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บทคัดยอ (Abstract) 
 การวิจัยเรื่องทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม ผู วิจัยตั้งวัตถุประสงคไว 3 
ประการ คือ1 เพื่อศึกษาทัศนคติตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชี วิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับ
มัธยมศึกษา มีญาติพี่นอง ประสบการณถูกละเมิด การยอมรับ รูเรื่องเก่ียวพระราชบัญญัติคูชีวิต 3 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต
มัธยม จำนวน 282 คน โดยใชการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro 
Yamane) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเขาไปสอบถามกับกลุมตัวอยางตามเปาหมายของ
การวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามจากนั้นนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมา
ดำเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
คำนวณหาคาสถิติสำหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวน 
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Abstract 
 Research attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights 
concept of high school students in Rajavinit Mathayom school has several 
objectives as 1) to study attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human 
Rights concept of high school students in Rajavinit Mathayom school 2) to study 
factors affecting attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights 
concept of high school students in Rajavinit Mathayom school and personal factor 
as domicile, gender, age, secondary education, have relatives, experience of 
violation, accepting and knowing about Civil Partnership Bill and 3) to provide 
guidance in the development of Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights 
concept. The population used in this study were high school students in Rajavinit 
Mathayom school, of which 282 samples were selected from Taro Yamane method 
by using a simple random sampling method while the selection of random type 
was done by accidental sampling. Research instruments were questionnaires and 
doing data analysis and processing by statistical packages to compute statistics for 
answering research objectives and hypotheses. 
Keywords: Attitude; Civil Partnership Act; Human Rights 
 
