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บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาวัยรุ่นชายหญิงจ�านวน 20 ราย จากโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น โดยบทความน้ีท�าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการมีแฟนและเพศสัมพันธ์ของ

วัยรุ่นแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ (1) มีแฟนทีละคนไม่มีกิ๊ก (2) มีแฟนและกิ๊กแต่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียวเท่านั้น 

(3) มีแฟนและกิ๊กและมีเพศสัมพันธ์กับทุกคน (4) มีเพศสัมพันธ์กับใครกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแฟนหรือกิก๊ วัยรุ่นกลุ่ม

ที่สามและสี่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line MSN Hi5 ในการหากิ๊กและคู่นอน วัยรุ่นชายใช้

สื่อออนไลน์ในการหาคู่ชัดเจนกว่าวัยรุ่นหญิง อีกทั้งใช้เวลาพูดคุยท�าความรู้จักไม่นานก่อนการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่น

กลุม่ทีส่องใช้สือ่ออนไลน์เป็นช่องทางในการคยุกับก๊ิกแต่ไม่คยุเพือ่จะมเีพศสมัพนัธ์ด้วย วยัรุ่นกลุม่ทีห่น่ึงใช้สือ่ออนไลน์

ในการพูดคุยกับเพื่อนทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ ผลการศึกษานี้ท�าให้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า วัย

รุ่นที่นิยมการมีคู่นอนหลายคนจะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมเท่านั้น  

ค�าส�าคัญ: วัยรุ่น สื่อออนไลน์ พฤติกรรมทางเพศ
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How Teens Use Social Media  

to Find Sexual Partners
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Abstract 

This paper is qualitative data analysis of in-depth interviews of 20 male and female teenagrs, 

which is part of a qualitative research aiming for investigating sexual behavior of teenagers. This 

analysis is to examine how their sexual behavior relate with their social media usage. This study 

found that patterns of sexual relationships and behavior of sexually active teenagers can be  

classified into four groups as follows: (1) Being faithful to only one sexual partner without flirtation 

with another/others; (2) Being faithful to one sexual partner with flirtation with another/others, but 

without sexual contact; (3) Having one steady sexual partner plus occasional sexual contact with 

another/others; (4) Indiscriminately engaging in sexual relationships. Teenageers in Groups 3 and 

4 use social network media such as Facebook, LINE, MSN, Hi5, etc., to find someone to have sex 

with. Such behavior is more common among males than females. In these situations, the time from 

initiating a chat to engaging in sex is not long. Teenagers in Group 2 use social network media in 

chatting or flirting with other people with no intention to have sex with. The first group talks with 

people in social media only as friends. This analysis primarily concludes that teenagers with  

casual sex behaviors will normally use social media as the key channel cruising for their sexual 

partners, while others who may not engage in such behaviors are using social media for their social 

network communication only.
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บทน�า

“อนิเทอร์เน็ต” เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่�าให้สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมแห่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง ส�าหรับคนไทย 

นับว่าเป็นการเพิ่มเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อสารตอบโต้ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง ความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีสื่อสารดังกล่าวท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ

ประชากรกลุม่อืน่ เพยีงวยัรุน่พมิพ์ข้อความลงบนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืโทรศพัท์มือถือทีเ่ชือ่มต่อกับอนิเทอร์เน็ต 

เขาก็สามารถค้นหาข้อมลูทีต้่องการได้ทนัท ีด้วยรูปแบบและช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย รวดเร็วทนัใจ สะดวก

ทกุทีท่กุเวลา และเป็นมติรกับวยัรุ่น การสือ่สารทางอนิเทอร์เน็ตจงึเป็นการสือ่สารทีไ่ด้รับความนิยมอย่างมากในหมู่

วัยรุ่น

กระแสการหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างชาตไิด้เข้ามาสูส่งัคมไทยโดยเฉพาะทางสือ่อนิเทอร์เน็ตท�าให้สงัคมไทย

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ และค่านิยมจากเดิมที่สังคมไทยเป็น “สังคมประเพณี” คือเป็นสังคมที่คน

ส่วนมากต้องเชื่อฟังและท�าตามสิ่งที่จารีตและประเพณีที่ได้ก�าหนดไว้เท่านั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่น

เกิดจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม วยัรุน่จะได้รบัการปลกูฝังและถ่ายทอดชดุความรู้เรือ่งเพศทีด่งีามของสงัคม

ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด�ารงชีวิต 

ของผู้คนในสังคม คือ “การให้คุณค่าและความส�าคัญกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายภายใต้บริบท

การแต่งงานเท่าน้ัน โดยความสัมพนัธ์ทางเพศทีเ่กิดขึน้น้ันจะต้องเป็นไปเพือ่การสืบพนัธ์ุหรอืการมลูีกเท่าน้ัน” 

ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างมายาคติและอคติ มาจนถึงปัจจุบัน (ชลิดาภรณ์, 2551; สุชาดา, 2554) และหากใคร

มีความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ที่ผิดไปจากน้ีก็จะถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ผิดศีลธรรม และสมควรถูกลงโทษ 

จากสังคม (วราภรณ์, 2551; ชลิดาภรณ์, 2547) ด้วยเหตุนี้วัยรุ่นยุคปัจจุบันจึงกล้าถอนตัวออกจากข้อผูกมัดทาง

สังคมเดิมๆ ที่ก�ากับและควบคุมการแสดงออกทางเพศเอาไว้ วัยรุ่นกล้าแสดงออกทางเพศมากขึ้น อาทิ พฤติกรรม

การจับมือถือแขน การกอดจูบกันในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การมีเพศสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน  

การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การมีคู่นอนหลายคน การแลกเปลี่ยนคู่นอน การมีคู่นอนในเวลาเดียวกันคร้ังละหลายคน  

การรุมโทรม การข่มขืน การใช้สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการขายบริการทางเพศและ และการ

ที่วัยรุ่นกล้าแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศเหล่าน้ัน อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการตั้งครรภ ์

ไม่พึงประสงค์ ปัญหาการท�าแท้ง และปัญหาการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทความน้ีตั้งใจศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเชื่อมโยงกับการใช้สื่อออนไลน์ โดยใช้ทฤษฏี 

การยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM) ของเฟรด็ เดวสิ (Davis, 1989) และทฤษฎี

การรับรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิร์ต บันดูร่า (Bandura, 1977)

ทฤษฏี TAM อธิบายการยอมรับของบุคคลเมื่อมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พฤติกรรมการใช้เกิดขึ้น

เน่ืองจากการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งานและการรบัรู้ว่าความสะดวกต่อการใช้งาน ทฤษฎีการรบัรู้ทางสงัคมอธิบาย

การเรียนรู้พฤตกิรรมของมนุษย์โดยการสงัเกตจากพฤตกิรรมของบคุคลอืน่ (รวมทัง้บคุคลในสือ่) แม้จะเป็นการเรยีนรู้ 
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พฤติกรรมเชิงลบ โดยเฉพาะเร่ืองเพศและความรุนแรงทางเพศ (สุรัตนา, 2553) การเผยแพร่สื่อลามกโดย 

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้วัยรุ่นสนใจเรื่องเพศมากขึ้น เกิดอารมณ์ทางเพศง่ายขึ้นจาก 

ภาพต่อเนื่องที่ตาเห็น หูได้ยินส่งสัญญาณไปยังสมอง (กุลยา, 2550) 

การทบทวนองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

จากผลการส�ารวจของส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่ือง “ส�ารวจพฤติกรรมและผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มเยาวชน 

ปี 2550” กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการประกาศหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต

ของเพศชายร้อยละ 20.8 เพศหญิงร้อยละ 12.2 นัดพบคนรู้จักผ่านอินเทอร์เน็ต เพศชายร้อยละ 38.8 เพศหญิง 

ร้อยละ 22.4 และเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เพศชายร้อยละ 26.6 เพศหญิงร้อยละ 8.2 และ 

มีแนวโน้มความรุนแรงของอาชญากรรมทางโลกออนไลน์ในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.1 นอกจากนี้ จากการศึกษา

ของ ศริพิร เสรติานนท์ (2554) ในกลุม่นักศกึษามหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จ�านวน 600 คน พบว่า ประเภทของการเปิดรับสื่ออนาจารทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในภาพรวม อันดับแรก

ได้แก่ การใช้บริการผ่าน YouTube ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ Facebook ร้อยละ 11.7 และอันดับที่สาม  

คือ Smartphone ร้อยละ 8.8 ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกในอันดับที่ 1 พบว่า นักศึกษาทั้งชายและหญิงเลือกรับสื่อ

อนาจารผ่านทาง YouTube มากที่สุด ร้อยละ 63 Facebook และ Smartphone เป็นล�าดับรองลงไป ร้อยละ 23.4 

และ 7.8 ตามล�าดับ โดยสถานที่ในการเปิดรับสื่ออนาจาร อันดับที่ 1 ได้แก่ ที่บ้านของตนเองร้อยละ 25.8 อันดับที่ 

2 คือที่หอพักร้อยละ 18 และอันดับที่ 3 คือที่บ้านเพื่อนร้อยละ 13.1 และจากการศึกษาของสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

(2553) เรื่องการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่

ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับเรื่องเพศน้ัน เพราะความอยากรู้อยากลอง ต้องการปลดปล่อยอารมณ์ทาง

เพศ โดยกลุม่ตวัอย่างมากกว่าคร่ึงเมือ่เปิดรับสือ่ลามกทางอนิเทอร์เน็ตแล้วมอีารมณ์ ก็จะมกีารส�าเร็จความใคร่ด้วย

ตนเองร้อยละ 30 และมีเพศสัมพันธ์กับแฟนร้อยละ 24

วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นวัยรุ่น

จ�านวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน มีอายุระหว่าง 13-23 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ อาศัยอยู่ใน

