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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา และเพื่อ
แสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา กลุ่ม
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน 3 วิชา ได้แก่ 
CJ311 CJ313 และ CJ315 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และใช้ค่าการกระจายหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 นักศึกษามีทัศนะโดยรวมต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�= 3.66) โดยมีทัศนะต่อผลกระทบจากการคุกคามทางเพศอยู่ใน
ระดับสูง (�̅�= 3.94) รองลงมาเป็นทัศนะด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อการคุกคามทางเพศใน
ระดับ (�̅�= 3.61) และอันดับสุดท้ายคือด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศใน
ระดับ (�̅�= 3.43) 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้แก่นักศึกษา 2. งานกิจกรรมนักศึกษาควรกระตุ้นใหม้ี
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 3. สาขาวิชาโทการบริหารงาน
ยุติธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน 4. ควรให้นักศึกษาปรับทัศนะ
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เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคุกคามทางเพศว่าไม่ได้มาจากการแต่งกายหรือค าพูดของ
เหยื่อ 5. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดมุมอับหรือมุมลับตาคน 6. 
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันสอดส่องและ
รายงาน หากพบเห็นการคุกคามทางเพศภายในสถานศึกษา 7. ครอบครัวและสถานศึกษา
ควรร่วมมือกันปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาในเรื่องของความเท่าเทียมทาง
เพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง 8. สถานศึกษาควรมีหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีรับเรื่อง
ร้องทุกข์ หรือให้ค าปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเปิดช่องทางอื่นๆ ในการรายงาน
ปัญหาหรือร้องเรียน 
ค าส าคัญ : ทัศนะต่อการคุกคามทางเพศ, นักศึกษา, การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of the study on “opinions of students about sexual 
harassment in academy” are to study opinions of students about sexual 
harassment in academy, to find a preventive approach and to solve sexual 
harassment issues in academy. The population in this study included 
undergraduate students who enrolled in 3 following subjects: CJ311, CJ313 and 
CJ 315 of academic year 1/2016. The statistics used to analyze data were 
descriptive statistic, percentage, mean and standard deviation. The results can 
be concluded as follows. 
 Students had opinions about sexual harassment in the academy in 3 
aspects in a middle level (�̅�= 3.66), where the opinion about sexual harassment 
was in the high level �̅�= 3.94, followed by the opinion about general comments 
about sexual harassment in the level of �̅�= 3.61, and the opinion about 
influential factors toward sexual harassment in the level of �̅�= 3.43. 
 Suggestions in this study were that 1) the academy should promote 
understanding about sexual harassment for students, 2) students’ activities 
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should be encouraged to include extra-curricular activities concerning sexual 
harassment, 3) the justice administration minor department should hold 
activities or learning activities outside of classroom, 4) students should adjust 
their opinions about the factors influencing sexual harassment that sexual 
harassment is not a result of how victims dress or what victims say, 5) the 
academy should make the environment safe, 6) the academy should promote 
the students and personnel to surveil and report sexual harassment in the 
academy, 7) families and the academy should collaborate to set appropriate 
values for students about gender equality, and 8) the academy should have a 
central wait to accept complaints or provide consultation in a concrete manner, 
as well as opening other channels to receive reports or complaints. 
Keywords : Opinions of Sexual Harassment, Students, Sexual Harassment in 

