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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 - 19 ปี  จ านวนทั้งสิ้น 250  ราย โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 
2560และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 64.00 และเพศหญิง ร้อยละ 36.00  มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50 ปี  ส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสถานภาพสมรสของบิดามารดาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน (เช่น ท างานคนละจังหวัด) ร้อยละ 36.80 ส าหรับคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรีภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี หาก
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จะพบว่า ทุกด้านมีคะแนนค่อนข้างสูง ซึ ่งจะถือว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ ่นแต่ละด้าน
ค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
จิตใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 4.18 และ 4.12 ตามล าดับ) ผลการศึกษานี้ แสดงให้
เห็นว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ปัจจุบัน
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเพศสภาพของวัยรุ่นส่งผลให้วัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศต่ างจากอดีต 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลายหลายทางเพศ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่
มีความส าคัญที่แท้จริง และใช้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมต่อไป  
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, ความหลากหลายทางเพศ และวัยรุ่น 
 

Abstract 
 This research aimed to study the quality of life of transgender adolescents living in Suphanburi. 
The samples in this study were 250 teenagers at the age between 13 and 19. Questionnaires were used as 
the major tools for collecting data, which was conducted from October 2016 to September 2017, and the 
obtained data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
results showed that 64% of the respondents were male and 36% were female with the average age of 
15.5 years. Most of them were in junior high schools, and their parents’ marital status was mainly in 
separation (e.g. working in different provinces) at 36.8%. The overall quality of life of transgender 
adolescents living Suphanburi was shown to be at a very high level at with an average of 4.21. The results 
indicated that the transgender adolescents living in Suphanburi had good quality of life. When considering 
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the levels of life quality in 4 different aspects, such as physical health, mental health, social relationships 
and environment, the results showed that they were at relatively high levels, and this could be assumed 
that the quality of their lives was at a  fairly good level, of which the highest level was in physical health 
with an average of 4.27 , followed by the environment, mental health, and social relationships at 4.25, 
4.18 and 4.12, respectively. This study showed that the transgender adolescents in Suphanburi had 
acceptably good quality of life; however, Thai society now had different views on transgender 
adolescents. Therefore, further studies on the life quality of transgender teenagers should be continued 
for understanding the crucial factors which can be used as guidelines for supporting the good relationships 
within a family and society in the future. 
Keywords: Life Quality, Transgender , Adolescents 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการแบ่งเพศของมนุษย์ไม่ถูกจ ากัดแค่เพียง
เพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเพศที่มี 
ลักษณะของเพศสภาพที่แตกต่างจากเพศเดิมแต่ก าเนิด 
ท าให้สังคมไทยยุคปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม ผู้คนในสังคมได้ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ 
รูปแบบการด า เนิน ชีวิ ตและมีการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สิ่งที่
เห็นได้ชัดคือการมีตัวตนในสังคมของกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่มีศัพท์เรียกกันทั่วไป ได้แก่ กะเทย 
สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน เพศที่สาม คนข้าม
เพศ เกย์ ทอม ดี้  เป็นต้น [1] ซึ่งในอดีตการให้การ
ยอมรับส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศอยู่ใน
ระดับที่ต่ า เนื่องจากถูกมองว่าเป็นบุคคลวิปริต มีความ
ผิดปกติในจิตใจ สร้างปัญหาให้กับสังคม และก่อให้เกิด
ความอับอายต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล ทว่าปัจจุบัน 
สถานการณ์ของการให้การยอมรับภายในสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัดบาง
ประการ ส่งผลให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทย บางรายอาจไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคม
เฉกเช่นบุคคลที่มีเพศสภาพปกติ 
 ทางจิตแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับว่าพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศในลักษณะต่าง ๆ นั้น มิใช่สิ่งผิดปกติ 
มิ ใ ช่ โ รคภั ย   การที่ บุ คคลมี ความพึ งพอใจที่ จะมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันแต่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาใด ๆ ขึ้นจากพฤติกรรมนั้น ซึ่งบุคคลนั้นก็ไม่

ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมดังกล่าว 
อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ผิดปกติ [2] แต่
ในสังคมไทยกลับมีบุคคลบางกลุ่มที่มองว่าการรักร่วมเพศ
เป็นพฤติกรรมที่ น่ า รั ง เกียจ ประกอบกั บสื่ อและ
เทคโนโลยีต่างๆที่มีการน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์
เกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศในเชิงลบ ซึ่งเป็นสิ่งตอกย้ าให้เห็น
ว่าบุคคลรักร่วมเพศเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 พฤติกรรมทางเพศเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว การอบรมสั่งสอนของบิดามารดา และการ
เลียนแบบการปฏิบัติตนระหว่างบิดากับมารดา  ซึ่งการ
ได้รับความรู้เรื่องเพศจากครอบครัว ในลักษณะใดก็จะมี
ค่านิยมในลักษณะที่ได้รับความรู้มา  และส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ แต่หากว่าวัยรุ่นได้อาศัยอยู่ ใน
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพอันดี จะเป็นภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น
ได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดี ใน
ครอบครัว [3] ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดกวดขัน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลี้ยงดู แบบปล่อยปละละเลย [4] ส าหรับ
ครอบครัวที่บิดามารดามีความเช่ือในบทบาททางเพศที่
แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายและมีการเลี้ยงดู
บุตรชายและหญิงให้แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อเจตคติ 
บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศของบุตรเมื่อ
เติบโต [5] หากครอบครัวที่มีบิดามารดาไม่มีการแบ่งแยก
บทบาทของเพศชายและเพศหญิง เด็กก็จะเรียนรู้บทบาท
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ทางเพศของตนเองจากการเอาแบบอย่างจากการสังเกต
และจดจ าพฤติกรรมของบิดามารดา ท าให้เด็กสร้าง
บุคลิกภาพของตนเองจากการรับรู้นั้น [6] 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่เช่ือมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ 
เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดในช่วงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจาก
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต [7] ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากและรวดเร็วในทุก ๆ ด้านของพัฒนาการ [8] 
รวมทั้งเป็นวัยที่พยายามค้นหาและสร้างตัวตนที่แท้จริง
ของตนเอง เริ่มหาทิศทางส าหรับอนาคตเพื่อด าเนินชีวิต
ในวัยผู้ใหญ่ หากวัยรุ่นไม่สามารถพัฒนาตนเองหรือไม่ 
ประสบความส าเร็จในการค้นหาความเป็นตนเองก็จะเกิด
ความสับสนในอัตลักษณะแห่งตน ซึ่งอิริก สัน [9] เรียก
ภาวะนี้ว่า “ภาวะวิกฤติ” (Critical period) ท าให้เด็ก
วัยรุ่นมีแนวโน้ม เลียนแบบเป้าหมายในชีวิตผู้อื่น ที่อาจ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง ยินยอมให้ผู้อื่นมี
อิทธิพลเหนือ ความคิดของตน จนอาจท าให้สูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเอง  เด็กวัยรุ่นที่มีภาวะเช่นนี้จะท าให้ไม่
เข้าใจในการใช้ชิวิต ขาดเป้าหมายและไม่มีจุดยืนและ
ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เด็กวัยรุ่นที่มี 
พัฒนาการทางเพศที่ไม่เหมาะสมมักขาดความมั่นใจใน
ตนเอง รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า จากการศึกษาของ 
วารุณี ฟองแก้วและคณะ [10] พบว่า เด็กวัยรุ่นชายที่เป็น
กลุ่มเพศที่สามหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมี
แนวโน้มในการรวมกลุ่มกันและกล้าเปิดเผยเพศวิถีของ
ตนเองและเรียกร้องให้สังคมยอมรับมากขึ้น โดยจะ
แสวงหาวิธีการจัดการความงามหรือวิธีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ได้มาซึ่งความงามตามความ ต้องการของตนเอง
หลากหลายวีธี เช่น การผ่าตัดแปลงเพศจากชาย
กลายเป็นหญิง การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง เป็นต้น ซึ่ง
แนวโน้มของการแปลงเพศของชายจะเพิ่มขึ้น ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจะเกิดผลข้างเคียงที่อันตราย อาทิ อาการ
ข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดศัลยกรรมที่
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ [11] 
 วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจะประกอบด้วย 4 
ลักษณะ คือ ผู้ชายท าตัวเป็นผู้หญิง ผู้หญิงท าตัวเป็นชาย 
ชายรักชายและหญิงรักหญิง ซึ่งระดับการยอมรับของคน
ในครอบครัวที่มีวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัย
มีเพิ่มมากขึ้นจากอดีต เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ได้เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศมีตัวตน จะเห็นได้จากดารา 
นักร้อง พิธีกร เน็ตไอดอลช้ันแนวหน้าแสดงบทบาท

