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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ(1)ศึกษาการดําเนินการของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศมี
การเฝาระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปนหญิงหรือไม  อยางไร(2)สาเหตุพฤติกรรมภูมิหลังและ
ความตองการของนักเรียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปนหญิงเปนอยางไร  โดยอยูบนพื้นฐานการ
สงเสริม สนับสนุนพฤติกรรมดังกลาวตามศักยภาพที่ควรจะเปน  หรือสงเสริม  สนับสนุนใหกลับมาเปนเพศที่ธรรมชาติ
กําหนด  ซ่ึงนักเรียนกลุมนี้ยังเปนคนดี  มีปญญาและอยูในสังคมอยางมีความสุข  ไมสรางความเดือดรอนแกโรงเรียน  
สังคมที่นักเรียนอาศัยอยู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยคัดกรองให  เปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 10 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 20 คน  และครูโรงเรียนสตรีสิริเกศคัดกรองให  
เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 30 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 15 คน  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยแยกเปน 2 ประเภท  คือ  แบบสอบถาม  จํานวน 35 ขอ  และแบบสัมภาษณแยกเปน 3 กลุม  คือ  สัมภาษณนักเรียนที่
พฤติกรรมเบี่ยงเบน  จํานวน 8 ขอ  เพื่อนนักเรียน  จํานวน 7 ขอ  และครู  จํานวน 10 ขอ  ผลงานวิจัยพบวา 

1) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศยังไมมีการเฝาระวังนักเรียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียน
ชายมีพฤติกรรมเปนหญิงเปนการเฉพาะ เนื่องจากมองวาพฤติกรรมดังกลาว  เปนเรื่องปกติ  ไมรายแรง  ยังสามารถดูแลได  
ไมสรางปญหาใหแกทางโรงเรียน  ยังอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนที่กําหนดไว  กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการเปน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามปกติ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544 

2) สาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชายมีพฤติกรรมเปนหญิง  เกิดจากความผิดปกติภายในของโครโมโซมเพศ  
หรือจากสิ่งแวดลอมไดแก  การเลียนแบบ  สังคมที่อาศัยอยู  ความตองการทางครอบครัว  หรือส่ือที่นักเรียนพบเห็น  การ
ใชยาคุมกําเนิดทั้งการกินและการฉีด 
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3) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางระดับความคิดเห็นของคะแนนที่นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชาย
มี พฤติกรรมเปนหญิง  ที่คิดวาตรงกับพฤติกรรมที่เปนอยูของนักเรียนหรือควรไดรับการชวยเหลือ  แกไขหรือสนับสนุน
จากบุคคลที่เกี่ยวของ  ของนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 
 
คําสําคัญ : การดําเนินการเฝาระวัง  พฤติกรรมเบี่ยงเบน  นักเรียนกลุมเกย   
 
ABSTRACT: This reseach has the objective for  

1. Study the working of Sisaket Withayalai and Streesiriket Secondary School that have how to watch out for 
deviation behavior from gay students to be lady behavior or not? 

2. The causation of behavior, back list and how of the demand for deviation behavior from gay students to be 
lady behavior? By stand on the basic promotion and helping to nature normally case. There students group still to be 
good and smart students that can stay with happily social.  They didn’t make troubled acting to school and their social 
also. The example groups are students that teacher has selected already. They are the 10 students of junior high school 
and 20 students of senior high school from Sisaket Withayalai School.  And the teacher from Streesiriket Secondary 
School has selected 30 students of junior high school, 15 students of senior high school.  The equipment for the reseach 
has 2 parts. 

Part 1 is the questionnaire total 35 items and we separate the to 3 groups that are 
- The questionnaire for the deviation behavior students 8 items. 
- The questionnaire for their friends 7  items. 
- The questionnaire for teacher 10 items. 

From this reseach we see that 
1. Sisaket Withayalai and Streesiriket Secondary School didn’t watch out for from  gay students to be lady  

behavior especially. Because of they think that behavior is normally not dangerous, still control. There students didn’t 
make some problems to school still stay with the discipline of the school. The activities of the school are development 
activities to students and normally quality to follow the elementary education course 2001 

2. The causation of deviation behavior from gay students to be lady behavior come from the inside mistake of sex 
chromosome or the environment that are the copying from their social that they stayed, the demand from there family or 
media that they can see, the using birth control pills both eating and injection. 

