คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
วัลลภา บัวสุวรรณ*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพและเพื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
คลากรกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพ จ านวน 183 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ ข้ อ มู ลเป็ น
แบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ จากองค์ประกอบ 8 ด้ าน เรียงลาดับจากด้ านที่มีคุณภาพชีวิตการทางาน
มากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้ ด้ านการบู รณาการด้ านทางสังคม ด้ านการเกี่ยวข้ องสัมพั นธ์กับ
ชุมชน ด้ านธรรมนูญในองค์กร ด้ านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้ านความสมดุล
ระหว่ า งชี วิ ต งานกั บ ชี วิ ต ด้ า นอื่ น ๆ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน และด้ านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพี ยงพอ
ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบการสมมติฐาน พบว่าบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่มีระยะเวลา
ในการทางานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพแตกต่ างกันมีคุณภาพชี วิตการทางานใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนา
ด้ วยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ ต้ นทุ น ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะน าองค์ ก รสู่ ค วามส าเร็ จ บรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีก าหนดไว้ โดยหน่ ว ยงานราชการหลายหน่ ว ยงานได้ เ ล็งเห็น ความส าคั ญ
คุ ณภาพชี วิตที่ดีของทรั พยากรมนุ ษย์จึ งกาหนดและจั ดทาแผนที่เกี่ยวข้ องกับ คุณ ภาพชี วิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34
บัญญัติว่าการจัดระเบียบข้ าราชการพลเรือนต้ องเป็ นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า-โดยให้ ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี(สานักงาน ก.พ., 2551) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)ที่มุ่งเน้ นผลลัพธ์-ให้ คนทางานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข-(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,-2554) 3) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้ นฐาน พ.ศ. 2558 หมวดที่ 5 การมุ่นเน้ นทรัพยากร
บุคคล กาหนดให้ ส่วนราชการจัดทาแผนทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยมิติท่ี 5 เกี่ยวข้ อง
กับเรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทางาน (สานักงาน ก.พ.ร., 2557)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญเรื่องคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรจึงกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรี ภาพ (2558) ยุ ทธศาสตร์ ท่ี 3 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรกรมให้ มี
ความเป็ นมืออาชี พ เป้ าประสงค์ท่ี 2 บุ คลากรกรมปฏิบัติงานอย่ างมีความสุข โดยตัวชี้ วัดในปี
พ.ศ. 2562 บุคลากรกรมฯ ต้ องปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 80 แต่ผลสารวจ
ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า บุคลากรมี
ความสุขอยู่ในระดับมากเพียงร้ อยละ 53.7 (ระดับมากที่สุด ร้ อยละ 19.7 และระดับมาก ร้ อยละ
34.0) อีกทั้งยังพบปัญหาการโอน/ย้ าย /ลาออก ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบัน
กรมฯ มีภาระงานเพิ่มขึ้นต้ องปฏิบัติงานเชิงรุก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ อีกทั้งโลก
ยังมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางเศรษฐกิจ -สังคม-การเมือง-และความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีในระดับประเทศ ภูมิภาค จึงเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่จะทาให้ บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ลดลง ดังนั้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพจึงจาเป็ นต้ องมีการ
กาหนดนโยบายเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่ อรองรับต่อการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี (พ.ศ. 2559-2562) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2558 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ บุคลากรกรมคุ้ มครองสิทธิและเสรี ภาพ ที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้ แก่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ ูเสียหายและจาเลยในคดีอาญา สานักงานคุ้มครองพยาน กองส่งเสริ ม
สิทธิและเสรี ภาพ กองพิ ทักษ์ สิทธิและเสรี ภาพ กองส่งเสริ มการระงับข้ อพิ พาท กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวนทั้งสิ้น 325 คน ประกอบด้ วย ดังนี้
1. ข้ าราชการ จานวน 123 อัตรา
2. พนักงานราชการ จานวน 61 อัตรา
3. พนักงานจ้ างเหมาบริการ จานวน 141 อัตรา
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภาพ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประเภท ระดั บ ตาแหน่ ง ระยะเวลาในการทางานที่ก รม
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ ซึ่งเป็ นลักษณะแบบสอบถามปลายปิ ด และให้ เลือกตอบพียงข้ อละ1
ตัวเลือกเท่านั้น จานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่วัดค่าตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ 8 ด้ าน จานวน 42 ข้ อ คือ
1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
จานวน 5 ข้ อ
2. สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
จานวน 5 ข้ อ
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
จานวน 5 ข้ อ
4. ความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
จานวน 5 ข้ อ
