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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบพรรณนาภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศของประชาชนพืน้ ที่ หมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีกลุม่ ตัวอย่าง จานวน
282 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาและ
อนุมานได้แก่ ร้อยละ และไคสแควร์ซงึ่ มีคา่ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 มีอายุต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 87.9 มีรายได้เฉลีย่
ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 56.0 และรายได้มากกว่า 5,001 บาทต่อเดือน ร้อยละ 44.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 93.3 นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.6 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 84.0 เป็ นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 79.8 มีพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.3 เที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 67.7 และอาศัยอยูห่ อพัก/คอนโดมิเนียม ร้อยละ 72.0 มีความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศ อยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 56.4 ทัศนคติเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศ อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 69.5 เข้าถึงนโยบายด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ ร้อยละ 75.5
และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 79.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า เพศ (p = 0.009)
สถานภาพ (p = 0.001) ศาสนา (p = 0.004) อาชีพ (p = 0.030) การดื่มแอลกอฮอล์ (p = 0.001) เคยเที่ยวสถานบันเทิง (p= 0.001) ทัศนคติ
เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ (p = 0.006) และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ (p = 0.001)
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ
รายได้ ระดับการศึกษา ที่อยูอ่ าศัย และระดับความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรมเสีย่ งต่อการถูกคุมคามทางเพศ ไม่มีความสัมพันธ์
สรุ ป พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง จากผลการวิจัยพบว่า ความรู ไ้ ม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศ มีเฉพาะทัศนคติและนโยบายที่มีความสัมพันธ์ ดังนัน้ บุคคลในพืน้ ที่ควร
ได้รบั ความรูแ้ ละตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศให้สงู ขึน้ และควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในการป้องกัน
ตัวของประชาชนในพืน้ ที่
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Abstract
The purpose of this cross sectional research were to study about the correlation factors about risk
behavior to be sexual harassed of people in Moo 16 Ban Mae Ka Huay Kean Maeka district Phayao Province.
The sample used in this research was 282 people by accidental sampling. The research instrument used for
data collection was questionnaires. Analyzing by description statistics and inferential statistics significantly at
the level of 0.05.
The study were found as follow: 71.6 percent of participants was female. 87.9 percent was under 25year- old, 56.0 percent earned under 5,000 bath a month, 44.0 earned more than 5,001 bath a month, 93.3
percent was single, 93.6 percent was buddhist, 84.0 percent graduated more than bachelor degree, 79.8
percent was students, 61.3 percent drinks alcohol, 67.7 percent went to the club or a bar, 72.0 percent lived in
the dorm or condominium. 56.4 percent of the participants knew about the risk behavior to be sexual harassed
in high level, 69.5 percent of them have the attitude about the risk behavior to be sexual harassed in moderate
level, 75.5 percent access to the policy about the risk behavior to be sexual harassed, 79.1 percent risk to be
sexual harassed. The correlation analysis found that sex (p=0.009) status (p=0.080) region (p=0.015) career
(p=0.03) drinking behavior (p=0.001) night party behavior (p=0.001) the attitude about sexual harassment
(p=0.006) and the policy about preventing to be sexual harassed (p=0.001) effect to the risk behavior to be
sexual harassed of the participant significantly at the level of 0.05 besides age, income, education, the
dwelling and the knowledge about risk behavior to be sexual harassed do not effect to the behavior.
To summarize, as the research about the risk behavior to be sexual harassed found that the
education does not effect to the behavior but the attitude and the policy do. So, people need to get the
knowledge and concern about the result from sexual harassment more and should set up the activity about
how to protect themselves.
Keywords: Risk behaviors, sexual harassment, people
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บทนา
การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็ น
ปั ญหาความรุ นแรงที่เกิดขึน้ ในสังคมไทยนัน้ ปั จจุบนั มีความ
รุ น แรงเพิ่ มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในเด็ ก และเยาวชน
ได้แก่ การถูกทาร้ายร่างกาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
เรามักจะได้เห็นและได้ยินข่าวความรุ นแรงและภัยคุกคาม
ทางเพศที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ เยาวชนมากมาย สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า
เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ทัง้ การล่วงละเมิดทาง
เพศ การกระท ารุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ เยาวชน และพบว่ า
ผูก้ ระทามักเป็ นคนที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชนและเป็ นคนที่
ไว้ว างใจ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึน้ นอกจากร่า งกายแล้ว ผลต่ อ
ภาวะจิ ต ใจของเยาวชนที่ ถู ก กระท า ส่ ง ผลให้เ กิ ด ภาวะ
ความเครียดที่เกิ ด ขึน้ ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือ น
จิตใจอย่างรุนแรงจะส่งผลต่อมุมมองเรื่องเพศของตัวเองและ
โลกภายนอกอีกด้วย (สุฑาทิพย์ คาเที่ยง, 2562)
กล่าวได้ว่าการถูกคุกคามทางเพศ เป็ นการกระทา
ใดๆ หรือ พฤติ ก รรมที่ ส่อ ไปในทางเพศที่ เ ป็ น การบัง คับ ใช้
อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดง
ด้ว ยเสี ย ง รู ป ภาพ เอกสารข้อ มูลทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
สิ่งของลามกอนาจารเกี่ ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นใน