3. The average comparatian between the opinion level point of deviation behavior from gay students to lady 
behavior direct to their behavior or should be helping or promote from their relationship person. Sisaket Withayalai and 
Streesiriket Secondary School aren’t different from statistics significance at the .05 level. 
 
KEYWORDS: To watch out for  The deviation behavior   Gay students 
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1. บทนํา 
ธรรมชาติแบงมนุษยออกเปน 2 พวกใหญๆ โดยใช

อวัยวะเพศเปนตัวตัดสินชี้ขาด  ใหเปนชายหรือหญิง  
แตในความเปนจริง  มนุษยเรายังมีอะไรที่ซับซอนไป
กวานั้นโดยเฉพาะเรื่องจิตใจ  ไมใชแตสรีระ  เมื่อคนที่
ไมมีรังไขและมดลูกนึกอยากจะผัดแปงแตงหนา  ทา
ลิปสติกหรืออยากไดไออุนจากอกเพศเดียวกันมากกวา
อกอวบอิ่มของเพศตรงขาม  สังคมมักจะมองวาเขาเปน
ตัวประหลาด  หลายคนโชคดีที่คนพบตัวเองตั้งแตแรก
ในการเลือกเพศของตัวเองใหมและไดรับการยอมรับ
จากครอบครัวคนรอบขางแตก็มีไมนอยที่กวาจะได
คนพบตัวเองก็ตองผานประสบการณของการปกปด  
อับอาย(สิทธิลักษณ  นาวาวิโรจน :2548)  ดังนั้นในการ
พิจารณาบุคคลวาเปนชายหรือหญิงอาจตองพิจารณาให
กวางทั้งปจจัยภายนอกซึ่งเปนส่ิงมองเห็นได   เชน  
รูปราง  หนาตา  กิริยาทาทางและสิ่งที่เปนปจจัยภายใน
อื่นๆ ประกอบกัน  เชน  ความคิด  ความสนใจ  คานิยม  
เจตคติ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพเปน
อยางไร  บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลที่เกิดจากปจจัยที่
สําคัญ 3 ประการ  คือ  (1)ทางกายภาพที่ไดรับการ
ถายทอดทางพันธุกรรมเปนตัวกําหนดใหบุคคลแตละ
คนแตตางกันไป  ทางดานสรีระวิทยา  ไดแก  ลักษณะ
รูปราง  ขนาดสวนสูง  สติปญญา  (2)ประสบการณใน
ชวงแรกของชีวิตเปนชวงที่สัมพันธภาพระหวางบิดา  
มารดาและบุตร   การอบรมเลี้ยงดูกอใหเกิดเจตคติ  
คานิยม  พัฒนาการทางอารมณและสังคมของตัวเด็ก  
(3)การเรียนรูจากประสบการณและส่ิงแวดลอมจาก
ความสัมพันธระหวางตัวเด็กกับครอบครัว เพื่อน ครู  
อาจารยและสถานที่ตางๆ  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใน
การสร า งพฤติกรรมของ เด็กแต ละคนส งผลตอ
เอกลักษณในอนาคต  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช,2544:129 - 134) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตองการพัฒนาผูเรียน  ไดแก  
เด็กและเยาวชนใหมีความคิดเหมาะสมกับวัยพึ่งตนเอง
ไดอยางมีทิศทางสามารถปรับตัวเองไดใหอยูในสังคม
ได อ ย า งมี ค ว ามสุ ขและทํ า ให ผู อื่ น เป น สุขด ว ย  

สถานศึกษาสวนใหญจําเปนตองมีระเบียบวินัยและกฎ
ขอบังคับตางๆ  เพื่อชวยใหโรงเรียนสามารถดูแลและ
ควบคุมนักเรียนที่มาจากสภาพพื้นฐานที่ตางกันใหอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข  บนพื้นฐานของเหตุผลและ
ความเปนจริงไมเครงเครียดจนผูเรียนเกิดความอึดอัด
และไมยอหยอนขาดความมีระเบียบวินัย (ภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 สัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนฝาย 

