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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.)เพื่อสารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยที่มี
ต่อละคร Love Sick The Series 2.)ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในด้านความคิดความสัมพันธ์ของ
ชายรักชายและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสารสารของละคร Love Sick The Series ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อยู่ในเขตประทุมวัน และกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15-30 ปี เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจั ย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ ย
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.)ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการวิจัยโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ใน 3.51 – 4.50 ซึ่ง
หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของ
วัยรุ่นไทย เมื่อได้รับชมละครเรื่อง Love Sick The Series 2.)วัยรุ่นนั้นอยู่ในระดับเห็นด้วยหากใน
อนาคตจะมีการผลิ ตสื่ อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น 3.) ในปัจจุบันสังคมมีการยอมรับในความกล้ า
แสดงออกของเพศทางเลือกเป็นอย่างยิ่ง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ในปัจจุบันวัยรุ่นเริ่มที่จะสนใจ ศึกษา ค้นหา ทดลองสิ่งใหม่ที่ตนพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ
แฟชั่น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ถ้าวัยรุ่นได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ง่าย และเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบต่างๆตามค่านิยมของ
สั ง คม และโดยเฉพาะในปั จ จุ บั น สื่ อ ได้ น าเสนอตั ว อย่ า งความรั ก ออกมามากมาย ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบ
เหมาะสมและไม่เหมาะสมปะปนกันไป ยิ่งกระแสในช่วงนี้ที่ถือว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องเสรีมากขึ้น การ
นาเสนอสื่อเหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นที่ยั่วยุพฤติกรรมทางเพศให้แก่วัยรุ่นได้
เด็ ก วั ย รุ่ น เป็ น วั ย ที่ ต ามหาความหมายของชี วิ ต และตามหาความหมายของค าว่ า รั ก
เพราะฉะนั้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆ ความรักจะมาเร็ว มีการเปลี่ยนคู่รักเร็ว (พญ. พรรณพิมล
วิปุลากร, อินเทอร์เน็ต, 2557)
ปัจจุบันเพศที่สามถูกยอมรับในสังคมมากขึ้น เพราะมีการเปิดกว้างในเรื่องของสื่อซึ่งเป็น
เหมือนต้นแบบในพฤติกรรมหลายๆอย่าง เช่น สื่อโทรทั ศน์มีพิธีกรเป็นเพศที่สาม ดังนั้นสื่อที่มีการสื่อ
เรื่องราวของเพศที่สามอาจทาให้เพศที่สามโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นที่มีปัญหาในเรื่องการแสดงออก
ทางเพศ มีความกล้าที่จะยอมรับ และเปิดเผยตนเองมากขึ้น มีความคิดและทัศนคติที่เปลี่ยนไป
ภาพยนตร์ ละคร หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆ เป็นสื่อมวลชนอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมและมีผลต่อพฤติกรรม ค่านิยมของวัยรุ่น เพราะสื่อเหล่านี้จะเป็นตัวอธิบายเรื่องราวได้ดี เข้าใจ
ง่ายโดยมีทั้งภาพและเสียงประกอบ และอีกส่วนคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆได้ง่าย มี
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามแนวคิดต่างๆ
ในการนาเสนอเรื่องราวของเพศทางเลือกลงไปในภาพยนตร์ ละคร หรือรายการโทรทัศน์
ต่างๆนั้นจะผสมผสานแง่คิดและเรื่องราวต่างๆของเพศทางเลือก เพื่อให้กลุ่มคนดูรู้จักเพศทางเลือก
และยอมรับมากขึ้น โดยถ้าวัยรุ่นได้มาดูก็อาจจะมีการยอมรับและกล้าแสดงออกมากขึ้น
งานวิจัยเรื่องนี้คณะผู้ วิจัยได้ดาเนินการสารวจสื่อเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ ละคร หรือรายการ
โทรทัศ น์ ที่เกี่ ย วข้อ งกับ ชายรั ก ชาย ที่มีผ ลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวั ยรุ่น และใน
งานวิจัยได้นาเสนอละคร Love Sick The series ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสารวจ เพราะละครเรื่องนี้
สื่อถึงความรักของชายรักชายในช่วงวัยรุ่น ซึ่งจะทาให้วัยรุ่นเข้าถึงเนื้อหาได้ดีและทาให้ผลการสารวจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
งายวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นไทย หลังจากที่ได้รับชม
ละคร Love Sick The series ว่าวัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบทั้งในทางที่เหมาะสมไม่
เหมาะสม หรือวัยรุ่นไทยมีการแสดงออกในด้านการเปิดเผยทางเพศมากขึ้น ความรู้สึกของวัยรุ่นเมื่อ
ลอกเลียนแบบตามตัวละคร ผลกระทบในชีวิตประจาวันเมื่อมีการเปิดเผยเพศสภาพที่แตกต่าง และ
ผู้ป กครองสามารถยอมรั บ และไม่ยอมรับ สะท้อนความคิดเห็ นออกมาไปในด้านบวกและด้านลบ
เพราะในปัจจุบันเรื่องของเพศทางเลือกเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทย สังเกตได้จากตามสื่อทั่วๆไป
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เช่น สื่อโทรทัศน์ มักนาเพศทางเลือกมาจัดรายการเพื่อความสนุกสนาน ได้อรรถรสในการรับชม
ภาพยนตร์และละครในบางเรื่องก็สร้างเกี่ยวกับเพศทางเลือกเพื่อเอาใจคนกลุ่มนี้ และวัยรุ่นไทยเป็น
ประเภทที่คล้อยตามสื่อได้ง่ายเมื่อเกิดกระแสเพศทางเลือกขึ้น อย่างเช่น ในละครเรื่อง Love Sick
The series ตัวละครที่สื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือก คือ ปุ ณณ์ – โน่ บทบาทในเรื่องคือทั้งสองมีใจต่อกัน
ซึ่งตัวละครทั้งสองนี้เป็นเพศชายทั้งคู่ นักแสดงก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีจึงเกิดกระแสจินตนาการว่าตัว
ละครสองตัวละครนี้รักกันนอกจอด้วย หรือคาศัพท์วัยรุ่นที่เรียกกันว่า “คู่จิ้น” นั่นเอง
เมื่อมีผู้ชายสองคนถูกจับคู่กันจึงมีสาววายเกิดขึ้น สาววายคือผู้หญิงที่ชอบยาโอย (Yaoi) โดย
ยาโอย (Yaoi) หมายถึงความรักของชายกับชาย สาววายทาให้ตัวละคร ปุณณ์ – โน่ เป็นกระแสขึ้น
เมื่อความรั กชายกับ ชายเป็ นเรื่ องที่ส ามารถยอมรับและเปิดกว้างในสั งคม ปัจจุบันวัยรุ่นไทยเริ่ม
เปิดเผยในการแสดงออกเรื่องความรักกับเพศเดียวกันมากขึ้น
ผลสารวจประชากรชายไทย ในปี 2552 พบว่า มีชายไทยทั้งหมด 31,241,000คน และมี
ชายไทยที่เป็นเกย์มากถึง 80เปอร์เซ็นต์ของชายไทยทั้งหมด แล้วจากการสารวจในเว็บไซต์ที่กาลังเป็น
ที่นิยมของวัยรุ่น เช่น hi5, facebook ได้พบว่าในนั้นมีกลุ่มเกย์อยู่ถึง 90เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายที่เล่น
ทั้งหมด
วัยรุ่นไทยในปัจจุบันเสพติดสื่อ และถูกชักจูงได้ง่าย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The series ที่มีผลกระทบต่อพฤติกกรมการ
แสดงออกของวัยรุ่นไทย” เพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเพศที่สามรวมทั้งสามารถนาไป
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเพศทางเลือกต่อไปได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อสารวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละคร Love Sick The Series
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในด้านแนวความคิด ความสัมพันธ์ของชายรักชายและ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของละคร Love Sick The Series

ขอบเขตการวิจัย
จากการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของวัยรุ่นไทยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย: ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตปทุมวัน
2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มประชากร
ในเขตปทุมวัน
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3.ช่วงอายุ 15-30 ปี
4.เก็บข้อมูลจากทั้งเพศชายและเพศหญิง

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น ละคร Love Sick The Series
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย

นิยามศัพท์
1.เพศทางเลือก หมายถึง ความหลากหลายทางเพศ หรือการเป็นเป็นที่สามโดยที่มีสัมพันธ์ทั้ง
ในแบบชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง
2.ละคร Love Sick The Series โดยเนื้อหาเป็นการดาเนินเรื่องที่เกี่ยวกับความรักในรูปแบบ
ของชายรักชาย
3.กลุ่มประชากร ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี และอยู่ในบริเวณเขตปทุมวัน
4.พฤติกรรมการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกด้านการคิด การพูด การกระทาซึ่งรวมถึง
อารมณ์ความรู้สึกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อการสร้างสื่อเกี่ยวกับเพศที่สาม
2.ได้นาเสนอแนวความคิดที่มีต่อสภาพปัญหาของสังคมไทย
3.ได้รับรู้ถึงผลกระทบจากการดูละครเรื่อง Love Sick The Series เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4.ได้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพศทางเลือก
5.ได้นาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพศทางเลือก
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของวัยรุ่น” ได้นาเอาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ
4. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีตัวแบบ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มรักร่วมเพศ
6. องค์ประกอบในการสร้างละคร
7. ภาพการสะท้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
1.1 ความหมายของวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่อยู่ระหว่างความเป็นเด็กกับ
ความเป็ น ผู้ ใหญ่ หรื อเป็ น วัย ที่ย่ างเข้ าสู่ ความเป็ นหนุ่ม สาว เป็ นวั ยที่ เริ่ มมี การเปลี่ ยนแปลงซึ่ง มี
ผลกระทบต่อความเจริญทางด้านอื่นๆ เช่น อารมณ์อ่อนไหวง่าย ดังนั้น ถ้ามีความผิดหวังหรือไม่ได้
ดั่งใจที่ปรารถนาไว้ก็จะมีความเสียใจมาก นอกจากนี้วัยรุ่นยังต้องการให้เพื่อนยอมรับ รักเพื่อนต่าง
เพศ รักความเป็นอิสระ ต้องการความอบอุ่น เป็นต้น (สุชา จันทร์เอม, 2529, หน้า 241-246)
ความหมายของวัยรุ่นว่า ระยะเวลาของชีวิตตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มสาวไปหาจนกระทั่งถึง
อายุบรรลุนิติภาวะ เป็นระยะของชีวิตระยะหนึ่ง เป็นระยะเวลาของหนุ่มสาวที่จะพัฒนาขึ้นเป็นผู้ใหญ่
มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองต่อไป (สมิทธ์ สระอุบล, 2534, หน้า 22-25)
วัยรุ่น คือ วัยที่สิ้นสุดความเป็นเด็ก เป็นวัยที่เป็นสะพานไปหาผู้ใหญ่ไม่มีเส้นขีดขั้นแน่นอนว่า
จะเริ่มเมื่อใด และสิ้นสุดเมื่อใด แต่เราได้กาหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเป็น
สาคัญ และถ้าจะกาหนดลงไปว่าเริ่มเมื่อใดก็ถือเอาตอนที่เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจาเดือนและมีขนขึ้นในที่
ลับ ส่ว นในเด็กผุ้ช ายถือเอาตอนที่มีน้ากาม ตามปกติเด็กผู้ห ญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ก่อนเด็กผู้ ช าย
ประมาณ 1-2 ปี แต่ก็ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน บางคนจะเริ่มเร็ว บางคนอาจจะเริ่มช้า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อาหาร ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม (สุชา จันทร์เอม และ
สุรางค์ จันทร์เอม, 2522, หน้า 25)
ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่า ช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากวัยเด็กไปเป็น
วัยผู้ใหญ่ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคม ซึ่ง
ขบวนการนี้จะสิ้นสุดเมื่อวัยรุ่นกลายเป็นผู้ ใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลตนเองได้ (ดวงใจ กสานติกุล, 2536,
หน้า 818-851)
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จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า วัยรุ่น หมายถึง วัยที่แตกเนื้อหนุ่มสาว มีการพัฒนาจาก
เด็กไปเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้าน
จิตใจ เป็นต้น ซึ่งในวัยรุ่นนั้นได้มีการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น

1.2 การแบ่งช่วงของอายุวัยรุ่น
การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนั้นเป็นเกณฑ์ที่นักจิตวิทยาใช้ในการแบ่งวัวลุ่ย ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง เนื่องจากเด็กแต่ละคนอาจจะมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นไม่พร้อมกัน
สุชา จันทน์เอม (2529, หน้า 241-246) ได้แบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังนี้
1. วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) อายุระหว่าง 13-15 ปี ซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายเริ่มมี
การเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย สาหรับเด็กผู้หญิงสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเจริญของร่างกายเต็มที่ก็คือ การมีประจาเดือนครั้งแรก ส่วนเด็กผู้ชายนั้นไม่มีลักษณะ
บ่งชี้แน่ชัดเช่นเด็กผู้หญิงแต่สามารถสังเกตได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ การหลั่งอสุจิในครั้งแรก การมีขนตาม
อวัยวะเพศ นอกจากนี้น้าเสียงที่พูดยังเปลี่ยนไปจากเดิม คือ ห้าวขึ้น เด็กผู้หญิงนอกจากมีประจาเดือน
ครั้งแรกแล้วสัดส่วนต่างๆของร่างกายยังเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านอวัยวะ
เพศ และการเจริญเติบโตของทรวงอก เนื่องจากฮอร์โมนไปบารุงมากขึ้น ในระยะเริ่มเข้าสู้วัยรุ่นนี้เป็น
ระยะที่เตือนให้เราเห็นว่าระยะของวัยรุ่นได้ใกล้เข้ามาแล้ว
2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุระหว่าง 15-18 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และความนึกคิด การเติบโตในวัยรุ่นระยะนี้ปรากฏว่ามีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ใน
ด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและสิ้นสุดลงเมื่อถึง “วุฒิภาวะของวัยรุ่น” ส่วนในด้านจิตใจ
นั้นส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้มาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายจะเป็นสิ่งปกติของเด็กทุกคนเมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็ตาม แต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุระหว่าง 18-21 ปี ในระยะนี้การพัฒนาของ
วัย รุ่ นเริ่ มเข้าสู่ วุฒิ ภ าวะอย่างสมบู รณ์แบบ ซึ่งมักมีการพัฒ นาทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งทางด้ า นเกี่ ย วกั บ ความนึ ก คิด และปรั ช ญาชีวิ ต เด็ กวั ย รุ่ นระยะนี้ มัก พยายา ม
ปรับปรุงร่างกายของตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยพยายามตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ
ด้ว ยตนเองก่อให้ เกิดความมั่นคงด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมครอบครัว ด้ว ย คือ
บุคคลที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ๆมีฐานะมั่นคงและพ่อแม่ไม่เข้มงวดเกินไป ก็จะมีความมั่นใจและมั่นคง
มากกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเล็กๆ และได้รับความเข้มงวดจากพ่อแม่ เมื่อประสบปัญหาในระยะนี้
วัยรุ่นมักหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ แต่มักพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเองทาให้เขาเหล่านี้สามารถปรับตัวได้ดี และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยความสะดวกสบายใจ แต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หงุดหงิดง่าย อ่อนไหว
แต่ก็พยายามระงับอารมณ์ด้วยความสุขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้น
แต่ในกลุ่มนี้ที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ เช่น มีประสบการณ์ชีวิตไม่ราบรื่น ครอบครัวแตกแยก
เคยถูกละทิ้งหรือโกหกหลอกลวงกันมาก่อน ถูกลงโทษรุนแรงจะทาให้หงุดหงิดง่าย ไม่มั่นใจในความ
รักและความผูกพันที่พ่อแม่มีต่อตนเอง เข้ากับพ่อแม่หรือเพื่อนไม่ได้ เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นปัญหาเดิมที่มี
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ต่อกันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และถ้าวัยรุ่นนั้นไม่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีข องคนที่เขาชื่น
ชอบได้จะยิ่งทาให้เกิดความสับสน มีปมด้อย ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ชอบเปรียบเทียบกับคน
อื่น และถ้ามีปัญหาการเรียนร่วมด้วยหรือมีปัญหากับพ่อแม่หรือเพื่อนจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
ทางอารมณ์โดยตรง ทาให้วันรุ่นนั้นอ่อนไหวง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว ไม่แน่ใจ ใจน้อยและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเดินในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ให้วัยรุ่นก็
โตแต่ตัวแต่จิตใจยังเป็นเด็กอยู่ ทาให้ก่อเกิดปัญหาตามมาได้
ดวงใจ กสานติกุล (2536, หน้า 818-851) ได้กล่ าวถึงช่ว งอายุของวัยรุ่น โดยแบ่งเป็น 3
ระยะ คือ
1. วัยรุ่นตอนต้น (Pubertal phase) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมาก ซึ่งมี
ช่วงเวลายาวนานประมาณ 2 ปี ส่วนใหญ่อายุ 11-13 ปี มีความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย ทาให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย
2. วัยรุ่นตอนกลาง (Transitional Phase) อายุ 14-16 ปี เป็นวัยที่ยอมรับสภาพร่างกายที่
เป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว ช่วงวัยรุ่นตอนกลางจะมีความคิดลึกซึ้ง (Abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์
และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพิ่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความผูกพันเกาะยึด
ติดพึ่งพิงพ่อแม่
3. วัยรุ่นตอนปลาย (Adolescent phase) อายุ 17-19 ปี เริ่มจากมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว เป็นเวลาของการฝึกวิชาชีพ ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมและการมีความสัมพันธ์แบบ
ผูกพันแน่นแฟ้น (Intimacy)
ศรีธรรม ธนภูมิ (2535, หน้า 45-50) ได้กล่าวถึงช่วงอายุของวัยรุ่นว่า กระบวนการในการ
พัฒนาของวัยรุ่นจะค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในระยะแรก วัยรุ่นยังต้องการดูแลช่วยเหลือ และรับฟัง
คาแนะนาจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ ทั้งในครอบครัวและในสังคม โดยศรีธรรม ธนภูมิ ได้แบ่งช่วงอายุเป็น
3 ระยะเช่นกัน ได้แก่
1. วัยรุ่นแรกรุ่น (Puberty) อยู่ในช่วงอายุ 12-15 ปี
2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescent) อยู่ในช่วงอายุ 16-17 ปี
3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescent) อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี
จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ช่วงอายุของวัยรุ่นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆคือ
วัยรุ่ นตอนต้น วัยรุ่น ตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย โดยแต่ละช่วงนั้นก็มีการพัฒนาทางร่างกาย
อารมณ์ และจิ ตใจที่แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นตอนต้น จะเน้นไปทางเปลี่ ยนแปลงทางร่างกาย โดย
ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตจนสมบูรณ์ วัยรุ่นตอนกลางจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และ
วัยรุ่นตอนปลายจะเป็นการเป็นแปลงทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะทางด้านความนึกคิดและทางด้านการ
ตัดสินใจในการใช้ชีวิต และในวัยรุ่นแต่ละช่วงนั้นก็มีก็มีธรรมชาติของวัยรุ่น

