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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

คลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ านวน 183 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า  

1. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ี จากองค์ประกอบ 8 ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีคุณภาพชีวิตการท างาน

มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านการบูรณาการด้านทางสังคม ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

ชุมชน ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความสมดุล

ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

ตามล าดับ 

2. ผลการทดสอบการสมมติฐาน พบว่าบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ที่มีระยะเวลา

ในการท างานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1. บทน า 
 ด้วยทรัพยากรมนุษย์คือต้นทุนที่ ส า คัญที่ จะน าองค์กรสู่ความส า เร็จ  บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ โดยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญ

คุณภาพชีวิตที่ดีของทรัพยากรมนุษย์จึงก าหนดและจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ

ทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ี 1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 34 

บัญญัติว่าการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า-โดยให้ข้าราชการปฏบัิติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี(ส านักงาน ก.พ., 2551) 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559)ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์-ให้คนท างานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ความสุข-(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,-2554) 3) เกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2558 หมวดที่ 5 การมุ่นเน้นทรัพยากร

บุคคล ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยมิติที่ 5 เกี่ยวข้อง

กบัเร่ืองคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน  (ส านักงาน ก.พ.ร., 2557) 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรจึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรกรมให้มี

ความเป็นมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรกรมปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยตัวช้ีวัดในปี 

พ.ศ. 2562 บุคลากรกรมฯ ต้องปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพ่ิมขึ้ นเป็นร้อยละ 80 แต่ผลส ารวจ

ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า บุคลากรมี

ความสขุอยู่ในระดับมากเพียงร้อยละ 53.7 (ระดับมากที่สุด ร้อยละ 19.7 และระดับมาก ร้อยละ 

34.0) อกีทั้งยังพบปัญหาการโอน/ย้าย /ลาออก ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับปัจจุบัน

กรมฯ มีภาระงานเพ่ิมข้ึนต้องปฏบัิติงานเชิงรุก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ อีกทั้งโลก

ยังมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง-และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในระดับประเทศ ภมิูภาค จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ลดลง ดังน้ันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงจ าเป็นต้องมีการ

ก าหนดนโยบายเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่อไป 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือรองรับต่อการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามแผนปฏบัิติราชการ 4 

ปี (พ.ศ. 2559-2562) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 

 

488



2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละ

เสรีภาพจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

        3.1  ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ปฏิบัติ 

งานในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงาน

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ส านักงานคุ้มครองพยาน กองส่งเสริม

สิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กลุ่มผู้เช่ียวชาญ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จ านวนทั้งสิ้น 325 คน ประกอบด้วย ดังน้ี 

1. ข้าราชการ จ านวน 123 อตัรา 

2. พนักงานราชการ จ านวน 61 อตัรา 

3. พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 141 อตัรา 

3.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประเภท ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างานที่กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด และให้เลือกตอบพียงข้อละ1 

ตัวเลือกเทา่นั้น จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่วัดค่าตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 8 ด้าน จ านวน 42 ข้อ คือ 

1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ   จ านวน  5  ข้อ 

2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ  จ านวน  5  ข้อ 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล    จ านวน  5  ข้อ 

4. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน    จ านวน  5  ข้อ 

5. การบูรณาการด้านทางสงัคม    จ านวน  6  ข้อ 

6. ธรรมนูญในองค์กร     จ านวน  5  ข้อ 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตด้านอื่นๆ  จ านวน  5  ข้อ 

8. การเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัชุมชน    จ านวน  6  ข้อ 
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 ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 1. ระดับความคิดเหน็มากที่สดุ    ระดับการให้ค่าคะแนน  5 คะแนน 

 2. ระดับความคิดเหน็มาก     ระดับการให้ค่าคะแนน  4 คะแนน 

 3. ระดับความคิดเหน็ปานกลาง  ระดับการให้ค่าคะแนน  3 คะแนน 

 4. ระดับความคิดเหน็น้อย     ระดับการให้ค่าคะแนน  2 คะแนน 

 5. ระดับความคิดเหน็น้อยที่สดุ    ระดับการให้ค่าคะแนน  1 คะแนน 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยจะเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  3.3.1 ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการเกบ็แบบสอบถาม 