บทนำ (Introduction) 
 รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... รางข้ึนครั้งแรกเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2556 การเกิดราง
พระราชบัญญัติคูชีวิตพ.ศ. .... นั้นตองยอนกลับไปในป พ.ศ. 2555 มีคูรักเพศเดียวกันคูหนึ่งได
เดินทางไปท่ีสำนักงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสแตนายทะเบียนไดพิจารณาตามขอ
กฎหมาย นายทะเบียนอางอิงจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 ท่ีกำหนดไว
ชัดเจนวา การสมรสจะทำไดก็ตอเมื่อ “ชายและหญิง” มีอายุ 17 ปบริบูรณ ดังนั้นความมาเปนคูรัก
เพศเดียวกันจึงไปขัดตอขอกฎหมาย และไมสามารถใหสมรสกันได ซ่ึงท้ังคูมองวานี้คือการละเมิด
สิทธ์ิของตนเองเพราะเหตุใดกฎหมายตองมีการกำหนดวา คูแตงงานกันตองมีเพียงแคผูหญิงและ
ผูชายเทานั้น (วิศรุต สินพงศพร, 2563) 
 ตอมาจึงมีคูรักเพศเดียวกันคูหนึ่งไดไปรองเรียนกับสภาผูแทนราษฎรและหนวยงานท่ี
เก่ียวของหลายแหง ทำใหสภาฯ ไดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาขอกฎหมายวาคนเพศเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนสมรสกันไดจริงหรือไม และดวยท่ีมีการตอตานของกลุมอนุรักษนิยมท่ีมีเปนจำนวนมาก
ทำใหสามารถสรุปได ณ เวลานั้นคือ บุคคลเพศเดียวกันไมสามารถทำการ“สมรส”กันได ดั้งนั้นทาง
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คณะกรรมาธิการกฎหมายฯของสภาฯ จึงไดมีการเสนอแนวความคิดข้ึนมาวา ถาหากกลุมบุคคลเพศ
เดียวกันอยากใชชีวิตรวมกัน แตไมสามารถสมรสกันได ดั้งนั้นก็ควรมีการรางกฎหมายฉบับใหมข้ึนมา
เพื่อใชกับกลุมบุคคล LGBTQ โดยจะไดไมตองไปแตะกฎหมายสมรสดั้งเดิมท่ีมีอยูแลว ซ่ึงเมื่อได
แนวความคิดนี้ข้ึนมาแลว จึงไดเริ่มกระบวนการ “รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ” เพื่อการ
พัฒนาสูกระบวนการเปนกฎหมายข้ันตอไป (ศิริชนก วิริยเก้ือกูล, 2561) 
 การตั้งพระราชบัญญัติคูชีวิตในกลุมเพศทางเลือกก็ไดมีความเห็นท่ีแบงออกเปนสองฝาย 
โดยฝายแรกนั้นไมเห็นดวยนักกับการรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. …. ฉบับใหมลาสุดข้ึนมา เพราะ
คิดวากลุมบุคคลเพศท่ีสามก็สมควรไดท่ีมีการ “สมรส” ไดเหมือนท่ีผูชายและผูหญิง ท่ีมีการสมรส
กันในมุมมองของกลุมคนท่ีไมเห็นดวยจาการรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ตองการให
รัฐบาลแกไขขอกฎหมาย มาตรา 1448 ท่ีระบุไววามีแคผูชายกับผูหญิงถึงจะมีการสมรสกันได แตทุก
เพศไมวาจะเปน “ชาย-ชายหรือหญิง-หญิง” ก็สมควรท่ีจะไดรับสิทธ์ิการสมรสเทาเทียมกันท้ังหมด 
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, ม.ป.ป.)         
 สวนอีกฝายนั้นท่ีมีการเห็นดวยกับการรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... เพราะมองวา
การรางพระราชบัญญัตินี้ จะทำใหกลุมบุคคลเพศทางเลือกได “สิทธิ” ท่ีควรจะไดรับจากแตเดิมท่ีไม
มีอะไรเลยจากการรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ฉบับแรกท่ีเกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2556 ในยุค
รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร อยางไรก็ตามประชาชนยังไมยอมรับรางพระราชบัญญัติคูชีวิต 
พ.ศ. .... รางฉบับแรก เพราะสิทธ์ิท่ีจะไดรับจากพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับนี้มีคอนขางนอยแตกตาง
จากการ สมรสของผูชายและผูหญิงไปอยางส้ินเชิง ดังนั้น พระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับดังกลาวจึงไมได
มีการยอมรับจากคนในสังคมเปนจำนวนมาก และไดมีการปรับแกไขรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. 
.... มาเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดป พ.ศ. 2563 ผานมาแลวรวม 7 ปเต็มกับการแกไขกฎหมายเขาสูการรางท่ี 
6 และในครั้งนี้ภาครัฐไดมีการปรับแกไขแทบทุกจุดจนพระราชบัญญัติคูชีวิต ไดรับสิทธ์ิในระดับท่ี
ใกลเคียงมากกับพระราชบัญญัติคูสมรส (วิศรุต สินพงศพร, 2563) 
 จากสถานการณดานสิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในเอเชียนั้นยังคงมีความนาเปน
หวงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชาติอาเซียนท่ียังคงกีดกันสิทธิของกลุมคนเหลานี้แมกระท่ังในบางประเทศ
ใชกฎหมายท่ีรุนแรงในการจัดการกับกลุมคนรักเพศเดียวกัน เชนประเทศท่ีใชกฎหมายอิสลามเปน
กฎหมายหลักในประเทศ แมวาไมนานมานี้สังคมเอเชียมีขาวดีกับชาว LGBTQ หรือชาวเลสเบ้ียน 
(Lesbian) เกย (Gay) ไบเซ็กชวล (Bisexual) คนขามเพศ (Transgender) และผูท่ีไมกำจัดกรอบ
ทางเพศและผูมีสภาวะเพศกำกวม (Queer) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไตหวันโดยศาลรัฐธรรมนูญไตหวัน
ไดประกาศคำตัดสินท่ีเปนประโยชนตอฝายสนับสนุนการแตงงานระหวางเพศเดียวกัน ซ่ึงทำให
ไตหวันจะเปนประเทศแรกในเอเชียท่ียอมรับกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศสงผลใหชาว 