1.3 ธรรมชาติของวัยรุ่น
พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539, หน้า 13-15) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวัยรุ่นที่แสดงออกมา
มีลักษณะดังนี้
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1. เป็นวัยที่มีการเปลี่ย นแปลงทางบุคลิกลักษณะ นอกจากจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับ
ผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว วัยรุ่นยั งมีความคิดอยากใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใหญ่โ ดยการเข้าไปมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตนไม่ใช่เ ด็ก
อีกต่อไป
2. เป็นวัยที่ต้องการอิสรภาพมาก การดิ้นรนเป็นอิสระของวันรุ่น คือ การปลีกตัวออกจากการ
เกี่ยวกันจากทางบ้าน รวมทั้งจะไม่ชอบให้คนในครอบครัวมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตน
3. เป็นวัยที่รักความยุติธรรมอย่างรุนแรง วัยรุ่นมักจะทนไม่ได้และมีปฏิกิริยาทั นที ถ้าได้พบ
เห็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยวัยรุ่นมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับ
ความเป็นธรรมด้วย
4. เป็นวัยที่รักและต้องการเพื่อนมาก วันรุ่นอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับครอบครัว มัก
เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ วัยรุ่นจะเลียนแบบซึ่ งกันและกันทางด้านการแต่งกาย การพูดจา การแสดง
พฤติกรรมต่างๆ เนื่องจากความต้องการให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
5. เป็นวัยที่เริ่มให้ความสนใจในเพศตรงข้าม โดยวัยรุ่นจะมีการเรียกร้องความสนใจจากเพศ
ตรงข้ามในรูปแบบต่างๆ เช่น การแต่งกาย การให้สิ่งของ การให้รูปถ่าย การพูดคุยทางโทรศัพท์ การ
พูดจา เป็นต้น
6. เป็นวัยที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับ วัยรุ่นจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เพื่อ
แสดงว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้ว เช่น เด็กผู้ชายจะเริ่มสวมกางเกงขายาว ดูแลรูปร่างหน้าตามากขึ้น หัดสูบ
บุหรี่ ดื่มสุรา หรือหางานทา ส่วนเด็กผู้หญิงจะเริ่มใช้เครื่องสาอาง สวมร้องเท้าส้นสูง เป็นต้น
7. เป็นวัยที่ต้องการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง ความเจริญเติบโต
ทางสมองอย่างเต็มที่ของเด็ก ทาให้สามารถใช้ความคิดเป็นของตนเองแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เช่น
การพิจารณาเลือกเรียนสายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต ความเป็นตัวของ
ตัวเองในระยะนี้บางครั้งอาจทาให้ผู้ใหญ่อาจเห็นเป็นความดื้อรั้น ท้าทาย ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
ได้
8. วันรุ่นไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อตนเหมือนเด็กๆ และต้องการให้ผู้ใหญ่รับฟังความคิดเห็น
ของตนเอง รวมทั้งไม่ชอบสภาพที่ผู้ใหญ่คิดว่าตนถูกเสมอไปด้วย
9. วัยรุ่นไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวของตนให้พ่อแม่รู้ทั้งหมด วัยรุ่นต้องการที่จะเก็บบางสิ่ง
บางอย่างไว้เป็นความลับ และไม่ต้องการให้คนในครอบครัวมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตน เช่น รื้อ
ของส่วนตัว เปิดจดหมายส่วนตัวอ่าน แอบฟังการพูดโทรศัพท์ เป็นต้น
10. วัย รุ่ น ไม่ช อบให้ พ่อแม่ทะเลาะกัน โดยเฉพาะการทะเลาะวิว ามที่มีส าเหตุมาจากตน
วัยรุ่นจะเกิดความไม่สบายใจและหนีออกจากบ้านเพื่อไปหาความสุข และระบายอารมณ์ที่อื่น
11. วัยรุ่นไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน รูปร่างหน้าตา
หรือความประพฤติ การเปรียบเทียบไม่ได้ช่วยให้วัยรุ่นปรับตัวดีขึ้นแต่จะยิ่งทาให้วัยรุ่นต่อต้านและมี
พฤติกรรมที่ไม่ดีมากขึ้น
12. ชอบแสดงออก วัยรุ่นมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่น
อยากทาตัวเด่น เพราะอยากเด่น อยากดัง
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1.4 ความต้องการของวัยรุ่นตอนกลาง
ความต้องการของวัยรุ่ นมันจะขึ้นอยู่กับค่านิยม (value) ที่แต่ละคนยึดถือและส่ วนใหญ่ก็
มักจะยึดถือค่านิยมในกลุ่มที่ตนเข้าร่วมด้วย ค่านิยมอาจจะเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งความต้องการของวัยรุ่นกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อความต้องการของวัยรุ่นมาก
ดังนั้นความต้องการที่เป็นจริง คือความต้องการของตนเองบวกกับความต้องการของสังคมหรือกลุ่มที่
ตนเข้าร่วมด้วย
สมิทธ์ สระอุบล (2534, หน้า 22-25) ได้อธิบายความต้องการของวัยรุ่นแบ่งออกเป็นข้อๆ
ได้ดังนี้
1. ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆ เช่น เด็กวัยรุ่นต้องการมีห้องส่วนตัวเพื่อตกแต่งห้องให้เป็น
แบบที่ตนพอใจ มีของใช้เป็นของตัวเองไม่ปะปนกับใคร และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ใครมาใช้
ของๆตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ต้องการความสาเร็จ ได้แก่ ความสาเร็จในด้า นการเรียน การกีฬา การทางาน และการทา
กิจ กรรมร่ ว มกับ กลุ่ มเพื่อน เพื่อให้ มีความชื่นชม ชอบพอในกลุ่ มเพื่อน และกลุ่ มพ่อแม่ พี่น้องใน
ความสาเร็จของตน มีความต้องการปฏิบัติตนเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
3. ความต้องการมีระเบียบ เป็นความต้องการการทางานให้เป็นระบบเรียบร้อย ชอบวางแผน
ก่อนลงมือทาอะไรที่ยากๆ รวบรวมรายละเอียดในงานที่ต้องทา เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ชอบรับประทานอาหารให้เป็นเวลา และมีการวางแผนการทางานให้ทุกสิ่งทุกอย่างดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ต้ อ งการมี อิ ส รภาพและเสรี ภ าพ เป็ น ความต้ อ งการที่ รุ น แรงมาก เด็ ก วั ย นี้ ต้ อ งการ
แสดงออกว่าตนเป็นผู้ใหญ่ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นส่วนตัว ไม่ชอบให้ผู้ใหญ่มาก้าวก่าย
ในชีวิตตน ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งในจิตใจระหว่างการเป็นตัว
ของตัวเองกับการพึ่งพิงพ่อแม่ ในขณะที่ไม่ต้องการความคิดเห็นใดๆจากพ่อแม่ แต่วัยรุ่นก็ยังไม่กล้า
เผชิญหน้ากับโลกภายนอกอย่างกล้าหาญเมื่ออยู่ในวัยเด็ก โลกของวัยเด็กคือพ่อแม่ เด็กจะรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะรู้สึกเขินอายที่ชีวิตยังขึ้นอยู่กับ
พ่อแม่ อิสรภาพที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุดคือ อิสรภาพในการแต่งกาย การใช้จ่าย การเที่ยวเตร่ เป็น
ต้น
5. มีอุดมคติสูง วัยรุ่นยังอยู่ในวัยที่เรียนรู้ทางทฤษฎีและยังไม่เคยออกไปประสบกับสภาพ
ความเป็นจริงจึงละเลยมองข้ามความเป็นจริงไปบ้าง คือเป็นพวกอุดมคตินิยม (idealist) มากกว่ามุ่ง
ไปในทางปฏิบัติได้จริงๆ (pragmatist) ซึ่งบางครั้งก็ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอานาจ มีอิทธิพล มีบารมี
แสวงหาประโยชน์ได้ เพราะวัยรุ่นมักจะเป็นพวกที่มีอุดมคติแรงกล้า มีความกล้าเสี่ ยง และมีพลั ง
ผลักดันสูง เชื่อคนง่าย โดยไม่คิดว่าอาจมีวิธีการที่มีลักษณะไปในทางไม่สุ จริตและอาจจะแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวได้ จุดอ่อนสาคัญของวัยรุ่นอีกประการนึ่ง คือ ถ้ามีความเชื่อแล้วมักจะเชื่ออย่าง
จริงจัง แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความระแวงไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ นอกจากจะมีหลั กฐานอ้างอิง
น่าเชื่อถือ และถ้าเชื่อแล้วเกิดไม่เป็นจริงจะเปลี่ยนความเชื่ ออย่างรวดเร็ว เพราะเป็นวัยที่ชอบวีรบุรุษ
(Hero worship) คือ เชิดชูทั้งคนกล้าจริงและคนกล้าไม่จริง
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6. มีความสนใจเรื่องเพศและเรื่องต่างเพศ เป็นวัยที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจทางเพศอย่าง
ถูกต้อง ถ้าถูกกีดกันจะแสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบัง และพูดคุยเฉพาะในกลุ่มเพศเดียวกัน หา
ความรู้จากการได้ยินได้ฟังคนอื่นพูด ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง หรือไม่ก็อ่านจากหนังสือเรื่องเพศที่มี
จาหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือลามกเร้าความรู้สึกทางเพศก็ได้ โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่
เกี่ยวกับเรื่องความรักและเรื่องเพศ วัยรุ่นมักจะชอบดู นอกจากนั้ นยังสนใจเพื่อนต่างเพศ ถ้าหากถูก
ขัดขวางทักท้วงอาจจะทาให้จิตใจหดหู่ ขุ่นมัว และอาจขัดขวางไม่ยอมทาตามผู้ใหญ่ เพราะเป็นวัยรัก
แบบหลงใหลใฝ่ ฝัน หรื อเป็ นความรักแบบรุนแรงวิจิตรพิส ดาร โดยมากมักจะไม่มีอุดมการณ์ คือ
ออกมาในรูปของการเพ้อฝัน และอาจจะเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดในตัวของมันเอง ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้
ว่า เป็นความรักในแง่ความรู้สึก ไม่เหมือนกับความรักของผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มยึดหลักความเป็นจริงเข้า
มาประกอบด้วย
7. ต้องการมีตาแหน่งหน้าที่ในสังคม คือ ความต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ การได้เข้ากลุ่ม
เพื่อน การได้แสดงความสามารถให้เพื่อนประจักษ์และยอมรับ ซึ่งเป็นความต้องการที่วัยรุ่นต้องการ
มาก เช่น อยากเป็นนักกีฬาที่เก่ง เป็นขวัญใจประจาโรงเรียน เป็นต้น
8. ต้ องการร่ ว มกลุ่ ม ในวัย นี้ก ลุ่ ม เพื่ อนนั้น จะมี ความส าคัญ มาก เป็ นวั ยที่ อยากให้ เพื่ อ น
ยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงพยายามคล้อยตามเพื่อน แม้บางครั้งจะขัดกับความรู้สึกส่วนตัวก็ตาม เช่น
เพื่อนชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงแม้ไม่อยากไปแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ เพราะกลัวเพื่อนจะไม่รักหรือ ไม่มี
ความกล้าหรือไม่กล้าขัดใจเพื่อน เป็นต้น
9. ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดี วัยรุ่นแม้จะชอบความอิสระแต่ก็ยังอยากได้รับคาแนะนาจาก
ผู้ใหญ่ที่ดี วัยรุ่นจะต้องเป็นแบบอยากที่ดีวัยรุ่นจึงมีแนวโน้มการปฏิบัติที่ดีได้ ผู้ใหญ่จะต้องคอยนาทาง
คอยตักเตือนเมื่อทาผิด และให้รางวัลเมื่อทาดี ซึ่งแบบอย่างที่ดีอาจจะเป็นทั้งบุ คคลที่วัยรุ่นให้ความ
สนใจ เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมที่ดีก็สามารถเป็นแบบอย่างของวัยรุ่นได้
10. ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง คือ อยากได้หลักประกันว่าถ้าหากทาในสิ่งที่ดี
แล้วจะไม่ถูกลงโทษหรือไม่เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ เพราะในสายตาของผู้ใหญ่สิ่งที่วัยรุ่นคิดว่าดีแล้ว
อาจจะไม่ดีในทัศนะของผู้ใหญ่ก็ได้ แต่โดยทั่วไปแม้วัยรุ่นจะทาพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัย
เพราะถือว่าวัยรุ่นยังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน
11. ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการนี้อาจจะรุนแรงและหาความพอใจโดยทางใด
ทางหนึ่งให้จนได้ ซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็มักจะกีดกันห้ามไม่ให้หนุ่มสาวได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ทั้งๆที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เช่น อยากแต่งกายแบบแปลกๆตามสมัยนิยม อยากมีเพื่อนต่าง
เพศ เป็นต้น ผลที่ติดตามคือ เกิดการซ่อนเร้น หลอกลวง และในที่สุดอาจจะเกิดความเสื่อมเสียเพราะ
เป็นวัยที่ความรักกับความเกลียดใกล้กันมาก
12. ต้องการความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความเสมอภาคในทุกด้าน วัยรุ่นจะรู้สึกโกรธ
ถ้ารู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจะแสดงออกยังชัดเจนให้เห็นว่าตนรู้สึกไม่พอใจและต้องการ
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
13. ต้องการมีอนาคต ต้องการประสบความสาเร็จ เป็นวัยที่อยากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเอง
ฝันถึงจุดมุ่งหมายในอนาคต เช่น อยากเป็นหมอ วิศวกร อาจารย์ สถาปนิก เป็นต้น
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2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
2.1 ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือรักร่วมเพศ ได้มีบุคคลให้ความหมายแตกต่าง
กันไป ดังนี้
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หมายถึง การที่มีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน
กับตน โดยเฉพาะอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ โดยอาจจะมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันก็ได้ และ
การจะวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นรักร่วมเพศนั้น ไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นความผิดปกติทางจิตหรือไม่
(World Health Organization, 1978, p.550)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบแผนระยะยาว
ของการมีความพึงพอใจทางเพศที่ไม่สามารถกระตุ้นเร้าทางเพศได้ด้วยเพศตรงกันข้า ม แต่อารมณ์
ความรู้สึกและความสนใจทางเพศจะสามารถกระตุ้นได้ด้วยบุคคลเพศเดียวกัน(Kaplan & Sadock,
1981, p.550)
ปั ญหาในการให้ ความหมายของการเป็น รัก ร่ว มเพศหรือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศว่ า
ความหมายของการรั ก ร่ ว มเพศนั้ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ต กลงกั น ได้ ไ ม่ แ น่ ชั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะมี บุ คคลที่ ใ ห้
ความหมายในเชิงปฏิบัติการที่จากัดอยู่เพียงการมีพฤติกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องทางเพศกับบุคคลเพศ
เดียวกัน ซึ่งการพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่บุคคลแสดงออกเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พียงพอ
เนื่องจากเป็นการละเลยต่อสาเหตุด้านแรงจูงใจ ซึ่งมีอยู่หลากหลายใต้การแสดงพฤติกรรมนั้น มาร์
เมอร์จึงให้คาจากัดความของบุคคลที่เป็นรักร่วมเพศหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศว่า หมายถึง
บุคคลซึ่งมีแรงจูงใจที่จะมีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกับตนเอง และความพึงพอใจนั้น
มักนาไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่เรื่องของการมีความสัมพันธ์ทางเพศนั้น ไม่จาเป็นเสมอไป
ในบางรายอาจจากัดอยู่แค่เพียงการมีจินตนาการทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันเท่านั้น(Marmor,
1980, p.5)
พฤติกรรมเบี่ ย งเบนทางเพศ หมายถึง การมีความสุ ขทางเพศกับบุคคลเพศเดี ยวกัน ถ้ า
ระหว่างชายกับชายด้วยกันเรียกว่า โฮโมเซกชวลลิตี้ (homosexuality) ระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกัน
เรียกว่า เลสเบียนนิซึม (lesbianism) (สมภพ เรืองตระกูล, 2524, หน้า 266)
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนทางเพศ เป็ น พฤติ ก รรมทางเพศระหว่ า งบุ ค คลเพศเดี ย วกั น เป็ น
พฤติกรรมที่พบมากที่สุดในจานวนพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากลักษณะบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นได้ทั้ง
หญิงและชาย (อเนก อารีพรรค และสุวัทนา อารีพรรค, 2525, หน้า 215)
จากแนวความคิ ด ข้ างต้ น สรุ ป ได้ว่ า พฤติ ก รรมเบี่ ยงเบนทางเพศ หรือ รั ก ร่ว มเพศ เป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเพศเดียวกัน แรงจูงใจ หรือแรงดึงดูดทางเพศจะเกิดขึ้นกับเพศเดียวกันเท่านั้น
โดยมีทั้งแบบ ชายรักชาย เรียกว่า โฮโมเซกชวลลิตี้ (homosexuality) และแบบหญิงรักหญิง เรียกว่า
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เลสเบียนนิซึม (lesbianism) ซึ่งพฤติกรรมของคนเหล่านี้ไม่สามารถถูกกระตุ้นหรือเร้าอารมณ์ทางเพศ
กับบุคคลเพศตรงข้ามได้ โดยพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมีสาเหตุด้วยกัน 3 ด้าน