ต�าบลบ่อสุพรรณ อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

การเข้าถึงกลุม่เป้าหมายใช้วธีิการเข้าถึงโดยการใช้เทคนิค Snowball ผู้วจัิยเป็นผู้ท�าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัง้หญงิ

และชายด้วยตัวเอง โดยใช้แนวค�าถามซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด โดยมีการขอค�ายินยอมก่อนการสัมภาษณ์ 

บันทึกเทปขณะสัมภาษณ์ ถอดเทปบันทึกเสียง และน�าข้อมูลที่ได้มาใส่รหัส และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 



และค�าถามวิจัยของโครงการ ข้อมูลที่ใช้ในการน�าเสนอบทความน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของข้อมูลที่จัดเก็บส�าหรับ

โครงการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการจัดการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับต�าบล

สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาราง 1 ลักษณะทางประชากรและประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นที่ศึกษา

รหัส อายุ
การศึกษา

อาชีพ

อายุเมื่อ 

มีเพศ

สัมพันธ์ครั้ง

แรก

อายุ 

ของคู่ 

คนแรก

ความ

สัมพันธ์ 

กับคู่ 

คนแรก

สถานที่มี

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ความเต็มใจ

ในการมี 

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

จ�านวนคู่ 

ที่มีเพศ

สัมพันธ์ 

ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ 

ที่น�าไปสู่ 

การมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

หญิง1 18 ก�าลัง 

เรียน ม.6

17 16 แฟน โรงแรม เต็มใจ 1 หลังกลับจากการ

ไปดูหนังกับแฟน

หญิง2 18 ก�าลัง 

เรียน ม.6

17 16 แฟน บ้านตนเอง เต็มใจ 1 เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความรักที่ตนมี

ให้แฟน

หญิง3 21 จบ ม.6  

ท�าไร่

16 20 รุ่นพี่ บ้านผู้ชาย ถูกบังคับ 8 ถูกลักพาตัวไป

บ้านผู้ชาย 

หญิง4 21 จบ ม.3 

รับจ้าง

ทั่วไป

17 19 สามี บ้านสามี ไม่เต็มใจ 1 แต่งงาน

หญิง5 22 จบ ม.3 

ท�างาน

โรงงาน

15 19 แฟน บ้านแฟน ไม่เต็มใจ 2 หนีโรงรียน 

ไปอยู่บ้านแฟน

หญิง6 13 ก�าลัง 

เรียน ม.1

13 15 รุ่นพี่ บ้านตนเอง ถูกบังคับ 5 พ่อแม่ไม่อยู่  

แฟนมาหาที่บ้าน

หญิง7 14 ก�าลัง 

เรียน ม.2

14 17 แฟน บ้านเพื่อน เต็มใจ 2 แรงกระตุ้น 

และการเร่งเร้า 

จากเพื่อนๆ 

หญิง8 16 ก�าลัง 

เรียน ปวช.

1

15 18 แฟน บ้านแฟน ถูกบังคับ 1 แฟนหลอก 

พาไปบ้านและ

บังคับขืนใจ

หญิง9 21 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 18 แฟน บ้านแฟน ไม่เต็มใจ 2 ต้องการ

แสดงออกถึง

ความรักแฟน

หญิง10 20 ก�าลัง 

เรียน ปวส.

1

16 16 เพื่อน บ้านเพื่อน ถูกบังคับ 3 หลังกลับจาก 

ไปดูหนัง 

กับเพื่อน

ชาย1 23 ป.6 รับจ้าง

ทั่วไป

17 14 เพื่อน บ้านญาติ ตั้งใจ 2 ผู้หญิงมาเล่นด้วย 

ท�าให้มีอารมณ์ 

อยากรู้ อยากลอง

ชาย2 19 จบ ม.3 

ว่างงาน

13 13 เพื่อน ในไร่อ้อย ไม่ตั้งใจ 9 ถูกกระตุ้น 

จากกลุ่มเพื่อน
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รหัส อายุ
การศึกษา

