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แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิง
ในสถานที่ทางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อ
พนักงานหญิงในสถานที่ทางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของพนักงานหญิงเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางาน ศึกษาทัศนะของพนักงานหญิงต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 234 คน และได้นา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม SPSS ในการหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การศึกษาสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้ พนักงานหญิงฯ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
(𝑥̅ = 5.4) และมีทัศนะต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.21)
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แนวทางในการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการคุกคามทาง
เพศ ได้แก่ 1.การให้คาแนะนา/อธิบายความผิดและบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศในที่ทางาน 2.จัดตั้งคณะทางานรับเรื่องร้องทุกข์หรือหาตัวผู้กระทาผิดมา
รั บ โทษรวมไปถึ งจั ดให้ มี ช่อ งทางอื่ นๆ ในการรายงานหรื อ ร้อ งทุ ก ข์ 3.องค์ ก ารควรมี
แบบฟอร์มร้องทุกข์สาหรับพนักงานหญิงที่โ ดนคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน 4.ให้คา
จากัดความการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานให้ครบถ้วน 5.ให้เขียนหรือประกาศ
นโยบายต่อต้านการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานอย่างชัดเจน 6.มีการทางานร่วมกัน
กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงานเพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางาน
คาสาคัญ : การคุกคามทางเพศ, แนวทางในการป้องกันและแก้ไข, ทัศนะและความรู้ความ
เข้าใจของพนักงานหญิง
Abstract
The objectives of the study on “Approach to Prevent and Solve
Problems of Sexual Harassment against Women at Workplace: A Case Study of
Electricity Generating Authority of Thailand” are to study on the understanding
that female workers have towards sexual harassment at workplace, to study on
the opinions towards sexual harassment at workplace of female workers of
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), and to discover ways to
support measures to prevent and solve problems related to sexual harassment
at workplace by EGAT. The desired data are collected with a set of questionnaire
which is used with the samples who are 234 female employees of EGAT. The
attained data are analyzed with SPSS computer program for percentages, means
and standard deviations. The main findings can be concluded as follows. The
studied samples have the overall knowledge and understanding of sexual
harassment at workplace and the solutions to problems of sexual harassment
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at workplace in high level (𝑥̅ = 5.4) and have moderate awareness towards
sexual harassment at workplace (𝑥̅ = 3.21).
Methods to support security and solve woman harassment at
workplace problem such as 1) Introducing or explaining guilt and law
punishments about woman harassment at workplace, 2) Organizing a working
group to handle petition or search offender to be sentenced including other
ways in report and petition, 3) Organizing a petition form for woman workers
harassed at workplace, 4) Explain clear definition of woman harassment at
workplace, 5) Writing and announcing policies against woman harassment at
workplace, and 6) Co-working with human resource department and labor union
to resist woman harassment at workplace.
Keywords : Sexual Harassment, Prevention and Solution, Opinions and
Knowledge with Understanding of Female Workers (Employees)
บทนา
สังคมในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าใดปัญหา
ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาสังคมขึ้นสมาชิกในสังคมก็ต้องร่วมมือกันในการหา
ทางแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัญหาสังคมบางปัญหาสามารถที่
จะแก้ไขให้สาเร็จลุล่วงไปได้แต่ก็มีบางปัญหาที่ถึงแม้จะได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้เนื่องจากปัญหาสังคมประเภทนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) (ศรีทัย สีทิพย์, 2541)
กรณีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกกระทาหรือผู้ที่ตกเป็น
เหยื่ออาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่จากสถิติส่วนใหญ่ พบว่ามัก จะเกิดกับผู้หญิง
ดังเช่น ผลสารวจปัญหาของผู้หญิงไทยต่อบทบาทในการทางาน พ.ศ.2555 โดยเว็บไซต์
จัดหางานจ็อบสตรีทดอทคอม สารวจผู้หญิงในกลุ่มอายุ 20-40 ปีขึ้นไป จานวน 435 คน
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พบว่า ผู้หญิงร้อยละ 36 เคยถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน ซึ่งเป็นการคุกคามทาง
เพศด้ ว ยสายตา วาจา ทั้ งจากผู้ บังคับ บัญชา เพื่ อ นร่ ว มงานและลูก ค้า โดยกลุ่มผู้ที่ถูก
คุกคามทางเพศนั้นเป็นโสด ร้อยละ 80 (ข่าวสดออนไลน์ , 2555, อ้างถึงใน วชิราภรณ์
วรรณโชติ, 2556) จากผลสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศใน
สถานที่ทางานที่มีรูปแบบการกระทาแตกต่างกัน ตั้งแต่พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ ที่ก้อให้เกิด
ความราคาญใจไปจนถึงพฤติกรรมที่ถึงเนื้อตัวและเป็นความรุนแรงที่สร้างความลาบากใจ
ความหวาดกลัวให้แก่ผู้ถูกกระทา เช่น การติดรูปภาพอนาจาร การใช้สายตา การแทะโลม
ด้วยวาจา การสัมผัส การโอบกอดหรือพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาต่อผู้ถูกกระทาตลอด
จนถึ ง ข่ ม ขื น เป็ น ต้ น (วชิ ร าภรณ์ วรรณโชติ , 2556) เนื่ อ งจาก ค่ า นิ ย ม สั ง คมและ
วัฒนธรรมที่ยังคงตอกย้าการแบ่งแยกทางเพศในสถานที่ทางานโดยส่วนมากผู้หญิงที่ตก
เป็นเหยื่อมักจะเป็นบุคคลที่มีสถานภาพต่ากว่าหรืออานาจต่อรองน้อยกว่า (Less power)
และในกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นการกดขี่ทางเพศโดยทางพฤตินัย (อรพินท์ สพโชคชัย ,
2542 อ้างถึงใน วรรยา เทียนดี, 2547)
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิงในสถานที่ทางาน: กรณีศึกษา การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
องค์กรชั้นนาของประเทศมีการบริหารจัดการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักสากลมาโดยตลอดส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างยั่งยืน การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คานึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจนเป็นที่ยอมรับระดับโลก ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิงใน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความรัดกุมมากพอหรือไม่ โดยศึกษาเฉพาะการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ นาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของพนักงานหญิงเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางาน
2. เพื่อศึกษาทัศนะของพนักงานหญิงต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึง ความหมายของการคุกคามทางเพศ พฤติกรรม
การคุกคามทางเพศ องค์ประกอบและรูปแบบการคุกคามทางเพศ แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คุกคามทางเพศในสถานที่ทางานต่อพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
ทาการศึกษาพนักงานหญิงที่สังกัดฝ่ายรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง
รวมทั้งหมด 7 สายงาน จานวน 573 คนและได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามทรรศนะ
ของ เครซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970, อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ,
2543) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 234 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple
random Sampling)
นิยามศัพท์
1. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานของ
พนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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2. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยที่มีต่อแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทาง
เพศในสถานที่ทางาน
3. การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน หมายถึง การกระทาอันไม่เหมาะสมต่อ
เพศหญิงหรือพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการปฏิบัติทั้ง
ทางกาย วาจาและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สมควรเชิง
ลามกหรือพูดจาแทะโลม การถูกเนื้อต้องตัว การกระทาที่ส่อไปในเชิงชู้สาว เป็นต้น แต่ไม่
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางาน เช่น การทาร้ายร่างกาย การข่มขืน ฯลฯ
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานแบ่งออกเป็นแต่ล่ะด้านที่จะทาให้ตกเป็นเหยื่อ ดังนี้
ก. ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม หมายถึง สถานที่และสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เช่น บริเวณสถานที่โดยรอบองค์การ ลักษณะหรือตัวอาคาร
ที่ผู้ปฏิบัติงานทางานอยู่ ห้องทางาน แสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมไป
ถึงบรรยากาศภายในสถานที่ทางานที่ไม่เป็นมิตร ก่อให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจโดยมี
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การกาหนดบทบาทและการแสดงออกของเพศชายต่อเพศ
หญิง การติดภาพผู้หญิงในสภาพโป๊เปลือยไว้ในสถานที่ทางาน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลหรือ
นาไปสู่การเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
ข. ด้านตัวบุคคล หมายถึง ลักษณะภายนอกของผู้ถูกคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางาน เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย เป็นต้น รวมไปถึงผู้กระทาการคุกคามทางเพศ
และเพื่อนร่วมงานผู้ที่รับรู้ปัญหาหรือเหตุการณ์การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานแล้ว
ไม่เปิดเผย
ค. ด้านผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจาการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทาหรือเหยื่อ ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การ
งานและผลกระทบต่อองค์การ
ง. ด้ า นแนวทางหรือ มาตรการในการป้ อ งกัน และแก้ ไขการคุก คามทางเพศ
หมายถึง วิธีการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นใน
ด้านเพศ อันเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามและความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอันจะนาไปสู่
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ปั ญ หาการคุก คามทางเพศไม่ว่ า จะเป็ นชายหรือ หญิงด้ว ยการนาเสนอการอบรมทาง