2.2 สาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศได้ แต่มีประเด็นที่
ส าคั ญ ที่ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ข องการมี พ ฤติ ก รรมรั ก ร่ ว มเพศอยู่ 3 ประเด็ น คื อ การขาดฮอร์ โ มน
สิ่งแวดล้อม และครอบครัว (ประนอม สโรชมาน, 2524,หน้า 170; อเนก อารีพรรค และสุวัทนา
อารีพรรค, 2525, หน้า 215-216)
1. กรรมพันธุ์ การวิจัยก่อนๆมักกล่าวถึงการเป็นรั กร่วมเพศว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากสัดส่วน
ที่ผิดปกติระหว่าง Androgen (ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย) และ Estrogen (ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง)
แต่จากการศึกษาต่อๆมามาอาจจะยืนยันข้อกล่าวเดิมได้ อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยคนที่เป็นโรค
Klinefelter’s Syndrome พบว่า ร่างกายมีฮอร์ โมนเพศผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนป่วยเกิด
ความรู้สึกผิดเพี้ยนได้ หญิงอยากเป็นชายหรือชายอยากเป็นหญิง แม้แต่ผู้หญิงที่ทานยาบางประเภท
ระหว่างตัวเองตั้งท้องนั้น ยาอาจไปทาปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกาย จนเป็นผลให้ลูกกลายเป็นรักร่วม
เพศได้เช่นกันและคู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งเป็นโฮโมเซ็กชวลอีกคนหนึ่งมีโอกาสเป็นไป
ด้วย เพราะอุปนิสัยใจคอคู่แฝดแตกต่างจากกัน แต่หากคู่แฝดเกิดจากไข่คนละใบแล้วถ้าคนหนึ่งเป็น
อีกคนหนึ่งมักจะรอดตัวไป ไม่จาเป็นต้องเป็นด้วย อย่างไรก็ตามกรณีเหล่านี้ยังเป็นข้อถกถียงกันอยู่
ค่อนข้างมาก และยังหาข้อสรุปไม่ได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ถึงแม้ฮอร์โมนเป็น
ตัวการให้เกิดความสานึกทางเพศผันแปรได้ แต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นน้อยเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น
2. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนี้มีความหมายรวมหลายอย่าง แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงสิ่งแวดล้อม
อื่นๆที่ไม่ใช่การเลี้ยงดูหรือครอบครัวก่อน ส่วนเรื่องของครอบครัวจะกล่าวถึงโดยรายละเอียดในส่วน
ต่อไป สิ่งแวดล้อมประการหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้คนมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ คือ สถาบันที่แบ่งแยก
ชายหญิงออกจากกัน เช่น โรงเรียนประจา คุก หรือกองทัพ ซึ่งมีผลทาให้บางคนหาทางออกในด้าน
ความต้องการทางเพศด้วยการมีสัมพันธ์รักร่วมเพศ ในบางคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานการเป็นรักร่วมเพศ
เมื่อพ้นสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ก็กลั บคืนสู่สภาพปกติ คือ มีความรักต่างเพศ แต่มีจานวนไม่น้อยที่
กลายเป็นรักร่วมเพศอย่างถาวร สภาพของสังคมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้เกิดรั กร่วมเพศได้ เช่น
การเกิดบาร์เกย์อันเป็นแหล่งชุมนุมของรักร่วมเพศ และเป็นผลให้เกิดรักร่วมเพศมากขึ้น โดยเฉพาะ
พวกที่เริ่มต้นจะใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวของตน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคลด้วย
คือ ระยะวัยรุ่นจะรักสวยรักงาม อยากเป็นอิสระ อารมณ์รุนแรง และติดกลุ่มมากกว่าครอบครัว ใน
ระยะนี้ร่างกายจะมีการพัฒนาอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะบรรดาต่อมเพศซึ่งจะเริ่มทาหน้าต่างๆ
สังเกตได้จากลักษณะภายนอก คือ เด็กหญิงเริ่มมีหน้าอก ประจาเดือน ส่วนเด็กชายจะมีหนวดเครา
เสียงแตก และประการสาคัญมีความต้องการทางเพศสูง ด้วยเหตุ นี้เองจึงนาไปสู่การมีสัมพันธ์กับเพศ
เดียวกันและเพศตรงข้ามได้ง่ายแล้วแต่เขาจะมีโอกาสในเพศใด และถ้าได้มีสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
แล้ว ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นสิ่ งตอกย้าให้รักร่วมเพศฝังรากลึกยิ่งขึ้น
นอกจากประสบการณ์ทางเพศที่เป็นสิ่งตอกย้าให้ฝังรากลึกด้านทัศนคติแล้ว สื่อมวลชนต่างๆก็มีส่วน
ในการตอกย้าเช่นกัน เนื้อหานิตยสารฉบับที่มีเรื่องเกี่ยวกับเกย์วางอวดโฉมอยู่ตามแผงหนังสือทั่วไป
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การประโคมข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับหรือวิทยุโทรทัศน์ เพื่อผลโฆษณา ภาพยนตร์ ซึ่งมีดาราที่รู้
กันอยู่ว่าเป็นเกย์และเลสเบียนอย่างเอิกเกริก ซึ่งเปรียบเสมือนการชี้โพรงให้กระรอกกับเด็กวัยรุ่น เกย์
และเลสเบีย นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอย่างโดดๆแต่เป็นผลผลิตอันซับซ้อนของสังคม ตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึง
หน่วยใหญ่และการผลิตก็ไม่ได้สมดุลกับคุณภาพที่มันควรเป็น
3. ครอบครั ว ซึ่งเป็ น ปั จจัยที่ส าคัญ และเป็นสาเหตุอันแท้จริงของรักร่ว มเพศ เพราะ
ครอบครัวเป็ นสถาบั นแรกที่สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ โดยทั่ว ไปครอบครัว จะเป็น
ตัวแทนการควบคุมทางสังคมที่สาคัญ ครอบครัวเป็นสถาบันเบื้องต้นที่หล่อหลอมพฤติกรรม ตลอดจน
การอบรมสั่งสอนสมาชิกให้รู้และเคารพกฎเกณฑ์บรรทัดฐานต่างๆของสังคม และควบคุมพฤติกรรม
บางอย่ างของมนุ ษย์ ให้ เป็ นไปตามกาหนดของสังคม พฤติกรรมรักร่วมเพศ อันเป็นสาเหตุมาจาก
ครอบครัวมีลักษณะต่อไปนี้
3.1 ด้านการลี้ยงดู จะเป็นแบบปกป้องมากเกินไป ได้รับการทะนุถนอมมากเกินไปจากพ่อแม่
หรือพ่อของเด็กมักจะดุ เจ้าระเบียบ และห่างเหินลูก ซึ่งจะมีผลต่อเด็กที่หัวอ่อน และย่อมทาตามพ่อ
ทาให้เกิดความเกรงกลัว และหันมาใกล้ชิดแม่
3.2 เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีบทบาทบุคลิกไม่เหมาะสมกับเพศของตน เช่น พ่อ
ทางานบ้านเลี้ยงลูก ให้แม่ไปทางานนอกบ้านเป็นต้น
3.3 พ่อแม่ที่ต้องการให้ ลู กเป็นเพศตรงข้าม เช่น พ่อแม่อยากให้ ลู กเป็นผู้ ห ญิงหรือแสดง
ท่าทางบ่งบอกถึงความต้องการอยากได้ลูกผู้หญิง เด็กก็จะทาตัวให้เป็นเพศตรงข้าม เพื่อให้เป็นที่รัก
ของพ่อแม่ เป็นต้น
3.4 เด็กที่ครอบครัวแตกแยก ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว อาจจะมีปัญ หาในการคบ
เพื่อน เด็กมักจะเศร้าแล้วก็มาพบกับผู้ที่ให้ความสุขแก่เขาและเสนอความสัมพันธ์ทางเพศ จนทาให้
เด็กพอใจ
3.5 การที่แม่เกี่ยวข้องใกล้ชิดลูกคนเดียวมากเกินไป ย่อมมีโอกาสทาให้ลูกชายเป็นรักร่วม
เพศ กล่าวคือ เด็กในวัย 3-4 ปี โดยปกติย่อมมีความต้องการความอบอุ่นและความใกล้ชิดจากแม่ สิ่งนี้
เป็ น แรงเสริ ม ในการพั ฒ นาความสนใจในเพศตรงข้า ม ถ้า รั ก แม่ม ากเกิ น ไปก็ จ ะท าให้ เ กิด อิ ติ ปุ ส
(Oedipus complex) ซึ่งหมายถึง ความต้องการของเด็กชายที่จะแข็งแรงกว่าพ่อและมีอานาจเหนือ
พ่อ เขาต้องการเป็นเจ้าของแม่ หรือความต้องการของเด็กหญิงที่จะเด่ นและดีกว่าแม่เพื่อให้พ่อรักเขา
แทนแม่ ในกรณีลูกชายยิ่ งแม่ส่งเสริมให้ ลู กเรียกร้องสิ่ งที่เขาพอใจได้จากการเป็นเจ้าของแม่ก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น เนื่องจากผู้ชายมีความผูกพันกับแม่มาก ทาให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นคู่แข่ง
หรืออยากทาร้ายพ่อ เมื่อเด็กมีความรู้สึกแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าพ่อจะกระทาตอบ ทาให้เกิดความ
กลัว คิดอย่างไม่มีเหตุผล บุคคลที่เป็นรักร่วมเพศส่วนมากจะมีพ่อที่แสดงความศัตรู ไม่ให้ความใส่ใจ
ลูก ไม่เกี่ยวข้องด้วย แสดงความดูหมิ่นและแสดงความโกรธกับลูกอย่างเห็นได้ชัด

3. แนวคิดเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ
3.1 ความหมายของการเลียนแบบ
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การเลียนแบบ (imitation) หมายถึง พฤติกรรมการเอาอย่างตัวแบบ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ทางจิตวิทยาและสังคม โดยที่ผู้เลียนแบบอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้
พฤติกรรมการเลียนแบบเป็นพฤติกรรมของผู้เลียนแบบ ซึ่งแสดงออกโดยอาศัยพฤติกรรม
ของตัวตัวแบบเป็นต้นแบบ ตัวแบบประพฤติตนปฏิบัติอย่างไร แสดงกิริยาวาจาอย่างไรผู้เลียนแบบก็
จะกระทาอย่างนั้นด้วย ฝ่ายตัวเลียนแบบอาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆในอดีตและปัจจุบันหรืออาจจะเป็น
ตัวแบบในจิตนาการ เช่น นวนิยาย และวรรณคดี พฤติกรรมเลียนแบบอาจเหมือนกันหรือเป็นอย่าง
เดียวกับพฤติกรรมบางส่วน หรือทั้งหมดของตัวแบบในระดับที่มีความแตกต่างกันบ้าง จนกระทั้งไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกันเลย กล่าวคือ อาจเหมือนกันทุกประการในด้านการประพฤติปฏิบัติตนตลอด
จนถึงวิถีชีวิตของผู้เลียนแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถความรู้สึก ความเลื่อมใสศรัทธา ทัศนคติ
ค่านิยม อุดมคติของผู้เลียนแบบ และความสาคัญหรืออิทธิพลของตัวเลียนแบบที่มีต่อผู้เลียนแบบ
รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ (บุญศรี ไพรรัตน์, 2547, หน้า 126)
จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การเลียนแบบ คือ การแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ไม่ว่า
จะเป็นความประพฤติ กิริยาวาจา หรืออื่นๆที่ตัวแบบกระทา โดยการเลียนแบบอาจจะเหมือนกัน
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้วแต่ผู้เลียนแบบ ซึ่งการเลียนแบบส่วนมากนั้นพบจากสื่อ

3.2 การเลียนแบบสื่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์
โทรทั ศ น์ นั บ เป็ น สื่ อ มวลชนที่ มี บ ทบาทในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของคนในสั ง คม
โดยเฉพาะในปัจจุบันโทรทัศน์นับเป็นแหล่งบันเทิงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่มีราคาไม่แพงที่ทุกสามารถหาได้
ง่าย ลักษณะการชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะชมโดยไม่ต้องระมัดระวังอะไรมาก คือ ทั้งสมองและจิตใจ
พร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์อย่างเต็มที่ไม่ได้พิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูก อีก
ทั้งวัตถุประสงค์ในการชมโทรทัศน์ก็แตกต่างกันไป บางคนชมเพราะต้องการพักผ่อน เพื่อความบันเทิง
เพื่อหาความรู้หรือชมเพื่อต้องการฆ่าเวลา แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้ ของผู้ชมจะแตกต่างกันไป บางคน
เลือกรับชมเฉพาะรายการที่มีความรู้ มีสารประโยชน์ บางคนเลือกชมเฉพาะรายการที่ให้ความบันเทิง
เช่น ภาพยนตร์ รายการเพลง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ผลิตรายการควรวิเคราะห์ผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็น
เด็กและเยาวชน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเด็กจะรับสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และจะแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งใด
ถูก สิ่งใดผิด นักวิชาการได้กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนว่ามีผลต่อการปรับตัวและอุปนิสัยใจคอของ
เด็กเป็นอย่างมาก จนมีบทบาทต่อการสร้างรูปแบบของสังคม สื่อโทรทัศน์ได้ป้อนอาหารสมองให้
เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาทางร่างกาย มีจิตใจอ่อนโยน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการเติบโต
ขึ้น เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ในทางตรงกันข้ามสื่อโทรทัศน์เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีอิทธิพลต่อ
เด็ก เพราะเด็กจะมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากสิ่งที่ได้รับชมจากโทรทัศน์ จากตัวการ์ตูนที่ตนชื่น
ชอบ โดยที่เด็กๆไม่สามารถจะแยกแยะโลกแห่งความฝันออกจากความเป็นจริงในชีวิตประจาวันได้
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ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในบางครั้งเป็นผลมาจากการเลียนแบบจาก
สื่อมวลชน
ศิริบูรณ์ สายโกสุม กล่าวว่าการแสดงออกทางคาพูดหรือกริยาท่าทางเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้
ได้โดยการสังเกต ซึ่งสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆก็จะประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ ดังนั้น ถ้าเด็กหรือวัยรุ่นเกี่ยวข้องกับสื่อเหล่านั้น ก็จะพบเห็น
แบบอย่างของพฤติกรรมมากมายหลายประเภท
เด็กส่วนใหญ่จะอยู่หน้าจอโทรทัศน์อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง ยิ่งเด็กเจริญเติบโตขึ้นยิ่งใช้เวลา
หน้าจอโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเด็กอายุ 16 ปี จะใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์มากกว่าอยู่ที่โรงเรียน
และสิ่งที่เขาได้ยิน ได้ฟัง หรือได้พบเห็นในโทรทัศน์ก็ได้กลายมาเป็นเป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมอย่าง
กว้างขวางให้กับเด็ก (ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2532, หน้า 29-30)
ริชณิน อินทรทูต กล่าวว่า อิทธิพลของโทรทัศน์ตามหลักของ วิภา อุตมฉันท์ ว่าอิทธิพลและ
บทบาทของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตเข้ากับเพื่อนฝูงได้ ชอบไป
โรงเรี ย น มี ครอบครั ว ที่อ บอุ่น มั กจะดูโ ทรทัศ น์แต่ เพีย งพอดีไม่ มากจนเกิน ไป แต่ก็ เด็ก ไม่น้ อยที่
แตกต่างไป เช่น ขาดความรัก ความอบอุ่น คบเพื่อนน้อย มีปมด้อย เด็กเหล่านั้นนอกจากจะชอบเก็บ
ตัว มีความรู้สึกเก็บกด และยังแสดงออกในลักษณะที่ยึดโทรทัศน์เป็นเพื่อนแก้เหงา เด็กจาพวกนี้จะดู
โทรทัศน์มากกว่าทากิจกรรมอื่นใดทั้งหมด
วัยรุ่นไทย ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการฟังวิทยุ และมีแนวโน้มจะดูโทรทัศน์มากขึ้นตามลาดับ
สิ่งที่วัยรุ่นได้ยินได้ฟังและได้พบเห็นอยู่ทุกวัน จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก จะเห็นได้จาก
การที่วัยรุ่นพยายามแต่งตัวหรือพูดจาเลียนแบบโฆษณาหรือดาราโทรทัศน์ที่เขาชื่นชอบ ในการสอบ
ประวัติอาชญากรวัยรุ่นมักจะพบคาตอบเสมอว่าเขาได้แบบอย่างมาจากโทรทัศน์ (ริชณิน อินทรทูต,
2545, หน้า 22)
จากแนวความคิ ด ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า สื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของวั ย รุ่ น เป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมก้าวร้าว อิทธิพลดังกล่าวนี้จะกระทบมาก
ต่อเด็กหรือวัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัวและใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับสื่อมากเกินควร โดยการ
เลียนแบบนั้นนอกจากจะเลียนแบบจากสื่อแล้วยังสามารถที่จะเลียนแบบจากตัวแบบได้ด้วย

4. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีตัวแบบ
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีตัวแบบ เกิดจากการที่มนุษย์สังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่ปรากฏอยู่ ในสื่อมวลชน ทั้งนี้แม่แบบในเชิงบวกที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม มีแนวโน้มที่จะทาให้ผู้รับสารเรียนรู้พฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาของ
สังคม ในขณะเดียวกันแม่แบบในเชิงลบที่มีพฤติกรรมตรงข้ามแม่แบบในเชิงบวกก็มีส่วนส่งเสริมให้
ผู้ รั บ สารมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คม ดั ง นั้ น รายการประเภทบั น เทิ ง เช่ น ละคร
ภาพยนตร์ จึงมุ่งจะให้รางวัลกับแม่แบบในเชิงบวก และต่อต้านพฤติกรรมของแม่แบบในเชิงลบ
รางวัลและการลงโทษที่ผูกติดกับพฤติกรรมอันเป็นแม่แบบ ถือเป็นแรงจูงใจที่สาคัญสาหรับ
ผู้รับสารที่จะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีตัวแบบมี 4 ประการ ได้แก่ (Bandura, 1977, p.22-29)
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1. กระบวนการใส่ใจ (attention processes) การที่ผู้เลียนแบบมีความใส่ใจ สนใจ รับรู้ใน
การกระทาตัวแบบเพื่อทาการเลียนแบบ สิ่งที่มีอิทธิพลตอกระบวนการใส่ใจมีอยู่ 2 ประการ คือ
1.1 ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีลักษณะเด่น มีค วามดึงดูดสูง มีความซับซ้อน
ของพฤติกรรมน้ อยจะมีโ อกาสให้ผู้ สั งเกตใส่ ใจได้มาก หากพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สังเกตก็จะโน้มน้าวให้ผู้สังเกตใส่ใจได้มาก
1.2 ความสามารถของผู้สังเกต ผู้สังเกตจะต้องมีความสามารถในการรับรู้การกระทา
ของตัวแบบจึงทาให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
2. กระบวนการเก็บจา (retention processes) ในการเรียนรู้โดยการสังเกตมนุษย์จะไม่
สามารถเรียนรู้ได้เลย ถ้าจาการกระทาของตัวแบบไม่ได้ การสังเกตโดยการเก็บจาจึงเป็นการเก็บ
รวบรวมแบบแผนของพฤติกรรมของตัวแบบที่สังเกต แล้วนามาสร้างรู ปแบบของพฤติกรรมที่แน่ชัด
การเก็บจะจะทาในรูปแบบของการลงรหัส ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การเก็บจาในรูปของมโนภาพ และ
การเก็บจาในรูปของสัญลักษณ์ทางภาษา ซึ่งการจาทั้ง 2 ประการนี้ จะช่วยให้จาได้ง่ายและคงทน
3. กระบวนการกระทาทางกาย (motor reproduction processes) ในการเรียนรู้โดยการ
สังเกตนั้น กระบวนการทางกายเป็นกระบวนการที่ผู้สังเกตเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เก็บจาไว้มาเป็นการ
กระทาที่เหมาะสม การกระทาตามตัวแบบจาเป็นต้องจัดระเบียบการกระทาไว้ในระบบความจาโดยให้
สอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นตัวแบบกระทา
4. กระบวนการจูงใจ (motivational processes) เนื่องจากในชีวิตจริงของมนุษย์ในสังคม
นั้นมีพฤติกรรมมากมายที่มนุษย์พบเห็นผู้อื่นกระทา และไม่สามารถกระทาตามตัวแบบได้ทั้งหมด
มนุษย์จึงเลือกกระทาตามตัวแบบเฉพาะการกระทาที่เห็นว่าให้ผลในทางบวก และจะไม่กระทาตามตัว
แบบที่จะให้ผลในทางลบ
ดังนั้น ในการเรียนรู้จากการเลียนแบบองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ เป็นองค์ประกอบที่
จาเป็นมาก ถ้าขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจะทาให้การเรียนรู้จากการเลียนแบบขาดความ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะการเรียนรู้จากตัวแบบจะต้องมีความใส่ใจในตัวแบบ จนกระทั้งสามารถจาและ
แปลงระบบสัญลักษณ์ไ ปสู่การกระทาภายหลังได้ โดยมีองค์ประกอบสุดท้ายคือแรงจูงใจให้ผู้สังเกต
แสดงการกระทาตามตัวแบบนั้นออกมาในที่สุด
จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบช่วยให้เกิดการสร้างพฤติกรรม
ใหม่ จากการที่ได้สังเกตรูปแบบการกระทาต่างๆจากตัวแบบแล้วเก็บรวบรวมรูปแบบการกระทาใหม่ๆ
ถ้าการกระทาให้ผลในทางบวกบุคคลก็จะจดจาและเก็บรวบรวมรูปแบบการกระทาต่างๆ นามาสร้าง
เป็นหลักการของตนเอง

5. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ
การแบ่งประเภทของกลุ่มรักร่วมเพศนั้น แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน
ของผู้รักร่วมเพศได้อย่ างแท้จริง และอธิบายลักษณะพฤติกรรมต่างๆที่ผู้รักร่วมเพศแสดงออกมาได้
อย่างชัดเจน โดยได้แบ่งประเภทของกลุ่มรักร่วมเพศ ได้ดังนี้ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551)
1. เพศตามกาเนิด (gender, genetic sex or chromosomal sex) หมายถึง เพศที่ได้มาแต่
เกิดหรือปฏิสนธิ (fertilization) ของแต่ละบุคคลที่กาเนิดมาดูโลก โดยทั่วไปการกาเนิดเป็นชีวิตมนุษย์
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ประกอบด้วยโครโมโซมเพศเป็นสาคัญ โดยปกติผู้หญิงจะมีโครโมโซม XX และผู้ชายจะมีโครโมโซม
XY ทั้งนี้เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เพศก่อนมาเป็นไข่และอสุจิจะมีการลดโครโมโซมครึ่งหนึ่ง โดยที่
โครโมโซมในไข่จะมีเพียง X และในอสุจิจะเป็น X และ Y ดังนั้น เมื่อมีการผสมระหว่างอสุ จิ
โครโมโซมในไข่ที่ผสมแล้วถ้าเป็น XX ไข่นั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นทารกเพศหญิง ถ้าไข่นั้น มีโครโมโซม
เพศเป็น XY ไข่นั้นจะเจริญเติบโตเป็นทารกเพศชาย แต่ถ้าในขณะที่ไข่ผสมแล้วและเจริญเติบโตเป็น
ทารกอยู่นั้น อาจจะเกิดความผิดปกติในขณะที่มีการเจริญเติบโตในระยะใดระยะหนึ่งจึงทาให้ทารกนั้น
มีเพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด จึงเป็นกะเทย (hermaphrodites) อันเป็นความพิการของอวัยวะเพศของ
ทารกผู้นั้น
เพศกาเนิดของบุคคลไม่ได้มีอิทธิพลที่จะทาให้บุคคลต้องมีแนวโน้มนาที่จะเป็นผู้รักร่วมเพศ
ทั้งนี้เพศกาเนิดอาจเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเพศเท่านั้นโดยส่วนใหญ่พวกรักร่วมเพศ
มักเป็นผู้ที่ไม่พอใจกับเพศกาเนิดของตนเอง ตรงกันข้ามกลับมีความรู้สึกทางเพศตามกาเนิดนั้นมีความ
ขัดแย้งกับความรู้สึกของตน โดยเฉพาะพวก Transgender หรือ Transvestitism พวกที่ต้องการ
แปลงเพศหรือชอบแต่งกายที่เป็นเพศตรงข้ามกับตนเอง อันทาให้มีสามารถมีเพศสัมพันธ์หรือแสดง
บทบาททางเพศที่เขาต้องการ อย่างไรก็ตาม ภาวะความเป็นรักร่วมเพศไม่ได้ขึ้นตามเพศกาเนิดเสมอ
ไปแม้ว่าบางคนจะมีอวัยวะเพศที่ผิดปกติที่เรียกว่า กระเทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาผู้นั้นจะเป็นผุ้
รักร่วมเพศเสมอไป ทั้งนี้ผู้รักร่วมเพศกลับมีความพึงพอใจต่อเพศกาเนิดของตนเองเพราะคิดว่าเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติทางเพาที่เหมาะสมสาหรับตัวเขาได้มากกว่า
2. เพศสภาพ (sexual identity) เป็นสภาวะภายในจิตใจของบุคคลที่ยอมรับว่าตนเองมี
ความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย หรือความเป็นผู้รักร่วมเพศ เกิดจากกระบวนการที่สังคมสร้างขึ้น
หรือหล่อหลอมในบุคคลที่มีความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย หรือ ความเป็นผู้นักร่วมเพศ ดังนั้น จึง
กลายเป็นกรอบเพศสภาพที่คอยควบคุมความเป็นจริงของเพศสภาพของมนุษย์ ทั้งที่ในความเป็นจริง
แล้วบุคคลจานวนมากไม่ต้องการที่จะเป็นความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิงตามอวัยวะเพศที่ตนมี
อยู่ แต่ทั้งนี้ในสังคมได้กาหนดให้เขาควรเป็นเช่นนั้นจึงทาให้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความต้องการที่แท้จริง
กรอบเพศที่สังคมกาหนดมักจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางอานาจทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ยึด
ความต้องการของชายเป็นหลัก อันทาให้เกิดการแบ่งงานตามเพศ (sexual division of labour)
ตามที่สังคมต้องการให้เพศหญิงเป็นผู้ตั้งครรภ์และให้กาเนิดบุตร และเพศชายเป็นผู้นา เป็นต้น อันทา
ให้สภาพของบุคคลไม่เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวของเขาเอง
คุณลั กษณะของผู้ รั กร่ ว มเพศแบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ มใหญ่โ ดยใช้เ กณฑ์ด้ านบุคลิ กภาพการ
แสดงออก และบทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มรักร่ว มเพศ อธิบายได้ดังนี้ (สิง หนาท อุสาโห,
2526, หน้า 24-25)
1. กลุ่มชายรักร่วมเพศแยกตามพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลิกภาพภายนอก (physical
appearances) แบ่งได้ดังนี้
1.1 กลุ่ม A หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีบุคลิกภาพภายนอกแข็งแกร่ง เหมือนผู้ชาย
เต็มตัว (macho)
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1.2 กลุ่ม B หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีบุคลิกภาพภายนอกแข็งแกร่ง มีลักษณะ
สุภาพเรียบร้อย ไม่กระตุ้งกระติ้ง (neutral) หากพิจารณาจากบุคลิกภาพภายนอกให้ดีจะพบว่า เป็น
ชายรักร่วมเพศ
1.3 กลุ่ม C หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีบุคลิกภาพภายนอกกระตุ้งกระติ้ง หรือออก
สาว (feminine) สังเกตได้ง่ายว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกัน เพราะแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง
2. กลุ่มรักร่วมเพศแยกตามบทบาทพฤติกรรมทางเพศ (sex behavior) แบ่งได้ดังนี้
2.1 กลุ่ม a หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุกเพียงอย่าง
เดียว (active) เปรียบเสมือนผู้มีบทบาทเป็นผู้ชาย และเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการเป็นฝ่ายกระทา
2.2 กลุ่ม b หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและ
ฝ่ายรับ (active and passive) เป็นผู้ที่มีบทบาททางเพศได้ทั้งการเป็นผู้ชายและผู้หญิง เป็นผู้ชายที่
ชื่นชอบการเป็นทั้งฝ่ายกระทาและถูกกระทา
2.3 กลุ่ม c หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นฝ่ายรับเพียงอย่าง
เดียว (passive) เปรียบเสมือนผู้มีบทบาทเป็นผูหญิง เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการเป็นฝ่ายถูกกระทา
ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมการแสดงออกตามบุคลิกภาพที่จัดเป็นกลุ่มและกลุ่มที่แยกตามบทบาท
พฤติกรรมทางเพศของผู้รักร่วมเพศแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มผู้รักร่วมเพศได้เป็น 9 ประเภท Aa, Ab, Ac,
Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, และ Cc ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการรวมคุณลักษณะทั้ง 2 ประการข้างต้นไว้
ด้วยกัน
3. ความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation) เป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนมีความรู้สึกพึง
พอใจที่จะเลือกเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของบุคคลจะต้องพิจารณาจาก
ความปรารถนาทางเพศที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล อันเกิดจากการกระตุ้นความรู้สึกหรือความดึงดูดใจ
ทางเพศ และก่อให้เกิดความตื่นตัวและความสุขทางเพศที่เกิดขึ้นที่เกิดจากประสบการณ์ในเรื่องเพศ
โดยทั่วไปแนวโน้มนาทางเพศจะมี 3 ลักษณะ ได้แก่
3.1 แนวโน้มนาแบบรักต่างเพศ (heterosexual) บุคคลที่มีความรู้สึกทางเพศ โดย
รู้สึกดึงดูดและตื่นตัวทางเพศกับเพศตรงข้ามกับตนเอง ต้องการที่จะมีกิจกรรมทางเพศกับเพศตรงข้าม
3.2 แนวโน้มนาแบบรักเพศเดียวกัน (homosexual) บุคคลที่มีความรู้สึกดึงดูดหรือ
ตื่นตัวทางเพศกับเพศเดียวกันเท่านั้น โดยที่เป็นแค่เพียงจินตนาการและอาจจะปราศจากกิจกรรมทาง
เพศก็ได้
3.3 แนวโน้มนาแบบรักสองเพศ (bisexual) บุคคลที่มีความรู้สึกดึงดูดหรือตื่นตัว
ทางเพศกับเพศเดียวกัน และเพศตรงข้ามก็ได้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางเพศได้ทั้งกับบุคคลเพศ
เดียวกันและเพศตรงข้าม และยอมรับว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบประสบการณ์ทั้งสองแบบเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของทุกคนและจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขา
เลือกแล้วว่าดีที่สุดและเหมาะสมกับตัวเขามากที่สุดเช่นกัน
จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า กลุ่มรักร่วมเพศนั้นสามารถแบ่งประเภทออกมาได้ดังนี้ คือ
1. กลุ่มเพศกาเนิด เป็นกลุ่มที่เกิดความผิดปกติในขณะที่มีการเจริญเติบโตในระยะที่ไข่ผสม
จนเป็นทารก ทาให้ร่างกายนั้นมีเพศไม่ตรงจึงกลายเป็นกะเทย
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2. กลุ่มเพศสภาพ เป็นกลุ่มที่เกิดจากภาวะทางจิตใจ เกิดจากกระบวนการที่สังคมสร้างขึ้น
หรื อ หล่ อ หลอมขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การที่ บุ ค คลนั้ น ไม่ ต้ อ งการที่ จ ะเป็ น ไปตามเพศที่ ต นมี อ ยู่ แ ต่ สั ง คมได้
กาหนดให้พวกเขาเป็นไปตามเพศที่พวกเขามี จึงทาให้สภาพของบุคคลไม่เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด
ของตัว เขาเองและทาให้ เกิดคุณลักษณะของผู้ รักร่ว มเพศ 2 กลุ่ มใหญ่ คือ ด้านบุคลิ กภาพการ
แสดงออกและบทบาทพฤติก รรมทางเพศ และเมื่ อนาสองลุ่ ม มาร่ ว มกันก็ ส ามารถแบ่ งออกได้ 9
ประเภท
3. กลุ่มความพึงพอใจทางเพศ เกิดจากความพึงพอใจที่มีอยู่ในตัวเอง ว่าตัวเองจะเลือกเป็น
เพศทางไหนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดยมีแนวโน้มนาทางเพศอยู่ 3 ลักษณะคือ นาแบบรักต่าง
เพศ นาแบบรักเพศเดียวกัน และนาแบบรักสองเพศ

6. องค์ประกอบในการสร้างละคร
ส่วนของละครโทรทัศน์บทละครโทรทัศน์ ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสาคัญของละคร
โทรทัศน์นอกเหนือไปจากองค์ประกอบอื่น เช่น ตัวละคร ฉาก เครื่องแต่งกายและอื่นๆ ซึ่งกะได้ว่า
ละครที่ดีนั้นจะต้องมาจากบทละครที่ดี ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จึงต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและหัวใจ
ของเรื่องให้ชัดเจน จึงจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสู่ละครได้
ในการเขียนบทละครโทรทัศน์ จะต้องได้ผู้มีฝีมือที่จะสามารถแตกประเด็นของเรื่องได้ เพราะ
การทาละครในยุคปัจจุบันมีความยากมากตรงที่จะทาอย่างไรให้คนดูที่จะติดละครเรื่องนั้นตั้งแต่ใน
ฉากแรก บ้างครั้งบทประพันธ์บางเรื่องมีแค่พล็อตเรื่องเท่านั้น ส่วนรายละเอียดที่จะหาเหตุผลและ
ความเป็นได้นั้นยากมาก ซึ่งคนที่จะทาตรงนี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่อ่ านหนังสือแตกฉาน เข้าใจหาเหตุผล
และข้อมูลที่ดีครบสมบูรณ์ การคิดประเด็นของเรื่องจะต้องเป็นไปอย่างลื่นไหล ทาให้บทละครนั้น
ออกมาสมบูรณ์ (พินิจน์ หุตะจินดา, 2540, หน้า84)
ผู้เขียนบทละครจึงจะต้องมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของบทละครที่นาไปสู่แบบของ
การเขียนบทละครโทรทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ (Aristosle อ้างถึงใน มาณวิกา ตันติสุกฤต
,2528, หน้า 134-143)
1. เค้าโครงเรื่อง (plot) หมายถึง การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผลและมี
จุ ด หมายปลายทาง เค้ า โครงเรื่ อ งที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว ของตั ว เองมี ค วามพอเหมาะ
ประกอบด้วยตอนต้น กลาง และจบเหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลตามกฎ
แห่งกรรมคือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะต้องเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทาในฉากที่นามาก่อน
และในทานองเดียวกัน ก็จะเป็นสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากต่อไป
2. ตัวและการวางนิสัยตัวละคร (character and characterization) ซึ่งหมายรวมถึง
พัฒนาการของนิสัยของตัวละครด้วย
ตั ว ละคร คื อ ผู้ ก ระท าและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลจากการกระท าในบทละคร แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2
ประเภท คือ (Aristotle อ้างถึงใน มาณวิกา ตันติสุกฤต, 2528, หน้า 134-143)
2.1 ตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบตายตัว (typed character) หมายถึงตัวละครประเภทมี
ความลึ กซึ้งและเข้าใจยากกว่าตัว ละครประเภทแรก มักมีลั กษณะคล้ ายชีวิตของคนจริงๆซึ่งอาจ
มองเห็นได้โดยรอบด้าน มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียและต้องศึกษาอย่างละเอียดจึงสามารถเข้าใจได้
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2.2 ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (well-rounded character) หมายถึง ตัวละครประเภทที่มี
ความลึกซึ้งและเข้าใจยากกว่าตัวละครประเภทแรก มักมีลั กษณะคล้ ายชีวิตของคนจริงๆ ซึ่งอาจ
มองเห็นได้โดยรอบด้าน มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียและต้องศึกษาอย่างละเอียดจึงจะสามารถเข้าใจได้
ส่วนการวางลักษณะนิสั ยตัวละคร คือ การที่ผู้เขียนกาหนดให้ตัวละครมีลักษณะนิสัยตาม
ความเหมาะสมของเรื่องราวที่เสนอ ส่วนพัฒนาการของนิสัยตัวละครนั้นหมายถึง การที่นิสัยใจคอหรือ
ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตของตัวละครมีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากประสบการณ์
หรือเหตุการณ์ที่มากระทบวิถีชีวิตของคน
3. ความคิด (thought) ความคิดที่อยู่ในบทละครนั้นคือ ข้อเสนอที่ผู้เขียนพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง
จาดเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นละคร กล่าวคือ หลังจากที่ได้ชมละครเรื่องนั้นๆ ไปแล้ว ผู้ชมจะ
ได้รับแง่คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารต่อผู้ชม
ความคิดที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวในละคร คือ จุดมุ่งหมายหรือความหมายของบทละครเรื่อง
นั้น ในปัจจุบันผู้นิยมใช้คาว่า แก่น (themes) ของเรื่อง ซึ่งหมายความว่าละครเรื่องนี้พูดถึงอะไร และ
พูดถึงเรื่องนั้นว่าอย่างไร
ความคิดที่อยู่ในบทละครจะต้องมีความกลมกลืนเป็นโครงเรื่องและตัวละครอย่างที่แยกจาก
กันไม่ได้ วิธีการแสดงความคิดของผู้เขียนบทก็คือ แสดงผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร ซึ่งจะต้อง
เป็ น ไปอย่ างสมเหตุส มผล มี ความเหมาะสมทั้ง ในแง่ ของโครงเรื่ องและตั ว ละครหลั กของการให้
ความคิด ที่ ถู กต้ อ ง จะต้ อ งเป็ น การให้ ความคิด อย่ างแนบเนี ย น โดยที่ผู้ ช มจะได้ รั บความคิ ด จาก
ประสบการณ์ในการติดตามเรื่องราวในละคร ความคิดเบื้องหลังบทละครจะต้องเป็นสิ่งที่เหตุการณ์ใน
ละครพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเป็นความจริงจากการกระทาของตัวละครจากผลที่ตัวละครได้รับจากการ
กระทาอันนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางเค้าโครงเรื่องที่ดี การสร้างตัวละครที่น่าสนใจและความลึกซึ้งที่ซ่อน
อยู่เบื้องหลังบทละครเรื่องนั้นๆ
4. การใช้ภาษา (diction) หรือบางตาราใช้คาว่า dialogue หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอด
เรื่องราวและความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาทางคาพูดของตัวละครหรือบทสนทนา การเขียนบ ท
เจรจาที่ดี ผู้เขียนจะต้องสามารถเขียนให้เหมาะสมกับประเภทของบทละคร ลักษณะนิสัยของผู้พูด
และเหตุการณ์แต่ละตอนในละคร และยังจะต้องมีความกระจ่างเพียงพอที่ผู้ชมฟังแล้วจะสามารถ
เข้าใจและติดตามเรื่องราวได้โ ดยตลอดด้วย นอกจากนี้บทเจรจาที่ดีนั้นควรจะแสดงลักษณะนิสั ย
ความคิดอ่าน ความเห็น ความรู้สึก ตลอดจนอารมณ์ของผู้พูด มีความหมายภายใต้คาพูดที่นาไปสู่การ
แสดงออกของตัวละครในแง่ของการกระทา ตลอดจนมีผลเกี่ยวเนื่องในการดาเนินเรื่องอีกด้วย
5. เพลง (song) หมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของผู้ประพันธ์ ออกมา
ทางบทเพลงที่ตัวละครขับร้อง แม้ว่าปัจจุบันบทละครจะมิได้มีเพลงทุกเรื่อง เราก็สามารถใช้บทเพลง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของบทละครได้ และบทเพลงในละครเรื่องนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
อื่นๆ อย่างชนิดที่จะไม่สามารถตัดทิ้งได้เลย โดยไม่กระทบกระเทือนค่าของบทละครนั้นๆ
6. ภาพ (spectacle) เนื่องจากบทละครไม่ได้เขียนขึ้นมาสาหรับการอ่าน แต่เป็นการเขียน
เพื่อนามาแสดง ความดีเด่นของบทละครจึงมิได้อยู่ที่คาพูดของตัวละครที่พิมพ์ไว้บนหน้ากระดาษแต่
เพียงอย่ างเดียวแต่ยังมีสิ่งอื่นอีก เช่น บทบาทของตัวละครที่จะสามารถนามาแสดงให้เห็ นได้ด้ว ย
ใบหน้า ท่าทางและจังหวะการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน จะช่วยเพิ่มพูนรสชาติให้แก่ละครเรื่องนั้นๆได้

21

เป็นอย่างมาก บทละครที่ดีเด่นมักจะเต็มไปด้วยจุดต่างๆที่นักแสดง ผู้กากับการแสดง ผู้ออกแบบและ
สร้างสรรค์ทางด้านต่างๆจะสามารถนามาตีแผ่ความหมาย และการแสดงออกในแง่ของภาพที่ปรากฏสู้
สายตาผู้ชมได้อย่างมีศิลปะชวนให้ติดตาม

