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รายงานการวิจัย 
 

พฤติกรรมการสนทนาผานการสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต สงผลตอการ 
มีเพศสัมพันธของกลุมวยัรุน: กรณีศกึษาเฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

Effects of Internet Communication Behavior on Adolescent Sexual Relationship : 
A Case Study Among Students of Nakhonratchasima College. 

 
นฤทธิ์  พลสูงเนิน1 

 
บทคัดยอ 
 ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง พ ร รณน า  เ ร่ื อ ง นี้ มี 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนา
ผานการสื่อสารบนเครือขาย อินเตอรเน็ต ที่สงผล
ตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน ทําการศึกษา
ที่วิทยาลัยนครราชสีมา ตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรเปนนักศึกษา
ภาคปกติในระดับชั้นปริญญาตรีในวิทยาลัย
นครราชสีมา จํานวน 1,101 คน หาขนาดของกลุม
ตัวอยางใชสูตรของ Taro  Yamane  ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 300 คน เลือกกลุมตัวอยาง     
โดยการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําการวิเคราะ
ขอมูลโดยหาคาสถิติไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบไคสแควร  
 ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการ
สนทนาผ า นก า รสื่ อ ส า รบน เ ค รื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต เขาใชอินเตอรเน็ต 0-4 ช่ัวโมง 
สนทนาผ านอิน เตอร เน็ตทุกวัน  เข า ใช
ชวง เวลา  18 .01-22 .00  น .  สนทนาผ าน 

Facebook เพื่อพักผอนหาความบันเทิง 
สถานที่พักอาศัย มีการใชอินเตอรเน็ตมาก
ที่ สุ ด  เ คย ใช เ ว็ บหา เพื่ อน  หาคู  ใช เ ว็ บ 
www.postjung.com หาเพื่อน หาคูที่กลุม
ตัวอยางตอบมากที่สุด ปจจัยทางชีวสังคม
ไดแก สังกัดคณะ นักศึกษาอยูช้ันป เพศ อายุ 
การไดรับเงินมาเรียน ที่พักอาศัย บุคคลที่รวม
พักอาศัย พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสนทนาผานการสื่อสารบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของ
กลุมวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สวนปจจัยนํา ไดแก ความรู และเจตคติ มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการสนทนาผาน
การสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สงผล
ตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยเอื้อ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสนทนาผาน
การสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สงผล
ตอการ  มีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยเสริม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสนทนาผาน

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.6  No.1  January – June  2012            .       

 

27

การสื่อสารบนเครือขาย อินเตอรเน็ต ที่สงผล
ตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการสนทนาผานการ
ส่ือสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สงผลตอ
การมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive 
research was to study effects of internet 
communication behavior on adolescent 
sexual relationship. Population of this study 
were 1,101 undergraduate students of 
Nakhonratchasima College. The sample of 
this study were consisted of 300 
undergraduate students, obtained from Taro 
Yamane’s formula. Sampling was made by 
stratified sampling. Instrument used for data 
collection was questionnaire constructed by 
the researcher.     The data were analyzed for 
percentage, mean, Standard Deviation and 
Chi-square  
 The results showed that the behavior 
of chat communication on the internet was 
during 0-4 hours of conversations over the 
internet. They accessed the internet every day, 
during the hour of 18:01 to 22:00 pm for 
discussion via Facebook and for entertainment 
purposes. They used internet mostly in their 
premises. The web was used to find partners 
for dating www.postjung.com in most sample. 

Biological and social factors in the first year 
students under the age of the students received 
a combination of residential housing that was 
related to the behavior of chat communication 
on the internet. The effect of teenage sex, was 
Statistical significant at the .01 level including 
knowledge and attitudes. Communication 
behavior, chatting on the internet, the effect of 
teenage sex, had statistical significance at the 
.05 level. Factors associated with behavior, 
communication, chatting on the internet, had 
the effect on group of teenagers having sex, 
with statistical significance level. 05. Behavior 
had relation with the conversation via the 
communication on the internet that affect the 
sex of the youth at a statistical significance 
level of .05. 
 