LGBTQ จำนวนมากตื่นเตนและดีใจกับความเคล่ือนไหวทางสิทธิดังกลาวเปนอยางมาก ซ่ึงจะทำให
คูรักเพศเดียวกันสามารถแตงงานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามความเคล่ือนไหวดาน
สิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในอาเซียนกลับสวนทางกับกระแสในประเทศไตหวัน เชน 
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รัฐบาลสิงคโปรไดประกาศหามไมใหกลุมคนหลากหลายทางเพศท่ีเปนชาวตางชาติหรือผูท่ีไมไดรับ
สิทธิเปนผูพำนักถาวรในประเทศสิงคโปรเขารวมเดินขบวนเกยไพรดพาเหรด (Pride Parade) 
รวมถึงกิจกรรมพิงกดอต (Pink Dot) โดยใหเหตุผลวาสิงคโปรไมตองการใหชาวตางชาติมีสวน
รวมกับการเมืองภายในของประเทศสิงคโปร อยางไรก็ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปรยังคง
กำหนดวา การมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชายเปนส่ิงผิดกฎหมายและผูกระทำผิดตองรับโทษ
จำคุกสูงสุด 2 ป แมวาจะไมคอยพบเห็นการดำเนินคดีนี้มากนักในปจจุบัน สวนอีกชาติอาเซียนคือ
เวียดนามท่ีมีความเคล่ือนไหวดานสิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในแงกฎหมายมาตั้งแตตนป 
พ.ศ. 2558 โดยบังคับใชกฎหมายวาดวยการแตงงานและครอบครัวฉบับปรับปรุงใหมโดยยกเลิกการ
หามแตงงานของคนเพศเดียวกัน แตก็ยังคงมาตราท่ีระบุวารัฐจะไมรับรองสถานะการแตงงาน
ระหวางบุคคลเพศเดียวกัน และถูกกีดกันจากทางสังคมตอไป (กรณวิกา, 2560) 
 จากปรากฎการดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจศึกษาทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
เพื่อทำการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมตอ
พระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน และหาขอเสนอแนะจากทัศนคติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม วาเปนอยางไรเพราะเนื่องจากกฎหมาย
สมรสในปจจุบันยังไมรองรับการจดทะเบียนสมรสของเพศท่ีสาม จึงทำใหสิทธิท่ีจะไดรับตาม
กฎหมายของกลุมคน LGBTQ ไมไดรับความเทาเทียมกันดังปรากฎในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1448 การสมรสจะทำไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณี
ท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทำการสมรสกอนนั้นได ท่ีทำใหกลุม LGBTQ ไมสามารถสมรส
กันได จนทำใหกลุม LGBTQ ขาดสิทธิท่ีจะไดมาตามประมาลกฏหมายฉบับดังกลาว (พรชัย ปาน
ออน, 2559, น. 118) ดังนั้นผูวิจัยตองการทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติของนักเรียนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม ท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective) 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคู ชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมกับปจจัยสวน
บุคคลตาม ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับมัธยมศึกษา การยอมรับกลุมบุคคลเพศท่ีสาม การรับรูถึง
พระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลาย 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตใหเปนไปตามแนวคิดหลัก
สิทธิมนุษยชนอาเซียน 
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods) 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการใช
วิธีการสำรวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
 ประชากรไดแก นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมท้ังส้ินจำนวนประชากร 958 คน (ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (2560) 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
จำนวน 282 คน ซ่ึงไดมาจากการคำนวณหากลุมตัวอยางดวยการใชสูตร ทาโรยามาเน (Taro 
Yamane) กำหนดข้ึนความเช่ือมั่น 95% ในการคำนวณหา (ภัทรานิษฐ เหมาะทองและวนิดา ทอง
โคตรและสุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ, 2560, 2) 
 3. การสุมตัวอยาง  
 ใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจากนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก
แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน โรงเรียนราชวินิตมธัยม(ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบดวย ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับมัธยมศึกษา ประสบการณในการ
ถูกละเมิด การยอมรับ การรับรูพระราชบัญญัติคูชีวิต   
 ตอนท่ี 2 ระดับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคู ชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Liker scale) ซ่ึงมีการกำหนดคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 เก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตใหเปนไปตามแนวคิด
หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิต
ตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
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 2. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัย 
เพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณทางดานโครงสรางขอคำถามและเนื้อหา 
 3. สรางแบบสอบถามและกำหนดเกณฑการใหคะแนน แลวนำแบบสอบถามไปปรึกษา
อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาและปรับแกตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 4. โดยการหาคาเฉล่ียความเช่ือมั่น จากการทดสอบเครื่องมือโดยใชการทดลองแจกกลุม
ตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงจำนวน 30 คน คือ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสวน
สุนันทา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาซ (Cronbach’s 
Alpha) ซ่ึงไดเทากับ 0.948 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of Data) การศึกษาในครั้งนี้จะรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายละเอียดดังนี้       
 1. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางท้ังหมดจำนวน 282 ชุด 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนความขอมูลจากเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
เชน ขอมูลหรือบทความ จากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตำราเรียน เอกสารประกอบการเรียน 
รวมถึงงานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยในตางประเทศ ตลอดจนวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลตางๆ ครบถวนแลว คณะผูวิจัยไดทำการตรวจสอบความสมบูรณ และ
ความถูกตองของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนำแบบสอบถามซ่ึงมีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตาม
วิธีการวิจัยทางสถิติ และดำเนินการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปจากนั้น
นำผลท่ีไดมาทำตารางวิเคราะหทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายตอไป 
 สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจง
ความถ่ี (Frequencies) ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis Statistics) เปนสถิติท่ีใชวิเคราะหถึงลักษณะ
ของตัวแปรตนท่ีมีตอตัวแปรตาม โดยใช Independent Sample T-test และ One Way-ANOVA 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทัศนคติตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมโดยแบงออกเปน
หัวขอตางๆ ดังนี้ 
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 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยช้ินนี้ มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 282 
คน ซ่ึงแบงตามคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดดังนี้ คือ ภูมิลำเนาของกลุมตัวอยาง ไดแก ภาค
กลางมีจำนวนมากท่ีสุด 144 คน รอยละ 51.1 รองลงมา ภาคเหนือ จำนวน 40 คน รอยละ 14.2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 29 คน รอยละ 10.3 ภาคใตจำนวน 29 คน รอยละ 10.3 ภาค
ตะวันตก จำนวน 22 คน รอยละ 7.8  และ ภาคตะวันออกจำนวนนอยท่ีสุด 18 คน รอยละ 6.4 
ผูตอบเพศของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศชายจำนวนมากท่ีสุด 121 คน รอยละ 49.2 เพศหญิงจำนวน  
94  คน รอยละ 33.3 และ เพศทางเลือกจำนวนนอยท่ีสุด 67 คน รอยละ 23.8 อายุของกลุม
ตัวอยาง ไดแก 16 ป จำนวนมากท่ีสุด 101 คน รอยละ 35.8 อายุ 17 ป จำนวน 82 คน รอยละ 
29.1 อายุ 18 ป จำนวน 75 คน รอยละ  26.6  และอายุ 19 ป จำนวนนอยท่ีสุด 24 คน รอยละ 
8.5 ระดับศึกษาของกลุมตัวอยาง ไดแก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จำนวนมากท่ีสุด 104 คน รอย
ละ 36.9 ของมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 93 คน รอยละ 33.0 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 
นอยท่ีสุด 85 คน รอยละ 30.1 ทานยอมรับใหมีการจดทะเบียนคูชีวิตของเพศหลากหลายของกลุม
ตัวอยาง ไดแก ทานยอมรบัการจดทะเบียนคูสมรส จำนวนมากท่ีสุด 226  คน รอยละ 80.1 ไม
ยอมรับ จำนวน 13 คน รอยละ 4.6 ไมแนใจ จำนวนนอยท่ีสุด 43 คน รอยละ 15.2 ทานรูเรื่อง
เก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลายของกลุมตัวอยาง ไดแก ผูตอบแบบสอบถาม
อยูท่ี Facebook/Instagram/Twitter จำนวนมากท่ีสุด 178 คน  รอยละ 63.1 ท่ีขาวจำนวน 50 
คน รอยละ 17.7 ท่ีเพือ่นหรือคนรูจักบอก จำนวน 53 คน รอยละ 18.8 และผูตอบแบบสอบถามอยู
ท่ีอ่ืนๆ จำนวนนอยท่ีสุด 1 คน คิดเปนรอยละ  
 2. ทัศนคติตอพระราชบัญญัติคูชี วิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมธัยม 
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 ตารางท่ี 1 ระดับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน

อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม  

 พบวาทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสทธิมนุษยชนอาเซียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ขอท่ีเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ดานความรูสึก

เก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน มีคาเฉล่ีย 4.2750 อยูในระดับ

ชอบมากท่ีสุด รองลงมาดานความรูความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม

แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน มีคาเฉล่ีย 4.2545 อยูในระดับชอบมากท่ีสุด และสุดทายดานพฤติกรรม

เก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน มีคาเฉล่ีย 4.2476 และพิจารณาราย

ประเด็น ดานความรูสึกเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน เชน

การเรียกรองสิทธิของเพศท่ีสามจะมีประโยชนในการเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติคูชีวิตของไทย, ใน

ปจจุบันมีการเรียกรองเก่ียวกับสิทธิของเพศท่ีสามมากข้ึน ดานความรูสึกเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

คูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนเชน คูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได (𝑋𝑋� 

= 4.51), คานิยมในปจจุบันท่ียอมรับการใชชีวิตคูของเพศเดียวกัน (𝑋𝑋� = 4.24), ทานเห็นดวยกับ

พระราชบัญญัติคูชีวิตในปจจุบัน (𝑋𝑋� = 4.00)   3. ดานพฤติกรรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม

แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน เชนสิทธิมนุษยชนอาเซียนเปนเรื่องใกลตัวท่ีประเทศในอาเซียนควรให

ความสำคัญ(𝑋𝑋� = 4.43), ตามประมวลกฎหมายของไทยเพศท่ีสามมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 

(𝑋𝑋� = 4.32), กฎหมายการจดทะเบียนสมรสในปจจุบันอนุญาติเฉพาะเพศชายและหญิงเทานั้น (𝑋𝑋� 

= 3.34)   

 
ดาน 

ระดับทัศนคต ิ

(X�) S.D. แปลผล 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ 
พระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ 
มนุษยชน 

 
4.2545 

 
0.37529 

 
ชอบมากท่ีสุด 

ดานความรูสึกเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม 
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

4.2750 0.40785 ชอบมากท่ีสุด 

ดานพฤติกรรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม 
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน 

4.2135 0.42739 เห็นดวยท่ีสุด 

รวม 4.2476 0.40351 ชอบมากท่ีสุด 
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 3. ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญั ติคูชี วิตตามแนวคิดหลักสิทธิ

มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา 

 ภูมิลำเนาท่ีแตกตางกันไมสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลัก

สิทธิมนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test = 0.534 และ

คา Sig = 0.750 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 0.05) 

 เพศท่ีแตกตางกันไมสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ

มนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test = 1.594  และคา 

Sig = 0.205 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 0.05) 

 อายุท่ีแตกตางกันไมสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ

มนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test= 1.850 และคา Sig 

= 0.138 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 0.05) 

 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิด

หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test = 2.718 

และคา Sig = 0.068 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 0.05) 

 การยอมรับใหมีการจดทะเบียนคูชีวิตของเพศหลากหลายท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติท่ี

มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test = 7.142 และคา Sig = 0.001 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 0.05) 

 การรับรูถึงพระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลายท่ีแตกตางกันไมสงผลตอ

ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนท่ีแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test = 1.276 และคา Sig = 0.283 ซ่ึงคา Sig มีคามากกวา 

0.05) 