  3.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 200 ชุด 

  3.3.3 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อน 

ที่จะน ามาประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์จะส าเนาแบบสอบถามเพ่ิมเติมและด าเนินการ 

เกบ็เพ่ิมให้ครบ 

3.4  วิธีการวิเคราะหข์อ้มูลหรือสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  3.4.1 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

น ามาลงรหัสเลข (Code Book) ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน 

 2. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทกึลงในโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

Statistical Package for Social Science (SPSS) เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเกบ็และค านวณหา

ค่าทางสถิติแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยน าเสนอผลการศึกษาใน

รูปแบบตารางการวิเคราะห์และน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ และน าผลการศึกษาที่ได้มาจาก

การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ผู้วิจัย

จะน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 3.4.2 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

การพรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติอ้างองิ ดังน้ี 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่  (Frequencies 

Descriptive) บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ประเภท ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างานที่กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 
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2. ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย 

1. ใช้ค่า T-test เพ่ือเปรียบเทยีบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

กรณีที่มีตัวแปรอสิระ 1-2 กลุ่ม  

2. ใช้ค่า F-test (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทยีบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 กรณีที่มีตัวแปรอิสระต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least 

Significant Different (LSD) 

 

4. ผลการวิเคราะห ์

 

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและ

ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพในภาพรวม 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน Mean S.D ระดบั 

1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2.96 0.845 ปานกลาง 

2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ 3.23 0.797 ปานกลาง 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.44 0.818 ค่อนข้างสูง 

4. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  3.08 0.909 ปานกลาง 

5. การบูรณาการด้านทางสงัคม 3.75 0.688 ค่อนข้างสูง 

6. ธรรมนูญในองค์กร 3.48 0.810 ค่อนข้างสูง 

คุณภาพชีวิตการท างาน Mean S.D ระดบั 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตด้านอื่นๆ  3.31 0.747 ปานกลาง 

8. การเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัชุมชน 3.71 0.817 ค่อนข้างสูง 

รวม 3.37 0.596 ปานกลาง 

 

5. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

        5.1 สรุปผลการวิจยั  

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.7 มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 30 ปี มากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีสถานภาพ

โสดมากที่สดุ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  มีประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการมากที่สุด 

จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้าราชการมีระดับต าแหน่ง

ปฏิบัติการมากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่กรม

คุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพจ านวน 1-3 ปี มากที่สดุ คือ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4  

5.1.2  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี จากองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 4 

ด้าน และมีระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านการบูร

ณาการด้านทางสงัคม ด้านการเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัชุมชน ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่

ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน และด้านค่าตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับ  

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการสมมติฐาน พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ประเภท ระดับต าแหน่ง แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย แต่พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านระยะเวลาในการท างานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

5.2 อภิปรายผล 

ผลการศึกษา เร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ” ผู้วิจัยน าผลการศึกษาที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ผ่านมาในการอภิปรายประกอบกับแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งน้ีผู้วิจัยก าหนดประเดน็การอภิปราย

ผลให้สอดคล้องกบัค าถาม วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ พบว่า-บุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง-โดยด้านที่เห็นเด่นชัด คือ ด้านการบูรณาการด้านทางสังคม และด้านการ

เกี่ยวข้องสมัพันธก์บัชุมชน ซ่ึงค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย 

ใบมะลิ (2555, น.88-90) ที่ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษระดับ
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ปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพบว่า เจ้าหน้าที่คดีพิเศษระดับปฏิบัติการ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ มีค่าเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ตามล าดับ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็น

หน่วยงานที่มีภารกิจช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ ทั้งที่เป็นผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชน จากภารกิจกรมดังกล่าว 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีส่วนช่วยเหลือและบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ได้ย่างชัดเจน 

บุคลากรกรมฯทุกคน จึงตระหนักได้ว่าตนเองมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ดังค าขวัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถี

ชีวิตแห่งความเป็นธรรม” อีกทั้ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสาย

บังคับบัญชาสั้น ด้วยจ านวนอัตราคนที่น้อย จึงท าให้บุคลากรทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานทั้งระดับเดียวกันหรือระดับต ่ากว่า เกิดความใกล้ชิดระหว่างกัน มี

การสั่งงานโดยตรง ประกอบกับหน่วยงานเล็งเห็นความส าคัญในการท างานเป็นทีม จึงมีการ

ส่งเสริมและมีกิจกรรมให้เกิดการท างานร่วมกัน สิงน้ีเองจึงเป็นส่วนสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ท าให้บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนมาก มี

ความพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน 

ของติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530, น.266) ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตการท างานที่มีศักด์ิศรีเหมาะสมกับ

เกียรติภมูิของความเป็นมนุษย์ของบุคลากร ซ่ึงเป็นชีวิตการท างานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ

สามารถสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย และสอดคล้องกับแนวคิด

องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ Richard E. Walton (อ้างถึงใน ส านักงาน ก.พ., 

2550, น.24) การบูรณาการด้านทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับนับถือ และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน คือ การให้ความ

ร่วมมือในการท ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม การมีส่วนรับผิดชอบต่อสงัคม 

ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตการท างานน้อยที่สดุ คือ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

ซ่ึงค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง หากเม่ือเปรียบเทยีบกบัจ านวนปริมาณงานที่มากเทยีบกับจ านวน

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการด้านอื่นๆ อาจไม่เพียงพอต่อความจ าเป็น อีกทั้งบุคลากรส่วนมาก

อาจจะต้องปฏบัิติงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทน เน่ืองจากปริมาณงานที่มาก จึงต้องอุทศิ และ

เสียสละเวลาส่วนตัว แต่ค่าตอบแทนที่ได้รับกลับไม่คุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายคุณภาพ

ชีวิตการท างาน ของเกส (Guest, 1992, pp.76 อ้างถึงใน วิยะดา เขียวจันทร์, 2545, น.6) ได้

ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า ปฏกิริิยาของปัจเจกบุคคลต่อการท างานหรือผลที่เกิด

ขึ้ นกับปัจเจกบุคคล อันเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการท างาน น่ันคือ คุณภาพชีวิตการท างานอาจ

หมายถึง ความรู้สึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของการท างาน เช่น ความรู้สึกเกี่ยวกับ

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิด
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องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ Richard E. Walton (อ้างถึงใน ส านักงาน 

ก.พ., 2550, น.24) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 

คือ การได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เพียงพอในการด ารงชีวิตที่เป็นธรรมเม่ือ

เปรียบเทยีบกับต าแหน่งงานอื่นที่คล้ายคลึง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุเนตร นามโคตศร 

(2553) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรด้าน

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2551) ที่ได้ศึกษา

คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างช่ัวคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย รามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และพบว่า คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงและโอกาส

ความก้าวหน้าจะมีคะแนนเฉล่ียต ่าสดุ 

 5.2.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า บุคลากรกรมคุ้มครอง

สทิธแิละเสรีภาพที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ประเภท และระดับต าแหน่ง แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต

การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีระยะเวลา

ในการท างานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน ในภาพรวม

แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ โดยกลุ่มที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ กลุ่มที่มี

ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ อาจยังมีความรู้สึกสนุกกับงานที่ได้

ท า อกีทั้งอาจยังไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองส าคัญต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกับกลุ่มที่มี

ระยะเวลา 4 – 6 ปี ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานต ่าที่สุด สาเหตุอาจเน่ืองมาจากระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน บางคนอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานต่างๆ อีกทั้งต้องทนกับ

สภาพสิ่งแวดล้อมที่คิดว่าไม่มีความปลอดภัย บรรยากาศที่จ าเจ ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมๆอาจเป็นสาเหตุท าให้ชีวิตขาดความสมดุลระหว่างงาน 

ครอบครัว เพ่ือน และอาจไม่มีความสุขในการท างานในที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของ

ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย 

(Physical Needs) และด้านความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety 

Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์กจ็ะแสวงหาความ

ต้องการด้านความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุเนตร นามโคตศร (2553) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

การทางานในภาพรวมซ่ึงจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลน้ันไม่พบความแตกต่างอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย ใบมะลิ (2555) ที่ได้

ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษระดับปฏบัิติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

พบว่า ประสบการณ์ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

 

6. ขอ้เสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการปรับปรุงโดยเรียงล าดับจาก

ค่าเฉล่ียน้อยที่สดุไปหามาก สรุปข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 

1. ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.96 ข้อที่มี 

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น เงิน ค่าครองชีพ สวัสดิการกู้ยืมเงิน 

เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านน้ี พบว่ามีความแตกต่างกัน คือ 

สถานภาพ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่มีสถานภาพโสดและ

สมรส มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่ากลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง กรมฯจึงควรให้ความส าคัญ

ต่อกลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ดังน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการจัดท าแผน

ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้ง

แผนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้กับบุคลากร อีก

ทั้งอาจช่วยยังลดปัญหาการโอน ย้าย ลาออก ของบุคลากรกรมฯ โดยส ารวจความต้องการด้าน

สวัสดิการจากบุคลการกรมฯ เน่ืองจากปัจจุบันกรมฯมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมฯอยู่

แล้ว แต่อาจไม่ตรงตามความต้องการ ดังน้ัน หากมีการส ารวจจะท าให้ทราบความต้องการที่

แท้จริง และหากความต้องการในเร่ืองใดๆ กรมฯไม่สามารถด าเนินการได้ ควรจะต้องมีการแจ้ง

ให้บุคลการกรมฯทราบ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกนั  

2. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.08 ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของทา่นมีความชัดเจน  

เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านน้ี พบว่ามีความแตกต่างกัน 3 ส่วน 

ได้แก่ อายุ ประเภท ระดับต าแหน่ง โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า

กลุ่มอายุระหว่าง 25 - 30 ปี อายุระหว่าง 31 - 35 ปี และอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้ นไป มีคุณภาพ

ชีวิตการท างานสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี ประเภทกลุ่มข้าราชการและพนักงานจ้าง

เหมาบริการ มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่า กลุ่มพนักงานราชการ ระดับต าแหน่งของกลุ่ม

ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ มี

คุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่ากลุ่มไม่มีระดับต าแหน่ง (กลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงาน

จ้างเหมาบริการ)  กรมฯจึงควรให้ความส าคัญต่อกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี กลุ่มพนักงาน

ราชการและกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการจัดท า
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เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (แผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path) และแผน

เสริมสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เพ่ือให้

บุคลากรสามารถวางแผนและก าหนดเป้าหมายชีวิตการท างานได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการสั่งสม

ประสบการณ์และผลงานที่จะสามารถน าไปเล่ือน/ปรับให้มีต าแหน่งที่สูงหรือม่ันคงข้ึน อีกทั้งยัง

เป็นประโยชน์ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หากกรมฯมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและ

แผนเสริมสร้างความม่ันคงที่ชัดเจน กรมฯจะมีบุคลากรกรมฯ ที่แขง็แกร่ง ที่จะเป็นก าลังให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป  

3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.23  

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการจัดอุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอย่าง

เหมาะสม เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านน้ี พบว่ามีความแตกต่างกัน 2 ส่วน 

ได้แก่ เพศ และระยะเวลาในการท างานที่กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ โดยผลการวิเคราะห์ความ

แตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า เพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่าเพศชาย และกลุ่มที่มี

ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และกลุ่มที่มีระยะเวลา 1 - 3 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่า กลุ่มที่มี

ระยะเวลา 4 – 6 ปี กรมฯจึงควรให้ความส าคัญต่อกลุ่มเพศชาย และกลุ่มที่มีระยะเวลาในการ

ท างานที่กรมฯ 4 – 6 ปี ดังน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรจัดการอบรมให้ความรู้ และ

ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและวิธีการรับมือในเร่ืองความไม่ปลอดภัยต่างๆ เพ่ือ

เป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท  างานด้วยตนเองในเบ้ืองต้น และควรมีการจัดหาอุปกรณ์

กีฬาที่เหมาะสมกับจ านวนของบุคลากร และควรมีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลาย  เน่ืองจากปัจจุบัน

อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรอกีทั้งอุปกรณ์บางรายการมีสภาพที่เก่าและช ารุด และควรมี

การประชาสมัพันธใ์ห้บุคลากรหันมาให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และ

ควรที่จะจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บุคลากรเกดิความปลอดภัยมากข้ึน  

4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.31  

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ เร่ิมมีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เมื่อ

พิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านน้ี พบว่ามีความแตกต่างกัน 2 ส่วน ได้แก่ ประเภท 

และระดับต าแหน่ง โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มข้าราชการและ

พนักงานจ้างเหมาบริการ มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่า กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่ม

ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการและระดับปฏบัิติการ มีคุณภาพ

ชีวิตการท างานสูงกว่ากลุ่มไม่มีระดับต าแหน่ง (กลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงานจ้างเหมา

บริการ) กรมฯจึงควรให้ความส าคัญต่อกลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ดังน้ัน กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ควรมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซิน

โดรม (Office Syndrome) เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถแก้ไขและปฏบัิติตน

ได้อย่างถูกต้อง และควรจัดกิจกรรมที่ลดภาวะของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เช่น 

กจิกรรมโยคะ ออกก าลังกาย เต้นแอโรบิค เป็นต้น 
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6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไม่ได้ศึกษาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนที่ส่วนภมิูภาค จึงเหน็ควรให้มีการศึกษาวิจัยโดยเพ่ิมขนาดกลุ่มประชากรให้ครอบคลุม

ย่ิงขึ้น 

 2. ควรมีการส ารวจระดับคุณภาพการท างานโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาความ

คิดเหน็ของบุคลากรกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

 3.ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานโดยเจาะลึกด้านใดด้านหน่ึง 

โดยละเอยีดย่ิงขึ้น 

บรรณานุกรม 

 

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ.  (2558).  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562).  กรม

คุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ,  กรุงเทพฯ 

ติน ปรัชญพฤทธิ.  (2530).  ตัวแปรดา้นพฤติกรรมศาสตร์ทีส่ าคัญในการพฒันาองค์การ  

(เอกสารการสอนชุดวิชา,  การพัฒนาองค์การหน่วยที่ 4,  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,  

จังหวัดนนทบุรี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.  (2551).  คณุภาพชีวิต

ในการท างานของลกูจา้งชัว่คราวรายปี  กรณีศึกษา:  มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ--(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต,  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ,  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  จังหวัดตรัง). 

วิยะดา เขียวจันทร์.  (2545).  คณุภาพชีวติในการท างานของพนกังานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 

(สารนิพนธม์หาบัณฑติ,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  จังหวัดสงขลานครินทร์). 

ศุภชัย ใบมะลิ.  (2555).  คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ทีค่ดีพิเศษระดบัปฏิบัติการกรม

สอบสวนคดีพิเศษ  (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต,  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

,  สาขาวิชารัฐประศาสสนศาสตร์,  คณะรัฐประศาสนศาสตร์,   

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์,  กรุงเทพฯ).  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.  (2551).   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551.  ส านักงาน ก.พ.  กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ.  (2554).  แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559).  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2557). เกณฑค์ณุภาพการบริหาร

จดัการภาครฐัระดบัพ้ืนฐาน พ.ศ. 2558. ส านักงาน ก.พ.ร.  กรุงเทพฯ 

497



ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). (2550). การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

การท างาน : กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล.  ส านักงาน ก.พ.  กรุงเทพฯ  

สุเนตร นามโคตศร.  (2553) .  คณุภาพชีวิตการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  

ในเขตอ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  (สารนิพนธม์หาบัณฑติ,  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,  การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค,  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี,  จังหวัดนครราชสมีา) 

498