ศีลธรรม จริยธรรม การออกกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมไปถึงหากถูก
คุกคามทางเพศในสถานที่ทางานแล้วหลังจากนั้นผู้ถูกกระทามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4. ความใกล้ชิดจากการทางาน หมายถึง ความใกล้ชิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกันในองค์การ เช่น การทางานกับเพื่ อ น
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา การมีกิจกรรมร่วมกันของบุคคลภายในองค์การ
5. พนักงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานผู้หญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางานของพนักงานหญิง: ศึกษาเฉพาะกรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย” ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีการศึกษา
ดังนี้
1. วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร ( Documentary Research) โดย
ทาการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่าง ๆ
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ได้จาก
การค้นคว้าจากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี ดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาการวิจัยและนาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมมาพัฒนาสร้างแบบสอบถามตามระเบียบวิจัย
ทางสังคมศาสตร์โดยให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ต้องการศึกษา
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2. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาการตรวจสอบว่า
ครอบคลุมเนื้อหามากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงทางด้าน
เนื้อหาและความเชื่อถือได้จากนั้นจึงนามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
โครงสร้างแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึก ษา ศาสนา สถานภาพสมรส
ลักษณะสายงาน ระดับตาแหน่ง รายได้ จานวนปีที่ทางาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางานของพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านตัวบุคคล
ด้านผลกระทบ
ด้านแนวทางหรือมาตรการในป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศใน
สถานที่ทางานขององค์การ
ส่ ว นที่ 3 ทั ศ นะของพนั ก งานหญิ งต่ อ ปั ญ หาการคุ ก คามทางเพศในสถานที่
ทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจานวน 29 ข้อ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานของพนักงานหญิงในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริง ผู้ศึกษา
จะทาการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเชื่อถือ
(Content Reliability) ของแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การทดสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยการน า
แบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้ อหาและนามา
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ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและเที่ยงตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
ความสมบูรณ์ก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กา ร ทด ส อบ ค วา ม น่ า ชื่ อถื อ ( Content Reliability) ผู้ ศึ กษา ไ ด้ น า
แบบสอบถามไปทาการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้ นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษามากที่สุด คือ พนักงานหญิงในสหกรณ์
ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) โดยกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ 0.85–0.95 โดย
หากภายหลังการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามที่กาหนด จึงจะสามารถนาไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
เหตุผลที่เลือกพนักงานหญิงในสหกรณ์ออมทรัพย์สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก พนักงานหญิงในสหกรณ์ออมทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลภายในองค์การเกือบทั้งหมดและมีแนวโน้มที่จะถูกคุกคามทางเพศ
ได้เพราะต้องมีการพบปะ พูดคุยกับผู้ที่มาติดต่อยู่เป็นประจา อีกทั้งพนักงานหญิง ส่วนใหญ่
ในสหกรณ์ออมทรัพย์จะหน้าตาดีซึ่งการล่วงละเมิดที่พบเห็นบ่อยมักจะเป็นทางวาจา คือ
การแซว การขอเบอร์ เป็นต้น
ผลการศึกษา
พนักงานหญิงฯส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จานวน 105 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 44.9) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 144 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.5)
นับถือศาสนาพุทธ จานวน 225 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.2) เป็นโสด จานวน 124 คน (คิด
เป็นร้อยละ 53.0) เป็นผู้ปฏิบัติงาน จานวน 209 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.3) สังกัดฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จานวน 48 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.5 ) มีระดับตาแหน่งระหว่าง 1-9
จานวน 209 คน (คิดเป็นร้ อยละ 89.3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000-40,000
บาท จานวน 107 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.7) มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 109 คน (คิด
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เป็นร้อยละ 46.6) และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
พอสมควร จานวน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.8)
พนักงานหญิงฯส่วนใหญ่มองว่า ปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานใน
ปัจจุบันเป็นปัญหาพอสมควร จานวน 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.3) รวมไปถึงปัญหาการ
คุกคามทางเพศในสถานที่ทางานเป็นปัญหาต่อองค์การพอสมควร จานวน 117 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50.0)
พนั ก งานหญิ งฯส่ ว นใหญ่ รู้ ว่ า การกระท าแบบใดเป็ น การคุ ก คามทางเพศใน
สถานที่ทางาน จานวน 136 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.1) สนในเกี่ยวกับปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในสถานที่ทางาน จานวน 133 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.8) ไม่เคยพบเห็นผู้อื่นหรือ
เพื่อนร่วมงานถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน จานวน 155 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.2)
ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน จานวน 198 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 84.6) และหากพบเห็นผู้อื่นหรือบุคคลใกล้ชิดถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
จะรีบแจ้งผู้บังคับบัญชา จานวน 119 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.9)
การอภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษา แนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการคุ ก คามทางเพศต่ อ
พนักงานหญิงในสถานที่ทางาน: ศึกษาเฉพาะกรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน
ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
พนักงานหญิงฯ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศใน
สถานที่ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (คิดเป็นร้อยละ 5.4 คะแนน) เนื่องจาก ปัจจุบัน
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานมีจานวนมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม อีกทั้งยัง
สามารถเกิดขึ้นในสถานที่ทางานเมื่อใดก็ได้ โดยที่ผู้กระทาผิดอาจเป็นคนรู้จักหรือคุ้นเคย
กับตัวเหยื่อ การรู้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศของพนักงาน
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หญิงในสถานที่ทางานจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทาง
เพศในสถานที่ทางาน ทั้งการแต่งกาย การวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่พูดจาในที่เชิญชวน
หรือท้าทายทางเพศรวมถึงให้คนอื่นแตะเนื้อตัวโดยง่าย ต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่ปราศจาก
ผู้คนหรือในสถานที่ที่มิดชิดเพียงลาพังกับเพศตรงข้าม เพราะ มีความเสี่ยงจากการถูก
คุกคามทางเพศได้ง่ายและหากถูกคุกคามทางเพศต้องแสดงท่าทีไม่พอใจตั้งแต่เริ่มแรก
เพราะจะทาให้โอกาสที่จะถูกคุกคามทางเพศลดลงและต้องร้องเรียนหากเกิดเรื่องดังกล่าว
ขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานถือเป็นภัยใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ปัจจุบันคนในสังคมไทยรับรู้ปัญหาการคุกคามทางเพศมากขึ้น เนื่องจาก ผู้ถูก
คุกคามเริ่มมีความตื่นตัวโดยการเรียกร้องสิทธิและเข้าแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้คุกคาม ซึ่ง
จะเห็ น ได้ จ ากการน าเสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ การคุ ก คามทางเพศผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร จรัสเจริญวิทยา (2550)
ทัศนะของพนักงานหญิงต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พนักงานหญิงฯ ส่วนใหญ่มีทัศนะต่อปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในสถานที่ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 3.21) โดย
ทัศนะของพนักงานหญิงต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานมักถูกมองว่าเป็น
ปัญหาส่วนบุคคลมากกว่าปัญหาส่วนรวมจึงทาให้ผู้ถูกกระทาไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวที่
เกิดขึ้นให้เพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวได้รับรู้ อีกทั้งผู้กระทาการคุกคามทางเพศ
มักจะเป็นผู้ที่มีอานาจมากกว่าและผู้ถูกกระทานั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิด
การคุกคามทางเพศขึ้นผู้ถูกกระทาจึงเลือกที่จะอดทนรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเลือกที่
จะทาเฉย ไม่สนใจ เดินหนี เลี่ยงการเผชิญหน้าและทาตลกกลบเกลื่อนเพราะผู้ถูกกระทา
เกรงจะถูกแก้แค้นในภายหลังและอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ซึ่งอาจทาให้ ความ
ผูกพันหรือความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์การลดน้อยลง ขาดประสิทธิภาพในการทางาน ขาด
ความตั้งใจและขาดความกระตือรือร้นในการทางาน มีความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจต่อสิ่ง
รอบข้ า งและมี อั ต ราการขาดงานมากขึ้ น ไปจนถึ ง การลาออกจากงาน นอกจากนี้
วัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ทาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยทาให้
พฤติกรรมที่ผู้ชายกระทา เช่น การแซว การพูดเรื่องตลกลามกในสถานที่ทางาน กลายเป็น
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เรื่องธรรมดาจนบางครั้งผู้หญิงไม่แน่ใจว่าตนเองกาลังถูกคุกคามทางเพศ เพราะ การ
กระทาที่เกิดขึ้นได้แทรกเข้ามาในโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมจนกลายเป็นเรื่องที่
ยอมรับได้ในองค์การ การคุกคามทางเพศส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในห้องทางานที่มิดชิดไม่
สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ยังมีประสิทธิภาพหรือจานวน
ไม่เพียงพอ บริเวณทางเดินทั้งภายในและรอบนอกองค์การมีแ สงสว่างไม่เพียงพอจึงง่าย
ต่อการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน รวมไปถึงการที่องค์การยังไม่มีบทลงโทษ