ปกครอง 
 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ไดแก  นักเรียนชาย
ชอบแสดงพฤติกรรมออกเปนหญิง  หรือหญิงแสดง
พฤติกรรมมาเปนชาย  เชน  เขียนคิ้ว  ทาปาก  การแตง
กายแบบชาย  โดยเฉพาะในชวงวันสําคัญที่โรงเรียนเปด
โอกาสใหพฤติกรรมดังกลาวจะไมแสดงออกใน
ระดับชั้นเล็กๆ แตจะเริ่มแสดงออกในชวงชั้นที่ 2 (ป.4 - 
6 )ชอบ เข าห อ งน้ํ าหญิ ง   ท าท า งกระตุ ง กระติ๊ ง  
พฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาวเปนที่ยอมรับเพราะไมมี
ผลกระทบตอใครหรือมีผลกระทบนอยมาก   กรณี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศพบวามีสาเหตุจากพี่นอง
และคนในครอบครัวเปนผูหญิงหรือผูชายทั้งหมด  มีลูก
ชายคนเดียว  ลูกสาวคนเดียว  หรือลูกถูกทอดทิ้งอยูตาม
ลําพังเด็กขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง   ญาติพี่นองมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  เชน  นาหรืออา  สาเหตุที่
สําคัญประการหนึ่งคือ  จิตใจในดานความเชื่อมั่นและ
การยอมรับตนเอง  และผลจากการเลี้ยงดูของครอบครัว 
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540) 

ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาดานนักเรียนชายมีพฤติกรรม
เปนหญิงดานการเฝาระวังของโรงเรียน  สาเหตุของ
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พฤติกรรมดังกลาว ภูมิหลังและความตองการของ
นักเรียน  กรณีศึกษาใน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  ศึกษาการดําเนินการของโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัยและโรงเรียนสตรี สิ ริ เกศมีการเฝ าระวั ง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปน
หญิงหรือไม  อยางไร 

2.2 สาเหตุพฤติกรรม  ภูมิหลังและความตองการ
ของนักเรียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมี
พฤติกรรมเปนหญิงเปนอยางไร   

 
3. ความสําคัญของการวิจัย 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรม
เปนหญิ งอ ยู บนพื้ นฐานการส ง เสริ มสนับสนุน
พฤติกรรมดังกลาวตามศักยภาพ  ภูมิหลังที่ควรจะเปน
หรือยับย้ังเพื่อสงเสริม  สนับสนุนใหกลับมาเปนเพศ
ชายตามที่ธรรมชาติกําหนด  ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวได
รูจักตัวตนของตนเองตามสิทธิและเสรีภาพ  นักเรียนยัง
เปนคนดีมีปญญาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ไมสรางความเดือดรอนใหแกโรงเรียนและสังคมที่
นักเรียนอาศัยอยู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  นักเรียนกลุมพฤติกรรมชายเปนหญิงและ

เพื่อนสนทิ 
 
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ  
การดําเนินการเฝาระวัง หมายถึง การระวังดูแล  

ใหการช วย เหลือ  สนับสนุน  หรือส ง เสริม  ตาม
พฤติกรรมที่แสดงออกนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปน
หญิง หรือระงับพฤติกรรมดังกลาวใหเปนตามเพศที่
ธรรมชาติกําหนด 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน  หมายถึง  กลุมนักเรียนชายมี
พฤติกรรมเปนหญิง  โดยดูจากทาทางการแสดงออก  
บุคลิก  และการสังเกต  พูดคุย  รวมทั้งนักเรียนกลุมเกย 
(ภาพที่ 2) 

นักเรียนกลุมเกย  หมายถึง  นักเรียนที่มีพฤติกรรม
ชายเปนหญิงและขณะเดียวกันกแ็สดงพฤติกรรมวาเปน
เพศชาย  ตามที่ธรรมชาติกําหนดเชนกัน 

 

5. สมมติฐานงานวิจัย 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุมนักเรียนชายมี

พฤติกรรมเปนหญิงระหวางนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศ   มีพฤติกรรมไม
แตกตางกัน 

 

