไปด้วยความรู้ที่วัยรุ่นควรที่จะรู้เอาไว้และสามารถ
นํามาความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างอิสระ แต่เนื้อหาในกระทู้
ออนไลน์พันทิปในบางเรื่องนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร เนื่องจากเห็นว่าวัยรุ่นบางคนท่ีเข้ามาอ่าน 
ยังคิดตามไม่ทัน 

จากความคิดเห็นของวัยรุ่นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมี
ความเชื่อมโยงกับตัวทฤษฎีพื้นที่สาธารณะของ Jürgen 
[8] ที่กล่าวไว้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทางสังคมที่บุคคล
สามารถพูดคุยและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้

อย่างเสรี ประเด็นจากการอภิปรายโต้ตอบปัญหานั้นจะ
เป็นการให้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่มีเนื้อที่ เหมาะสม 
ก่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเป็นผล ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม กล่าวคือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับความคิดเห็น
และมุมมองในแบบของแต่ละคน โดยจะถือว่าความ
คิดเห็นของแต่ละคนนั้นไม่มีถูกและไม่มีผิด มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภยาดา [9] ที่กล่าวไว้ว่าพื้นที่
สาธารณะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้โอกาสประชาชนได้ใช้
สิทธิเสรีภาพอย่างสมดุล ในการเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะ
ดังกล่าว เพื่อสะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ในส่ิงที่เขาได้รับจากส่ือ ดังนั้นวัยรุ่นเองจึงสามารถเลือก 
ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ว่าเนื้อหาที่เขาได้อ่านหรือ
ข้อมูลเรื่องเพศที่เขาได้รับมานั้น มีความเหมาะสมกับ 
ตัวเขาหรือไม่ แบบไม่มีถูก ไม่มีผิด    

ผลจากการวิเคราะห์ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศจะเลือกตั้งกระทู้ถามด้วยตนเองหรือเลือกปรึกษากับ
ใคร เพราะอะไร พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่วนมาก 
เขาเลือกที่จะปรึกษากับเพื่อนมากที่สุด เนื่องจากมีวัยที่
ใกล้เคียงกันสามารถเข้าใจปัญหาของกันและกันได้ง่าย 
โดยรองลงมาเลือกที่จะปรึกษากับคนในครอบครัว เนื่องจาก
ครอบครัวของเขาจะสามารถพูดคุยกันได้ตลอดและมี
คําแนะนําที่ดีตอบกลับมาเสมอ    

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นไปตามทฤษฎีเทคโนโลยี
การส่ือสารเป็นตัวกําหนดของ McLuhan [6] ที่กล่าวไว้ว่า 
เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น ก็จะ
ทําให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงและยังส่งผลทําให้มนุษย์
ในสังคมนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ แต่
ก่อนการที่วัยรุ่นจะพูดถึงหรือปรึกษาเรื่องเพศให้กับใคร
สักคนฟังนั้น คงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสังคมยังไม่มีการ
เปิดกว้าง ครอบครัวบางครอบครัวก็ยังปิดกั้นในเรื่องเพศ 
แต่เมื่อยุคสมัยเกิดการเปล่ียนแปลงมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาทําให้มนุษย์ในสังคมนั้นเปล่ียนแปลงไป วัยรุ่นใน
ยุคปัจจุบันจึงกล้าที่จะเล่าเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศให้
เพื่อนฟังมากขึ้น ไม่ต้องเก็บไปคิดอยู่คนเดียว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิลาสินี [10] ที่กล่าวไว้ว่า เรื่องเพศนั้นมี
การเติบโตและเปลี่ยนแปลง จึงทําให้เรื่องเพศสามารถ
นํามาพูดคุยบอกกล่าวกันได้มากขึ้นในปัจจุบัน เห็นได้
จากการที่วัยรุ่นกล้าที่จะพูดคุยปรึกษา เรื่องเพศกันใน
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กลุ่มเพื่อนมากขึ้น กล้าเล่าเรื่องราวที่ตนเองพบเจอมาให้
เพื่อนฟัง เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น หรือมุมมองต่าง ๆ 
จากกลุ่มเพื่อน 

11.2  ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศ ของวัยรุ่นใน
สังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่งออก 
เป็น 2 ประเด็นดังน้ี 

ผลจากการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ได้รับ
จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่าง เขาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเพิ่มขึ้น
จากเดิม ได้รับความรู้ในส่วนที่ตนเองไม่เคยได้รู้มาก่อน 
อาทิ การป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ วิธีการคุมกําเนิดที่
เหมาะสม ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่วัยรุ่นนั้น
ไม่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เป็นเพราะข้อมูลที่เขาพบเจอนั้น 
มีเนื้อหาตรงกันกับส่ิงที่เขาเคยศึกษามาแล้ว จึงทําให้เขา
ไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากส่วนน้ี          

