
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
211

การเปิดรบัเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และพฤตกิรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย  
จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเก่ียวกับเรื่องเพศ 
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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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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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