7. ภาพการสะท้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงนั้น มีดังนี้

1. การแสดงออก
วัฏจักรของการแสดงพฤติกรรม เริ่มต้นจากสภาพที่ขาด อาจจะเป็นทางจิตใจหรือทางกายก็
ได้ เมื่อขาดสมดุลก็เกิดแรงผลักดัน ทาให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อม ในสภาวะเช่นนี้บุคคลจะ
มองหาเป้าเพื่อเป้าเพื่อพุ่งไปสู่และหาทิศทางที่จะไปสู่เป้า เมื่อสามารถหาเป้าและทิศทางได้แล้ว ก็จะ
แสดงพฤติกรรมออกไป หลังจากที่ได้แสดงพฤติกรรมออกไปแล้ว ร่างกายหรือจิตใจก็จะเข้าสู่สภาวะ
สมดุลสภาวะร่างกานมักเข้าสู่สภาวะปกติจนกว่าจะเกิดสภาพที่ขาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเริ่มเข้าสู่วงจร
ใหม่ ข้อสังเกตจากวัฏจักรนี้ก็คือ (Mr.Numthon Kotvong, อินเทอร์เน็ต)
1. การเรียนรู้จะช่วยให้บุคคลรู้จักที่จะเลือกเป้าและรู้จักวิธีการที่จะไปสู่เป้านั้น
2. การเลือกเป้าหมาย ที่จะมาตอบสนองความต้องการนั้นจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ค่านิยม
สมรรถภาพทางชีวภาพ และประสบการณ์ส่วนบุคคล
3. ในกรณีไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงได้ บุคคลจะสร้างเป้าแทนขึ้นมาและพยายามไป
ถึงเป้าแทนนั้น
4. บุคคลจะพัฒนาความเข้าใจ เกี่ยวกับตนในทุกด้าน เช่น ตนเองมีความสามารถทางไหน
อย่างไร ความเข้าใจนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนนี้จะเป็นพื้นฐานใน
การสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนนี้จะถูกหล่อหลอมมาจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สังคม การที่คนเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ทาให้แรงจูงใจของบุคคลนั้น เกิดขึ้นภายในอานาเขต
ของกลุ่ม เช่น เด็กที่อยู่ตามท้องนาก็คงมีจานวนน้อยที่คิดจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา และมีส่วนทา
ให้บุคคลจัดลาดับขั้นเอาไว้
5. แรงจูงใจหลายอย่าง ไม่สามารถแสดงออกมาได้ทางตรง ก็อาจจะแสดงออกมาในรูปปลอม
แปลงได้
6. การแสดงพฤติกรรมอย่างเดียวอาจจะต้องสนองแรงจูงใจได้หลายๆอย่างรวมกัน

2. การลอกเลียนแบบ
เรื่องพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ดูเหมือนจะเป็นปัญหามากสาหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักความ
เป็ น ไทย และเห็ น ว่า การที่ วัย รุ่ น ไทยส่ ว นใหญ่เ ลี ย นแบบพฤติก รรมหรือ การแต่ง กายของนัก ร้อ ง
ต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังที่ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ อานวยการสานักพัฒนา
สุขภาพจิ ต กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กล่ าวถึงกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ชี้ปัญหาของเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ และเกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่เรียกว่า ก๊อบปี้ แคท (copycat) ว่าวัยรุ่นมักเลียนแบบ
บุคคลที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่ตัวเองชอบ
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โดย พญ. อัมพร กล่าวว่าการเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ทว่า “ต้องมีเงื่อนไข คือ ต้อง
เลียนแบบในสิ่งที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ไม่สร้างสรรค์ จะกลายเป็นปัญหาสังคม และสะท้อนให้เห็นว่า
วัยรุ่นคนดังกล่าวอาจมีปัญหาในเรื่องของการคิด ขาดประสบการณ์ชีวิตที่ดีพอ ขาดต้นแบบที่ดี สิ่ง
เหล่านี้ทาให้ไม่สามารถปรับตัวให้ เหมาะสม พอมีการชักจูงก็ทาให้หลงเชื่อง่าย แต่การเลียนแบบ
บางครั้งก็เกิดจากการสะสม เด็กมักดู สื่อทีวี หรืออินเตอร์เน็ตที่แฝงความรุนแรงตลอด ทาให้รู้สึกด้าน
ชานั้นเอง” (พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์, อินเทอร์เน็ต, 2555)

3. การเบี่ยงเบนทางเพศ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ คือ พฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทั่วไปของคน
สังคม โดยที่พฤติกรรมดังกล่าวถูกมองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติ (ไม่ปรากฎ
นาม, อินเทอร์เน็ต)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในประเทศไทย สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. ถ้ามอง
2. การแอบถ่ายภาพโป๊ผู้อื่น
3. ชอบโชว์อวัยวะ
- โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นเพศชาย
•ไม่เป็นอันตราย
•และมักจะไม่ข่มขืนต่อ
4. ใช้สิ่งของเพศหญิงมาสาเร็จความใคร่
- เช่น ถุงน่อง กางเกงใน ยกทรง
5. ถูไถอวัยวะเพศกับผู้อื่น
- เช่น บนรถเมล์ ในบริเวณงานวัด
6. ชอบคนสูงอายุ หรือการชอบเด็ก
-โดยการมีพฤติกรรมทางเพศที่ชอบผู้สูงอายุที่มีอายุมาก หรือ เด็กที่มีอายุน้อยมาก
7. พฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ พิสดาร เช่น
•พฤติกรรมซาดิสต์
•ความต้องการทางเพศสูง
8. พฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือ โฮโมเซ็กชวล
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศ ระหว่างผู้มีสายเลือดเดียวกันในครอบครัว
10. อารมณ์ทางเพศสูงมาก
-นาไปสู่การข่มขืน
11. การร่วมเพศกับคนที่ตายแล้ว
12. ร่วมเพศกับสัตว์
13. สาเร็จความใคร่เมื่อมี
- อุจจาระ -ปัสสาวะ
14. มีความสุขจากการพูดคุยลามก
- Sex phone
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15. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
16. การแลกคู่ในการร่วมเพศ
17. การร่วมเพศเป็นหมู่
18. การขายบริการทางเพศ
19. การมีค่านิยม หรือการปฏิบัติที่แตกต่างจากสังคมไทยเรื่องเพศ
- การตัดผมล่าง รูปใบโพ ดอกจิก ทาสีผมล่าง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่
ผิ ด ปกติ แตกต่า ง จากคนทั่ว ไปในสั ง คมเพี ยงเล็ ก น้ อยจนกระทั่ ง เป็ น พฤติ กรรม ที่ มีค วามรุ นแรง
จนกระทั่งเป็นการละเมิดกฎหมายข้อกาหนด กฎหมายของบ้านเมือง ที่เรียกว่าพฤติกรรมอาชญากร
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนทางเพศ ประเภทรั กร่ ว มเพศ โดยทั่ ว ไปสามารถจาแนกได้ เป็ น 4
ประเภท ดังนี้
1. ทอม – Tom boy ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติ
ตน เลียนแบบผู้ชาย
2. ดี้ – Lady ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเป็น
ผู้หญิง
3. ตุ๊ด – Tussy ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตน
เลียนแบบผู้หญิง
4. เกย์ ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเป็นผู้ชาย
รูปแบบของการรักร่วมเพศ
1. ประกาศตัว
•เป็นผู้ที่ประกาศตนอย่างเปิดเผยว่ามีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
2. สิ้นหวัง และรักสองเพศ
•แต่งงาน
•ดารงชีวิตตามแบบฉบับของสังคม
•รักร่วมเพศแอบแฝง
•ปกปิดคู่สมรส
3. ซ่อนตัว
•ซ่อนความรักร่วมเพศ
•ดารงสถานภาพในสังคม
•ไม่แต่งงาน
•ปกปิดไม่ให้ใครรู้
4. ยอมรับ
•เป็นกลุ่มของผู้ที่มีอายุมากขึ้น จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้น
•ต้องการมีความสัมพันธ์ยืนยง
•ดารงชีวิตสามี - ภรรยากับคู่ขา
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5. สภาวะบีบบังคับ
•ข้อจากัดของสถานที่
เช่น คุก , โรงเรียนประจา
6. โสเภณี
•ต้องการเงิน
สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
1. บรรทัดฐานทางเพศ
-เพศ กับสถาบันครอบครัว
-เพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดบุตร
-ความปรารถนา ทางเพศ
-บรรทัดฐานความเป็นแม่
-บรรทัดฐานเรื่องเพศ
2. ตั้งใจแสดงออกเรื่องเพศมากไป
-การแต่งกาย
3. สาเหตุชีวภาพ
-กะเทยแท้
-ฮอร์โมน
-ข่มขืน
-โครโมโซม
4. สภาพแวดล้อม + การเลี้ยงดู
- อายุ 1 - 6 ปี เป็นช่วงกาหนดเพศ
5. แฟชั่น
6. สื่อ
7. สนใจเรื่องเพศมากเกินไป
จากแนวความคิ ด ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ภาพสะท้ อ นที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมมี มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่ าจะเป็นการแสดงออก การลอกเลี ย นแบบ
ความรู้สึก เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็มีหลายอย่าง เช่น การรับชมละคร
ทางโทรทัศน์ เป็นต้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กนกพร จันทเวช (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะประชากรของนักศึกษากับพฤติกรรมการ
เลียนแบบและความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดชมละครโทรทัศน์กับการนาไปใช้พฤติกรรมพัฒนาตนเอง
ในการรับชมละครโทรทัศน์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงเฉพาะส่วนกลาง จานวน
400 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้วย ttest และใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis Of Variance (ANOVA)
เปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนา
ค่าคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีทดสอบของ LSD
1. ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ศึกษาคณะ
รัฐ ศาสตร์มากที่สุ ด และนั กศึกษาส่ วนใหญ่พักอาศัยในหอพัก/บ้านเช่า รายได้นักศึกษาส่ วนใหญ่
มากกว่า 4,500 บาท
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมละครโทรทัศน์ทุกวัน ใช้เวลาในการรับชมประมาณ 1
ชั่วโมง มีเหตุผลในการรับชมละครโทรทัศน์ เนื่องจากต้องการเปิดรับชมเอง ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่รับชม
บ่อยที่สุด คือ ช่อง3 และช่อง7 โดยลักษณะในการรับชมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปชมช่องอื่นเมื่อละครน่า
เบื่ อ ส าหรั บ บุ คคลที่ร่ ว มรั บ ชมส่ วนใหญ่กลุ่ มตัว อย่างจะรับชมกับเพื่อน และใช้ระยะเวลาในการ
ติดตามละครโทรทัศน์มากกว่า 8 เดือนขึ้นไป
3. การนาไปใช้ประโยชน์จากการชมละครโทรทัศน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการรับชมทาให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมในระดับมาก ทาให้คลายเครียดจากการเรียนและลดความน่า เชื่อถือจากกิจกรรมอื่นๆอยู่ใน
ระดับมาก ทาให้ได้ข้อคิด คติสอนใจ คาสอนต่างๆ เช่น ทาดีได้ดี ความอิจฉาริษยาเป็นสิ่งไม่ดี อยู่ใน
ระดับมาก
4. พฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อลักษณะประชากรของ
นักศึกษา การเปิ ดรับชมละครโทรทัศน์ ความสนใจละครโทรทัศ น์ การนาไปใช้ประโยชน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ด้านบุคลิกภาพ ผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบบุคลิกภาพมากกว่าผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่3 ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้ที่กาลัง
ศึกษาชั้นปีที่1 มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุ คลิกภาพมากกว่าผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ด้าน
จริยธรรม และผู้ที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพมากกว่าผู้ที่กาลัง
ศึกษาปีที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะการติดตามชมพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพ
พบว่า ผู้ที่เคยและดูทุกตอนจนจบ มีเรื่องพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพมากกว่าผู้ที่เคย และ
ดูเกือบทุกตอน ผู้ที่เคยดูบางตอนถ้ามีโอกาส และผู้ที่ไม่เคยติดตามเรื่องใดเป็นพิเศษ และลักษณะ
เนื้อหาที่ชื่นชอบกับ พฤติกรรมการลอกเลี ยนแบบบุคลิ กภาพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้าน
จริยธรรม พบว่า ผู้ที่ชื่นชอบละครชีวิตรักมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพมากกว่า ผู้ที่ชื่น
ชอบละครตลกเบาสมอง
สกนธ์ บูรพาพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะประชากรของวัยรุ่นต่อการลอกเลียนแบบ
และการแสดงออกหลังจากการชมภาพยนตร์ไทยที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และศึกษารูปแบบ
เนื้อหาของภาพยนตร์ไทยที่แสดงการเบี่ยงเบนทางเพศ รวมทั้งศึกษาการแสดงบทบาทและนาเสนอ
ด้านเพศของภาพยนตร์ไทยที่มีการแสดงการเบี่ยงเบนทางเพศในปีพ.ศ.2550
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ วัยรุ่นชายอายุ 15-22 ปี ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบ
รักร่วมเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจาก
ประชากร สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จาวนวน 1 ฉบับ การ
วิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติภ าคบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ t-test, F-test และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า
1. ลักษณะประชากรของวัยรุ่นต่อการเลียนแบบและการแสดงออกหลังชมภาพยนตร์ไทยที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 19-20 ปี ศึกษาในระดับ ปวส. และส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนชายล้วน สถานภาพของบิดาและมารดาอย่ากัน โดยบิดาประกอบอาชีพเป็น
อาจารย์ และมารดาเป็นนักธุรกิจ
2. รูปแบบเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยที่แสดงการเบี่ยงเบนทางเพศ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลียนแบบทางเพศของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบชมภาพยนตร์ตลกเบาสมอง ที่มีการเสนอ
รูปแบบแฟชั่นการแต่งกายของนักแสดง และมีนักแสดงบทบาทได้ตรงกับบุคลิกของกลุ่มตัวเอง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบรูปแบบภาพยนตร์เรื่อง “หอแต๋วแตก” และชอบการนาเสนอตัวละครของ
“จตุรงค์ มกจ๊ก” ในบท “เจ๊แต๋ว” ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว โดยมีการเบี่ยงเบนทางเพศมาจากการ
เลียนแบบดาราภาพยนตร์/รักร้อง สูงที่สุด
3. ด้ านเนื้ อหาของภาพยนตร์ไ ทยที่ แสดงการเบี่ ยงเบนทางเพศที่ มีผ ลต่ อพฤติก รรมการ
เลียนแบบทางเพศของวัยรุ่น ส่วนใหญ่จะรับรู้เนื้อหาการรักร่วมเพศ เนื้อหาที่คล้ายชีวิตจริง การแต่ง
กาย การใช้ภาษา คาสแลง การพูดสองแง่สองง่าม รวมไปถึงการนาเนื้อหาไปใช้ในการดาเนินชีวิต การ
คิดและการตัดสินใจจากภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกมากที่สุด
4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบบทบาทการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ บทบาทปกป้อง
คุ้มครองจากผู้ชายของ “จตุรงค์ มกจ๊ก” ในบท “เจ๊แต๋ว” และบทบาทการแสดงท่าทางกรีดกราย
กระตุ้งกระติ้งอย่างชัดเจนทั้งน้าเสียง แววตา สีหน้าและการกระทาอย่างชัดเจน รวมไปถึงบทบาทที่
ต้องการมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ผู้ชายของเอกชัย ศรีวิชัยจากภาพยนตร์เรื่อง “หอแต๋วแตก” และส่วน
ใหญ่ชื่นชอบ บทบาทที่คล้ายชีวิตจริงของเกียรติศักดิ์ อุดมนาค จากภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะเกย์มาก
ที่สุด
5. พฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น โดยรวมอยู่ในระดับสูง
วิธีการนาเสนอเรื่องเพศเกี่ยวกับการอยากเป็นคนแต่งกายเหมือนตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องหอแต๋ว
แตก มี ผ ลท าให้ วั ย รุ่ น มี ก ารเลี ย นแบบมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การแสดงออกถึ ง อารมณ์ ขั น จาก
ภาพยนตร์เรื่อง “หอแต๋วแตก” และเลียนแบบการแสดงออกเกี่ยวกับรักร่วมเพศเรื่องเขาชนไก่ใน
ลาดับที่ต่าที่สุด
มนทิน าถ คาทิพย์ (2554) ได้ศึ กษาเรื่อง อิทธิพลของสื่ ออิ นเตอร์และสื่ อโทรทัศน์ที่มีต่ อ
พฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ วัยรุ่นที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา 5 สถานศึกษา ในเขตอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554 จานวน
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390 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัว อย่างแบบหลายขั้นตอน การคานวณหารขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของ Taro Yamane กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นวัยรุ่น
ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในเขตอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการศึกษาใช้สถิติบรรยาย ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อโทรทัศน์และใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกวัน วันละ 1-4 ชั่วโมง
และวัยรุ่นเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 50.50 จากสื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 49.50
การศึกษาอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมเลียนแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการไม่มั่งสุมอบายมุขมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 อยู่ในระดับมาก และในส่วนอิทธิพล
ของสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมเลียนแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.45 อยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการไม่ใช้สิ่งเสพติดมีค่าเฉลี่ยมากสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะให้
สื่อ ควรตระหนักถึงอิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อโทรทัศน์เพื่อทาให้เกิดการเลียนแบบในสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นและศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยที่มี
ต่อละคร Love Sick The Series ความสัมพันธ์ของชายรักชายและพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสาร
ของละครเรื่องนี้ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้

ประชากร
1. ประชากรในบริเวณเขตปทุมวัน จานวน 52,613 คน (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและ
การลงทุนของกรุงเทพมหานคร, อินเทอร์เน็ต, 2556)
2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จานวน 2 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ 1
กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในบริเวณเขตปทุมวัน โดยกลุ่มประชากรที่จะ
นามาใช้ในการวิจัยจะต้องรวมอยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปี กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ได้ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จานวน 397 คน (จากตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่
ชมละครเรื่อง Love Sick The Series เท่านั้น เพื่อให้เกิดความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างต้องอยู่ในเขตปทุมวัน

กลุ่มตัวอย่างที่ 2
กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีขอบเขตในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 2ปี
การเลือกกลุ่มตัว อย่ างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจาเป็นต้องใช้กลุ่มตัว อย่างที่มี ความ
เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนและมีประสบการณ์ในการทางานมาก่อน
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ตาราง 3.1 จานวนกลุ่มวัยรุ่นบริเวณเขตปทุมวัน
สถานที่
ประชากร
เขตปทุมวัน

52,613

เพศ
ชาย
หญิง

รวม

กลุ่มตัวอย่าง
168
229
397

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดาเนินการ 2 ส่วน ดังนี้
1.การใช้แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้ า งแบบสอบถาม และน าไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบโดยหาเป็ น ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องของคาถามกับคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (IOC = index of item objective
congruence)
1.3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1.4 นาแบบสอบถามทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง (try out)
จานวน 30 คน
1.5 นาแบบสอบถามที่ได้เก็บกลับคืนมาปรับปรุงเพื่อนาออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม
1.6 ออกดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
2. การใช้แบบสอบถามมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 กาหนดประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 ส่งหนังสือให้ผู้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า
2.3 ส่งคาถามไปให้ผู้สัมภาษณ์ได้เตรียมตัวล่วงหน้า 7-10 วัน
2.4 นัดหมายอีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.แบบสอบถาม มีทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีจานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก มีจานวน 7 ข้อ
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ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน มีจานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก มีจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร มีจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series มีจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ มีจานวน 10 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีจานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก มีจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน มีจานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 ผลกระทบที่ได้รับจากสื่อเพศทางเลือก มีจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 ภาษาในการสร้างละคร มีจานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ
2.นำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์แล้วไปวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งกำรวิเครำะห์เป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 วิเครำะห์ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับสถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม โดยน ำค ำถำม
มำหำค่ำร้อยละ นำเสนอเป็ นตำรำงประกอบควำมเรี ยง