 4. แนวทางในการพัฒนา พระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน

อาเซียนมีดังตอไปน้ี   

 1. ควรมีการผลักดันใหมีการจดทะเบียนสมรสในทุกเพศ และทำใหไดสิทธิหลังการจด

ทะเบียนเทาเทียมกันในคูชีวิต ชายและหญิง หรือเพศท่ีสาม ท่ีไดรับการจดทะเบียนสมรส 

 2. อยากใหประเทศไทยยอมรับในเพศท่ีสาม เคารพสิทธิของแตละบุคคล เพราะวา 

ธรรมชาติไมไดกำหนดใหมีสองเพศเทานั้น คือ ชายและหญิง และความรักธรรมชาติไมไดกำหนดวา

ตองเปนชายหรือหญิงท่ีรักกันไดเทานั้น  
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 3. ควรเปล่ียนกฎหมายคูชีวิตของเพศท่ีสาม หรือเพศทางเลือกในปจจุบันเพราะยังมีความ

ไมเทาเทียมเทาชายและหญิง ทุกคนควนไดรับการยอมรับและไดรับสิทธิเทาเทียมกันทุกคน 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินนโยบายพระราชบัญญัติคูชีวิติไดอยางมีประสิทธิภาพ

ของภาครัฐ ไดแก 

 1. ควรแกไขขอกฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันใหเหมือนกับการ

สมรสของเพศชายและเพศหญิงท่ีใชในปจจุบัน 

 2. รัฐบาลควรใหความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนในอาเซียน มาใชในการกำหนด