Keword Effects of Internet Communication 
Behavior on Adolescent Sexual Relationship 
 
ความเปนมา 

ผลสํารวจจากสหรัฐอเมริกา พบวามี
ชาวอเมริกันที่เปนหญิงรอยละ 80 และเปน
ชาย  รอยละ  58 ไดยอมรับวามีการรับสง
ขอความ ทั้งใน Twitter, Facebook หรือ
เครื อข า ยสั งคมออนไลน อ่ื นๆ  อี ก  จน
กลายเปนความรูสึกเหมือนไดอยูใกลชิดกัน 
สนิทกัน มีความรูสึกที่ดีใหกันตลอดเวลา ซ่ึง
ความรูสึกเหลานี้ ทําใหเกิดการตัดสินใจการมี
เพศสัมพันธไดเร็ว จากผลสํารวจ 1,200 คน มี
มากถึงรอยละ 65 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
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เคยไดรับ และสงขอความนัดหมาย ขณะที่
รอยละ 49 ถูกนัดหมายผาน Facebook และ
นอกจากนี้ จากกลุมตัวอยางมีมากถึงรอยละ 
72 ที่ เ ร่ิมตกลงปลงใจเริ่ม รักกัน  ( สังคม
ออนไลน, 2554)  

จากการสํ ารวจ  พบสถานการณ
เด็กไทยนาเปนหวง ใช  อินเตอรเน็ต หาคู 
วัยรุนชายที่ใช  อินเตอรเน็ต กวารอยละ 38.8 
เคยนัดพบคนที่รูจักทางอินเทอรเน็ต ขณะที่
กลุมวัยรุนหญิงรอยละ  8.2 ยอมรับเคยมี
เพศสัมพันธผานคนรูจักทาง  อินเตอรเน็ต  แต
รอยละ  59.4 ของวัยรุนหญิง  ไม เต็มใจมี
เพศสัมพันธ วัยรุนเปนกลุมประชากรที่สําคัญ
ยิ่ง ประชากรกลุมนี้จะเจริญเติบโตเปนกําลัง
สําคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคตเด็กวยั
เรียนและเยาวชนจึงตองมีความรูเทาทันกับ
สถานการณในปจจุบันของโลก อินเตอรเน็ต  
เพื่อให รู จักปองกันตนเอง  และสามารถ
กล่ันกรองขอมูลที่ไดรับผานทาง อินเตอรเน็ต 
ดังนั้นเด็กจึงตองไดรับการเรียนรูในการใช 
อินเตอรเน็ต ที่ถูกตองหลีกเลี่ยงสื่อที่ลอแหลม 
ยั่วยุ ซ่ึงเด็กจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
ประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 
(พฤติกรรมและผลกระทบของการใช
อินเทอรเน็ตจากกลุมเยาวชน, เอแบคโพลล, 
2550)  

จากขอมูลดังที่กลาวมาแลวขางตน 
ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การสนทนาผานการสื่อสารบนเครือขาย 
อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของ
กลุมวัย รุน  :  กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษา
วิ ท ย า ลั ยนคร ร าชสี ม า  ผลจ ากก า ร ใช 

อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช “การ
สนทนาผานการสื่อสาร” บนเครือขาย 
อินเตอรเน็ต ของวัยรุนที่เปนกลุมนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง 
ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัย
เสริมกับพฤติกรรมการสนทนาบนเครือขาย 
อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธใน
กลุมวัยรุน 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจั ยค ร้ังนี้ เปนการวิจั ย เชิ ง
พรรณนา  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาเปนนักศึกษาวัยรุนเพศชายและเพศ
หญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปริญญาตรี
ในวิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 300 คนโดย
มาจากการใชวิธีเลือกตัวอยางโดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) 
ไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษา 
ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและ
ปจจัย เสริมและศึกษาถึ งพฤติกรรมการ
สนทนาผ า นก า รสื่ อ ส า รบน เ ค รื อ ข า ย 
อินเตอรเน็ตที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของ
กลุมวัยรุน 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
คอมพิว เตอร สํา เร็จ รูป  ในการวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคมกับ
พฤติกรรมการสนทนาผานการสื่อสารบน
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เครือขาย  อินเตอร เน็ต  ที่สงผลตอการมี
เ พศสั มพั นธ ของวั ย รุ น  และวิ เ ค ร า ะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรม 
(ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม)แตละปจจัย
พฤติกรรมการสนทนาผานการสื่อสารบน
เครือขาย  อินเตอร เน็ต  โดยใชคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาความถี่
สถิติวิเคราะหความสัมพันธดวยคาไคสแควร 
( χ2 )  
 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการสนทนาผานการ
ส่ือสารบนเครือขายอินเตอร เน็ต  เข าใช
อินเตอรเน็ต 0-4 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 68.6 
สนทนาผานอินเตอรเน็ตทุกวันคิดเปนรอยละ 
44.3  เขาใชชวงเวลา 18.01-22.00 น.คิดเปน
รอยละ 52 สนทนากลุมใดก็ไดคิดเปนรอยละ 
79.3 สนทนาผาน Facebook คิดเปนรอยละ 
89.7 วัตถุประสงคพักผอนหาความบันเทิงคิด
เปนรอยละ 64.3 สถานที่พักอาศัยคิดเปนรอย
ละ 76.3 เคยใชเว็บหาเพื่อน หาคูคิดเปนรอย
ละ 37.3  ใชเว็บ www.postjung.com หาเพื่อน 
หาคูคิดเปนรอยละ 21.3 ที่กลุมตัวอยางตอบ
มากที่สุด  
 2. ปจจัยทางชีวสังคมไดแก สังกัด
คณะ นักศึกษาอยูช้ันป เพศ อายุ การไดรับเงิน
มาเรียน  ที่พักอาศัย  บุคคลที่รวมพักอาศัย 
พบวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สนทนาผ า นก า รสื่ อ ส า รบน เ ค รื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของ

กลุมวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 3. ปจจัยนํา ไดแก ความรู และเจตคติ 
มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการสนทนา
ผานการสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สงผลตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ปจจัยเอื้อ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสนทนาผานการสื่อสารบน
เครือขายอินเตอร เน็ต  ที่สงผลตอการ  มี
เพศสัมพันธของกลุมวัยรุน อยางมีนัยสําคัญ
ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5  ป จ จั ย เ ส ริ ม  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสนทนาผาน
การสื่อสารบนเครือขาย อินเตอรเน็ต ที่สงผล
ตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีว
สังคม ปจจัยเอื้อ ปจจัยนําและปจจัยเสริมที่ 
สงผลตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน 

1. ความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ชีวสังคม ไดแก สังกัดคณะ นักศึกษาอยูช้ันป 
เพศ อายุ การไดรับเงินมาเรียน ที่พักอาศัย 
บุคคลที่ ร วมพักอาศัยกับพฤติกรรมการ
สนทนาผ า นก า รสื่ อ ส า รบน เ ค รื อ ข า ย 
อิน เตอร เน็ต  พบว า  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมดานเวลาในการใช อินเตอรเน็ต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนตัว
แปรอื่นๆ  พบว า  ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสนทนาผานการสื่อสารบน
เครือขาย อินเตอรเน็ต ที่สงผลตอการมี
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เพศสัมพันธของกลุมวัยรุน: กรณีศึกษาเฉพาะ
นั กศึ กษาวิทยาลั ยนครราช สีมาอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา 
ไดแก ความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ก า ร เ ข า ใ ช ก า ร สนทน า ผ า น เ ค รื อ ข า ย 
อินเตอรเน็ต ดวยวัตถุประสงคขายบริการทาง
เพศ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
ความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขา
ใชการสนทนาผานเครือขาย อินเตอรเน็ต ดวย
วัตถุประสงคคุยเร่ือง sex อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ เจตคติ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสนทนาผ านเครือข าย 

อินเตอรเน็ต ดวยวัตถุประสงคหาเพื่อน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ 
ไดแก ปจจัยเอื้อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเขาใชเว็บไซตในการฝากขอความ หรือ
ติดตอส่ือสารเพื่อการอานขอความในเว็บเพจ
ที่ใหบริการ หาเพื่อน  หาคูหรือไม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.  ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม 
ไดแก ปจจัยเสริม มีความสัมพันธ ปจจัยเสริม 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขาใช
เว็บไซตใดในการฝากขอความ หาเพื่อน หาคู 
เปนประจํ าอย า งมีนั ย สํ าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 
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