Academy 
 

บทน า 
 การคุกคามทางเพศเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งมักเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้น
ได้กับทุกคน ซึ่งสถานศึกษานับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นหลายครั้ง 
(รายละเอียดแสดงดังตารางที่  1) และสถานการณ์ของการถูกคุกคามทางเพศใน
สถานศึกษากลับไม่ถูกเปิดเผย ปิดข่าวไม่ให้นักศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษา และ
สังคมรับทราบ แต่ในทางกลับกันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาและมุ่งมั่นให้
สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศทางวิชาการ เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ข่าวสารแก่นักศึกษา
และคนในสังคม อีกทั้งบุคลากรในสถาบันการศึกษาเองก็เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าต้องเป็น
ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียน
หลักสูตรวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยและวิชาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรมของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีก าหนดให้ผู้ศึกษามีความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา อาชญาวิทยา เหยื่ออาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 
เป็นต้น 
 ในฐานะที่ผู้ศึกษาเคยเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม (ปี 
2554-2557) ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผ่านการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของ
กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปัญหาสังคม 
อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ การหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขทั้งผู้กระท าผิด ฯลฯ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า นักศึกษาปริญญาตรี 
(ภาคการศึกษา 1/2559) ที่เคยมีความรู้และประสบการณ์จากการเรียนหรือก าลังศึกษา
รายวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมอยู่นี้ น่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุกคามทาง
เพศ และมีแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 อนึ่งประเทศไทย การศึกษาหรืองานวิจัยในเรื่องการคุกคามทางเพศยังคงได้รับ
ความสนใจน้อยมาก  และยังไม่มีการส ารวจว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อ
การคุกคามทางเพศในสถานศึกษาอย่างไร ฉะนั้นการศึกษาปัญหาดังกล่าวนี้ นอกจากจะ
ได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาที่มีความรู้ในเรื่อ งของอาชญากรรม เหยื่อ
อาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว การแก้ไขผู้กระท าผิด ฯลฯ แล้ว ยังได้องค์
ความรู้เรื่องการคุกคามทางเพศในสังคมไทยภายในสถานศึกษา และเป็นแนวทางที่จะช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงกรณีการละเมดิทางเพศในสถานศึกษาที่ตีพมิพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ.2551 

วันท่ีลงข่าว ผู้กระท า (จังหวัด) ผู้ถูกกระท า เหตุการณ์ 

14 ม.ค. 2551 ครูสอนดนตรี นักเรียน ม.1 (อายุ 12 ปี) 
พูดจาหว่านล้อมแล้วลงมือขืนใจในห้องซ้อม

ดนตรี 

29 ก.พ. 2551 
ครูสอนวิชาภาษาไทยและ

คอมพิวเตอร์ (ราชบุรี) 

ลูกศิษย์หญิง (อายุ 11 ปี) 

(ตั้งแต่ ป. 4) 

แกล้งท าทีเข้ามาสอนทางด้านหลัง จากนั้นลูบ

คล าขาอ่อนก่อนล้วงลึกเข้าไปที่อวัยวะเพศ 

พร้อมกับใช้นิ้วสอดใส่ 

29 ก.พ. 2551 
ผอ. โรงเรียนมัธยม 

(ชลบุรี) 
นักเรียน ม.1 (อายุ 13 ปี) 

เรียกเข้าไปในห้องกับเพื่อนอีก 3 คน แล้วถูก

ลวนลามจับก้น โอบกอดลูบคล า 

24 มี.ค. 2551 
ครูสอนภษาไทย 

(ขอนแก่น) 

นักเรียน ม.1 (อายุ 13) 

5 คน 

เข้าไปในห้องเรียน พยายามลวนลามกอดจูบ 

ข่มขืน และเสนอเงินให้ 

25 มี.ค. 2551 ครูพละ (สิงห์บุรี) 
นักเรียน ป. 4  

(อายุ 10 ปี) 
เรียกไปหาที่ห้องพลศึกษา และท าอนาจาร 

28 มี.ค. 2551 ครูสอนวิชาชีพ (ล าปาง) นักเรียน ม. 1 
หลอกลวงไปลวนลามทางเพศ และข่มขู่ไม่ให้เอา

เรื่อง 

24 เม.ย. 2551 อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา 

บังคับนักศึกษาอมนกเขาแลกเกรด (ยังมีอีก

หลายกรณีก่อนหน้านี้ที่ข่มขืนนักศึกษาในรถ 

ข่มขืนจนท้อง – ทุกรายถูกไล่ออกจากราชการ) 

9 พ.ค. 2551 
ครูสอนฟิสิกส์  

(ศรีสะเกษ) 

นักเรียน ม. 6  

(อายุ 17 ปี) 
หลอกพาไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ พาเข้าม่านรูด 

29 มิ.ย. 2551 อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาปีที่ 3  

ลวนลามและชวนหลับนอนเพื่อแลกเกรด 

นักศึกษาแอบถ่ายคลิปวีดีโอขณะถูกลวนลามใช้

เป็นหลักฐาน 

6 ก.ค. 2551 ครูสอนมวย (จันทบุรี) 
นักศึกษา ปวช. ปี 1  

(อายุ 16 ปี) 
บังคับให้ไปที่โรงแรมเพื่อขมขืน 

22 ก.ค. 2551 
ผอ. โรงเรียนมัธยม 

(สกลนคร) 
นักเรียนมัธยม ลวนลามนักเรียนสาว จับหน้าอก ลูบก้น 

08 ต.ค. 2551 ครูสอนคอมฯ (ชลบุรี) 
นักเรียนชาย ป. 6  

(อายุ 12 ปี) 2 คน 

กอดจูบ แล้วให้ถอดกางเกง กระท าอนาจารด้วย

การอมอวัยวะเพศ 

 



วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ปีที ่26 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

218 

วันท่ีลงข่าว ผู้กระท า (จังหวัด) ผู้ถูกกระท า เหตุการณ์ 

30 พ.ย. 2551 ผอ.ร.ร.กีฬา (สุรินทร์) 
นักเรียนชาย ม. 1  

(อายุ 12 ปี) 4 คน 

ท าอนาจารและข่มขืนใจ จับของลับและกอดจูบ

จนส าเร็จอารมณ์ใคร่แล้วให้เงินปิดปาก 

13 ธ.ค. 2551 ผอ.วิทยาลัย (เชียงใหม่) นักเรียน ม. 6 จับหน้าอก ลวนลามบนรถทัวร์ 

24 ธ.ค. 2551 ครูศิลปะ (ฉะเชิงเทรา) นักเรียน ม.3 (อายุ 16 ปี) กระท าอนาจารมานานเกือบ 2 ปี 

 
 จากข้อมูลเกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการ
ละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นในสถานศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ ทั้งระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา และผู้ตก
เป็นเหยื่อมีทั้งชายและหญิงในทุกช่วงอายุ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีต่อเรื่องนี้ 
 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
(Documentary Research) และงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ผู้ ศึ กษาใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และดัดแปลงจากแบบสอบถมที่มีผู้สร้างมาแล้ว
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือโดยแบบสอบถามมีทั้งหมดสามส่วน ประกอบด้วย 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป, ทัศนะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงาน
ยุติธรรมต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข
การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 กลุ่มประชากรมีอายุ 20 ปีมากที่สุด ร้อยละ 37.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
58.1 อยู่ช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 61.0 ศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 50.5 มีเกรดเฉลี่ย 3.01 
– 3.50 ร้อยละ 50.5 ชอบเที่ยวกลางคืน ร้อยละ 21.9 ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพเสริม 
ร้อยละ 75.2 เลือกเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมเพราะสนใจ ร้อยละ 46.7 
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นักศึกษามีทัศนะโดยรวมต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับที่
เหมาะสม (�̅�= 3.66) โดยมีทัศนะต่อผลกระทบจากการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับที่
เหมาะสม มากที่สุด (�̅�= 3.94) รองลงมาเป็นทัศนะด้านความคิดเห็นท่ัวไปต่อการคุกคาม
ทางเพศในระดับ (�̅�= 3.61) และอันดับสุดท้ายคือด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคาม
ทางเพศในระดับ (�̅�= 3.43) 
 ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและแก้ไข พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
โทการบริหารงานยุติธรรมส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการ
คุกคามทางเพศในสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขว่า ควรจัดให้มีการสัมมนา
ประจ าปีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานศึกษามากที่สุด จ านวน 60 คน (ร้อยละ 
57.1) รองลงคือ จัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา จ านวน 15 
คน (ร้อยละ 14.3) จัดให้มีช่องทางแจ้งเหตุหรือแจ้งข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
สถานศึกษา เช่น มีผู้ให้ค าปรึกษาทั้งในรูปแบบทางตรงและทางอ้อม จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
12.4) สถานศึกษาควรส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 10.5) และสถานศึกษาควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่
เข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.7) 
ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะด้านการเยียวยาและชดเชย พบว่า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
โทการบริหารงานยุติธรรมส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการ
คุกคามทางเพศในสถานศึกษาด้านการเยียวยาและชดเชยโดยให้สถานศึกษาเปิดโอกาส 
“สัปดาห์ระบายความในใจเรื่องการถูกคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” โดยไม่ต้องแสดง
ตน เช่น การเขียนจดหมาย ส่งอีเมล์ เป็นต้น มากที่สุด จ านวน 36 คน (ร้อยละ 34.3) รอง
ลงคือ ให้สถานศึกษาจัดตั้งชมรมกลุ่มบ าบัด หรือชมรมที่มีกิจกรรมนันทนาการบ าบัด โดย
มีเจ้าหน้าที่ที่เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาประจ าอยู่ เพื่อรองรับนักศึกษาหรือบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ความรู้สึก การปรับตัว การเรียน ครอบครัว การท างาน 