จากท่ีกล่าวมานั้น ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่วัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างได้รับนั้น มีความเช่ือมโยงกับ ทฤษฎีการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Johanna and 
Gregory [11] ที่กล่าวไว้ว่า สังคมออนไลน์มีการเชื่อมโยง
กลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายกันไว้ร่วมกัน โดยยังสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงการที่มนุษย์สามารถติดต่อส่ือสารถึงกัน 
ทําความรู้จักกัน การค้นหาข้อมูล การพูดคุยโต้ตอบกัน 
จนเกิดเป็นความรู้ในที่สุด กล่าวคือ สังคมออนไลน์ในงาน 
วิจัยนี้ก็คือกระทู้ออนไลน์พับทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่ทํา
หน้าที่เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงวัยรุ่นที่มีความสนใจในเรื่อง
เพศเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือนที่ที่เอาไว้ใช้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้วัยรุ่น
ได้รับความรู้จากเรื่องเพศเพ่ิมมากขึ้น จากการแลกเปล่ียน
ข้อมูล ความรู้กับผู้อื่นที่มีความสนใจในแบบเดียวกันกับ
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธัญรัตน์ [12] ที่กล่าว
ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นส่ิงที่ช่วยส่งเสริมให้
บุคคลเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูล
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน 
นํามาซึ่งความรู้ที่แปลกใหม่ 

ผลจากการวิเคราะห์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์พันทิปว่า 
เป็นการมีอะไรกันกับแฟน หรือคนรักอย่างปลอดภัย  

มีความสุขกันทั้งสองฝ่าย การทําให้อีกฝ่ายพึงพอใจ เป็น
การตอบสนองความต้องการท่ีอีกฝ่ายมีให้ได้ตามที่ต้องการ 
และยังเป็นการแสดงออกของความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง 
เป็นการมอบความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน เป็นการได้ใช้เวลา
อยู่กับคนที่เรารัก แต่ต้องไม่ลืมการป้องกันที่มีความ
ปลอดภัยด้วย และยังบอกอีกว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะ
ช่วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักดีขึ้น ดูแลเอาใจใส่
กันมากขึ้น       

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงกับทฤษฎีการส่ือสารสุขภาพ (เรื่องเพศ) ของ 
กุลกานต์ [13] ที่กล่าวไว้ว่า การส่ือสารสุขภาพเป็นการใช้
ส่ือผสมประเภทต่าง ๆ (multi media) ในการเผยแพร่
ข้อมูลและเนื้อหาสุขภาพ (เรื่องเพศ) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน กล่าวคือ ส่ือหรือกระทู้ออนไลน์พันทิปนั้น 
เป็นตัวกลางในการสื่อสารในเรือ่งเพศใหก้ับวยัรุน่ในสังคม 
ไทยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน คือ การมีเพศสัมพันธ์
นั้นจะต้องมีกับคนที่เรารักเท่านั้น และต้องมีการป้องกัน
ในทุก ๆ ครั้งด้วย อีกทั้งเพศสัมพันธ์นั้นจะช่วยทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักดีขึ้น มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิรวัฒนา [14] ที่กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่ือจะมี
อิทธิพลในการให้ข้อมูลกับวัยรุ่น ทําให้วัยรุ่นเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในเรื่องเพศมากขึ้น  

11.3  พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากการใช้
กระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ แบ่งออกเป็น  
2 ประเด็นดังนี้ 

ผลจากการวิเคราะห์การเข้าไปตั้งคําถาม ตอบ
คําถามหรือแสดงความคิดเห็นในกระทู้ออนไลน์พับทิป
เกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ไม่นิยมที่จะ
เข้าไปตั้งกระทู้หรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อย่างใด เป็นเพราะ
ตัวของวัยรุ่นเองยังไม่พบกับประเด็นปัญหาที่จะนําไปตั้ง
เป็นกระทู้ให้ถามตอบกันได้ จึงเลือกที่จะอ่านกระทู้เพียง
อย่างเดียว  

