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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศและเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ต่างๆกับการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้หญิงจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นปีที่1-4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบใช้ความ
น่าจะเป็นจากนั้นจึงน ามาประมวลผลทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่คนเดียวและมีสถานภาพโสด ซึ่งนักศึกษามักจะติดตาม

ข้อมูลข่าวอาชญากรรมเมื่อเกิดกระแสโดยใช้ช่องทางการติดตามข่าวสารอาชญากรรมผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด 
นอกจากนี้นักศึกษายังมีพฤติกรรมการแต่งกายใส่กางเกงขาสั้นและใส่เสื้อรัดรูป/สายเดี่ยว/เกาะอกบ้างเป็น
บางครัง้ 

จากการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2ที่พักอาศัยอยู่กับเพ่ือน และมีสถานภาพโสดจะมีความกังวล
เรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่ากลุ่มอ่ืน โดยนักศึกษามีพฤติกรรมการบันทึกชื่อคนขับรถ/ทะเบียนรถ
แท็กชี่ที่ใช้บริการเป็นบางครั้งและมีพฤติกรรมการสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวเป็นบางครั้ง 

และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการโดน
ล่วงละเมิดทางเพศพบว่าในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีในระดับ 0.05 
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Abstract 

 The 0objectives of the study were to study in self defenses don't to be the victim 
in the crime’s female students in Suan Sunandha Rajabhat University, A Case study aspect of 
sexual abuseand to compare the factors with self defenses don't to be the victim in the 
crime’s female students. Samples were 400 students in Suan Sunandha Rajabhat University 
(1st-4th yearin 2560)The population and used simple random sampling methodology.The 
data were collected using  
 The research revealed that 
 The most respondents will live alone and single. The most students often follow 
crimes NEWS information in the current by social media. In addition,the students sometimes 
also behavior to wear shorts, stretch dress and spaghetti strap shirt. 
 The students sometimes have behavior to record the name and License plate of the 
taxi driver and observed unusual the things around them. 
 When compare the factors with self defenses don't be the victim in the crime’s 
female students, A Case study aspects of sexual abuse. It was found that the overall and 
each aspects were statistically significantly at .05 level. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมขึ้น ซึ่งปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมที่มีแนวโน้มและความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้คนในสังคมมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภาครัฐจะต้องมีความ
ตระหนักต่อความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมและหาทางการป้องกันการก่ออาชญากรรมแก่ประชาชน รัฐ
จะต้องจัดการลงโทษอาชญากรหรือผู้ที่กระท าความผิดขั้นเด็ดขาดเพ่ือลดจ านวนของอาชญากรรมที่เกิดข้ึน 

ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการถูกล่วงละเมิดเพศเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยมากและเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาสังคม ในปัจจุบันการถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์และทุกสถานที่โดย
ที่เราไม่คาดคิดและไม่ทันได้ระวังตัว โดยลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีได้หลากหลายลักษณะไม่ว่าจะ
เป็น การจ้องมองหน้าอก เรียวขา การใช้สายตามองเรือนร่างอย่างส ารวจการแสดงท่าทางที่ส่อไปทางเพศ การ
โดนตัว และบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นการข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งเด็กและผู้หญิงโดยเพาะวัยรุ่นมักจะตกเป็น
เหยื่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครส่วนมากผู้ที่
เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นเด็กต่างจังหวัดมากพอสมควรและท าให้นักศึกษาต้อง
มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเรื่องของที่พักอาศัยและสภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการ
ระมัดระวังตนเองของนักศึกษาไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจึงส าคัญเพราะในบริเวณใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นแหล่งชุมชนและได้มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นเหตุท าให้
นักศึกษาต้องเรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุและเรียนรู้การป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้มองเห็นถึงปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการติดตามข่าวโดยบุคคล
ที่มักจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอยู่บ่อยครั้งคือกลุ่มนักศึกษา โดยสภาพความเป็นอยู่การเดินทางตลอดจน
พฤติกรรมและแต่งกายของนักศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้วิจัยจึง
ท าการตรวจสอบและเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการป้องกัน
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 ซ่ึงในฐานะที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรรัฐประศาสนบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาการป้องกันอาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้รับ
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือน าไปก าหนดในนโยบายและแผนเพ่ือการบรรเทาปัญหาอาชญากรรม
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิธีการในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆกับการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตเนื้อหา 

ผู้วิจัยมีเนื้อหาในการศึกษาวิจัยได้แก่การศึกษาการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยน ามาวิเคราะห์
กับ ตัวแปรอิสระอันได้แก่ชั้นปีการศึกษา สถานภาพ ที่พักอาศัยการติดตามข่าวสารอาชญากรรม พฤติกรรม
การเดินทางและการแต่งกาย ความกังวลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมตัวแปรตาม อันได้แก่  
การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิงด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
2. ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด และใช้วิธีสุ่มเลือกในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 400 คน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัย เรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลงานที่
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรม 

ความหมายของอาชญากรรม 
อาชญากรรม ในความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การกระท าหรือความ

ประพฤติอันถือว่าเป็นความผิดซึ้งผู้กระท าจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 
อาชญากรรม หมายถึง การกระท าผิดทางอาญาทั่วๆไป ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นความผิดและ

ก าหนดโทษไว้ชัดแจ้ง การพิจารณาว่าการกระท าใดจะเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมนั้นก็จะต้องแล้วแต่การ
พิจารณาของสังคมนั้น ว่าในขณะนั้นมีกฎหมายก าหนดไว้ชัดเจนว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดทางอาญา
และผู้กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายหรือไม ่(ปกรณ์ มณีปกรณ,์2537,หน้า 16-17) 