อาชีพ

อายุเมื่อ 

มีเพศ

สัมพันธ์ครั้ง

แรก

อายุ 

ของคู่ 

คนแรก

ความ

สัมพันธ์ 

กับคู่ 

คนแรก

สถานที่มี

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ความเต็มใจ

ในการมี 

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

จ�านวนคู่ 

ที่มีเพศ

สัมพันธ์ 

ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ 

ที่น�าไปสู่ 

การมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ชาย3 18 จบ ม.3 

ว่างงาน

15 15 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 18 สัญญากันไว้ว่า จะ

มีเพศสัมพันธ์กับ

แฟนเมื่อเรียนจบ

ชาย4 17 ก�าลัง 

เรียน  

ปวช.2

14 17 แฟนพี่ชาย บ้านพี่ชาย ไม่ได้ตั้งใจ 10 เมา และแฟนของ

พี่ชายเป็นคนเริ่ม

ก่อน

ชาย5 15 ก�าลัง 

เรียน ม.3

15 15 คนไม่รู้จัก บ้านรุ่นพี่ ตั้งใจ  19 รุ่นพี่ชวนไปรุม

โทรมผู้หญิง 

ชาย6 17 ก�าลัง 

เรียน  

ปวช.2

15 20 แฟน บ้านแฟน ไม่ได้ตั้งใจ  6 พาแฟนมาบ้าน

และอารมณ์พาไป

ชาย7 21 จบ ปวช.3 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

13 12 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 12 ชวนแฟนมาที่บ้าน

ช่วงงานกีฬาสี

โรงเรียน

ชาย8 19 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 1

16 16 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 4 พาแฟนมาบ้าน

และอารมณ์พาไป

ชาย9 19 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 14 แฟน บ้านเพื่อน ไม่ได้ตั้งใจ 10 ตอนไปเที่ยวต่าง

จังหวัดกับเพื่อนๆ 

ชาย10 20 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 15 แฟน บ้านตนเอง ไม่ได้ตั้งใจ 1 อยากรู้ อยากลอง 

และอารมณ์พาไป

ผลการศึกษา

การมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มประชากรที่ศึกษามีอายุระหว่าง 13-23 ปี แบ่งเป็นวัยรุ่นชาย 10 คน วัยรุ่นหญิง 10 คน โดยในจ�านวน

นี้ก�าลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงระดับมหาวิทยาลัย 18 คน อยู่บ้านไม่เรียนไม่ท�างาน 2 คน อายุเฉลี่ยในการ 

มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15.2 ปี โดยคู่นอนคนแรกอายุเฉลี่ย 16.3 ปี

ในจ�านวนวัยรุ่นหญิงทั้งหมด 10 คนน้ัน คนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจมี 2 คน (ต้องการแสดง 

ความรัก สถานการณ์พาไป) แบบไม่เต็มใจมี 4 คน (1 คนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันแต่งงาน แต่ระบุว่าไม่เต็มใจ) 

และแบบถูกบังคับมี 4 คน (บังคับโดยแฟน 1 คน และบังคับโดยคนอื่นที่ไม่ใช่แฟน 3 คน) 

ตาราง 1 (ต่อ) ลักษณะทางประชากรและประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นที่ศึกษา



วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบถูกบังคับ

“เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งบ้าน พอเริ่มประมาณ 6 โมง หนูก็บอกว่าจะกลับบ้าน เขาก็บอกว่าพี่ท�าธุระ

แป๊ปหนึ่ง พอมืดเขาก็บอกว่านอนบ้านพี่ก่อน แล้วเดี๋ยวเขาไปส่ง”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับรุ่นพี่เมื่ออายุ 16 ปี)

“ที่ผ่านมาก็ดีกับหนูทุกคน ไม่เคยมีอะไรกับหนูเลย คุยดีกับหนูมาก หนูก็เชื่อคิดว่าจะดีเหมือนคนอื่น 

หนูก็ไปแล้วก็นั่งเล่น อยู่ๆ ก็ดึงหนู หนูก็เดินออกไม่เอา เขาก็ดึงหนู แล้วก็ปิดไฟ หนูก็ว่าเขา ขอร้องว่า

อย่าท�าเลย หนูกลัว เขาก็ท�าหนู หนูก็ถีบอกเขา หนูก็ไม่ทันแล้ว”

(หญิงอายุ 16 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

“มันไม่ได้ขอ แบบว่าไม่ได้ตั้งตัว หนูก็ถามว่ามึงท�าอะไร มันก็ตัวใหญ่กว่าหนู หนูก็สู้มันไม่ได้ ก็ไม่ได้

อยากได้ คือแบบร้องไห้ เรายังไม่ได้คบกันเป็นแฟน ก็คือเพิ่งกลับมาคบกันเฉยๆ หนูก็พูด มันก็ไม่ฟัง”

(หญิงอายุ 20 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนเมื่ออายุ 16 ปี)

“เขาได้หนูคนเดียวไม่พอ เขาต้องเอาเพื่อนมาด้วย ตอนน้ันคือเหมือนหนูโดนลงแขก คือตอนน้ัน 

หนูไม่ยอม ก็เลยมีคนได้แค่ 2 คน”

(หญิงอายุ 13 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับรุ่นพี่เมื่ออายุ 13 ปี)

วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่เต็มใจ

“เหมือนเราไม่กล้า เรากลัว ก็ไม่ยอม แต่จริงๆ ผู้ชายแบบขัดขืนไม่ได้”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับสามีเมื่ออายุ 17 ปี)

“ไปเที่ยวบ้านเพื่อน แล้วทีนี้ไปเล่นอะไรกันประมาณนี้ ไปคุยไปนั่งเล่น แล้วทีนี้เพื่อนมันออกนอกห้อง 

