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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในโลกปจจุบันมีการติดตอสื่อสารกันไดอยางเสรีมากขึ้น ทําใหประเทศไทยรับเอา
วัฒนธรรมทางตะวันตกเขามามากขึ้น ซึ่งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกนี้จะมีผลตอการเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะเจตคติและคานิยมที่มีตอสิ่งตางๆ เชน การใหคุณคาของความ
ประพฤติในสังคมวาอะไรคือสิ่งที่ถูกหรือดี ควรประพฤติหรือปฏิบัติ และอะไรคือสิ่งที่ผิดหรือชั่ว
ไมควรประพฤติหรือปฏิบัติ แลววางหลักกําหนดเปนมาตรฐานซึ่งก็คือจริยธรรมนั่นเอง
ในปจจุบันรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางจริยธรรมใหแกเยาวชนมาก
ขึ้น สังเกตไดจากแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 อันมีเปาหมายหลักสําคัญคือ การพัฒนามนุษย ซึ่ง
หมายถึงการพัฒนาประชากร ใหมีความรูคูคุณธรรมเพื่อเปนประชากรที่มีคุณภาพตอไปในสังคม
คุ ณ ธรรมด า นจริ ย ธรรมคื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ดี ซึ่ ง จะถู ก กํ า หนดโดยสั ง คม เพื่ อ ให
ประชาชนมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่ถูกตอง ตลอดจนมีการตัดสินความถูกผิดของ
การกระทําตางๆ ไดอยางถูกตองดวย
ในปจจุบันสังคมไทยมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใชในการดําเนินชีวิตมากขึ้น
ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบตอแนวคิดเกี่ยวกับความถูกตองของการ
ประพฤติปฏิบัติซึ่งทําใหบุคคลเกิดความสับสนวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่ถูกตอง โดยเฉพาะ
ในชวงวัยรุนซึ่งเปนระยะที่เด็กมีการปรับตัวในหลายๆ ดาน มีอารมณที่รุนแรง มีการแสดงออกของ
พฤติก รรมอยางเต็มที่ จะมีการแสดงพฤติกรรมบางอยางที่แสดงความขัดแยง สับสน เชน การ
แสดงออกในเรื่องเพศ การยอมรับในความสัมพันธระหวางชายหรือหญิง การจับมือถือแขน การ
กอดจูบกับคูรัก ตลอดจนการมีเพศสัมพันธกับคูรักที่มีเพศเดียวกันกับตน ดวยเหตุนี้เจตคติและ
คานิยมเกี่ยวกับการแสดงออกของความสัมพันธทางเพศในปจจุบันจึงเปลี่ยนไปจากอดีตอยางเห็น
ได ชั ด สิ่ ง หนึ่ ง เป น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสถานเริ ง รมย ห า งสรรพสิ น ค า สื่ อ ด า นต า งๆ ทั้ ง
นิตยสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร และอินเทอรเนต ตลอดจนการสื่อสารทางเทคโนโลยี
ตางๆ ซึ่งเปนสิ่งยั่วยุใหเกิดกิเลสลุมหลง
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เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดลอมก็เอื้ออํานวยใหวัยรุนเรียนรูเรื่องเพศ
มากขึ้นจึงทําใหวัยรุนมีทางเลือกในการแสดงออกทางเพศมากขึ้น อันสงผลใหวัยรุนไดรับรูและ
ยอมรับความสัมพันธที่เกิดจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ถูกตอง เชน พฤติกรรม
รักรวมเพศ (Homosexual Behavior) โดยที่เมื่อกอนบุคคลเหลานี้พยายามปดบังซอนเรนพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนนี้ เนื่องจากเห็นวาเปนพฤติกรรมที่นารังเกียจ ผิดหลักศาสนา ดังจะเห็นไดในศาสนา
คริสตที่บันทึกไวในคัมภีรไบเบิ้ลวา การมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันเปนบาป และ
มีการลงโทษใหถึงแกความตายหากผูใดปฏิบัติเชนนั้น ( พัชรวัลย กําเนิดเพชร , 2530 อางถึงใน
สุจิตรา อุสาหะ, 2534 ) และยังพบวาผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ยังรูสึกวาพวกเขาไดรับแรงกดดัน
จากการถูกกระทํา (Treatments) จากสังคมดวยการถูกตีตราวาเปนพวกที่แตกตางจากสังคม และ
วัฒนธรรม (Hereck , 1991, 1993 ; Rivero , 1991 cited in Patterson , 1995) แตในปจจุบัน
พฤติ ก รรมเหล า นี้ ไ ด รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากการที่ ส มาคมจิ ต แพทย อ เมริ กั น
(American Psychiatic Association : APA) ไมไดถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดปกติหรือ
วิตถาร ตามการจําแนกความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistic Manual of Disorder หรือ
DSM III) ตั้งแตป ค.ศ. 1974 ( รักใจ จินตวิโรจน , 2541 ) และผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศไดมีการ
เรียกรองสิทธิ ใหมีการยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ และใหพฤติกรรมเหลานี้ถือเปนเรื่องปกติ
เหมือนคนทั่วไป ( Morris ,1997 )
ในสังคมไทยไดปรากฏหลักฐานวามีพฤติกรรมรักรวมเพศตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน ซึ่งวรรณกรรมตางๆ ในยุคนั้นใชคําวา “เลนเพื่อน” แทนพฤติกรรมรักรวมเพศของหญิง
ชาววัง การเลนเพื่อนในเวลานั้นเปนเรื่องที่นารังเกียจ และไดมีการตราเปนกฎหมายลงโทษผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ (อริน พินิจวรารัตน , 2527 อางถึงใน สุจิตรา อุสาหะ , 2534) แตเมื่อวันเวลา
ผานไป สังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลมาอยางรวดเร็ว จึงมีแนวโนมที่จะยอมรับ
พฤติกรรมดังกลาวมากขึ้น และทําใหบุคคลเหลานี้กลาแสดงออกอยางเปดเผยมากขึ้น ดังจะเห็นได
จากการจั ด กิ จ กรรมเฉพาะ เช น ผั บ หรื อ บาร เ กย ฯลฯ นอกจากนี้ สื่ อ มวลชนก็ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงคานิยม โดยสื่อตางๆ ไดมีการเปดเผยหรือนําเสนอความสัมพันธแบบรักรวมเพศและ
การยอมรับบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศอยางกวางขวาง ( รักใจ จินตวิโรจน , 2541 ) สังคม
จึงมีแนวโนมที่จะยืดหยุนและยอมรับพฤติกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น อันสงผลใหเกิดปญหาทางสังคม
ดังจะเห็นไดจากปญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมทางเพศที่เกิดจากความหึงหวงตอคูรักรวมเพศ
ของตน การล อ ลวงข ม ขื น เด็ ก เพศเดี ย วกั น ที่ อ อ นวั ย กว า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการทางเพศ
นอกจากนี้พวกรักรวมเพศมักมีความสัมพันธที่ไมถาวร มีการเปลี่ยนแปลงคูกันอยูเสมอ ทําใหเกิด
ปญหาอันเนื่องมาจากความสําสอนทางเพศ เชน โสเภณีรักรวมเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อาทิ
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กามโรค และโรคภูมิคุมกันบกพรอง (Acquire Immune Deficiency Syndrome : AIDS) ตลอดจน
ปญหาการติดยาเสพติด ปญหาดานความประพฤติ และปญหาอาชญากรรมรุนแรง (Rotheram Borus et al., 1995)
จากที่กลาวมา เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงตอการเกิดปญหาตางๆ ทั้งในระดับบุคคลและ
สังคมที่เกิดขึ้นนี้ วัยที่จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหามากที่สุดคือ วัยรุน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ตลอดจนเปนวัยที่กําลังแสวงหา
เอกลักษณ (Identity) ของตนเองเพื่อพัฒนามโนภาพของตนที่จะยึดถือเปนรูปแบบตอไปในวัย
ผูใหญ สิ่งสําคัญคือ วัยนี้เปนวัยที่ความพึงพอใจตอเพศใดเพศหนึ่งจะปรากฏใหเห็นเดนชัด (Anna
Freud , 1965 cited in Sours , 1972) โดยเฉพาะชวงวัยรุนตอนกลางถึงตอนปลาย และนอกจากนี้
พฤติกรรมรักรวมเพศยังพบไดบอยมากในวัยรุน (Kinsey , 1953 cited in Francoeur , 1982 ;
Remafedi , 1985) โดยเฉพาะพฤติกรรมรักรวมเพศ จะมีการแสดงออกอยางเดนชัดในเพศชาย
มากกวาเพศหญิง และพบวาชายรักรวมเพศมักเปนพวกรักรวมเพศแท ซึ่งมีการปฏิบัติทางเพศเฉพาะ
เพศเดียวกันมากกวากลุมหญิงรักรวมเพศ (Powell , 1987)
ดังนั้น ผูวิจยั จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกีย่ วกับพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศระหวางวัยรุนชายและวัยรุน หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงแนวโนม
เจตคติ คานิยม และจริยธรรมของวัยรุนในปจจุบันวาเปนอยางไร โดยเฉพาะการตัดสินหรือกําหนด
คุณคาของการกระทําหรือความประพฤติของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศวาถูกตองเหมาะสม
หรือผิด ไมควรประพฤติ ปฏิบัติอยางไร
ซึ่งการตัดสินถึงความถูกหรือผิดของพฤติกรรม
ความสัมพันธลักษณะตางๆของชาย
หรือหญิงในสังคมนั้นตองอาศัยเกณฑและมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่บุคคลไดรับจากวัฒนธรรมในสังคมเปนหลัก
เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวา
พฤติกรรมใดถูกควรประพฤติปฏิบัติ หรือพฤติกรรมใดผิดไมควรประพฤติปฏิบัติ (McDougal ,
1948 cited in Bussey and Maugan , 1982) ที่สําคัญคือ ผลการศึกษานี้จะทําใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงดานความคิด เจตคติ คานิยมในสังคมไทยในปจจุบันตอการตัดสินความถูกหรือผิดของ
พฤติกรรมความสัมพันธของชายรักรวมเพศที่แสดงออกทั้งในที่สาธารณะและสถานที่มิดชิดวาเปน
อยางไร นอกจากนี้ผลการศึกษานี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางแกครู ผูปกครอง และหนวยงาน
ตางๆ ที่เกีย่ วของกับการอบรมเลี้ยงดู สงเสริม และปลูกฝงเจตคติ คานิยมการประพฤติปฏิบัติตัว
และการแสดงออกทางสังคมแกเด็กและเยาวชนใหประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของไทย
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
“วัยรุน” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา "Adolescence" มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา
"Adolescere" ซึ่งมีความหมายวา “การเจริญเขาสูวุฒิภาวะ” (Forischa – Kovach , 1983) นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหคํานิยามของคําวา วัยรุน ดังเชน
Hall (G. Standley Hall อางถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวฒ
ุ ิสาร, 2530) ไดกลาวถึงวัยรุนซึ่ง
อยูในวัยของความสับสนวุนวายวา “Strum & Drang” หรือ “Storm & Stress” ซึ่งเปนระยะที่เด็กมี
ความสับสน มีการแสดงออกทางอารมณที่รุนแรง มีความกดดัน และ Hall ยังเชื่ออีกวาลักษณะ
อารมณ ที่ สั บ สนของวั ย รุ น เกิ ด จากความขั ด แย ง ของแนวโน ม หลายๆ อย า งที่ เ ป น ไปได ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยลักษณะของวัยรุนจะแปรเปลี่ยนไปมาไดงาย และเมื่อผานพนวัยนี้วัยรุนจะเขาสู
การบรรลุวุฒิภาวะซึ่งอยูในชวงอายุ 22-25 ป
Rogers (1972) กลาวถึงวัยรุนวา วัยรุนหมายถึง การกาวไปสูวุฒิภาวะ (To grow into
maturity) ซึ่งเปนวัยที่ยางเขาสูความเปนผูใหญ โดยพิจารณารวมกับความเจริญเติบโตทางดาน
รางกายเพื่อไปสูวุฒิภาวะในวัยผูใหญตอไป
Erikson (Erikson , 1968 cited in Vander-Zanden , 1993) มีความเชื่อวา วัยรุนเปนวัยที่
จําเปนในการแสวงหาเอกลักษณแหงตน (Ego-Identity) นั่นคือ การคนหาตัวเองวาเขาเปนใคร และ
แทจริงแลวตองการอะไร เพื่อกําหนดบทบาท หนาที่ และความสามารถของตนเอง อันจะนําไปสู
การเรียนรูที่จะเติบโตเปนผูใหญที่รูความสามารถของตนและวางแผนการใชชีวิตที่เหมาะสมตอไป
ในคนที่หาเอกลักษณแหงตนจะมีลักษณะที่สามารถมองตนเองวาเปนบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิ์และหนาที่
ของตนเองแยกจากบุคคลอื่น แตสามารถแสดงความนิยมในสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมกับบุคคลอื่นได
Lewin (Kurt Lewin อางถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร , 2530) พูดถึงพัฒนาการวัยรุน
โดยเน น ว า วั ย รุ น เป น วั ย ที่ เ ป น ช ว งต อ ระหว า งวั ย เด็ ก และวั ย ผู ใ หญ เด็ ก จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สถานะการเปนสมาชิกของกลุม โดยยายจากกลุมเด็กไปสูกลุมผูใหญ (Social Locomotion) ซึ่งการ
เปลี่ยนกลุมนี้ทําใหเด็กเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ของตน พฤติกรรมบางอยางที่เคยทําไดเมื่อ
สมัยเด็กก็ไมสามารถทําได ในขณะเดียวกันพฤติกรรมบางอยางในวัยผูใหญก็มีลักษณะคลุมเครือวา
ทําไดหรือไม เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการขับรถ ที่เด็กจะถูกหาม ในขณะที่พฤติกรรม
ความรับผิดชอบ เด็กจะถูกคาดหวังจากสังคมของผูใหญ ทําไหเด็กกาวไปสูสภาวะที่ไมแนนอนทาง
สังคมและจิตใจ อันจะกอใหเด็กเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ ซึ่งสงผลใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่
ไมแนนอน และบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมบางอยางตอตานสังคมและสังคมไมยอมรับ
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Hurlock (1973) ไดใหความหมายของวัยรุนวาเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ
ซึ่งมีการเจริญเติบโตทั้งทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา และสังคม ซึ่งพัฒนาการทั้ง 4 ดานนี้จะ
พัฒนาไปดวยกัน ในวัยนี้จะเปนชวงที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยหนุม-สาวอยางเดนชัด
Sebald (1984) กลาววาวัยรุนเปนผลสะทอนของภาวะที่มีความรุนแรงและสับสนของ
อารมณ (Storm & Stress) เปนวัยแหงการพยศหรือไมเชื่อฟง และมักจะมีโลกหรือสังคมสวนตัว
ในทางสังคม (Social Sense)วัยรุนหมายถึง ประสบการณของการผานพนจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ
ในสวนของประเทศไทยนั้น มีนักวิชาการของไทยใหนิยามของคําวา วัยรุนแตกตางกัน
ดังนี้
ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร (2530) ไดกลาวถึงวัยรุนวาเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการในดานตางๆ ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา บุคลิกภาพ และสังคม ตลอดจนพัฒนาการ
ทางอารมณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลตอเจตคติ ความคิด และพฤติกรรมความสนใจของเด็ก
วัยรุน
สุพัตรา สุภาพ (2535) กลาววาวัยรุนเปนวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ เปนวัยที่
อยูระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ หรือเปนวัยยางเขาสูความเปนหนุม-สาว เปนวัยที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอความเจริญทางดานอื่นๆ เชน อารมณออนไหวงาย เต็มไปดวย
ความเพอฝน มีอุดมคติสูง มักมองสิ่งตางๆ ในแงดี ดังนั้นถาหากมีความผิดหวังหรือไมสมปรารถนา
ก็จะเสียใจมาก ไมคอยเดินทางสายกลาง เพราะถารักก็รักสุดใจ ถาเกลียดก็เกลียดสุดใจเชนกัน
นอกจากนี้ยังตองการใหเพื่อนหรือสังคมยอมรับ ตลอดจนมีความรักเพื่อนตางเพศ รักความอิสระ
และตองการความอบอุน เปนตน
ศรีเรือน แกวกังวาล (2538) กลาววา ชวงวัยรุน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 12-25 ป
เนื่ อ งจากเด็ก ทุก วัน นี้ตองอยูในสถานศึก ษานานขึ้น จึงทํา ใหการเปน ผูใ หญที่ พึ่งตัว เองไดทาง
เศรษฐกิจตองยืดระยะเวลาออกไปอีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหมทําใหเด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจชากวา
ยุคสมัยที่ผานมา
จากนิยามของวัยรุนดังที่กลาวมาพอจะสรุปไดวาวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ และจากการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกมีความรุนแรง สับสน ดังนั้นผูที่ใกลชิดจึงควรรับรูและเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อใหเด็กไดเกิดความเชื่อมั่นที่จะแสวงหาเอกลักษณของตนและมีพัฒนาการ
ไปสูวัยผูใหญหรือวัยที่มีวุฒิภาวะในทุกๆ ดานอยางเหมาะสม
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พัฒนาการของวัยรุน
วั ัยรุนจัดวาเปนวัยที่สําคัญเนื่องจากวัยนี้เปนวัยแหงการเชื่อมตอระหวางวัยเด็กและวัย
ผู ใ หญ วั ย รุ น จึ ง พบกั บ การเปลี่ ย นแปลงในหลายๆ ด า น ซึ่ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการในแตละชวงของวัยรุน (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร,
2530) ดังตอไปนี้
1. วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาสูวัยรุน โดยอยูในชวง
อายุ 13-15 ป วัยรุนในชวงนี้จะเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตอ
สภาพรางกายที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมของเด็กวัยรุนระยะนี้จงึ มุงเขาหาตนเอง มีความสนใจในรูปราง
ของตน เพงพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได
จากภายนอกและการเปลี่ยนแปลงรางกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
2. วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) อยูในชวงอายุ 15-18 ป ชวงนี้เปนชวงที่
ผานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดแลว เด็กระยะนี้จะมุงความสนใจเพื่อคนหาเอกลักษณ
แหงตน เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมของเด็กวัยรุนระยะนี้จะชอบอิสระ ชอบทดลอง และ
ตองการเปนตัวของตัวเอง โดยมีเจตคติและคานิยมของตนเอง ตลอดจนมีการวางแผนในอนาคต
นอกจากนี้เด็กยังเริ่มมีความสัมพันธกับเพื่อนเพศตรงขามอีกดวย
3. วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) อยูในชวงอายุ 18-21 ป ระยะนี้เปนชวง
สุดทายกอนที่จะเขาสูวัยผูใหญ เปนระยะที่เด็กเริ่มจัดรูปแบบของตนเอง เริ่มมีการฝกความชํานาญ
ในสายอาชีพของตนเพื่อมุงหวังจะทําในอนาคต เชน การเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาสาขาอาชีพ
ตางๆ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังรูจักตนเอง และสามารถเชื่อมโยงบทบาทหนาที่ของตนเองใหเขากับ
สังคมใหมที่ตนอยู รูคุณคาของชีวิตและสรางจุดมุงหมายของชีวิต ตลอดจนมีมุมมองตอสังคมกวาง
ขึ้น
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยใหผูที่เกี่ยวของกับวัยรุนสามารถเขาใจพฤติกรรมตางๆ ของ
วัยรุนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา บุคลิกภาพและสังคม อารมณ และจริยธรรม จึงจะขอกลาวถึง
พัฒนาการในดานตางๆ ที่สําคัญของวัยรุนดังตอไปนี้
พัฒนาการทางดานรางกายของวัยรุน (Physical Development in Adolescence)
ระยะวัยรุนเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้มีผลตอเจตคติ ความคิด พฤติกรรม และความสนใจของวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางรางกายไดรับ
อิทธิพลหลักมาจากขบวนการบรรลุวุฒิภาวะของแตละคน ซึ่งถูกกําหนดโดยพันธุกรรมแตกําเนิด
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การเเปลี่ยนแปลงในวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตอมไรทอ (Endocrine Gland) และฮอรโมน
(Hormone) ซึ่งสงผลใหเด็กเขาสูวัยรุนหรือเรียกวา “วัยแรกรุน” (Puberty) ซึ่งเปนระยะที่เด็กเขาสูวัย
หนุมสาว (Age of Manhood) อันกอใหเกิดวุฒิภาวะทางเพศและระบบสืบพันธุ โดยเริ่มจากการที่
เด็กหญิงมีการขยายตัวของรังไข และเด็กชายมีการเจริญของตอมขังน้ํากาม (Prostate Gland) และใน
ระยะนี้เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (Growth Spurt) โดยมีการเพิ่มสวนสูงและน้ําหนักอยาง
เห็นไดชัด ซึ่งระยะนี้มักอยูในชวงเวลาประมาณ 2 ป
วัยแรกรุน จะมีพัฒนาการเปนระยะ โดย Hurlock (1973) ไดแบงออกเปน 3 ระยะคือ
1. กอนระยะเริ่มรุน (Prepubescent Stage) เปนระยะที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย เริ่มมีความแตกตางระหวางเพศชายและหญิง เชน การเริ่มมีหนาอก เชิงกรานกวางและลึก
ในเพศหญิง สวนเพศชายเริ่มมีเสียงแตก มีกลามเนื้อ ไหลกวาง สวนพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ
ยังไมพัฒนาเต็มที่
2. ระยะเริ่มรุน (Pubescent Stage) ระยะนี้มีการสรางเซลลสืบพันธุ (Sex Cell) ซึ่ง
เปนอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ (Sex Organs) แตการเปลี่ยนแปลงทางรางกายยังไมสมบูรณ
3. ระยะหลังเริ่มรุน (Postpubescent Stage) เปนภาวะที่บรรลุวุฒิภาวะทางเพศอยาง
สมบูรณ กลาวคือ อวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุมีพัฒนาการเต็มที่ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
เพศเปนไปอยางเต็มที่
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ ไดรับอิทธิพลมาจากฮอรโมนจากตอมพิทูอิ
ทารี (Pituitary Gland) ซึ่งผลิตฮอรโมนที่สําคัญ 2 ชนิดคือ Growth Hormone ซึ่งเปนฮอรโมนที่ทํา
ใหเด็กมีการเพิ่มน้ําหนักและสวนสูงอยางรวดเร็ว และ Gonadotropic Hormone ซึ่งเปนฮอรโมนที่
ชวยใหมีการพัฒนาทางเพศและทําใหเด็กบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ (Vander - Zanden , 1993)
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะแยกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. การเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิ (Primary Sex Characteristics) เปนการเปลี่ยนแปลง
ของอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุโดยตรง เชน การขยายตัวของรังไข ทอรังไข มดลูกในเพศหญิง
ทําใหเด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก (Menarche) การศึกษาสวนใหญพบวาเด็กในประเทศที่
พัฒนาแลวหรือประเทศที่มีสาธารณูปโภคอุดมสมบูรณเด็กหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกเมื่อ
อายุ 12-13 ป สวนเด็กหญิงที่ครอบครัวมีฐานะดีในอาฟริกาและเด็กหญิงชาวบันทุ (Bantu) ของ
อาฟริกาใต เด็กหญิงชาวกิกูยา (Kikuya) ในประเทศเคนยา เด็กหญิงชาวกาลาฮารี (Kalahari) และ
เด็กหญิงชาวนิวกินี เริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 13.4 ป 15.5 ป 15.9 ป 16.5 ป และ 17 ป
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ตามลําดับ (Eveleth , 1986; Howell , 1979; Tanner , 1972 cited in Vander-Zanden , 1993)
สําหรับประเทศไทยนั้น ชวงอายุของการมีประจําเดือนครั้งแรกเริ่มตั้งแต 8 ป จนถึง 13.5 ป
(สมหมาย คชนาม, 2535) สวนในเด็กชายจะมีการขยายตัวของทอน้ําเชื้อและอวัยวะเพศชายจะมีการ
แข็งตัวได ทําใหเด็กเกิดภาวะ “ฝนเปยก” (Wet Dream) ซึ่งเปนการหลั่งน้ําเชื้อขณะหลับ โดยจะ
เกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 14-15 ป (Gaddis & Brooks-Gunn , 1985 cited in Vander-Zanden , 1993)
2. การเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิ (Secondary Sex Characteristics) เปนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศที่ไมเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ เชน การมีหนาอกขยายใหญ การมีขนในที่ลับ การ
มีขนตามลําตัว ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของผิวและเสียงพบวาในเด็กชายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
นี้เมื่ออายุ 13-16 ป สวนในเพศหญิงจะเกิดเมื่ออายุ 9 หรือ 10 ป (Conger & Galambos , 1997)
จากที่กลาวมา จะเห็นวาวัยรุนมีการเจริญเติบโตทางรางกายทั้งดานสวนสูงและน้ําหนัก
โดยเฉพาะในระยะแรกของการเขาสูวัยแรกรุน ซึ่งเปนวัยที่เด็กจะเริ่มเขาสูวัยหนุมสาว อันกอใหเกิด
วุฒิภาวะทางเพศ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดรับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของตอมไรทอ และฮอรโมน ซึ่งกระตุนใหเกิดความตองการทางเพศ โดยจะเห็นวา ในเด็กหญิงจะมี
วุฒิภาวะทางเพศเร็วกวาเด็กชาย (Bayley,1965 ;Parker ,1960 ;Sullivan ,1971 ;Tanner,1962 and
Vincent ,1961 อางถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร , 2530) นอกจากนี้การเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วนี้ จะมีผลตอการรับรูตนเองของวัยรุน ทั้งในสวนของการเปลี่ยนแปลงการรับรูภาพพจนของ
ตนจากแบบเดิมไปสูการรับรูภาพพจนใหม ทําใหเด็กเกิดการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง โดยใน
ระยะแรกเด็กจะมุงคิดและพิจารณาตนเอง แตเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือสังคมภายนอกจะ
ทําใหเด็กเริ่มสนใจบุคคลรอบตัวทั้งกลุมเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนตางเพศ ตลอดจนสภาพการณ
อื่นๆในสังคม
พัฒนาการทางดานปญญาของวัยรุน (Cognitive Development in Adolescence)
พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากทั้งทางดานความคิด
ความเขาใจ และการใชเหตุผล ฯลฯ โดยการเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญาของวัยนี้แยกไดเปน 2
ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปลงทางดานปริมาณ (Quantitative) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ความสามารถในการรับรูสิ่งต างๆ ไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สวนอีกลักษณะคือการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพ (Qualitative) เปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความมีเหตุผล และ
ความสามารถในการแกปญหาไดดี (Elkin , 1968 cited in Forischa-Kovach , 1983) การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพนี้เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง “เชาวปญญา”
(Intelligence) อันเปนความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณ ความสามารถในการเก็บจํา และ