อาชญากรรม หมายถึง การกระท าที่ผิดกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ ง
เป็นเรื่องที่น่ากลัวและร้ายแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมมีปรากฏให้
คนทั่วไปได้รับรู้ทุกวัน โดยผ่าสื่อมวลชนต่างๆ ขณะที่บางคนอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมด้วย
ตัวเองบางคนอาจเป็นผู้กระท าผิดเสียเองหรือรู้จักผู้ประกอบอาชญากรรม (สุดสงวน สุธีศร,2547,หน้า 2) 

สรุปความหมายของอาชญากรรมว่าพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ ที่ผู้กระท ามีเจตนาละเมิดหรือละเว้นในสิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับให้
กระท าซึ่งหากผู้กระท าไม่มีเหตุผลมาแก้ตัวที่สมเหตุสมผลก็จะถูกลงโทษในความผิดที่ได้กระท า  (พรชัย ขันตี, 
2543, หน้า 1 อ้างถึงใน พเยาว์ ศรีแสงทอง, 2554, หน้า 7)  

สรุปได้ว่า อาชญากรรมคือ พฤติกรรมของบุคคลในการกระท าความผิดซึ่งการกระท าความผิดนั้นได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาว่าผู้ที่กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษตามความผิดที่ตนได้กระท าโดยการกระท า
ความผิดนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน และส่งผลอันตรายต่อความเรียบร้อยและความสงบ
สุขของสังคม 
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ประเภทของอาชญากรรม 
กลุ่มคดีอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พงศวุฒิ กิตติขจร, 2547 อ้างถึง ไชยยุทธลียะ วณิช, 2548) 
ได้ก าหนดกลุ่มคดีเป้าหมายที่บั่นทอนความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
คดีท่ีน่าสนใจซึ่งต้องควบคุมไว้ 5กลุ่มคดี ได้แก่ 

1. กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  
2. กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ  
3. กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
4. กลุ่มคดีที่น่าสนใจ  
5. กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  

แนวคิดเกี่ยวกับเหย่ืออาชญากรรม 
ความหมายเหยื่ออาชญากรรม 
ความหมายค าว่า“เหยื่อ”(Victim) ในแง่ของกฎหมายจะหมายถึง ผู้ที่ประสบผลร้ายหรือความเสียหาย 

ทั้งด้านชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าเหยื่ออาชญากรรมนั้น  
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (สราวุธ เบญจกุล,2551) 

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม หมายถึงบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของ
ผู้กระท าความผิด โดยปราศจากความยินยอม ซึ่งผู้เสียหายได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือทรัพย์สิน และ
ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดของตัวผู้ถูกท าร้ายอีกด้วย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะพลอยได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณร์้ายนั้นด้วย (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2537, หน้า 43) 
        ประเภทของเหย่ืออาชญากรรม 

แนวความคิดท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมและความไร้เดียงสาหรือความไม่เข้าใจ
ต่อเหตุการณ์ตลอดจนถึงการไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น (Mendelsohn 1977, p. 36อ้างถึงใน สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, 
2552, หน้า 9-15)  

Mendelsohn ได้แยกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมไว้ 6 ประเภท ดังนี้ 
1. เหยื่อที่ไร้เดียงสาอย่างหนึ่ง หมายถึง ผู้ที่เป็นเด็กหรือผู้ที่ประสบความทุกข์จากอาชญากรรม โดยที่

ตนเองไม่ได้มีความตั้งใจให้เกิดข้ึน 
2. เหยื่อที่มีความผิดน้อยกว่าอาชญากรและเหยื่อที่มีความเขลา ได้แก่ ผู้หญิงที่กระตุ้นให้กระท า

ในทางท่ีผิดและตนเองก็ต้องรับกรรมไปตลอดชีวิต 
3. เหยื่อที่มีความผิดเท่ากับอาชญากร เป็นเหยื่อที่กระท าด้วยความสมัครใจ ซึ่งได้จ าแนกเป็นประเภท

ย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
3.1 การฆ่าตัวตายโดยการโยนหัวโยนก้อย 
3.2 ฆ่าตัวตายตามเพ่ือน 
3.3 ฆ่าตายด้วยความต้องการของผู้ตายเนื่องมาจากโรคร้ายที่ไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้ 

4. เหยื่อที่มีความผิดมากกว่าอาชญากร แบ่งเป็นประเภท ได้ 2 ประเภท คือ 
4.1 เหยื่อที่กระตุ้นให้บางคนประกอบอาชญากรรม เช่น การแหย่ให้โกรธ เป็นต้น 
4.2 เหยื่อที่ยั่วยุหรือยั่วยวนให้ประกอบอาชญากรรม เช่น หญิงสาวที่ยั่วยวนให้ข่มขืน 
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5. เหยื่อที่มีความผิดมากท่ีสุดและเหยื่อที่มีความผิดตามล าพัง หมายถึง เหยื่อที่มีความก้าวร้าว เป็นผู้ที่
ผิดเพียงล าพังในการก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น คนที่รังแกคนอ่ืนจนต้องถูกฆ่าตายเนื่องจากการป้องกันตนเอง
จากฝ่ายตรงข้าม 

6. เหยื่อปลอมและเหยื่อในฝัน คือพวกที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการบริหารงานยุติธรรม โดยที่ 
คนพวกนี้ไม่ได้เป็นเหยื่อจริงๆเช่น พวกท่ีเป็นโรคจิตชนิดต่างๆ 

สาเหตุการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 (ส านักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524 อ้างถึงใน ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545, หน้า 147-154) 
1. ข่มขืนกระท าช าเราและฆ่า 

สถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ ซอยเปลี่ยว หมู่บ้านจัดสรรสร้างใหม่บริเวณอับสายตาพฤติกรรมเหยื่อ
อาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ 

เหยื่ออาชญากรรมมักเป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งเดินทางหรืออยู่เพียงล าพังในเวลาตอนกลางคืน
โดยเหยื่ออาชญากรรมมักจะมีความคุ้นเคยกับบริเวณและสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นอย่างดีจนเกิดความเชื่ อว่าไม่
น่าจะมีเหตุร้ายใด ๆ 

พฤติกรรมอาชญากรก่อนการก่อเหตุ อาชญากรจะอยู่เป็นกลุ่มมักมีจ านวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะนั่งดื่ม
สุราอยู่บริเวณหน้าปากซอยหรือปากทางเข้าหมู่บ้าน เมื่ออาชญากรเห็นหญิงผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมผ่านมา
เพียงล าพังก็จะเกิดความคึกคะนอง 

พฤติกรรมอาชญากรขณะเกิดเหตุเมื่อเหยื่ออาชญากรรมเดินถึงที่เปลี่ยวกลุ่มอาชญากรก็จะตรงเข้า
ประชิดตัว โดยจะใช้วิธีการล็อกคอหรือใช้มีดจี้เหยื่อ ไม่ให้ร้องและยอมท าตามแต่ถ้าหากเหยื่ออาชญากรรมดิ้น
หรือขัดขืน อาชญากรก็มักใช้วิธีบีบคอกดน้ าหรือใช้มีดแทงบริเวณทรวงอกจนเหยื่อแน่นิ่งไปจากนั้นก็ท าการ
ข่มขืนกระท าช าเรา และมักฆ่าเหยื่ออาชญากรรมท้ิงเพ่ือปกปิดอ าพรางคดี 

สาเหตุของเหยื่ออาชญากรรม (สุดสงวน สุธีสร, 2543, หน้า 19-22อ้างถึงใน สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, 
2552, หน้า 16) มีดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรม เนื่องมาจากการที่เหยื่ออาจยั่วยุเชิญชวนหรือเป็นเหตุของการกระท าความผิด จึงท าให้
พฤติกรรมของเหยื่อมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหรือวิถีชีวิตของเหยื่อเป็นสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อ 

2. บุคลิกภาพ คนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมส่วนมากจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่อ่อนแอขาดความ
เชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเองจึงมักยอมจ านนต่อทุกคนและ 
ทุกสถานการณ ์

3. ลักษณะทางชีวิภาพ เด็กผู้หญิงและคนชรามักจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
มากกว่ากลุ่มอ่ืนเนื่องจากบุคคล 3 ประเภทนี้ มีลักษณะอ่อนแอโดยธรรมชาตุ 

4. สถานที่ สถานที่ที่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมนี้หน่วยงานต ารวจหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาได้
ท าการศึกษาพบว่า สถานที่ที่หากใครก็ตามเข้าไปแล้วก็จะมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้แก่ ถนน 
สวนสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง (แท็กซ่ี) เป็นต้น 

5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวความคิดของส านักปฏิฐานนิยม (Positive) เชื่อว่า สาเหตุของ
การกระท าความผิด คือ ปัจจัยของกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม ทุกคนในสังคมอยู่ดีกินดี
ปัญหาอาชญากรรมก็ย่อมลดลงและส่งผลให้ปัญหาการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมลดลงเช่นกัน 
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6. การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
หากมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถด าเนินการลงโทษผู้กระท าความผิด

ตามกฎหมายหรือยับยั้งการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะท าให้เหยื่ออาชญากรรมรู้สึก
ท้อแท้ต่อกระบวนการยุติธรรม ตัวผู้กระท าผิดเองก็จะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและใช้ช่องว่างของกฎหมายและ
จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมกระท าความผิดเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้เกิดเหยื่ออาชญากรรมเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย
เช่นกัน 
แนวทางป้องกันอาชญากรรม 
 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (ชรินทร์ โกพัฒน์ตา, 2557, หน้า 15-16) ได้อธิบายถึงสาเหตุ
องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ของสามเหลี่ยม 3ด้าน คือ 

1. ผู้กระท าผิด/ คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการที่จะก่อเหตุหรือลงมือกระท า
ความผิด ต ารวจจะต้องด าเนินการลดหรือควบคุมคนร้ายในพ้ืนที่ให้หมดหรือมีปริมาณลดลง เช่น เฝ้าระวัง
บุคคลพ้นโทษควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมการระดมกวาดล้างการ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า เป็นต้น 

2. เหยื่อ(Victim)/ เป้าหมาย(Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของที่ผู้กระท าผิดหรือ
คนร้ายที่มุ่งหมายกระท าต่อหรือเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งต ารวจต้องออกเยี่ยมเยียนประชาชนเพ่ือให้ความรู้ใน
การปลอดภัย 

3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และ สถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่ผู้กระท าผิด
หรือคนร้ายมีความสามารถที่จะลงมือกระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรม ต ารวจจะต้องพยายามตัดช่อง
โอกาสของคนร้ายด้วยการออกตรวจของสายตรวจให้ค าแนะน าประชาชนในการปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ป้องกันเหตุ เช่นการเพ่ิมแสงสว่างการติดสัญญาณเตือนภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด และควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ 
การป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 2 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม (สุดสงวน สุธีสร, 2547, หน้า 101-102) โดยมีหลักปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. หลักการด้านความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ เป็นการยับยั้งผู้ที่จะกรท าความผิด โดยให้ยับยั้งชั่งใจว่า