ที่ชัดเจนต่อผู้กระทาความผิดฐานคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง
ขาดแนวทางหรือ มาตรการเกี่ ยวกั บปั ญหาการคุ กคามทางเพศในสถานที่ ท างานของ
องค์การยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิง เพศชาย
มีอานาจและสิทธิมากกว่าเพศหญิงจึงเกิดการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบทางเพศ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วชิราภรณ์ วรรณโชติ (2556)
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศต่อ
พนั ก งานหญิ งในสถานที่ ท างาน : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี องค์ ก ารการไฟฟ้ าฝ่า ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของพนักงานหญิงเกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน ศึกษาทัศนะของพนักงานหญิงต่อปัญหาการคุกคามทาง
เพศในสถานที่ทางานขององค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพื่อแสวงหา
แนวทางในการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศใน
สถานที่ ท างานของการไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิตแห่ งประเทศไทย ซึ่ งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลใช้
แบบสอบถามกั บกลุ่มตั วอย่า งที่เ ป็น พนั ก งานหญิงในองค์ก ารการไฟฟ้ า ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จานวน 234 คน และได้นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
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พนักงานหญิงฯ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในสถานที่ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (𝑥̅ =5.4)
รองลงมา ทัศนะของพนักงานหญิงฯต่อปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.21) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านผลกระทบต่อการคุกคามทางเพศอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 3.60) พบประเด็นที่พนักงาน
หญิงฯมีทัศนะด้านผลกระทบต่อการคุกคามคุกคามทางเพศในระดับเห็นด้วย มีเพียง 1
ประเด็น คือ การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานทาให้เหยื่อขาดความมั่นใจในตนเอง
และประสิทธิภาพในการทางานลดลง (𝑥̅ = 3.97) 2) ด้านตัวบุคลต่อการคุกคามทางเพศ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.36) พบประเด็นที่พนักงานหญิงฯมีทัศนะด้านผลกระทบต่อ
การคุกคามคุกคามทางเพศในระดับเห็นด้วย มีเพียง 2 ประเด็น คือ การคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางานมีสาเหตุมาจากการใช้คาพูดที่มีลกั ษณะเชิญชวนหรือท้าทาย (𝑥̅ = 3.26)
และการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานเป็นเรื่องที่น่าอายสาหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเราจึง
ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง (𝑥̅ = 3.26) 3) ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมต่อการคุกคามทาง
เพศอยู่ในระดับปานกลาง พบประเด็นที่พนักงานหญิงฯมีทัศนะด้านผลกระทบต่ อการ
คุกคามคุกคามทางเพศในระดับเห็นด้วย มีเพียง 1 ประเด็น คือ ท่านมีความมั่นใจต่อ
ระบบป้ อ งกัน ความปลอดภั ยภายในองค์ก าร (𝑥̅ = 3.72) และ 4) ด้ า นแนวทางหรือ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานต่อการคุกคามทาง
เพศอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ประเด็น คือ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
แนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการคุ ก คามทางเพศในสถานที่ ท างานต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (𝑥̅ = 4.24)
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แนวทางในการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศใน
สถานที่ทางาน
1. อธิบายความผิดและโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับคุกคามทางเพศในสถานที่
ทางาน โดยการให้คาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบการคุกคามทางเพศ รวมถึงอธิบายความผิด
และโทษที่จะได้รับเมื่อเกิดการคุกคามทางเพศขึ้นในสถานที่ทางาน
2. จัดตั้งคณะทางานรับเรื่องร้องทุกข์ หรือหาตัวผู้กระทาผิดมารับโทษรวมไปถึง
จัดให้มีช่องทางอื่นๆในการรายงานหรือร้องทุกข์ เช่น รายงานไปที่ตัวผู้กระทาผิดโดยตรง
หรือผู้ร่วมงานของผู้กระทาผิด
3. มีการฝึกพนักงานในองค์การให้รู้จักการป้องกันและเขียนรายงานการถูก
คุกคามทางเพศอย่างถูกต้องโดยการแจกจ่ายนโยบายหรือส่งอีเมล์ให้พนักงานทุกคนได้
ทราบและการเขียนรายงานให้ถูกต้อง
4. มีการทางานร่วมกันกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงานเพื่อต่อต้าน
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
5. มีการวางแผนหรือรูปแบบให้ชัดเจนเพื่อตอบโต้พฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศในสถานที่ทางาน เช่น มีการทาขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์การคุกคามทางเพศ
ในสถานที่ทางานอย่างชัดเจน
6. ประกาศให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างชัดเจนและรุนแรง เช่น ไล่ออก จับ
เข้าคุก
7. องค์ ก ารฯ ต้ อ งมี ก ารจั ดท าแนวทางหรือ มาตรการเพื่ อ ป้ อ งกัน และแก้ไข
ปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานที่ค รอบคลุมบุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การฯ เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากร
ในองค์การฯ ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในองค์การฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
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