9

ความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหวัยรุนคนพบจุดยืน
และความตองการของตนเอง (Ego-Identity) เพื่อเปนประโยชนตอพัฒนาการในวัยผูใหญตอไป
พัฒนาการดานความคิดความเขาใจของเด็กวัยรุนมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็ก โดยเด็กวัยรุน
จะสามารถตั้งสมมติฐาน พิสูจนสมมติฐาน สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง มีหลัก
ในการคิดหาเหตุผล และสามารถรับรูสิ่งตางๆ ไดงายและเร็ว โดย Piaget (Piaget , 1977 อางถึงใน
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท , 2536) ไดแบงระดับพัฒนาการทางปญญาออกเปน 4 ขั้นใหญๆ คือ
1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) เปนขั้นพัฒนาการ
ของทารกวัย 0-2 ป เด็กจะเรียนรูที่จะใชอวัยวะ แสดงพฤติกรรมตางๆ เด็กเริ่มมีการลองผิดลองถูก
และสามารถแกปญหางายๆ ไดโดยอาศัยประสบการณและการเลียนแบบ
2. ขั้นกอนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) จะอยูในชวงอายุ 2-7 ป ซึ่งเปนชวงที่
เด็กเริ่มสรางกฎเกณฑทางสังคมงายๆ แตเด็กยังขาดความสามารถที่จะคิดแบบปฏิบัติการ หรือขาด
ความสามารถในการมีมโนทัศนที่เปนเหตุผลเชิงตรรก
3. ขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม (Concrete Operation) ซึ่งจะอยูในชวงอายุ 7-12 ป เด็ก
จะเริ่มเขาใจภาษาและความหมายของสัญลักษณ และมีการใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิดและ
สรางกฎเกณฑตางๆ ที่สําคัญคือเด็กจะลดตนเองเปนศูนยกลางลง (Reduce Centration) ทําใหมี
มุมมองกวางขึ้นแตยังมีขีดจํากัดอยู
4. ขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม (Formal Operation) เปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กในวัยตั้งแต 12 ปขึ้นไป โดยในระยะนี้เด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาที่จะพัฒนาสูระดับ
วุฒิภาวะสูงสุด
คือเด็กเริ่มมีการกระจายความสนใจไปอยางเทาเทียมกันในหลายองคประกอบ
( Decentration ) สามารถคิดยอนกลับ และแสดงความเขาใจการหักลางและการทดแทนกันได ที่
สําคัญคือสามารถใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตลอดจนมีการคํานึงถึงความสัมพันธเชิงตรรก ทําให
เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เปนนามธรรมได
พัฒนาการทางสติปญญาสงผลโดยตรงตอบุคลิกภาพของเด็กวัยรุน ทําใหเด็กมีการรับรู
ภาพพจนใหมของตนเอง และสามารถรูและเขาใจตนเอง ทําใหเด็กสามารถคนหาเอกลักษณที่
แทจริงของตนได นอกจากเด็กจะสามารถรูความคิดของตนเองแลว เด็กยังสามารถรูความคิดเห็น
ของคนอื่นดวย ทําใหเด็กที่เคยมีลักษณะยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) ลดการยึดตนเอง
เปนศูนยกลางลงเมื่อเด็กโตขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงนี้เองจะทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคนรอบ
ขางมากขึ้น มีมุมมองตางๆ ไดหลายแงมุม รวมถึงการเปลี่ยนความสัมพันธกับบุคคลใกลชิดใหม
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นอกจากนี้ ความสามารถทางสติปญญายังผลักดันใหเด็กสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ตลอดจน
สามารถประเมินบุคคลอื่นซึ่งจะมีผลตอการสรางเจตคติ และความรูสึกตอบุคคลเหลานั้นใหม ซึ่ง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดเห็นตอสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตอไป
พัฒนาการทางดานบุคลิกภาพและสังคมในวัยรุน (Personal and Social Development
in Adolescence)
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของวัยรุนเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก ซึ่งทํา
ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ซึ่ง Erikson (Erikson, 1960 cited in Vander-Zanden,
1993) ไดกลาวถึงงานพัฒนาการที่สําคัญในระยะวัยรุน คือการคนหาเอกลักษณแหงตน (EgoIdentity) วา เปนการคนหาตัวเองเพื่อที่จะรูวาตัวเองเปนใคร มีความตองการอะไร เพื่อกําหนด
บทบาทหนาที่ ความสามารถของตนเอง ถาระยะนี้เด็กประสบความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณ
เด็กจะรูบทบาทหนาที่ ความตองการของตนเอง ทําใหเติบโตเปนผูใหญที่รูความสามารถของตนเอง
มีการวางแผนการใชชีวิตที่เหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ ในทางตรงกัน
ขาม ถาวัยรุนประสบความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณวัยรุนจะเกิดความสับสนในบทบาท
หนาที่ และความตองการที่แทจริงของตนเอง ทําใหเติบโตเปนผูใหญที่มีแบบแผนชีวิตที่ไมแนนอน
ไมรูทิศทางที่จะดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การคนหาเอกลักษณในวัยรุนเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากเปน
จุดสําคัญที่เด็กรูจักตนเองเพื่อจะนําไปสูการวางแผนชีวิตในอนาคต การที่เด็กวัยรุนจะรูจักตนเอง
หรือหาเอกลักษณของตนเองไดนั้น ประสบการณชีวิตนับเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการหา
เอกลักษณอยางยิ่ง ดังนั้นโอกาสและความมีอิสระของวัยรุนจะเอื้อใหเด็กคนพบตนเองไดดีขึ้น การ
คนหาเอกลักษณของวัยรุนแตละคนจะไมเทากัน วัยรุนที่สามารถคนหาเอกลักษณของตนไดอยาง
สมบูรณจะสามารถประเมินความสามารถ ความเชื่อ และบทบาทของตน เพื่อปรับตัวตอสังคมได
เปนอยางดี สวนคนที่ยังหาเอกลักษณของตนไมสําเร็จ ผูที่มีเอกลักษณไมแนนอน และผูที่ยังมีความ
สับสนในการหาเอกลักษณแหงตน จะไมสามารถแสวงหาความตองการที่แทจริงของตนได วัยรุน
เหล า นี้ จะขาดความมั่ น ใจ และสั บ สนในบทบาทหน า ที่ ข องตน ที่ สํ า คั ญ คื อ จะไม ส ามารถคิ ด
วางแผนอนาคตของตนได ทําใหพวกนี้ปรับตัวตอสังคมภายนอกไดไมดี และไมรูคุณคาของชีวิต
ของตนเองในอนาคต ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการปรับตัวในสังคม เกิดความสับสน วิตกกังวล และมี
พฤติกรรมที่เปนปญหาในที่สุด (Marcia , 1966, 1967, 1970 อางถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร,
2530)
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พัฒนาการทางอารมณของวัยรุน (Emotional Development in Adolescence)
วั ย รุ น เป น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ ง า ย โดยเฉพาะช ว งวั ย รุ น ตอนต น
เนื่องจากในระยะนี้เด็กจะมีการปรับตัวตอสิ่งตางๆ มากมาย เชน การปรับตัวทางดานรางกายที่
เปลี่ยนไป การปรับตัวทางดานสติปญญา และการปรับตัวตอสังคมรอบตัว จากการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหวัยรุนมีลักษณะอารมณแบบพายุบุแคม (Storm & Stress) คือมีอารมณรุนแรง สับสน
แปรเปลี่ยนกลับไปกลับมาไดงาย บางครั้งสภาวะทางอารมณของเด็กวัยนี้จะเปนลักษณะที่เรียกวา
“Heightened Emotionality” ซึ่งเปนสภาวะทางอารมณที่เบี่ยงเบนไปจากปรกติและมักเกิดไดหลาย
แบบ เชน การทะเลาะวิวาท การจูจี้ในเรื่องอาหาร การแสดงอารมณรุนแรง ทั้งอารมณเศราหมอง
ซึม หรือการใชกลไกแหงการตอตานเปนตน(Hall , 1916 อางถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร ,
2530)
อารมณหนึ่งที่มักพบในวัยรุนคือ “ความรัก” ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธของบุคคล
ดวยการประเมินบุคคลฝายตรงขามเพื่อสรางเจตคติ และความรูสึกตอบุคคลนั้น ขั้นตอนในการเกิด
ความรูสึกที่เรียกวา “รัก” นี้ เปนขบวนการที่สลับซับซอน ตองอาศัยพัฒนาการหลายดานประกอบ
กัน โดยเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน เด็กจะเริ่มมีการนัดพบ (Dating) กับเพศตรงขามเพื่อสรางโอกาสใน
การคนหาความสัมพันธทางเพศที่ตนตองการ และวัยนี้เปนวัยที่แสดงความพึงพอใจตอเพศใดเพศ
หนึ่งปรากฏใหเห็นชัด (Anna Freud , 1965 อางถึงใน สุจิตรา อุสาหะ , 2534) โดยเฉพาะชวงวัยรุน
ตอนกลางถึงตอนปลาย ดังนั้นพัฒนาการดานความรักหรือการสรางความสัมพันธของวัยรุนนี้ สวน
ใหญจะเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศเขามาเกี่ยวของอยางเห็นไดชัด นอกจากนั้นในวัยนี้ยังแสดง
พฤติกรรมรักรวมเพศไดบอยกวาทุกวัยอีกดวย (Kinsey , 1953 cited in Francoeur ,1982;Remafedi,
1985)
ดังนั้นจึงขอกลาวถึงพัฒนาการทางดานความสัมพันธแบบรักรวมเพศ (Homosexuality)
ดังตอไปนี้
ความสัมพันธแบบรักรวมเพศ (Homosexuality)
ความสัมพันธแบบรักรวมเพศ หมายถึง ผูชายหรือผูหญิงที่มีความรักและชอบพอทาง
เพศ (Sexual Preference) กับบุคคลเพศเดียวกัน ( Powell , 1987 ) และถือวาเปนพฤติกรรมที่ทาง
สั ง คมไม ย อมรั บ หากผู ใ ดมี พ ฤติ ก รรมดั ง กล า วมั ก จะถู ก ดู ถู ก ถู ก ประณาม และถื อ ว า เป น บาป
(Stigmatized) (Vander-Zanden , 1993 )
รักรวมเพศหรือโฮโมเซ็กชวล (Homosexual) เปนคําที่ใชไดทั้งกับชายและหญิง เมื่อ
ตองการเนนถึงเพศใดก็จะกลาวเจาะจงลงไปวา “รักรวมเพศชาย” (Male Homosexuality) หรือ
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“รักรวมเพศหญิง” (Female Homosexuality)คําอื่นที่มีความหมายเปนทางการนอยกวาโฮโมเซ็กชวล
คือ “เกย” (Gay) สําหรับในประเทศไทยเมื่อพูดถึงเกยเราจะหมายถึงคนรักรวมเพศที่เปนชาย แตจริง
แลวคํานี้ครอบคลุมถึงหญิงดวย เมื่อตองการเนนถึงคนรักรวมเพศหญิงจะใชคําวา “Gay Woman”
ซึ่งมีความหมายเดียวกับ “เลสเบี้ยน” (Lesbian) (ประนอม สโรมาน , 2524)
รักรวมเพศแบงออกเปน 2 แบบคือ รักรวมเพศแท หมายถึงพวกที่มีการปฏิบัติทางเพศ
เฉพาะกับเพศเดียวกันเทานั้น และ รักสองเพศ (Bisexual) หมายถึง พวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับเพศ
เดียวกันและเพศตรงขาม (สุจันทา อารีพรรค , 2524 อางถึงใน พรรุง วงศจรัสกุล , 2533)
รูปแบบของรักรวมเพศ
เราอาจแบง บุคคลรักรวมเพศ ออกไดเปน 2 ประเภท ตามสภาพทางจิต
ตันติผลาชีวะ , 2530 อางถึงใน พรรุง วงศจรัสกุล , 2533 ) ดังนี้