6. ขอบเขตและขอจํากัดของงานวิจัย 
6.1 การวิจัยคร้ังนี้ใชการวิจัยอธิบาย (Explanatory  

Research)จากแบบสอบถาม  และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) จากการสัมภาษณนักเรียนกลุม
ตัวอยางและผูเกี่ยวของเชิงลึก  วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS / PC+ 

6.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่ครูจากงานแนะ
แนวโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  คัดกรองให  เปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 10 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 20 คน  และครู
จากฝายปกครองโรงเรียนสตรีสิริเกศคัดกรองให  เปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 30 คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 15 คน   

6.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแยกเปน 2 ประเภท  
คือ  แบบสอบถาม จํานวน 35 ขอ และแบบสัมภาษณแยก
เปน 3 กลุม  คือ สัมภาษณนักเรียนที่พฤติกรรมเบี่ยงเบน  
จํานวน 8 ขอ เพื่อนนักเรียน จํานวน 7 ขอ และครู  จํานวน 
10 ขอ 
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6.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศกึษา 2549 
 
7. ระเบียบวิธีการวิจัย 
7.1. สรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย  มีข้ันตอนดังนี้ 

7.1.1 ขอความรวมมือโรงเรียนในการวิจัยเพื่อ
คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชายเปนหญิง 

7.1.2 ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมและรายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวของกลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปน
หญิง  พฤติกรรมวัยรุน  เทคนิควิธีการวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

7.1.3 นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คนตรวจสอบ  ปรับแกไขความตรงเฉพาะ
หนา (Face Validity) ของแบบสอบถาม  ผูเชี่ยวชาญ 3 
ใน 5 คนใหมีขอเสนอแนะ  ในทิศทางเดียวกัน  จาก
จํานวน 40 ขอคําถาม 

7.1.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข
จาก 40 ขอใชเพียง 35 ขอ   

7.1.5 สรางเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือวิจัย 
(Try Out) กับนักเรียนจํานวน 10 คน  โรงเรียนไกรภักดี
วิทยาคม  กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชายเปน
หญิงทั้งแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ  และบุคคลที่
เกี่ยวของ  ไดแกเพื่อนนักเรียนและครู นําผลที่ไดมาหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีของฮอยท
(Hoyt’s Anova proceder)  และหาความแปรปรวนโดย
ใชสูตร 

MSE  คือ  คะแนนความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อน  (Error) 
 MSp  คือ  คะแนนความแปรปรวนระหวาง
คน  (Between people) 

(ลวน  สายยศ, 2531) 
นําคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมนักเรียน

ชายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนหญิง  มาหาความเชือ่มัน่
ไดคา 0.85  

 
 

8. ผลการวิจัย 
8.1 นักเรียนชายมีพฤติกรรมเปนหญิงมีความ เห็น
ดวยอยางยิ่งในเรื่องดังตอไปนี้ 

8.1.1 เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมกลับมาเปนเพศชาย
อยางเดิมไดยากมาก 

8.1.2 นักเรียนชายมีพฤติกรรมชายเปนหญิงไมมี
ความทุกขใจ 

8.1.3 ตองการไดรับความชวยเหลือสงเสริมจาก
ทางโรงเรียนและจากสังคม 

8.1.4 ตองการใชหองน้าํโดยเฉพาะที่ไมรวมกับเพศ
ชายและเพศหญิง 

8.1.5 ทาทางเดินจะกระตุงกระติ้งคลายเพศหญิง 
8.1.6 เพื่อนนักเรียนหญิงจะมาสนิทสนมเลนดวย

มากกวา 
8.1.7 เมื่อไดเปดเผยตัวเองกับเพื่อนๆจะมีความสุข

และมั่นใจตัวเองมากขึ้น 
8.1.8 จะมีความสุขเมื่อใชชีวิตในกลุมชายที่มี

พฤติกรรมชายเปนหญิงดวยกัน 
8.1.9 เปนพวกชอบผูชายดวยกัน 
8.1.10 ชอบเรียนรูแฟชั่นที่ทันสมัยไมยอมตกยุค 
8.1.11 ใชคําพูดคะ - ขาแทนครับ – ผม 
8.1.12 ชอบคบเพื่อนเพศหญิง 
8.1.13 มีความประสงคตองการแปลงเพศเปนหญิง 
8.1.14 จะเรียบรอย  เปนที่ยอมรับของครูมากกวา

