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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ

ของการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนผูม้ายื่นค าขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดา้นการคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 

ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจยัพบว่า  คุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลท าให้คุณภาพการให้บริการดา้นการคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ แตกต่างกนั เพศ ไม่มีผลท าให้คุณภาพการให้บริการ

ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภา แตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 
This research aimed 1 )  to study The Quality of Rights and Liberties Protection Services, 

Rights and Liberties Protection Department. 2)  to compare The Quality of Rights and Liberties 
Protection Services, Rights and Liberties Protection Department by personal factors.  
The samples used in this study consisted of 400 individuals who have filed requests for assistance 
on the protection of rights and liberties from the RLPD. A questionnair was used as the tool to 
collect the data. The statistics used to analyse the data include Percentage, mean, Standard 
Deviation, t-test and One-way Anova. The Statistics significance is 0.5  

This research result found that The Quality of Rights and Liberties Protection Services 
of the Rights and Liberties Protection Department is high.  The age, education, occupation and 
average monthly income affect the quality of rights and liberties protection services of the RLPD. 
Conversely, gender does not affect the quality of the rights and liberties protection services 
of the RLPD. 
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บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไม่ว่าจะเป็นฉบบัปี พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 หรือฉบบั
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ก็ได้น าสาระของปฏิญญาสากลและสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน มาเป็น 
ส่วนหน่ึงในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีผลบงัคบัใชใ้นการปกป้อง คุม้ครอง สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน
ในชาติ รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ก็ได้ให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
เช่นกนั  

กระทรวงยุติธรรม จึงไดจ้ดัตั้ง กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพข้ึน เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2545 
มีภารกิจเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนพึงไดรั้บตามกฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้
เก่ียวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการด าเนินการให้พยาน ผู ้เสียหาย และจ าเลย 
ในคดีอาญา ไดรั้บการคุม้ครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบ้ืองตน้ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง
และดูแลจากรัฐอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  

จากการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมาของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ พบวา่ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขยายตวัไปอยา่งกวา้งขวาง และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย 
มีความหลากหลาย ส่งผลให้ขาดขอ้มูลท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างหลกัประกนัดา้นสิทธิ
มนุษยชนให้กบักลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงสิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือตามกฎหมาย จึงมี
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการสอบถามความคิดเห็น ความตอ้งการความช่วยเหลือ และการเขา้ถึง
สิทธิของผูถู้กละเมิดสิทธิ ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูข้อรับความ
ช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้หน่วยงานน าผลการศึกษาไปสู่การปรับปรุง
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนางานการให้บริการประชาชนสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1.  เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิดในการวจิยั  ผูว้จิยัไดน้ ามาตั้งสมมติฐานในการวจิยั  ดงัน้ี 

 
สมมติฐานในการวจิัย 

 
 สมมติฐานที่ 1  ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 2  ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่3 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4  ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 

คุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ไดแ้ก่ 
- การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหาย
หรือจ าเลยในคดีอาญา 

- การคุม้ครองพยานในคดีอาญา 
- การใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variable) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต่้อเดือน 
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วธิีการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาคร้ังน้ี  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือ
จากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้ง 3 ดา้น เป็นการเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นผูข้อรับความช่วยเหลือภาพรวม 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดวธีิการและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ใช้แบบสอบถาม 

ในการเก็บขอ้มูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
 ส่วนที่ 2   เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพต่อคุณภาพการให้บริการใน 3 งานหลัก คือ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหาย 
และจ าเลยในคดีอาญา การคุม้ครองพยานในคดีอาญา และการให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย ใชม้าตรวดัของ
ลิเคิร์ทโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง และนอ้ย  

ส่วนที ่3 เป็นค าถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะ 

 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือซ่ึงประกอบด้วยความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) มีวธีิการดงัน้ี 

  1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งหาความเท่ียงตรง 
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือไม่  
และน าขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนเพื่อด าเนินการต่อไป 

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ 
(try-out) กบับุคลากรท่ีมิไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด แลว้น าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่
ด้วยการวดัความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) โดยในส่วนของความคิดเห็น 
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ต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพใชว้ิธีการครอนบาค (Cronbash’s reliability 
coefficient alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.812 ถือวา่ แบบสอบถามน้ียอมรับได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นในทุก ๆ ดา้น  ผูว้ิจยัจึง
รวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 ประเภท 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นขอ้มูลสนาม  (Field Sources)  เป็นการรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม โดยผูว้ิจ ัยได้ลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถาม เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างและ            
เก็บเก่ียวขอ้มูลอ่ืน ๆ ประกอบการวจิยั 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และผลงานทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ  รายงานการวิจยั  และสถิติขอ้มูล  โดยรวบรวมจากห้องสมุดและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชป้ระกอบในการก าหนดกรอบความคิดเห็นในการวจิยัในคร้ังน้ี  และอา้งอิงในการวจิยั 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและ

รายงานผล การศึกษา  
2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดา้นการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผูถู้กละเมิดสิทธิ  

3.  ค่า t – test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปร ท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
4.  One Way – ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปร 

ท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมากกวา่ 3 กลุ่มข้ึนไป  
ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 

 

ผลการวจิยั 
  จากการวิจยัเร่ือง คุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
การน าเสนอและรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือต่อคุณภาพการให้บริการของ