ทานองเดีย วกัน โดยประการที่ น่าจะท าให้ผูอ้ ื่น ได้รบั ความ
เดือดร้อนราคาญ ได้รบั ความอับอาย หรือรู ส้ ึกว่าถูกเหยียด
หยามและให้หมายรวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สื่อ
ความหมายในเรือ่ งเพศโดยที่ฝ่ายถูกคุกคามรูส้ กึ ไม่พอใจและ
ไม่ ต ้อ งการให้เ กิ ด ขึ ้น หรื อ การแสดงสัญ ลัก ษณ์ ที่ แ สดง
ความหมายในทางเพศแม้บางรายอาจจะมีความรุ นแรงน้อย
แต่บางรายก็ มีความรุ นแรงมาก (สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2563)
การคุก คามทางเพศ เป็ นการใช้ความรุ นแรงทาง
เพศรูปแบบหนึง่ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญและกังวล
ใจแก่ผถู้ กู กระทารวมทัง้ เป็ นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึน้ ได้
ในทุกบริบทของสังคม ขณะที่สถานการณ์ความรุ นแรงทาง
เพศในไทยถือว่าอยูใ่ นระดับที่นา่ เป็ นห่วง
การคุ ก คามทางเพศในพื ้น ที่ ก ายภาพ (sexual
harassment in the physical space) เป็ นปั ญหาสังคมต่อ
ผูค้ นจานวนมากทั่วโลก (Barak, 2005: 77) เนื่องจากคุกคาม
ทางเพศส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านจิตใจและร่างกายของผูต้ ก
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เป็ น เหยื่ อ เช่ น เกิ ด ความวิ ต กกั ง วลเกิ ด สภาวะกดดัน เกิ ด
ความรู ส้ กึ ไม่ปลอดภัยรบกวนการนอนหลับเกิ ดความเหนื่อย
ล้า เบื่ อ อาหารและอาจถึ ง ขั้น ต้อ งพึ่ ง พาแอลกอฮอล์เ พื่ อ
บรรเทาความทุกข์นี ้ (Boland, 2005: 44-48) การมาถึงของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เปิ ดพืน้ ที่ใหม่ให้การคุกคามทางเพศ
ที่ แต่เดิมอยู่เฉพาะในพืน้ ที่กายภาพให้สามารถเกิดขึน้ ได้บน
พืน้ ที่ไซเบอร์ (cyberspace) การคุกคามลักษณะนีเ้ รียกว่า “
การคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ต ” (sexual harassment
on the Internet, cyber sexual harassment หรือ online
sexual harassment))
จากรายงานของ Pew Research Center ที่ทาการ
สารวจผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตที่เป็ นผูใ้ หญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าร้อยละ 53 ของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูห้ ญิ งอายุ
ระหว่าง 18-29 ปี เคยได้รบั ภาพโป๊ เปลือยจากผูอ้ ื่นโดยที่ตน
ไม่ได้รอ้ งขอในทวีปยุโรป European Agency for Fundamental
Right หรือ FRA (2014: 95) ทาการสารวจผูห้ ญิงในประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุโ รปพบว่ า มี ผู้ห ญิ ง จ านวนถึ ง ร้อ ยละ 11
ได้รบั ข้อความที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่เป็ นการเชิ ญชวน
หรือรุกลา้ ในทางเพศผ่านทางอีเมลสาหรับในประเทศไทยแม้
จะไม่มีการสารวจไว้ (จอมพล พิทกั ษ์สนั ตโยธิน, 2563)
จากปั ญหา Sexual Harassment เกิดขึน้ ได้กบั ทุก
คน ไม่ใช่แค่เพียงผูห้ ญิงวัยรุ น่ เท่านัน้ แต่เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูช้ าย
เพศทางเลือกก็สามารถตกเป็ นเหยื่อได้ เพราะความไม่รูแ้ ละ
ความเคยชิ นที่หล่อหลอมความคิดคนในสังคมมาหลายรุ ่น
การจะผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้คงต้อง
เริ่ ม ที่ ตัว เองก่ อ น เริ่ ม จากการให้เ กี ย รติ กั น มากขึ น้ การ
ระมัดระวังคาพูดและการกระทาให้มากขึน้ รวมไปถึงการกล้า
ที่จะปฏิเสธ ปกป้องตนเอง และขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
เมื่ อ ตกอยู่ ใ นสถานการณ์น่ า อึ ด อัด เหล่ า นี ้ ถ้า สัง คมเริ่ ม
ตระหนัก การคุกคามแม้เพียงเล็กน้อยก็คงจะไม่ใช่เรื่องปกติ
อีกต่อไปที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนัน้ ถ้าสามารถป้องกันการคุกคามทางเพศของ
ประชาชนให้รอดพ้นจากการตกเป็ นเหยื่อของความรุ นแรง
และใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ปกติสขุ การป้องกันปั ญหาดังกล่าว
จาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายฝ่ ายโดยเสริมสร้าง
วัฒ นธรรมไม่ยอมรับ ความรุ นแรงทางเพศทุก รู ป แบบร่ ว ม
สร้างมุมมองใหม่ตอ่ ผูถ้ กู กระทาความรุนแรงทางเพศ และเริม่
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สร้างพลังอานาจให้ผถู้ กู กระทาให้สามารถก้าวผ่านปั ญหาไป
ได้ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างความเข้าใจทุกระดับและวิธีการ
ดาเนินการที่เหมาะสมมีการสร้างกลยุทธ์ในการป้องกันการ
ถูก คุก คามทางเพศโดยน าเสนอเป็ น สื่ อ สารสนเทศที่ เ ป็ น
ประโยชน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและประชาชน
สามารถนาความรู ไ้ ปปฏิบตั ิและป้องการถูกคุกคามทางเพศ
ได้ตอ่ ไป (สราญภัทร อนุมตั ิราชกิจ, 2563)
จากข้อมูลของโรงพยาบาลพะเยา (2558) พบว่า
การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางานมีหลากหลายประเภท ทัง้
การล่วงละเมิดทางเพศโดยตรง (การมีเพศสัมพันธ์) และโดย
อ้อม เช่น การใช้คาพุด การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง และ
การข่มขู่ ปั ญหาการล่วงละเมิดทางเพศโดยตรงที่มีเงื่ อนไข
แลกเปลี่ยน เช่น ผูก้ ระทาเป็ นนายจ้างหรือหัวหน้ามีการยื่น
ข้อเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ในการทางาน เช่น การ
เลื่อนขัน้ เงินเดือน การจ้างงาน การโยกย้าย ซึ่งผูห้ ญิ งมักจะ
ตกเป็ นเหยื่อของการล่วงละเมิดจากลักษณะทางเพศ ค่านิยม
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ตอกยา้ การแบ่งแยกในที่ทางานและ
สังคม ดังนัน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในที่ ท างาน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้บุ ค ลากรใน
หน่วยงานทุกคน ไม่ว่า จะอยู่ในสถานะใดได้ร ับการปฏิบัติ
ด้วยความเคารพในศักดิศ์ รี และ ปราศจากการถูกล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน การล่วงละเมิดหรือการ
คุกคามทางเพศ คือ การกระทาใดๆหรือพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางเพศที่เป็ นการบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วย
วาจา ข้อ ความ ท่ า ทาง แสดงด้ว ยเสีย ง รู ป ภาพ เอกสาร
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิง่ ของลามกอนาจารได้รบั ความ
อับอาย หรือรู ส้ ึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมายรวมถึงการ
ติดตามรังควาญหรือการกระทาการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ไม่ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผล
ต่อการจ้างงาน การสรรหาหรือการแต่งตัง้ หรือผลกระทบอื่น
ใดต่อ ผูเ้ สียหายทัง้ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึ ง
สถาบันในพืน้ ที่ การศึกษาหรืองานวิจัยในเรื่องการคุกคาม
ทางเพศยัง คงได้ร ับ ความสนใจน้อ ยมาก และยัง ไม่มี ก าร
สารวจว่านักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการ
คุกคามทางเพศอย่างไร ฉะนัน้ การศึกษาปั ญหาดังกล่าวนี ้
นอกจากจะได้ท ราบความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม นัก ศึก ษาและ