นักเรียนชาย 
8.1.15 ตองการใหมีกฎหมายรองรับ 
8.1.16 ไมชอบออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

 
8.2 นักเรียนชายมีพฤติกรรมเปนหญิงความคิดเห็น
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ดังตอไปนี้ 

8.2.1 เปนกลุมคนที่ผิดปกติ 
8.2.2 เปนแกะดําในหมูเพื่อน 
8.2.3 เมื่อเพื่อนๆลอวามีพฤติกรรมเปน  ตุด  แตว  

เกย 
8.2.4 มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ช า ย เ ป น หญิ ง เ นื่ อ ง จ า ก

ส่ิงแวดลอม 
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8.2.5 เนื่องจากมองชีวิตรักของวัยรุนชายหญิง
ลมเหลว 

8.2.6 มีความประสงคตองการกลับมามีพฤติกรรม
เปนเพศชายเต็มตัว 

8.2.7 กลัวผูปกครองหรอืบิดามารดาทราบ 
 
8.3 ขอคิดเห็นที่ไมแนใจจากนักเรียนมีพฤติกรรม
ชายเปนหญิง 

8.3.1 จากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 
8.3.2 ในวัยเดียวกันจะมีความตองการทางเพศที่

รุนแรงกวาปกติ 
8.3.3 ตองการไดรับการชวยเหลือสงเสริมจากทาง

ครอบครัว 
 

8.4 จากการสัมภาษณนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปน
หญิง 

8.4.1 นักเรียนมีความรูสึกผิดแปลกจากเพื่อนชาย
คนอื่นๆตั้งแตจําความไดหรือตั้งแตอยูระดับประถมวัย  
เชน  ชอบเลนกับเพื่อนหญิงหรือไมชอบเลนดวยวิธีที่
รุนแรง 

8.4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมชายเปนหญิงเกิดจาก
ตามธรรมชาติและจากการกินหรือฉีดฮอรโมนเพศ 

8.4.3 แนวโนมนักเรียนกลุมนี้จะมากขึ้น  เนื่องจาก
เปนที่ยอมรับของสังคม  โรงเรียน  เนื่องจากนักเรียน
เรียนเกง  ขยัน  และอาสาทํางาน 

8.4.5 นักเรียนกลุมนี้ควรไดรับการสงเสริมจาก
สังคมและในโรงเรียน   เชน   มีหองน้ํา เฉพาะและ
กิจกรรมอื่นๆ  ไมควรยับย้ัง 

8.4.6 นัก เรี ยนตองการมีพฤติกรรมดั งกล าว
ตลอดไปไมตองการมีเพศที่ธรรมชาติกําหนด  ยกเวน
กลุมเกย 

8.4.7 นักเรียนตองการแปลงเพศเปนหญิง  ยกเวน
กลุมเกย 
 
8.5 จากการสัมภาษณเพื่อนนักเรียนชายมีพฤติกรรม 
เปนหญิง 

สัมภาษณนักเรียนหญิง 

1) รัก  ชอบเหมือนเพศเดียวกัน 
2) นักเรียนชายมีพฤติกรรมชายเปนหญิงสวนใหญ

ไมสรางปญหาตางๆภายในโรงเรียน 
3) มีสวนนอยที่แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม  เชน  

หลบเรียน 
4) แนวโนมเพื่อนนักเรียนกลุมนี้จะมากขึ้น  เพราะ  

เรียนเกง  กลาแสดงออก  เปนที่ยอมรับของครูและ
เพื่อนๆนักเรียนหญิง 

5) นักเรียนกลุมนี้ควรไดรับการสงเสริมใหเปน
เชนนี้ไปตลอดไมอยากใหเปนเพศชาย 

สัมภาษณนกัเรียนชาย 
ตองการใหเพื่อนมีเพศตามที่ธรรมชาติกําหนด 
สัมภาษณคร ู
ตองการใหเขาเปนเพศชายตามที่ธรรมชาติกําหนด