5. การบูรณาการด้ านทางสังคม
จานวน 6 ข้ อ
6. ธรรมนูญในองค์กร
จานวน 5 ข้ อ
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ
จานวน 5 ข้ อ
8. การเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ชุมชน
จานวน 6 ข้ อ
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ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ระดับการให้ ค่าคะแนน 5 คะแนน
2. ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับการให้ ค่าคะแนน 4 คะแนน
3. ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับการให้ ค่าคะแนน 3 คะแนน
4. ระดับความคิดเห็นน้ อย
ระดับการให้ ค่าคะแนน 2 คะแนน
5. ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
ระดับการให้ ค่าคะแนน 1 คะแนน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
3.3.1 กาหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
3.3.2 ผู้ วิ จั ยด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยใช้ แบบสอบถามกั บ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 200 ชุด
3.3.3 ตรวจสอบข้ อ มู ล ความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ วนของแบบสอบถามก่อ น
ที่จะนามาประมวลผล หากมีฉบับใดไม่ สมบู รณ์จะสาเนาแบบสอบถามเพิ่ มเติมและดาเนินการ
เก็บเพิ่มให้ ครบ
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.4.1 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
นามาลงรหัสเลข (Code Book) ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน
2. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package for Social Science (SPSS) เพื่อประมวลผลข้ อมูลที่ได้ จัดเก็บและคานวณหา
ค่าทางสถิติแล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการ โดยนาเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบตารางการวิเคราะห์และนาผลการศึกษาที่ได้ มาวิเคราะห์ และนาผลการศึกษาที่ได้ มาจาก
การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนข้ อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended) ผู้วิจัย
จะนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.4.2 ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาข้ อมูล โดยใช้ สถิติท่เี กี่ยวข้ องในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การพรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติอ้างอิง ดังนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัย
1. ใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies
Descriptive) บรรยายลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ประเภท ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาในการทางานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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2. ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัย
1. ใช้ ค่า T-test เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ จาแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่รี ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่ม
2. ใช้ ค่า F-test (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จาแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่รี ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้ อยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least
Significant Different (LSD)

4. ผลการวิเคราะห์
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและ
ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในภาพรวม
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2.
สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
5. การบูรณาการด้ านทางสังคม
6. ธรรมนูญในองค์กร
คุณภาพชีวิตการทางาน
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ
8. การเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ชุมชน
รวม

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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Mean
2.96
3.23
3.44
3.08
3.75
3.48
Mean
3.31
3.71
3.37

S.D
0.845
0.797
0.818
0.909
0.688
0.810
S.D
0.747
0.817
0.596

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ระดับ
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ
60.7 มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 30 ปี มากที่สุด จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 มีสถานภาพ
โสดมากที่สดุ จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 มีประเภทพนักงานจ้ างเหมาบริการมากที่สุด
จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.7 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นข้ าราชการมีระดับตาแหน่ ง
ปฏิบั ติ ก ารมากที่สุ ด จ านวน 28 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.3 และระยะเวลาที่ป ฏิบั ติงานที่ก รม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจานวน 1-3 ปี มากที่สดุ คือ จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.4
5.1.2 คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ จากองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทางาน 8 ด้ าน อยู่ในระดั บค่อนข้ างสูง 4
ด้ าน และมีระดับปานกลาง 4 ด้ าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้ ด้ านการบูร
ณาการด้ านทางสังคม ด้ านการเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ชุมชน ด้ านธรรมนูญในองค์กร ด้ านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่
ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน และด้ านค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลาดับ
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการสมมติ ฐ าน พบว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ประเภท ระดับตาแหน่ง แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
ด้ า นระยะเวลาในการทางานที่ก รมคุ้ มครองสิทธิแ ละเสรี ภาพ ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

5.2 อภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่ อง “คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ” ผู้วิจัยนาผลการศึกษาที่กล่ าวถึงในหัวข้ อที่ผ่านมาในการอภิปรายประกอบกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยกาหนดประเด็นการอภิปราย
ผลให้ สอดคล้ องกับคาถาม วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ผลการวิ เคราะห์ระดับคุณภาพชีวิ ตการทางานของบุ คลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พบว่า-บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง-โดยด้ า นที่เ ห็น เด่ น ชั ด คื อ ด้ า นการบู ร ณาการด้ า นทางสั ง คม และด้ า นการ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภชัย
ใบมะลิ (2555, น.88-90) ที่ได้ ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้ าหน้ าที่คดีพิเศษระดับ

492

ปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพบว่ า เจ้ าหน้ าที่คดีพิเศษระดับปฏิบัติการ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้ านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ด้ านประชาธิปไตยในองค์กร ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพเป็ น
หน่ วยงานที่มีภารกิจช่ วยเหลือประชาชน ทั้งด้ านการส่งเสริ มสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรี ภาพ ช่ วยเหลื อ เยียวยาผู้ ถูกละเมิดสิทธิ ทั้งที่เป็ นผู้ เสียหายและจาเลยในคดีอาญาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การสร้ างหลักประกันตามหลั กการสิทธิมนุ ษยชน จากภารกิจกรมดังกล่ าว
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีส่วนช่ วยเหลือและบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ได้ ย่างชัดเจน
บุคลากรกรมฯทุกคน จึงตระหนักได้ ว่าตนเองมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้ านต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อม ดังคาขวัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้ างวิถี
ชีวิตแห่ งความเป็ นธรรม” อีกทั้ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็ นหน่วยงานที่มีระบบสาย
บั งคั บ บั ญ ชาสั้น ด้ ว ยจ านวนอัตราคนที่น้ อ ย จึ งทาให้ บุ คลากรทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ผ้ ู บั งคั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งระดับเดียวกันหรือระดับต่ากว่า เกิดความใกล้ ชิดระหว่างกัน มี
การสั่งงานโดยตรง ประกอบกับหน่ วยงานเล็งเห็น ความสาคัญ ในการทางานเป็ นทีม จึ งมีการ
ส่งเสริ มและมีกิจ กรรมให้ เกิดการทางานร่ วมกัน สิงนี้ เองจึ ง เป็ นส่วนสร้ า งความสัมพั น ธ์อัน ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทาให้ บุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนมาก มี
ความพอใจในคุณภาพชีวิตการทางานที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายคุณภาพชีวิต การทางาน
ของติน ปรั ชญพฤทธิ์ (2530, น.266) ได้ กล่าวไว้ ว่า ชีวิตการทางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับ
เกียรติภมู ิของความเป็ นมนุษย์ของบุคลากร ซึ่งเป็ นชีวิตการทางานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ
สามารถสนองความจาเป็ นพื้ นฐาน ของมนุ ษย์ในแต่ละยุคสมัย และสอดคล้ องกับแนวคิด
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของ Richard E. Walton (อ้ างถึงใน สานักงาน ก.พ.,
2550, น.24) การบู รณาการด้ านทางสังคม คื อ ความสัมพั นธ์ระหว่ างเพื่ อนร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา การได้ รับการยอมรับนับถือ และการเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับชุมชน คือ การให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนด้ านที่มีคุณภาพชีวิตการทางานน้ อยที่สดุ คือ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง หากเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนปริมาณงานที่มากเทียบกับจานวน
ค่าตอบแทนหรื อ สวัสดิการด้ านอื่นๆ อาจไม่เพี ยงพอต่อความจาเป็ น อีกทั้งบุ คลากรส่วนมาก
อาจจะต้ องปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทน เนื่องจากปริมาณงานที่มาก จึงต้ องอุทศิ และ
เสียสละเวลาส่วนตัว แต่ค่าตอบแทนที่ได้ รับกลับไม่ค้ ุมค่า ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ของเกส (Guest, 1992, pp.76 อ้ างถึงใน วิยะดา เขียวจันทร์ , 2545, น.6) ได้
ให้ ความหมาย คุณภาพชีวิตการทางานไว้ ว่า ปฏิกริ ิยาของปั จเจกบุคคลต่อการทางานหรือผลที่เกิด
ขึ้นกับปั จเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทางานอาจ
หมายถึง ความรู้สึกทั้ง หลายของบุคคลเกี่ยวกับทุ กมิติของการทางาน เช่ น ความรู้ สึกเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับแนวคิด
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องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของ Richard E. Walton (อ้ างถึงใน สานักงาน
ก.พ., 2550, น.24) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
คือ การได้ รั บ เงิ น เดือ น หรื อ ค่ า ตอบแทนอื่น ๆ ที่เ พี ยงพอในการดารงชี วิ ตที่เป็ นธรรมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับตาแหน่งงานอื่นที่คล้ ายคลึง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของสุเนตร นามโคตศร