ประชาชนทั่วไป ที่มีความรูใ้ นเรือ่ งการคุกคามทางเพศกับการ
ล่ว งละเมิ ด ทางเพศ ฯลฯ แล้ว ยัง ได้อ งค์ค วามรู ้เ รื่ อ งการ
คุ ก คามทางเพศในสัง คมไทยภายในสถานศึ ก ษาและ
ประชาชนเพื่อเป็ นแนวทางที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรม
เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่หมู่ 16
บ้า นแม่ ก าห้ว ยเคี ย น ต าบลแม่ ก า อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
พะเยา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ง นี ้เ ป็ น การศึ ก ษาเป็ น การวิ จัย เชิ ง
พรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey study)
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่หมู่ 16 บ้านแม่กา
ห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนตัง้ แต่อายุ
ตัง้ แต่ 15-45 ปี ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 16 ตาบลแม่กา จังหวัด
พะเยา ซึ่ง เป็ น ช่ ว งที่ ป ระชากรอยู่ใ นวัย เจริ ญ พัน ธุ์แ ละอยู่
ในช่วงวัยทางาน
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย คื อ ประชาชนหมู่ที่ 16
บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ช่วงอายุ 15-45 ปี หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 1,060 คน เนื่องจากประชากร
ในพืน้ ที่ก ลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก ทางผูว้ ิจัยจึง ได้เลือ ก
วิธีการคานวณจากสูตรของ (Krejcie and Morgan, 1970)
𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑥 2 𝑁𝑝(1 − 𝑝)
− 1) + 𝑥 2 𝑝(1 − 𝑝)

n = ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่
ยอมรับได้
𝑥 2 =ค่าไควสแควร์ที่ df =1 และระดับความเชื่อมั่น
95 % (𝑥 = 3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชา (ถ้าไม่
ทราบกาหนดให้ p=0.5)
กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 282 คน และเพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลือ่ น การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั จึงใช้การสุม่ ตัวอย่าง
เพื่อเลือกตัวแทนที่ใช้ในการทาวิจัยครัง้ นี ้ โดยใช้การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling)
2

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ สารวจ
จากประชากรเพศชายและเพศหญิง จากหมู่ 16 บ้านแม่กา
ห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา เนื่องจาก
หมู่บา้ นนีม้ ีจานวนหลังคาเรือนมากถึง 1,060 หลังคาเรือน
ผูว้ ิจัยจึงเลือกศึกษาประชาชนในกลุ่มประชากร ในช่วงวัย
เจริ ญ พัน ธุ์ อายุ 15-45 ปี แล้ว เก็ บ รวบรวมข้อ มูล จาก
ประชาชนที่อยู่ในหมู่บา้ น ซึ่ง มีการสุ่มแบบบังเอิญในการ
แจกแบบสอบถามให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 282
คน เพื่อให้ง่ายต่อการสารวจและการเก็บข้อมูล

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาแบบสอบถาม ข้อ มูล
ทั่วไป ความรู ค้ วามเข้าใจ ทัศนคติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศ นโยบายด้า นการป้ อ งกัน พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การถูก
คุกคามทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทาง
เพศ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ รายได้ สถานภาพ ศาสนา การศึกษา อาชี พ การดื่ ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวสถานบันเทิง และที่อยู่อาศัย
จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกคุก คามทาง เพศ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า มี 2 ระดับ คือ
ใช่ ไม่ใช่ จานวน 15 ข้อ ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.646
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศ คติที่ มีต่อการถูก
คุก คามทางเพศ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัด
ประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วย เห็นด้วยมากที่ สดุ เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด จานวน 12 ข้อ ข้อ ผลการทดสอบค่าความเชื่ อมั่น
เท่ากับ .737
ส่วนที่ 4 แบบสอบเกี่ ยวกับนโยบายด้านการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ
เห็นด้วย เห็นด้วยมากที่สดุ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สดุ จานวน 10 ข้อ ผลการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .891
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมต่อ
การถูกคุกคามทางเพศลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตร
วัด ประมาณค่า มี 5 ระดับ เป็ นประจา บ่อยครัง้ บางครัง้ นานๆ
ครัง้ และไม่เคย จานวน 15 ข้อ ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .821

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ค่า IOC ซึ่งได้ค่าความเที่ยงตรง
อยูใ่ นช่วง 0.50-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรง ใช้ได้
ด้านความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การถูกคุกคามทางเพศ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.646
ด้านทัศนคติที่ประชาชนมีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการถูกคุกคามทางเพศเพศ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.737
นโยบายต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทาง
เพศ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.891
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การถู ก คุ ก คามทางเพศของ
ประชาชน มีคา่ IOC เท่ากับ 0.821
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดสอบ
จากกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ค ล้า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา
จานวน 30 คน ได้คา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ตัง้ แต่0.646 – 0.891 ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ0.791

88

ปี ที่ 11ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน 2565

สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statics) ได้แก่การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป ความรูค้ วามเข้าใจ (SD = 2.11)
ทัศนคติ (SD = 7.22) และการรับรู ก้ ารป้องกัน (SD = 4.93)
และระดับพฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศ (SD = 8.77)
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analysis Statics) ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ทางเพศ
หมู่ที่ 16 บ้านแม่ก าห้ว ยเคี ย น ต าบลแม่ก า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) มี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 ในกรณี ที่ ไม่สามารถใช้
ค่าสถิติไคสแควร์ สามารถหาความสัมพันธ์ได้ ผูว้ ิจยั จึงใช้ค่า
โดยใช้สถิติของ chi-square test of independence

จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศของประชาชน เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สิทธิ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด าเนิ น การโดยก่ อ นการด าเนิ น งานวิ จั ย
คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการให้กลุม่ ตัวอย่าง/อาสาสมัครลงนามเอ
การใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั เพื่อป้องกันและพิทกั ษ์ไว้ซึ่งสิทธิ์
ของอาสาสมัครที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง ร้อยละ 71.6 มีอายุอยู่ในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี
ร้อยละ 87.9 มีรายได้นอ้ ยกว่า 5000 บาทต่อเดือน ร้อยละ
56.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.3 ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 93.6 กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 84.0
อาชี พส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียนนัก ศึก ษาศึกษา ร้อยละ 79.8
การดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.3 เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง
ร้อยละ 67.7 และส่วนใหญ่อาศัยอยูห่ อพักและคอนโดมิเนียม
ร้อยละ 72.0 (ดังตารางที่ 1)
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศ
จากการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม

ทางเพศอยู่ในระดับสูงร้อยละ 56.4 รองลงมามีความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.8 (SD = 2.11)
ระดับทัศนคติที่ประชาชนมีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การถูกคุกคามทางเพศ
จากการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มี
ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศอยู่
ในระดับปานกลางร้อยละ 69.5 รองลงมามีทศั นคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศอยู่ในระดับต่า ร้อยละ
18.8 (SD = 7.22)
นโยบายต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้าถึ ง
นโยบายด้า นการป้ อ งกั น การถู ก คุ ก คามทางเพศอยู่ ใ น
ระดับ สูง ร้อ ยละ 75.5 รองลงมามี ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การถูก
คุกคามทางเพศอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 20.6 (SD = 4.93)
ระดั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การถูก คุ ก คามทางเพศของ
ประชาชน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศอยู่ในระดับสูง ร้อยละ
79.1 รองลงมามีระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทาง
เพศอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 15.6 (SD = 8.77)
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพืน้ ฐาน ตามลาดับความรู้,
ทัศนคติ,นโยบาย และพฤติกรรม
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า เพศ (p = 0.009) สถานภาพ (p = 0.080) ศาสนา (p
= 0.015) อาชีพ (p = 0.030) การดื่มแอลกอฮอล์ (p =
0.001) เคยเที่ยวสถานบันเทิง (p= 0.001) ทัศนคติเกี่ยวกับ
การถูกคุกคามทางเพศ ( p = 0.006) และนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ (p =
0.001) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศของกลุม่ ตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย และระดับ
ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรมเสีย่ งต่อการถูกคุมคามทางเพศ ไม่มี
ความสัมพันธ์ (ดังตารางที่ 2)

