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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุ  ปัจจัย รูปแบบ
พฤติกรรม วิธีการเผชิญปัญหาและผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานของบุคลากรภายในกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานไปปฏิบัติ  ใช้วิธีวิจัยผสมผสาน (Mixed – 
method Research) เชิงปริมาณเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จากผู้เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ใน 1 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรภายในกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน และเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10.86 สาเหตุจากปัจจัย
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากระท าต่อผู้อ านาจน้อยกว่า  และพบว่าการตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาและสถานการณ์มีผลต่อการน านโยบายการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศไปปฏิบัติ
   
ค าส าคัญ  การน านโยบายไปปฏิบัติ พฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
บทน า 

ในปัจจุบันพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ยังคงปรากฏให้เห็นตามสื่อ
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นในรูปแบบของหัวหน้างานกระท าต่อลูกน้อง หรืออาจารย์กระท าต่อนักเรียน
หรือนักศึกษา โดยที่ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องเพราะเกรงกลัว
ในเรื่องของอ านาจหรือกลัวว่าตนเองจะเป็นฝ่ายเสียหาย จึงส่งผลกระทบต่างๆ เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ
ของฝ่ายหญิง เนื่องจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานหรือการเรียนให้ลดน้อยลง เพราะต้องใช้ความคิดและความสนใจในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
อาจจะต้องเสียการเสียงานหรือเสียการเรียน เพราะไม่กล้ามาท างานเนื่องจากจะต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายชาย

                                           
*
 บทความน้ีเรียบเรียงจากการคน้ควา้อิสระเร่ืองการน านโยบายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในท่ีท างานไปปฏิบติั กรณีศึกษากองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
**
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ที่กระท าพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศได้ หรือต้องเผชิญกับสภาวะเครียดจนเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
ต่อการใช้ชีวิต บุคคลรอบตัว ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดรายได้ มีปัญหาสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ และระดับ
ความสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัว (สุวรรณา พูลเพชร, 2554, หน้า 1-2) ซึ่งในสังคมไทยมักไม่ให้ความส าคัญ
และใส่ใจในปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงมีความเชื่อเรื่องของความคิด
ที่ว่าชายเป็นใหญ่หรือผู้ชายมีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง ดังนั้นท าให้คิดว่า การเบียด สัมผัสหรือแตะเนื้อต้องตัว 
การพูดจาแทะโลม การพูดจาเล่าเรื่องตลกลามกหรือการน าภาพโป๊เปลือย การมองหรือแม้กระทั่งการแซว
ผู้หญิงเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา (ชลธิชา อึงคะนึงเดชา, 2546, หน้า 1 -2) ท าให้ที่ผ่านมาเพศหญิงต้องเป็น
ฝ่ายเสียหาย ฝ่ายชายไม่ถูกลงโทษ อีกทั้งบางกรณีกลับส่งผลให้เพศหญิงเป็นฝ่ายถูกสังคมต าหนิติเตียน โดย
มองว่าเพศหญิงแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อย  

รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท านโยบายและกฎหมายรวมถึง
ด าเนินการท าข้อตกลงร่วม ทั้งการร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)  
(อ้างถึงใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2551, หน้า 32-34) ซึ่งมีขึ้นเพ่ือให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อด าเนินการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี มุ่ง
ขจัดอคติทางเพศที่กีดกันศักยภาพและความก้าวหน้าของสตรี  การสร้างความเข้าใจและการคุ้มครองสิทธิ
สตรี การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (2551) ที่บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน กระท า
การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง การก าหนดกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (2553) ได้มีการบัญญัติไว้เพ่ือไม่ให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญ กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางกาย การกระท าด้วยวาจา 
การกระท าทางกิริยา การแสดงหรือสื่อสารใดๆ รวมถึงพฤติกรรมที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ ให้
รวมถึงภายนอกสถานที่ราชการด้วย โดยที่ผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ยินยอม หรือท าให้เกิดความ
เดือดร้อนและร าคาญ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน (2558) เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศในการท างานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน และที่ส าคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันตามกฎหมาย ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน   

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงสนใจในการศึกษาถึงสาเหตุ ปัญหา ปัจจัย รูปแบบพฤติกรรม การเผชิญปัญหา และผลกระทบ
จากการถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไปปฏิบัติ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย รูปแบบพฤติกรรม วิธีการเผชิญปัญหา
และผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
บุคลากรภายในกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานไปปฏิบัติ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed – method Research) ประกอบด้วยข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และการ
สัมภาษณ์ (Interview)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของกอง
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้าน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ จ านวน 62 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2561, หน้า 18) 
จ านวน 61 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับจ านวนบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางเพศ 
ประสบการณ์ของการถูกกระท าพฤติกรรมทางเพศ ลักษณะพฤติกรรมทางเพศ วิธีการเผชิญปัญหา และ
ผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ที่ปฏิบัติงานภายใน
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 61 คน  

 2.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักด้านแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิด ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ได้แก่ ข้าราชการผู้มีประสบการณ์
และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ กลไก และนโยบายการคุ้มครองสิทธิสตรี และการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 5 คน 
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ผลการวิจัย 
 บุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยจ าแนกตามกลุ่มงานและแบ่งตามเพศ 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