(เกษม

1. พวกที่ไมพอใจในความเปนรักรวมเพศหรือตองจําใจเปน ในทางจิตวิทยาเรียกเปน
โฮโมเซ็กชวล แบบ อีโก ดีสโทนิค (Ego Dystonic Homosexual)
2. พวกที่ยอมรับหรือพอใจในความเปนรักรวมเพศของตน ในทางจิตวิทยาเรียกเปน
โฮโมเซ็กชวล แบบ อีโกซินโทนิค (Ego Syntonic Homosexual)
จากรูปแบบของรักรวมเพศดังกลาว ทําใหแบงประเภทของการเปนรักรวมเพศตาม
พฤติกรรมที่แสดงออกเปนประเภทตางๆ (Hyde , 1982) ดังนี้
1. รักรวมเพศที่เกิดจากการขาดโอกาส (Deprivation Homosexuality) หรือรักรวม
เพศที่เปนไปตามสถานการณ (Situation Homosexuality) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแทนเมื่อบุคคล
ไมสามารถหาทางระบายความตองการทางเพศกับบุคคลตางเพศได
2. รักรวมเพศแบบแอบแฝง (Latent Homosexuality) ตามแนวคิดของ Sigmund
Freud เชื่อวา บุคคลมีแนวโนมที่จะเปนรักรวมเพศแตเก็บความรูสึกไวในระดับจิตไรสํานึก ทําใหมี
ความวิตกกังวลมาก บางคนจะใชกลไกปองกันตัวแบบทําตัวตรงขามกับความรูสึกที่ซอนเรนอยู
(Reaction Formation) โดยการทําตัวใหเปนชายชาตรีมากเกินไป หรือปฏิเสธการเปนรักรวมเพศ
นอกจากนี้รักรวมเพศแบบแอบแฝงยังมีความหมายที่แสดงถึงการตอบสนองทางจิตที่บุคคลสามารถ
ถูกกระตุนทางจิตไดดวยบุคคลที่มีเพศเดียวกับตนแตไมเคยมีความสัมพันธทางเพศจริง (Pomeroy ,
1968 อางถึงใน สุจิตรา อุสาหะ , 2534 )
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3. รักรวมเพศแบบที่ปกปดตน และรักรวมเพศแบบที่เปดเผยตน (Covert and Overt
Homosexuality)
รักรวมเพศแบบปกปดตน (Covert Homosexuality) เปนบุคคลที่ใชชีวิตสวนใหญ
ในเชิงรักตางเพศ ไมวาจะเปนการทํางานหรือสังคม ไมมีผูใดลวงรูถึงการมีพฤติกรรมรักรวมเพศ
ของบุคคลนั้น นอกจากเพื่อนใกลชิดและบุคคลที่เปนพวกรักรวมเพศดวยกัน
รักรวมเพศที่เปดเผยตน (Overt Homosexuality) บุคคลเหลานี้ไมปกปดการเปนรัก
รวมเพศของตน และหากมีโอกาสก็จะพยายามแสดงพฤติกรรมของตนใหเห็นเดนชัด
สําหรับพฤติกรรม รักรวมเพศในวัยรุนนั้นแบงออกเปน 2 แบบ ( ดวงใจ กสานติกุล,
2532 อางถึงใน พรรุง วงศจรัสกุล , 2533 ) คือ
1. พวกรักรวมเพศเทียม (Pseudohomosexual) เปนวัยรุนที่ยังไมแนใจในความเปน
ชายของตน ขณะเดียวกันก็หวาดหวั่นไมกลาที่จะลองรักกับบุคคลเพศตรงขาม ซึ่งความไมแนใจนี้
ก อ ให เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วล กลั ว ว า ตนจะกลายเป น พวกรัก ร ว มเพศ แต โ ดยมากพฤติก รรมหรื อ
ความรูสึกนี้จะเปนอยูเพียงชั่วครูชั่วคราว และจะหายไปเมื่อวัยรุนมีความมั่นใจในบทบาททางเพศ
ของตนมากขึ้น
2. พวกรักรวมเพศแท เปนพวกที่เปดเผยทั้งทางพฤติกรรมที่แสดงออก และความรูสึก
ของการเป น พวกรัก ร ว มเพศ แต ก็ เ ป น การยากที่ จ ะบอกว าวั ย รุ น คนไหนเป น รั ก ร ว มเพศจริ ง ๆ
เนื่องจากการมีพฤติกรรมรักรวมเพศในวัยรุนไมไดหมายความวาเขาเปนเชนนั้นไปตลอดชีวิต และ
วัยรุนเปนวัยที่มีลักษณะไมคงที่ ชอบทดลองหาประสบการณ แตถาเขายังกระทําพฤติกรรมรักรวม
เพศบอย สม่ําเสมอ แสดงวาเอกลักษณทางเพศของเขาเปนเชนนั้น
ดังนั้นวัยรุนที่สามารถยอมรับและเปดเผยตัวเอง (Coming Out) โดยการเปลี่ยนจากการ
สับสนในเอกลักษณ มาเปนการยอมรับในเอกลักษณของตนวาตนเปนรักรวมเพศ โดยผานการ
ตระหนักรู (Awareness) ซึ่งมีขั้นพัฒนาการ 3 ขั้น ( Plummer , 1981 ) คือ
1. การเริ่มหมกมุนกับตนเองวาตนเองเปนรักรวมเพศ (Egocentrism) ในขั้นแรกนี้จะ
เปน ขั้ น ที่ ย ากที่ สุด จะเริ่ ม ตั้ งแต ก ารที่ เ ขามั ก จะอยู คนเดี ย ว รู สึ ก ว า การเป น รัก รว มเพศตอ งเป น
ความลับ ความคิดเหลานี้จะวนเวียนอยูตลอดเวลา และความคิดที่วาเขาเปนรักรวมเพศจะคอยๆ
เพิ่มขึ้น โดยจะคอยๆ เริ่มทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน อานหนังสือ ดูภาพยนตร และหาความรู
จากบุคคลที่เปนรักรวมเพศ ซึ่งขณะนี้บางครั้งเขาอาจจะยังมีความคิดวาเขาเปนรักตางเพศ แตใน
ที่สุดเขาจะเปนคนที่สามารถตัดสินใจเองวาเขาเปนรักรวมเพศ
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2. การพบปะกั บบุ คคลรัก รว มเพศคนอื่น ๆ ในสั งคม (Sociocentric)
ในขั้น นี้
ความรูสึกผิด (Guilt) ความสับสนในเอกลักษณ (Identity Confusion) ความลับในเรื่องการเปนรัก
รวมเพศ และความคับของใจในเรื่องเพศ (Sexual Frustration) จะเริ่มลดลง เขาจะพบวาเขาแตกตาง
ไปจากคนปกติ แตก็ยังมีความยินดีที่เปนรักรวมเพศโดยเขาจะพบปะกับบุคคลรักรวมเพศคนอื่นๆ
เชน การไปเที่ยวบารเกย เปนตน
3. การขยายความสัมพันธไปสูกลุมบุคคลอื่นๆ ที่ไมใชรักรวมเพศ (Universalistic)
ในขั้นสุดทายนี้เขาจะเริ่มมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆที่ไมใชรักรวมเพศ เปดเผยหรือยอมรับ
เกี่ยวกับความเปนรักรวมเพศของตนเอง และพัฒนาเอกลักษณของตนเองดวย
สาเหตุของการเปนรักรวมเพศ
การระบุถึงสาเหตุของการเปนรักรวมเพศนั้นไมอาจเจาะจงถึงสาเหตุที่แนนอนได แต
เชื่อวาเกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกัน ซึ่งมีผลใหเกิดพฤติกรรม รักรวมเพศขึ้นคือ
1. สาเหตุจากพันธุกรรมและฮอรโมนในรางกาย
การศึ ก ษาด า นพั น ธุ ก รรม ได มี ก ารศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมโดยจาก
การศึกษาของ Kallman ( Kallman , 1952 cited in Hyde , 1982 ) ที่ไดศึกษาฝาแฝดที่เปนรักรวมเพศ
จํานวน 85 คู พบวาคูฝาแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ (Dizygotic Twin) 45 คู อาจไมเปนรักรวมเพศทั้ง
สองคน โดยถาคนหนึ่งเปนรักรวมเพศ อีกคนจะมีโอกาสเปนเพียงรอยละ 11.5 สวนคูฝาแฝดที่เกิด
จากไขใบเดียวกัน (Monozygotic Twin) จํานวน 40 คู จะเปนรักรวมเพศทั้งคู
การศึกษาดานฮอรโมน ไดศึกษาผลของฮอรโมนจากตอมไรทอที่มีตอการเปนรัก
รวมเพศ โดยตั้งขอสังเกตวาระดับฮอรโมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ในผูชายรัก
รวมเพศแตกตางจากผูชายที่เปนรักตางเพศหรือไมนั้นยังไมเปนที่ยืนยันแนนอน (Glass et al., 1940
cited in Hyde , 1982 ) สําหรับการศึกษาในกลุมเลสเบียนนั้น ลอเรนและคณะ (Loraine et al., 1971
cited in Hyde , 1982 ) พบวา เลสเบียนมีระดับของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) สูงกวา
กลุมควบคุมที่เปนหญิงรักตางเพศ และยังมีระดับฮอรโมนเอสโตเจน (Estrogen) ต่ํากวากลุมควบคุม
ดวยเชนกัน
2. สาเหตุจากสังคมหรือสิ่งแวดลอม ไดมีการศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมผิด
เพศ พบวา สาเหตุดานสภาพแวดลอมหรือสังคมและครอบครัวก็เปนสาเหตุที่ทําใหเด็กมีการพัฒนา
ผิดเพศและเปนรักรวมเพศในที่สุด
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การศึกษาดานครอบครัว พบวาความสัมพันธที่ไมดีระหวางเด็กกับบิดามารดา ที่
เปนเพศเดียวกันกับเด็ก โดยอาจเนื่องจากบิดามารดาดุเกินไป แยกทางกัน หรือเสียชีวิต รวมทั้ง
บทบาททางเพศของบิดามารดาไมเหมาะสม เชน พอออนแอ แมเปนผูนําและเปนใหญในครอบครัว
จะทําใหเด็กไมสามารถลอกเลียนลักษณะและบทบาททางเพศไดอยางถูกตอง และมีพัฒนาการผิด
เพศ (Gagnon , 1977; Maddox , 1982 cited in Lamanna and Reidmann , 1988) จากการศึกษานี้
อธิบายไดจากทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Sigmund Freud ที่เชื่อวา พฤติกรรมรักรวมเพศเกิดจากการ
ชะงักของพัฒนาการทางเพศในชวงอายุ 3-5 ป (Phallic Stage หรือ Oedipal Period) ซึ่งในชวงนี้
เด็กผูชายจะรักมารดา เด็กผูหญิงจะรักบิดา ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงตางก็อิจฉาบิดาและมารดาที่มี
เพศเดียวกับตน แตในที่สุดเด็กจะผานพัฒนาการขั้นนี้ไปไดดวยการเลียนแบบ (Identify) บิดาหรือ
มารดาที่ มีเพศเดียวกับตน โดยเด็กหญิงจะเลีย นแบบมารดาเพื่อหวังใหบิดารัก สวนเด็ กชายจะ
เลียนแบบบิดาเพื่อหวังใหมารดารัก แตบุคคลรักรวมเพศจะมีความรักฝงตรึงอยูกับบิดา มารดา ทีต่ า ง
เพศกับตน และเลียนแบบพฤติกรรม จึงทําใหเกิดความสับสนในเอกลักษณของตน นอกจากนี้การ
เลี้ยงดูผิดเพศเนื่องจากบิดามารดาไมตองการเพศที่แทจริงของเด็ก ก็อาจทําใหเด็กเกลียดกลัวชีวิตรัก
ตางเพศที่เขาพบเห็นเปนประจํา หรือเกิดการเขาใจผิดในความสัมพันธระหวางบิดามารดา เชน การ
ที่เด็กมีโอกาสเห็นบิดามารดารวมเพศกันแลวเขาใจผิดวาบิดากําลังทํารายมารดา อาจทําใหเด็กหญิง
เกลียดกลัวบิดาและผูชายคนอื่น จึงหันมาทําความรักจากเพศเดียวกันซึ่งนุมนวลกวา (ผกา สัตย
ธรรม, 2516 ; Pattaya Yaisoon , 1984 อางถึงใน สุจิตรา อุสาหะ, 2534 )
สวนการศึกษาดานสังคมหรือสภาพแวดลอม ไดแก ความสัมพันธของเด็กกับเพื่อน
หรือบุคคลอื่นในสังคม เชน การเลียนแบบพฤติกรรมของดารา นักรอง โดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมรักรวมเพศซึ่งเปนพฤติกรรมของตัวแสดงในภาพยนตรที่สามารถกระตุนอารมณของผูดู
ใหคลอยตามอารมณของนักแสดง ใหสรางภาพในสํานึกใหเกิดขึ้น ( ปยกุล เลาวัณยศิริ , 2530
อางถึงใน รักใจ จินตวิโรจน , 2541) จึงเปนสาเหตุใหเด็กมีพัฒนาการผิดเพศได ซึ่งอธิบายไดดวย
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
คือเด็กเลียนแบบจากตัวแบบที่
นาสนใจ ดึงดูด และเปนบุคคลที่เด็กชื่นชอบ ทําใหเด็กเลียนแบบพฤติกรรมนั้น โดยเฉพาะเมื่อ
พฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรงทางบวกจากสังคม คือสังคมยอมรับ ยกยอง จะมีผลใหวัยรุน
สรางตนในอุดมคติตามพฤติกรรมนั้น
นอกจากนั้นตามทฤษฎีพัฒนาการของ Kohlberg ไดอธิบายสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรมทางเพศวาเปนผลมาจากการพัฒนาความคิด และการกําหนดพฤติกรรมทางเพศของเด็ก
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นั้นจะเกิดขึ้นเพราะเขามีความคิดเกี่ยวกับตนเองวาเขาเปนหญิงหรือชาย โดยการเรียนรูจากการบอก
ของคนรอบขางวาเปนหญิงหรือชาย ( Berk , 1994 )
ปจจัยทางสังคมอีกอยางหนึ่งที่ถือวากําลังเปดกวางและไดรับการยอมรับในปจจุบันคือ
การมีแหลงนัดพบของพวกรักรวมเพศ เชน บารเกย หรือองคกรของพวกรักรวมเพศ เชน สภาผูนํา
เกยและเลสเบี้ยนผิวดําแหงสหรัฐอเมริกา (National Black and Lesbian Leadership Forum) ซึ่งคอย
เปนปากเปนเสียงใหกับชาวเกยและเลสเบี้ยนผิวดํา ดวยเหตุนี้จึงทําใหคนที่ยังหวั่นไหว สับสน และ
รูสึกผิดกับพฤติกรรมรักรวมเพศ เมื่อมีโอกาสไดพบคนที่เหมือนกับตนและใหความสุขทางเพศกับ
ตนจึงไดเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และประสบการณที่ไดรับจากแหลงนัดพบนี้จะสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้น และเปดเผยยิ่งขึ้น ดังเชนที่ Noris (Noris , 1995 อางถึงใน รักใจ
จินตวิโรจน , 2541) พบวา พวกรักรวมเพศมักจะใหความสําคัญกับความสัมพันธมากเปนพิเศษ แต
พวกเขาไมสามารถติดตอมีความสัมพันธไดงายเหมือนคนที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบปกติ จึงทําให
เกิดสถานที่ที่พวกเขาสามารถพบปะผูคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกันกับพวกเขา ซึ่งก็คือ ผับ คลับ และ
ดิสโกเธคของพวกเกย
พัฒนาการทางจริยธรรมของวัยรุน (Moral Development in Adolescence)
วัยรุนมีพัฒนาการทางความคิดแบบคิดเชื่อมโยงหาเหตุผล คํานึงถึงความเปนไปไดและ
เปนไปไมได คือ การตัดสินสิ่งใดจะคํานึงถึงสาเหตุและสถานการณที่แตกตางกัน ในวัยนี้จะเขาใจ
วา “กฎ” นั้นไมใชระเบียบที่ตายตัว แตเปนขอตกลงที่ควรเคารพและปฏิบัติตาม เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคม ซึ่งพัฒนาการนี้เปนผลมาจากการที่บุคคลมีสติปญญา ไดรบั การขัดเกลา
และเรีย นรูจากสังคม ในการพิจารณาความประพฤติใ นสังคมวาอยางไรที่ ถือวาถูก หรือดี ควร
ประพฤติ และอยางไรที่ถือวาผิดหรือชั่ว ไมควรประพฤติ ตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานทางสังคม
เรียกไดวาบุคคลนั้นมี “จริยธรรม” (Moral หรือ Morality) นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลาย
ทานไดใหความหมายของจริยธรรมไวแตกตางกันดังนี้
Piaget (1960) กลาววา จริยธรรมทุกอยางประกอบขึ้นดวยกฎเกณฑที่บุคคลยอมรับนับ
ถือ เพื่อการเปนที่ยอมรับของสังคม
Kohlberg (1964 , 1975) เชื่อวาจริยธรรมเปนความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนกลุมของ
กฎเกณฑหรือมาตรฐานทางวัฒนธรรมของการประพฤติปฏิบัติทางสังคม ซึ่งบุคคลไดรับเอาไวเปน
กฎเกณฑภายในของตนเอง โดยอาศัยกฎเกณฑจากสังคมเปนเครื่องตัดสินวาการกระทํานั้นถูกหรือ
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ผิด และจริยธรรมไมไดหมายถึงแคเพียงการกระทําสิ่งที่สังคมเห็นวาดีหรือถูกตองเทานั้น แตยัง
รวมถึงสิ่งที่บุคคลเลือกกระทําจากการตัดสินในสิ่งที่ขัดแยงกันอีกดวย
Good (1964) ใหความหมายของจริยธรรมวาหมายถึง การปรับพฤติกรรมใหเขากับ
กฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกตองหรือดีงาม
Hurlock (1973) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี กริยามารยาท
หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุมสังคม
Walker and Pitts (1998) ไดกลาวถึงความเปนเลิศทางจริยธรรมวาเกี่ยวของกับเนื้อหา
ของการใหเหตุผลและลักษณะของคุณความดีที่สามารถอธิบายความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่หรือการ
ทํางานทางจิตของบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางจริยธรรม
สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีผูทรงคุณวุฒิหลายทานใหความหมายของจริยธรรมไว
ดังตอไปนี้
“จริยธรรม” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให
ความหมายวาหมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
กีรติ บุญเจือ (2519) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมวา หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ
ความประพฤติและเปนความประพฤติที่มีสามัญสํานึกและมีการตัดสินใจ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520) ไดใหความหมายของ
จริยธรรมวา หมายถึง ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรม
ทางสังคมประเภทตางๆ ดวย ลักษณะทางพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภท
หนึ่งประเภทใดในสองประเภทคือ เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น คือ
เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ใหการสนับสนุน และผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการ
กระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สวนอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูใน
สมาชิกของสังคม เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือพยายามกําจัด และผูกระทําพฤติกรรมนั้น
สวนมากรูสึกวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร ฉะนั้นผูที่มีจริยธรรมสูงคือผูที่มีลักษณะและ
พฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังนอย
ระวี ภาวิไล ( 2521 อางถึงใน อรวรรณ ประจงกิจ , 2526 ) กลาววา จริยธรรม หมายถึง
เสนบรรทัดและเครื่องกลอมเกลาใหมนุษยเคลื่อนไหว ประพฤติ ปฏิบัติทางกาย วาจา และใจ อยางมี
กติกา มนุษยจะมีจริยธรรมไดตองศึกษาทางทฤษฎีและการฝกฝนอบรมทั้งโดยตรงและโดยคนอื่น
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แนวทางการแสดงออกทางจริยธรรมควรจะเปนไปในทางที่ใหมนุษยชวยตนเอง กาวไปสูคุณงาม
ความดีและชวยคนอื่นได
ภณิดา คูสกุล (2528 อางถึงใน ศิริเพ็ญ ไพบูลยผล , 2540 ) ไดกลาวสรุปความหมาย
ของจริยธรรมวาแบงออกเปน 2 นัยคือ
1. จริยธรรมเปนหลักการและเหตุผลที่พิจารณาเกี่ ยวกั บการกระทํ า การพิจารณา
ตัดสิน และการตัดสินใจ ซึ่งเปนความหมายที่คนทั่วไปเขาใจกันมาแตเดิม
2. จริยธรรมเปนพฤติกรรมหรือการกระทํา เปนการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสิน เปน
คุ ณ ธรรมทางจริ ย ธรรมที่ มี พื้ น ฐานอยู บ นการกระทํ า และเจตคติ ที่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได ซึ่ ง
ความหมายนี้เปนความหมายในแนวคิดแบบใหม
จากความหมายตามเจตคติและคําอธิบายของผูทรงคุณวุฒิทั้งจากตางประเทศและใน
ประเทศพอจะสรุปสาระสํ าคั ญของจริยธรรมไดวา จริยธรรมเปน กฎเกณฑห รือมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมเพื่อเปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหดําเนินชีวิตอยูเพื่อความสุข และกอ
ประโยชนตอสังคม ใหยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา โดยจริยธรรมจะมีพัฒนาการตามบุคคลในสังคม
และเกณฑจากสังคมจะเปนตัวตัดสินพฤติกรรมวาสิ่งใดถูกหรือดี ควรปฏิบัติ และสิ่งใดผิดหรือเลว
ไมควรปฏิบัติ
สําหรับการวิจัยมุงศึกษา “การตัดสินทางจริยธรรม” ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหรือการกระทําที่สอดคลองกับคานิยมที่สังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ดี เหมาะสม หรืองดเวน
การแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น เนื่องจากบุคคลจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑไดถายังไมเขาใจหรือเชื่อถือในกฎเกณฑนั้นๆ กอน ดังนั้นในสวนของการศึกษา
พฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นอาจพิจารณาได 2 สวน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534) คือ
1. คานิยมทางจริยธรรม (Moral Value) เปนสวนที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง
จะมีลักษณะเปนความเชื่อ ความคิดเห็น หรือคุณคาภายในของบุคคล ไดแก ความเชื่อ เจตคติ ที่มีตอ
คุณคาตางๆ ที่มีความพอใจ เต็มใจ หรือปรารถนาที่จะยึดถือ แลวนําคุณคาเหลานั้นมาเปนหลัก
จริยธรรมในการปฏิบัติของตน
2. พฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Conduct) เปนความประพฤติที่แสดงออกใหเห็น
ได เปนสวนที่เนนมาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติที่สังคมตองการ โดยที่การกระทําใดๆ ของ
บุ ค คลถ า สอดคล อ งกั บ มาตรฐานของความประพฤติ ที่ ถู ก ต อ งดี ง าม ก็ จั ด ว า บุ ค คลนั้ น เป น ผู มี
พฤติกรรมทางจริยธรรม หรือมีจริยธรรม
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มาตรฐานทางจริยธรรม เปนเกณฑหรือแนวทางที่นํามาใชเปนหลักในการพิจารณา
ตัดสินการกระทําของบุคคล โดยอาศัยมาตรฐานตางๆ มาเปนเกณฑรวมในการตัดสิน คือเกณฑทาง
จริยธรรม ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของมนุษยวา อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร
ทํา และไมควรทํา เกณฑทางศาสนาซึ่งเปนตัวชวยกลอมเกลาพฤติกรรมของบุคคลและชี้นําแนวทาง
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมใหเปนไปอยางมีความสุข เกณฑทางสังคมซึ่งเปนมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของผูคนในสังคม รวมทั้งการปรับตัวใหเขากับสังคม และเกณฑวิชาชีพซึ่งเปนหลักแหงความ
ประพฤติ หรือจรรยาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหบริการแกสังคม ( สุพร พวงวราพันธ , 2533 )
จากที่กลาวมาจะเห็นวา การตัดสินทางจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการแสดง
ระดับจริยธรรมของบุ คคล และในแตละบุคคลตางก็มีพื้นฐานการเกิดพัฒนาการทางจริยธรรม
แตกตางกัน
พื้นฐานการเกิดพัฒนาการทางจริยธรรมในบุคคล
แบงออกเปน 2 ประเภท ( สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ , 2522 ) คือ
1. พื้นฐานที่เปนสิ่งภายนอก ไดแก
1.1 แบบวิถีของการดํารงชีวิต สําหรับวัฒนธรรมไทย เชน ความรักสงบ เมตตา
กรุณา สามัคคี กตัญู
1.2 หลักในการดําเนินชีวิต หมายถึง ศาสนา หรือหลักการอื่นๆ ลัทธิตางๆ ซึ่ง
ไมใชศาสนา
1.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ตลอดจนวิธีการที่จะใชแกปญหา
สังคมและชีวิต
2. พื้นฐานที่เปนสิ่งภายใน ไดแก
2.1 ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของเด็ก ซึ่งเริ่ มจากการเห็นแกตัว มากที่ สุด
ตอมาก็จะพัฒนาไปตามกฎเกณฑ ขอหามตางๆ ของสังคม และขั้นสุดทายจะเปนการผสมผสาน
ระหวางความเห็นแกตัวและเห็นแกประโยชนสวนรวม
2.2 ความสามารถทางสติปญญา
2.3 ความสามารถทางการรู การคิด
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องคประกอบของจริยธรรม
นักจิตวิทยาทั้งในและตางประเทศ ไดกลาวถึง จริยธรรมหลายลักษณะตางๆ กันดังนี้
Brown (1965 อางถึงใน อรวรรณ ประจงกิจ , 2526) ไดเสนอวา จริยธรรม
ประกอบดวยมิติ 3 มิติคือ ความรู (Knowledge) ความประพฤติ (Conduct) และความรูสึก (Feeling)
Hersh et al. (1980) ไดอธิบายถึงจริยธรรมในรูปของสวนประกอบทางจริยธรรมวา
จริยธรรมมีองคประกอบอยูสามสวนซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เปนอันเดียวกัน โดยองคประกอบดังกลาว
ไดแก การใสใจ (Caring) ซึ่งเปนความรูสึก การตัดสิน (Judging) เปนความคิด และการปฏิบัติหรือ
การกระทํา (Acting)
Perry and Bussey (1984) เสนอวา จริยธรรมมีหลายมิติ ซึ่งสามารถพิจารณาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการในแตละมิติคือ
1. ดานการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) เปนการพิจารณาวาเด็กใน
แตละวัยจะตัดสินวาพฤติกรรมที่ถูกตองหรือพฤติกรรมที่ไมถูกตองแตกตางกันอยางไร
2. ดานการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เปนการพิจารณาวาอะไรเปนสาเหตุให
เด็กไดรับประสบการณตอความรูสึกละอายเมื่อกระทําผิด และความรูสึกภูมิใจเมื่อมีคุณธรรม
3. ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เกิดเมื่อมนุษยคิดถึงสังคมรอบๆ ตัว ทํา
ใหเกิดการเรียนรูไดวาสิ่งที่ปฏิบัตินั้นถูกหรือผิด
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520) ไดจําแนกลักษณะตางๆ
ของมนุษยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรูวาในสังคมของตนนั้นถือวาการกระทํา
ชนิดใดดี ควรกระทํา และการกระทําชนิดใดเลว ควรงดเวน ลักษณะพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม
เหมาะสม คานิยมของสังคมเปนอยางไร ซึ่งความรูเชิงจริยธรรมนี้ จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
อายุ ระดับการศึกษา และระดับสติปญญา
2. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตางๆ แตบุคคลบางคนในสภาพการณปกติอาจมีเจตคติเชิงจริยธรรมแตกตางไปจาก
คานิยมของสังคมได ซึ่งเจตคติเหลานี้แปรเปลี่ยนไปตามความรูเชิงจริยธรรม
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3. เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม หมายถึ ง การที่ บุ ค คลใช เ หตุ ผ ลในการเลื อ กที่ จ ะกระทํ า
หรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลที่กลาวนี้จะแสดงถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง
การเลือกตัดสินใจกระทําพฤติกรรมตางๆ
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่
สังคมเห็นชอบหรืองดเวนไมแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายหรือคานิยมในสังคมนั้น
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2529) ไดกลาวถึงในบทนําของรายงานการประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับจริยธรรมไทยวา จริยธรรมของบุคคลประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ
1. สวนประกอบทางดานเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning) คือ ความเขาใจ
ในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถตัดสิน แยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวย
ความคิด
2. สวนประกอบทางดานเจตคติ ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral Attitude and Belief)
คือ ความพึงพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะนําจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติหรือ
ปฏิบัติ
3. สวนประกอบทางดานการแสดงออกทางจริยธรรม (Moral Conduct)
พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจกระทําวาถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ

คือ

จากที่ ก ล า วมาพอจะสรุ ป ได ว า องค ป ระกอบของจริ ย ธรรมจํ า แนกออกเป น 3
องคประกอบใหญๆ คือ
1. องคประกอบทางดานอารมณ (Emotional Component) หมายถึง ความรูสึกหรือ
ปฏิกิริยาที่มีตอพฤติกรรมทางจริยธรรมวามีความพอใจหรือชอบไมชอบเพียงใด โดยอาจมีมโนทัศน
ตอการเรียกองคประกอบดานนี้คือ เจตคติทางจริยธรรม (Moral Attitude) ความรูสึกทางจริยธรรม
(Moral Feeling) และปฏิกิริยาโตตอบทางจริยธรรม (Moral Reaction)
2. องคประกอบทางดานพุทธิปญญา (Cognitive Component) หมายถึง การสั่งสม
ความรู ความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และอาศัยประสบการณเหลานั้นมาใชใน
การตัดสินพฤติกรรมวาสิ่งใดดีควรปฏิบัติ และสิ่งใดไมดีไมควรปฏิบัติ โดยมโนทัศนที่ใชเรียก
องคประกอบดานนี้ไดแก ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) คานิยมทางจริยธรรม (Moral
Value) ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral Belief) การใชเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning) และ
จรรยาวิพากษ (Moral Judgement)
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3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง การที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมาทั้งที่ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสิ่งแวดลอม โดยอาศัยเกณฑหรือ
คานิยมทางสังคมที่สอดคลองกับความรูสึกและประสบการณของแตละคนเปนตัวตัดสินพฤติกรรม
วาถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควรปฏิบัติ ซึ่งมโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบนี้ไดแก ความ
ประพฤติทางจริยธรรม (Moral Conduct) การกระทําทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทาง
จริยธรรม (Moral Behavior)
สรุปไดวา องคประกอบทางจริยธรรมจะเริ่มตั้งแตการรูเชิงจริยธรรมวาสิ่งใดถือวาดี
หรือไมดี จากนั้นก็สั่งสมความรูนั้นเพื่อนํามาพัฒนาทางความรูสึกที่สามารถพิจารณาและตัดสิน
กฎเกณฑทางสังคม เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดวยการแสดงความสามารถที่จะให
เหตุผลเชิงจริยธรรมทั้งตอตนเองและผูอื่นได
การวัดพัฒนาการทางจริยธรรม
การวัดพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้น นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาหาวิธีวัด
ดวยวิธีการตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 แบบคือ
1. มีสถานการณใหเลือกพรอมทั้งใหเหตุผล
การวัดในลักษณะนี้มักจะวัดเปนรายบุคคลในรูปของการสัมภาษณ เชน วิธีการวัด
ของ Piaget (1967) ที่สรางเรื่องเปนสถานการณคู มีการกลาวถึงการกระทําของเด็ก 2 คนในลักษณะ
ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น แต ค วามตั้ ง ใจและแรงจู ง ใจของการกระทํ า ตลอดจนผลที่ ต ามมาแตกต า งกั น
ตัวอยางเชน เด็กชายจอหนถูกเรียกใหมารับประทานอาหาร เขาไมทราบวาที่หลังประตูมีเกาอี้และ
บนเกาอี้มีถาดบรรจุแกวอยู 15 ใบ ดังนั้นเมื่อเขาเปดประตูหองจึงทําใหประตูชนเกาอี้ ทําใหถาดที่มี
แกวอยูตกลงมาแตกหมด สวนเด็กชายเฮนรี่เมื่อแมออกไปขางนอกบานเขาไดปนเกาอี้เพื่อหยิบเอา
แยม แตหยิบไมถึง ขณะที่เขากําลังพยายามหยิบขวดแยมนั่นเองเขาไดทําถวยแกวใบหนึ่งตกลงมา
แตก แลวผูสัมภาษณถามเด็กวา “ใครผิดกวากัน ถาเธอเปนพอ ใครควรถูกตีมากที่สุด”
ตอมา Kohlberg (1964) ไดใชวิธีเชนเดียวกับ Piaget แตใชกับสถานการณที่
ซับซอนกวาและสามารถใชกับกลุมตัวอยางที่มีอายุมากขึ้นโดยไมจํากัด ตัวอยางเชน ในยุโรป หญิง
คนหนึ่งกําลังปวยใกลจะตายดวยโรคมะเร็ง มียาเพียงชนิดเดียวที่หมอคิดวาจะชวยชีวิตของเธอได
คือยาที่ไดจากเรเดียมซึ่งเภสัชกรผูปรุงยาเพิ่งคนพบ และสวนผสมของยามีราคาแพงมาก แตยาที่ปรุง
แลวแพงเปน 10เทาของราคาทุน โดยเภสัชกรจายเงินคาเรเดียม 200 ดอลลาร และคิดราคาคายาเม็ด
เล็กๆเม็ดเดียวเปน 2,000 ดอลลาร สามีของหญิงที่ปวยเที่ยวขอยืมเงินจากทุกคนที่รูจัก รวบรวมเงิน
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ได 1,000 ดอลลารซึ่งไดแคครึ่งหนึ่งของราคายา เขาไดไปพบและบอกเภสัชกรปรุงยาวาภรรยาของ
เขากําลังจะตายและขอรองใหลดราคาลงหรือยอมใหเขาหาเงินมาจายคายาภายหลัง แตเภสัชกรไม
ยินยอม สามีของหญิงปวยสิ้นหนทางเขาจึงงัดรานและขโมยยา ในที่สุด............ ผูสัมภาษณถามเด็ก
วา “สามีของหญิงที่ปวยควรทําเชนนี้หรือไม ทําไม”
วิธีการของ Piaget และ Kohlberg ไดมีผูนํามาใชในการวิจัยตอมา แตวิธีการนี้มี
ปญหาดานเวลาและผูวิจัยขาดความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิเคราะหคําตอบและการใหคะแนน
อีกทั้งยังไมสามารถเปรียบเทียบผูทําการทดสอบแตละคนได
2. มีสภาพการณหรือพฤติกรรมใหประเมิน
เปนรายบุคคล
วิธีการนี้จะใหผถู ูกทดสอบทําแบบสอบ (Paper Pencil Test)
ตัวอยางเชน แบบสอบวัดของ Yussen (1976) ซึ่งเปนแบบสอบที่ดัดแปลงจากวิธีการของ Kohlberg
โดยใชแบบสอบปรนัยมี 12ตัวเลือก นอกจากนี้ Rest et al.(1974 ) ไดสรางแบบวัดระดับ
พัฒนาการทางจริยธรรมใหมีความเปนปรนัยมากขึ้น ชื่อ เดอะ ดีไฟนิ่ง อิชชูส เทสต (The Defining
Issue Test : DIT) ซึ่งมีความเที่ยงสูงเทากับ 0.80 และจากผลการวิจัยพบวาแบบสอบ DIT เปน
เครื่องมือวัดพัฒนาการทางจริยธรรมแบบหนึ่งที่มีความเที่ยงและความตรงสูง ในปจจุบันไดมีการ
นําแบบสอบการสัมภาษณทางจรรยาวิพากษของ Kohlberg (Kohlberg Moral Judgement Interview)
มาใชในการประเมินระดับจรรยาวิพากษ และมีการนําแบบมาตรฐานการใหคะแนนของ Colby &
Kohlberg (1987) มาใชอยางกวางขวางขึ้น (Speicher , 1994)
สําหรับการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมในประเทศไทยนั้น ไดมีผูสนใจนําแบบสอบ
DIT ของ Rest มาใชในการศึกษา โดยในป พุทธศักราช 2522 วณี ออมสิน ศรีวรรณา เขียวลี
สุพัฒรศรี ขุมทรัพย และ สุรณีย จิตดํารงพันธ ไดรวมกันแปลและเรียบเรียงแบบสอบ DIT เปน
ภาษาไทยชื่อ แบบสอบวัดจรรยาวิพากษ เดอะ ดีไฟนิ่ง อิชชูส เทสต โดยยังคงรูปของความหมาย
เดิมไวทุกประการ เพียงแตเปลี่ยนประโยคและคําที่ใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และพบวา
แบบสอบนี้มีคาความตรงของการแปลเทากับ 0.768
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางจริยธรรม
นักจิตวิทยาที่ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมสวนใหญยอมรับวาจริยธรรมมีพัฒนาการ
ขึ้นเปนลําดับ จากวัยทารกถึงวัยผูใหญ แมวาจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมในจังหวะที่แตกตางกัน
แตลําดับขั้นตอนคลายคลึงกัน และมีการใหความสําคัญตออิทธิพลทางสังคมและดานอื่นอีกมาก จึง
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ทําให เกิ ดทฤษฎีทางจริยธรรมในหลายแนวคิด โดยทฤษฎีพัฒนาการทางจริ ยธรรมที่ สําคัญคื อ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม และทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปญญา
ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory)
Sigmund Freud เปนผูนําทฤษฎีจิตวิเคราะหระยะแรกในการเสนอทฤษฎีบุคลิกภาพ
โดยไดอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมในมนุษย Freud เชื่อวาทารกเกิดมาพรอมสัญชาตญาณ
พื้นฐาน 2 ประการคือ สัญชาตญาณแหงชีวิต (Eros หรือ Life Instinct) และสัญชาตญาณแหงความ
ตาย (Thanatos หรือ Death Instinct)
สัญชาตญาณพื้นฐาน 2 ประการนี้เปนแหลงกอใหเกิด
พลังงานทางจิตซึ่งจะกระจายกันทํางานในระบบของบุคลิกภาพ 3 ระบบคือ อิด (Id) อีโก (Ego)
ซูเปอรอีโก (Superego) ระบบของบุคลิกภาพทั้ง 3 ระบบนี้ไมไดพัฒนาขึ้นมาพรอมกัน แตจะพัฒนา
ตามขั้นตอน
Freud เชื่อวาจริยธรรมของคนนั้นเกิดขึ้นพรอมกับการทํางานของ Superego ซึ่งทํา
หนาที่ควบคุมจริยธรรมของบุคคล โดย Superego จะพัฒนาขึ้นเมื่อเด็กอายุ 3-6 ป ใน Superego นี้ยัง
มีระบบยอยอีกสองระบบที่พัฒนาขึ้นมาควบคูกัน ระบบหนึ่งเรียกวา อีโกไอดีล (Ego Ideal) เปน
ระบบที่เด็กจดจําการกระทําที่พอแมบอกวาดีและควรกระทํา สวนอีกระบบหนึ่งเรียกวามโนธรรม
(Conscience) เปนระบบที่เด็กจดจําการกระทําที่พอแมบอกวาไมดีและไมควรกระทํา ระบบยอยทั้ง
สองระบบของ Superego นี้จะคอยควบคุมการกระทําของเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ และเปนตัวชวย
ใหเด็กควบคุมตนเองทางจริยธรรมไดหมือนกับที่พอแมเคยควบคุมโดยใกลชิดมากอน
Freud มีความเห็นวา พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กเริ่มจากชวงที่เด็กกําลังพัฒนา
Ego ในชวงเวลานี้เด็กตองอาศัยพอแมและตองการความรักจากพอแม แตบางครั้งเด็กก็ทําตน
แตกตางไปจากที่พอแมตองการ ทําใหพอแมเกิดความไมพอใจ เด็กจึงเกรงวาจะสูญเสียความรักของ
พอแมไปจึงหันมาทําตนตามอยางพอแมและรับเอาบุคลิกลักษณะบางอยางของพอแมมาเปนของตน
พัฒนาการทางจริยธรรมอีกระยะหนึ่งที่เดนชัดคือ ชวงที่เด็กพัฒนา Superego ขึ้นมา ในชวงนี้
เด็กชายและเด็กหญิงแตกตางกัน โดยในเด็กชายวัย 3-6 ป เด็กมีความรักแม ปรารถนาที่จะไดแมมา
ครอบครอง และตองการกําจัดพอซึ่งเปนคูแขง แตเด็กตระหนักวาพอแข็งแรงและมีอํานาจมากกวา
ตนไม สามารถเอาชนะได หากพยายามเอาชนะพอตอไปก็ เ กรงว าพอ จะตัด อวัย วะเพศของตน
(Castration Anxiety) จึงหันมาทําตามอยางพอ (Identification) ทําใหเด็กรับเอาคานิยม เจตคติ และ
จริยธรรมของพอไวเปนของตน สวนพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กหญิงเกิดขึ้นในลักษณะที่
เด็กหญิงที่ไมไดมีความวิตกกังวลวาจะถูกตัดอวัยวะเพศ แตเด็กหญิงเชื่อวาตนถูกตัดอวัยวะเพศไป
แลวเพราะไมมีอวัยวะเพศเหมือนเด็กชาย ทําใหเด็กหญิงอิจฉาอวัยวะเพศของเด็กชาย (Penis
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Envy) ทําใหเกิดปมอีเลคตรา (Electra Complex) โดยเด็กหญิงเชื่อวาที่ตนไมมีอวัยวะเพศเหมือน
เด็กชายเพราะแมเปนคนทํา ทําใหเด็กลดความรักที่มีตอแมลง แลวหันมารักพอแทน โดยเด็กหญิงได
พยายามเลียนแบบและทําตามอยางแมเพื่อทําใหพอรัก จึงทําใหเกิดพัฒนาการทางจริยธรรมในเด็ก
ดังนั้นการแก ปมไดสําเร็ จเปนจุดเริ่ มตนที่ทําให Superego และจริ ยธรรมพั ฒนาอย างเต็มที่
โดยเฉพาะการแกปมเอดิปุส (Oedipal Complex) ในเด็กชาย
จากแนวคิดของ Freud พอจะกลาวไดวา จริยธรรมเปนสวนเดียวกับมโนธรรม
(Superego หรือ Conscience) ซึ่งเด็กไดรับจากผูที่อยูใกลชิด เชน บิดา มารดา ครูอาจารย หรือผูที่มี
อํานาจเหนือกวา ดวยการถือตนตามอยาง (Identification) ทําใหเด็กปรับตนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
Albert Bandura (1977) มีความเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
พัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมเปนเรื่องของกฎเกณฑที่ใชในการตัดสินการกระทําและกํากับ
การกระทําของตน โดยมีสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมของมนุษยและประสบการณที่มนุษย
ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้นเปนตัวกําหนดเงื่อนไขทางสังคมใหมนุษยตัดสินใจเลือกแสดง
พฤติกรรมตางๆในครั้งตอไป จึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู โดยการ
เรียนรูเกิดจากผลที่ตอบสนองตอการกระทําของบุคคลนั้นโดยตรง (Learning by Response
Consequences) และการเรียนรูจากตัวแบบ (Learning Through Modeling)
ในสวนของการเรียนรูจากผลการกระทํา เปนการเรียนรูที่บุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ
ดวยตนเองแลวเรียนรูผลกรรมที่เกิดขึ้นดวยตนเอง โดยผลการกระทํามีตอมนุษยถึง 3 ดานคือ
ดานการใหขอมูล ซึ่งทําใหมนุษยเกิดการเรียนรูวาผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น การกระทํา
ใดนําไปสูผลกรรมทางบวก และการกระทําใดนําไปสูผลกรรมทางลบ ดานการจูงใจ ผลกรรมที่
ทําใหมนุษยเกิดแรงจูงใจทางบวกหรือทางลบ ถามีแรงจูงใจทางบวกก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นมาก
และถามีแรงจูงใจทางลบก็จะหลีกเลี่ยงการทําพฤติกรรมนั้น และดานการเสริมแรง ผลการกระทําที่
เกิ ดขึ้นเป นประสบการณตรงที่ ทําใหผูกระทํ าทราบ หรือยื นยันความคาดหวังวาการกระทํา ใด
กอใหเกิดผลกรรมทางบวก และการกระทําใดกอใหเกิดผลกรรมทางลบ
สําหรับการเรียนรูจากการสังเกตนั้น เกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ (Modeling) วาตัว
แบบทําอะไร ทําอยางไร มีกฎเกณฑอยางไร เมื่อสังเกตแลวผูสังเกตก็คิดวาตนสามารถทําพฤติกรรม
ไดอย า งไร ในเวลาต อ มาผูสัง เกตสามารถระลึก แบบแผนพฤติ ก รรมออกมากระทํ า ได โดยใน
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กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตองอาศัยกระบวนการใสใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการ
กระทํา และกระบวนการจูงใจ มาเปนสวนสําคัญในการกระทําตนตามตัวแบบ
ดังนั้นการเรียนรูจากผลของการกระทําและจากการสังเกตตัวแบบนั้นจะนําไปสูการ
เรียนรูของเด็กที่จะประเมินและตัดสินพฤติกรรมวาพฤติกรรมใดนําไปสูผลกรรมทางบวกซึ่งมี
แนวโนมที่จะไดรับแรงเสริมจากสังคม และสังคมยอมรับทําใหเด็กกระทําหรือแสดงพฤติกรรมนั้น
สวนพฤติกรรมใดที่ผิดไมควรประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากสังคมไมยอมรับหรือผิดจากกฎเกณฑของ
สังคมสวนใหญ เด็กจะเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงหรือไมแสดงพฤติกรรมนั้น
ทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปญญา (Cognitive Development Theory)
นักจิตวิทยาที่สําคัญในแนวคิดนี้คือ Piaget และ Kohlberg โดยมีความเชื่อพื้นฐาน
(Kohlberg, 1971 ; Lerner, 1976) ดังนี้
1. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะพัฒนาไปตามลําดับขั้น โดยเริ่มจากขั้นต่ําสุด
ไปยังขั้นสูงสุด และจะพัฒนาไปขางหนาทีละขั้นหรือขามขั้น
2. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความเปนสากลในทุกวัฒนธรรม
3. พัฒนาการทางจริยธรรมมีลักษณะปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนรูทาง
สังคม กลาวคือ พัฒนาการทางจริยธรรมไมใชการรับความรูจากการพร่ําสอนของผูอื่นโดยตรง แต
เกิดจากการพัฒนาทางพุทธิปญญา ในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอื่น ไดเขากลุมทาง
สังคมประเภทตางๆ และไดเรียนรูบทบาทของตนและของผูอื่น
4. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา
5. พัฒนาการทางจริยธรรม ประกอบดวยองคประกอบ 2 สิ่ง คือโครงสราง
(Structure) หมายถึง เหตุผลที่บุคคลใชอางในการตัดสินใจซึ่งมีเนื้อหาหรือความเชื่อถือเปน
เบื้องหลังที่มา และ เนื้อหา (Content) หมายถึง แบบแผนของประสบการณซึ่งเปนไปตามการ
เรียนรู เนื้อหาจะเปนตัวบอกสิ่งที่เขาเชื่อถือวาคืออะไร มีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมซึ่ง
เปนประสบการณของแตละคน
จากที่ ก ล า วมา แสดงว า พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมเป น โครงสร า งทางความคิ ด โดย
สวนรวม ซึ่งเปนความคิดที่จัดระบบแลวในแตละคน
สํ า หรั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการทางพุ ท ธิ ป ญ ญานี้ จ ะขอกล า วถึ ง ทฤษฎี พั ฒ นาการทาง
จริยธรรมของ Piaget และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg
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ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget (Piaget’s Moral Development Theory)
Piaget (1967) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ไดศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของเด็กโดยรับ
แนวคิดมาจาก John Dewey โดย Piaget ไดศึกษาและสังเกตพัฒนาการการเลนลูกหินของเด็ก ทําให
เขาพบวาจริยธรรมแฝงอยูในพัฒนาการการเลนของเด็ก เริ่มตนจากการไมรูกฎเกณฑ ใชตนเองเปน
ศูนยกลางและมุงที่จะเอาชนะ เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นจึงรูจัก ที่จะเลนกับผูอื่น ใหความรวมมื อ
ระหวางผูเลนดวยกัน และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑดวยความรูสึกรับผิดชอบของตน พัฒนาการ
ทางจริยธรรมในเด็ กจึ งมีพื้นฐานมาจากการยึดหลั กความยุติธรรม การเคารพตอกฎเกณฑและ
หลักเกณฑของสังคม
Piaget ไดแบงขั้นพัฒนาการของจริยธรรมออกเปน 2 ขั้นใหญคือ
1) ระยะที่ เ ด็ก ยึด ถือ กฎเกณฑ จ ากภายนอก หรื อ ระยะที่ เ ด็ ก ยึ ด กฎเกณฑจ ากผู อื่ น
(Heteronomous) ซึ่งอยูในชวงอายุกอน 8 ป เปนระยะที่พอแมหรือผูใหญมีอิทธิพลตอจรรยาวิพากษ
ของเด็กอยางเดนชัด เด็กจะยึดถือกฎเกณฑตายตัว ผิดเปนผิด ถาผิดตองไดรับโทษโดยไมคํานึงถึง
แรงจูงใจหรือสาเหตุของการกระทํานั้น
2) ระยะที่เด็กมีกฎเกณฑของตัวเอง หรือความสํานึกในกฎเกณฑ (Autonomous) เปน
ระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นสูระดับที่มีความคิดเปนของตนเอง เด็กจะมีจรรยาวิพากษ
ในลักษณะที่คํานึงถึงความยุตธิ รรมและพิจารณาถึงเหตุและผลของการกระทําดวย
Piaget ไดเสนอแนวคิดวา การที่เด็กเปลี่ยนการรับรูกฎเกณฑที่ตายตัว (Absolutism)
จากผู มี อิ ท ธิ พ ลภายนอก มาเป น กฎเกณฑ ข องตั ว เองที่ เ กี่ ย วโยงสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น (Relativism)
เนื่องมาจากการพัฒนาทางสติปญญา อายุ และการมีความสัมพันธกับกลุมเพื่อน โดยใชวิธีการศึกษา
ดวยการสัมภาษณแบบคลีนิคเปนรายบุคคล (Clinical Interview Technique) เพื่อใหทราบทรรศนะ
ของเด็กวากฎเกณฑเกิดขึ้นอยางไร กฎเกณฑมีการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม การทําโทษอยางไรถือ
วายุติ ธรรม การกระทําอยางไรเรี ยกวาเปนการโกหก รางวั ลควรมี การแจกจ ายให ผูที่ เกี่ยวข อง
อยางไร ทําไมการโกงจึงเปนสิ่งที่ผิด และการไมเชื่อฟงผูใหญจะถูกไดหรือไม จากการพิจารณา
คําตอบทั้งหมดจึงนํามาตัดสินเกณฑของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแลว Piaget (Piaget, 1965 อาง
ถึงใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2530) ตั้งเกณฑจรรยาวิพากษไว 6 เกณฑดังนี้
1) การตัดสินจากเจตนา (Intentionality in judgement) เด็กอายุนอยๆ จะตัดสิน
พฤติกรรมวาดีหรือไมนั้นมักจะตัดสินจากการประมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น (Actual physical
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consequences) สวนเด็กโตนั้นจะตัดสินโดยดูจากความตั้งใจหรือเจตนาในการกระทําที่ไมดีของ
บุคคลนั้น (Intend to do harm) วามีเจตนาหรือไม
2) การตัดสินจากความเกี่ยวโยง (Relation in judgement) เด็กอายุนอยจะตัดสิน
ความถูกหรือผิดวาตองเปนทางหนึ่งทางใด และในลักษณะเด็ดขาด (Absolute) ทุกคนตองเปน
เหมือนกัน และถือวาความคิดเห็นของผูใหญยอมถูกเสมอ สวนเด็กโตนั้นจะตัดสินจากสถานการณ
และความเกี่ยวโยงของสถานการณหรือความเกี่ยวโยงของเหตุการณนั้นกับบุคคล
3) การตัดสินเหตุการณเปนอิสระจากการลงโทษ (Independence of sanction) เด็กอายุ
นอยตัดสิ นความไมดีจากการถูกทําโทษ แตเด็กโตจะตัดสินการกระทํานั้นวาขัดตอเกณฑหรือ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น
4) การตัดสินจากการใชระบบตาตอตา (Use of reciprocity) เด็กอายุนอย เชนเด็กอายุ
4 ป จะใชระบบตาตอตานอยกวาเด็กอายุ 7-10 ป แตเด็กอายุ 11-13 ป จะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เปน
นามธรรมกวาระบบตาตอตา เชน ความเห็นใจกัน ความกตัญู หรือความรักความเขาใจ
5) การตัดสินจากการลงโทษเพื่อดัดนิสัย (Use of punishment as restitution and
reform) เด็กอายุนอยจะสนับสนุนใหมีการลงโทษอยางหนักเพื่อดัดนิสัยผูกระทําผิด สวนเด็กโตจะมี
การตัดสินเชนนี้นอยลง
6) การตัดสินจากการยึดหลักของโชคชะตา (Naturalist views of misfortune) เด็กอายุ
นอยจะมีความเชื่อวาการบาดเจ็บหรือการทําความผิดเกิดขึ้นโดยบัญชาของพระเจา หรือเกิดจาก
โชคชะตามากกวาเด็กโต
จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา การตัดสินทางจริยธรรมในเด็กเล็กจะไมคํานึงถึงสาเหตุ
เหตุ ผ ล หรือผลที่ ต ามมา ยึ ด กฎเกณฑ ตายตัว แตเ มื่อเด็ ก มี อายุ ม ากขึ้ น เด็ ก มี ค วามสามารถทาง
สติปญญาซึ่งทําใหเด็กสามารถมองเหตุการณตาง ๆ กวางขึ้น มีเหตุผล และมีแนวการตัดสินทาง
จริยธรรมเปนของตัวเอง
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (Kohlberg’s Moral Development
Theory)
Kohlberg ไดศึกษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของ Piaget ในทรรศนะของ Kohlberg
จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา ความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ
นี้ขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาซึ่งสัมพันธกับอายุของบุคคล ( ชัยพร วิชชาวุธ และ ธีระพร
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อุวรรณโณ, 2526) Kohlberg เชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นสวนมากไมไดพัฒนาถึง
ขั้นสูงสุดในอายุ 10 ป แตจะมีการพัฒนาไปอีกหลายขั้นตอนจากอายุ 11-25 ป และยังเชื่ออีกวาการ
บรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกในทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมได เชน
การใชเหตุผลเพื่อตัดสินทางจริยธรรม (Moral Dilemmas) ตอสถานกาณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งเปน
เหตุจูงใจในการที่จะเลือกระทําอยางใดอยางหนึ่งในแตละสถานการณ
Kohlberg ศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเยาวชนอเมริกัน อายุ 10-16 ป และนํา
ผลการศึกษามาใชในการแบงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบง
ออกเปนระดับละ 2 ขั้น รวมทั้งสิ้น 6 ขั้น ( Kohlberg, 1975 ; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย , 2530 ) ดังนี้
- ระดับที่ 1 ระดับกอนมีจริยธรรมหรือกอนมีกฎเกณฑ (Preconventional Level)
บุคคลในระดับนี้จะพิจารณาถึงอํานาจของผูใหญ หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทําทางรางกาย
หรือผลประโยชนตอตนเปนสําคัญ รางวัลหรือการลงโทษเปนแรงกระตุนที่สําคัญ ระดับนี้พบไดใน
เด็กอายุ 2-10 ป แบงออกเปน 2 ขั้นคือ
-- ขั้นที่ 1 หลักจริยธรรมของผูอื่น (Heteronomous Morality) เปนการเคารพเชื่อ
ฟงผูอื่นเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะตัดสินวาพฤติกรรมใดถูกหรือผิดนั้นขึ้นอยูกับผูมีอํานาจ
เหนือเด็ก ไดแก บิดา มารดา หรือครูอาจารย เปนตน เชน เด็กทําการบานเพราะกลัวถูกตี
-- ขั้นที่ 2 หลักผลประโยชนของตนเปนใหญ (Individualism and Instrumental
Purpose and Exchange) เปนขั้นแสวงหาผลประโยชน สิ่งตอบแทน หรือสินจางรางวัล เหตุผลของ
พฤติกรรมเพื่อความพอใจของตน และขึ้นอยูกับรางวัลจากผูอื่น การกระทําหรืองดกระทําการใดๆ
เพื่อประโยชนที่ไดมาเปนเสมือนการแลกเปลี่ยน เชน เด็กขยันเรียนใหสอบไดที่ 1 เพื่อแมจะซื้อ
ของขวัญให
- ระดั บ ที่ 2
ระดั บ มี จ ริ ย ธรรมอย า งมี ก ฎเกณฑ หรื อ ระดั บ ทํ า ตามสั ง คม
(Conventional Level) บุคคลในระดับนี้จะเริ่มใชกฎเกณฑตางๆ ขึ้นมากําหนดความถูกตองดีงาม ให
ความสําคัญตอความคาดหวังของครอบครัวและกฎเกณฑที่กําหนดในสังคม เชน ระเบียบ ประเพณี
มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑโดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา และจะรูถึงบทบาทหนาที่ของตนในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของสังคม ระดับนี้จะพบมากในวัยรุนอายุ 10-16 ป แบงเปน 2 ขั้นคือ
-- ขั้นที่ 3 หลักการยอมรับของกลุม (Mutual Interpersonal Expectations
Relationships and Interperson Conformity) ผูมีจริยธรรมในขั้นนี้มุงที่จะทําใหผูอื่นพอใจ เพื่อให
ยอมรับเขาเปนพวก โดยยอมทําตามแบบแผนที่คนสวนใหญยืดถือ เชน กลุมเพื่อน (Peer Group)
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-- ขั้นที่ 4 หลักระเบียบระบบของสังคม (Social System and Conscience) ผูมี
จริ ยธรรมในขั้ น นี้ จ ะมีค วามนึ ก คิ ด ที่วาพฤติ กรรมที่ ถูก ที่ค วร ขึ้นอยูกับ ระเบี ย บ ประเพณี หรือ
กฎเกณฑขอบังคับที่ถือวา “เปนสิ่งตายตัว” โดยจะเชื่อฟงนับถือกฎเกณฑของสังคม ความถูกตอง
ขึ้นอยูกับสังคม คนที่ปฏิบัติตามกฎของสังคมถือวาเปนคนดี เชน การเปนคนมีศีลธรรม
- ระดับที่ 3 ระดับมีจริยธรรมอยางมีวิจารณญาณ (Post Conventional Level) บุคคล
ในระดับนี้จะมีเหตุผลเปนไปตามหลักแหงจริยธรรม มีอิทธิพลของสังคมและกระบวนการสังคม
ประกิต (Socialization) ของบุคคลมาเกี่ยวของ บุคคลจะไมทําตามกฎเกณฑของสังคมเพียงอยาง
เดียว แตจะพิจารณาถึงจริยธรรมที่ตนยึดเปนหลักดวย การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของสังคมอาจทํา
ไดเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมเปนสําคัญ จากการเรียนรูในการเปนสมาชิกของสังคมทําให
บุคคลพัฒนาสิ่งที่ดีดวยตนเองในลักษณะที่เปนสากลนิยม ระดับนี้แบงเปน 2 ขั้นคือ
-- ขั้นที่ 5 หลักสัญญาสังคม (Social Contact or Utility and Individual Rights)
ผูมีจริยธรรมในขั้นนี้ยังยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย แตยังเห็นวาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
เปนสิ่งที่ทําไดถาเพื่อประโยชนสวนรวม พัฒนาการที่ถูกที่ควรในขั้นนี้ไดแก พฤติกรรมที่สังคม
สวนมากยอมรับ เชน การชวยเหลือคนจน การมีน้ําใจใหเด็ก
-- ขั้นที่ 6 หลักคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle) ผูมีจริยธรรมในขั้น
นี้ถือวาความถูกตอง ตัดสินดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี หรือจิตสํานึกที่สอดคลองกับหลักจริยธรรม
ของตนเอง และมีความสมเหตุสมผลที่เปนสากล ไดรับการยอมรับจากคนสวนมากทั่วโลกและทุก
สังคม เชน ความยุตธิ รรมถือวาเปนสิ่งดีไมวาจะอยูในที่แหงใดหรือสถานการณใดก็ตาม
ตอมา Kohlberg ไดทําการศึกษาคนควาอยูเรื่อยๆ เกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลในวัย
ตางๆ Kohlberg พบวานาจะมีจริยธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือขั้นที่ 7 แต Kohlberg ก็มิไดอธิบาย
และพูดถึงอีกในปจจุบัน ดังที่ Kohlberg (1983 อางถึงใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2530) ได
อธิบายความหมายไวดังนี้
-- ขึ้นที่ 7 จริยธรรมของคนสูงอายุ (The Cosmetic Perspective) ในขั้นนี้
Kohlberg เชื่อวาเมื่อมนุษยกาวเขาสูวัยสูงอายุ บุคคลจะพัฒนาความงอกงามในจิตใจของตน
(Spiritual Growth) บุคคลเริ่มจะเลิกมุงหวังสิ่งตอบแทนตางๆ ในการกระทํา เพราะชีวิตเริ่มมาถึง
จุดหมายปลายทาง การกอบโกย การเห็นประโยชนสวนตน การสรางฐานะก็บรรเทาไป แตบุคคล
จะเริ่มมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอคนอื่น และทําความดีโดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ เพียงแตคํานึงถึง
ความสบายใจและความสงบสุขในบั้นปลายชีวิตเทานั้น ขั้นจริยธรรมของคนสูงอายุนี้ Kohlberg ไม
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มีงานวิจัยสนับสนุน การเสนอความคิดเห็นนี้จึงเปนเพียงการมองจริยธรรมตามชวงชีวิต (Life Span)
ของมนุษยเทานั้น
จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg ทั้ง 6 ขั้น อาจสรุปเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1

พัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg ทั้ง 6 ขั้น
ระดับจริยธรรม

1. ระดับกอนมีจริยธรรม หรือกอนมีกฎเกณฑ 1.
(Pre Conventional Level)
2.
2. ระดับจริยธรรมอยางมีกฎเกณฑ
(Conventional Level)

1.