สื่อสารและการแต่งกายในรูปของบุคคลเพศที่สามผ่าน
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และการประกวดสาวประเภท
สอง จึงท าให้คนในสังคมยอมรับพฤติกรรมการแสดงออก
ทางเพศมากขึ้น แต่กลับพบปัญหาที่ส าคัญคือ วัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศมักขาดความมั่นใจในตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่าและพยายามแสวงหาสิ่งยึด
เหนี่ยวที่ท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น เช่น การพร้อมใจให้เด็ก
วัยรุ่นชายท าทุกอย่างเพื่อการได้มาซึ่งความรัก [12] 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ จากการ
รายงานทางสถิติของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ตั้งแต่ปี 2548 พบว่า การติดเช้ือรายใหม่ในกลุ่มคนอายุต่ า
กว่า 21 ปี เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มประชากรที่มีความชุกต่อการ
ติดเชื้อ เอดส์สูงและไม่ลดลงคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายหรือชายรักเพศเดียวกัน ที่ส าคัญคือพบถึงร้อยละ 
33 หรือ 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มชายรักเพศ
เดียวกัน ส่งผลให้จ านวนประชากรชายลดลงและอาจ
ส่งผลต่ออัตราการเจริญพันธ์ของประชากรในประเทศ
ไทยในอนาคต 
 นอกจากปัญหาทางสั งคมแล้ วกลุ่ ม ผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศต้องประสบแล้วหากมองย้อนไปใน
ช่วงเวลาตั้ งแต่ เกิดจนถึงเติบโตของกลุ่มผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ จะพบว่าจะประสบปัญหาในการอยู่
ร่วมภายในสังคม โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและส่งผลต่อชีวิตในอนาคต ดังจะ
เห็นได้จากการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทาง
เพศมักถูกคุกคาม ข่มเหง มีการรังแก ทั้งภายในโรงเรียน 
สังคม ไม่เว้นแม้แต่ภายในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ ให้การ
ยอมรับ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับการรังแกด้วยเหตุแห่ง
เพศภาวะและเพศวิถี พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่
มีความหลากหลายทางเพศถูกรังแกจากเพื่อนเนื่องจาก
สภาพความหลากหลายทางเพศของตน  และร้อยละ 25
ของนักเรียนที่ไม่ได้ระบุตัวเองว่ามีความหลากหลายทาง 
เพศถูกรังแกเนื่องจากถูกคิดว่าเป็นคนข้ามเพศหรือชอบ
เพศเดียวกัน  ซึ่งเป็นการยืนยันงานวิจัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า
การรับรู้ถึงความชอบเพศเดียวกันและตัวตนข้ามเพศนั้น
เป็นสาเหตุให้บุคคลสามารถตกเป็นเหยื่อ ของการถูก
รั ง แก ได้  ดั งนั้ นจะ เห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม วั ยรุ่ นที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศมักมีปัญหาในการด าเนินชีวิต และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
เป็นวัยผู้ใหญ่น าไปสู่การด ารงชีวิตได้ ดังนั้นการศึกษา
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เพศสภาพ 

อาย ุ

การศึกษา 

สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา 

คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจะ
ช่วยให้ทราบถึงระดับของคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศ และสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศได้อีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ด้านสุขภาพกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และ4) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ในการศึกษา คือ 
กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศอาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ท าการศึกษา
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     4.1 เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.2 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานศึกษาต่างๆ 
สังคม ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูและ
อาจารย์ รวมทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง เพื่อน าไปวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิ ตของวั ย รุ่ นที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จะพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่ง
การศึกษานี้สนใจตัวแปรลักษณะทางเพศ อายุ การศึกษา 
และสถานะทางครอบครัว ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ วัยรุ่นอายุ
ระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัยอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัยรุ่น 
อายุระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลายทางเพศ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 250 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 
sampling) 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการน าเอามาตรวัดคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย  (WHOQOL – 
BREF – THAI) ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ โดย
เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับคือ ข้อค าถามเชิงบวก 23 
ข้อ ให้คะแนน ไม่เลย = 1 เล็กน้อย= 2 ปานกลาง = 3 มาก 
= 4 มากที่สุด =5 ส่วนข้อค าถามเชิงลบ 3-ข้อ ให้คะแนน
กลับกัน ไม่เลย = 5 เล็กน้อย=4 ปานกลาง =3 มาก =2 
มากที่สุด =1 
 ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิต [13] มี
ดังนี ้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับมากที่สุด 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
4 ด้าน 
 ด้านสุขภาพกาย 
 ด้านจิตใจ 
 ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
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6.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การศึกษานี้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 2 
วิธี ได้แก่ 1) การทดสอบความแม่นตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) :ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.65 และ2) การทดสอบความเช่ือถือได้ 
(Reliability) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.84 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เ ค ราะห์ข้ อมู ล โดย ใ ช้สถิติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation ) 
7.สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน 
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.00 ) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 
36.00) มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50 ปี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ร้อย
ละ 43.60 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญา
ตรีและปวช./ปวส./อนุปริญญา (ร้อยละ 30.40 13.20 
และ12.80 ตามล าดับ) และสถานภาพสมรสของบิดา
มารดาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาไม่ได้
อยู่ด้วยกัน (เช่น ท างานคนละจังหวัด) ร้อยละ 36.80 
รองลงมาคือ บิดามารดาหย่าร้างหรือแยกทางกัน บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน และบิดาและ/มารดาถึงแก่กรรม (ร้อย
ละ 28.00 22.80 และ12.40)  
 