แตถาแกไมไดก็ใหเขาเปนคนดีของโรงเรียนและสังคม
ก็พอใจแลว 

ขอเสนอแนะ 
1) ตองการแปลงเพศและเสริมหนาอกฟรีหรือ

โรงเรียนใหการชวยเหลือคาใชจาย 
2) ใหสังคมเขาใจพฤติกรรมของพวกเขา 
3) ตองการใหมีกฎหมายรองรับเปลี่ยนชื่อนายเปน

นางสาวและสามารถจดทะเบียนสมรสกับเพศเดียวกนั
ได 

4) อยากใหสังคมยอมรับเพศที่ 3 
5) ใหโอกาสเพราะคนที่อยากเปนผูหญิงจริงๆเปน

แบบนี้ไมใชเปนตามแฟชัน่  เพราะออกมาจากจติ
วิญญาณของการอยากเปน  ขอใหสังคมสนับสนุนตอไป 

6) ควรมีกิจกรรมสงเสริมจากทางโรงเรียน 
7) ตองการใหเหมือนเพศหญิงทุกอยาง 

 
8.6 ขอมูลอื่นๆ 

8.6.1 คําพูดที่นักเรียนมีพฤติกรรมชายเปนหญิง  
ไดแก  ชะนี  กระเทย  กระเทยควาย  เกย  อีแอบ 

8.6.2นักเรียนกลุมพฤติกรรมชายเปนหญิงที่เปน
กระเทยและอีแอบสวนหนึ่งจะใชยาคุมกําเนิดดวยการ
กินและฉีด 
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9. สรุปผลการวิจัย 
9.1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรี

สิริเกศยังไมมีการเฝาระวังนักเรียนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
กลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมเปนหญิงเปนการเฉพาะ  
เนื่องจากมองวาพฤติกรรมดังกลาว  เปนเรื่องปกติ  ไม
รายแรง  ยังสามารถดูแลได  ไมสรางปญหาใหแกทาง
โรงเรียน  ยังอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนที่กําหนด
ไว  กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการเปนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามปกติ  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
(ภาพที่ 3) 

9.2 สาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนชายมี
พฤติกรรมเปนหญิง  เกิดจากความผิดปกติภายในของ
โครโมโซมเพศ   หรือจากสิ่งแวดลอมไดแก   การ
เลียนแบบ   สังคมที่อาศัยอ ยู   ความตองการทาง
ครอบครัว   หรือส่ือที่นักเรียนพบเห็น   การใชยา
คุมกําเนิดทั้งการกินและการฉีด 

9.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางระดับความ
คิดเห็นของคะแนนที่นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุม
นักเรี ยนชายพฤติกรรมเปนหญิง   ที่ คิดว าตรงกับ
พฤติกรรมที่ เปนอยูของนักเรียนหรือควรได รับการ
ชวยเหลือ  แกไขหรือสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวของ  
ของนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรี
สิริเกศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 

 
10. ขอเสนอแนะ 

10.1 ควรวิจัยในเรื่องทํานองนี้กับกลุมตัวอยางที่
มากขึ้น เชน  ทั้งเขตพื้นที่  หรือทั้งจังหวัด  หรือภาค   

10.2 วิจั ยในทํ านองนี้ แต เก็บขอมูลในระดับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 (ในโรงเรียนขยายโอกาสสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(เดิม),ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

10.3 ศึกษาพฤติกรรมหญิงมีพฤติกรรมเปนชาย 
 
 
 

11. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุ ณน า ยสมบู รณ   โพ ธ์ิ ง าม   อดี ต

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ที่อนุญาตให
เก็บขอมูลเบื้องตนในปการศึกษา 2548  นายสถิต  ชนะ
ชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยคนปจจุบันที่
อนุ เคราะหอํานวยความสะดวก   รองผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายปกครองและหัวหนางานแนะแนว  นาย
วิบูลย  รุงอดุลพิศาล  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
และรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายปกครองที่อนุเคราะห   
อํานวยความสะดวกชวยเหลือในการเก็บขอมูล และ
สัมภาษณผูเกี่ยวของจนงานวิจัยแลวเสร็จ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  สัมภาษณหัวหนางานปกครองและสัมภาษณ
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