เป็นต้น จ านวน 24 คน (ร้อยละ 22.9) สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการเยียวยาความ
เสียหายให้แก่เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศทั้งในระยะสั้นและระยะ
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ยาว เช่น สามารถพักการเรียนได้ชั่วคราว ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น จ านวน 23 คน (ร้อยละ 
21.9) หากมีความจ าเป็นต้องพักการเรียนช่ัวคราว ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม เพื่อส่งนักศึกษาเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู 
และรับนักศึกษากลับเข้าเรียนตามเดิมเมื่อมีความพร้อมทางด้านจิตใจ จ านวน 18 คน 
(ร้อยละ 17.1) และสถานศึกษาควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรับฟัง ให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางเพศในสถานศึกษา จ านวน 
4 คน (ร้อยละ 3.8) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
เหมาะสม เนื่องจากกลุ่มประชากรที่ผู้ศึกษาได้เลือกมานั้น เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนวิชาอาชญาวิทยา เหยื่ออาชญากรรมกับความรุนแรงในครอบครัว การลงโทษและ
แก้ไขผู้กระท าผิด ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ประชากรกลุ่ม
นี้จึงมีทัศนะที่เหมาะสมต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาอย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
นักศึกษากลุ่มอื่นท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านี้  
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมมีทัศนะต่อด้านผลกระทบจากการคุกคามทางเพศมากที่สุด 
(�̅�= 3.94) เมื่อเทียบกับด้านความคิดเห็นทั่วไปและด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคาม
ทางเพศในสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น สูญเสียความมั่นใจในตนเอง ซึมเศร้า เหม่อลอย และผลการเรียนแย่ลง ซึ่ง
ผลกระทบเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Axelrod (2001 : 32-36) ได้อธิบายผลกระทบจากการถูก
คุกคามทางเพศที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน 3 ประการ คือ ปัญหาทางการเรียน เช่น 
ได้รับความกดดันทางการเรียนจากครูหรือผู้มีอ านาจเหนือกว่า ไม่มีสมาธิในการเรียน 
คะแนนในการสอบหรือระดับผลการเรียนลดลง เป็นต้น ปัญหาทางพฤติกรรม เช่น 
หลีกเลี่ยงจากบุคคลที่สร้างความร าคาญหรือมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ หลีกเลี่ยง
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สถานที่บางแห่งในโรงเรียน การพูดคุยในช้ันเรียนน้อยลง เก็บตัว เบื่ออาหาร ไม่สนใจท า
กิจกรรมหรือเล่นกีฬา เปลี่ยนวิธีการเดินทางไปกลับโรงเรียน เป็นต้น และปัญหาทางจิตใจ 
เช่น โกรธ เฉยชา เสียใจ กลัว มีความหวาดระแวง รู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเอง ขาด
ความมั่นใจในตนเอง รู้สึกกดดันทั้งทางกายทางใจ มีความรู้สึกพอใจในการเรียนลดลง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักเรียนหรือนักศึกษาที่ถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
รุนแรงหรือไม่รุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเหยื่อ อันก่อให้ เกิดบาดแผลทางใจและการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียน/นักศึกษา ท้ังในครอบครัว สถานศึกษา ชีวิตประจ าวัน 
อารมณ์ ความรู้สึก และเป็นผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 รองลงมา เป็นด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อการคุกคามทางเพศ ซึ่งในด้านนี้ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่
เหมาะสม (�̅�= 3.61) ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงาน
ยุติธรรมมีพื้นฐานการเลี้ยงดู ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนวิชาโทการ
บริหารงานยุติธรรมแตกต่างกัน โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ เช่น 
ค่านิยมชายเป็นใหญ่ ความไม่เสมอภาคทางเพศ และความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ฯลฯ จึงท า
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม มีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศแตกต่างกัน และมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าความคิดเห็นด้านผลกระทบต่อการ
คุกคามทางเพศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ ที่ Moorehead and 
Griffin (1998) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นหรือการรับรู้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล โดยกระบวนการเลือกสรรและการจัดระเบียบข้อมูล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใน
อดีตหรือข้อมูลความรู้เดิมที่เรียนรู้มาของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ การศึกษานี้กลุ่มประชากรเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งนักศึกษาอาจจะมี
ประสบการณ์ทางสังคมหรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบ และลักษณะ
การคุกคามทางเพศที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ส่งผลให้การตีความและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมยังไม่อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 ส่วนอันดับสุดท้าย เป็นเรื่องทัศนะต่อด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทาง
เพศ มีความเหมาะสมในระดับ (�̅�= 3.43) น้อยกว่าด้านผลกระทบและความคิดเห็นท่ัวไป
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ต่อการคุกคามทางเพศ เนื่องจาก เรื่องของปัจจัยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจมากกว่า
ด้านผลกระทบและด้านความคิดเห็นทั่วไป ดังนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโทการ
บริหารงานยุติธรรมจึงมีความคิดเห็นในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศน้อย
ที่สุด แม้จะเป็นทัศนะที่เหมาะสมก็ตาม นั่นแสดงว่านักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการคุกคามทางเพศอยู่บ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษามาโดยตรง แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องทั้งหมด
ตามหลักวิชาที่เรียนมา เพราะแท้ที่จริงแล้ว แม้เหยื่อจะมีส่วนยั่วยุด้วยการแต่งกายหรือ
ค าพูด แต่การคุกคามทางเพศก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้กระท า ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายท่ีสุดวา่
จะกระท าหรือไม่กระท าการคุกคามทางเพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงทิพ อัศววิริย 
(2547 : 20-22) การคุกคามทางเพศขึ้นอยู่กับสภาพภายในตัวของผู้กระท าการคุกคาม
ทางเพศ เช่น บุคคลที่มีการควบคุมตนเองต่ า ขาดการยับยั้งช่ังใจ เคยมีประวัติถูกทารุณ
มาก่อนในวัยเด็ก มีปัญหาทางด้านอารมณ์จากความกดดัน และสาเหตุจากความผิดปกติ
ทางจิต หากผู้กระท ามีสติ สามารถควบคุมตนเองได้ดี และไม่ตัดสินใจว่าจะกระท าการ
คุกคามทางเพศ ก็จะไม่มีบุคคลที่ต้องตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา  
 และทัศนะของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมต่อการ
คุกคามทางเพศที่เหมาะสมน้อยที่สุดคือนักศึกษาฯ เห็นว่า การคุกคามทางเพศใน
สถานศึกษามีสาเหตุมาจากการแต่งกายและค าพูดของเหยื่อ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็น
จริง เพราะท้ายที่สุดแล้ว การคุกคามทางเพศจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวผู้กระท าการ
คุกคามทางเพศ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด 
 และจากการอธิปรายที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การศึกษาทัศนะต่อการคุกคามทางเพศในบริบทอื่น เช่น การคุกคามทางเพศผ่านสื่อและ
อินเทอร์เน็ต การคุกคามทางเพศในเรือนจ า การคุกคามทางเพศในองค์กรเอกชน เป็นต้น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนะของบุคคลแต่ละกลุ่ม แต่ละบทบาทหน้าที่  และเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการคุกคามทางเพศที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกที่ และกับทุก
คนในสังคม 
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สรุป 
 การศึกษาเรื่อง “ทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา และเพื่อ
แสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ านวน 105 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 ทัศนะของนักศึกษาต่อการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
เหมาะสม (�̅�= 3.66) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านผลกระทบต่อการคุกคาม
ทางเพศอยู่ในระดับเหมาะสม (�̅�= 3.94) พบประเด็นท่ีนักศึกษาฯ มีทัศนะด้านผลกระทบ
ต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับเหมาะสมอย่างยิ่ง 2 ประเด็น ได้แก่ การคุกคามทาง
เพศท าให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อศูนย์เสียความมั่นใจในตนเอง (�̅�= 4.41) และการถูกคุกคามทาง
เพศท าให้เกิดความรู้สึกถูกลดทอนเกียรติและสูญเสียศักดิ์ศรี (�̅�= 4.37) ตามล าดับ 
 รองลงมา เป็นด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับ
เหมาะสม (�̅�= 3.61) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาฯ มีความ
คิดเห็นท่ัวไปต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับเหมาะสมอย่างยิ่งมีเพียง 1 ประเด็น ได้แก่ 
การคุกคามทางเพศมักเกิดจากความผิดปกติหรือการไม่รู้จักยับยั้งช่ังใจของผู้กระท า
ความผิด (�̅�= 4.31) และประเด็นท่ีนักศึกษาฯ มีความคิดเห็นทั่วไปต่อการคุกคามทางเพศ