7.2 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 
     เ มื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง วั ย รุ่ น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางเพศ พบว่า ในเรื่องความพอใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจเกี่ยวกับสุขภาพใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ36.80) เรื่องการเจ็บปวดทาง
ร่างกายท าให้วัยรุ่นไม่สามารถท าในสิ่งที่วัยรุ่นอยากท า 
พบว่า มากกว่าครึ่งวัยรุ่นไม่มีการเจ็บปวดทางร่างกาย 
เช่น ปวดหัว ปวดท้องและปวดตามตัว (ร้อยละ57 .00) 
เรื่องวัยรุ่นมีพลังงานเพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีพลังงานเพียงพอในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 49.60) เรื่อง

วัยรุ่นพอใจกับการนอนหลับ พบว่า วัยรุ่นมีความพอใจ
กับการนอนหลับอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ100 .00) เรื่อง
วัยรุ่นมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วน
ใหญ่วัยรุ่นมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ48.40) เรื่องการมีสมาธิในการท าสิ่ง
ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีสมาธิในการท าสิ่งต่างๆอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ49.60) เรื่องความรู้สึกพอใจใน
ตนเอง พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งวัยรุ่นมีความรู้สึกพอใจใน
ตนเองอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ60.80) เรื่องการยอมรับ
รูปร่างหน้าตาของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีการ
ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตนเองในระดับมาก (ร้อยละ 
38.00) เรื่องความรู้สึกด้านลบ เช่น ความรู้สึกเศร้า 
ผิดหวัง วิตกกังวล หดหู่ ฯลฯ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของวัยรุ่นไม่มีความรู้สึกด้านลบ (ร้อยละ74.00) เรื่อง
ความพอใจกับความสามารถในการด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจกับ
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันใน
ระดับมาก (ร้อยละ35.60) เรื่องความจ าเป็นต้องการ
บ าบัดทางการแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความจ าเป็น
ต้องการบ าบัดทางการแพทย์เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 
40.80) เรื่องความพอใจกับความสามารถในการเรียนหรือ
ท างาน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจความสามารถ
ในการเรียนหรือท างานในระดับมาก(ร้อยละ36.40) เรื่อง
ความพอใจกับการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น พบว่า 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความพอใจกับการผูกมิตร
หรือเข้ากับคนอ่ืนในระดับมาก(ร้อยละ 62.80) เรื่องความ
พอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนที่คุณได้รับจากเพื่อนๆ พบว่า 
ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนที่คุณได้รับ
จากเพื่อนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ38.40) เรื่อง
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน พบว่า มากกว่า
ค รึ่ ง ห นึ่ ง ข อ ง วั ย รุ่ น รู้ สึ ก ว่ า มี ค ว า ม ป ล อด ภั ย ใ น
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 64.00) เรื่อง
ความพอใจเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่
วัยรุ่นมีความพอใจเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 47.20) เรื่องการเงิน พบว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตนเองในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 54.00) 
เรื่องความพอใจที่จะสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความพอใจที่จะ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 58.40) เรื่องการได้รับข้อมูลในการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีการได้รับข้อมูลที่
ตนต้องการในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 37.60) เรื่องการมีโอกาสที่จะท ากิจกรรมยาม
ว่าง พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีโอกาสที่จะท ากิจกรรมยาม
ว่างในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 45.20) เรื่องความรู้สึกว่า
สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
วัยรุ่นรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพตนเองในระดับ
มาก (ร้อยละ55.60) เรื่องความพอใจกับการเดินทางไป
ไหนมาไหน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความ
พอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนในระดับมาก (ร้อยละ
52.00) เรื่องความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย 
พบว่า มากกว่าครึ่งของวัยรุ่นรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมี
ความหมายในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 50.40) เรื่อง
ความสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง พบว่า วัยรุ่นทุก
คนสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองในระดับมากที่สุด 
(ร้อยละ100.00) เรื่องความพอใจในชีวิตทางเพศ พบว่า 
ส่วนใหญ่วัยรุ่นพอใจในชีวิตทางเพศอยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ38.40) และเรื่องคุณภาพชีวิตหรือชีวิตความ
เป็นอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตหรือชีวิต
ความเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 42.80)  