จ านวนคน 
ชาย หญิง รวม 

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไปและเลขานุการผู้อ านวยการฯ 2  8  10 
2.  กลุ่มมาตรการและกลไก 1  6  7 
3.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 1  7  8 
4.  กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 1  8  9 
5.  กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ 3  6  9 
6.  กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 
 โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

1  9  10 

7.  กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2  6  8 
รวม 

(ร้อยละ) 
11 

(18.03) 
50 

(81.97) 
61 

(100.00) 

ที่มา : จ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2562) 

 จากตารางที่ 1 บุคลากรกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
50 คน เพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 81.97 และเพศชาย 18.03 ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้สมบูรณ์ จ านวน  
46 ราย พบว่าบุคลากรภายในกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ทีถู่กล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่ 2 จ านวนและร้อยละของบุคลากร ที่มีประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่
ท างานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ จ านวนคน (ร้อยละ) 
เคย ไม่เคย 

  เพศ ชาย - 9 (19.56) 
 หญิง 5 (10.86) 32 (69.56) 
 รวม 5 (10.87) 41 (89.13) 
  อายุ 20 – 25 ป ี - 5 (10.87) 
 26 – 30 ป ี 1 (2.17) 8 (17.39) 
 31 – 35 ป ี 2 (4.34) 14 (30.43) 
 36 – 40 ป ี 1 (2.17) 10 (21.73) 
 41 – 45 ป ี - 1 (2.17) 
 46 – 50 ป ี - 1 (2.17) 
 51 ปี ขึ้นไป 1 (2.17) 2 (4.34) 
 รวม 5 (10.87) 41 (89.13) 
   ต าแหน่ง ข้าราชการ 2 (4.34) 31 (67.39) 
 พนักงานราชการ 1 (2.17) 3 (6.52) 
 พนักงานจ้างเหมา 2 (4.34) 7 (15.21) 
 รวม 5 (10.87) 41 (89.13) 
   ประสบการณ์การท างาน 0 – 3 ป ี 2 (4.34) 23 (50.00) 
 4 – 7 ป ี 1 (2.17) 9 (19.56) 
 7 ปี ขึ้นไป 2 (4.34) 9 (19.56) 
 รวม 5 (10.87) 41 (89.13) 

 จากตารางที่ 2 บุคลากรที่เคยมีประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10.86 โดยมีตั้งแต่ผู้ที่อายุระหว่าง 26 – 30 ป ี 
31 – 35 ปี 36 – 40 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป และมีทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน 
จ้างเหมา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 0 - 3 ปี 4 – 7 ปี และ 7 ปีขึ้นไป  

ส าหรับร้อยละของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา แบ่งรูปแบบการถูกกระท าเป็น 5 ลักษณะ คือ การถูกกระท าทางวาจา ทางกาย  
ทางสายตา กระท าในลักษณะอ่ืนๆ และการถูกกระท าที่มีผลประโยชน์ ตามตารางท่ี 3 
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ทางวาจา ทางกาย ทางสายตา ลักษณะอื่นๆ ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา 

 
ตารางที ่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา โดยแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 จากตารางที่ 3 การกระท าทางวาจา ทางกาย ทางสายตา และลักษณะอ่ืนมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 
แต่ลักษณะการกระท าที่พบมากที่สุดคือ การกระท าทางกาย ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ การกระท าทาง
วาจาและทางสายตามีจ านวนที่เท่ากัน ร้อยละ 70.00 และการกระท าในลักษณะอ่ืน ร้อยละ 68.89 ส่วน
ลักษณะการกระท าที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะมีจ านวนน้อยสุด ร้อยละ 48.33  
 ในด้านร้อยละของบุคลากรที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน จ าแนกตามรายข้อย่อย
ของรูปแบบของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่ การถูกกระท าทางวาจา ทางกาย ทางสายตา  
การถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ และการกระท าที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่ง ได้ข้อมูลจากการศึกษา 
ตามตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่ 4 ร้อยละของบุคลากร ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จ าแนกตามพฤติกรรมที่เคยถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 

พฤติกรรมการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ร้อยละ  

1. การถูกกระท าทางวาจา  

    1.1  พูดจาลามกหรือสื่อไปในทางเพศ 70.00 

    1.2  แซวหรือวิจารณ์เก่ียวกับรูปร่าง/การแต่งตัว 73.33 

    1.3  พูดชักจูงให้กระท าใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเพศในที่ลับตาคนซึ่งผู้ถูกกระท า 
  ไม่พึงประสงค์ 

70.00 
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พฤติกรรมการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ร้อยละ  

2. การถูกกระท าทางกาย  

    2.1  การจงใจเข้าใกล้หรือเบียดให้ประชิดตัว เพื่อให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน 76.67 

    2.2  การสัมผัส แตะเนื้อต้องตัว 76.67 

    2.3  การจับเอว สะโพก หรือของสงวน 73.33 

3. การถูกกระท าทางสายตา  

    3.1  การใช้สายตาแทะโลม จ้องมองร่างกายส่อไปในทางเพศ 73.33 

    3.2  มองหน้าอก หรือจ้องลงไปที่คอเสื้อ 73.33 

    3.3  มองช้อนใต้กระโปรง 63.33 

4. การถูกกระท าลักษณะอ่ืนๆ  

    4.1  การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  76.67 

    4.2  การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสิ่งของใดๆ สื่อไปในทางเพศให้ดู 
   ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