จากที่กล่าวมานั้นการที่วัยรุ่นไม่เลือกที่จะเข้าไปตั้ง
คําถาม แต่เลือกที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวนั้น มีความ
เชื่อมโยงกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากส่ือที่กาญจนา แก้วเทพ ได้กล่าวเอาไว้ว่า การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ เป็นการศึกษาผู้รับ
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สารเกี่ยวกับการกระทําด้านการส่ือสารที่ถูกขับเคล่ือน
ด้วยความต้องการและส่ิงจูงใจ เขาจะแสวงหาส่ือและ
เนื้อหาสารอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือนําไปสู่ความพึงพอใจ
ของตนเอง กล่าวคือ การที่วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างนั้นเลือกที่
จะอ่านกระทู้ออนไลน์เพียงอย่างเดียว เป็นเพราะความ
พึงพอใจในการใช้งานส่ือกระทู้ออนไลน์พันทิปของตัววัยรุ่น
อยู่ที่การเข้าไปอ่านเพียงเท่านั้น ไม่ต้องการที่จะตั้งประเด็น
ปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลํ้าค่า [15] ที่กล่าวไว้ว่า ความ
พึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารเปิดรับสารจากส่ือนั้น ๆ แล้ว
มีความพึงพอใจกับส่ือที่ได้รับหรือไม่ โดยถ้าเกิดความ
พอใจแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองในการใช้ส่ือได้อย่างตรงจุด 

ผลจากการวิเคราะห์ การนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์พันทิปไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างจะนําข้อมูล
เรื่องเพศที่ได้จากกระทู้ออนไลน์พันทิปไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ในเรื่องของการดูแลความสะอาด 
การป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน การนําเคล็ดลับ
ต่าง ๆ ไปใช้กับคู่รัก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ตัวเอง หรือเป็นในด้านการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้กับ
ตนเอง ส่วนในด้านการนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับสังคมนั้น จะนําข้อมูลที่ได้ไปบอกต่อกับเพื่อน ๆ หรือ
คนรู้จักเพื่อให้คนเหล่าน้ันได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อ 
ที่เขาจะสามารถนําไปปรับใช้ต่อได้ 

จากที่กล่าวมานั้นการที่วัยรุ่นนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
เพศที่ได้รับจากกระทู้ออนไลน์พันทิปไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมนั้น มีความเช่ือมโยงกับทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ ที่ Murray and 
Kippax [16] ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลจะให้ความสนใจ และ
จดจํากับข้อมูลที่สร้างให้ความพึงพอใจ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตัวเขาได้ โดยจะเลือกใช้ส่ือ
หรือเนื้อหาสาร เพื่อสนองประโยชน์ส่วนตน และนํา
ข้อมูลและความรู้เหล่านี้ ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม กล่าวคือ การที่วัยรุ่นเลือกที่นําข้อมูลเรื่องเพศ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เป็นเพราะเขาเกิดความ
พึงพอใจในข้อมูลที่เขาได้รับมาและสนใจที่จะนําข้อมูล
เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ทําให้ตนเอง
มีความม่ันใจ พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไป

ในทางเดียวกับการนําข้อมูลเรื่องเพศที่ได้จากกระทู้
ออนไลน์พันทิปไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม เนื่องจาก
กลุ่มวัยรุ่นมีความพึงพอใจที่จะนําข้อมูลเรื่องเพศไปบอก
ต่อกับคนรอบ ๆ ข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
เพราะคิดว่าข้อมูลที่บอกต่อไปนั้นผู้รับจะเกิดความพึงพอใจ
ในแบบน้ีตนเคยได้รับ จากข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุปผาและขจรจิต [17] ที่กล่าวไว้ว่า ผู้รับสาร
สามารถเลือกที่จะเปิดรับส่ือที่มีความหลากหลาย เพื่อ
สะท้อนความเป็นตัวตน เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ทําให้ผู้รับสารมีโอกาสนําข้อมูลไปใช้กับตนเองหรือนําไป
พูดคุยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมกับผู้อื่น  
 
12.  ข้อเสนอแนะ 

วัยรุ่นให้ความสนใจในกระทู้ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง
เพศพอสมควร ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปในอนาคตจึง
อยากให้ทําการศึกษา ในเชิงปริมาณ เพื่อที่จะสามารถ
เก็บข้อมูลวัยรุ่นที่มีจํานวนมากกว่านี้ และนําผลการศึกษา
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าจากการศึกษาเชิงปริมาณน้ัน 
ให้ผลการศึกษาที่น่าสนใจแบบใด 

หากผู้อ่านได้วิเคราะห์ผลอย่างละเอียดแล้วนั้น จะทํา
ให้สามารถเข้าใจถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของงานวิจัย อาทิเช่น 
ผู้ใหญ่ที่จะได้รับรู้มุมมองของวัยรุ่นในสังคมไทย ว่ามีความ
หลากหลายมากขึ้นเพียงใด ไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อน
อย่างไรบ้าง ทําให้สามารถเข้าใจบุตร หลานของตนเองได้
ดีขึ้น กล้าที่จะหันหน้ามาพูดคุย รับฟังปัญหากันมากขึ้น  
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