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ช่ือเร่ือง      พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

      

ผูวิจัย    นางสาววิธัญญา  แซลอ 
 

สาขาวิชา   สังคมศึกษา 
 

ปการศึกษา    2560 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรัก
ชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 2) เพ่ือศึกษาการยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศชายรักชายของนักศึกษาของบุคคลรอบขาง   
 ผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ไดแกคณาจารยท่ีปรึกษา 5 คน เพ่ือนนักศึกษา 10 คน และ
นักศึกษาชาย ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายท่ีไมแสดงออกตอสังคม แตเปนท่ีรูกันภายในครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน จํานวน 
10 คน กําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวม แบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบบสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลและใชสถิติการวิเคราะหขอมูล
แบบวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบวา 1) ลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผลการวิจัยพบวากลุมชายรักชายมีวิถีชีวิตเหมือนคนท่ัวไป โดย
นิยมพักผอนโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของดาราชายรักชายท่ีชื่นชอบ ชอบออกกําลังการเพ่ือ
รูปรางท่ีสมสวน แตงกายตามความเหมาะสมของแตละคน ชอบสินคาท่ีมีในทองตลาดท่ีราคาไมแพง
เปนคนมี ความคิดสรางสรรค การกลาแสดงออก แตมักจะถูกจํากัดทางความคิด ปจจัยสงเสริมใหมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนคือความสัมพันธในครอบครัว โดยเฉพาะการคาดหวังในเพศจนสงผลตอการเลี้ยงดู 
กลุมชายรักชายสนิทสนมกับแม พ่ีสาว หรือนองสาว วิถีชีวิตจะเริ่มแปรผันเม่ืออายุประมาณ 8-9 ป    
มีบางคนท่ีเริ่มแปรผันเม่ืออายุประมาณ 15 ป  2) การยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของบุคคล
รอบขางผลการวิจัยพบวาคนรองขางกลุมชายรักชายจะสามารถยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   
ได โดยมองวาปญหาเรื่องเพศนั้นเปนเรื่องเฉพาะบุคคล เหตุผลท่ีไมกลาเปดเผยตัวตนเพราะหวง
ความรูสึกของสมาชิกครอบครัว ความรูสึกไมมันใจและอึดอัดตอการเปดเผยเปนชายรักชาย แตจะ
เปดเผยตัวก็ตอเม่ือตองการการยอมรับดานความสามารถและตองการแสดงความเปนอิสระ กลุมชาย
รักชายเชื่อวา การทําความเขาใจกับสังคมไมใหมีอคติตอกลุม การใหสิทธิตาง ๆ ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันจะเปนหนทางแกไขปญหาของตนเอง  
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ABSTRACT 
 
 This research was to study the deviant sexual behavior in male homosexual 
undergraduate students, and the acceptance of deviant sexual behavior in male 
homosexual undergraduate students from the people around them. Key Informant 
used in this research were 5 of their advisors, 10 of their friends, and 10 of male 
homosexual undergraduates who studying in normal section of the Muban Chom 
Bueng Rajabhut University, and haven’t exposed themselves to others, but known in 
their group of close friends and their family. 
 The finding revealed that male homosexual undergraduates have the 
ordinary lifestyle as others. In their leisure time, they always follow their favorite 
homosexual celebrities' activities, do exercises to stay in shape, and dress 
appropriately. They like products which are not expensive and ordinarily found in the 
market. They are creative and assertive, but their ideas were often limited by others. 
 Factors that promote the deviant sexual behavior are family relationships, 
especially the expectation towards their gender, which affects how they are raised. 
Male homosexual undergraduates are often close to their mother and sisters. Their 
walks of life begin to change at about 8-9; however, some start to change at the age 
of 15. In the aspect of acceptance, the research found that people around male 
homosexual undergraduates accepted who they are because this was considered as 
the individual matter. Male homosexual undergraduates don’t dare to reveal 
themselves as homosexual homosexuals because they are concerned about their 
family members’ feelings, and they also feel uncertain and uncomfortable to reveal 
themselves. They would admit that they are male homosexuals when they require 
others to accept their abilities, and when they express their independence. They 
believe that the solution to this problem is to reduce people’s bias towards male 
homosexuals and to grant them rights and equality. 