ถ้ากระท าความผิดในขณะนั้นแล้วเขาอาจจะถูกจับกุมและถูกน าตัวมาลงโทษ  
2. หลักการในการแก้ไขตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมในชุมชน มุ่งที่ตัวบุคคลเพ่ืออบรมแนะน า

ตลอดจนการปลูกฝังแนวความคิดของการเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ  
3. หลักการด้านเครื่องมือป้องกันและการจัดตัวอาคารสถานที่เพ่ือให้การกระท าความผิดกระท าได้ยาก

ขึ้นโดยการน าเอาเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยในการป้องกัน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
การป้องกันอาชญากรรม สามารถแยกการป้องกันออกเป็น 3ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านข่าวสาร การให้ข่าวสารข้อมูลและความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนเพ่ือให้รู้ถึง

วิธีป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมตลอดจนการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรม 
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2. การให้ความช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ประชาชน เช่น การ
ส ารวจอาคารตึกแถวและน าในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม  

3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจการจัดก าลังสายตรวจในการตรวจท้องที่ โดยจะต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพอาชญากรรม สภาพพ้ืนที่และเป้าหมายในการออกตรวจการวางแผนในการใช้
ก าลังคนตามสถานภาพของอาชญากรรมในชุมชน และจัดก าลังพลให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ป้องกันและจับกุม 
แนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

ความหมายของการคุกคามทางเพศ 
 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) มี 2 ประเภท คือ ความหมายการล่วง
ละเมิดทางเพศโดยทั่วไป และ การล่วงละเมิดทางเพศในเชิงกฎหมาย 
1.  ความหมายการคุกคามทางเพศโดยทั่วไป  

เป็นการให้ความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมีนักวิชาการและ
นักวิจัยได้ให้ความหมายมากมาย ผู้วิจัยไดร้วบรวมและสรุปดังนี้ 
 การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ 
การสร้างความร าคาญกระอักกระอวนใจแก่อีกฝ่ายหนึ่ง (Bravo; & Cassedy 1992: 17; และ Brandenbrug. 
1997: 1) ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือด้านการลวนลามทางเพศในสถานที่ท างาน ฟาเลย์ (Farley. 1978:  
14-15) เป็นผู้เริ่มน าค านี้ขึ้นมาใช้ในการจัดท าหนังสือเรื่อง “Sexual Shakedown: The Sexual 
harassment on the job” ปี พ.ศ. 2521 โดยให้ค านิยาม การลวนลามทางเพศว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ชายซึ่ง
แสดงสิทธิในบทบาททางเพศเหนือหน้าที่การงานของผู้หญิงในฐานะเป็นคนงาน โดยพฤติกรรมดังกล่าว 
ปราศจากการตอบสนองและไม่ได้รับการเชื้อเชิญ รวมถึงการกระท าซ้ าๆซากๆ ที่เรียกร้อง หรือชักชวนให้มี
เพศสัมพันธ์ และการข่มขืน ซึ้งจะสอดคล้องกับโคชเรนและแมคคินนอล (Cochrane. 1993: 150; 
Mackinnon. 1979:1) โดยนิยามการคุกคามทางหรือการลวนลามทางเพศว่า เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศ 
ซึ่งผู้มีอ านาจเหนือกว่าบังคับให้ผู้หญิงต้องยอมรับพฤติกรรมทางเพศที่ผู้หญิงไม่ปรารถนาภายในบริบทของ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยมีพฤติกรรมการถูกสัมผัสโดยไม่ได้ขอร้อง การล่วงละเมิดความ
เป็นส่วนตัว และการถูกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งปราศจากการตอบสนองและไม่ได้รับการเชื้อเชิญจากค า
นิยามข้างต้นนี้ มีความคล้ายคลึงกัน คือ การคุกคามทางเพศ เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นที่
ต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง 
2. ความหมายการล่วงละเมิดทางเพศในเชิงกฎหมาย 

คณะกรรมการว่าด้วยความเสมอภาคและการโอกาสในการท างานของสหรัฐอเมริกา (1980:461; 
อ้างอิงจาก ชุดาปณี ชิบายาม่า.2548:14) โดยให้ค านิยามของการลวนลามทางเพศว่าเป็นพฤติกรรมใดๆก็
ตามท่ีไม่พึงประสงค์อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศ ซึ่งมีองค์ประกอบของการลวนลามทางเพศ ดังนี้ 

2.1 การกระท าการล่วงเกินทางเพศ เป็นการบังคับให้ยอมจ านนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยมี
ข้อตกลงหรือเงือ่นไขเกี่ยวกับการจ้างงานบุคคล 

2.2 การก่อให้เกิดการยอมจ านนหรือปฏิเสธ โดยยกเอาเงื่อนไขในการตัดสินใจว่าจ้างมาเป็นเครื่องมือ
ต่อรองต่อลูกจ้าง 
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2.3 การกระท าที่มีเจตนา หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของลูกจ้างอันเป็นการแทรกแซงต่อ
การท างานของบุคคลจะก่อให้เกิดการข่มขู่ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนสภาพแวดล้อมการท างาน 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกันแห่งสหภาพยุโรป (1990:3; อ้างอิงจาก Hazel.1995:7) นิยาม 
“การลวนลามทางเพศ” ว่าเป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่ผู้ถูกกระท าหรือผู้ตกเป็นเหยื่อไม่พึงประสงค์ 
(Unwelcome) หรือ ไม่ต้องการ (unwanted) ซึ่งพฤติกรรมนั้นแสดงออกทางวาจากริยาท่าทาง การสัมผัส
ทางเนื้อตัวที่ไม่พึงปรารถนา หรือการชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ ที่สร้างผลเสียต่อเกียรติภูมิของหญิง  