2.
3. ระดับมีจริยธรรมอยางมีวิจารณญาณ
(Post Conventional Level)

1.
2.

ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
(ขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม)
จริยธรรมของผูอื่น (Heteronomous
Morality)
ผลประโยชนของตนเปนใหญ (Individual
and Instrumental Purpose and Exchange)
การยอมรับของกลุม (Mutual Interpersonal
Expectation Relative and Interperson
Conformity)
ระเบียบระบบของสังคม (Social System
Conscience)
สัญญาสังคม (Social Contact or Utility and
Individual Right)
คุณธรรมสากล (Universal Ethical
Principle)

จากทรรศนะของ Kohlberg จรรยาวิพากษหรือการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในแตละขั้น
เปนผลมาจากการพัฒนาการเรียนรูซึ่งตองอาศัยความสามารถทางปญญา การคิดไตรตรอง และการ
สังเกตของบุคคลเมื่อมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ทําใหไดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มุมมองตางทรรศนะ โดยเฉพาะบุคคลที่มีระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่สูงกวาก็จะชวยใหเกิดการ
พัฒนาทางจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นได
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Piaget (1932 อางถึงใน รัชนี วิเศษสังข, 2518) พบวาการตัดสินพฤติกรรมของเด็กอายุ
ต่ํากวา 9 ป จะไมคํานึงถึงสาเหตุ เหตุผล หรือผลที่ผานมา แตจะยึดกฎเกณฑตายตัว เหตุที่เปนเชนนี้
Piaget เชื่อวาเปนเพราะขอบเขตจํากัดทางเชาวนปญญาของเด็กวัยนี้ เมื่ออายุมากขึ้นเด็กจะมองหา
สภาพการณตางๆ กวางขึ้น มีเหตุผลและแนวการตัดสินพฤติกรรมจากระดับจริยธรรมของตนเอง
จากเหตุผลดังกลาวทําให Kohlberg (1969) ไดศึกษาขามวัฒนธรรมในเด็กวัย 10 13 และ 16 ป จาก
5 วัฒนธรรมคือ สหรัฐอเมริกา ไตหวัน เม็กซิโก ตุรกี และยูคาเทน พบวา ขั้นพัฒนาการทางจรรยา
วิพากษ 3 ระดับคือ 1) ระดับกอนมีจริยธรรมหรือกอนมีกฎเกณฑ (Preconventional Level) 2) ระดับ
มีจริยธรรมอยางมีกฎเกณฑหรือระดับทําตามสังคม (Conventional Level) และ 3) ระดับมีจริยธรรม
อยางมีวิจารณญาณ (Postconventional Level) จะพัฒนาไปตามลําดับขั้น และมีความสัมพันธกับอายุ
ที่เพิ่มขึ้น และพบวาพัฒนาการทางจรรยาวิพากษจากระดับหนึ่งไปสูระดับหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับระดับ
เชาวนปญญาของเด็กแตละคนอีกดวย จากการศึกษาขามวัฒนธรรมของ Kohlberg พบวา ระดับ
จรรยาวิพากษของแตละขั้นจะสัมพันธกับอายุ (Rest, 1986 cited in Berk, 1994) ดังจะเห็นไดจาก
กราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุดังนี้
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จากกราฟ จะเห็นวาแนวโนมของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 1 คือหลัก
จริยธรรมของผูอื่น และขั้นที่ 2 คือหลักผลประโยชนของตนเปนใหญ จะลดลงในวัยรุนตอนตน
ขณะที่ขั้นที่ 3 คือหลักการยอมรับของกลุม จะเพิ่มขึ้นตลอดวัยรุนตอนกลาง และจะคอยๆ ลดลง
จากนั้นในขั้นที่ 4 คือ หลักระเบียบระบบของสังคม จะเพิ่มสูงตลอดชวงวัยรุนจนกระทั่งเขาสูวัย
ผูใหญตอนตนและจะมีบางคนพัฒนาถึงขั้นที่ 5 คือ หลักสัญญาสังคม ซึ่งมีคอนขางนอย
นอกจากนั้น Hart & Chmiel (1992) ไดศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับอิทธิพลของกลไกการ
ปองกันตัวตอพัฒนาการทางจรรยาวิพากษ โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่ Kohlberg
ใชในการศึกษาพัฒนาการทางจรรยาวิพากษ ซึ่งเริ่มศึกษาในเด็กชาย 3 กลุมอายุคือ 10 13 และ 16 ป
จํานวน 42 คน ซึ่งกลุมตัวอยางเหลานี้จะไดรับการสัมภาษณทุก 3-4 ป ตลอดชวง 20 ปที่
ทําการศึกษา เพื่อหารูปแบบของการใชกลไกการปองกันตัว (Defense Mechanism) ในกลุมวัยรุนมา
หาความสัมพันธกับพัฒนาการทางจรรยาวิพากษเมื่อเขาสูวัยผูใหญ โดยใชการสัมภาษณเกี่ยวกับ
เรื่องเชิงจริยธรรม (Moral Dilemmas) ซึ่งเปนแบบสัมภาษณทางจรรยาวิพากษ (Moral Judgement
Interview : MJI) ของ Colby et al. (1983) ผลการศึกษาพบวารูปแบบของการใชกลไกการปองกัน
ตัวในวัยรุนสัมพันธกับจรรยาวิพากษเมื่อเขาสูวัยผูใหญ โดยเฉพาะพัฒนาการทางจรรยาวิพากษใน
วัยผูใหญตอนตน และการศึกษาพบวาในวัยรุนที่ยึดมั่นในอุดมคติหรือมีการใชกลไกการปองกันตัว
แบบใชสติปญญาและแบบใสใจ สนใจ (Attention-Focusing) มีแนวโนมที่จะมีระดับขั้นทางจรรยา
วิ พ ากษ สู ง เมื่ อ เข า สู วั ย ผู ใ หญ มากกว า วั ย รุ น ที่ ไ ม มี ก ารใช ก ลไกการป อ งกั น ตั ว แบบใช ป ญ ญา
โดยเฉพาะผู ที่ มี ลั ก ษณะการใช ก ลไกการป อ งกั น ตั ว แบบ Objective-Intellectuality
จะมี
ความสัมพันธกับจรรยาวิพากษขั้นสูงเมื่อเขาสูวัยผูใหญ และผูที่มีลักษณะแบบแยกตัว (Isolation)
ถดถอย (Regression) หาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization) และปฏิเสธความจริง (Denial) จะมี
ความสัมพันธทางลบกับพัฒนาการทางจรรยาวิพากษ
สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาที่พบวาอายุหรือระดับเชาวนปญญามีผลตอ
จริยธรรม ดังนี้
เกยูร รัตนสาขา (2516 อางถึงใน รัชนี วิเศษสังข, 2518) ศึกษาพบวาจรรยาวิพากษของ
เด็กอายุ 9-12 ป แตกตางจากเด็กอายุ 13-16 ป อยางมีนัยสําคัญหลายดาน เชน ในเด็กวัย 9-12 ป จะมี
ลักษณะเชื่อฟงผูใหญ ในขณะที่เด็กอายุ 13-16 ป เริ่มมีเหตุผลของตนเองและมีบางเหตุผลที่ขัดแยง
กับผูใหญ
มารุต คําชะอม (2522 อางถึงใน ปฐมา ทรัพยสัง, 2541) ไดวิจยั เปรียบเทียบระดับการ
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา กลุมตัวอยางคือนักศึกษาครูระดับ ปกศ.สูง

34

ชั้นปที่ 1 อายุประมาณ 17-18 ป และนักศึกษาระดับ ค.บ. ชั้นปที่ 2 อายุประมาณ 19-20 ป ทั้งหญิง
และชายจํานวน 100 คน โดยผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพื่อวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่สราง
ขึ้นเองจากแนวคิดทฤษฎีของ Kohlberg ผลการวิจัยพบวา คะแนนพัฒนาการทางจริยธรรมของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมตางกัน คือนักศึกษาระดับ ค.บ.ชั้นปที่ 2 มีคะแนนพัฒนาการทางจริยธรรมสูง
กวานักศึกษาระดับ ปกศ.สูงชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ
สุภัทรา เอื้อวงศ (2525) ไดศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1-4 จํานวน 398 คน จาก
สถาบันการศึกษาพยาบาล 5 แหง โดยใชแบบสอบถาม The Defining Issue Test (DIT) ของ Rest
(1974) ฉบับแปลเปนภาษาไทย วัดระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา ผลการศึกษา
พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีคะแนนการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวานักศึกษาปอื่น
มยุรี เมธีไตรรัตน (2529) ไดศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมทั่วไป และการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลระดับวิชาชีพชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 4 และนักศึกษา
พยาบาลระดับตน ชั้นปที่ 1 จากสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 แหง จํานวนกลุมตัวอยางมี 662 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษา
พยาบาลระดับวิชาชีพกับนักศึกษาพยาบาลระดับตน มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมทั่วไปและการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพมีการ
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมทั่วไปและทางการพยาบาลสูงกวานักศึกษาพยาบาลระดับตน
จากงานวิจัยจะเห็นไดวาพัฒนาการทางจริยธรรมจะมีความสัมพันธกับอายุที่เพิ่มขึ้น
โดยคนที่มีอายุมากกวามีแนวโนมของพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่สูงกวา จะเห็นไดวาเด็กจะ
มีระดับขั้นของพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น ดังนั้น การที่เด็กจะตัดสินวาเรื่อง
ใดผิดหรือเรื่องใดถูกโดยเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศซึ่งเปนพฤติกรรมหนึ่งที่เด็กวัยรุนให
ความสนใจนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเชนกัน โดยจะเห็นไดวา ในวัยเด็ก เด็กจะมีการ
ยอมรับและเคารพในกฎกติกาของสังคม หากการปฏิบัติใดสังคมยอมรับ เด็กก็มีแนวโนมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น แตเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น เด็กจะใหความสําคัญกับความถูกตองที่ขึ้นอยูกับ
แตละสถานการณ ซึ่งบางครั้งก็จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณตามสภาพความเปนจริงใน
สังคม ตลอดจนยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ( Hurlock, 1973 ) จึงเปนเหตุใหเด็กมีแนวโนมที่จะยอมรับ
บางพฤติกรรมที่อาจจะขัดกับวัฒนธรรม ประเพณีเดิม โดยเฉพาะในปจจุบนั ที่สื่อเทคโนโลยีทําให
สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ได อ ย า งเสรี ทํ า ให สั ง คมไทยได รั บ เอาวั ฒ นธรรมตะวั น ตกมาใช ใ น
ชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงออกทางเพศของเด็กวัยรุน เชน การแสดงความ
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รักในที่สาธารณะ การเดินกอดกันอยางเปดเผย หรือการแสดงออกของความรักในเพศเดียวกันอยาง
เดนชัด ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ไดรับการยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน และเปนการแสดงพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปจากประเพณี วัฒนธรรมเดิมของไทย ในบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศพบวา พฤติกรรม
นี้มีพัฒนาการมาตั้งแตวัยเด็ก แตจะมาแสดงออกและเห็นไดชัดเจนในวัยรุน จากการศึกษาของ
Bailey & Zuchker (1995) ที่ไดรวมกันศึกษาพฤติกรรมทางเพศของเด็ก และความโนมนําพฤติกรรม
ทางเพศดวยการวิเคราะหและศึกษาจากงานวิจัยที่ผานมาของงานวิจัยดานรักรวมเพศจํานวน 48 งาน
ผลการวิเคราะหพบวา เด็กชายที่มีพฤติกรรมของเพศหญิงในวัยเด็ก (Cross-Sex Type Behaviors) มี
แนวโนมที่จะเปนผูชายรักรวมเพศในวัยผูใหญ โดยจะพบวาเด็กจะคอยๆ เปดเผยและยอมรับ
พฤติกรรมรักรวมเพศเดนชัดเมื่อเขาสูวัยรุน และมีพฤติกรรมดังกลาวเมื่อเขาสูวัยผูใหญ สวนในเพศ
หญิงนั้นยังไมมีการศึกษาที่แนชัด
Savin-Williams (1995) ไดศึกษาการแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศจากวัยรุนชายที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexual) และรักสองเพศ (Bisexual) จํานวน 83 คน อายุอยูในชวง 1723 ป โดยใหกลุมตัวอยางลงทะเบียนและแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว พฤติกรรมทาง
เพศ และแบบประเมินตนเองของ Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem) จากนั้นแตละคนจะไดรับ
การสัมภาษณเกี่ยวกับการกลายมาเปนพวกรักรวมเพศหรือรักสองเพศ ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางรายงานวารูสึกสนใจในเพศเดียวกับตนเมื่ออายุ 8 ป และมีจํานวน 1 ใน 3 (รอยละ 30) ของ
กลุมตัวอยางที่รายงานวาตนเริ่มมีความสนใจเพศเดียวกันกับตนตอนเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย และเริ่มรูสึกสนใจเพศเดียวกันเดนชัดเมื่อเริ่มเขาสูวัยรุน นอกจากนี้ยังพบวาการมีเพศสัมพันธ
กับเพศเดียวกับตนนั้น เริ่มมีเมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปแรก (Junior High School)
จํานวนรอยละ 38 และเพิ่มเปนรอยละ 48 เมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปสุดทาย (Senior
high School)
นอกจากวัยรุนจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นแลว ความแตกตางทาง
เพศก็มีผลตอการรับรูดานตางๆ ดวยเชนกัน โดยเฉพาะในสวนของการใหเหตุผลทางจริยธรรม หรือ
จรรยาวิพากษ ที่ตั้งแตอดีตมา Freud เคยกลาววา เพศชายมีมโนธรรมหรือมีจริยธรรมสูงกวาหญิง
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520) และ Kohlberg ก็เคยกลาวไววา เพศ
หญิงมีระดับขั้นทางจรรยาวิพากษต่ํากวาชาย (Gilligan, 1982) จึงทําใหมีการศึกษาถึงความแตกตาง
ทางเพศตอพัฒนาการทางจริยธรรม ดังเชนการศึกษาของ Gibbs, Arnold and Burkhart (1984) ที่ได
ศึกษาความแตกตางทางเพศตอการแสดงออกทางจรรยาวิพากษจากกลุมตัวอยางจํานวน 177 คน
เปนชาย 66 คน เปนหญิง 111 คน อายุระหวาง 11-21 ป กลุมตัวอยางถูกควบคุมตัวแปรดาน
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การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคม เครื่องมือที่ใชเปนการวัดผลสะทอนจริยธรรมทางสังคม
(Sociomoral Reflection Measure : SRM) ซึ่งเปนการทดสอบดวยการเขียนแสดงความคิดเห็นจาก
แบบสอบถามที่มี 15 คําตอบ เกี่ยวกับการตัดสินทางจริยธรรม 2 แบบ แตละแบบจะมีคามาตรฐาน
(Norms) 8 ขอ การตัดสินทางจริยธรรมเรื่องแรกจะมีคามาตรฐานทางดานเหตุผลสนับสนุนการ
กระทํา 5 ขอ คือ ความเกี่ยวพัน ชีวิต กฎหมาย ความยุติธรรม และมโนธรรม เรื่องที่สอง จะมีคา
มาตรฐานทางดานเหตุผลสนับสนุนการกระทํา 3 ขอคือ ความสัมพันธในครอบครัว สัญญาหรือ
ขอตกลง และทรัพยสิน แบบวัด SRM จะใชในการแบงกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณทางจรรยา
วิพากษของ Kohlberg (Moral Judgement Interview : MJI) ผลการศึกษาพบวามีความแตกตาง
ระหวางเพศในดานลักษณะการใหเหตุผลสนับสนุนการตัดสินการกระทํา พบวา เพศหญิงจะมี
ลักษณะเห็นอกเห็นใจผูอื่น รอยละ 52.8 สวนชายมีลักษณะนี้เพียงรอยละ 27.3 และผูหญิงแสดง
ลักษณะใหคุณคาบนพื้นฐานของความถูกตองทางสังคมรอยละ 43.2 ในขณะที่เพศชายแสดง
ลักษณะนี้รอยละ 17.4
จากความแตกตางทางเพศที่มีตอการใหเหตุผลทางจริยธรรมซึ่ง Kohlberg เคยกลาวไว
วา เพศหญิงจะมีระดับขั้นทางจริยธรรมต่ํากวาเพศชาย ทําใหเกิดการศึกษาวิจัย และมีบุคคลสําคัญที่
ไดโตแยงคํากลาวนั้นคือ Carol Gilligan (1982) ที่ไดกลาววา ผูหญิงไมไดมีระดับขั้นทางจรรยา
วิพากษต่ํากวาชาย เพียงแตเพศหญิงมีจริยธรรมดานความเห็นอกเห็นใจผูอื่น หรือที่เรียกวา
จริยธรรมแหงการเอาใจใส (Ethic of Care) ขณะที่เพศชายมีลักษณะจริยธรรมของความถูกตองและ
ความยุติธรรม (Right and Justice)
Perry and McIntire (1995) ไดศึกษาลักษณะทางจรรยาวิพากษดานของ ความยุติธรรม
และการใสใจ (Justice and Care) ในวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 และ 8 จํานวน
178 คน ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงเลือกการใสใจและเหตุผลดานอื่นๆ มากกวาเพศชาย สวนเพศ
ชายเลื อ กเหตุ ผ ลด า นการเห็ น แก ป ระโยชน ส ว นตนมากกว า หญิ ง นอกจากนั้ น ยั ง พบความ
แตกตางทางเพศตอจรรยาวิพากษในดานที่วา เพศชายเลือกเหตุผลดานความเห็นแกประโยชนสวน
ตนมาตอบในรอยละที่สูงกวาเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงจะเลือกเหตุผลดานการใสใจมากกวาเพศ
ชาย
Krebs (1996) ไดศึกษาความแตกตางทางเพศและความแตกตางของเหตุผลในการเลือก
ตัดสินทางจริยธรรมในชีวิตประจําวันจากกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 110
คน เปนชาย 55 คน หญิง 55 คน ซึ่งกลุมตัวอยางเหลานี้ไดรับแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคลของ Spence and Helmrelch (1978) แบบทดสอบจรรยาวิพากษของ Kohlberg และคําสั่งให
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อธิ บ ายเหตุ ผ ลในการเลื อ กตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมทั้ ง ทางด า นส ว นตั ว และเรื่ อ งทั่ ว ไปที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อหาระดับจริยธรรม การมองจริยธรรมในภาพรวม และความสัมพันธระหวาง
เหตุผลในการเลือกตัดสินรูปแบบตางๆ ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงแสดงความสัมพันธระหวาง
ระดั บ จริ ย ธรรมกั บ การเลื อ กตัด สิ น ทางจริ ย ธรรมมากกว า เพศชาย คื อ เพศหญิ ง ใช เ หตุ ผ ลเชิ ง
จริยธรรมดานความใสใจตอการเลือกตัดสินทางจริยธรรมในชีวิตประจําวันในระดับสูงกวาเพศชาย
เนื่ องจากเพศหญิ งไดรายงานถึงการใชความใสใจเป นเหตุผลในการเลือกตัด สิน ซึ่งเปน ระดั บ
จริยธรรมขั้นที่ 3 มากกวาเพศชาย สวนเพศชายแสดงความสัมพันธระหวางการมองจริยธรรมใน
ภาพรวมกับการเลือกตัดสินทางจริยธรรมมากกวาเพศหญิง นอกจากนั้น เพศชายใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความยุติธรรมเปนเหตุผลในการเลือกตัดสิน ซึ่งเปนระดับจริยธรรมขั้นที่ 4 มากกวา
เพศหญิง
สําหรับการศึกษาในประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาปจจัยดานเพศตอพัฒนาการทาง
จริยธรรมตั้งแตอดีตเรื่อยมา ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ รัชนี วิเศษสังข (2518) ที่ไดศึกษา
จรรยาวิพากษของเด็กวัยรุนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชาย-หญิง จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 418 คน เปนชาย 212 คน หญิง 206 คน อายุ 13-18 ป โดยใชแบบสอบถามที่สราง
สถานการณในรูปแบบพฤติกรรมความสัมพันธระหวางชาย-หญิง จํานวน 18 ประการ ไดแก รักกัน
ไมเคยถูกเนื้อตองตัวกัน ไปเที่ยวดวยกันสองตอสองกลางคืนบอยๆ ไปดูภาพยนตร นั่งคุยกันใน
คอฟฟชอป นัดพบกันอยางเปดเผย นัดพบกันอยางลับๆ กุมมือกันเดินไปตามถนน กุมมือกันในที่
ลับตาคน โอบกอดกันเดินไปตามถนน โอบกอดกันในที่ลับตาคน ปอนอาหารใหกันในรานอาหาร
ปอนอาหารใหกันในที่ลับตาคน นอนหนุนตักกันในสวนสาธารณะ นอนหนุนตักกันในที่ลับตาคน
กอดจูบกันในโรงภาพยนตร กอดจูบกันในที่ลับตาคน ไดเสียกันโดยมั่นหมายวาจะแตงงาน ไดเสีย
กันไมคิดจะแตงงาน และไดกําหนดฐานะของชาย-หญิงผูกระทําพฤติกรรมในแตละสถานการณไว
5 แบบคือ เปนนักเรียนชายและหญิง ชายหนุมกับหญิงสาว ชายแตงงานแลวกับหญิงสาว ชายหนุม
กับหญิงแตงงานแลว และชายแตงงานแลวกับหญิงแตงงานแลว จากนั้นใหกลุมตัวอยางประเมินคา
พฤติกรรมของชาย-หญิงในแตละสถานการณวาถูกตอง ชอบ และจะทํา เพียงใด ในชวงการประเมิน
5 ชวงคือ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด และไมเลย ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยรุนชายและหญิงมี
จรรยาวิพากษแตกตางกันในทุกสถานการณอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และจากคาเฉลี่ย
พบวา เด็กวัยรุนชายมีจรรยาวิพากษตอพฤติกรรมหนึ่งๆ วาถูกตอง สูงกวาเด็กวัยรุนหญิงใน 16
สถานการณ สวนสถานการณที่ชายหญิงรักกันไมถูกเนื้อตองตัวกัน และสถานการณชายหญิงนัด
พบกันอยางเปดเผย พบวาเด็กวัยรุนหญิงมีจรรยาวิพากษตอพฤติกรรมทั้งสองนี้ถูกตองมากกวาเด็ก
วัย รุ นชาย นอกจากนี้ ยั บพบว า เด็ ก วัย รุน มีจรรยาวิพ ากษตอพฤติ กรรมของชายถูก ตอ งมากกว า
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พฤติกรรมของหญิง และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยวัยรุนทั้งชายและหญิงตัดสินวา
พฤติกรรมการแสดงออกในแตละสถานการณ ถาผูกระทําเปนเพศชาย จะตัดสินวาถูกตองสูงกวา
ผูกระทําที่เปนเพศหญิง ทั้งใน 18 สถานการณ
ชูชัย สมิธิไกร (2525) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบความรูความเขาใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตอตนเองของบุคคลตามตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก เพศ ภูมิภาค สภาพความเปนเมือง
สถานภาพ ศาสนา และอาชี พ หลั ก ของครอบครั ว กลุ ม ตั ว อย า งประกอบด ว ยนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 ครูและผูปกครองจากภูมิภาคตางๆ 5 ภาค
คือ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวนทั้งสิ้น
2,842 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกลุมตัวอยาง และ
มาตรวัดความรูความเขาใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมตอตนเอง ซึ่งภาควิชาจิตวิทยา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีเจตคติของฟชไบน จากการศึกษาความ
แตกต า งระหว า งเพศ พบว า เพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามรู ค วามเข า ใจทางจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมตอตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือเพศหญิงมีความรูความเขาใจทาง
จริยธรรมในดานการมีความขยันหมั่นเพียร การมีวินัยในตนเอง การรูตัวไมประมาท การปรับปรุง
ตนเอง การระงับความอยาก การมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู และมีความรูสึก
ละอายใจมากกวาเพศชาย สวนเพศชายมีความรูความเขาใจทางจริยธรรมดานการใหคุณคาแกตนเอง
มากกวาเพศหญิง
วิชัย วนาพรรณ (2526 อางถึงใน ศิริเพ็ญ ไพบูลยผล, 2540) ศึกษาเกี่ยวกับระดับ
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตการศึกษา 12 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนจริยธรรม
ของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายในทุกๆ ดาน เชนเดียวกับงานของ วิเชียร พงษประเสริฐ (2526)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา โดยสวนใหญมีจริยธรรม
ในระดับที่พึงประสงค และนักเรียนหญิงมีความคิดรวบยอดทางจริยธรรมสูงกวานักเรียนชาย
จากที่กลาวมาจะเห็นวา เพศชายและหญิงมีจรรยาวิพากษหรือการตัดสินทางจริยธรรม
แตกตางกันในลักษณะที่เพศหญิงจะใหความสําคัญกับการใสใจตอสังคม ขณะที่เพศชายจะให
ความสําคัญกับความถูกตองหรือความยุติธรรมในสังคม
ในปจจุบันมีพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และการที่มีพฤติกรรมรัก
รวมเพศมากขึ้นนั้นแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมนี้เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นในสังคม ดังเชน
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เนตรชนก บัวนาค (2531) ไดศึกษาเจตคติที่มีตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน ซึ่งเปนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 7 แหง ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญ
มีเจตคติตอเรื่องรักรวมเพศทางบวก และยอมรับหากเปนพฤติกรรมที่ไมผิดศีลธรรม
นอกจากนี้ สื่ อ มวลชนก็ มี ส ว นผลั ก ดั น ให เ กิ ด พฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศมากขึ้ น โดย
เฉพาะตัวแบบจากสื่อที่มีการนําเสนอมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการศึกษาในปลาสุดของ รักใจ จินต
วิโรจน (2541) ที่ศึกษาการนําเสนอภาพยนตรชายรักรวมเพศในภาพยนตรไทยและอเมริกัน โดยได
เปรียบเทียบดวยการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรตั้งแตป 2513 ถึง 2542 ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการ
ก
า
ร
นําเสนอภาพชายรักรวมเพศในภาพยนตรอเมริกันจะมีพัฒนาการไปขางหนาอยางตอเนื่อง กลาวคือ
ยิ่งเวลาผานไปภาพยนตรที่นําเสนอภาพชายรักรวมเพศยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบทบาทของตัวละคร
รักรวมเพศมีกระจายอยูทั้งในบทบาทของตัวเอก ตัวรอง และตัวประกอบ พัฒนาการของตัวละคร
รักรวมเพศมีความหลากหลายและใกลเคียงกับชาย-หญิงทั่วไป สวนการนําเสนอภาพยนตรชายรัก
รวมเพศในภาพยนตรไทยนั้นก็พบวาบทบาทของละครรักรวมเพศมีกระจายอยูทั้งในบทของตัวเอก
ตัวรอง และตัวประกอบ และลักษณะพัฒนาการของการนําเสนอภาพชายรักรวมเพศในภาพยนตร
ไทยมีปจจัยการตองการความแปลกใหมในวงการภาพยนตร และการตอสูของชายรักรวมเพศของ
ไทยเปนรายบุคคล ที่สําคัญยังพบวาภาพยนตรอเมริกันสามารถสะทอนสังคมของชายรักรวมเพศได
ดีกวาภาพยนตรไทย และมีแนวโนมวาจะชี้นําผูชมไทยไดมากกวาดวย
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงตอการเกิดปญหาตางๆ ทั้งในระดับ
บุคคลและสังคมที่เกิด ขึ้น ปจ จัยหนึ่งอาจจะเปนเพราะในปจจุบัน สื่อเทคโนโลยีทําใหสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางมีเสรีมากขึ้น ทําใหวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของไทยเปลี่ยนแปลงไป และ
สังคมไทยมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใชในการดําเนินชีวิตมากขึ้น ทําใหคานิยม เจตคติ
และปทัสถาน (Norms) ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังเชนในปจจุบัน สังคมไทยยอมรับ
พฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้น และพฤติกรรมเหลานี้ก็มีการแสดงออกตอสังคมมากขึ้น ทั้งในที่
สาธารณะ สถานเริงรมย หรือแมแตสื่อมวลชนที่นําเสนอพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของชายรักรวมเพศตอสาธารณชนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้บุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดคือวัยรุน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และจริยธรรม ที่สําคัญคือวัยนี้เปนวัยแหงการแสวงหาเอกลักษณแหงตน (Identity)
เพื่อพัฒนามโนภาพของตนที่จะยึดถือเปนรูปแบบตอไปในวัยผูใหญ เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มี
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ความคิด ความเขาใจเชิงนามธรรม (Formal Operations) มีความสามารถทางเชาวนปญญา สามารถ
คิดหาเหตุผลมาตั้งสมมติฐานได ที่สําคัญคือ วัยนี้สามารถเขาใจกฎหรือระบบระเบียบทางสังคมดวย
นอกจากนั้นวัยรุนเปนวัยที่ความพึงพอใจตอเพศใดเพศหนึ่งจะปรากฏใหเห็นเดนชัด และพฤติกรรม
รักรวมเพศยังพบไดบอยในชวงวัยรุน และมีการแสดงออกอยางเดนชัด โดยเฉพาะในสังคมหรือ
วัฒนธรรมไทยที่ชายและหญิงมีมาตรฐานการปฏิบัติตัวเปนคนละแนว โดยที่ชายจะมีอิสระเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตัวมากกวาหญิง และหญิงจะไดรับการอบรมสั่งสอนอยางเขมงวดกวดขันมากกวาชาย
ดวยเหตุนี้ การตัดสินพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของชายและหญิงจึงมีความแตกตางกัน
(Guskin, 1964 อางถึงใน รัชนี วิเศษสังข , 2518 ) ดังนั้นผูวิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการ
ตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยดังนี้

วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมเกี่ ย วกับ พฤติก รรมชายรัก รว มเพศ
ระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย
วั ั ย รุ น ชายมี ค ะแนนการตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมชายรั ก ร ว มเพศ
แตกตางจากวัยรุนหญิงในแตละระดับอายุ
ขอบเขตของการศึกษา
1. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรัก
รวมเพศที่ถูกตอง ของวัยรุนชายและหญิงในระดับวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย จาก
โรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
2. พฤติกรรมที่ใชมี 40 พฤติกรรม เปนพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ที่แตกตางไปตาม
สถานที่ 3 สถานที่ คือ สถานที่โลงแจง สถานที่มิดชิด และสถานเริงรมย จํานวน 20 พฤติกรรม
และเปนพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ จํานวน 20 พฤติกรรม
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3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน
ก. อายุ ไดแก วัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
ข. เพศ ไดแก เพศชาย และหญิง
3.2 ตัวแปรตาม
คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศของวัยรุน
ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย

คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
การตัด สิ น ทางจริ ยธรรม หมายถึง การตัด สิน หรื อกํา หนดคุ ณ ค าของพฤติกรรมว า
ถูกตองหรือพึงปฏิบัติหรือไม ซึ่งมีคะแนน 0 กับ 1 โดยที่พฤติกรรมใดถูกตองแสดงวาพฤติกรรมนั้น
เปนพฤติกรรมที่ยอมรับได และมีการตัดสินวา ดี พึงปฏิบัติ ได 1 คะแนน สวนพฤติกรรมที่ไม
ถูกตองหรือผิด แสดงวาพฤติกรรมนั้นไมไดรับการยอมรับ และมีการตัดสินวาไมดี ไมพึงปฏิบัติ ได
0 คะแนน
วัยรุนตอนตน หมายถึง เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 13 ป 1 วัน ถึง 15 ป
และกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
วัยรุนตอนกลาง หมายถึง เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 15 ป 1 วัน ถึง 18 ป
และกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
วัยรุนตอนปลาย หมายถึง นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหวาง 18 ป 1 วัน ถึง 21 ป และ
กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน
พฤติกรรมชายรักรวมเพศ หมายถึง การแสดงออกของชายที่มีความพึงพอใจทางเพศ
กับบุคคลเพศเดียวกันคือ ชายกับชาย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เ พื่ อ ท ร า บ แ ล ะ เ ข า ใ จ ถึ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง วั ย รุ น ว า มี ก า ร ตั ด สิ น ท า ง
จริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศในปจจุบันวาเปนอยางไร
2. เพื่อทราบแนวโนมของเจตคติ คานิยม และการตัดสินความถูกหรือผิดของวัยรุน
ชาย-หญิง ทั้งระดับวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ตอพฤติกรรมการแสดงออกของชายรัก
รวมเพศในสังคม อันอาจเปนสวนหนึ่งในการศึกษาเพื่อทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม
ในปจจุบัน
3. เพื่อเปนแนวทางแกผูที่สนใจศึกษาจริยธรรมในลักษณะอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมตัวอยาง
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดแก วัยรุนตอนตน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 14 ป แยกเปนวัยรุนชายมีอายุเฉลี่ย 13 ป 8 เดือน และวัยรุนหญิงมีอายุเฉลี่ย 14
ป 2 เดือน วัยรุนตอนกลาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ป 5 เดือน
แยกเปนวัยรุนชายมีอายุเฉลี่ย 17 ป 7 เดือน และวัยรุนหญิงมีอายุเฉลี่ย 17 ป 3 เดือน และ
วัยรุนตอนปลาย คือนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน
ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 20 ป แยกเปนวัยรุนชายมีอายุเฉลี่ย 20 ป 1 เดือน และวัยรุนหญิงมีอายุเฉลี่ย 19
ป 9 เดือน โดยรวมแลวกลุมตัวอยางทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 17 ป 2 เดือน
ระดับการศึกษาของบิดาของกลุมตัวอยาง
สวนใหญบิดาสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา 30.0 เปอรเซ็นต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 19.7 เปอรเซ็นต สําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 19.7 เปอรเซ็นต รายไดสวนใหญของบิดาอยูระหวาง 5,00110,000 บาท มี31.7 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท มี 27.7 เปอรเซ็นต และรายได
20,001 บาทขึ้นไป มี 13.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนระดับการศึกษาของมารดาของกลุมตัวอยาง
สวนใหญมารดาสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 35.7 เปอรเซ็นต สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 23.3 เปอรเซ็นต สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 14.0 เปอรเซ็นต
รายไดสวนใหญของมารดานอยกวา 5,000 บาท มี 26.7 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 5,001-10,000
บาท มี 21.3 เปอรเซ็นต และรายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทมี 19.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
และสถานภาพของบิดาและมารดา สวนใหญบิดาและมารดาอยูดวยกัน 76.0 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือบิดาและมารดาแยกกันอยู 15.0 เปอรเซ็นต และบิดาถึงแกกรรม 5.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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การเลือกกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 300 คน
ซึ่งมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางจากวัยรุนตอนตนและตอนกลาง จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวัยรุนตอนปลาย จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน
ปการศึกษา 2543 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ดังนี้
วัยรุนตอนตน ทําการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก
โรงเรียนในเขตเมือง จํานวน 50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน และจากโรงเรียนในเขตชานเมือง
จํานวน 50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน
วัยรุนตอนกลาง ทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากโรงเรียน
ในเขตเมือง จํานวน 50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน และจากโรงเรียนในเขตชานเมือง จํานวน
50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน
วัยรุนตอนปลาย ทําการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน และจากมหาวิทยาลัยเอกชน
จํานวน 50 คน เปนชาย 25 คน หญิง 25 คน
ดังนั้นจึงทําใหไดกลุมตัวอยาง โดยแยกตามระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยางจาก
โรงเรียนในเขตเมืองและเขตชานเมืองของวัยรุนตอนตนและตอนกลาง และจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนของวัยรุนตอนปลาย ดังนี้
ตารางที่ 2
ระดับอายุ
เพศ

แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง โดยแยกตามระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยาง
วัยรุนตอนตน

วัยรุนตอนกลาง

วัยรุนตอนปลาย

รวม

โรงเรียนเขต
เมือง

โรงเรียนเขต
ชานเมือง

โรงเรียนเขต
เมือง

โรงเรียนเขต
ชานเมือง

มหาวิทยาลัย
ของรัฐ

มหาวิทยาลัย
เอกชน

ชาย

25

25

25

25

25

25

150

หญิง

25

25

25

25

25

25

150

รวม

50

50

50

50

50

50

300
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินทางจริยธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยการศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร
ตางๆ ขาวสารประจําวันทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่ออินเทอรเนต เปนตน ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็น จากวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย กลุมละ
30 คน โดยการใชแบบสํารวจความคิดเห็นแบบปลายเปดเกีย่ วกับการแสดงออกของชายกับชายที่
ผูตอบคิดวาเปนพฤติกรรมของชายรักรวมเพศ ( ภาคผนวก ข ) เพือ่ นํามากําหนดเปนพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศที่สามารถพบเห็นไดในสังคมทั่วไป
2. นําคําตอบที่ได มาประมวล เรียบเรีย ง หาคาความถี่ของแตละพฤติกรรมการ
แสดงออกของชายรัก ร วมเพศ และคํ านวณเปนคารอยละ โดยแยกเปนความคิ ดเห็นของวั ย รุ น
ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ของกลุมสํารวจ ( ภาคผนวก ข )
3. กํ า หนดพฤติ ก รรมที่ แ สดงว า เป น พฤติ ก รรมชายรั ก ร ว มเพศ และพฤติ ก รรม
ทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
สําหรับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ผูวิจัยเลือกพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออก
ของชายรักรวมเพศที่มีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธกันอยางชัดเจน และมีคาความถี่ในระดับ 35
เปอรเซ็นต ขึ้นไป มีอยู 2 พฤติกรรมที่มีคาความถี่ไมถึง 35 เปอรเซ็นต แตแสดงพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธกันอยางชัดเจนคือ พฤติกรรมมีความสัมพันธทางเพศกัน และพฤติกรรมการอยูดวยกัน
ฉันทสามี-ภรรยา
สําหรับพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ผูวิจัยกําหนดขึ้นเอง
โดยพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออกที่พบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. นําพฤติกรรมชายรักรวมเพศ และพฤติกรรมทั่ว ๆไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวม
เพศที่ได มากําหนดขอบเขตของพฤติกรรมที่ตองการศึกษา ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคือ
- เปนพฤติกรรมที่ผูชาย 2 คน แสดงปฏิสัมพันธกัน
- เปนพฤติกรรมที่คนทั่วๆไปมีโอกาสประสบในชีวิตประจําวัน
- เปนพฤติกรรมที่เขาใจงายและชัดเจน
จากนั้นกําหนดสถานที่ 3 สถานที่ คือ สถานที่โลงแจง สถานที่มิดชิด และ
สถานเริงรมย ที่แสดงพฤติกรรมชายรักรวมเพศและพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรัก
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รวมเพศ จากการศึกษานี้ผูวิจัยไดกําหนดพฤติกรรมชายรักรวมเพศและพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใช
พฤติกรรมชายรักรวมเพศ จํานวน 46 พฤติกรรม นําพฤติกรรมทั้ง 46 พฤติกรรมมาจัดเรียง แลว
นําไปสํารวจความคิดเห็นจากกลุมประชากรชาย-หญิง จํานวน 100 คน อายุระหวาง 15-35 ป เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นตอการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกเหลานั้นวา ถูก หรือ ผิด สําหรับ
การศึกษานี้ ผูวิจัยเลือกพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมที่มีความแตกตางของคะแนนการประเมินวาถูก
90 เปอรเซ็นต ขึ้นไป และ ผิด 90 เปอรเซ็นต ขึ้นไป ( ภาคผนวก ข )
จากการศึกษาเบื้องตน ไดคัดเลือกพฤติกรรมชายรักรวมเพศจํานวน 20 พฤติกรรม
และพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ จํานวน 20 พฤติกรรม รวมทั้งหมด 40
พฤติกรรม ดังนี้
พฤติกรรมชายรักรวมเพศ ซึ่งไดรับการประเมินวาผิด 90 เปอรเซ็นต ขึ้นไป
-.
-.
-

นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในผับหรือบาร
นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในสวนสาธารณะ
นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในโรงภาพยนตร
นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในผับหรือบาร
นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในสวนสาธารณะ
นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในโรงภาพยนตร
กอดและลูบไลกันในผับหรือบาร
กอดและลูบไลกันในสวนสาธารณะ
กอดและลูบไลกันในโรงภาพยนตร
จูบกันในผับหรือบาร
จูบกันในสวนสาธารณะ
จูบกันในโรงภาพยนตร
เดินโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในผับหรือบาร
เดินโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในสวนสาธารณะ
นั่งโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในโรงภาพยนตร
นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในผับหรือบาร
นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในสวนสาธารณะ

47

- นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในโรงภาพยนตร
- มีความสัมพันธทางเพศกัน
- อยูดวยกันฉันทสามี-ภรรยา
พฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเอง ซึ่ง
ไดรับการประเมินวาถูก 90 เปอรเซ็นต ขึ้นไป
-

นั่งอานรายการอาหารดวยกันในผับหรือบาร
นั่งเลนดนตรีดวยกันในสวนสาธารณะ
ยืนอานโปรแกรมภาพยนตรดวยกันหนาโรงภาพยนตร
นั่งรับประทานอาหารดวยกันในผับหรือบาร
นั่งรับประทานอาหารดวยกันในสวนสาธารณะ
นั่งรับประทานอาหารดวยกันในในโรงภาพยนตร
นั่งคุยกันในผับหรือบาร
นั่งคุยกันในสวนสาธารณะ
นั่งคุยกันในโรงภาพยนตร
นั่งดื่มเบียรดวยกันในผับหรือบาร
วิ่งออกกําลังกายดวยกันในสวนสาธารณะ
นั่งดูภาพยนตรดวยกันในโรงภาพยนตร
เตนรําดวยกันในผับหรือบาร
นั่งอานหนังสือดวยกันในสวนสาธารณะ
เดินคุยกันในผับหรือบาร
เดินคุยกันในสวนสาธารณะ
เดินคุยกันขณะไปดูภาพยนตรดวยกัน
โทรศัพทถึงกันและนัดพบกันบอยๆ
ไปอานหนังสือดวยกันที่หองสมุดเปนประจํา
เชาหองพักอยูดว ยกัน

5. นําพฤติกรรม ทั้ง 40 พฤติกรรม ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
สอดคลอง และความชัดเจนของรูปประโยค โดยมีเกณฑในการพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของ
ขอความจากความเห็นตรงกันของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ใน 3 ทาน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขให
ตรงตามวัตถุประสงค
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6. จัดลําดับขอคําถาม โดยการสุมขอคําถามเพื่อสรางแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสมมติ
ชื่อ และกําหนดเพศของผูแสดงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น จึงไดแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ ดังตัวอยางตอไปนี้
การประเมินความคิดเห็น สําหรับ
ผูว ิจัย
ถูก
ผิด

พฤติกรรม
1. สมชาย (ช) กับสมศักดิ์ (ช) นั่งจับมือถือแขนและมอง
ตากันอยางหวานซึ้งในผับหรือบาร
2.



40. สมชาย (ช) กับสมศักดิ์ (ช) วิ่งออกกําลังกายดวยกัน
ในสวนสาธารณะ
การใหคะแนนแบบสอบถาม



ผูวิจัยไดกําหนดคะแนนของการประเมินความคิดเห็น ดังนี้
การประเมินวาถูก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตัดสินวาพฤติกรรมนั้นถูกในเชิง
ได 1 คะแนน

จริยธรรม

การประเมินวาผิด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตัดสินวาพฤติกรรมนั้นผิดใน
เชิงจริยธรรม

ได 0 คะแนน

7. กอนนําแบบสอบถามไปทดลองใช

ผูวิจัยไดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

xชาย-หญิง จํานวน 4 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อความแนใจวานักเรียนเขาใจภาษาที่ใชใน
แบบสอบถามตามความประสงคของผูวิจัย และเพื่อประเมินเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามดวย
ผลที่ไดคือ นักเรียนเขาใจภาษาที่ใช โดยนักเรียนใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10 –
15 นาที
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คุณภาพของเครื่องมือ
การหาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม
- การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่
สรางเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบรูปแบบและความตรงเชิงเนื้อหาของขอมูล โดยมีเกณฑในการพิจารณาความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบ จากความเห็นตรงกันของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ใน 3 ทาน
- การทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธี Test-Retest Method ดวยการนํา
แบบสอบถามไปทําการทดสอบ ( Try Out ) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ประชากรที่ตองการทดสอบจริง โดยประชากรกลุมนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
5 จากโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย จํานวน 40 คน เปนชาย 20 คน หญิง 20 คน การเก็บขอมูล
ครั้งแรก ผูวิจัยนําผลที่ไดมาบันทึกเก็บไว หลังจากนั้นเวนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห นํา
แบบสอบถามชุดเดิมไปทดสอบกับกลุมตัวอยางเดิม แลวนําผลที่ไดทั้งสองครั้งมาวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สําหรับแบบสอบถามฉบับนี้ หาคาความเชื่อถือไดโดยใชวิธี Test-Retest Reliability
คํานวณคาสถิติดวยสูตร Pearson Correlation ไดคาเทากับ .84
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอขออนุมัติหนังสือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตและขอ
ความรวมมือจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําหนังสืออนุมัติจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปขออนุญาตเก็บขอมูล โดย
กลุมตัวอยางระดับวัยรุนตอนตน และตอนกลาง ผูวิจัยขออนุญาตเก็บขอมูลจากโรงเรียนในสังกัด
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดโรงเรียนในเขตเมือง คือ โรงเรียนศรีอยุธยา และ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สวนโรงเรียนในเขตชานเมือง คือ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
และโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

50

สําหรับกลุมตัวอยางระดับวัยรุนตอนปลาย ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล สวนมหาวิทยาลัย
เอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตัวเอง จากกลุมตัวอยางทั้งระดับวัยรุน
ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของการ
ตอบแบบสอบถาม จึงไดแบบสอบถามที่ตอบครบสมบูรณ ระดับอายุละ 100 ชุด รวมเปน 300 ชุด
4. รวบรวมแบบสอบถามที่ ผ า นการตรวจสอบความสมบู ร ณ ใ นการตอบ
แบบสอบถามทุกฉบับเพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS/PC (Statictical Package for Social Science/Personal Computer) ดังนี้
1. คํานวนหาคาเฉลี่ย ( Mean ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Diviation )
ของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ โดยแยกตามระดับอายุ
และเพศ
2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชาย
รักรวมเพศ ในแตละระดับอายุและเพศ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-Way
Analysis of Variance)
การนําเสนอขอมูล
ในการนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหแลว ผูวิจยั นําเสนอขอมูลเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. แสดงผลคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการตัดสิน
ทางจริธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศของวัยรุนเพศชายและหญิงในแตละระดับอายุ โดย
นําเสนอในรูปตาราง
2. แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนการตัดสินทางจริธรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมชายรักรวมเพศของวัยรุนเพศชายและหญิงในแตละระดับอายุ ดวยวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) โดยนําเสนอในรูปตาราง
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บทที่ 3
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรือ่ ง การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรัก
รวมเพศระหวางวัยรุนชายและวัยรุน หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมีการออกแบบงานวิจยั เพื่อ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อายุ
ซึ่งมี 3 ระดับอายุ คือ วัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย และ เพศ ไดแก เพศชาย และหญิง
สวนตัวแปรตามคือคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
ขอมูลแสดงผลการวิเคราะหทางสถิติมีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการตัดสินทาง
จริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
ของวัยรุนเพศชาย-หญิง
ในแตละระดับอายุ
วัยรุนตอนตน
(SD)
X

วัยรุนตอนกลาง
(SD)
X

วัยรุนตอนปลาย
(SD)
X

X

รวม
(SD)

ชาย

18.24 (3.83)

21.02 (4.69)

24.48 (6.36)

22.25 (5.65)

หญิง

19.48 (2.14)

19.60 (3.79)

21.48 (4.38)

20.19 (3.66)

รวม

18.86 (3.15)

20.31 (4.30)

22.98 (5.64)

20.72 (4.78)