70.00 

    4.3  การเขียนหรือวาดภาพที่สื่อไปในทางเพศ 60.00 

5. การถูกกระท าที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง  

    5.1 การขอให้มีเพศสัมพันธ์หรือท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพ่ือแลกเปลี่ยน
 กับผลประโยชน์เรื่องงาน 

50.00 

    5.2  การเอาเรื่องงานมาข่มขู่ เพ่ือแลกกับการกระท าทางเพศโดยที่ตนไม่ยินยอม 46.67 

 จากตารางที่ 4 ลักษณะของพฤติกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่ถูกกระท าคือ การจงใจเข้าใกล้หรือ
เบียดให้ประชิดตัว เพ่ือให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน การสัมผัส แตะเนื้อต้องตัว และ การแสดงรูปภาพ วัตถุ และ
ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ร้อยละ 76.67 รองลงมาคือ การแซวหรือวิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่าง/การแต่งตัว 
การจับเอว สะโพก หรือของสงวน การใช้สายตาแทะโลม จ้องมองร่างกายส่อไปในทางเพศ และการมอง
หน้าอก หรือการจ้องลงไปที่คอเสื้อ ร้อยละ 73.33 ส่วนลักษณะของพฤติกรรมที่บุคลากรถูกกระท าน้อย คือ 
การเอาเรื่องงานมาข่มขู่เพ่ือแลกกับการกระท าทางเพศใด ๆ ก็ตามโดยที่ตนไม่ยินยอม และการขอให้มี
เพศสัมพันธ์หรือการท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์เรื่องงาน ร้อยละ 46.67 
และ 50.00 ตามล าดับ 

ในด้านวิธีการเผชิญปัญหาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน พบว่าบุคลากร 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ซึ่งการศึกษาได้พบถึงวิธีการที่บุคลากรเลือกใช้ 
ในรูปแบบต่างๆ ตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่ 5 ร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามวิธีการเผชิญปัญหารูปแบบต่างๆ จากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน 

วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ร้อยละ  
1.  อดทน เพิกเฉย ไม่สนใจ 73.33 
2.  แสดงออกต่อผู้กระท าอย่างตรงไปตรงมาถึงความไม่พอใจ เพ่ือให้หยุด
  กระท าหรือขอให้หยุดกระท า 

73.33 

3.  มีการวางแผนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 73.33 
4.  ปรึกษากับผู้อ่ืนเพ่ือร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา 70.00 
5.  ด าเนินการร้องเรียนกับผู้บริหารในหน่วยงาน 53.33 
6.  ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการด าเนินการกับผู้กระท า 53.33 

 จากตารางที่ 5 บุคลากรส่วนใหญ่ใช้วิธีการอดทน เพิกเฉย ไม่สนใจ แสดงออกต่อผู้กระท า 
อย่างตรงไปตรงมาถึงความไม่พอใจ เพ่ือให้หยุดกระท า หรือขอให้หยุดกระท า มีการวางแผนเพ่ือหาวิธีแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ ปรึกษากับผู้อ่ืนเพ่ือร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา ร้อยละ 70.00 ส่วนวิธีการที่บุคลากรไม่ท าหรือท าน้อย คือ ด าเนินการร้องเรียนกับผู้บริหาร 
ในหน่วยงาน และใช้กระบวนการทางกฎหมายในการด าเนินการกับผู้กระท า มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 53.33 
  

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศของบุคลากร ในส่วน
นี้ผู้วิจัยสรุปเฉพาะข้อย่อยท่ีมีร้อยละ ในระดับมากที่สุด ระดับมาก และน้อยสุดเท่านั้น ตามตารางภาพท่ี 6 
 
ตารางที ่ 6 ร้อยละของของบุคลากรจ าแนกตามผลกระทบจากการถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ โดยสรุปเฉพาะข้อย่อยที่มีร้อยละในระดับมากที่สุด ระดับมาก และน้อยสุด 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
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 จากตารางที่ 6 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
บุคลากรส่วนใหญ่ คือ รู้สึกอึดอัดหรือร าคาญ รองลงมาคือรู้สึกกลัว ไม่ปลอดภัย หวั่นวิตกกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ร้อยละ 76.67 และ 70.00 ตามล าดับ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับน้อย คือ มีความทุกข์อยู่
ตลอดเวลา รู้สึกซึมเศร้า และต้องการย้ายสถานที่ท างานหรือย้ายแผนกงาน ร้อยละ 50.00 และ 53.33 
ตามล าดับ 

ในส่วนของระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ซึ่งจ าแนกสาเหตุปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ 
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ปัจจัยทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ท างาน ตามตารางท่ี 7  
 
ตารางที ่ 7 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของบุคลากร เกี่ยวกับปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน โดยแยกตามปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตารางที่ 7 บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดจาก
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศมากที่สุด ร้อยละ 76.63 รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และน้อยสุด คือ ปัจจัยทางชีวภาพ 
ร้อยละ 72.61 70.78 และ 68.91 ตามล าดับ 
 แต่เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามรายข้อย่อยของปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่าปัจจัยย่อยที่มีส่วนให้ 
เกิดพฤติกรรมทางเพศมากที่สุด กลับเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากระท า
ต่อผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า รองลงมาคือ การเลิกงานในช่วงเวลาที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ เช่น เลิกงานเวลากลางคืน เป็นต้น และระดับน้อยที่สุด คือ สาเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมทางสังคมของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ตามตารางท่ี 8  