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การถูก คุก คามทางเพศของประชาชน
หมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่ก า จังหวัดพะเยา
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชี พ การดื่ มแอลกอฮอล์ เคยไปเที่ย วสถานบัน เทิ ง ที่อ ยู่
อาศัย ทัศ นคติ นโยบาย ผลกระทบจากการสูบ บุ ห รี่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
ของประชาชน หมู่ 16บ้า นแม่ ก าห้ว ยเคี ย น ต าบล แม่ ก า
จังหวัดพะเยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การถู ก
คุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่หมู่ 16 บ้านแม่กาห้วย
เคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ รณภูมิ สามัคคีคารมย์(2563) ศึกษาเรื่องการ
สารวจความคิ ดเห็ นต่ อการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศหญิ งมีการรับรู ้
ความเสีย่ งการคุกคามทางเพศสูงสุด (44.7%) แท็กซี่เป็ นระบบ
ขนส่งสาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศสูงสุด
(55.6%) กลุ่มตัวอย่ างมี ความคิ ดเห็ นว่าผู้ที่ ถูกลวนลามมี
ลักษณะดึงดูดทางเพศ แต่งกายเย้ายวน (45.4%) ผูช้ ายที่ใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะได้เปรียบด้านก าลังกาย ฉวย
โอกาสกับผู้หญิ งในการคุกคามทางเพศจากความแออัดใน
ชั่วโมงเร่งด่วน (30.9%) และระบบขนส่งสาธารณะมีผโู้ ดยสาร
เบียดเสียด (52.5%) พฤติกรรมการคุกคามทางเพศถูกกระทา
มากที่สดุ คือใช้สายตาลวนลาม (18.8%) รองลงมาคือ ผิวปาก
แซว (13.9%) วิธีการเผชิญปั ญหาภายหลังจากการถูกคุกคาม
ทางเพศประกอบด้วยการเดิ นหนี จากเหตุการณ์ (23.0%)
รองลงมาคือการขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น (16.6%) ภายหลัง
การเผชิญปั ญหาคิดว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (45.3%) บอก
เพื่อนหรือคนในครอบครัว (32.2%) และเล่าเรื่องราวผ่านทาง
สังคมออนไลน์ (22.4%) การคุกคามทางเพศคงเกิดขึน้ ในระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่หมู่ 16 บ้านแม่กา
ห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจาก
กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ มี สถานภาพโสด ร้อ ยละ 93.3 ซึ่ ง
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สอดคล้องกับการศึกษา อนุช อาภาภิรม , (2543) ศึกษา
สถานการณ์ความรุนแรงในส่วนอื่น ๆ ของโลกมีหลายประเทศ
ระบุขอ้ มูลการคุกคามทางเพศไว้ เช่น ความรุ นแรงในการทางาน
ที่ ปรากฏในรายงานผลการวิ จัยของต่างประเทศ พบว่า เป็ น
ลักษณะการ เป็ นโสด อยู่คนเดียวตามล าพัง ในประเทศแถบ
ยุโรป ออสเตรเลีย รวมทัง้ ประเทศแถบเอเชี ย ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป รายงานว่าผู้หญิ งถึง ร้อยละ 40-50 เคยถูกล่วง
ละเมิ ดทางเพศในระหว่างการท างาน ในปี 2004 Australian
Equal Opportunity Commission ประเทศออสเตรเลียระบุว่า
ร้อยละ 18 ของผูห้ ญิงชาวออสเตรเลียที่ มีอายุระหว่าง18-64 ปี
เคยมีประสบการณ์ถกู ล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างการทางาน
และในจ านวนร้อยละ 62 ถูกล่วงละเมิ ดทางร่างกายและอี ก
ร้อ ยละ37 ระบุ ว่ า ถู ก ข่ ม ขื น กระท าช าเราและในฮ่ อ งกง
(กุมภาพันธ์ 2007) ปรากฏว่ามีแรงงานถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ร้อยละ 25 และมีแรงงานเพียง ร้อยละ 6.6 ที่รอ้ งทุกข์รอ้ งเรียน
เพราะรู ้สึ ก ทนไม่ ไ ด้ ที่ ถู ก เยาะเย้ ย และถากถาง และเมื่ อ
เปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็ น
เหยื่ ออาชญากรรมด้านการโดน ล่วงละเมิ ดทางเพศพบว่าใน
ภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ในระดับ 0.05
ศาสนา มี ความสัมพัน ธ์กับพฤติก รรมเสี่ยงต่อการถูก
คุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่หมู่ 16 บ้านแม่กาห้วย
เคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากส่วน
ใหญ่ศาสนาพุทธร้อยละ 93.6 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
สูติรตั น์ พีรยาวิจิตร, (2562) ศึกษาเรือ่ งการนาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาการข่มขืนกระทาชาเรา
ในสังคมไทย พบว่า การข่มขืนกระทาชาเราเป็ นปรากฏการณ์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบรุ น แรงและมี แ นวโน้ม ที่ จ ะทวี ค วาม
รุ นแรงมากขึน้ โดยเชื่อได้ว่าเป็ นวิกฤตการณ์ของสังคมและ
จากการพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ปั จ จั ย ของปั ญ หาการข่ ม ขื น
กระท าชาเรานัน้ พบว่าสิ่ง แวดล้อม โอกาส สภาพสังคมที่
เสือ่ มโทรม การขาดศีลธรรมของคนในสังคม ทัศนคติค่านิยม
ทางเพศ การหย่ อ นยานของการป้ อ งกัน และปราบปราม
พฤติ ก รรมของเหยื่ อ ตลอดจนความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ของ
ผูก้ ระทาการข่มขืนเหล่านีล้ ว้ นเป็ นปั จจัยสาคัญต่ออุบตั ิการณ์
การเกิดการข่มขืนกระทาชาเราทัง้ สิน้ การนาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาการข่มขืนกระทาชาเรา
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ปี ที่ 11ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน 2565
ในสังคมไทยในส่วนของผูก้ ระทาการข่มขืนจะต้องอาศัยหลัก
ศีลห้า การมีสติ สมั ปชัญญะและความละอายชั่วกลัวบาป
และในส่วนของเหยื่อจากการถูกข่มขืน
อาชี พ มี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อการถู ก
คุกคามทางเพศของประชาชนในพืน้ ที่ หมู่ 16 บ้านแม่กาห้วย
เคี ยน ต าบลแม่กา อ าเภอเมื อง จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ เป็ น
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 79.8ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
นวลพรรณ ไม้ทองดี (2559) ศึกษาเรื่องการกีดกันเพศหญิ งใน
การจ้างงานวิชาชีพชัน้ สูง พบว่า ผูช้ ายที่ประกอบวิชาชีพชัน้ สูง
จะมีค่าจ้างที่แท้จริงต่อชั่วโมงสูงกว่าผูห้ ญิ งประมาณร้อยละ
23.14 นอกจากนี ย้ ังพบว่ า วิ ธี การที่ ต่ างกันในการจ าแนก
องค์ประกอบความแตกต่างของค่าจ้างนัน้ ก็ จะทาให้ที่มาและ
สัดส่วนของความแตกต่างของค่าจ้างแตกต่างกันด้วยเช่นกันซึ่ง
ในการกาหนดนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาความแตกต่าง
ของค่าจ้างระหว่างชายแหละหญิงจึงควรอยูบ่ นฐานของงานวิจยั
ที่ได้แก้ปัญหาอคติในการเลือกตัวอย่างแล้ว และยังควรคานึงถึง
วิธีการวัดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างจากการกีดกัน
ทางเพศด้วย
การดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การถูกคุกคามทางเพศของประชาชนหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วย
เคี ยน ต าบลแม่กา อ าเภอเมื อง จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.3 ซึง่ สอดคล้องกับ วิชานีย ์ ใจมาลัย และ
คณะ (2560) พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ มีความรู แ้ ละทัศนคติที่
เห็นด้วยเกี่ ยวกับผลเสียจากการดื่ม แอลกอฮอล์ในระดับมาก
ร้อยละ 88.0 และ 50.94 ตามลาดับ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่การ
รับรู ส้ ิ่งจูงใจต่อการ ดื่มและผลกระทบจากการดื่ มสุราร้อยละ
55.5 และ 52.9 ตามลาดับ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร พบว่า
ร้านจาหน่ายแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร มี จานวน 15 ร้าน
และในรัศมี 1,000 เมตร จานวน 33 ร้าน และด้านนโยบายของ
สถาบันการศึกษา พบว่า มีนโยบายและกฎระเบียบที่เคร่งครัด
ในสถานศึกษา แต่ไม่ครอบคลุม ภายนอกสถานศึกษา อีกทัง้
พบว่า นอกโรงเรียน มีมาตรการลงโทษทางกฎหมาย หากเกิ ด
การทะเลาะวิวาท จากการดื่ม และมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ
กับภาครัฐในการควบคุมสถานบันเทิง ร้านค้า ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย แต่ยังพบการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในรอบ 6
เดือนที่ผา่ นมาถึงร้อยละ 83.8 ความถี่มากกว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ร้อยละ 34.0 สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ คือสังสรรค์ ร้อยละ