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนา
คาถามมาหาค่าหำค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่าร้อยละ นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ( X ) มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.นาแบบสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเนื้อหาให้สมบูรณ์
2.นาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็น
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The series ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.ค่าร้อยละ
2.ค่าเฉลี่ย ( X )

บทที่ 4
ผลการวิจัย
เรื่อง การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย โดยผลการวิจัยมี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย ได้มีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายสุรัตน์ ศิริพันธ์ อาชีพ งานอิสระ ตาแหน่ง อาร์ตไดเร็กเตอร์ ประสบการณ์ 3 ปี
2.นายวัลลภ ห่างไธสง อาชีพ อาจารย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ ประสบการณ์ 10 ปี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย
ประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์
นายสุรัตน์ ศิริพันธ์ อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง หมายเหตุ
มีการลอกเลียนแบบหลังจากรับชมสื่อ


มีการแสดงความรักต่อเพศเดียวกัน
เพิ่มขึ้น


มีการยอมรับเพศทางเลือกจากคนใน
สังคมเพิ่มขึ้น

มีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบหรือเบี่ยงเบน


จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อันดับหนึ่ง ประเด็นมีการลอกเลียนแบบ
หลังจากรับชมสื่อ มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 100 อันดับ 2 ใน
ประเด็นมีการแสดงความรักต่อเพศเดียวกันเพิ่มขึ้น มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คนคิด
เป็ น ร้อยละ 100 อัน ดับ 3 ในประเด็นมีการยอมรับเพศทางเลื อกจากคนในสังคมเพิ่มขึ้น มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 1 คนจากทั้งหมด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนอันดับ 4 ในประเด็นมีการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบหรือเบี่ยงเบน มีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย 2 คนจากทั้งหมด 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 397 ชุด โดยมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
1.เพศ
ชาย
168
หญิง
229
2.อายุ
15-20
190
21-25
177
25-30
30
อื่นๆ
0
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
64
มัธยมศึกษาตอนปลาย
103
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
192
อื่นๆ
38
4.ศาสนา
พุทธ
299
คริสต์
71
อิสลาม
27
อื่น
0
6.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
157
อินเทอร์เน็ต
234
DVD/CD
6
อื่นๆ
0
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
สถานภาพ
3.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
2ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

ร้อยละ
42.3
57.7
47.9
44.6
7.5
0
16.1
25.9
48.4
9.6
75.3
17.9
6.8
0
39.55
58.94
1.51
0

จานวน

ร้อยละ

165
129
61
42

41.56
32.49
15.37
10.58

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตามระดับความคิด
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รายการความคิดเห็น
7.พฤติกรรมการแสดงออก
ของเพศทางเลือกในปัจจุบัน
มีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศ
ทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมี
การเปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The
Series สามารถทาให้เพศ
ทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้า
แสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series

รายการความคิดเห็น
12.ละคร Love Sick The
Series สามารถทาให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ในปัจจุบันมีการยอมรับ
เพศทางเลือกมากขึ้น
14.ละคร Love Sick The
Series ทาให้สังคมยอมรับ
เพศทางเลือกมากขึ้น
15.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
(X )

42.32

47.36

9.57

0.76

0

4.31

เห็นด้วย

31.23

56.68

10.83

0.76

0

4.17

เห็นด้วย

28.97

60.96

9.57

0.50

0

4.18

เห็นด้วย

29.22

54.16

15.87

0.76

0

4.12

เห็นด้วย

24.43

58.68

14.86

1.96

0

4.01

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
(X )

27.20

51.64

18.89

2.02

0

4.04

เห็นด้วย

40.30

55.42

3.78

0.50

0

4.36

เห็นด้วย

23.93

62.97

12.34

0.76

0

4.10

เห็นด้วย
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ทางเลือกมากกว่าในอดีต
16.การยอมรับจากสังคมทา
ให้เพศทางเลือกมีความกล้า
แสดงออก
17.สื่อเพศทางเลือกมี
อิทธิพลต่อ การยอมรับของ
คนในครอบครัว
18.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการ
ยอมรับสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
19.การยอมรับจากสังคมทา
ให้ในปัจจุบันมีเพศทางเลือก
มากขึ้น
20.ในปัจจุบันสื่อเพศ
ทางเลือกมีความหลากหลาย
มากขึ้น
21.วัยรุ่นชอบที่จะติดตาม
สื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
รายการความคิดเห็น
22.สื่อเพศทางเลือกมีความ
เหมาะสมในการนาเสนอ
23.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้
ผลิตสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
24.ครอบครัวมีการ
สนับสนุนให้เลือกรับชมสื่อ
แนวเพศทางเลือก
25. Love Sick The Series
เป็นสื่อที่มีความเหมาะสม
ต่อวัยรุ่น
26.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก
เช่น คู่จิ้น สาววาย มีความ

22.42

62.47

13.85

1.26

0

4.06

เห็นด้วย

23.43

60.45

15.37

0.76

0

4.07

เห็นด้วย

29.22

50.88

19.14

0.76

0

4.09

เห็นด้วย

26.95

51.39

20.40

1.26

0

4.04

เห็นด้วย

23.93

55.42

19.14

1.51

0

4.02

เห็นด้วย

34.26

49.87

15.11

0.76

0

4.18

เห็นด้วย

24.18

52.90

22.42

0.50

0

4.01

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
(X )

18.39

55.92

24.69

1.01

0

3.92

เห็นด้วย

18.89

53.40

26.95

0.96

0

3.90

เห็นด้วย

19.65

51.39

27.71

1.26

0

3.89

เห็นด้วย

21.66

46.34

29.97

2.02

0

3.88

เห็นด้วย

34.76

43.83

20.40

1.01

0

4.12

เห็นด้วย
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เหมาะสม
27.เค้าโครงเรื่องของ Love
Sick The Series มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ตัวละครสามารถทาให้
วัยรุ่นเลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
29.ตัวละครสามารถทาให้
วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบ
ได้
30.ฉากในละครที่แสดงถึง
รักร่วมเพศสามารถทาให้
เกิดอารมณ์ร่วมได้
รายการความคิดเห็น
31.เพลงในละครสามารถทา
ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้
32.ท่านต้องการให้มีสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
33.ท่านต้องการให้สังคมมี
การเปิดรับมากขึ้น
34.ท่านต้องการให้เพศ
ทางเลือกมีการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม
35.ท่านต้องการให้สร้างสื่อ
แนวเพศทางเลือกที่
เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมา
อย่างต่อเนื่อง
36.ท่านต้องการให้สื่อแนว
เพศทางเลือกเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
37.ท่านต้องการให้ละคร

19.90

51.38

27.20

1.52

0

3.90

เห็นด้วย

20.15

46.85

31.49

1.51

0

3.86

เห็นด้วย

21.91

45.60

30.73

1.76

0

3.88

เห็นด้วย

21.16

48.36

28.96

1.52

0

3.89

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
(X )

21.66

43.08

32.24

3.02

0

3.84

เห็นด้วย

34.25

50.38

14.61

0.76

0

4.18

เห็นด้วย

26.45

53.15

18.89

1.51

0

4.05

เห็นด้วย

22.92

50.89

25.69

0.50

0

3.96

เห็นด้วย

24.43

49.63

25.44

0.50

0

3.98

เห็นด้วย

22.42

49.87

26.95

0.76

0

3.40

เห็นด้วย
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Love Sick The Series
เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการ
เปิดรับมากขึ้น
38.ภาพหรือฉากในละคร
Love Sick The Series ทา
ให้เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ
39.สื่อแนวเพศทางเลือกทา
ให้เพศทางเลือกมีหน้าที่การ
งานที่ดีขึ้น
รายการความคิดเห็น
40.สื่อแนวเพศทางเลือกทา
ให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
41.สื่อแนวเพศทางเลือกมี
ส่วนทาให้เกิดเพศทางเลือก
ในสังคมมากขึ้น
42.สื่อเพศทางเลือกทาให้
วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
43.สื่อแนวเพศทางเลือกทา
ให้ครอบครัวยอมรับมากขึ้น
44.การแสดงออกของเพศ
ทางเลือกบางครั้งอาจทาให้
สังคมไม่ยอมรับ
45.สื่อแนวเพศทางเลือก
ส่งผลให้ครอบครัวมีความ
กังวลต่อพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
46.สื่อแนวเพศทางเลือก
ส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือก
สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อสังคมได้

21.41

49.62

27.46

1.51

0

3.91

เห็นด้วย

35.52

42.82

19.65

2.02

0

4.12

เห็นด้วย

27.96

45.59

24.94

1.51

0

4.00

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
(X )

27.96

45.59

24.94

2.02

0

3.93

เห็นด้วย

22.17

47.36

27.46

3.02

0

3.91

เห็นด้วย

23.17

47.61

26.95

2.27

0

3.92

เห็นด้วย

22.42

47.10

28.46

2.02

0

3.90

เห็นด้วย

22.17

54.62

26.95

1.26

0

3.93

เห็นด้วย

25.44

45.34

27.46

1.76

0

3.94

เห็นด้วย

21.40

50.39

25.44

2.77

0

3.90

เห็นด้วย
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จากตารางที่ 4.3 การแสดงค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ตามลาดับความคิด กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับรายการความคิดในแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออก
ชองเพศทางเลือก การวางตัว พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ และการเบี่ยงเบนทางเพศจากการเปิดรับ
สื่อแนวเพศทางเลือก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย หากว่าในอนาคตจะมีการผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมทางเพศมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยอย่างมากเพราะวัยรุ่นไทย
ในปัจจุบันชอบมีพฤติกรรมการแสดงออกตามแบบของละคร เช่น การเลียนแบบด้านการแต่งกาย
การใช้คาพูด การแสดงออกด้านพฤติกรรม การเลียนแบบด้านการแต่งกายของวัยรุ่นส่วนใหญ่จะแต่ง
กายตามตัวละครที่เราชื้นชอบการใช้คาพูด ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะไม่ค่อยจดจาคาพูดที่ตลกแต่สื่อไปใน
ความหมายที่ไม่ดี การแสดงออกด้านพฤติกรรม วัยรุ่นจะแสดงออกด้านพฤติกรรมตามตัวละครแต่
วัยรุ่นส่วนใหญ่จะเน้นพฤติกรรมที่คิดว่าตัวเองทาแล้วดูดี เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน จากการสารวจ
กลุ่ มตัว อย่ าง 397 คน ที่มีอายุอยู่ใน 15-30 ปี และอยู่ในเขตปทุมวัน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการสารวจ ได้ผลสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ เห็นด้วยกับ
ประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้กาหนดขึ้น

อภิปรายผล
1.เชื่อมโยงประเด็นปัญหานาหรือสมมุติฐานการวิจัยผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการลอกเลี ย นแบบของวั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ ม าจากสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่ านี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
วัย รุ่น เป็ น อย่ างมาก เพราะครอบงาทั้งสมองและจิตใจ สภาพแวดล้อมมีส่ วนในการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของวัยรุ่นเช่นกัน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิง ชาย เพศทางเลือก ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศหญิง ชาย เพศทางเลือก มีความสัมพันธ์เป็นอันดับ 1 เพราะเพศเป็นตัวกาหนดสภาวะ
การแสดงออก
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางอายุระหว่าง 15-30 ปี เพราะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัย
กลางคน
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางการศึกษา จากการสารวจพบว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่จะ
อยู่ในช่วงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศาสนา พบว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่จะมีการนับถือศาสนาพุทธ
2.การเชื่อมโยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
จากการสารวจพบว่าช่วงอายุระหว่าง 15-30 ปี เห็นด้วยกับพฤติกรรมการแสดงออกของเพศ
ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความเหมาะสม การ
วางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความเหมาะสม ในปั จจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผยมากขึ้น
ฉากใน Love Sick The Series สามารถทาให้เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
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วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละคร Love Sick The Series ละคร Love Sick The Series
สามารถทาให้เกิดพฤติกรรมการเบี่ยงเบน
3.การเชื่อมโยงผลการวิจัยกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการอภิปรายผลการวิจัย อาจกล่าวถึงความสัมพันธ์หรื อความสอดคล้องที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผลการวิจัย และทฤษฎีต่างๆที่นามาใช้เป็นกรอบในการวิจัยตลอดจนอาจอธิบายเกี่ยวกับข้อสังเกต
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศและการลอกเลียนแบบนั้นได้ทาให้รู้ว่าสื่อมวลชน
นั้นก็มีส่วนในการทาให้เกิดการเบี่ยงเบนการลอกเลียนแบบเช่นกัน โดยที่สื่อมวลชนได้มีการนาเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศที่สามผ่านทางวิทยุโทรทัศน์หรือตามหนังสือทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเหมือนเป็นการ
ตอกย้าให้ฝังรากลึกด้านทัศนคติหรือเปรียบเสมือนชี้โพรงให้กระรอกกับเด็กวัยรุ่น วัยรุ่นจะนาสิ่งที่เห็น
ตามสื่อต่างๆมาเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต จนทาให้พฤติกรรมลอกเลียนแบบที่อาจส่งผลทาให้เกิด
การเบี่ยงเบนทางเพศได้แต่พฤติกรรมลอกเลียนแบบที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยที่ทาให้วัยรุ่นนั้น
มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วยเพราะวัยรุ่นได้นาสิ่งที่เห็นจากสื่อมาเป็นต้นแบบของการดาเนินชีวิต
จึงทาให้วัยรุ่นมีความกล้ามากขึ้นที่จะใช้ชีวิต และจากผลการวิจัยก็ยิ่งทาให้ได้รู้ว่าสื่อทางวิทยุโทรทัศน์
เป็นส่วนที่ทาให้เกิดการลอกเลียนแบบและความกล้าแสดงออก เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ทางคณะผู้วิจัย
ได้ทาการสารวจความคิดเห็นมานั้นได้ตอบความคิดเห็นกลับมาอยู่ในระดับเห็นด้วยเกือบทั้งหมด จึง
ทาให้สรุปได้ว่าการลอกเลียนนั้น มีส่วนทาให้เกิดการเบี่ยงเบนและสามารถทาให้วัยรุ่นนั้นมีความกล้า
ในการแสดงออกมากขึ้น

การให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นไทย ได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆท่านทาให้ งานวิจัยที่
ออกมามีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะนาไปต่อยอดหรือศึกษาในเรื่องของ
เพศทางเลือกต่อได้ในอนาคต
1.การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในเพศทางเลือกที่รับชมละคร Love Sick The Series ว่ามี
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรหลังจากที่ได้รับชมละครเรื่องนี้ และสามารถรู้ถึงจานวนผู้รับชมละคร
เรื่องนี้ ว่ามีจานวนผู้ที่สนใจในละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศทางเลือกมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบันเรา
สามารถหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร ถ้าหากวัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมการแสดงออก ที่ลอกเลียนแบบ
มาจากในละคร
2.การประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการ
ในทางนิเทศศาสตร์การศึกษาเพศทางเลือกได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อการสร้าง
สื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือก เสนอแนวความคิดที่มีต่อสภาพปัญหาของสังคมไทย ผลกระทบต่อการดู
ละครเรื่อง Love Sick The Series ว่ามีแนวคิดอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางปรับไปใช้ในการดาเนิน
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ชีวิตประจาวันและได้นาแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพศทางเลือกมาศึกษาในครั้งต่อๆไป
อย่างไรก็ตามงานวิจัยจึงมีความละเอียดอย่างมากเพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถที่จะนาการวิจัยเรื่องที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาค้นคว้า
ได้ซึ่งน ามาจากแบบสอบถามหรื อบทสั มภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐ านเป็น
ประเด็นหลักในการศึกษามีการวัดระดับมาตรา การวัดระดับอันดับมาตรา การวัดระดับช่วง การวัด
ระดับอัตราส่วน
การเลือกตัวแปรในเชิงปริมาณแบ่งออกเป็นเพศชายเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 15-20,2125,26-30 และอื่นๆ ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ สวนดุ สิ ต และอื่ น ๆ ศาสนาพุ ท ธ คริ ส ต์ อิ ส ลามและอื่ น ๆ ช่ อ งทางการรั บ ชมเป็ น โทรทั ศ น์
อินเตอร์เน็ต DVD/CD และอื่นๆ ความถี่ในการรับชม 1ครั้งต่อสัปดาห์ 2ครั้งต่อสัปดาห์ 3ครั้งต่อ
สัปดาห์ 4ครั้งต่อสัปดาห์
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ตัวอย่างแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย () ลงในช่องหรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นและ
ความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
ชาย
2.อายุ
15-20

หญิง
21-25

3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา

26-30

อื่นๆโปรดระบุ...........................................
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อื่นๆโปรดระบุ...................................................