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (๒๕๕๘) กล่าวว่าการล่วงละเมิดทางเพศ  หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด สายตา หรือท่าที รวมถึงบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งควรรู่จักวิธี
ป้องกันตนเองและใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด  

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (๒๕๕๘)ได้เสนอวิธีการป้องกันกันถูกลวนลามทางเพศไว้ดังนี้ 
สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

1. แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท าและถอยห่างจากการถูกคุกคามทางเพศนั้น 
2. ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า  
3. บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือถ่ายภาพ (หากท าได้) 
4. บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา 

และสถานที่เกิดเหตุค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึง 
หรืออยู่ในเหตุการณ ์

5. แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันท ี
6. หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 

บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็ได้ 
7. กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 
แนวทางการป้องกันตนเอง 

1. ไม่ควรไปคนเดียว ควรจะมีเพ่ือนไปด้วย 
2. อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า อย่าหลงเชื่อคารมแม้ว่าจะแสดงท่าทางเป็นมิตร 
3. ควรหลีกเลี่ยงการแตะเนื้อต้องตัวหรือสัมผัสอวัยวะทักส่วน 
4. เมื่อเกดิปัญหาต้องหาทางแก้ โดยปรึกษาพ่อแม่ หรือผู้ที่ไว้ใจได้ 

การเตรียมความพร้อมในการเดินทาง 
การเดินทางเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคนในปัจจุบันที่จะช่วยให้รอดพ้นและปลอดภัยจาก

เหตุร้ายต่างๆ โดยเฉพาะการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ซึ่งทุกครั้งในการเดินทางเราควรเตรียมความพร้อมดังนี้ 
1. การเดินทางโดยรถโดยสารหรือรถประจ าทาง 

1.1 ไม่ควรพุดคุยกับคนแปลกหน้า หรือบอกว่าก าลังจะเดินทางไปไหน 
1.2 เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนเส้นทางได้เสมอเม่ือตกอยู่ในภาวะคับขัน 
1.3 ไม่ควรนั่งท้ายรถโดยสารเพียงล าพัง ควรนั่งบริเวณท่ีมีคนส่วนใหญ่นั่งเพื่อความปลอดภัย 
1.4 ถ้าสังเกตพบว่ามีคนติดตาม หลังลงจากรถอย่างผิดปกติ ให้รีบเดินตรงไปยังสถานที่ที่มี

คนอยู่เป็นจ านวนมาก 
2. การเดินทางด้วยรถรับจ้าง รถแท็กซ่ี ควรปฏิบัติดังนี้ 
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2.1 สังเกตบุคลิกท่าทางของคนขับถ้าไม่น่าไว้วางใจก็ควรลงจากรถในที่ชุมชน 
2.2 ก่อนขึ้นรถควรสังเกตอชนิดลักษณะ และหมายเลขทะเบียนรถรวมทั้งจดจ าชื่อ นามสกุล

คนขับที่ติดป้ายไว้ในรถ 
2.3 ตรวจสอบว่าที่จะล็อกประตูอยู่ตรงไหนและสามารถเปิดล็อกประตูได้อย่างไร 

3. การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ควรปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ควรจอดรถในที่ท่ีมีแสงสว่าง 
3.2 สังเกตว่ามีคนแปลกหน้าตามมาหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบภายในและรอบบริเวณก่อน

เปิดประตูรถเข้าไป 
3.3 ปิดประตู ล็อกประตูทุกด้าน พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยทึกครั้งก่อนสตาร์รถ 
3.4 ไม่รับคนแปลกหน้าขึ้นรถ และไม่ควรทิ้งสิ่งมีค่าไว้ในรถ 
3.5 ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและคับขัน หากถูกจี้ในขณะขับรถควรตั้งสติ และคิดหาวิธีแก้

สถานการณ์อย่างรอบคอบ เช่น การขับรถไปเฉี่ยวชนคนอ่ืน การขับรถไปยังชุมชนที่มรการจราจรคับ
คั่ง เพ่ือใช้เป็นวิธีเอาตัวรอด เป็นต้น 
4. เมื่ออยู่บนถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะจะต้องระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย ดังนี้ 

4.1 สังเกตว่ามีคนติดตามมาหรือไม่ ถ้ามรพิรุธไม่ควรเข้าบ้านตนเอง ให้แวะขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

4.2 ไม่ควรเดินบนถนนตรอกซอกซอยที่มืดและเปลี่ยว บริเวณท่ีดินหรือตึก รกร้าง โดยเฉพาะ
เวลากลางคืน ควรหลีกเลี่ยงการรอรถประจ าทางที่ป้ายเพียงล าพัง 

4.3 หลีกเลี่ยงการสวมหูฟัง วิทยุ เครื่องเสียง ขณะเดิน หรือขณะที่รอรถประจ าทาง หรือยืน
ข้างถนน และถ้าหากมีคนมาถามทางโดยสารมีท่าทางพิรุธ ควรระมัดระวังตนเองโดยการหนีห่างออก 

4.4 ควรหาเครื่องมือป้องกันตนเองติดตัวไปในขณะเดินทาง เช่น สเปรย์พริกไทย 
การเตรยีมพร้อมเมื่ออยู่ที่บ้าน 

 บ้านถือว่าเป็นสถานที่ท่ีปลอดภัยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีอันตรายแฝงอยู่ด้วยโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการล่วงละเมิดทางเพศที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ว่าภัยจะมาถึงตัวเมื่อไหร่หากเรามรการเตรียมพร้อม
ตลอดเวลาก็จะสามรถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากที่ล่วงละเมิดทางเพศได้ ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบประตูหน้าต่าง โดยล็อกให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน 
2. ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามหากสงสัยหรือผิดสังเกตให้รีบ