43.5 ผูร้ ว่ มดื่มคือ เพื่อน ร้อยละ 88.7 ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละ
ครัง้ ต่อคนคือ 100-300 บาท ส่วนใหญ่ดื่มในช่วงเวลาเย็น ร้อย
ละ 72.8 และซือ้ เครื่องดื่มจากร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 55.7 โดยมี
ผลกระทบหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ไม่สามารถตื่น
ไปเรียนได้ หรือไปสายทุกครัง้ ร้อยละ 24.1 มีเรื่องทะเลาะวิวาท
ร้อยละ 22.3 ข้อเสนอแนะ ควรมี มาตรการในการควบคุ ม
การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ควรรณรงค์ให้ เห็นผลเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว
เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
เสีย่ งต่อการถูกคุกคามทางเพศของประชาชนหมู่ 16 บ้านแม่
กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาส่วน
ใหญ่ เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 67.7 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ อโณทัย งามวิชยั กิจ และ
ยุทธนา ธรรมเจริญ (2561) ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมี ภูมิลาเนา
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1
พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือ ผูป้ กครอง รายได้ของนักศึกษา
เดือนละ 5,000–10,000 บาท 2) พฤติก รรมการใช้บริการ
ส่วนใหญ่ นิยมใช้บริการคาราโอเกะ ในวันใดพรุ ง่ นีไ้ ม่มีเรียน
ใช้บริการน้อยกว่าหนึ่งครัง้ ต่อเดือนและไปกับเพื่อน เฉลี่ยต่อ
ครัง้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ตัง้ แต่ 20.01-22.00 น. ใช้บริการ
เพื่อผ่อนคลาย และบรรยากาศ ของสถานบันเทิง 3) ปั จจัย
จิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ แรงจูงใจ
นอกนัน้ แสดง ความคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ ได้แก่ ทัศนคติ
การเรีย นรู ้ และการรับ รู ข้ ่าวสาร 4) เพศ คณะวิช า ชั้น ปี ที่
ศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริการ ส่วนคณะ
วิชาและชั้น ปี ที่ศึกษามีค วามสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาที่เริ่มใช้
บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ทัศนคติเกี่ ยวกับพฤติ กรรมเสี่ ยงต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศของประชาชนหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มี ทัศ นคติ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ร้อ ยละ 70.2 ซึ่ ง
สอดคล้อง หทัยรัตน์ มาประณี ต (2554) พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยมีทศั นคติดา้ นความรุ นแรงในครอบครัวต่อสตรีจาแนก
ตามทัศนคติความเสมอภาค ระหว่างสตรีและบุรุษมีความ