ผลการวิเคราะห
คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
พบวา วัยรุนตอนตนเพศชาย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 18.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ
3.83 สวนเพศหญิง มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 19.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.14
วัยรุนตอนกลางเพศชาย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 21.02 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 4.69
สวนเพศหญิง มีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 19.60 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 3.79 และ
วัยรุนตอนปลายเพศชาย มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 24.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ
6.36 สวนเพศหญิง มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 21.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 4.38
วัยรุนตอนตนทั้งหมด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 18.86
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เทากับ 3.15 วัยรุนตอนกลางทั้งหมด มีคา เฉลี่ย ( x ) เทากับ 20.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เทากับ 4.30 และวัยรุนตอนปลายทั้งหมด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 22.98 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เทากับ 5.64
วัยรุนเพศชายทั้งหมด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 21.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ
5.65 สวนวัยรุน เพศหญิงทั้งหมด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 21.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เทากับ 3.66
โดยรวม กลุมตัวอยางทั้งหมด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 20.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เทากับ 4.78
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ตารางที่ 4

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ของวัยรุนเพศ
ชายและหญิงในแตละระดับอายุ

แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหวางกลุมตัวอยาง
22.75*
436.76
873.52
กลุมอายุ
2
4.39*
84.27
87.27
เพศ
1
5.98*
114.79
229.58
ความสัมพันธรวม
2
19.20
5643.54
ความคลาดเคลื่อน
294
6830.92
299
รวม
* p < .05
จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง ( Two - Way Analysis of Variance)
(ตารางที่4) พบวา คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกระดับอายุ (F = 22.75, p <.05 ) และวัยรุนชายมี
คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศแตกตางจากวัยรุนหญิงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 4.39 , p <. 05 )
นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธระหวาง
ระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยาง แสดงวา ระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยางรวมกันสงผลตอ
คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ โดยพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( F = 5.98 , p < .05 ) กลาวคือ ความแตกตางของคะแนนการ
ตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ นั้นเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางของ
ระดับอายุ ซึ่งขึ้นอยูกับเพศของกลุมตัวอยาง โดยสามารถแสดงไดดวยกราฟที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมของวัยรุนเพศชายและหญิงในแตละระดับอายุ
ดังนี้
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กราฟที่ 2

ความสัมพันธระหวางระดับอายุและเพศ ตอคะแนนการตัดสินทางจริยธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ

คาเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
25
24
23
22
21
20
19
18
วัยรุน ตอนตน

วัยรุน ตอนกลาง
เพศหญิง

เพศชาย

วัยรุน ตอนปลาย
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บทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมชายรักรวมเพศ ระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
สมมติฐานในการวิจัยคือ วัยรุนชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวม
เพศแตกตางจากวัยรุนหญิงในแตละระดับอายุ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านโดยวิ ธี วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนสองทาง (Two-Way
Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมชายรักรวมเพศในเพศชายและหญิงจากวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลายพบวา
คะแนนการตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมชายรั ก ร ว มเพศมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกระดับอายุ (F = 22.75, p <.05 ) และวัยรุนชายมีคะแนนการ
ตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศแตกตางจากวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F = 4.39 , p <. 05 ) นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธระหวางระดับอายุและเพศ
ของกลุมตัวอยาง แสดงวา ระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยางรวมกันสงผลตอคะแนนการตัดสิน
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ โดยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ( F = 5.98 , p < .05 ) กลาวคือ ความแตกตางของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศนั้นเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางของระดับอายุ ซึ่งขึ้นอยูกับ
เพศของกลุมตัวอยาง
จากกราฟที่แสดงปฏิสัมพันธรวมกันของระดับอายุและเพศ ( กราฟที่ 2) พบวา คะแนน
การตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ในแตละระดับอายุมีคะแนนมากขึ้น
ตามระดับอายุ ในลักษณะที่วัยรุนเพศชายแสดงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของคะแนนไดเดนชัดกวาเพศ
หญิงซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา วัยรุนชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศแตกตางจากวัยรุนหญิงในแตละระดับอายุ

56

จากผลการวิจยั พบวา คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวม
เพศของวัยรุน ในแตละระดับอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระดับอายุ
แสดงวาวัยรุนในระดับอายุ
ที่มากขึ้นมีแนวโนมที่จะยอมรับพฤติกรรมชายรักรวมเพศมากขึ้น เนื่องจากวัยรุนที่เขาสูชวงวัยรุน
ตอนกลาง คืออายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป วัยรุน จะเริ่มลดการมุงยึดตนเปนศูนยกลางลง เพราะสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกายในวัยรุนตอนตนไดแลว เมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลาง เด็กจะเริ่ม
เขาใจมุมมองของผูอื่นมากขึ้น เริ่มมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ สามารถพิจารณาถึง
เหตุผลที่เปนธรรมได โดย Piaget ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยที่สามารถเปลี่ยนจากการยึดกฎเกณฑของ
ผูอื่น (Heteronomous) ซึ่งเปนการนําเอาคําบอกกลาวหรือการสั่งสอนจากผูมีอํานาจเหนือกวามาใช
ในการตัดสินวาสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูกมาสูการมีกฎเกณฑของตัวเองหรือความสํานึกในกฎเกณฑ
(Autonomous) ซึ่งเปนระยะที่เด็กมีพฒ
ั นาการทางสติปญญาในระดับที่มีความคิดเปนของตัวเอง
กระบวนที่เกีย่ วของกับการเปลี่ยนแปลงนีม้ ี 2 กระบวนการ ( Hoffman , 1970 อางถึงใน ธีระพร
อุวรรณโณ , 2529 ) คือ กระบวนการแรกเปนกระบวนการที่ใหโอกาสเด็กวัยรุนมีสว นรวมในการ
ตัดสินสิ่งตาง ๆในสังคม ซึ่งมีผลทําใหเด็กมีทรรศนะตอกฎเกณฑและผูมีอํานาจเหนือกวาตน
เปลี่ยนไปจากเดิม
นอกจากนีก้ ารมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันทําใหเด็กมีสว นรวมในการ
แกไขกฎเกณฑตาง ๆ มากขึ้น และมีการรวมมือกันมากขึ้น กระบวนการที่สองเปนกระบวนการที่
ใหโอกาสเด็กวัยรุนในการแลกเปลี่ยนบทบาทตาง ๆ กับเพื่อนวัยเดียวกัน
ซึง่ การแลกเปลีย่ น
บทบาทโดยการสวมบทบาทที่ตองมีปฏิสัมพันธตอกัน ทําใหเด็กเขาใจไดวาตนมีความรูสึกอยางไร
และเด็กคนอื่นที่มาสวมบทบาทคลายตนมีความรูสึกอยางไร การเขาใจความรูสึกของคนอื่นนี้สงผล
ใหเด็กมีความเขาใจและยอมรับผูอื่น อันจะทําใหเด็กนับถือกฎเกณฑทีก่ ลุมสรางขึ้นและชวยใหเด็ก
คํานึงถึงเจตนาของผูอื่นในการกระทําสิ่งตาง ๆ
ดวยเหตุนจี้ ึงทําใหเด็กวัยรุนมีการตัดสินทาง
จริยธรรมในลักษณะที่คํานึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาถึงเหตุและผลของการกระทํา มีความเห็น
อกเห็นใจผูอื่น และใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยตัวเอง (Bendixen, Schraw & Dunkle, 1998)
พัฒนาการของการตัดสินทางจริยธรรม สะทอนใหเห็นพัฒนาการของความสามารถ
ในการเขาใจสิ่งตางๆของเด็ก
และสะทอนใหเห็นพัฒนาการของความสามารถของการซึมซาบ
(Internalization) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมดวยตัวเด็กเองโดยผานการอบรมสั่งสอนและ
ควบคุมพฤติกรรมทางจริยธรรมจากพอแม หรือบุคคลอื่นๆในสังคม ( Grusec, 1983 ) วิธีอบรม
สั่งสอนและควบคุมพฤติกรรมนี้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของเด็ก โดยจะเห็นวาในวัยทีเ่ ด็กยังไม
เขาใจภาษาดีพอ
พอแมหรือผูปกครองจะอบรมสั่งสอนหรือควบคุมพฤติกรรมของเด็กดวยการ
กระทํา ดวยการใหรางวัลหรือการลงโทษอยางเปนรูปธรรม เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กสามารถใช
สัญลักษณ และสามารถคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําของตนได พอแมหรือผูปกครองก็ใช

57

วิธีอบรมสั่งสอนดวยวาจา ดวยการชีแ้ นะทั้งที่เปนตัวอยางจริงและตัวอยางสมมติ และดวยการใช
ภาษาเปนสื่อในการใหรางวัลและลงโทษอันจะทําใหเด็กเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอการคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลของการกระทําและสงผลใหเด็กสามารถควบคุมตัวเองได ( ชัยพร วิชชาวุธ, 2525 ) จาก
การศึกษาของ Zern (1997) ที่ไดศึกษาระยะยาวเกีย่ วกับเจตคติของวัยรุน และอิทธิพลของผูใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาคุณคาทางจริยธรรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 2,861 คน ตั้งแตป
ค.ศ. 1978 ถึงป ค.ศ. 1993 ซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินเจตคติและผูมอี ิทธิพลตอการ
ใหความชวยเหลือในการพัฒนาคุณคาทางจริยธรรม
จากกลุม ตัวอยางตั้งแตระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย โดยผูวิจัยทําการประเมินทุก 5 ปตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา
15 ป ผลการศึกษาพบวาในระดับประถมศึกษา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณคาทางจริยธรรม
ของเด็กมากทีส่ ุดคือครอบครัว และสถานศึกษา ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาเด็กจะเริ่มมีการพัฒนา
คุณคาทางจริยธรรมดวยตัวเอง
หรือใชวิจารณญาณสวนตัวในการพัฒนาคุณคาทางจริยธรรม
มากกวาอิทธิพลจากครอบครัวและสถานศึกษา
สวนระดับมหาวิทยาลัยเด็กจะใชวิจารณญาณ
สวนตัวในการพัฒนาคุณคาทาง จริยธรรมมากที่สุด
การตัดสินทางจริยธรรมมีความสัมพันธกับอายุที่มากขึ้น โดยจะเห็นวาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น
เขาใจภาษาไดดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่หลากหลาย เด็กสามารถคิดอยางเปนระบบ มากขึ้น ซึ่งทําให
เด็กเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมที่ไมพึงปรารถนา ทั้งจากประสบการณตรง ที่จะนําไปสูการพัฒนา
ความรู ความเขาใจในกฎเกณฑ ของการตัดสินความถูกหรือผิดของการกระทําตางๆ และเปดโอกาส
ใหเด็กมีสวนรวมในการตัดสิน และจากการสังเกตตัวแบบทั้งตัวแบบในครอบครัว และสังคม
โดยเฉพาะสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อเทคโนโลยีตางๆ ที่มีอิทธิพลตอเจตคติ
ความคิด ความเชื่อดานการตัดสินความถูกหรือผิดของพฤติกรรม (อุณาวดี คงมั่นวัฒนา , 2538)
โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีความจํา มีความคิดอยางเปนระบบ สามารถคิดเชิงเหตุและผลได และ
สามารถเชื่อมโยงไดวาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมมีความแตกตางกัน ดังนั้นการตัดสินความถูก
หรือผิดของพฤติกรรมตางๆจึงใชเกณฑในการตัดสินที่แตกตางกัน ในวัยเด็กซึ่งยังมีขอจํากัดดาน
ความคิดและประสบการณ จะมีการตัดสินทางจริยธรรมจํากัดในเกณฑใดเกณฑหนึ่ง เพียงเกณฑ
เดียว และมักเปนเกณฑที่เปนรูปธรรมเขาใจงาย เมื่อเติบโตขึ้น เด็กสามารถคิดไดดีขึ้นและมี
ประสบการณ ม ากขึ้น เด็ ก ก็ ส ามารถเรี ย นรูเ กณฑ ใ นการตั ด สิ น เพิ่ม มากขึ้ น ซั บซ อ นขึ้ น และ
สามารถที่จะนําเกณฑตาง ๆ เหลานั้นมาพิจารณาตัดสินพรอม ๆ กันได
(Grusec & Kuczyski,
1997)
นอกจากนั้น เด็กยังไดรับการถายทอดทางสังคม ซึ่งเปนการใหการเรียนรูแบบแผน
ความประพฤติ ความเชื่อ และบรรทัดฐานของสังคมที่เด็กเขาไปมีสวนรวมเปนสมาชิก อันจะ
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ทําใหเด็กรูจักควบคุมตัวเองและกํากับพฤติกรรมของตัวเอง การควบคุมจากทางกายก็เปลี่ยนมาเปน
การควบคุมทางสังคม เมื่อวัยรุนเรียนรูมาตรฐานทางจริยธรรมจากผูใหญผานการสอนและการ
แสดงแบบอยางใหดู เด็กก็จะมีมาตรฐานเปนของตัวเอง มาตรฐานเหลานี้เปนตัวควบคุมและกํากับ
พฤติกรรมของเด็ก (Bandura, 1986) ที่สําคัญคือวัยรุนจะผานกระบวนการทําตามอยางสังคม
(Socialization Process) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม เพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน
ของกลุมหรือประเพณีวัฒนธรรมของสังคมที่ตนอยู (Brim &Wheeler,1966 อางถึงใน ประไพพรรณ
ภูมิวุฒิสาร,2530)โดยเฉพาะการตัดสินพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งเคยไดรับการตีตราวาเปนพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบน ผิดจารีตประเพณี แตจากผลการวิจัยพบวาวัยรุนตอนปลายตัดสินพฤติกรรมเหลานี้วา
ถูกตองในระดับที่สูงกวาวัยรุนตอนตนและตอนกลาง เนื่องจากวัยรุนตอนปลายเปนวัยที่สามารถ
รูจักตัวเองและเขาใจถึงบทบาทของบุคคลอื่นในสังคม สามารถเชื่อมโยงบทบาทหนาที่ของตนเอง
ใหเขากับสังคมใหมที่ตนเองอยู และที่สําคัญคือ วัยรุนมีมุมมองที่กวางขึ้น (Hurlock,1973) ดวยเหตุ
นี้พวกเขาจึงมีแนวโนมที่จะยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้น
จากผลการศึกษาพบวา วัยรุนชายและวัยรุนหญิงมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาความ
แตกตางทางเพศมีผลตอการตัดสินทางจริยธรรม ในลักษณะที่วัยรุนชายและวัยรุนหญิงมีมุมมอง
ตอการตัดสินความถูก หรือผิดของการกระทําแตกตางกัน เนื่องจากการที่เด็กไดรับประสบการณ
ทางสังคม กระบวนการสังคมประกิต และการอบรมสั่งสอนที่แตกตางกัน (Perry & Bussey, 1984)
โดยเฉพาะสังคมหรือวัฒนธรรมไทยที่มีการปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก ใหเด็กจะมีการเคารพ เชื่อฟง
ผูใหญหรือผูมีอํานาจเหนือกวา แตเมื่อเริ่มเขาสูวยั รุน เด็กจะเริ่มมีเหตุผลของตัวเอง กลาแสดงอาการ
ตอตาน โตแยงดวยเหตุผล หรือความคิดของตัวเองซึ่งบางครั้งอาจขัดแยงกับผูใหญ ดังนั้นในสวน
ของการตัดสินวาสิ่งใดผิดหรือถูกนั้นวัยรุนจะมีมุมมองที่หลากหลายและแตกตางออกไปจากวัยเด็ก
ที่สวนใหญจะยอมรับและเคารพในกฎกติกาของสังคมเพื่อใหเปนที่ยอมรับในสังคม แตเมื่อเด็กมี
อายุมากขึ้นเด็กเริ่มใหความสําคัญกับความถูกตองที่ขึ้นอยูกับแตละสถานการณ ซึ่งบางครั้งก็ตอง
ปรับตัวใหเขากับสถานการณตามสภาพความเปนจริงในสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แตเนื่องจาก
ตั้งแตอดีตมาที่สภาพของสังคมไทยนั้นมีแนวโนมเปนแบบสองมาตรฐาน (Double Standard)
(Guskin, 1964 อางถึงใน รัชนี วิเศษสังข, 2518) คือมาตรฐานการปฏิบัติตัวของชายและหญิงเปนคน
ละแนว โดยจะเห็นไดวาเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติของชายและหญิงในสังคมไทยมีความ
เหลื่อมล้ํากันอยางเห็นไดชัด โดยเพศหญิงจะไดรับการอบรมสั่งสอนอยางเขมงวดกวดขันมากกวา
เพศชาย ไมวาจะเปนการวางตัวหรือการแสดงออกทั้งในที่สาธารณะหรือในที่ลับตาคน ดังจะเห็น
ไดจากการศึกษาของ กัญญา แสงสุชาติ (2509) ที่พบวา การปฏิบัติตัวของหญิงถูกเขมงวด
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กวดขันมากกวาการปฏิบัติตัวของชาย และจากการศึกษาของรัชนี วิเศษสังข (2518) ที่พบวา วัยรุนมี
จรรยาวิพากษตอพฤติกรรมที่เพศชายแสดงออกวาถูกตองมากกวาพฤติกรรมที่เพศหญิงแสดงออก
คือพฤติกรรมที่เพศชายแสดงออกทางสังคมมักจะไดรับการยอมรับมากกวาพฤติกรรมที่เพศหญิง
แสดงออก ลาสุดจากการศึกษาของ อุมาภรณ ภัทรวณิชย ( 2538 ) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศที่ไมเสี่ยงของวัยรุน จากนักเรียนและนิสิต อายุระหวาง
15–24 ป จํานวน 449 คน พบวา เจตคติ คานิยมเรื่องพฤติกรรมทางเพศของเพศชายและหญิงมีความ
แตกตางกัน ในลักษณะที่ เพศหญิงจะไมไดรับโอกาสในการรับรูพฤติกรรมทางเพศ และถูกจํากัดใน
การพูดคุยเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ขณะที่เพศชายไดรับโอกาสในการเรียนรูพฤติกรรมทางเพศ และ
สังคมมีการยอมรับพฤติกรรมทางเพศของชายมากกวาหญิง จะเห็นไดวาสังคมไทยมีการหลอ
หลอมให บทบาทของผูห ญิงและผูชายแตกต างกัน เจตคติแ ละคานิยมในเรื่องเพศจึ งมีความ
แตกตางกันดวย ( อุมาภรณ ภัทรวณิชย , 2541 ) ดังนั้นการตัดสินพฤติกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมรักรวมเพศซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผิดจารีตประเพณีเดิมนั้น เพศหญิงซึ่งคอนขางที่จะ
ยึดถือคานิยมหรือวัฒนธรรมไทยมากกวาเพศชาย จึงมองวาพฤติกรรมเหลานั้นผิด ไมควรประพฤติ
ปฏิบัติตอสาธารณชน
จากผลการศึกษาที่พบวาวัยรุน ชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกีย่ วกับพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศแตกตางจากวัยรุนหญิงในแตละระดับอายุ โดยจะเห็นวาในระดับวัยรุนตอนกลาง
และตอนปลาย
วัยรุนชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกีย่ วกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
มากกวาวัยรุนหญิง
ยกเวนในระดับวัยรุนตอนตนที่วยั รุนหญิงไดคะแนนมากกวาวัยรุนชาย
อธิบายไดจากการที่ในระยะแรกของการเริม่ เขาสูวัยแรกรุน เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกวา
เพศชาย โดยเพศหญิงจะเขาสูวัยรุนตั้งแตอายุ 10 ป ขณะที่เพศชายเขาสูว ัยรุนเมื่ออายุ 12 ป (BrookGunn, Warren, Rosso & Garginlo, 1987; Chumlea, 1982 cited in Vander-Zanden, 1993) สวน
วัยรุนไทยนัน้ เพศชายจะเขาสูวัยรุนชากวาเพศหญิง 2-3 ป
โดยเพศชายจะเขาสูวัยรุนเมื่ออายุ
ประมาณ 13-15 ป (ประยูรศรี มณีศร,2532) จากการทีเ่ พศหญิงเขาสูว ัยรุนเร็วกวาเพศชายจึงทําให
เด็กหญิงสามารถผานพนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเร็วกวาเด็กชาย
อันสงผลให
เด็กหญิงสามารถใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมภายนอก ไมวาจะเปนกลุมเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศ
เดียวกัน เพื่อนตางเพศ และสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไดดกี วาเด็กชาย เด็กหญิงจึงสามารถ
เรียนรูทางสังคมเพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับมาตรฐานของกลุมหรือประเพณีวฒ
ั นธรรมของสังคมที่
ตนอยูได ขณะที่เด็กชายในชวงวัยรุนตอนตนซึ่งเขาสูวยั รุนชากวาเด็กหญิง จึงทําใหเด็กชายยังคงมี
ลักษณะเชื่อในการกระทําทีด่ ีหรือการกระทําที่ถูกตอง
และใหความสําคัญกับการคาดหวังของ
ครอบครัวและกฎเกณฑที่สังคมกําหนด เชน ระเบียบ ประเพณี คานิยม
ดังนั้นหาก
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พฤติกรรมใดผิดจากกฎเกณฑหรือระเบียบประเพณี
ก็จะถือวาพฤติกรรมนั้นผิด ไมสมควร
ประพฤติปฏิบัติ (Kohlberg, 1960 cited in Perry and Bussey, 1984) ดวยเหตุนี้เด็กชายในชวง
วัยรุนตอนตนจึงยังมีสภาพก้าํ กึ่งอยูระหวางวัยเด็กกับวัยรุนที่การตัดสินทางจริยธรรมของเด็กนั้น
ยังคงตัดสินพฤติกรรมใดๆวาถูก หรือผิดนัน้ ขึ้นอยูกับผูม ีอํานาจเหนือกวาตน เชน เด็กที่ไดรับการ
สั่งสอนวาการดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน หรือการเที่ยวผับ หรือบาร
เปนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แตกตางจากคานิยมหรือประเพณีเดิมเด็กจะมองวาพฤติกรรม
เหลานั้นผิด ไมถูกตอง ไมควรประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้เด็กยังมีความจํากัดดานประสบการณการ
เรียนรูทางสังคม
จึงทําใหมีการตัดสินทาง จริยธรรมจํากัดอยูก ับเกณฑทเี่ ปนรูปธรรม และไม
ซับซอน ที่สําคัญคือ สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ระดับวัยรุนตอนตน วัยรุน เพศชาย มีอายุเฉลี่ยคือ 13
ป 8 เดือน ซึ่งแตกตางจากวัยรุนหญิงที่มอี ายุเฉลี่ย 14 ป 2 เดือน จากความแตกตางของระดับอายุ
นี้ จึงสงผลใหวยั รุนชายในชวงวัยรุนตอนตนไดคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศนอยกวาวัยรุน หญิง
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บทที่ 5
สรุปการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวม
เพศ ระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ของ
วัยรุนชายและวัยรุนหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานในการวิจัย
วั ั ย รุ น ชายมี ค ะแนนการตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมชายรั ก ร ว มเพศ
แตกตางจากวัยรุนหญิงในแตละระดับอายุ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสํารวจความคิดเห็นของวัยรุนเกี่ยวกับการแสดงออกของชายกับชายที่ผูตอบ
คิดวาเปนพฤติกรรมชายรักรวมเพศ (ภาคผนวก ข)
2. แบบสอบถาม การตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ซึ่งผูวิจยั
สรางจากแบบสํารวจ โดยนําความคิดเห็นของวัยรุนมากําหนดพฤติกรรมการแสดงปฏิสัมพันธ
ของชายกับชาย ซึ่งในแตละพฤติกรรมแบงเปน พฤติกรรมชายรักรวมเพศ และพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป
ที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัย และตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความเที่ยง
ดวยวิธีทดสอบซ้ํา (Test-Retest Method) และหาความตรงตามเนื้อหาโดยการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิ
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2. กอนนําแบบสอบถามไปทดลองใช ผูวิจัยไดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชาย-หญิง จํานวน 4 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อความแนใจวานั กเรียนเขาใจภาษาที่ ใชใ น
แบบสอบถามตามความประสงคของผูวิจัย และเพื่อประเมินเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามดวย
ผลที่ไดคือ นักเรียนเขาใจภาษาที่ใช โดยนักเรียนใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10 –
15 นาที
3. ชวงการเก็บขอมูล ผูวิจัยไปเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางระดับวัยรุนตอนตนและ
ตอนกลางดวยตัวเองในชั่วโมงแนะแนวของนักเรียนตามโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชานเมือง
สวนระดับวัยรุนตอนปลาย ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนิสิตในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่ได มารวบรวมและคัดเลือกเพื่อใหไดแบบสอบถามที่
สมบูรณ แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการตัดสิน
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ โดยแยกตามระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยาง
2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชาย
รักรวมเพศในแตละระดับอายุและเพศของกลุมตัวอยางโดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง
(Two-Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย
1. วัยรุนชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
มากกวาวัยรุนหญิง
2. วัยรุนตอนปลายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
มากกวาวัยรุนตอนตนและตอนกลาง
3. วัยรุนชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
แตกตางจากวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแตละระดับอายุ โดยคะแนนการ
ตัดสินทางจริยธรรมของวัยรุนชายแสดงแนวโนมการเพิ่มขึ้นไดเดนชัดมากกวาวัยรุนหญิง
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ขอเสนอแนะ
1. ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น จึง
น า จะมี ก ารศึ ก ษาให ก ว า งขวางกว า นี้ ด ว ยการศึ ก ษากั บ วั ย รุ น ในต า งจั ง หวั ด ว า แตกต า งจาก
กรุงเทพมหานครหรือไม
2. ควรศึ กษาซ้ํ าในเรื่องนี้โดยศึกษากั บตัวแปรอื่น ๆ เชน ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา เปนตน
3. ควรศึกษาการตัดสินทางจริยธรรมในดานอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะและอายุ
ของกลุมตัวอยาง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ชวยตรวจเนื้อหาและ
เครื่องมือวิจัยในการวิจัยครั้งนี้
1. รองศาสตราจารย ดร. พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
2. รองศาสตราจารย ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร
3. อาจารย ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของชายรักรวมเพศ
2. ผลการสํารวจความคิดเห็นโดยแสดงในรูปคารอยละของความคิดเห็นจากวัยรุน
ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
3. แบบสอบถามเรื่อง
การตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวม
เพศของวัยรุน ชายและวัยรุน หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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แบบสํารวจความคิดเห็น
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม
แบบสํารวจความคิดเห็นนี้สรางขึ้นเพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือเกี่ยวกับ
แบบสอบถามดานการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศของวัยรุนชาย และ
วัยรุนหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นนี้จะเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาครั้งนี้มาก จึง
ใครขอความรวมมือจากผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ใหชวยกรุณาตอบตามความเปนจริงที่สุด
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกาญจนา สุรวาจากุล)
นิสิตปริญญาโท คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสํารวจความคิดเห็น
คําชี้แจง
y คําวา “ชายรักรวมเพศ” ในแบบสํารวจนี้ หมายถึง ชายที่มีความพึงพอใจทางเพศ
กับบุคคลเพศเดียวกัน เชน ชายกับชาย
y โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน (

) และ/หรือ เติมขอความในชองวางให

สมบูรณ
1. ทานอายุ ............. ป ........... เดือน
2. ทานกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ........ ......... ......... ......... .........
3. ประเภทของสถาบันการศึกษา
3.1 กรณีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ( ) สหศึกษา ( ) ชายลวน ( ) หญิงลวน
3.2 กรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา ( ) มหาวิทยาลัยรัฐบาล ( ) มหาวิทยาลัยเอกชน
4. ทานมีความเห็นวา “การแสดงออกของชายกับชาย ที่ทา นคิดวาเปนพฤติกรรมของชายรักรวม
เพศ เปนอยางไร”
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ………. ……… ………. ………. ………… ………
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ......... ……… ………. ………. ………………….
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
........ ......... ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........................................................
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ผลการสํารวจความคิดเห็นจากคําถามปลายเปดของคําถามวา “ทานมีความคิดเห็นวา
การแสดงออกของชายกับชายที่ทานคิดวาเปนพฤติกรรมของชายรักรวมเพศ เปนอยางไร”
วัยรุนตอนตน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชายที่จับมือถือแขนกัน
ชายที่แตงกายรัดรูป
ชายที่นงั่ ปอนอาหารใหกนั
ชายที่ชอบฉีดน้ําหอม
ชายที่ชอบพูดวิจารณผูหญิง
ชายที่เดินหนีบกน
ชายที่แตงตัวเรียบรอย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

63.33
46.67
43.33
43.33
30.00
23.33
10.00

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

80.00
70.00
70.00
63.33
53.33
40.00
36.67
36.67
13.30

วัยรุนตอนกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชายที่ไปเที่ยวผับหรือบารเกย
ชายที่ชอบสงสายตามองผูช ายดวยกัน
ชายที่แสดงความรักตอกันอยางเปดเผย
ชายที่ชอบคลอเคลียกันเวลาอยูกนั ตามลําพัง
ชายที่แตงกายรัดรูป
ชายที่ชอบนินทาผูห ญิงและทําเสียงวี้ดวาย
ชายที่ชอบฉีดน้ําหอม
ชายที่เดินโอบกอดกันเวลากลางคืน
ชายที่แสดงอาการหวงใยตอผูชายอีกคนที่เขาชอบ
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ผลการสํารวจความคิดเห็นจากคําถามปลายเปดของคําถามวา “ทานมีความคิดเห็นวา
การแสดงออกของชายกับชายที่ทานคิดวาเปนพฤติกรรมของชายรักรวมเพศ เปนอยางไร” (ตอ )

วัยรุนตอนปลาย
1. เที่ยวผับหรือบารเกย
2. แสดงความรักตอกันตามสถานที่สาธารณะ
3. นั่งคลอเคลียกันในสถานเริงรมย
4. ชายที่แสดงความสนใจแตผชู ายดวยกัน
5. แสดงความรักกันแบบเปดเผย
6. แสดงกริยาชมายชายตาใหผชู าย
7. พูดคุยกันแบบกระหนุงกระหนิง
8. เวลาพูดจีบปากจีบคอ
9. เปนผูชายสําอาง
10. ชายที่ไดเสียกัน
11. ชายที่นัดพบกันอยางเปดเผย
12. ชายที่อยูกนิ ดวยกัน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

96.67
73.33
60.00
60.00
53.33
53.33
36.67
30.00
23.33
20.00
20.00
13.33
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ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการประเมินความถูก หรือผิด ของพฤติกรรมชายรักรวม
เพศและพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ จากประชากรชาย – หญิง
จํานวน 100 คน อายุระหวาง 15 – 35 ป
พฤติกรรมที.่ ..

การประเมินความคิดเห็น
ถูก (%)
ผิด (%)

1.

8

92

2.

98

2

3.

2

98

4.

0

100

5.

4

96

6.

98

2

7.

2

98

8.

98

2

9.

100

0

10.

0

100

11.

100

0

12.

100

0

13.

8

92

14.

92

8

15.

100

0

16.

6

94

17.

2

98

18.

96

4
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พฤติกรรมที.่ ..

การประเมินความคิดเห็น
ถูก (%)
ผิด (%)

19.

1

99

20.

100

0

21.

8

92

22.

2

98

23.

98

2

24.

90

10

25.

4

96

26.

98

2

27.

98

2

28.

4

96

29.

2

98

30.

100

0

31.

100

0

32.

4

96

33.

100

0

34.

100

0

35.

0

100

36.

2

98

37.

0

100

38.

100

0

39.

2

98

40.

100

0
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พฤติกรรมที.่ ..

การประเมินความคิดเห็น
ถูก (%)
ผิด (%)

41.

36

74

42.

32

78

43.

64

36

44.

28

72

45.

35

65

46.

42

58

ตั้งแตขอที่ 41- 43 เปนพฤติกรรมที่ไดรับการประเมินวาถูกหรือ ผิด ไมชัดเจน ผูวิจัย
จึงตัดทิ้ง ไดแก นั่งสงสายตาใหผูชายในสวนสาธารณะ ในผับ หรือ บาร และในโรงภาพยนตร
ตามลําดับ
สวนขอที่ 44- 46 เปนพฤติกรรมไดแก พฤติกรรมเดินกุมมือไปเที่ยวบารเกย
ดวยกัน พฤติกรรมนอนหนุนตักกันในสวนสาธารณะ
และพฤติกรรมนั่งจับมือกันในโรง
ภาพยนตร ตามลําดับ
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พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธของชายกับชาย ทั้งพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
และพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
พฤติกรรมชายรักรวมเพศ
- นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในผับหรือบาร
- นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในสวนสาธารณะ
- นั่งจับมือถือแขนและมองตากันอยางหวานซึ้งในโรงภาพยนตร
- นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในผับหรือบาร
- นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในสวนสาธารณะ
- นั่งโอบกอดกันและปอนอาหารใหกันและกันในโรงภาพยนตร
- กอดและลูบไลกันในผับหรือบาร
- กอดและลูบไลกันในสวนสาธารณะ
- กอดและลูบไลกันในโรงภาพยนตร
- จูบกันในผับหรือบาร
- จูบกันในสวนสาธารณะ
- จูบกันในโรงภาพยนตร
- เดินโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในผับหรือบาร
- เดินโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในสวนสาธารณะ
- เดินโอบกอดและคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในโรงภาพยนตร
- นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในผับหรือบาร
- นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในสวนสาธารณะ
- นั่งคลอเคลียและซบไหลคุยกันอยางกระหนุงกระหนิงในโรงภาพยนตร
- มีความสัมพันธทางเพศกัน
- อยูดวยกันฉันทสามี-ภรรยา
พฤติกรรมทั่ว ๆ ไปที่ไมใชพฤติกรรมชายรักรวมเพศ
- นั่งอานรายการอาหารดวยกันในผับหรือบาร
- นั่งเลนดนตรีดว ยกันในสวนสาธารณะ
- ยืนอานโปรแกรมภาพยนตรดวยกันหนาโรงภาพยนตร
- นั่งรับประทานอาหารดวยกันในผับหรือบาร
- นั่งรับประทานอาหารดวยกันในสวนสาธารณะ
- นั่งรับประทานอาหารดวยกันในโรงภาพยนตร
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-

นั่งคุยกันในผับหรือบาร
นั่งคุยกันในสวนสาธารณะ
นั่งคุยกันในโรงภาพยนตร
นั่งดื่มเบียรดวยกันในสวนสาธารณะ
นั่งดูภาพยนตรดวยกันในโรงภาพยนตร
เตนรําดวยกันในผับหรือบาร
นั่งอานหนังสือดวยกันในสวนสาธารณะ
เดินคุยกันในผับหรือบาร
เดินคุยกันในสวนสาธารณะ
เดินคุยกันขณะไปดูภาพยนตรดวยกัน
โทรศัพทถึงกันและนัดพบกันบอย ๆ
ไปอานหนังสือดวยกันทีห่ องสมุดเปนประจํา
เชาหองพักอยูด วยกัน

ตัวอยางแบบสอบถามการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ

พฤติกรรม
1. สมชาย (ช) กับสมศักดิ์ (ช) นั่งจับมือถือแขนและมอง
ตากันอยางหวานซึ้งในผับหรือบาร
2.

40. สมชาย (ช) กับสมศักดิ์ (ช) วิ่งออกกําลังกายดวยกัน
ในสวนสาธารณะ

การประเมินความคิดเห็น สําหรับ
ผูว ิจัย
ถูก
ผิด
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ภาคผนวก ค
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficiency) โดยใชสูตรการคํานวณ (สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2536) คือ
=

rxy

เมื่อ

n∑xy-(∑x)(
2
2
2
√ [n∑∑xy)-(∑x) ][n∑y (∑y)2]
x
y
n

2. คะแนนเฉลี่ย (Mean)
X

เมื่อ

คือ คะแนนจากการทดสอบ หรือการวัด ครั้งที่ 1
คือ คะแนนจากการทดสอบ หรือการวัด ครั้งที่ 2
คือ จํานวนคนที่ถูกทดสอบ

สูตรที่ใชคือ
=

∑X
N

n
∑X = ผลรวมของคะแนนทุกจํานวน
i=1
n = จํานวนผูรับการทดสอบ

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สูตรที่ใชคือ

∑X2 - X
n-1
เมื่อ ∑ Xi2 = ผลรวมกําลังสองของคะแนนแตละจํานวน
X = คะแนนเฉลี่ย
S.D.

=
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n = จํานวนผูรับการทดสอบ
4. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) สูตรที่ใชคือ
MS (Mean
Square)

แหลงของความ
ผันแปร
ตัวแปร A
(Rows)
ตัวแปร B
(Columns)

SSA = nk∑(X j-X )2

J-1

MSA =

SSj
J-1

FA =

MSA
MSW

SSB = nJ∑(X kX- )2

K-1

MSB =

SSk
K-1

FB =

MSB
MSW

ปฏิสัมพันธ AB
(Interaction)

SSAB = n∑∑ (X jk-X j-X k+X
)2

(J-1)(K-1) MSAB =

SSjk
(J-1)(K1)

FAB =

MSAB
MSW

SSW = ∑∑∑ (X ijk -X jk)2

(JK(n-1)) MSW =

SSw
JK(n-1)

SS (Sum of Square

ภายในเซล
(Withing Cell)
รวม
(Total)
เมื่อ

SST = ∑∑∑ (X ijk X- )2

A
B
n
j
k

=
=
=
=
=

df

N-1

ตัวแปรอายุของกลุมตัวอยาง
ตัวแปรเพศของกลุมตัวอยาง
จํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวนระดับอายุของกลุม ตัวอยาง
จํานวนเพศของกลุมตัวอยาง

F-ratio
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ภาคผนวก ง
จํานวนและรอยละของผูป ระเมินความคิดเห็นในแตละพฤติกรรม โดยแยกตามระดับอายุ
ของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมที.่ ..

1

วัยรุนตอนตน
วัยรุนตอนกลาง
วัยรุนตอนปลาย
รวม
(1)
(2)
(3)
(1+2+3)
ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%)
2
98
10
90
30
70
42
258
(2.0)
(98.0)
(10.0)
(90.0)
(30.0)
(70.0)
(14.0)
(86.0)

4

89
(89.0)
1
(1.0)
7
(7.0)

11
(11.0)
99
(99.0)
93
(93.0)

89
(89.0)
4
(4.0)
6
(6.0)

11
(11.0)
96
(96.0)
94
(94.0)

94
(94.0)
12
(12.0)
14
(14.0)

6
(6.0)
88
(88.0)
86
(86.0)

272
(90.7)
17
(5.7)
27
(9.0)

28
(9.3)
283
(94.3)
273
(91.0)

5

17
(17.0)

83
(83.0)

9
(9.0)

91
(91.0)

30
(30.0)

70
(70.0)

56
(18.7)

244
(81.3)

75
(75.0)
2
(2.0)
87
(87.0)
97
(97.0)
1
(1.0)
86
(86.0)
93
(93.0)

25
(25.0)
98
(98.0)
13
(13.0)
3
(3.0)
99
(99.0)
14
(14.0)
7
(7.0)

87
(87.0)
2
(2.0)
89
(89.0)
99
(99.0)
5
(5.0)
92
(92.0)
98
(98.0)

13
(13.0)
98
(98.0)
11
(11.0)
1
(1.0)
95
(95.0)
8
(8.0)
2
(2.0)

96
(96.0)
4
(4.0)
97
(97.0)
97
(97.0)
12
(12.0)
97
(97.0)
97
(97.0)

4
(4.0)
96
(96.0)
3
(3.0)
3
(3.0)
88
(88.0)
3
(3.0)
3
(3.0)

258
(86.0)
8
(2.7)
273
(91.0)
293
(97.7)
18
(6.0)
275
(91.7)
288
(96.0)

42
(14.0)
292
(97.3)
27
(9.0)
7
(2.3)
282
(94.0)
25
(8.3)
12
(4.0)

2
3

6
7
8
9
10
11
12
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พฤติกรรมที.่ ..

13

วัยรุนตอนตน
วัยรุนตอนกลาง
วัยรุนตอนปลาย
รวม
(1)
(2)
(3)
(1+2+3)
ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%)
15
85
9
91
30
70
54
246
(15.0)
(85.0)
(9.0)
(91.0)
(30.0)
(70.0)
(18.0)
(82.0)

16

94
(94.0)
77
(77.0)
6
(6.0)

6
(6.0)
23
(23.0)
94
(94.0)

95
(95.0)
95
(95.0)
9
(9.0)

5
(5.0)
5
(5.0)
91
(91.0)

90
(90.0)
95
(95.0)
31
(31.0)

10
(10.0)
5
(5.0)
69
(69.0)

279
(93.0)
267
(89.0)
46
(15.3)

21
(7.0)
33
(11.0)
254
(84.7)

17

5
(5.0)

95
(95.0)

11
(11.0)

89
(89.0)

31
(31.0)

69
(69.0)

47
(15.7)

253
(84.3)

22

96
(96.0)
1
(1.0)
92
(92.0)
5
(5.0)
10
(10.0)

4
(4.0)
99
(99.0)
8
(8.0)
95
(95.0)
90
(90.0)

98
(98.0)
6
(6.0)
93
(93.0)
5
(5.0)
7
(7.0)

2
(2.0)
94
(94.0)
7
(7.0)
95
(95.0)
93
(93.0)

97
(97.0)
7
(7.0)
100
(100.0)
17
(17.0)
19
(19.0)

3
(3.0)
93
(93.0)
0
(0.0)
83
(83.0)
81
(81.0)

291
(97.0)
14
(4.7)
285
(95.0)
27
(9.0)
36
(12.0)

9
(3.0)
286
(95.3)
15
(5.0)
273
(91.0)
264
(88.0)

23

95
(95.0)

5
(5.0)

99
(99.0)

1
(1.0)

100
(100.0)

0
(0.0)

294
(98.0)

6
(2.0)

85
(85.0)
9
(9.0)

15
(15.0)
91
(91.0)

95
(95.0)
5
(5.0)

5
(5.0)
95
(95.0)

98
(98.0)
16
(16.0)

2
(2.0)
84
(84.0)

278
(92.7)
30
(10.0)

22
(7.2)
270
(90.0)

94
(94.0)

6
(6.0)

99
(99.0)

1
(1.0)

99
(99.0)

1
(1.0)

292
(97.3)

8
(2.7)

14
15

18
19
20
21

24
25
26
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พฤติกรรมที.่ ..
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

วัยรุนตอนตน
วัยรุนตอนกลาง
วัยรุนตอนปลาย
รวม
(1)
(2)
(3)
(1+2+3)
ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%) ถูก (%) ผิด (%)
96
4
99
1
97
3
292
8
(96.0)
(4.0)
(99.0)
(1.0)
(97.0)
(3.0)
(97.3)
(2.7)
5
95
9
91
15
85
29
271
(5.0)
(95.0)
(9.0)
(91.0)
(15.0)
(85.0)
(9.7)
(90.3)
3
(3.0)
92
(92.0)
94
(94.0)
10
(10.0)

97
(97.0)
8
(8.0)
6
(6.0)
90
(90.0)

8
(8.0)
99
(99.0)
97
(97.0)
7
(7.0)

92
(92.0)
1
(1.0)
3
(3.0)
93
(93.0)

19
(19.0)
97
(97.0)
96
(96.0)
21
(21.0)

81
(81.0)
3
(3.0)
4
(4.0)
79
(79.0)

30
(10.0)
288
(96.0)
287
(95.7)
38
(12.7)

270
(90.0)
12
(4.0)
13
(4.3)
262
(87.3)

94
(94.0)
40
(40.0)
2
(2.0)
10
(10.0)

6
(6.0)
60
(60.0)
98
(98.0)
90
(90.0)

98
(98.0)
68
(68.0)
3
(3.0)
12
(12.0)

2
(2.0)
32
(32.0)
97
(97.0)
88
(88.0)

97
(97.0)
86
(86.0)
2
(2.0)
28
(28.0)

3
(3.0)
14
(14.0)
98
(98.0)
72
(72.0)

289
(96.3)
194
(64.7)
7
(2.3)
50
(16.7)

11
(3.7)
106
(35.3)
293
(97.7)
250
(83.3)

7
(7.0)
94
(94.0)
4
(4.0)
94
(94.0)

93
(93.0)
6
(6.0)
96
(96.0)
6
(6.0)

5
(5.0)
98
(98.0)
13
(13.0)
99
(99.0)

95
(95.0)
2
(2.0)
87
(87.0)
1
(1.0)

10
(10.0)
97
(97.0)
26
(26.0)
97
(97.0)

90
(90.0)
3
(3.0)
74
(74.0)
3
(3.0)

22
(7.3)
289
(96.3)
43
(14.3)
290
(96.7)

278
(92.7)
11
(3.7)
257
(85.7)
10
(3.3)
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จํานวนและรอยละของผูป ระเมินความคิดเห็นในแตละพฤติกรรม โดยแยกตามเพศของกลุม
ตัวอยาง

พฤติกรรมที่

ชาย
29
(19.3)

ผิด (%)
121
(80.7)

4

135
(90.0)
10
(6.7)
20
(13.3)

5

1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13

ถูก (%)

หญิง
ถูก (%)

รวม (ชาย + หญิง)
ถูก (%)
ผิด (%)
42
258
(14.0)
(86.0)

13
(8.7)

ผิด (%)
137
(91.3)

15
(10.0)
140
(93.3)
130
(86.7)

136
(91.3)
7
(4.7)
7
(4.7)

13
(8.7)
143
(95.3)
143
(95.3)

272
(90.7)
17
(5.7)
27
(9.0)

28
(9.3)
283
(94.3)
273
(91.0)

33
(22.0)

117
(78.0)

23
(15.3)

127
(84.7)

56
(18.7)

244
(81.3)

124
(82.7)
7
(4.7)
132
(88.0)
144
(96.0)
15
(10.0)
133
(88.7)
139
(92.7)
35
(23.3)

26
(17.3)
143
(95.3)
18
(12.0)
6
(4.0)
135
(90.0)
17
(11.3)
11
(7.3)
115
(76.7)

134
(89.3)
1
(0.7)
141
(94.0)
149
(99.3)
3
(2.0)
142
(94.7)
149
(99.3)
19
(12.7)

16
(10.7)
149
(99.3)
9
(6.0)
1
(0.7)
147
(98.0)
8
(5.3)
1
(0.7)
131
(87.3)

258
(86.0)
8
(2.7)
273
(91.0)
293
(97.7)
18
(6.0)
275
(91.7)
288
(96.0)
54
(18.0)

42
(14.0)
292
(97.3)
27
(9.0)
7
(2.3)
282
(94.0)
25
(8.3)
12
(4.0)
246
(82.0)
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พฤติกรรมที่

ชาย

หญิง

16

ถูก (%)
138
(92.0)
130
(86.7)
31
(20.7)

17

28
(18.7)

122
(81.3)

19
(12.7)

131
(87.3)

47
(15.7)

253
(84.3)

22

145
(96.7)
13
(8.7)
142
(94.7)
16
(10.7)
23
(15.3)

5
(3.3)
137
(91.3)
8
(5.3)
134
(89.3)
127
(84.7)

146
(97.3)
1
(0.7)
143
(95.3)
11
(7.3)
13
(8.7)

4
(2.7)
149
(99.3)
7
(4.7)
139
(92.7)
137
(91.3)

291
(97.0)
14
(4.7)
285
(95.0)
27
(9.0)
36
(12.0)

9
(3.0)
286
(95.3)
15
(5.0)
273
(91.0)
264
(88.0)

23

145
(96.7)

5
(3.3)

149
(99.3)

1
(0.7)

294
(98.0)

6
(2.0)

138
(92.0)
16
(10.7)

12
(8.0)
134
(89.3)

140
(93.3)
14
(9.3)

10
(6.7)
136
(90.7)

278
(92.7)
30
(10.0)

22
(7.3)
270
(90.0)

145
(96.7)
145
(96.7)

5
(3.3)
5
(3.3)

147
(98.0)
147
(98.0)

3
(2.0)
3
(2.0)

292
(97.3)
292
(97.3)

8
(2.7)
8
(2.7)

14
15

18
19
20
21

24
25
26
27

ผิด (%)
12
(8.0)
20
(13.3)
119
(79.3)

ถูก (%)
141
(94.0)
137
(91.3)
15
(10.0)

ผิด (%)

รวม (ชาย + หญิง)
ถูก (%)
ผิด (%)
279
21
(93.0)
(7.0)
267
33
(89.0)
(11.0)
46
254
(15.3)
(84.7)

9
(6.0)
13
(8.7)
135
(90.0)
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พฤติกรรมที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชาย
ถูก (%)

หญิง

20
(13.3)

ผิด (%)
130
(86.7)

22
(14.7)
142
(94.7)
143
(95.3)
30
(20.0)

ถูก (%)

รวม (ชาย + หญิง)
ถูก (%)
ผิด (%)
29
271
(9.7)
(90.3)

9
(6.0)

ผิด (%)
141
(94.0)

128
(85.3)
8
(5.3)
7
(4.7)
120
(80.0)

8
(5.3)
146
(97.3)
144
(96.0)
8
(5.3)

142
(94.7)
4
(2.7)
6
(4.0)
142
(94.7)

30
(10.0)
288
(96.0)
287
(95.7)
38
(12.7)

270
(90.0)
12
(4.0)
13
(4.3)
262
(87.3)

142
(94.7)
102
(68.0)
4
(2.7)
37
(24.7)

8
(5.3)
48
(32.0)
146
(97.3)
113
(75.3)

147
(98.0)
92
(61.3)
3
(2.0)
13
(8.7)

3
(2.0)
58
(38.7)
147
(98.0)
137
(91.3)

289
(96.3)
194
(64.7)
7
(2.3)
50
(16.7)

11
(3.7)
106
(35.3)
293
(97.3)
250
(83.3)

20
(13.3)
142
(94.7)
30
(20.0)

130
(86.7)
8
(5.3)
120
(80.0)

2
(1.3)
147
(98.0)
13
(8.7)

148
(98.7)
3
(2.0)
137
(91.3)

22
(7.3)
289
(96.3)
43
(14.3)

278
(92.7)
11
(3.7)
257
(85.7)

142
(94.7)

8
(5.3)

148
(98.7)

2
(1.3)

290
(96.7)

10
(3.3)
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