ในระดับไม่เหมาะสม มีเพียง 1 ประเด็น ได้แก่ การคุกคามทางเพศในสถานศึกษาโดยถูก
เนื้อต้องตัว สามารถให้อภัยกันได้ (�̅�= 3.45) ตามล าดับ 
 ส่วนอันดับสุดท้าย เป็นด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับ
เหมาะสม (�̅�= 3.43) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาฯ มีทัศนะ
ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับเหมาะสม 3 ประเด็น ได้แก่ การ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในสถานศึกษาช่วยลดการคุกคาม
ทางเพศ (�̅�= 4.09) ค่านิยมชายเป็นใหญ่ คือสาเหตุอย่างหนึ่งของการคุกคามทางเพศ 
(�̅�= 4.08) และการคุกคามทางเพศในสถานศึกษามีสาเหตุมาจากการแต่งกายและค าพูด
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ของเหยื่อ (�̅�= 2.56) และประเด็นที่นักศึกษาฯ มีทัศนะด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
คุกคามทางเพศในระดับไม่เหมาะสม มีเพียง 1 ประเด็น ได้แก่ ท่านคิดว่าเป็นเรื่องไม่
สมควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศ 
(�̅�= 3.98) ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้แก่
นักศึกษา เช่น จัดท าบทความเป็นเกร็ดความรู้ลงในวารสารประจ าเดือน/ประจ าปีเกี่ยวกบั
การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ในช้ันเรียน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 
 2. งานกิจกรรมนักศึกษาควรกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนะที่ถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องดังกล่าว โดย
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เป็นการเฉพาะในเรื่องของการคุกคามทางเพศ เช่น การท า
ป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา เป็นต้น  
 3. สาขาวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัส พูดคุยกับเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศ หรือรับฟัง รับชม
ผ่านข้อมูลทุติยภูมิในกรณีที่เหยื่อไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตน เช่น การรับฟังคลิปเสียง
สัมภาษณ์ หรือรับชมคลิปวีดีโอจากเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศ การจัดให้มีช่ัวโมงศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี เป็นต้น 
 4. ควรให้นักศึกษาปรับทัศนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคุกคามทางเพศว่าไม่
ได้มาจากการแต่งกายหรือค าพูดของเหยื่อ โดยประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา เช่น การติดโปสเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 
 5. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดมุมอับหรือมุมลับตาคน ไม่ว่าจะ
เป็นห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ทางเดินไปเข้าห้องน้ า สนามกีฬา โรงยิม สวนสาธารณะ 
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ลานจอดรถ ฯลฯ โดยการเปิดช่องว่างตามประตูห้องเรียนหรือห้องพักอาจารย์ที่มักจะน า
กระดาษหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาปิดบังไว้ การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ การติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทุกจุดเสี่ยงท่ีง่ายต่อการเกิดการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 
 6. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกัน
สอดส่องและรายงาน หากพบเห็นการคุกคามทางเพศภายในสถานศึกษา โดยการให้
รางวัลหรือประกาศนียบัตรคนดีศรีมหาวิทยาลัย การตีพิมพ์เพื่อยกย่องความดีความชอบ
กับบุคคลที่ให้ความร่วมมือลงในวารสารประจ าปีของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 7. ครอบครัวและสถานศึกษาควรร่วมมือกันปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้กับ
นักศึกษาในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น การ
มอบหมายหน้าที่ในบ้านโดยไม่แบ่งแยกเพศ โดยลูกชายสามารถช่วยแม่ท าความสะอาดใน
บ้านและลูกสาวช่วยพ่อปลูกต้นไม้ เป็นต้น การอบรมและปลูกฝังลูกผู้ชายไม่ให้ใช้ความ
รุนแรงกับเพศหญิงหรือคนที่อ่อนแอกว่า หากเป็นลูกผู้หญิงควรปลูกฝังให้รู้จักความเป็น
ผู้น า กล้าตัดสินใจในทางที่ถูกและเหมาะสม การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้
ทุกเพศได้มีโอกาสเข้าร่วม เป็นต้น 
 8. สถานศึกษาควรมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือให้
ค าปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเกรงกลัวอ านาจของผู้กระท าการคุกคามทาง
เพศในสถานศึกษา รวมไปถึงเปิดช่องทางอื่นๆ ในการรายงานปัญหาหรือร้องเรียน เช่น 
เบอร์สายด่วนส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องทุกข์ ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เป็นต้น 
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