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 2.76) โดยสตรีที่มีแนวความคิดสมัยใหม่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติ
ด้าน ความรุ นแรงในครอบครัวสูงสุด (x = 29.53) สตรีที่ มี
แนวความคิ ด ปานกลางมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด
(x = 28.51) สตรีมีทศั นคติดา้ นความรุ นแรงทางเพศ และ
ด้า นการมี ส่ว นร่ว ม ในการป้อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาความ
รุ นแรงต่อสตรี อยู่ใ นระดับมาก ส่วนด้านสาเหตุของความ
รุ นแรงต่อสตรี ด้านความรุ นแรงในครอบครัว และด้านความ
รุ น แรงทางจิ ต ใจ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างทางลักษณะภูมิหลังและทัศนคติความเสมอ
ภาคระหว่างสตรีและบุรุษ ผลการวิจยั ที่สาคัญพบว่า สตรีที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีทศั นคติดา้ นสาเหตุของความรุ นแรง
ต่อสตรี ด้านความรุ นแรงในครอบครัว และด้านความรุ นแรง
ทางเพศต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความต่างกันด้านความรุ นแรงทางจิตใจและด้านการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงต่อสตรีอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สาหรับสตรีที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกันมีทัศนคติความรุ นแรงทางเพศต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี ้ สตรีที่มีทศั นคติ
ความเสมอภาคระหว่ า งสตรี แ ละบุ รุ ษ ต่ า งกั น มี ทัศ นคติ
เกี่ยวกับความรุ นแรงต่อสตรี 5 ด้านต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
นโยบายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศของประชาชนหมู่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่
กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีนโยบายอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.2 ซึ่ งสอดคล้อง
ณภัค พงศ์ เฟื่ อขุน ทด (2562) พบว่ า ศึ ก ษาเรื่อ ง การน า
นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทางานไปปฏิบตั ิ กรณีศึกษากองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่า งเพศ กรมกิ จ การสตรีแ ละสถาบัน
ครอบครัว ผลการวิ จัย พบว่า ใน 1 ปี ที่ ผ่า นมา มีบุค ลากร
ภายในกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเคยถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในที่ทางานและเป็ นเพศหญิงทัง้ หมด คิดเป็ น
ร้อยละ 10.86 สาเหตุจากปั จจัยความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ผมู้ ี
อานาจเหนือกว่ากระทาต่อผูอ้ านาจน้อยกว่า และพบว่าการ
ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาและสถานการณ์มีผลต่อ
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การนานโยบายการแก้ไขปั ญหาล่วงละเมิดทางเพศไปปฏิบตั ิ
ส่ง เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิ จ การสตรีแ ละ
สถาบันครอบครัว จึงสนใจในการศึก ษาถึ งสาเหตุ ปั ญหา
ปั จจัย รู ปแบบพฤติกรรม การเผชิ ญปั ญหา และผลกระทบ
จากการถูกกระทาด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ และการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
นานโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศไปปฏิบตั ิ