4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆโปรดระบุ..........................................
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
DVD/CD
อื่นๆโปรดระบุ...................................
6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์

2ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
รายการความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
7.พฤติกรรมการแสดงออกของเพศ
ทางเลือกในปัจจุบันมีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมี
ความเหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผย
มากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The Series
สามารถทาให้เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่
กล้าแสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัว
ละครใน Love Sick The Series
12.ละคร Love Sick The Series
สามารถทาให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.
ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
รายการความคิดเห็น
13.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือก
มากขึ้น
14.ละคร Love Sick The Series ทาให้
สังคมยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
15.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือก
มากกว่าในอดีต
16.การยอมรับจากสังคมทาให้เพศ
ทางเลือกมีความกล้าแสดงออก
17.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพลต่อ การ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ยอมรับของคนในครอบครัว
18.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการยอมรับสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
19.การยอมรับจากสังคมทาให้ในปัจจุบัน
มีเพศทางเลือกมากขึ้น
ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
รายการความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
20.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือกมีความ
หลากหลายมากขึ้น
21.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
22.สื่อเพศทางเลือกมีความเหมาะสมใน
การนาเสนอ
23.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
24.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้เลือก
รับชมสื่อแนวเพศทางเลือก
25. Love Sick The Series เป็นสื่อที่มี
ความเหมาะสมต่อวัยรุ่น
ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
รายการความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
26.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น คู่จิ้น สาว
วาย มีความเหมาะสม
27.เค้าโครงเรื่องของ Love Sick The
Series มีความเหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเลือก
รับชมสื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
29.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบได้
30.ฉากในละครที่แสดงถึงรักร่วมเพศ
สามารถทาให้เกิดอารมณ์ร่วมได้
31.เพลงในละครสามารถทาให้เกิดอารมณ์
คล้อยตามได้

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
รายการความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
32.ท่านต้องการให้มีสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
33.ท่านต้องการให้สังคมมีการเปิดรับมาก
ขึ้น
34.ท่านต้องการให้เพศทางเลือกมีการ
แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
35.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนวเพศ
ทางเลือกที่เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง
36.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศทางเลือก
เป็นที่ยอมรับของสังคม
37.ท่านต้องการให้ละคร Love Sick The
Series เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการเปิดรับ
มากขึ้น

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
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ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
รายการความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
38.ภาพหรือฉากในละคร Love Sick The
Series ทาให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
39.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เพศ
ทางเลือกมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น
40.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
41.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วนทาให้เกิด
เพศทางเลือกในสังคมมากขึ้น
42.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่นแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม
43.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้ครอบครัว
ยอมรับมากขึ้น
44.การแสดงออกของเพศทางเลือก
บางครั้งอาจทาให้สังคมไม่ยอมรับ
45.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้
ครอบครัวมีความกังวลต่อพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
46.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้กลุ่มเพศ
ทางเลือกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
สังคมได้

ความคิดเห็น
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ผลกระทบที่ได้รับ
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
คณะผู้วิจัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์

57

กรอบแนวคิดการสัมภาษณ์

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย
คาชี้แจง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อสารวจความคิดเห็นและศึกษาพฤติกรรมของ
วัยรุ่นไทยที่มีต่อละคร Love Sick The Series 2.) ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในด้าน
แนวความคิด ความสัมพันธ์ของชายรักชายและพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารของละคร Love Sick
The Series
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ………………………………………………. นามสกุล……………………………………………………………………….
2. ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. อาชีพ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ประสบการณ์การทางาน……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…
5. สถานที่ทางาน……………………………………………………………………………………………………………………..
6. ระยะเวลาในการทางาน……….ปี
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
7. มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกในปัจจุบัน
8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบัน
9. ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่ไม่ดีมากน้อยเพียงใด อย่างไร
10. เพศทางเลือกในปัจจุบันมีการเปิดเผยพฤติกรรมการแสดงออกมากน้อยเพียงใด
11. ฉากใดทีท่ ่านคิดว่าส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
12. ในปัจจุบันมีการยอมรับพฤติกรรมของเพศทางเลือกมากน้อยเพียงใด อย่างไร
13. ท่านคิดว่าการสร้างละครแนวเพศทางเลือกจะทาให้สังคมยอมรับมากน้อยเพียงใด อย่างไร
14. ในปัจจุบันสังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าอดีตมากน้อยกว่ากันอย่างไร
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15. ท่านคิดว่าการยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกรู้สึกมั่นใจและสามารถเผชิญต่อโลกได้มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร
ตอนที่ 4 ผลกระทบที่ได้รับจากสื่อเพศทางเลือก
16. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสื่อภาพยนตร์แนวเพศทางเลือก
17. ภาพของเพศทางเลือกที่แสดงออกผ่านสื่อต่างๆส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นที่ได้รับชมอย่างไร
18. ท่านคิดว่าสื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลต่อพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่
19. วัยรุ่นในปัจจุบันที่ได้รับชมสื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือกเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบอย่างไร
20. แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้น
ตอนที่ 5 ภาษาในการสร้างละคร
21. ท่านมีความคิดเห็นต่อศัพท์วัยรุ่น เช่น คู่จิ้น สาววาย อย่างไร
22. ท่านมีความคิดเห็นกับคาศัพท์ที่ใช้เรียกเพศทางเลือกอย่างไร
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
คณะผู้วิจัย
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ภาคผนวก ค
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบหนังสือขอบคุณ
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบตรวจสอบแบบสอบถาม
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การตรวจสอบแบบสอบถาม (Index of item objective congruence :
IOC)จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
งานวิจัย เรื่องการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่องานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของวัยรุ่นไทย
คาชี้แ จง ขอให้ ท่านผู้ เชี่ย วชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็ นของท่านที่มีต่องานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love sick the series ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของวัยรุ่นไทยโดยใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ

1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15-20
21-25
26-30
อื่นๆโปรดระบุ...
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม อื่นๆโปรดระบุ...
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
DVD/CD อื่นๆโปรดระบุ...
6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์

2ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
7.พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The Series สามารถทาให้

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ
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เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series
12.ละคร Love Sick The Series สามารถทาให้
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการ
แสดงออกของเพศทางเลือก......................
ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ

14.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
15.ละคร Love Sick The Series ทาให้สังคม
ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
16.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าใน
อดีต
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
17.การยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกมี
ความกล้าแสดงออก
18.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ
คนในครอบครัว
19.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการยอมรับสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
20.การยอมรับจากสังคมทาให้ในปัจจุบันมีเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
21.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การยอมรับเพศ
ทางเลือกในปัจจุบัน............................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ

22.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือกมีความหลากหลาย
มากขึ้น
23.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
24.สื่อเพศทางเลือกมีความเหมาะสมในการ
นาเสนอ
25.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
26.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้เลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ

27. Love Sick The Series เป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
เพศทางเลือก................................

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
29.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น คู่จิ้น สาววาย มี
ความเหมาะสม
30.เค้าโครงเรื่องของ Love Sick The Series มี
ความเหมาะสมต่อวัยรุ่น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ
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31.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
32.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบได้
33.ฉากในละครที่แสดงถึงรักร่วมเพศสามารถทา
ให้เกิดอารมณ์ร่วมได้
34.เพลงในละครสามารถทาให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามได้
35.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดที่มีต่อ
องค์ประกอบในการสร้างละคร.................

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

36.ท่านต้องการให้มีสื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
37.ท่านต้องการให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
38.ท่านต้องการให้เพศทางเลือกมีการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม
39.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนวเพศทางเลือกที่
เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง
40.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศทางเลือกเป็นที่
ยอมรับของสังคม
41.ท่านต้องการให้ละคร Love Sick The Series
เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
42.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อหลังจากชมละคร Love Sick The
Series............................................
ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ

43.ภาพหรือฉากในละคร Love Sick The Series
ทาให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
44.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เพศทางเลือกมี
หน้าที่การงานที่ดีขึ้น
45.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
46.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วนทาให้เกิดเพศ
ทางเลือกในสังคมมากขึ้น
47.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
48.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้ครอบครัวยอมรับ
มากขึ้น
49.การแสดงออกของเพศทางเลือกบางครั้งอาจทา
ให้สังคมไม่ยองรับ
50.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้ครอบครัวมีความ
กังวลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
51.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้
52.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ผลกระทบที่ได้รับ
..........................................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบ

74

ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15-20
21-25
26-30
อื่นๆโปรดระบุ...
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม อื่นๆโปรดระบุ...
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
DVD/CD อื่นๆโปรดระบุ...
6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์

2ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)








ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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รายการขอความคิดเห็น
7.พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The Series สามารถทาให้
เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series
12.ละคร Love Sick The Series สามารถทาให้
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการ
แสดงออกของเพศทางเลือก......................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ









ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
14.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
15.ละคร Love Sick The Series ทาให้สังคม
ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
16.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าใน
อดีต

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)


ข้อเสนอแนะ



ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
17.การยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกมี
ความกล้าแสดงออก
18.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)


ข้อเสนอแนะ
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คนในครอบครัว
19.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการยอมรับสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
20.การยอมรับจากสังคมทาให้ในปัจจุบันมีเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
21.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การยอมรับเพศ
ทางเลือกในปัจจุบัน............................






ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
22.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือกมีความหลากหลาย
มากขึ้น
23.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
24.สื่อเพศทางเลือกมีความเหมาะสมในการ
นาเสนอ
25.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
26.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้เลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือก

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ






ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
27. Love Sick The Series เป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
เพศทางเลือก................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)



ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
29.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น คู่จิ้น สาววาย มี
ความเหมาะสม
30.เค้าโครงเรื่องของ Love Sick The Series มี
ความเหมาะสมต่อวัยรุ่น
31.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
32.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบได้
33.ฉากในละครที่แสดงถึงรักร่วมเพศสามารถทา
ให้เกิดอารมณ์ร่วมได้
34.เพลงในละครสามารถทาให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามได้
35.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดที่มีต่อ
องค์ประกอบในการสร้างละคร.................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ









ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
36.ท่านต้องการให้มีสื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
37.ท่านต้องการให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
38.ท่านต้องการให้เพศทางเลือกมีการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม
39.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนวเพศทางเลือกที่
เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง
40.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศทางเลือกเป็นที่
ยอมรับของสังคม
41.ท่านต้องการให้ละคร Love Sick The Series

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)






ข้อเสนอแนะ

78

เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
42.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อหลังจากชมละคร Love Sick The
Series............................................




ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
43.ภาพหรือฉากในละคร Love Sick The Series
ทาให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
44.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เพศทางเลือกมี
หน้าที่การงานที่ดีขึ้น
45.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ




ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
46.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วนทาให้เกิดเพศ
ทางเลือกในสังคมมากขึ้น
47.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
48.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้ครอบครัวยอมรับ
มากขึ้น
49.การแสดงออกของเพศทางเลือกบางครั้งอาจทา
ให้สังคมไม่ยองรับ
50.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้ครอบครัวมีความ
กังวลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
51.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้
52.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ผลกระทบที่ได้รับ
..........................................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)








ข้อเสนอแนะ
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ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15-20
21-25
26-30
อื่นๆโปรดระบุ...
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม อื่นๆโปรดระบุ...
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
DVD/CD อื่นๆโปรดระบุ...

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)






ข้อเสนอแนะ
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6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์

2ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป



ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
7.พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The Series สามารถทาให้
เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series
12.ละคร Love Sick The Series สามารถทาให้
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการ
แสดงออกของเพศทางเลือก......................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ






คาถามกากวม





ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
14.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)


ข้อเสนอแนะ
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15.ละคร Love Sick The Series ทาให้สังคม
ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
16.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าใน
อดีต



ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
17.การยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกมี
ความกล้าแสดงออก
18.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ
คนในครอบครัว
19.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการยอมรับสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
20.การยอมรับจากสังคมทาให้ในปัจจุบันมีเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
21.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การยอมรับเพศ
ทางเลือกในปัจจุบัน............................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ







ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
22.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือกมีความหลากหลาย
มากขึ้น
23.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
24.สื่อเพศทางเลือกมีความเหมาะสมในการ
นาเสนอ
25.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
26.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้เลือกรับชมสื่อแนว

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)





ข้อเสนอแนะ
เหมือนคาถาม
ซ้า
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เพศทางเลือก


ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
27. Love Sick The Series เป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
เพศทางเลือก................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ




ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
29.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น คู่จิ้น สาววาย มี
ความเหมาะสม
30.เค้าโครงเรื่องของ Love Sick The Series มี
ความเหมาะสมต่อวัยรุ่น
31.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
32.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบได้
33.ฉากในละครที่แสดงถึงรักร่วมเพศสามารถทา
ให้เกิดอารมณ์ร่วมได้
34.เพลงในละครสามารถทาให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามได้
35.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดที่มีต่อ
องค์ประกอบในการสร้างละคร.................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)








ข้อเสนอแนะ

83

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
36.ท่านต้องการให้มีสื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
37.ท่านต้องการให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
38.ท่านต้องการให้เพศทางเลือกมีการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม
39.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนวเพศทางเลือกที่
เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง
40.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศทางเลือกเป็นที่
ยอมรับของสังคม
41.ท่านต้องการให้ละคร Love Sick The Series
เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
42.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อหลังจากชมละคร Love Sick The
Series............................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)



ข้อเสนอแนะ







ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
43.ภาพหรือฉากในละคร Love Sick The Series
ทาให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
44.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เพศทางเลือกมี
หน้าที่การงานที่ดีขึ้น
45.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ




ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ
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46.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วนทาให้เกิดเพศ
ทางเลือกในสังคมมากขึ้น
47.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
48.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้ครอบครัวยอมรับ
มากขึ้น
49.การแสดงออกของเพศทางเลือกบางครั้งอาจทา
ให้สังคมไม่ยองรับ
50.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้ครอบครัวมีความ
กังวลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
51.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้
52.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ผลกระทบที่ได้รับ
..........................................................









ผลการตรวจสอบจากของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

1.เพศ


ข้อเสนอแนะ
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ชาย
หญิง
2.อายุ
15-20
21-25
26-30
อื่นๆโปรดระบุ...
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม อื่นๆโปรดระบุ...
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
DVD/CD อื่นๆโปรดระบุ...
6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์








2ครั้งต่อสัปดาห์
4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
7.พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการเปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The Series สามารถทาให้
เพศทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)





ข้อเสนอแนะ
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11.วัยรุ่นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series
12.ละคร Love Sick The Series สามารถทาให้
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการ
แสดงออกของเพศทางเลือก......................





ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
14.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
15.ละคร Love Sick The Series ทาให้สังคม
ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น
16.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าใน
อดีต

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)


ข้อเสนอแนะ



ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
17.การยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกมี
ความกล้าแสดงออก
18.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ
คนในครอบครัว
19.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการยอมรับสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
20.การยอมรับจากสังคมทาให้ในปัจจุบันมีเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
21.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การยอมรับเพศ
ทางเลือกในปัจจุบัน............................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)






ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
22.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือกมีความหลากหลาย
มากขึ้น
23.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อแนวเพศทางเลือก
มากขึ้น
24.สื่อเพศทางเลือกมีความเหมาะสมในการ
นาเสนอ
25.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิตสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
26.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้เลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือก

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ






ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
27. Love Sick The Series เป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
28.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
เพศทางเลือก................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ




ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
29.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น คู่จิ้น สาววาย มี
ความเหมาะสม
30.เค้าโครงเรื่องของ Love Sick The Series มี
ความเหมาะสมต่อวัยรุ่น

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)



ข้อเสนอแนะ
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31.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเลือกรับชมสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
32.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือลอกเลียนแบบได้
33.ฉากในละครที่แสดงถึงรักร่วมเพศสามารถทา
ให้เกิดอารมณ์ร่วมได้
34.เพลงในละครสามารถทาให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามได้
35.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ความคิดที่มีต่อ
องค์ประกอบในการสร้างละคร.................







ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
36.ท่านต้องการให้มีสื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น
37.ท่านต้องการให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
38.ท่านต้องการให้เพศทางเลือกมีการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม
39.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนวเพศทางเลือกที่
เหมาะสมกับวัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง
40.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศทางเลือกเป็นที่
ยอมรับของสังคม
41.ท่านต้องการให้ละคร Love Sick The Series
เป็นสื่อที่ทาให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
42.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อหลังจากชมละคร Love Sick The
Series............................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)








ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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รายการขอความคิดเห็น
43.ภาพหรือฉากในละคร Love Sick The Series
ทาให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
44.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เพศทางเลือกมี
หน้าที่การงานที่ดีขึ้น
45.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

ข้อเสนอแนะ




ความคิดเห็น

รายการขอความคิดเห็น
46.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วนทาให้เกิดเพศ
ทางเลือกในสังคมมากขึ้น
47.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
48.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้ครอบครัวยอมรับ
มากขึ้น
49.การแสดงออกของเพศทางเลือกบางครั้งอาจทา
ให้สังคมไม่ยองรับ
50.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้ครอบครัวมีความ
กังวลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุ่น
51.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้
52.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ ผลกระทบที่ได้รับ
..........................................................

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)








ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ฉ
ผลการหาค่าความเที่ยงตรง
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การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of item objective
congruence : IOC)จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
งานวิจัย เรื่องการศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทย

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่องานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพศทางเลือกในละคร Love Sick The Series ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของวัยรุ่นไทย
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โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
+1 ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่
-1 ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

3

1

ใช้ได้

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
15-20
21-25
26-30
อื่นๆโปรดระบุ
3.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
อื่นๆโปรดระบุ
4.ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม อื่นๆโปรดระบุ
5.ช่องทางการรับชม
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
DVD/CD อื่นๆโปรดระบุ













2

0.67

ใช้ได้







2

0.67

ใช้ได้

 

1

0.33 ปรับปรุง



3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

2

0.67

ใช้ได้






ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
6.ความถี่ในการรับชม
1ครั้งต่อสัปดาห์
2ครั้งต่อสัปดาห์
3ครั้งต่อสัปดาห์
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4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือก
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
7.พฤติกรรมการแสดงออกของ
เพศทางเลือกในปัจจุบันมีความ
เหมาะสม
8.การวางตัวของเพศทางเลือก
ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
9.ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีการ
เปิดเผยมากขึ้น
10.ฉากใน Love Sick The
Series สามารถทาให้เพศ
ทางเลือกมีพฤติกรรมที่กล้า
แสดงออกมากขึ้น
11.วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบตัวละครใน
Love Sick The Series







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้












ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
12.ละคร Love Sick The
Series สามารถทาให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
13.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของ
เพศทางเลือก......................
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ตอนที่ 3 การยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
14.ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
15.ละคร Love Sick The
Series ทาให้สังคมยอมรับเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
16.สังคมเปิดรับสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากกว่าในอดีต
17.การยอมรับจากสังคมทาให้
เพศทางเลือกมีความกล้า
แสดงออก
18.สื่อเพศทางเลือกมีอิทธิพล
ต่อ การยอมรับของคนใน
ครอบครัว







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
19.วัยรุ่นในปัจจุบันมีการ
ยอมรับสื่อแนวเพศทางเลือก

มากขึ้น
20.การยอมรับจากสังคมทาให้
ในปัจจุบันมีเพศทางเลือกมาก 
ขึ้น
21.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ การ
ยอมรับเพศทางเลือกในปัจจุบัน 
............................





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศทางเลือก
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล



2

0.67

ใช้ได้

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
22.ในปัจจุบันสื่อเพศทางเลือก
มีความหลากหลายมากขึ้น
23.วัยรุ่นชอบที่จะติดตามสื่อ
แนวเพศทางเลือกมากขึ้น
24.สื่อเพศทางเลือกมีความ
เหมาะสมในการนาเสนอ
25.วัยรุ่นมีการเรียกร้องให้ผลิต
สื่อแนวเพศทางเลือกมากขึ้น











3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
26.ครอบครัวมีการสนับสนุนให้
เลือกรับชมสื่อแนวเพศ

ทางเลือก
27. Love Sick The Series
เป็นสื่อที่มีความเหมาะสมต่อ

วัยรุ่น
28.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ
ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพศ

ทางเลือก................................





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า

แปลผล





ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในการสร้างละคร
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3
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+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
29.คาศัพท์ที่วัยรุ่นใช้เรียก เช่น
คู่จิ้น สาววาย มีความเหมาะสม
30.เค้าโครงเรื่องของ Love
Sick The Series มีความ
เหมาะสมต่อวัยรุ่น
31.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่น
เลือกรับชมสื่อแนวเพศ
ทางเลือกมากขึ้น
32.ตัวละครสามารถทาให้วัยรุ่น
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ
ลอกเลียนแบบได้

รายการขอความคิดเห็น

IOC







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1

33.ฉากในละครที่แสดงถึงรัก
ร่วมเพศสามารถทาให้เกิด
อารมณ์ร่วมได้
34.เพลงในละครสามารถทาให้
เกิดอารมณ์คล้อยตามได้
35.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ
ความคิดที่มีต่อองค์ประกอบใน
การสร้างละคร.................







3

1

ใช้ได้







3

1

ใช้ได้





2

0.67

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

3

1

ใช้ได้



ตอนที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลังจากชมละคร Love Sick The Series
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
36.ท่านต้องการให้มีสื่อแนว
เพศทางเลือกมากขึ้น
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37.ท่านต้องการให้สังคมมีการ
เปิดรับมากขึ้น

38.ท่านต้องการให้เพศ
ทางเลือกมีการแสดงพฤติกรรม 
อย่างเหมาะสม
39.ท่านต้องการให้สร้างสื่อแนว
เพศทางเลือกที่เหมาะสมกับ

วัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
40.ท่านต้องการให้สื่อแนวเพศ
ทางเลือกเป็นที่ยอมรับของ

สังคม
41.ท่านต้องการให้ละคร Love
Sick The Series เป็นสื่อที่ทา 
ให้สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น
42.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

หลังจากชมละคร Love Sick
The Series.............