แล้วทีน้ีพี่เขาขอ ก็ตอนแรกก็บอกยังไม่ให้ แต่เขาท�าให้อารมณ์หนูมี อะไรประมาณน้ี หนูก็เลย 

ยอมเขา ..ครั้งแรกก็ไม่เท่าไรหรอกค่ะ .. เต็มใจ 50 50”

(หญิงอายุ 14 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 14 ปี)

“ครั้งแรกไม่เท่าไรค่ะ ไม่อยากยอมด้วย แต่ไม่ได้ถึงกับขัดขืนมาก”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจ

“ก็ตอนแรกก็น่ังคุยกันหน้าบ้านอาค่ะ แล้วก็เข้าไปเล่นในห้อง บรรยากาศพาไปค่ะ แต่เขาไม่ได้พูด 

ไม่ได้อะไรค่ะ”

(หญิงอายุ 18 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 17 ปี)
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ส�าหรับวัยรุ่นชายทั้งหมด 10 คนนั้น ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบตั้งใจมี 5 คน และแบบไม่ได้ตั้งใจมี 5 คน 

ปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นชาย คือ การมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงตามล�าพัง  

ไม่ว่าจะเป็นหญิงที่คบหากันอยู่หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม เช่น วัยรุ่นชาย

คนหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่เต็มใจแต่จ�าต้องมีเพราะถูกเพื่อนท้าทาย และวัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจและ

เต็มใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพราะรุ่นพี่ชวนไปร่วมรุมโทรมผู้หญิง

วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจ (ตั้งใจ)

“ก็คุยกันมาก่อนเรื่องมีเพศสัมพันธ์ว่าถ้าจบเดี๋ยวให้นะอะไรอย่างนี้ คุยกันมาก่อน”

(ชายอายุ18 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

“ผมไม่คุยอะไรเลย พอมาถึงบ้านก็กอดหอมเขาเล่นไปมาจนเกิดอารมณ์ทั้งคู่ ก็เลยถอดกระโปรงเขา 

ตอนแรกก็ไม่ยอม ผมก็เลยถามว่ารักกันไหม เขาก็บอกว่ารักเขาก็นิ่ง ผมก็เลยถอด”

(ชายอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 13 ปี)

“ตอน ม.3 เทอม 2 เกือบขึ้น ม.4 ก็ผมอยากลองว่ามันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ชวนเขา เขาก็ปฏิเสธ

เรื่อยๆ ผมก็ลองสักครั้งไหม เขาก็ยอมผม ผมก็ลองท�า”

(ชายอายุ 20 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่เต็มใจ (ไม่ตั้งใจ)

“ก็ไปเล่นน�้ากับพวกพี่ แล้วพวกพี่เขาก็มีสาวๆ มาเล่นด้วย พวกผมก็ไปกัน พี่เขาก็จีบให้ติดต่อให้  

เขาก็ให้พากันไปเอากัน”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนเมื่ออายุ 13 ปี)

“ผมเมา ตอนพี่ผมหลับ ผู้หญิง (แฟนพี่) มาดูดปากผม ผมก็ไม่เป็น ผมก็ไปดูดนมเขา แล้วผมก็คร่อม

แล้วเขาไม่ได้ใส่กางเกง ผมก็จับของผมใส่เข้าไป”

(ชายอายุ 17 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนของพี่ชายเมื่ออายุ 14 ปี)

“วันน้ันรุ่นพี่เขาพามาเวียนเทียน แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพามาเวียนเทียน ไม่ยอมมาก็เลยอด  

โคตรมันเลย ก็เลยบอกว่าพามาใหม่สิ เขาก็เลยพามาใหม่ คนน้ันก็มา ตอนแรกก็ไม่กล้า พี่เขาก็ให้

เข้าไปเลย พอเข้าไปครั้งแรกก็ไม่ค่อยกล้า พอเคยเข้าไปทีนี้ก็ปกติแล้ว”

(ชายอายุ 15 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนไม่รู้จักเมื่ออายุ 15 ปี)

“ไปตอนกลางวันด้วยครับ ผมเหมือนมันง่วง ผมก็มานอน แล้วเขาก็มานั่งข้างๆ สักแป๊บผมก็เริ่มก่อน

เลย ตอนแรกไม่ได้คิดอะไร แต่พอเขามา มาถึงตรงนั้นแล้ว ผมก็เอ่อลองสักหน่อยเหอะ มาแล้วก็ลอง



สักหน่อยครั้งแรก ผมก็ตื่นเต้น กลัวครับตอนนั้นน่ะ”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 16 ปี)

“ไปอยู่บ้านเพื่อน ไปนั่งดูหนังกินโน่นกินนี่กินเหล้า อะไรอย่างนี้ ..ก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องที่รู้ๆ กันเอง 

เพราะว่าผู้หญิงเขาก็รู้นะว่ามาท�าอะไร อย่างผู้ชายมันก็น่าจะรู้ แค่มองมันก็ไปแล้ว เริ่มจูบเริ่มอะไร 