ข้อเสนอแนะ
1. ในพื น้ ที่ ห มู่ 16 บ้า นแม่กาห้วยเคีย น ต าบลแม่ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีการจัดกิจกรรมให้รูถ้ ึงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวิตประจาวันที่ถกู ต้องเพื่อ
ลดปั จจัยเสี่ยง และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
เสีย่ งต่อการเกิดการคุกคามทางเพศ
2. ในกลุ่ ม คนที่ มี ค วามเสี่ ย ง อาจสั ง เกตเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง ความหวาดระแวงจากการถูกคุกคามทางเพศ
จึงต้องมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเรียนรู ก้ ารป้องกันตัวหรือมี
อุปกรณ์ปอ้ งกันตัว จากการถูกคุกคามทางเพศ
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้ให้ความกรุณา
และอนุเคราะห์ในการตรวจความเที่ยงของเครื่องมือแบบสอบถาม
รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ถกู ต้องและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ และขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุก
ท่าน รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี ้ ที่กรุ ณา
สละเวลาเอื อ้ เฟื ้ อ ข้อ มูลและให้ค วามร่ว มมื อ ในด้า นต่า งๆ
มีสว่ นช่วยในการจัดทางานวิจยั ฉบับนีส้ าเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
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วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป

จานวน n=282

ร้อยละ

ชาย

80

28.4

หญิง
อายุ (ปี )

202

71.6

≤ 25
≥ 25

248

87.9

34

12.1

158

56.0

124

44.0

โสด

263

93.3

สมรส

14

5.0

5

1.8

264

93.6

18

6.4

45
237

16.0
84.0

28
25

9.9
8.9

4

1.4

225

79.8

173
109

61.3
38.7

เคย

191

67.7

ไม่เคย

91

32.3

บ้านตนเอง

57

20.2

หอพัก/คอนโดมิเนียม

203

72.0

บ้านเช่า/บ้านพัก/อาคารพาณิชย์อื่นๆ

22

7.8

เพศ

รายได้ (เดือน)

≤ 5,000
≥ 5,001
สถานภาพ

หย่าร้าง/แยกกันอยู/่ หม้าย
ศาสนา
พุทธ
ศาสนาอื่นๆ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
กาลังศึกษาปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง
/อื่นๆ
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
การดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
เคยไปเทีย่ วสถานบันเทิง

ที่อยูอ่ าศัย

93

94

ปี ที่ 11ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน 2565
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในกลุม่ ตัวอย่าง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
ปั จจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )

≤ 25
≥ 25

ต่าถึงปานกลาง
จานวน (%)
25 (31.3)
34 (16.8)

สูง
จานวน (%)

สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู/่ หม้าย
ศาสนา
พุทธ
ศาสนาอื่นๆ
ระดับการศึกษา
ต่าปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ

50 (20.2)

198 (79.8)

9 (26.5)

25(73.5)

ข้าราชการ/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย//รับจ้าง/
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา/อื่นๆ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
เคยไปเทีย่ วสถานบันเทิง
เคย
ไม่เคย
ทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านตนเอง
หอพัก/คอนโดมิเนียม
บ้านเช่า/บ้านพัก/อาคารพาณิชย์/อื่นๆ

32(20.3)

126(79.7)

27(21.8)

97(78.2)

50(19.0)
4(28.6)
5(100.0)
50(18.9)
9(50.0)
8(17.8)
51(21.5)
4(14.3)
8(32.0)
3(75.0)
44(19.6)
47(27.2)
12(11.0)
51(26.7)
8(8.8)
11(19.3)
42(20.7)
6(27.3)

df

P-value

7.201

1

0.009*

0.719

1

0.499

0.097

1

0.770

19.974

2

0.080a

9.826

1

0.015a

0.320

1

0.691

9.924

3

0.030*

10.553

1

0.001*

11.950

1

0.001*

0.634

2

0.709

55 (68.8)
168 (83.2)

รายได้

≤ 5,000
≥ 5,000

𝒙𝟐

213(81.0)
10(71.4)
0 (0.0)
214(81.1)
9(50.0)
37(82.2)
186(78.5)
24(85.7)
17(68.0)
1(25.0)
181(80.4)
126(72.8)
97(89.0)
140(73.3)
83(91.2)
46(80.7)
161(79.3)
16(72.2)

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
ปั จจัย

ต่าถึงปานกลาง
จานวน (%)
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรมเสี่ยงต่อการถูกคุมคามทางเพศ
ระดับต่า
3 (60.0)
ระดับปานกลาง
24 (20.3)
ระดับสูง
32 (20.1)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับกาถูกคุกคามทางเพศ
ระดับต่า
19 (35.8)
ระดับปานกลาง
37 (18.9)
ระดับสูง
3 (9.1)
่
่
นโยบายเกียวกับการป้ องกันพฤติกรรมเสียงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
ระดับต่า
6 (54.5)
ระดับปานกลาง
19 (32.8)
ระดับสูง
34 (16.0)
หมายเหตุ : *P-value ≤0.05 = Significance at level
a

P-value = chi-square test of independence

สูง
จานวน (%)

𝒙𝟐

df

P-value

4.700

2

0.890a

10.425

2

0.006*

15.595

2

0.001*

2 (40.0)
95 (48.0)
32 (41.0)
34 (64.2)
159 (81.1)
30 (90.9)
5 (45.5)
39 (67.2)
179 (84.0)

95