20
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ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 

ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
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ตารางที ่ 8 ค่าเฉลี่ยร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่
ท างาน จ าแนกเป็นข้อย่อย 4 ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ร้อยละ 

1. ปัจจัยทางชีวภาพ 

    1.1  รูปร่างหน้าตา (เป็นคนหน้าตาดี รูปร่างสมส่วน)  73.04 

    1.2  บุคลิกภาพ/อัธยาศัย (มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง) 66.09 

    1.3  อายุ (ผู้ถูกกระท ามีอายุน้อยกว่า ท าให้ถูกกระท าได้ง่าย)  67.83 

    1.4  การแต่งกาย (ผู้ถูกกระท ามีการแต่งกายที่สั้นหรือรัดรูปมากเกินไป) 68.70 

2. ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 

    2.1  เกิดจากความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ หรือความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 73.91 

    2.2  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากระท าต่อผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า  80.43 

    2.3  ผู้ชายคิดว่าผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศเท่านั้น 64.35 

    2.4  เกิดจากการปลูกฝังความเชื่อที่ว่าผู้ชายมีความเป็นผู้น าและอ านาจเหนือ 
  กว่าผู้หญิง 

71.30 

    2.5  สาเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมทางสังคมของแต่ละคน 
  ที่แตกต่างกัน 

63.91 

3. ปัจจัยทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

    3.1  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่
   สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

77.39 

    3.2  บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
   ถือเป็นความผิด 

66.96 

    3.3  ผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจาก 
   พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

67.39 

    3.4  กระบวนการให้ความช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้ถูกกระท ายังไม่มีประสิทธิภาพ 78.70 
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ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ร้อยละ 

   เพียงพอ 

 
4. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
    4.1  สถานที่ท างานมีมุมลับตาคน ไม่เปิดโล่ง หรือยังมีกล้องวงจรปิดไม่ทั่วถึง 76.96 

    4.2  การเลิกงานในช่วงเวลาที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
   ทางเพศ เช่น เลิกงานเวลากลางคืน เป็นต้น 

80.00 

    4.3  ลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องท างานร่วมกันหรือออกนอกพ้ืนที่แบบสองต่อสอง 76.52 

    4.4  การที่มีห้องท างานแบบปิดทึบเกินไป เอ้ือให้เกิดบรรยากาศในการเกิด 
   พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได้ 

73.04 

 จากตารางที ่8 ปัจจัยย่อยที่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์
เชิงอ านาจที่ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากระท าต่อผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า รองลงมาคือการเลิกงานในช่วงเวลาที่มีผล
ต่อการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น การเลิกงานเวลากลางคืน เป็นต้น รวมถึง
กระบวนการให้ความช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้ถูกกระท ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ร้อยละ 80.43 80.00 
และ 78.70 ตามล าดับ และปัจจัยข้อย่อยที่บุคลากรให้ความคิดเห็นในระดับน้อย คือ สาเหตุของเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรมทางสังคมของแต่ละคนที่แตกต่างกัน และผู้ชายคิดว่าผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ
เท่านั้น ร้อยละ 63.91 และ 64.35 ตามล าดับ 
 
 ด้วยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตาม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2559) มีบทบาทและภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานในการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่สตรีถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในสถานที่ท างาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2558) จึงได้จัดท ามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน และจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้สมบูรณ์ 
จ านวน 46 ราย พบว่ากองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ยังคงมีเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในที่ท างานอยู่ คิดเป็นร้อยละ 10.86 และผู้ถูกกระท าเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีจ านวน 5 คน โดยมี
ตั้งแต่ผู้ที่อายุระหว่าง 26 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป และมีทั้งที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 0 - 3 ปี 4 – 7 ปี 
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และ 7 ปีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดไม่จ าเป็นต้องมีอายุน้อยเสมอไป 
และไม่ข้ึนอยู่กับต าแหน่งในที่ท างานหรือประสบการณ์การท างาน 
 ในส่วนของปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ วิธีการเผชิญ
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแยกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. พฤติกรรมที่ผู้ถูกกระท าพบมากที่สุดคือ การถูกจงใจเข้าใกล้หรือเบียดให้ประชิดตัวเพ่ือให้ถูก
เนื้อต้องตัวกัน การถูกสัมผัสแตะเนื้อต้องตัว และการแสดงรูปภาพวัตถุและข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ มี
จ านวนผู้ถูกกระท าเท่ากัน (ร้อยละ 76.67) อีกทั้ง มีรูปแบบที่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของการ
ท างาน เช่น การเอาเรื่องงานมาข่มขู่เพ่ือแลกกับการกระท าทางเพศใดๆ โดยที่ตนไม่ยินยอม และการขอให้มี
เพศสัมพันธ์หรือท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์เรื่องงาน อยู่ในระดับน้อย 
(ร้อยละ 46.67 และ 50.00 ตามล าดับ) 
 2. วิธีเผชิญปัญหาที่ผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด คือ อดทน เพิกเฉย ไม่สนใจ กับแสดงออก
ต่อผู้กระท าอย่างตรงไปตรงมาถึงความไม่พอใจเพ่ือให้หยุดกระท าหรือขอให้หยุดกระท า และมีการวางแผน
เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มีจ านวนผู้ถูกกระท าเท่ากัน (ร้อยละ 73.33) ตรงข้ามกับผู้ถูกกระท าที่ใช้
วิธีการในการร้องเรียนกับผู้บริหารในหน่วยงาน และ ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการด าเนินการกับ
ผู้กระท า ที่มีจ านวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 53.33) 
 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ถูกกระท าส่วนใหญ่ คือ อึดอัดหรือร าคาญ รองลงมาคือการเกิด
ความรู้สึกกลัว ไม่ปลอดภัยหรือหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ร้อยละ 76.67 และ 70.00 ตามล าดับ) 
และยังมีผู้ที่รู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา รู้สึกซึมเศร้า และมีความต้องการย้ายสถานที่ท างานหรือย้าย
แผนกงาน ในระดับน้อย (ร้อยละ 50.00 และ 53.33 ตามล าดับ) 

4. ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน คือ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศมากที่สุด (ร้อยละ 76.63) ได้แก่ การเลิกงานในช่วงเวลาที่มีผลต่อการเกิด
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น เลิกงานเวลากลางคืน เป็นต้น สถานที่ท างานมีมุมลับตา
คน ไม่เปิดโล่ง หรือยังมีกล้องวงจรปิดไม่ทั่วถึง และลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องท างานร่วมกันหรือออก
นอกพ้ืนที่แบบสองต่อสอง เป็นต้น ส่วนปัจจัยข้อย่อยนั้นบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผล
ต่อการเกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากระท าต่อ
ผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า (ร้อยละ 80.43) ส่วนปัจจัยที่บุคลากรเห็นว่ามีส่วนที่ท าให้เกิดปัจจัยการล่วงละเมิดทาง
เพศ ในระดับน้อย คือ สาเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมทางสังคมของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
(ร้อยละ 63.91) 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุ สถานการณ์และปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ของบุคลากรกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สาเหตุ สถานการณ์และปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของบุคลากรกองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีดังต่อไปนี้ 



13 

1.1 ในปัจจุบันบุคลากรยังขาดทัศนคติที่ดี ขาดศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม และยังขาดความรู้
ความเข้าใจ บางคนยังไม่มีศีลธรรม คุณธรรมพอ จึงกล้าที่จะกระท าการล่วงละเมิดได้ หรือบางคนอาจไม่รู้
ว่าการกระท าแบบใดที่ถือเป็นการล่วงละเมิด เพราะพูดเล่น แซวเล่น โดยเฉพาะการกระท าของเพศชายใน
เรื่องพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และผู้ชายที่ยังมีแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ การแสดงออก
ที่ไม่ให้เกียรติเพศหญิง ไม่ว่าจะด้านวาจา กิริยาท่าทาง และดา้นอื่นๆ  

1.2 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ พ.ศ. 2553 หรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
แต่การที่ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
ที่ท างาน ไม่มีการก าหนดเป็นวัตถุประสงค์หรือระบุบทลงโทษที่แน่ชัด และการที่ไม่มีหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะ จึงท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ไม่ให้ความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร ท าให้เพศหญิงยังเกิดความหวาดระแวง รู้สึกไม่ปลอดภัย  

1.3 ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานเท่าที่ควร ยัง
ไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาเรื่องนี้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการที่หลายๆ คนยังไม่ทราบถึงการก าหนดเป็น
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ยังไม่ทราบถึงการ
กระท าลักษณะใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการล่วงละเมิด รวมถึงบทลงโทษที่ชัดเจนที่เกิดจากการกระท าดังกล่าว  

1.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขที่มีอยู่อาจยังไม่เพียงพอและอาจยังไม่เหมาะสม เพราะ
บังคับใช้มานานมาก และในปัจจุบันรูปแบบและลักษณะการกระท าความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ อาจเป็นในลักษณะที่มีความทันสมัยมากขึ้นตามเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงลักษณะ
การกระท าความผิดของภาครัฐอาจมีความแตกต่างจากทางภาคเอกชนที่ท าให้มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่ออกโดยภาครัฐไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรืออาจไม่มี
ประสิทธิภาพพอกับภาคเอกชน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศไปปฏิบัติ ภายใต้ตัวแบบเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บพิธ รัตนบุรี, 2552, หน้า 17) 
โดยมีปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้ 

 2.1 ด้านสมรรถนะองค์กร อธิบายได้ว่าหน่วยงานควรตระหนักและให้ความสนใจกับปัญหานี้  
ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคน พร้อมกับมีแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการด าเนินงาน ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรม ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ โดยควรมีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ชาย 
พฤติกรรมการท างานท่ีต้องมคีุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ในเรื่อง
ของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงวิธีการป้องกันตัวของเพศหญิง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศในที่ท างาน และต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 2.2 ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม โดยควรเริ่มตั้งแต่การจัดท าเอกสารก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไว้เพ่ือให้บุคลากรผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้มีความเข้าใจที่ตรงกันกับนโยบาย
วัตถุประสงค์ ก าหนดบทลงโทษและพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า และควรมีการศึกษาและทบทวนมาตรการใน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 

2.3 ภาวะผู้น าและความร่วมมือ ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ให้การสนับสนุน ให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพราะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานและท าให้เป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งขององค์กร โดย
ควรผลักดันให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ได้มีความรู้เรื่องบทบาทหญิงชายและการล่วงละเมิดทางเพศ และมีแนวทาง
หรือกลไกการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ และสิ่งหนึ่งที่ส าคัญควรจะเป็น
ความเห็นพ้องต้องกันของผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกันด้วยการช่วยกัน
รณรงค์ไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน 