 
7.3 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศแต่ละด้านและภาพรวม 
 ส าหรับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ คณะผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพกาย 2) ด้านจิตใจ 3)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ4)ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) หากพิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นรายด้าน จะ
พบว่า ทุกด้านมีคะแนนค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยเข้าใกล้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งจะถือว่าคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นแต่ละด้านค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายมี
คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27)  
 
8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายดา้น
ดังนี ้
 1. ด้านสุขภาพร่างกาย  คือ การรับรู้สภาพทางด้าน
ร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวันช่วยให้ด าเนนิ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เช่น การรับรู้สภาพ
ความสมบูรณ์แข็งแรง ของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบายไม่
มีความเจ็บปวด ความสามารถที่จะจัดการกับความ
เจ็บปวดทางร่ างกายได้  พละก าลั ง ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน การนอนหลับและพักผ่อน การรับรู้เหล่านี้
มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. ด้านจิตใจ (Psychological domain) คือ การ
รับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง มีความรู้สึกปลอดภัยและ
ความพอใจในสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ความมั่นใจในตนเอง ความคิด ความจ า สมาธิ การ
ตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
ของตน และความสามารถในการจัดการกับความเศร้า
หรือความกังวล เพื่อลดความกดดันด้านจิตใจ พร้อมที่จะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาได้อย่างมีสติและความ
เข้มแข็ง 
 3 . ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
relationship) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับ
บุคคลอื่น สามารถใช้เวลาว่างที่มีได้อย่างมีประโยชน์  
การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้
ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย 
รวมทั้งการรับรู้ ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมี
เพศสัมพันธ์ ร่วมถึงการเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีสัมพันธภาพอันดี 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การ
รับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความ
ปลอดภั ยและมั่ นคง ใน ชีวิ ต  การรั บรู้ ว่ า ได้ อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การ
คมนาคมสะดวก มีเงินทองจับจ่าย สถานบริการ ด้าน
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะ
ได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การ รับรู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง สามารถ
พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้ได้อย่างท่ีต้องการ 
 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 
วันดี  สุทธรั งษี  และพัชรียา ไชยลังกา [14]  ซึ่ งได้
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ท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
เมืองชนบทซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น
นอกจากนี้การศึกษาของรจนา คงคาลับ [15] ได้ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี 
พบว่า การที่นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
ความสุขสบาย ไม่มีความเจ็บป่วย มีการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
ครบ 5 หมู่ มีการนอนหลับและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
โดยได้ก าหนดตัวบ่งช้ีในการวัด ได้แก่ การรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย  การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
การพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ การมีความ
พอใจกับสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการสนใจและห่วงใยใน
สุขภาพของตนเอง เป็นคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดี 
 บทความนี้แสดงให้ว่าวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทาง
เพศที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แสดงออกโดย
การแต่งตัวข้ามเพศ พฤติกรรมหรือแม้กระทั่งไม่ได้
แสดงออกผ่านรูปลักษณ์ภายนอก แต่มีเพศวิถีแตกต่าง
จากเดิมพบว่ามีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี อาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบันส าหรับบุคคลทั่วไปมองว่าพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันไม่ได้เป็นปัญหาสังคมอย่างใด เพราะพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันไม่ได้ท าให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม 
หากรับไม่ได้ก็เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวไม่มีผลกระทบต่อ
สั งคมในมุมกว้ า ง  นอกจากนี้ปั จจุบันได้ เปิดพื้นที่
สาธารณะให้กับวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศได้
แสดงตั วตนมากขึ้น ในสื่ อต่ างๆ ไม่ ว่ าจะ เป็น  สื่ อ
อินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์  ภาพยนตร์และนิตยสาร เป็น
ต้น จึงท าให้ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น 
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 9.1 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นควรมี
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบด้วย ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่
มีความหลากหลายทางเพศอีกหลายประเด็น รวมทั้งเพิ่ม
ตัวแปรในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 9.2 การศึกษาในครั้งต่อไปควรท าการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงตามเพศสภาพ เช่น ชาย
รักชาย เกย์ ตุ๊ด กระเทย หญิงรักหญิง ทอม ดี้ เป็นต้น 
เพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพชีวิต
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