แล้วก็มีอะไรกัน”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

ในส่วนของสถานที่ที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้น พบว่าวัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านของตนเอง 

2 คน ที่บ้านคู่นอน 7 คน และที่โรงแรม 1 คน ส่วนวัยรุ่นชายระบุว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านของตนเองหรือ 

บ้านเพื่อน มีวัยรุ่นชายเพียงคนเดียวที่มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกที่บ้านของฝ่ายหญิง ผลการศึกษาท�าให้สรุปได้ว่าเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมักจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ฝ่ายหญิงเป็นอิสระจากการถูกปกป้องคุ้มครองในเชิงกายภาพ  

เชิงขนบธรรมเนียม รวมถึงเชิงจิตวิทยาภายในของผู้หญิงเอง

ในด้านลักษณะและจ�านวนของคู่นอน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นชายและหญิงต่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคน 

ทีค่บหากันอยู ่(อาจโดยเตม็ใจหรอืถูกบงัคบั) ส่วนน้อยมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกกับคนอืน่ วยัรุน่ชายมจี�านวนคูน่อนเฉลีย่ 

9.1 คน ซึ่งมากกว่าจ�านวนคู่นอนของวัยรุ่นหญิงที่มีคู่นอนเฉลี่ยเพียง 2.6 คน

การใช้สื่อออนไลน์

ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะการมคีูแ่ละการมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุน่ชายหญงิกลุม่น้ี สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

4 ลักษณะคือ

• การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น คบทีละคน ไม่มีกิ๊ก (ชาย 3 คน หญิง 6 คน) 

• การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก (ชาย 1 คน หญิง 2 คน)

• การมีเพศสัมพันธ์กับทุกคนที่คบหา ทั้งผู้อยู่ในฐานะแฟน กิ๊ก คู่นอน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน)

• การมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องคบกัน (ชาย 3 คน)

สื่อออนไลน์ที่วัยรุ่นพูดถึงได้แก่ Line Facebook และ Hi5 โดยวัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

เช่น (1) ใช้เพื่อท�าความรู้จักและหาคู่ใหม่ (2) ใช้เพื่อสานความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว 

และ (3) ใช้เป็นเครือข่ายทางสังคมทั่วไป ไม่ได้คิดเรื่องหาคู่หรือแฟน 

1. การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น คบทีละคน ไม่มีกิ๊ก (ชาย 3 คน หญิง 6 คน) 

วัยรุ่นผู้หญิงทุกคนในกลุ่มน้ีใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อหาคู่ วัยรุ่นชายสองในสามคน 

ใช้สื่อออนไลน์ในการสานสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ถูกใจบ้าง วัยรุ่นชายหน่ึงคนระบุชัดเจนว่าใช้สื่อออนไลน์ในการท�า 

ความรู้จักผู้หญิงและน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 4 คนจากคู่นอนทั้งหมด 10 คน โดยผู้หญิง 4 คนดังกล่าว

เป็นเพื่อน/คนรู้จักกันมาก่อน แล้วมาสานสัมพันธ์ต่อจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทาง Hi5 และ Facebook 
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“ได้แฟนจากสื่อออนไลน์ (MSN, Hi5 และ Facebook) 4 คน คนแรกส�าหรับผมน่าจะประมาณ ม.4 

แฟนอยู่ ม.3 ช่วงน้ันน่าจะเป็นช่วงของ Hi5 เจอกันในโลกโซเชียลน่ีละ ด้วยความที่อยู่โรงเรียน

เดียวกัน ก็เจอ..คบกันนานไหม ก็คุยกันน่าจะประมาณเดือนสองเดือนนะแต่ว่าผมจ�าไม่ได้ว่าคบกัน

นานเท่าไร แล้วมีอะไรกัน เพราะว่ามันก็นานแล้ว”

(ชายอายุ 19 ปี นครปฐม)

2. การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก (ชาย 1 คนหญิง 2 คน)

วัยรุ่นทั้งหญิงและชายในกลุ่มนี้ใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook และ Line เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการคุยกับคนอื่นนอกจากแฟนของตัวเอง แต่ไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จริงจัง

“เขา add มา ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คบกับใคร คือก็ทักเล่นกันมาตั้งแต่สงกรานต์แล้ว ก็คุยกันมาจนถึง

ตอนนี้ คุยเล่นบ้าง พอตอนหนูมีแฟนก็ไม่ได้คุย”

(หญิงอายุ 16 ปี นครปฐม)

“หนูเหงาๆ เขาท�าโอ ก็คุย รู้จักกันในเฟสบุ๊ค แฟนก็โกรธ แต่ท�าอะไรไม่ได้”

(หญิงอายุ 18 ปี นครปฐม)

“ผมไม่มีอะไร แค่คุยโทรศัพท์กัน ขอเฟสขอไลน์ไปคุยไปแอบคุย คุยไปเรื่อยๆ ”