กฎหมายของประเทศไทยเพื่อความเสมอภาคและเทาเทียม 

 ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบมากท่ีสุด เรียงลำดับ
จากมากไปนอย ไดแก ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน และดานความรูสึกเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนและ ดานพฤติกรรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
อาเซียน  เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
 1. ดานความรูความเขาใจ ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม รวมท้ังส้ินอยูใน
ระดับปานกลาง  
 2. ความรูสึก ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ไดแก คูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได และรองลงมาคานิยมในปจจุบันท่ียอมรับการใช
ชีวิตคูของเพศเดียวกัน และสุดทายไดแก ทานเห็นดวยกับพระราชบัญญัติคูชีวิต ตามลำดับ 
 3. ดานพฤติกรรม ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ไดแก สิทธิมนุษยชนอาเซียนเปนเรื่องใกลตัวท่ีประเทศในอาเซียนควรใหความสำคัญและ
รองลงมาตามประมวลกฎหมายของไทยเพศท่ีสามมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน และสุดทายไดแก 
กฎหมายการจดทะเบียนสมรสในปจจุบันอนุญาตเฉพาะเพศชายและหญิงเทานั้น ตามลำดับ 
 ปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม ไดแก การยอมรับใหมีการ
จดทะเบียนคู ชีวิตของเพศหลากหลายท่ีแตกตางกัน และปจจัยท่ีไมสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอ
พระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม ไดแก  ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรูถึง
พระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลาย 
 แนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน มีดังนี้ 
คือ ผลักดันใหมีการจดทะเบียนสมรสเทาเทียมกัน การเคารพสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ 
ปรับเปล่ียนแกไขกฎหมายคูชีวิตใหมีความเทาเทียมชายและหญิง รวมท้ังในสวนของภาครัฐแกไขขอ
กฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน และควรใหความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษย
ชนในอาเซียนมาใชในการกำหนดกฎหมาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย  (Research Discussion) 
 จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลัก สิทธิมนุษยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมสามารถอภิปรายผล
การศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1. ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลัก
สิทธิมนุษยชนโดยรวมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิด
หลักสิทธิมนุษยชนอยูในระดับปานกลาง ท่ีผลการทดสอบเปนเชนนี้เพราะวา เนื่องจากประเทศไทย
ยังไมเปนท่ียอมรับกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศและยังมีคนจำนวนมากท่ีไมเขาใจในเรื่องสิทธิของ
กลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ ทำใหเกิดการเรียกรองสิทธิเกิดข้ึน ซ่ึงในการออกมาเรียกรองครั้งนี้
กลุมบุคคลหลากหลายทางเพศตองการออกมาเรียกรองสิทธิในความเทาเทียมและความเสมอภาค 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ และพระมหาอรุณ ปฺญารุโณและสุพัตรา 
สันติรุงโรจน, 2562) ไดศึกษา ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุมผูท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุม ผูท่ีความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย ไดมีการตอสูเรียกรองในเรื่องความเทาเทียมและ ความเสมอภาคระหวาง
เพศของกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาอยางยาวนาน  
 2. ดานความรูสึกเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
โดยรวมอยูระดับชอบมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉล่ียสูงสุดไดดังนี้ คูรักเพศเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนสมรสได อยูในระดับชอบมากท่ีสุด ท่ีผลการทดสอบเปนเชนนี้เพราะวา ความรักไมได
จำกัดแคเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงเทานั้น แตทุกเพศสามารถมีความรักกันไดและสามารถใชชีวิต
อยูเคียงคูกัน หากแตกฎหมายสมรสของไทยไมรองรับการแตงงานหรือการใชชีวิตคูของคนในเพศ
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (ชวินโรจน ธีรพัชรพร และภาณุมาศ ขัดเงางาม, 2560) ไดศึกษา 
สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ทางเพศในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบวา การกีดกันคูรักหลากหลายทางเพศมิ ใหจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย อันเปนกฎหมายหลักวาดวยครอบครัวของประเทศไทย ยอมถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงรสนิยมทาง เพศและอัตลักษณทางเพศ และขัดกับหลักนิติสังคมรัฐท่ีให หลักการวา รัฐ
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มีหนาท่ีตอสังคมในการสรางหรือแกไขกฎหมาย ใหสอดคลองกับความจำเปนพื้นฐานของพลเมือง
ของรัฐ ถึงแมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอาจมีรองรอย แหงความไมเสมอภาคทางเพศ 
 3. ดานพฤติกรรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉล่ียสูงสุดไดดังนี้ สิทธิมนุษยชนอาเซียน
เปนเรื่องใกลตัวท่ีประเทศในอาเซียนควรใหความสำคัญ อยูในระดับเห็นดวยท่ีสุด ท่ีผลการทดสอบ
เปนเชนนี้เพราะวา มนุษยตองการแสดงออกถึงความตองการของตนเอง ซ่ึงเปนสิทธิของมนุษยไมวา
จะกิริยาอาการท่ีแสดงออกทางรางกาย ความคิด หรือความรูสึกเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตน ซ่ึงเปนสิทธิท่ีมีมาตั้งแตกำเนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียนท่ีมีปฏิญญาอาเซียนวา
ดวยสิทธิมนุษยชนท่ีแสดงเจตนารมณของอาเซียนในการสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพลลภ,2558) ไดศึกษา หลักสิทธิมนุษยชนกับ
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา สิทธิท่ีติดตัวคนทุกคนมาแตเกิด ไมสามารถถายโอนใหแกกันได
อยูเหนือกฎหมาย และ อำนาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ไดแก สิทธิในชีวิต หามฆา หรือทำราย
ตอชีวิต หามการคามนุษย หามทรมานอยางโหดราย คนทุกคนมีสิทธิในความเช่ือ มโนธรรม หรือ
ลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก หรือการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไมจำเปนตอง มีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหลานี้ก็ดำรงอยู
ซ่ึงอยางนอยอยูในมโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษท่ีอยูในตัวของ แตละคน  
 
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการนำผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 
 1.1 รัฐควรใหสิทธิ ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันแกกลุม LGBTQ หรือ กลุมเพศ
ทางเลือก เพื่อใหประเทศไทยดำเนินตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 1.2 ควรเผยแพรและสรางความเขาใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ และหาแนวทาง
ในการสงเสริมสถาบันครอบครัว รวมท้ังคำนึงสิทธิมนุษชนโดยเฉพาะสิทธิในการกอตั้งครอบครัว 
ของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
 1.3 ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายการสมรส เพื่อใหมีการสมรสของบุคคลทุกเพศได
อยางเทาเทียมกัน 
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