แจ้งผู้ปกครองหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจทันที  
3. ควรเปิดวิทยุ หรือโทรทัศน์ในบ้าน เพ่ือให้คนภายนอกเข้าใจว่ามีคนอยู่หลายคนและไม่ควรบอกให้

ใครรับรู้ด้วยว่าอยู่บ้านเพียงล าพังคนเดียว 
4. การติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะในกรณีที่คนร้ายทราบ

หมายเลขโทรศัพท์และโทรเข้ามาซึ่งหากไม่มีผู้รับสายเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติก็จะท างาน ท าให้คนร้าย
ทราบได้ว่าไม่มีคนอยู่ในบ้าน นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนร้าย สามารถเข้ามาในบ้านได้อย่างง่ายดาย 
           5. การเลี้ยงสุนัข เพราะสุนัขสามารถช่วยส่งสัญญาณเตือนให้ทราบได้ว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาท า
ให้เราสามารถเตรียมพร้อมในการระมัดระวังตนเองได้ทันที 
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            6. ควรระมัดระวังตนเองในการอยู่บ้านเพียงล าพังกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ แม้จะเป็น
บุคคลที่เป็นเครือญาติก็ตาม 
การเตรียมตัวของตนเอง 
             สิ่งส าคัญท่ีสุดที่จะสามารถช่วยในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ดีที่สุดประการหนึ่งนั่นคือ 
ตนเอง ซึ่งการเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นั้น มีดังนี้ 
            1. ควรแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม เหมาะสมกับวัย และรู้จักกาลเทศะโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่บางเกินไปกางเกงหรือกระโปรงสั้นเกินไปทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการยั่วยุทางอารมณ์ของเพศตรงข้าม 
            2. หลีกเลี่ยงการไปพบหรือการรับสิ่งของจากคนแปลกหน้า หรือคนท่ีเพ่ิงรู้จักกัน 
            3. หลีกเลี่ยงการกลับบ้านในเวลาดึกดื่นมืดเพียงล าพัง ควรจะให้พ่อแม่ญาติพ่ีน้องมาคอยรับที่ป้ายรถ
ประจ าทางสถานีขนส่ง หรือตามสถานที่นัดหมายซึ่งหากจ าเป็นจะต้องกลับบ้านดึกๆ ก็ควรที่มีเพ่ือนกลับด้วย 
             4. ควรบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ เช่น มีคนติดตามหรือมีท่าทีลวนลาม ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือ
ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจให้ทราบ 
             5. หลีกเลี่ยงสถานบันเทิงหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การอยู่ใน
ที่ลับตากับเพศตรงข้าม การมั่วสุมดูสื่อที่ไม่เหมาะสม เช่น คลิปวิดีโอ เกม ภาพลามก เป็นต้น  
             6. ควรฝึกทักษะการป้องกันตนเองจาการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่างๆ เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการป้องกันตัว เป็นต้น 
             7. เมื่ออยู่ในสถานการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต้องรู้ จักควบคุมอารมณ์ฝึกฝนตนเองให้มีสติ 
สามารถเผชิญต่อปัญหา และหาทางแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 
เทคนิคการใช้อวัยวะและสิ่งของใกล้ตัวเป็นอาวุธ 
              1. เทคนิคการใช้อวัยวะ อวัยวะในร่างกายของคนเราสามารถใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้หลายอย่าง ได้แก่ มือ  สันมือ ฝ่ามือ หลังมือ สันเท้า เป็นต้น 
              2. เทคนิคการใช้สิ่งของใกล้ตัวเป็นอาวุธ นอกจากการใช้อวัยวะเพ่ือป้องกันตัวแล้ว บางครั้งเราอาจ
หยิบฉวยสิ่งของที่มีอยู่ เช่น ของใช้ในกระเป๋า หวี ลูกกุญแจ ปากกา ดินสอ ร่ม รองเท้า ฯลฯ เป็นอาวุธได้อีก
ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
                       2.1 การใช้หวี โดยใช้ด้ามหวีแทงบริเวณใต้คาง หรือใช้หวีข่วนใบหน้าคนร้าย 
                       2.2 การใช้กุญแจ โดยใช้กุญแจแทงบริเวณใต้ลูกกระเดือกหรือแทงเข้าท่ีลูกตา 
                       2.3 การใช้ปากกาหรือดินสอ โดยใช้ปากกาหรือดินสอทิ่มไปที่หลังมือของคนร้าย 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หลังจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีการป้องกันตนเองไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและการป้องกัน

อาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยขอ
น าเสนอเป็นผังอนุกรม (Mapping Series) ดังต่อไปนี้  
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยการวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้สถิติและตัวเลขเป็นหลัก 
 แหล่งข้อมูลการวิจัย 

แหล่งข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท อันได้แก่ 1) แหล่งทุติยภูมิ  
อันได้แก่ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลมาก่อนหน้านั้นซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาใช้ออกแบบวิจัยและอภิปรายผล 2) แหล่งปฐมภูมิ อันได้แก่การตอบแบบสอบถามเพ่ือในการเก็บข้อมูล

ความกังวลลต่ออาชญากรรมด้าน
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

พฤติกรรมทั่วไป 
1. การเดินทางของนักศึกษา 
2. การใส่กางเกงขาสั้นของนักศึกษา 
3. การใส่เสื้อรัดรูป/สายเดี่ยวเกาะอกของ
นักศึกษา 

การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของนักศึกษาหญิงด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
1. การสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวของนักศึกษา 
2. การบันทึกชื่อคนขับรถ/ทะเบียนรถแท็กชี่ที่ใช้
บริการ 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.ชั้นปีการศึกษา 
2.ที่พักอาศัย 
3.สถานภาพ 

พฤติกรรมการติดตามข่าวสารข่าวสาร 
1.การติดตามข่าวสารอาชญากรรมของ
นักศึกษา 
2. ช่องทางการติดตามข่าวสารอาชญากรรม
ของ 
3. การคุยอาชญากรรมของนักศึกษา 
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ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาภาคปกติ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีเป็นค าถามประเภท Multiple Choices และมีการวัดระดับแบบ Ordinal Scale
และแบบNominal Scale 

การเก็บข้อมูล 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบรายละเอียดของคุณลักษณะประชากรที่แน่ชัด แต่ต้องการให้ตัวอย่างที่

รวบรวมสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ในระดับหนึ่ง เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มในกลุ่ม Non Probability Sampling การเก็บข้อมูลด าเนินการระหว่างวันที่ 
10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561 ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 400 ชุด เมื่อน ามาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการ 
Cronbach’s Scale Reliability พบว่าค่า Alpha = .8151 หรือ มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 81.51 ผู้วิจัยจึง
น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติต่อไป 

การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการประมวลผลของการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ 1)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ กับ ค่าร้อยละ 2) สถิติอ้างอิงเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ ตาราง
ไขว้และค่า Chi-square 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาจาก นักศึกษาหญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่3ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่คนเดียวซึ่งมีรายได้/รายรับต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด นักศึกษามักจะติดตามข่าวอาชญากรรมเมื่อเกิดกระแสการติดตามข่าว
อาชญากรรมของคนในครอบครัวจะติดตามเมื่อเกิดกระแส ส่วนการติดตามข่าวอาชญากรรมของเพ่ือนจะ
ติดตามเมื่อเกิดกระแสและพบว่าจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นส่วนมาก ช่องทางการคุยข่าว
อาชญากรรมพบว่าจะมีการคุยข่าวอาชญากรรมกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา
อินอุทัย (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุขอ าเภอเมืองชลบุรี 

พฤติกรรมการเดินทางพบว่านักศึกษาจะเดินทางโดยมีเพ่ือนร่วมทางบ้าง และมีพฤติกรรมการแต่งกาย
ในชีวิตประจ าวัน โดยการใส่กางเกงขาสั้น และ ใส่เสื้อรัดรูป/สายเดี่ยว/เกาะอก เป็นบางครั้ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย(2551) ศึกษาเรื่องผู้หญิงไทยกับภัยอาชญากรรมทางเพศ 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพ่ือศึกษาวีธีการการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยการจด
บันทึกชื่อคนขับรถ/ทะเบียนรถแท็กซี่ที่ใช้บริการเป็นบางครั้งและพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะมีการสังเกต
สิ่งผิดปกติรอบตัวเป็นบางครั้งเช่นกัน 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆกับการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความกังวลในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ชั้นปีที่พักอาศัยสถานภาพที่
แตกต่างกันท าให้มีความกังวลเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในทาง
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ตรงกันข้ามพบว่า การติดตามข่าวสารอาชญากรรมของนักศึกษา ของคนในครอบครัวของเพ่ือน และการ
เดินทาง ตลอดจนการแต่งกายการใส่กางเกงขาสั้น การใส่เสื้อรัดรูปสายเดี่ยวเกาะอกของนักศึกษาที่แตกต่าง
กันไม่ท าให้มีความกังวลเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และเม่ือเปรียบเทียบความกังวลการถูกล่วงละเมิดทางเพศกับการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม พบว่าความกังวลเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศแตกต่างกัน ส่งผลให้การป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาในการสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวและการบันทึกชื่อคนขับรถ/ทะเบียนรถ
แท็กซี่ที่ใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่า การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งนักศึกษาหญิงมีความกังวลมากในเรื่องของ
การเกิดอาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากสภาพของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดการว่างงาน และที่ส าคัญความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และท าให้เกิดอาชญากรรมอยู่รอบด้านและท าให้ประชาชนไม่ไปอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของสุดสงวน สุธีสร (2547, หน้า2) ที่กล่าวว่า อาชญากรรม เป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ากลัวและร้ายแรง เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการเข้าไป
เกี่ยวข้อง ข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมมีปรากฏให้คนทั่วไปรับรู้แทบทุกวัน โดยผ่านทางสื่อมวลชลต่างๆ หรือ  
บางคนอาจมีประสบการณ์เก่ียวกับอาชญากรรมด้วยตนเอง 
 นอกจากนี้อาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยใกล้ตัวของคนในสังคม ดังนั้นคนใน
สังคมรวมทั้งนักเรียน/นักศึกษาด้วยไม่ควรมองข้าม ที่ต้องช่วยกันป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลย สอดคล้องกับแนวคิดของสุทธิรัตน์ ขจรเวคิน(2554,หน้า 22-26) และแอ๊ด ฤทธิตา
(2552,1หน้า 14) กล่าวว่า แนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community relation approach) การป้องกัน
อาชญากรรมในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันชีวิตร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเองและของผู้อื่น 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าความกังวลเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่แตกต่างท าให้มีนักศึกษาที่
สังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวแตกต่างกันกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย(2551) ศึกษาเรื่อง 
ผู้หญิงไทยกับภัยอาชญากรรมทางเพศมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ 
สถานที่ ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และสถานการณ์ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้ที่ถูกข่มขืนกระท าช าเรา 
พบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศคดีข่มขืนในสังคมไทย คือ นักศึกษา  
ซึ่งการสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในป้องกันอาชญากรรมทางเพศได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสุดสงวน สุธีสร(2547, หน้า 122-125) ได้กล่าวถึง แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมในคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ อาชญากรรมประเภทนี้จะมีลักษณะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการ
เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของจ านวนประชากรจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยสภาวะทาง
เศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้รูปแบบของอาชญากรรมหรือแผนประทุษ
กรรมของคนร้ายมีลักษณะโหดร้ายและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่มีสาเหตุว่าเคยโกรธเคือง
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กันมาก่อน ดังนั้นเราควรหัดสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เช่นหากพบสิ่งผิดปกติก็ควรรีบแจ้งเจ้าหน้า
ทันที เพ่ือเป็นการป้องกันตนเองให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าความกังวลเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่แตกต่างกันท าให้มีการบันทึก
ชื่อคนขับรถ/ทะเบียนรถแท็กซี่ที่ใช้บริการแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิศพล รักษาธร รม,     
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ , ประพนธ์ สหพัฒนา  (2559) ศึกษาเรื่อง ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศ
ของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซ่ี)ในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1) ระดับ
ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสารรถแท็กซี่ 2) ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความหวาดกลัว
อาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสารรถแท็กซี่ พบว่าระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิง
ต่อการใช้บริการรถแท็กซี่อยู่ในระดับมากซึ่งระดับความหวาดกลัวนั้นได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่แตกต่างกันจากปัจจัยส่วนบุคคล และสอดคล้องกับวิธีการ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2558) ได้เสนอวิธีการป้องกันการเตรียม
ความพร้อมในการเดินทางการเดินทางเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคนในปัจจุบันเรา ไม่สามารถ
คาดคิดได้ว่าในระหว่างการเดินทางนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างการรู้จักเตรียมความพร้อมและป้องกัน
ตนเองในการในการเดินทางนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้รอดพ้นและปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆโดยเฉพาะการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ซึ่งทุกครั้งในการเดินทาง 

ซึ่งจากผลกาวิจัยจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยใกล้ตัวของคนในสังคม 
ดังนั้นคนในสังคมรวมทั้งนักเรียน/นักศึกษาด้วยไม่ควรมองข้าม ที่ต้องช่วยกันป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึ้น
น้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลยสอดคล้องกับแนวคิดของสุทธิรัตน์ ขจรเวคิน(2554,หน้า 22-26)และแอ๊ด ฤทธิตา
(2552,1หน้า 14) กล่าวว่า แนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community relation approach) การป้องกัน
อาชญากรรมในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันชีวิตร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน และนอกจากนี้จากการศึกษายังวิจัยพบว่า
การสังเกตสิ่งผิดปกติรอบๆตัวและการจดบันทึกเลขทะเบียนหรือชื่อคนขับรถแท็กซี่ ก็ถือว่าเป็นวีธีการป้องกัน
ตนเองในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้  
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่า ร้อยละ 67 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความกังวลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศและพบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อยู่ในระดับกลาง กล่าวคือ มีพฤติกรรมการบันทึกชื่อคนคนขับรถ 
/ทะเบียนรถแท็กชี่ที่ใช้บริการ และการสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวบ้างเป็นบางครั้ง ผู้วิจัยจึงเสนอว่าอาชญากรรม
สามารถเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือนักศึกษาควรที่จะระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นและจัดท าสื่อรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยในการเดินทาง
ควรจดบันทึกชื่อคนคนขับรถ/ทะเบียนรถแท็กชี่ที่ใช้บริการเป็นประจ าเวลาเดินทางควรมีเพ่ือนร่วมทางไปด้วย
และใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์โดยการถ่ายรูปทะเบียนรถที่ใช้บริการส่งไปให้คนที่รู้จักเพ่ือเป็นการช่วยให้
คนขับรถแท็กซี่ไม่กล้าที่จะก่ออาชญากรรม และคอยสังเกตสิ่งผิดปกติตลอดเวลาเพ่ือเป็นการป้องกันตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ในระดับหนึ่ง และ เสนอให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติออกนโยบายไปยังโรงพักในละแห่ง ให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจควรเข้มงวดกับการจัดสายตรวจให้มากขึ้น
และเข้ามาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นการลดและป้องกันการเกิดอาชญากรรม และนอกจากนี้
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มหาวิทยาลัยควรจ าลองเหตุการณ์เสมือนจริงในการเอาตัวรอดขณะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเพ่ือให้นักศึกษา
ได้เห็นภาพและสามารถน ามาปฏิบัติได้เม่ือตกอยู่ในสถานการณ์นั้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ศึกษาเปรียบเทียบกับการป้องกันตนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากนี้ว่ามี

ความคล้ายคลึงกันหรือไม ่เพ่ือน ามาใช้ในงานนโยบายแผนป้องกันอาชญากรรมต่อไป 
ศึกษาเปรียบเทียบกับการป้องกันตนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านอ่ืนๆพร้อมศึกษาความผิดนั้น

ฐานนั้นๆอย่างละเอียดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้เสนอเป็นมาตรการเป็นกรอบกฎหมายต่อไป 
ผู้วิจัยเสนอให้ผู้ที่ท าวิจัยเรื่องนี้ขยายขอบเขตความกว้าง ความลึก ของประชากรและเนื้อหามากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่าน
ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เมธี สูตรสุคน และ อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ที่ได้ให้ค าชี้แนะ
และตรวจสอบรายงานการวิจัยทุกขั้นตอนและได้แนะน าการศึกษาการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมให้ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้    
แก่ผู้ศึกษา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยไมตรีที่อบอุ่นเป็นกันเอง 

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดทุกท่านที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัย 
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