2.4 การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก อธิบายได้ว่า ควรน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งภาครัฐ แรงงาน และสถานประกอบการ ส่งเสริมประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศใน
ภาคเอกชน ภาคแรงงานและสถานประกอบการ โดยให้มีคณะท างานร่วมกันจากภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ นายจ้างและลูกจ้าง ภาคประชาสังคมหรือกลุ่มสตรีต่างๆ เพ่ือให้มาท างานตามนโยบายร่วมกัน 
เนื่องจากวิธีการท างานของแต่ละภาคส่วนนั้นจะแตกต่างกัน บทบาทอ านาจหน้าที่จึงย่อมแตกต่างกันไปด้วย 
กล่าวคือ การก าหนดเป็นแนวทางที่จะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม  และใช้ได้โดยทั่วไปทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม แต่ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ทันสมัยและไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นต้องมีการรวมกลุ่มเป็นคณะท างานเพ่ือให้แต่ละภาคส่วนได้มีข้อเสนอแนะจาก
การด าเนินงานของภาคส่วนตนเอง อันจะส่งผลให้การก าหนดเป็นนโยบายได้มีมิติและมุมมอง รวมถึง
รูปแบบที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น  
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ วิธีการเผชิญ
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ตัวแบบเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร  
(อ้างถึงใน บพิธ รัตนบุรี, 2552, หน้า 17) มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 ประการที่ 1 ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ วิธีการเผชิญ
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นของบุคลากรกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มีดังนี ้

1) จ านวนบุคลากรที่มีถูกกระท าด้วยพฤติกรรมทางเพศอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 10.86) เป็น
เพราะจ านวนสัดส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (ร้อยละ 80.43 และ 19.56 ตามล าดับ) ส่งผลให้
ลักษณะการปฏิบัติงานที่เพศหญิงจะรวมกลุ่มกันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้โอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมทางเพศจึงมี
น้อยลงตามไปด้วย สอดคล้องกับการวิจัยของ ธีรพงษ์ บัวหล้า (2544, หน้า 142-143) ในการศึกษาปัจจัย
การเกิดพฤติกรรมทางเพศ พบว่าปัจจัยด้านอัตราส่วนเพ่ือนร่วมงานแบ่งตามเพศในสถานที่ท างานมีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในองค์การ กล่าวคือ ผู้หญิงหากยิ่งท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่
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เป็นเพศชายมาก พฤติกรรมการคุกคามทาง เพศจะถูกแสดงออกได้ง่ายกว่าสถานที่ท างานที่มีอัตราส่วน
เพ่ือนร่วมงานแบ่งตามเพศท่ีพอๆ กัน 

2) บุคลากรส่วนใหญ่ถูกกระท าทางกายมากที่สุด ในลักษณะการจงใจเข้าใกล้หรือเบียดให้ประชิด
ตัว เพ่ือให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน และการสัมผัส แตะเนื้อต้องตัว และและการแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นเพราะผู้กระท าอาศัยจังหวะช่วงเวลาที่ไม่นานในการเข้าใกล้หรือเบียด ประชิดตัว 
รวมถึงเพ่ือให้โดนเนื้อตัวหรือสัมผัสตัวผู้ถูกกระท า โดยที่ผู้ถูกกระท าเผลอหรือไม่ทันตั้งตัว  ส่งผลให้
พฤติกรรมการกระท าในลักษณะนี้จึงพบได้บ่อยมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา อึงคนึงเดชา 
(2546, หน้า 113-114) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางไทยขององค์กรไทยพบว่า บุคลากรภายใน
องค์กรไทยส่วนใหญ่จะถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยการแสดงอากัปกิริยา เช่น การประชิดตัวและ
ไล่ต้อนผู้ถูกกระท า แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วรรณ แซ่ปัง (2554, หน้า 99) ที่สรุปงานวิจัยได้ว่า 
รูปแบบพฤติกรรมที่พยาบาลถูกคุกคามทางเพศมากที่สุด คือ การกระท าทางวาจา ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ
การได้รับค าชมในเรื่องสรีระ มีการใช้ภาษาส่อนัยในเชิงชักจูงให้มีความสัมพันธ์ และรับฟังเรื่องลามกใน
ขณะที่ตนเองไม่อยากฟังเป็นส่วนใหญ่ 

3) เมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ บุคลากรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการอดทน เพิกเฉย ไม่สนใจ 
แสดงออกต่อผู้กระท าอย่างตรงไปตรงมาถึงความไม่พอใจ เพ่ือให้หยุดกระท า หรือ ขอให้หยุดกระท า และมี
การวางแผนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในระดับที่เท่ากัน สาเหตุเป็นเพราะผู้ถูกกระท าซึ่งเป็นเพศหญิง 
ไม่ต้องการให้คนอ่ืนรับรู้เพราะกลัวว่าตนเองจะเสียหาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ บัวหล้า (2544, 
หน้า 145) ที่ได้ผลการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ถูกกระท าด้วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศนั้น จะใช้วิธีการอดทนและพยายามท าเฉยเมยต่อปัญหาการคุกคาม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชุดาปณี ชิบายาม่า (อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ แซ่ปัง, 2554, หน้า 102) ที่ศึกษาถึงประสบการณ์
การคุกคามทางเพศจากการท างานลูกเรือของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่าสังคมไทยมี
ลักษณะที่มักประนีประนอมยอมความกันเอง ผู้หญิงที่ถูกคุกคามมักรู้สึกว่าไม่ต้องการท าให้เป็นเรื่องใหญ่
ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมในตะวันตกที่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิ การให้เกียรติกับผู้หญิงและมีการรณรงค์
ต่อสู้ในประเด็นผู้หญิงกับความเสมอภาคทางเพศมากมาย 

4) ผลกระทบทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรส่วนใหญ่ คือ รู้สึกอึดอัด ร าคาญ เนื่องจากรูปแบบ
การกระท าอาจเป็นในลักษณะทางกายที่เป็นการเบียด เข้าใกล้ เป็นส่วนใหญ่ ผู้ถูกกระท าจึงเกิดความรู้สึก
อึดอัด ร าคาญที่ต้องถูกกระท าในลักษณะเช่นนั้น แต่ระดับรองลงมา คือ รู้สึกกลัว ไม่ปลอดภัย หวั่นวิตกกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สอดคล้องกับบทความงานวิจัยของรัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ (2547, หน้า 4) ที่ได้มีการวิจัย
เกี่ยวกับความเครียดและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรหญิงที่มีประสบการณ์ถูกกระท าทางเพศ 
ซึ่งผลการวิจัยนั้นพบว่า เมื่อถูกกระท าด้วยพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศจะท าให้พนักงานเกิดการตกใจ 
หวาดกลัว และหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ตนเองรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการ
ท าให้เกิดความเครียดและความไม่พึงพอใจในงาน 

5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดมากที่สุด 
เช่น การที่มีห้องท างานแบบปิดทึบมากเกินไป การเลิกงานในช่วงเวลากลางคืน สถานที่ท างานมีมุมลับตาคน 
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ไม่เปิดโล่ง หรือยังมีกล้องวงจรปิดไม่ทั่วถึง และ การท างานร่วมกันหรือออกนอกพ้ืนที่แบบสองต่อสอง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีทัย สีทิพย์ (อ้างถึงใน สุวรรณา พูลเพชร, 2544, หน้า 60) ที่ศึกษาถึงปัจจัย
ภายในที่เอ้ือต่อการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อพยาบาล พบว่า ทางเดินบางแห่งที่ไม่มีแสงสว่าง
เพียงพอและการรักษาความปลอดภัยที่ไม่รัดกุมพอ จึงเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ และยัง
สอดคล้องกับข้อสรุปการศึกษางานวิจัยของ อรพินทร์ รูชม และคณะ (อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ แซ่ปัง, 2552, 
หน้า 99) เรื่องการรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่พบว่าสาเหตุที่ท าให้ 
เกิดการลวนลามทางเพศในมหาวิทยาลัย คือสภาพแวดล้อมและสถานการณ์มีส่วนที่ท าให้เกิดการคุกคาม
ทางเพศได ้ 

 ส่วนปัจจัยข้อย่อยเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องเคารพเชื่อฟัง 
มีความกลัวเกรงต่อหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่อาวุโสกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรพงษ์ 
บัวหล้า (2544, หน้า 141) เรื่องรูปแบบทางพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในองค์กรภาครัฐ โดยผลที่ได้จาก
การศึกษาพบว่า โครงสร้างอ านาจภายในองค์การระบบราชการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ที่ไม่เท่ากันหมายถึง ผู้ที่อยู่ในระดับสูงท าหน้าที่ควบคุมผู้ที่อยู่ในระดับล่าง ดังนั้นการคุกคามทางเพศใน
องค์การที่ปรากฎจึงเป็นลักษณะผู้บังคับบัญชากระท าการคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า 

ประการที ่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศไปสู่การปฏิบัติภายใต้ตัวแบบบูรณาการของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บพิธ รัตนบุรี, 2552, หน้า 16) กล่าวถึงตัวแบบเชิงบูรณาการว่าเป็น
การแสวงหาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงขีดสมรรถนะ
ความสามารถในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงาน
ตามนโยบาย โครงการและแผนงานต่างๆ ส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายได้ มีดังนี ้

1) ด้านสมรรถนะองค์กร กล่าวคือหน่วยงานควรตระหนักและให้ความสนใจกับปัญหานี้  ทั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคน เช่น การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้ชาย พฤติกรรมการท างานที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
เพราะส่วนใหญ่ยังขาดทัศนคติที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ สอดคล้องข้อสรุปงานวิจัยของ ชลธิชา อึงคะนึงเดชา (2554, หน้า 132) ที่ว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ควรให้ความส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเหมาะสม พึงส ารวม
กิริยาอยู่เสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 7) ที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ตัวมนุษย์เองทุกคน เช่น เรื่องของคุณค่าในความเป็นมนุษย์ มีความสุข มี
พัฒนาการทางด้านจิตใจ ฯลฯ 

2) ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม มีความส าคัญคือ หน่วยงานหรือองค์กรต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศจากการท างาน โดย
ต้องก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามนโยบายมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2562, หน้า 40) ที่กล่าวถึง
ความส าคัญของการก าหนดนโยบายไว้ว่า หากนโยบายใดก็ตามมีวัตถุประสงค์ (objective) ที่ชัดเจนมาก
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เพียงใด ก็ยิ่งส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีการน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้เห็นผลในหน่วยงาน จะท าให้บุคลากรมีความมั่นใจ ได้รับประโยชน์ต่อ
บุคลากรทุกคนและรู้สึกปลอดภัยต่อการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Jeremy Bentham (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562, หน้า 5) ต่อการก าหนดนโยบายว่าหลักของการกระท าที่ดีที่สุด คือการกระท าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขมากที่สุดให้แก่คนจ านวนมากที่สุด โดยเฉพาะการกระท าที่เป็นเรื่องที่ควร
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมหรือพันธะในเชิงคุณธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ เอลิซาเบธ กิลโล (อ้างถึง
ใน สุวรรณา พูลเพชร, 2554, หน้า 168) ว่านโยบายที่ดีจะช่วยป้องกันเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศที่
เกิดขึ้น โดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงวิธีการที่จะปฏิบัติต่อไป และให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการ
ด าเนินงานในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวรรณา พูลเพชร (2554, หน้า 167) 
ควรจัดตั้งศูนย์การด าเนินงานเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นกรณีการล่วงละเมิดทางเพศและต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นความลับด้วยการปิดบังชื่อผู้ร้องเรียน 

3) ภาวะผู้น าและความร่วมมือ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารองค์กรจะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ให้การสนับสนุน ให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพราะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานและท าให้มันเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งขององค์กร 
สอดคล้องตามแนวคิดของ เพนนี แฮร์ริงตัน และคณะ (อ้างถึงใน สุวรรณา พูลเพชร, 2554, หน้า 43-44) ที่
กล่าวว่าผู้บริหารต้องจัดการแนวทางในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่
ท างานให้มีความเหมาะสม ด้วยการบอกกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานส าหรับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและ
นโยบายภายในหน่วยงาน และออกแบบนโยบายและกระบวนการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควร
แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น า โดยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จัดหาทรัพยากรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ แสดงให้
เห็นว่าทั้งผู้น าองค์กรต้องมีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินงานตามนโยบาย จึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562,  
หน้า 15) ที่กล่าวไว้ว่า ความล้มเหลวของแผนงานและโครงการ เป็นผลมาจากความเฉื่อยชา การขาดความ
มุ่งม่ัน และขาดการสนับสนุนจากผู้น า  

 4) การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก ต้องจัดให้มีคณะท างานร่วมกันจาก
ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ นายจ้างและลูกจ้าง ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มสตรีต่างๆ เพ่ือให้มา
ท างานตามนโยบายร่วมกัน เนื่องจากวิธีการท างานของแต่ละภาคส่วนนั้นจะแตกต่างกัน ซึ่งถ้าภาครัฐเป็นผู้
ก าหนดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ทันสมัยและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นต้องมีการรวมกลุ่มเป็น
คณะท างานเพ่ือให้แต่ละภาคส่วนได้มีข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของภาคส่วนตนเอง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฉลิมพล ศรีหงษ์ (2562, หน้า 17) ที่กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะ
ประกอบไปด้วยองค์การ/กลุ่มต่างๆ จ านวนมากที่จ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
ฝ่ายต่างมีบทบาทอ านาจหน้าที่แตกต่างกันแต่จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถควบคุมการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งหมด และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562, หน้า 17) ที่กล่าวถึงเครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นรูปแบบของการน า
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นโยบายไปปฏิบัติในลักษณะที่มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนทรัพยากร ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรตระหนักให้ความส าคัญในเรื่องพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และควร
ก าหนดเป็นนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย ก าหนดวัตถุประสงค์ บทลงโทษ รวมถึงกระบวนการในการช่วยเหลือที่ชัดเจนและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายในหน่วยงาน  

2. ควรมีหน่วยงานหรือกลไกที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในที่ท างานเป็นการเฉพาะ โดยให้มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้กระบวนการไต่สวน กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย และกระบวนการลงโทษผู้กระท า 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
3. หน่วยงานองค์กรทุกระดับควรให้ความตระหนักและด าเนินการอย่างจริงจัง โดยให้มองเรื่อง

ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการท างานของ
หน่วยงาน กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นได้ โดยควรจัดท าเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ที่มีต าแหน่งงานใหญ่โตกว่า หรืออาวุโสกว่าควรเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า ไม่ควร
กระท าการข่มเหง รังแก หรือคุกคามทั้งในเรื่องทางเพศหรือเรื่องงาน เนื่องจากถือว่าเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงาน จึงควรเห็นผลประโยชน์โดยรวมของหน่วยงานมาเป็นอันดับแรก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการอธิบายท าความเข้าใจและขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการเก็บข้อมูลเรื่อง
ประเด็นต่างๆ กับกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน เนื่องจากเรื่องของพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว  จึงท าให้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างเท่าท่ีควร 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของเพศชายให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่ามี
สาเหตุและปัจจัยประเภทใดอีกบ้าง ที่มีผลให้เกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
หรือมีผลให้เพศชายคิดท่ีจะกระท าพฤติกรรมทางเพศต่อเพศหญิง 
 3. ควรมีการศึกษาประเด็นของพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศโดยก าหนดหรือเพศทางเลือก (LGBT) เนื่องจากปัจจุบันสังคมเปิดกว้างขึ้น พฤติกรรม
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจึงอาจไม่ใช่ลักษณะเพศชายกระท าต่อเพศหญิงเพียงอย่างเดียว 
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