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                                                                 ร่วมกบั   

 
  

 
 
 
 
 

 

“การถูกล่วงละเมดิทางเพศ” 
 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “การถูกล่วงละเมิดทางเพศ” ทาํการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี 14 – 20 กนัยายน 2563 จากนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีอาย ุ

15 - 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,197 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ การสํารวจอาศยั

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย       

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

  จากการสํารวจเม่ือถามถึงการเคยถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.13 ระบุว่า ไม่เคย ขณะท่ี ร้อยละ 

13.28 ระบุวา่ เคย และร้อยละ 1.59 ระบุวา่ ไม่แน่ใจวา่เป็นการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ 

 ดา้นสาเหตุท่ีทาํให้นักเรียน/นักศึกษาถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.22 ระบุว่า นิสัย/พฤติกรรม

เฉพาะตวัของผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ รองลงมา ร้อยละ 26.40 ระบุว่า การแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 11.70 ระบุว่า       

การลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศไดรั้บแรงจูงใจจากการเสพส่ือออนไลน์ และ/หรือ ส่ือกระแสหลกั ร้อยละ 10.03 ระบุวา่ นกัเรียน/นกัศึกษา

อยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 8.94 ระบุวา่ กริยา ท่าทาง ของนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 5.43 ระบุวา่ 

นักเรียน/นักศึกษาอยูใ่นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมกบัผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.76 ระบุว่า ผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ    

ไม่ตระหนักว่าเป็นเร่ืองการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.51 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาถูกล่อลวง ร้อยละ 1.50 ระบุว่า สถานะ     

ทางสังคม/เศรษฐกิจของนักเรียน/นักศึกษาท่ีด้อยกว่า (จึงไม่กลา้ปฏิเสธ) ร้อยละ 1.25 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่รู้/ไม่ตระหนักว่าเป็น         

การลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่นึกว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ (ไม่เป็นไร       

เป็นเร่ืองธรรมดา) ร้อยละ 0.42 ระบุวา่ สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาของนกัเรียน/นกัศึกษา  และร้อยละ 2.09 ระบุวา่ ไม่ตอบ/

ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

 สําหรับบุคคล/หน่วยงานท่ีจะบอกเม่ือถูกครู/อาจารย์ ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.17 ระบุว่า         

บอกผูป้กครอง รองลงมา ร้อยละ 21.89 ระบุว่า บอกครู/อาจารยท่์านอ่ืน ร้อยละ 18.13 ระบุว่า แจ้งความกับตาํรวจ ร้อยละ 11.28 ระบุว่า        

บอกเพ่ือนสนิท ร้อยละ 4.26 ระบุวา่ ร้องทุกขผ์า่นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมตาํรวจ) ร้อยละ 2.59 ระบุวา่ ร้องทุกขผ์า่นมูลนิธิ/สมาคม 

หรือ NGOs ท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 1.59 ระบุวา่ ปิดเป็นความลบั ร้อยละ 1.17 ระบุวา่ บอกพ่ีนอ้ง ร้อยละ 1.09 ระบุวา่ บอกแฟน ร้อยละ 0.92 ระบุวา่ 

ระบายผา่น social media ร้อยละ 0.84 ระบุวา่ บอกญาติสนิท และร้อยละ 0.50 ระบุวา่ บอกส่ือ (เช่น รายการวทิย)ุ 

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงบุคคล/หน่วยงานท่ีจะบอกเม่ือถูกเพ่ือน/บุคคลอ่ืน ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.64 

ระบุวา่ บอกผูป้กครอง รองลงมา ร้อยละ 28.65 ระบุวา่ บอกครู/อาจารย ์ร้อยละ 19.05 ระบุวา่ แจง้ความกบัตาํรวจ ร้อยละ 8.19 ระบุวา่ บอกเพ่ือน

สนิท ร้อยละ 3.09 ระบุว่า ปิดเป็นความลบั ร้อยละ 2.67 ระบุวา่ ร้องทุกขผ์่านหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมตาํรวจ) ร้อยละ 2.26 ระบุว่า 

ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 1.25 ระบุว่า บอกพี่น้อง ร้อยละ 0.84 ระบุว่า บอกญาติสนิท ร้อยละ 0.67 ระบุว่า 

ระบายผา่น social media และร้อยละ 0.50 ระบุวา่ บอกแฟน และบอกส่ือ (เช่น รายการวทิย)ุ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 11.28 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 29.66 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 17.12 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 26.40 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 15.54 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 44.28 เป็นเพศชาย และร้อยละ 55.72 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 93.73 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.43 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.09 นับถือศาสนาคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 

0.75 ไม่ระบุศาสนา ตวัอย่างร้อยละ 99.75 สถานภาพโสด และร้อยละ 0.25 สมรสแลว้ ตวัอยา่งร้อยละ 67.17 กาํลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า ร้อยละ 6.01 กาํลงัศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.32 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.50 กาํลงั

ศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

วนัพธุท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
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1. ท่านหรือเพ่ือนของท่าน เคยถูกลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศหรือไม่ 

การเคยถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 

ไม่เคย 85.13 
เคย 13.28 
ไม่แน่ใจวา่เป็นการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ 1.59 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่า การทีนั่กเรียน/นักศึกษาถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศน้ัน เกดิจากสาเหตุใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สาเหตุทีท่าํให้นักเรียน/นักศึกษาถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 

นิสัย/พฤติกรรมเฉพาะตวัของผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 56.22 
การแต่งกายของนกัเรียน/นกัศึกษา 26.40 
ผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศไดรั้บแรงจูงใจจากการเสพส่ือออนไลน์ และ/หรือ ส่ือกระแสหลกั 11.70 
นกัเรียน/นกัศึกษาอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมกบัผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ  10.03 
กริยา ท่าทาง ของนกัเรียน/นกัศึกษา 8.94 
นกัเรียน/นกัศึกษาอยูใ่นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมกบัผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 5.43 
ผูล้วนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่ตระหนกัวา่เป็นเร่ืองการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 3.76 
นกัเรียน/นกัศึกษาถูกล่อลวง 3.51 
สถานะทางสังคม/เศรษฐกิจ ของนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีดอ้ยกวา่ (จึงไม่กลา้ปฏิเสธ) 1.50 
นกัเรียน/นกัศึกษาไม่รู้/ไม่ตระหนกัวา่เป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 1.25 
นกัเรียน/นกัศึกษาไม่นึกวา่เป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ (ไม่เป็นไร เป็นเร่ืองธรรมดา) 0.84 
สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาของนกัเรียน/นกัศึกษา 0.42 
ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 2.09 

 

3. หากท่าน ถูกครู/อาจารย์ ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ท่านจะบอกใครหรือหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บุคคล/หน่วยงานทีจ่ะบอกเม่ือถูกครู/อาจารย์ ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ ร้อยละ 

บอกผูป้กครอง  66.17 
บอกครู/อาจารยท่์านอ่ืน  21.89 
แจง้ความกบัตาํรวจ  18.13 
บอกเพ่ือนสนิท  11.28 
ร้องทุกขผ์า่นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมตาํรวจ)  4.26 
ร้องทุกขผ์า่นมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ท่ีเก่ียวขอ้ง  2.59 
ปิดเป็นความลบั  1.59 
บอกพ่ีนอ้ง  1.17 
บอกแฟน  1.09 
ระบายผา่น social media  0.92 
บอกญาติสนิท 0.84 
บอกส่ือ (เช่น รายการวทิย)ุ  0.50 

 

4. หากท่าน ถูกเพ่ือน/บุคคลอ่ืน ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ ท่านจะบอกใครหรือหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บุคคล/หน่วยงานทีจ่ะบอกเม่ือถูกเพ่ือน/บุคคลอ่ืน ลวนลามหรือล่วงละเมดิทางเพศ ร้อยละ 

บอกผูป้กครอง  55.64 
บอกครู/อาจารย ์ 28.65 
แจง้ความกบัตาํรวจ  19.05 
บอกเพ่ือนสนิท  8.19 
ปิดเป็นความลบั  3.09 
ร้องทุกขผ์า่นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมตาํรวจ)  2.67 
ร้องทุกขผ์า่นมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ท่ีเก่ียวขอ้ง  2.26 
บอกพ่ีนอ้ง  1.25 
บอกญาติสนิท 0.84 
ระบายผา่น social media  0.67 
บอกแฟน และบอกส่ือ (เช่น รายการวทิย)ุ   0.50 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 135 11.28 

ปริมณฑลและภาคกลาง 355 29.66 

ภาคเหนือ 205 17.12 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 316 26.40 

ภาคใต ้ 186 15.54 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 530 44.28 

หญิง 667 55.72 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 1,197 100.00 

26 – 35 ปี – – 

36 – 45 ปี – – 

46 – 59 ปี – – 

60 ปี ข้ึนไป – – 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,122 93.73 

อิสลาม 53 4.43 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 13 1.09 

ไม่ระบุ 9 0.75 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 1,194 99.75 

สมรส 3 0.25 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ – – 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,197 100.00 

 



4 

 

 

ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ – – 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 804 67.17 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 72 6.01 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 315 26.32 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 0.50 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ – – 

พนกังานเอกชน – – 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ – – 

เกษตรกร/ประมง – – 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน – – 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน – – 

นกัเรียน/นกัศึกษา 1,197 100.00 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,197 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 1,197 100.00 

ไม่เกิน 10,000 บาท – – 

10,001 – 20,000 บาท – – 

20,001 – 30,000 บาท – – 

30,001 – 40,000 บาท – – 

40,001 บาทข้ึนไป – – 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,197 100.00 
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