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล

3

1

ใช้ได้





ตอนที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับ
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
43.ภาพหรือฉากในละคร
Love Sick The Series ทาให้
เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
44.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้







98

เพศทางเลือกมีหน้าที่การงานที่ 
ดีขึ้น
45.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

46.สื่อแนวเพศทางเลือกมีส่วน
ทาให้เกิดเพศทางเลือกในสังคม 
มากขึ้น





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้





3

1

ใช้ได้

ผลรวม

ค่า
IOC

แปลผล



3

1

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้



3

1

ใช้ได้

2

0.67
0.92

ใช้ได้
ใช้ได้

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการขอความคิดเห็น

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
47.สื่อเพศทางเลือกทาให้วัยรุ่น
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม


48.สื่อแนวเพศทางเลือกทาให้
ครอบครัวยอมรับมากขึ้น


49.การแสดงออกของเพศ
ทางเลือกบางครั้งอาจทาให้


สังคมไม่ยองรับ
50.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผล
ให้ครอบครัวมีความกังวลต่อ


พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
ของวัยรุ่น
51.สื่อแนวเพศทางเลือกส่งผล
ให้กลุ่มเพศทางเลือกสามารถ


แสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้
52.ความคิดเห็นอื่นที่มีต่อ
ผลกระทบที่ได้รับ..................... 

รวมค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งหมด
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ภาคผนวก ช
บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

บทสัมภาษณ์
คุณสุรัตน์ ศิริพันธ์

100

มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกในปัจจุบัน ?
: สังคมมันโตขึ้นสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ทาให้เพศทางเลือก
มีการยอมรับมากขึ้น อาจเป็นเพราะทัศนคติของเด็กกับพฤติกรรมการแสดงออกในสังคมปัจจุบันมัน
ทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา คนบางกลุ่มอาจคิดว่าผิด แต่สาหรับผม คิดว่ามันไม่ผิดหรือส่งผลเสียต่อ
สังคม เพราะไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถทาสิ่งดีๆให้กับสังคมได้
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบัน ?
: การวางตัวของเพศทางเลือกในปัจจุบัน ผมคิดว่ามันแล้วแต่บริบท แล้วแต่กลุ่มคนในสังคม
ถ้าอยู่ในสังคมที่ดี การวางตัวเขาอาจจะดีตามไปด้วย ถึงจะเป็นเพศทางเลือกก็มีการกระทาที่มีผลดี
และไม่ดีเหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองว่าจะเลือกกระทาสิ่งไหนมากกว่า
ในปัจจุบันเพศทางเลือกมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่ไม่ดีมากน้อยเพียงใด อย่างไร ?
: มีการแสดงออกที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การแสดงออกทางด้านความรัก เรื่องของเพศ
เพศสัมพันธ์ มันชัดเจนขึ้นทุกวัน แต่อย่างน้อยเราก็ทาให้รู้ว่าสังคมไทยควรปรับเปลี่ยน สั่งสอน หรือ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับพฤติกรรมกับกลุ่มเพศทางเลือกนี้อย่างไร บางทีการแสดงออกที่โจ่งแจ้งเกินไปก็
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทย
ฉากใดที่ท่านคิดว่าส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ?
: ผมคิดว่ามันก็สามารถลอกเลียนแบบได้ทุกฉากนะ ส่วนมากวัยรุ่นจะชอบเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ทาแล้วเกิดกระแส เช่น ความรัก เซ็กส์ ซึ่งในเรื่อง Love Sick อาจจะมีบางฉากที่สื่อ
ถึงเรื่องราวเหล่านี้มีเด็ก แฟนคลับ ที่ชอบจิ้นเยอะมาก ซึ่งการส่งผลกระทบก็อาจแค่บางกลุ่ม อาจ
เป็นกระแส เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป
ในปัจจุบันมีการยอมรับพฤติกรรมของเพศทางเลือกมากน้อยเพียงใด อย่างไร ?
: สาหรับผม ผมยอมรับได้ แต่ไม่รู้ว่าคนในสังคมคิดอย่างไร แต่อาจจะมีส่วนใหญ่ที่รับได้
เพราะพวกเขาต้องอยู่ร่วมกับเรา และพวกเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนเรา การใช้ชีวิต เขาก็ใช้ชีวิต
เหมือนกับเรา ต่างกันแค่เพศเท่านั้น ทัศนคติในบางเรื่องเขาก็อาจดีกว่า เพราะได้เห็นสังคมที่กว้าง
กว่า
ในปัจจุบันสังคมเปิดรับสื่อแนวเพศทางเลือกมากกว่าอดีตมากน้อยกว่ากันอย่างไร ?
: ผมคิดว่ามันก็ยังไม่มากเท่าไร ยังดูเหมือนเป็นสื่อของคนเฉพาะกลุ่มอยู่ ตอนนี้เรายังไม่
สามารถให้คนทุกคนมมาชอบเพศทางเลือกได้ บางคนดูแต่ไม่ได้รู้สึกไปกับมัน เลยคิดว่ายังไม่ค่อยมี
การยอมรับมากเท่าไร
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ท่านคิดว่าการยอมรับจากสังคมทาให้เพศทางเลือกรู้สึกมั่นใจและสามารถเผชิญโลกได้มากน้อย
เพียงใด อย่างไร ?
: ผมคิดว่าเผชิญต่อโลกได้มากนะ สาหรับในปัจจุบันคนที่เป็นเพศทางเลือกมีความมั่นใจที่จะ
ทาอะไร มีการแสดงออกทางความคิด ทางการกระทามากขึ้นเพราะอาจมีผลจากสภาพแวดล้อม
จากกลุ่มเพื่อน มีทั้งเพื่อนที่เป็นเหมือนกัน เพศเดียวกัน มีความคิดที่ไม่ปิดกั้นตนเอง เหมือนกับ
ว่ามีการกระทาที่เกิดขึ้นซ้าๆ ก้เกิดการยอมรับในสังคมขึ้นมาเอง ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้า เพศ
ทางเลือกอาจเป็นเพศที่สามที่สังคมยอมรับโดยปริยาย
ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสื่อภาพยนตร์แนวเพศทางเลือก ?
: ผมว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถ้าถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมีเยอะไหม ผมคิดว่า
เยอะเหมือนกันนะ แต่สาหรับคนที่เห็นด้วย ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะ ที่จะมีสื่อในมุมมองนี้ออกมา
เพราะเราเป็นสังคมยุคใหม่ เพศทางเลือกเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะมีสื่อแบบเดิมๆก็ซ้าซากเกินไป บางที
มีสื่อแบบนี้บ้าง ก็อาจทาให้กลุ่มคนหลายๆกลุ่มสนใจสื่อมากยิ่งขึ้น
ภาพของเพศทางเลือกที่แสดงออกผ่านสื่อต่างๆส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นที่ได้รับชมอย่างไร ?
: สาหรับวัยรุ่นผมคิดว่าไม่ส่งผลกระทบนะ ผมจากัดความของวัยรุ่นว่าเป็นวัยที่คิดได้แล้ว
แต่อยากพูดในมุมมองของคนที่ต่ากว่าวัยรุ่น คนกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยมีวิจารณญาณในการคิด อาจมี
ผลกระทบเยอะ แต่สาหรับวัยรุ่น พวกนี้มีวุฒิภาวะและมีความคิดแล้ว ก็คงไม่เป็นปัญหา
ท่านคิดว่าสื่อแนวเพศทางเลือกส่งผลต่อพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่ ?
: ผมคิดว่าส่งผลกระทบนะ อาจจะผู้ปกครอง เยาวชน หรือกลุ่มคนใหม่ๆที่มีลูก เขาอาจ
กังวลกับสื่อเหล่านี้ กลัวว่าลูกเสพสื่อเหล่านี้เข้าไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ถ้า
เกิดผู้ปกคองให้คาแนะนา หรือพูดคุยกับบุตรหลานเวลาที่เสพสื่อเหล่านี้เข้าไปจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า
แต่ถ้าปล่อยให้เสพสื่อโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือคนให้คาแนะนา ก็อาจทาให้บุตรหลานเกิดการเบี่ยงเบนได้
เพราะด้วยความที่เป็นเด็ก เมื่อป้อนอะไรให้ เขาก็จะรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้าไปด้วย
วัยรุ่นในปัจจุบันที่ได้รับชมสื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือกเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบอย่างไร ?
: ผมคิดว่าในเรื่องของเซ็กส์ ความรักมากกว่า ผมว่าสาหรับวัยรุ่นมันทาให้เขากล้าที่จะ
เปิดเผยมากขึ้น กล้าที่จะเดินจับมือ กล้าที่จะแสดงออกในเรื่องความรักต่อสาธารณะชนมากขึ้น ถ้า
เกิดมองอีกมุมมันจะส่งผลกระทบต่อหลายๆด้าน มันอาจเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น อย่างที่เห็นกันทั่วๆไป แต่
ถ้าเขาทาแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่น ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้น ?
: ถ้ามันไม่เดือดร้อนกับตัวผม ผมก็คงไม่ยุ่ง สมมติถ้าส่งผลกระทบต่อเพื่อน ญาติพี่น้อง คน
รอบตัว ก็อาจต้องมีบทบาทที่ต้องเข้าไปช่วย แต่ก้ต้องดูด้วยว่าเป็นเรื่องอะไร
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ท่านมีความคิดเห็นต่อศัพท์วัยรุ่น เช่น คู่จิ้น สาววาย อย่างไร ?
: ผมคิดว่ามันก็ดูดีนะ เป็นกระแสดี เหมือนในละคร Love Sick ที่มีการจิ้นไวท์ จิ้นกัปตัน
มีแฟนคลับตามฟิน อยากมีใครสักคนเป็นไอดอล ที่จริงคาว่าคู่จิ้น ก้ไม่จาเป็นต้องรักกันจริงก็ได้ แค่
ดูแล้วกุ๊กกิ๊ก คาว่าคู่จิ้นก็กลายเป็นกระแสได้แล้ว

บทสัมภาษณ์
อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง
พฤติกรรมการแสดงออกของเพศทางเลือกในปัจจุบัน มีการแสดงออกอย่างไรบ้าง?
: ถ้าพูดตามตรงทางตะวันตกค่อนข้างเปิดเผย เพราะว่าบางประเทศ สามารถให้ชายกับชาย
จดทะเบียนสมรถกันได้ แต่ว่าสังคมไทย ยังไม่สามารถ ให้การยอมรับในเรื่องเพศเดียวกัน ที่จะใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาได้ แต่เท่าที่ดูในสมัยปัจจุบัน สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก อันนี้ยังไม่
พูดถึงข้อกฎหมาย เอาสภาพสังคมก่อน สภาพสังคมเท่าที่อาจารย์ดู ความเปิดเผยในเพศ เดี๋ยวนี้
กว้างขวางมากมาย เพราะเพศไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเป็นชายกับหญิงแล้ว พฤติกรรมมีทั้งชายกับชาย ก็
แยกมาเป็นชายที่เป็นเกย์คิง เกย์ควีน หญิงมีทั้งทอม ทั้งดี แล้วก็คู่รักมีทั้งเลสเปี้ยน แล้วก็มีทั้งใน
ลักษณะที่ผู้ชายมีเซ็กส์กับผู้ชายได้ อาจารย์มองว่าสังคมไทย ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ แต่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ เท่ากับเหมือนลักลอบเฉพาะกลุ่ม แต่ก็เปิดเผยพอสมควรนะ ไม่ใช่ว่า
ปกปิด
คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าเห็นผู้ชายกอดกัน หรือ จับมือกัน?

103

: แต่ถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้ว เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล่วงละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่น มันก็ไม่ผิดกฎหมายอะไร แต่อันนี้เป็นเรื่องของความเหมาะสม อันนี้เราไม่ใช้กฎหมาย
มาจับ เราใช้มาตรฐานสังคมเป็นตัววัด ความรู้สึกของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่คงรับไม่ได้ อาจารย์เชื่อ
ว่า พ่อแม่ ผู้ชาย จะให้ลูกอยู่กับผู้ชายด้วยกัน ซึ่งอาจารย์มองว่ามันค่อนข้างจะยากมาก อาจจะมีแต่
น้อยมากๆ แล้วอาจารย์ก็คิดว่าสังคมไทยยังรับไม่ได้กับสิ่งนี้
ถ้าอาจารย์มีครอบครัว มีลูก ถ้าลูกอาจารย์เป็นผู้ชาย แล้วเขาเบี่ยงเบนทางเพศ อาจารย์จะรับมือ
อย่างไร?
: คงจะค่อยๆอบรมเขา สอนเขา ถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เราก็เข้าใจเขานะ
เพราะว่าสภาพสังคมสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน ถ้าถึงตอนนั้นคงอึดอัดพอสมควร แต่อาจารย์คิดว่า
คงต้องเป็นเพื่อนเขา ให้ข้อมูลกับเขา ให้เหตุผลเขา แล้วก็อยู่ใกล้ชิดเขา เขาอาจจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้บ้าง ถ้าเกิดเราให้ความรัก ความอบอุ่นกับเขาตั้งแต่เล็ก เลี้ยงดูเขามาอย่างดีตั้งแต่เด็ก
อาจารย์คิดว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศคงยาก สิ่งแวดล้อมอาจไม่มีผลเท่าไหร่ ถ้าเกิดพ่อแม่ให้ความ
อบอุ่นมาก และเข้าใจลูกอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะมีผล เว้นแต่เขาเกิดในสังคมที่พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่
เสียชีวิต อยู่กับพี่สาว หรือ พ่อเสียชีวิตและอยู่กับแม่ แล้วพี่น้องก็มีแต่ผู้หญิง เขาก็จะถูกเลี้ยงดูปลูกฝัง
แนวคิด แบบผู้หญิง พอโตขึ้นก็จะลาบาก เพราะเขาซึมซับความเป็นผู้หญิงเขามาตังแต่เด็ก อาจารย์
คิดว่ายังไงเขาก็ไม่น่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ถ้าเกิดว่า เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ เขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นแบบนี้ จะรับได้ไหม?
: ก็คงต้องยอมรับ แต่คงต้องยอมรับแบบเต็มกลืน ถ้าถามว่าพ่อแม่เจ็บปวดไหม? เจ็บปวดนะ
ความสุขของลูกก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกของพ่อแม่ เขาต้องยอมรับ เพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้
เพราะมันคือความสุขของลูก
อาจารย์คิดว่าการที่มีหนังเรื่องเพศทางเลือกขึ้นมา แสดงออกมาบ่อยๆมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่อง
เดียวอาจมีชายรักชายบ้าง ชายรักหญิงบ้าง ปะปนกันไป อาจารย์คิดว่าเหมาะสมไหม?
: อาจารย์ว่ามันก็เป็นกระจกสะท้อนสังคมว่า สภาพสังคมสมัยใหม่ มันค่อนข้างที่จะวิปริต ถ้า
ละครแบบนี้เรตติ้งสูงคนดูก็ต้องชอบเรื่องนี้ อาจารย์มองว่าสังคมค่อนข้างจะผิดเพี้ยน ใจจริงอาจารย์
ไม่อยากให้มันเป็นละครที่ออกอากาศแบบเปิดเผย ฟรีทีวี ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มคนเฉพาะ ก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าสะท้อนแง่มุมความคิด อย่างนี้ได้ แต่ไม่ใช่แข่งกันเพื่อสร้างเรตติ้ง เพราะคนสนใจเรื่องแบบนี้
สังคมก็ยิ่งวิปริต
หนังแนวนี้ ส่วนใหญ่จะเจาะกลุ่มมัธยมตอนปลายมากกว่า อาจารย์ว่ามีส่วนไหนที่ทาให้วัยรุ่นสมัย
นี้เกิดการเปลี่ยนแปลง?
: เขาต้องเจาะกลุ่มที่กาลังเติบโต และมัธยมปลายก็เป็นช่วงอายุ 16-18 ปี พฤติกรรมค่อนข้าง
ที่จะรุนแรงในเรื่องของอารมณ์ ในเรื่องของการแสดงออก หนังก็เลยสื่อไปทางมอปลายมากกว่า
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เพราะถ้าคนทางานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมีพฤติกรรมแบบนี้ ถึงมีเขาก็สามารถเก็บได้ แต่ช่วงมัธยม
ปลายเขาจะเก็บไม่ได้ ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็แสดงออกเลย
ในอดีตกับปัจจุบัน สื่อแนวเพศทางเลือกแตกต่างกันไหม?
: อดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก ในอดีตถึงจะเป็นแต่ก็ไม่แสดงออก แต่ปัจจุบัน เขาจะ
แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพสูงมาก ชายและหญิงก็มีศักดิ์และสิทธิที่เท่าเทียมกัน
เมื่อก่อนถูกครอบงาโดยสังคมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตอนนี้อาจารย์คิดว่า เขาแสดงออก
กันอย่างเปิดเผย แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด
ถ้าในอนาคตสังคมยอมรับเพศที่สาม อาจารย์คิดว่าจะมีความมั่นใจ กล้าเผชิญโลกขึ้นไหม ไม่ต้อง
ปกปิดตัวเองอีก?
: ถ้าสังคมยอมรับ เขาก็สามารถมีที่ยืนได้ในเวทีโลก เขาจะยืน จะไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ถ้า
เกิดสังคมเปิดกว้างและยอมรับ แต่อาจารย์ก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องยากในสังคมไทย
ถ้าในอนาคตสื่อประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเรื่องที่ปกติ จะทาให้วัยรุ่นรุ่นหลังๆมี
พฤติกรรมลอกเลียนแบบไหม?
: เสพสื่อทุกวันมันก็จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพได้ หล่อหลอมทุกวันมันก็เปลี่ยนแนวคิดกันได้ มี
ผลครับ มีผลมากด้วย
ถ้าเขาแสดงออกมาตามสื่อ เห็นว่าผู้ชายกับผู้ชายจูบกันในโรงเรียน แล้วเกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกในโรงเรียน อาจารย์จะแก้ปัญหาอย่างไร?
: คือถ้าเป็นในโรงเรียนมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะกอด จูบ ลูบ คลา ไม่ว่าจะเป็นหญิง
กับหญิง หรือ ชายกับชาย ก็ไม่เหมาะสม
สิ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะเป็นเพราะผู้ปกครองปิดกั้นด้วยหรือเปล่า?
: มันก็มีส่วน แต่อาจารย์คิดว่ามันคงจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องการปิดกั้น
ถ้าเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบขึ้นมา จะรับมืออย่างไรได้บ้าง?
: อาจารย์คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆ ถ้าถึงจุดนั้นคงรับมือยาก แต่เราต้องป้องกันก่อน ก็คือ
อาจจะต้องปลูกฝังแนวคิด แล้วพ่อแม่ก็ต้องให้ความอบอุ่น กับลูกให้มาก ถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ ช่วงเล็กๆ เราก็ยังสามารถรับได้ แต่ถ้าปล่อยนานไป มันก็จะปรับยาก และสื่อ
อาจารย์คิดว่าอาจต้องใช้กฎหมายในการควบคุม
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