(ชายอายุ 20 ปี นครปฐม)

3. การมีเพศสัมพันธ์กับทุกคนที่คบหา ทั้งผู้อยู่ในฐานะแฟน กิ๊ก คู่นอน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน)

วัยรุ่นชาย 3 คนในกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมาแล้วนับตั้งแต่ 6-12 คน โดยวัยรุ่นชาย 2 ใน 3 คนนี้ 

ใช้สือ่ออนไลน์คยุกับคนทีรู้่จักกันมาก่อน จากน้ันจึงพฒันาไปสูก่ารมีเพศสมัพนัธ์ มีเพยีงคนเดยีวทีเ่จตนาใช้สือ่ออนไลน์

เข้าไปท�าความรู้จักผู้หญิง และใช้สื่อออนไลน์น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่สนใจในที่สุด

“มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 15 ปี ชอบที่จะสานความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่สนใจทาง Facebook 

โดยทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงที่รู ้จักกันมาก่อนหน้าแล้วทางใดทางหน่ึง เช่น เรียนโรงเรียนเดียวกัน 

เป็นต้น และเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คุยกันทาง Facebook มาแล้ว 4 คน ใช้เวลาในการคุย 

สานความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 3 เดือน”

(ชายอายุ 17 ปี นครปฐม)

“ก็พิมพ์ว่าทักและถามเลยว่ามีแฟนหรือยัง ถ้าเขาบอกว่ายัง ก็ขอเบอร์เลย ก็คุยกันต่อไป ไม่เล่นแล้ว 

เฟส โทรเลย คนที่เร็วที่สุดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้กัน น่าจะยังไม่ถึงอาทิตย์ ประมาณ 5วัน”

(ชายอายุ 19 ปี สุพรรณบุรี)



“เขา add ผมมา ผมก็เลยชวนคุย คุยไปคุยมา 3 วัน ผมก็บอกว่าเย็นน้ีเจอกันที่บ้าน เขาก็เลย 

มาหาผมที่บ้าน ...ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจริงๆ ”

(ชายอายุ 21 ปี นครปฐม)

“รู้จักกันทางเฟส เขาแชทมา ก็คุยกันปกติ เขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอคุยกับเราอย่างนี้ แฟนเธอไม่ว่าเหรอ 

หนูก็บอกไปว่าเราไม่มีแฟน อะไรประมาณน้ี หนูก็บอกว่าเธอก็จีบเราสิ เขาก็บอกว่าไม่เคยจีบใคร  

จีบใครไม่เป็น ไปๆ มาๆ ก็คบกัน แต่ว่าไม่ค่อยได้โทรหากัน โทรศัพท์หนูก็ไม่มี เฟสก็ไม่ค่อยได้คุย”

(หญิงอายุ 13 ปี นครปฐม)

4. การมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องคบกัน (ชาย 3 คน)

วัยรุ่นชายกลุ่มน้ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมาแล้วตั้งแต่ 10-19 คน ต่างตั้งใจเข้าไปหาคู่นอนคนใหม่ ในสื่อ

ออนไลน์ แล้วใช้การติดต่อผ่านสื่อออนไลน์น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โดยวัยรุ่นคนหน่ึงใช้ Facebook เพื่อมองหา 

รูปลักษณ์ของผู้หญิงที่พึงใจก่อนเริ่มติดต่อ

“ติดต่อคือเฟสบุ๊คเหมือนกัน..มันมีให้เพิ่มเพื่อน มันจะขึ้นมาเอง ให้เพิ่มเพื่อน แล้วแต่เราจะเพิ่มเพื่อน

หรือไม่เพิ่ม บางครั้งก็มีคนมาเพิ่มเรา อาทิตย์หนึ่งก็มาได้กันที่บ้าน”

(ชายอายุ 18 ปี สุพรรณบุรี)

“คุยทาง Facebook 2-3 วัน ก็นัดกินข้าวกัน แล้วผมก็พาเขามาที่หอ ทีแรกเขาก็จะไม่ขึ้น ผมบอกว่า

ขึ้นมาเถอะไม่ท�าอะไรหรอก ไปนอนดูโทรทัศน์ด้วยกัน พอเขาขึ้นมาเขาก็นอน ผมก็ดูดปาก แล้วก็จับ

นม ก็ดูดนม”

(ชายอายุ 17 ปี สุพรรณบุรี)

“คนนี้ตอนแรกคบกับเพื่อนผมอยู่ แล้วก็เลิกกันไป ดูเขาใน Facebook ก่อนขอเบอร์มาคุย”

(ชายอายุ 15 ปี สุพรรณบุรี)

ทัศนคติเกี่ยวกับโลกออนไลน์

วยัรุ่นกลุม่ทีห่น่ึง (มีเพศสมัพนัธ์กับแฟนเท่าน้ัน คบทลีะคน ไม่มก๊ิีก) สะท้อนทศันคตติรงกันว่าสือ่ออนไลน์ท�าให้