(2553) ที่ได้ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และพบว่ า ระดับคุณ ภาพชีวิตการทางานของบุคลากรด้ า น
ค่ า ตอบแทนที่เ พี ย งพอและเป็ นธรรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แต่ ไม่ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ยของ
มหาวิ ทยาลั ยรามค าแหง สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ จั งหวั ดตรั ง (2551) ที่ได้ ศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตการทางานของลูกจ้ างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย รามคาแหง
สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ และพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ านความมั่ น คงและโอกาส
ความก้ าวหน้ าจะมีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
5.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ เคราะห์ ก ารเปรี ย บเทีย บระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ คลากรกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า บุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ประเภท และระดับตาแหน่ง แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ พบว่ าบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีระยะเวลา
ในการทางานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทางาน ในภาพรวม
แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกัน 2 ด้ าน คือ ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
และด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุดคือ กลุ่ มที่มี
ระยะเวลาน้ อยกว่ า 1 ปี ซึ่งเป็ นบุคลากรที่เข้ าปฏิบัติงานใหม่ อาจยังมีความรู้สึกสนุ กกับงานที่ได้
ทา อีกทั้งอาจยังไม่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่องสาคัญต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มที่มี
ระยะเวลา 4 – 6 ปี ที่มีคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานต่ า ที่สุ ด สาเหตุ อ าจเนื่ อ งมาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน บางคนอาจได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในงานต่างๆ อีกทั้งต้ องทนกับ
สภาพสิ่งแวดล้ อมที่คิดว่ าไม่ มีความปลอดภัย บรรยากาศที่จาเจ ไม่ ค่อยเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
และการปฏิบั ติ ง านในรู ป แบบเดิ ม ๆอาจเป็ นสาเหตุ ท าให้ ชี วิ ต ขาดความสมดุ ล ระหว่ า งงาน
ครอบครั ว เพื่อน และอาจไม่มีความสุขในการทางานในที่สุด สอดคล้ องกับทฤษฎีลาดับขั้นของ
ความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ด้ านความต้ องการทางด้ านร่างกาย
(Physical Needs) และด้ านความต้ องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety
Needs) เมื่อความต้ องการทางด้ านร่ างกายได้ รับการตอบสนองแล้ ว มนุ ษย์กจ็ ะแสวงหาความ
ต้ องการด้ านความต้ องการด้ านความปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุเนตร นามโคตศร (2553) ได้ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การทางานในภาพรวมซึ่ ง จ าแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลนั้ น ไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี
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นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภชัย ใบมะลิ (2555) ที่ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของเจ้ าหน้ าที่คดีพิเศษระดับปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
พบว่า ประสบการณ์ในการทางาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการวิ จัยมีข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง พั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตการทางานของ
บุ ค ลากรกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรี ภ าพ ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง โดยเรี ยงลาดั บ จาก
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ไปหามาก สรุปข้ อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ด้ านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพี ยงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.96 ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ หน่วยงานมีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่ น เงิน ค่าครองชีพ สวัสดิการกู้ยืมเงิน
เป็ นต้ น เมื่ อ พิ จ ารณาตามลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ใ นด้ า นนี้ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน คื อ
สถานภาพ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่มีสถานภาพโสดและ
สมรส มีคุณภาพชีวิตการทางานสูงกว่ากลุ่มสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง กรมฯจึงควรให้ ความสาคัญ
ต่อกลุ่มสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง ดังนั้น กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรี ภาพ ควรมีการจัดทาแผน
ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ทั้ง
แผนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจให้ กับบุคลากร อีก
ทั้งอาจช่ วยยังลดปั ญหาการโอน ย้ าย ลาออก ของบุคลากรกรมฯ โดยสารวจความต้ องการด้ าน
สวัสดิการจากบุคลการกรมฯ เนื่องจากปั จจุ บันกรมฯมีการจัดสวัสดิการให้ กับบุคลากรกรมฯอยู่
แล้ ว แต่ อ าจไม่ ตรงตามความต้ อ งการ ดัง นั้ น หากมี การสารวจจะทาให้ ทราบความต้ องการที่
แท้ จริง และหากความต้ องการในเรื่องใดๆ กรมฯไม่สามารถดาเนินการได้ ควรจะต้ องมีการแจ้ ง
ให้ บุคลการกรมฯทราบ เพื่อทาความเข้ าใจร่วมกัน
2. ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ เส้ นทางความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานของท่านมีความชัดเจน
เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้ านนี้ พบว่ามีความแตกต่างกัน 3 ส่วน
ได้ แก่ อายุ ประเภท ระดับตาแหน่ง โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่า
กลุ่มอายุระหว่าง 25 - 30 ปี อายุระหว่าง 31 - 35 ปี และอายุต้ังแต่ 40 ปี ขึ้นไป มีคุณภาพ
ชีวิตการทางานสูงกว่ ากลุ่มที่มีอายุระหว่ าง 36 - 40 ปี ประเภทกลุ่มข้ าราชการและพนักงานจ้ าง
เหมาบริ การ มีคุณภาพชีวิตการทางานสูงกว่ า กลุ่ม พนักงานราชการ ระดับ ตาแหน่งของกลุ่ม
ข้ าราชการระดับชานาญการพิ เศษ กลุ่ มข้ าราชการระดับชานาญการ และระดับปฏิบัติการ มี
คุณภาพชีวิตการทางานสูงกว่า กลุ่มไม่มีระดับตาแหน่ง (กลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงาน
จ้ างเหมาบริการ) กรมฯจึงควรให้ ความสาคัญต่อกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี กลุ่มพนักงาน
ราชการและกลุ่มพนักงานจ้ างเหมาบริการ ดังนั้ น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการจัดทา
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เส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (แผนการสร้ างความก้ าวหน้ าในอาชีพ Career Path) และแผน
เสริ มสร้ างความมั่นคงให้ กับบุคลากรทุ กระดับ ทั้งสายงานหลั กและสายงานสนั บสนุ น เพื่ อให้
บุคลากรสามารถวางแผนและกาหนดเป้ าหมายชีวิตการทางานได้ อ ย่างชัดเจน รวมไปถึงการสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานที่จะสามารถนาไปเลื่อน/ปรั บให้ มีตาแหน่ งที่สูงหรื อมั่นคงขึ้น อีกทั้งยัง
เป็ นประโยชน์ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หากกรมฯมีเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพและ
แผนเสริมสร้ างความมั่นคงที่ชัดเจน กรมฯจะมีบุคลากรกรมฯ ที่แข็งแกร่ง ที่จะเป็ นกาลังให้ องค์กร
บรรลุเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.23
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยน้ อยที่สุด คือ หน่ วยงานของท่านมีการจัดอุปกรณ์กีฬาเพื่ อส่งเสริ มสุขภาพอย่ าง
เหมาะสม เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้ านนี้ พบว่ามีความแตกต่างกัน 2 ส่วน
ได้ แก่ เพศ และระยะเวลาในการทางานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่ า เพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการทางานสูงกว่าเพศชาย และกลุ่มที่มี
ระยะเวลาน้ อยกว่า 1 ปี และกลุ่มที่มีระยะเวลา 1 - 3 ปี มีคุณภาพชีวิตการทางานสูงกว่า กลุ่มที่มี
ระยะเวลา 4 – 6 ปี กรมฯจึงควรให้ ความสาคัญต่อ กลุ่มเพศชาย และกลุ่มที่มีระยะเวลาในการ
ทางานที่กรมฯ 4 – 6 ปี ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรจัดการอบรมให้ ความรู้ และ
ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและวิธีการรับมือในเรื่องความไม่ปลอดภัยต่างๆ เพื่อ
เป็ นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทางานด้ วยตนเองในเบื้องต้ น และควรมีการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาที่เหมาะสมกับจานวนของบุคลากร และควรมีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลาย เนื่องจากปั จจุ บัน
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากรอีกทั้งอุปกรณ์บางรายการมีสภาพที่เก่าและชารุด และควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรหันมาให้ ความสาคัญกับการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
ควรที่จะจัดการสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ บุคลากรเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
4. ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้ านอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.31
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ เริ่มมีอาการของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) เมื่อ
พิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ในด้ านนี้ พบว่ามีความแตกต่างกัน 2 ส่วน ได้ แก่ ประเภท
และระดับตาแหน่ง โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มข้ าราชการและ
พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก าร มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทางานสูง กว่ า กลุ่ ม พนั ก งานราชการ และกลุ่ ม
ข้ าราชการระดับชานาญการพิเศษ กลุ่มข้ าราชการระดับชานาญการและระดับปฏิบัติการ มีคุณภาพ
ชีวิตการทางานสูงกว่ากลุ่มไม่มีระดับตาแหน่ง (กลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงานจ้ างเหมา
บริการ) กรมฯจึงควรให้ ความสาคัญต่อ กลุ่มพนักงานราชการและกลุ่มพนักงานจ้ างเหมาบริการ
ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซิน
โดรม (Office Syndrome) เพื่อให้ บุคลากรได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ สามารถแก้ ไขและปฏิบัติตน
ได้ อย่างถูกต้ อง และควรจัดกิจกรรมที่ลดภาวะของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) เช่น
กิจกรรมโยคะ ออกกาลังกาย เต้ นแอโรบิค เป็ นต้ น
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6.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ ศึกษาบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพที่ปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรให้ มีการศึกษาวิจัยโดยเพิ่มขนาดกลุ่มประชากรให้ ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
2. ควรมีการสารวจระดับคุณภาพการทางานโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3.ควรมีก ารศึก ษาวิ จั ยเรื่ องคุณ ภาพชีวิ ตในการทางานโดยเจาะลึ กด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
โดยละเอียดยิ่งขึ้น
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