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

“ผมว่าไม่ดี เหมือนว่าส่อแววมากกว่า ท�าให้เหมือนนัดเจอกัน ดูรูปแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยกัน  

นัดเที่ยว นัดเจอ เผื่อว่ามีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็ได้ พวก Face Line”

(ชายอายุ 19 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)
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“เพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันไว และมีเรื่องสื่อ Facebook หรือว่า Line สื่อสารกันได้เยอะกว่าเมื่อก่อน 

เมื่อก่อนยังไม่เป็นถึงขั้นนี้”

(หญิงอายุ 21 ปี สุพรรณบุรี มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)

“ตอนเด็กๆ กูยังเล่นกระโดดยางอยู่เลย แต่สมัยนี้คือมานั่งดู Facebook ไปกับผู้ชาย ส�าหรับเดี๋ยวนี้

คือเป็นเรื่องง่ายไปเลย เด็กอยู่ก็ไปหาผู้ชาย เรียกผู้ชายว่าผัว เป็นอย่างนี้แล้ว”

(หญิงอายุ 20 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)

“เด็กสมัยน้ีประมาณ ป.5 ป.6 ก็มีอะไรกันแล้ว รุ่นผมยังเล่นลูกแก้ว ยังเล่นกันอยู่เลย ยังเล่น 

ซ่อนแอบ เด๋ียวน้ีเทคโนโลยีมันพัฒนาการไปได้เรื่อยๆ มันก็ท�าให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย 

อย่าง Internet เด็กก็เข้าไปเรียนรู้อะไรได้มากมาย”

(ชายอายุ 21 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น ไม่มีคนอื่น)

“หนูก็จะดูว่าใครดีกับหนู ถ้าคนไหนดีก็คนน้ัน ถ้าคนไหนคิดไม่ดี พูดไม่ดีกับหนูเราก็ไม่เอา แบบว่า

บางทีหน้า Face เขามาโพสต์ว่าพี่มีแฟนแล้ว หนูไม่ยุ่ง ก็บล็อคเบอร์ใน Face ก็คือจะไม่ยุ่งเลย”

(หญิงอายุ 18 ปี สุพรรณบุรี มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก)

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

วัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่คบแฟน/มีคู่คราวละหน่ึงคน หรือมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับแฟนของตนเท่าน้ัน จะมี 

ความระมดัระวงัในการสานความสมัพนัธ์กับคนใหม่ๆ ในสือ่ออนไลน์โดยเฉพาะหากตนเองมีแฟนหรอืคบใครอยูก่่อน

แล้ว ส่วนวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ได้กับหลายคนไม่จ�ากัดเฉพาะแฟนจะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการหาคู่นอน

ที่น่าสนใจคือ เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างวัยรุ่นหญิงกับชาย จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ชายจะเป็นฝ่ายเข้าไป

ดูข้อมูลและขอเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่สนใจ ในขณะที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถูกขอเพิ่มเป็นเพื่อนจากฝ่ายชาย แต่ก็มีวัยรุ่น

ชายในการศึกษาน้ี 2 คนที่ระบุว่า ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย 1-2 คน เป็นคนที่เข้ามาทักและชวนคุยก่อน สรุป 

ในภาพรวมได้ว่า วัยรุ่นหญิงจะมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการหาคู่ไม่มากเท่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิงในการศึกษาน้ี 

ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มใดมักจะใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับเครือข่ายทางสังคม  

(Social network) เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจของส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ที่พบว่า วัยรุ่นชายมีการหาคู่

ทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าวัยรุ่นหญิง (ส�านักวิจัยเอเบคโพลล์, 2550)

ข้อมูลจากวัยรุ่นที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับประสิทธิภาพของการใช้สื่อ 

(ทฤษฎี TAM) ดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง น�าไปสู่การใช้ซ�้าๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ดังที่

เห็นว่า วยัรุ่นชายในการศกึษาน้ี ได้มีเพศสมัพนัธ์กับผู้หญงิทีม่กีารพดูคยุกันผ่านสือ่ออนไลน์กันมากกว่าหน่ึงคนเกือบ

ทัง้สิน้ แต่ข้อมลูอาจจะยงัไม่ชดัเจนพอทีจ่ะสรุปตามทฤษฏีการรับรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) โดยเฉพาะ

เมื่อวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กับหลายคนหรือไม่นิยมหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตต่างเคยเห็นและรับรู้



พฤติกรรมเหล่าน้ีทางสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกัน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนน้ันเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่พบเห็นกันทางสื่อออนไลน์ หรือ

ปัจจัยอืน่ต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้สือ่ออนไลน์ทางอนิเทอร์เน็ตเปรยีบเสมือนดาบสองคม เป็นสือ่ทีมี่ประโยชน์และ

ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น หากวัยรุ่นใช้สื่อไปในทางถูกต้องเหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย 

แต่ถ้าหากใช้สื่อไปในทางที่ผิดก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นกัน 
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