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
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สมมติฐานที่ 1 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีเพศต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อาจเป็นเพราะประชาชนผูม้า
ขอรับความช่วยเหลือทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นว่า พนกังานหรือเจา้หน้าท่ีให้บริการ
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า อายุมีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และจากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า 
ผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มากกวา่ อายุระหวา่ง 31-60 ปี และอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีระดบัความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ น้อยกวา่ อายุ 60 ปีข้ึนไป  อาจเป็นเพราะ 
อายุระหว่าง 21-30 ปี สามารถท าความเขา้ใจได้รวดเร็วในกระบวนการขั้นตอน การให้ความช่วยเหลือ 
และข้อกฎหมาย ตลอดจนการเข้าถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือของกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพได้อย่างหลากหลาย จึงท าให้เจา้หน้าท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาและบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ตรงตามความตอ้งการ มากกว่า อายุ 31-40 ปี ส าหรับอายุ 31-40 ปี ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพน้อยกว่าอายุ 60 ปีข้ึนไป เน่ืองจากสภาพสังคม
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีในการรับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงอาจท าให ้
ประชาชนวยัดงักล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวยัเกษียณ วา่งงาน มีเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และให้
ความสนใจในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของตนเอง  

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ระดับ
การศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และจากการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีการศึกษา
ระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตน้ มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพน้อยกว่า ระดบัมธัยมศึกษาปลายและปริญญาตรี และระดบัมธัยมศึกษาปลาย มีระดบั
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มากกว่า ระดบัปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี อาจเป็นเพราะกฎหมายดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพมีกระบวนการให้
ความช่วยเหลือมีความยุ่งยากซับซ้อนตอ้งท าความเขา้ใจในหลายประเด็น ท าให้ผูม้าขอรับความ
ช่วยเหลือท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตน้ ตอ้งไดรั้บค าแนะน าและอธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนการใหค้วามช่วยเหลือใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งมาก  

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า อาชีพ มีผลต่อความคิดเห็น 
ต่อคุณภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และจากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ประชาชนผูม้าขอรับความ
ช่วยเหลือท่ี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มากกว่า อาชีพเกษตรกร และอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพน้อยกว่า อาชีพเกษตรกร
และรับจา้งทัว่ไป และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ น้อยกว่า อาชีพรับจา้งทัว่ไป และอาชีพเกษตรกร มีระดบัความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ น้อยกว่า อาชีพรับจ้างทั่วไป 
นกัเรียน/นกัศึกษา และอ่ืนๆ และอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มากกว่า อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาจเป็นเพราะอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงโดยพื้นฐานมีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานและระเบียบขอ้กฎหมาย
ของทางราชการ รวมทั้ งสามารถศึกษาหรือเข้าถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือได้โดยง่าย 
เน่ืองจากอยูร่ะบบราชการเช่นเดียวกนั และส าหรับกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เน่ืองจากกลุ่มดังกล่าวอาจมองการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐเป็นเร่ืองไกลตัว 
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ประกอบกบัมีความสามารถในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและช่วยเหลือตนเองได ้จึงไม่ค่อยให้
ความสนใจต่อการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ  
 สมมติฐานที ่5 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมี
รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า รายได ้
มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพ อีกทั้งจากการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ ประชาชนผูม้าขอรับความช่วยเหลือท่ีมีรายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
มากกวา่ กลุ่มรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 กลุ่มรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 และกลุ่มท่ีมากกวา่ 
30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูมี้รายไดน้้อย ตอ้งท างาน
หากินเล้ียงปากทอ้ง จึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบักระบวนการขั้นตอน หลกัเกณฑ์ และขอ้กฎหมาย
ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ จึงไม่เขา้ใจ ส่งผลให้มีความคาดหวงัและตอ้งการความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากจ านวนประชาชน 

ผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพทั้ง 3 ดา้น เป็นการเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นผูข้อรับ
ความช่วยเหลือในภาพรวม และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเอง ซ่ึงเป็นการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูท่ี้มาขอรับบริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในคร้ังแรก โดยมีขนาด
ตวัอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน 
เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) ซ่ึงค าถามปลายปิดจะมีทั้งค  าถาม
ให้เลือกและค าถามท่ีก าหนดเป็นมาตรวดัความคิดเห็น โดยใชม้าตรวดัแบบรวมคะแนน (Summated 
Rating Scales) หรือท่ี เรียกว่ามาตรวัดแบบลิเคิท (Likert Scale) ซ่ึ งมีลักษณะเป็นชุดของข้อความ 
ทั้ งเชิงลบและเชิงบวก ผูต้อบต้องประเมินโดยตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้าง 
ไม่เห็นด้วย ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ส าหรับ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
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ผลการวจัิยสรุป 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1  เพศ ประชาชนผู ้ขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเป็นเพศชาย 
มีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 

1.2  อายุ ประชาชนผู ้ขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 ต่อมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
กลุ่มอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ส่วนกลุ่มอายุต ่ากว่า 20  ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด 
มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

1.3  ระดับการศึกษา ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดมีการศึกษาระดบั
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตน้ มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ต่อมาเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ปลาย/เทียบเท่า มีจ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  ส่วนกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรี เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

1.4  อาชีพ ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพท่ีเป็น 
กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ เกษตรกร มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ต่อมา 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 กลุ่มนกัเรียน/
นักศึกษา มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ส่วนข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวน 
นอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 

1.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 - 20,000  บาท มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.75 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000  บาท  มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ต่อมาเป็นกลุ่มรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 20,001 - 30,000  บาท มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ส่วนกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001  บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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1.6  ช่องทางการส่ือสารการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชน 
ผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้
ในการศึกษาคร้ังน้ี  กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดทราบการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
จากส่ือบุคคล (เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ อาสาสมคัร บุคคลใกล้ชิด) มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 
รองลงมาคือ กลุ่มส่ือโทรทศัน์ และวิทยุกระจายเสียง มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ต่อมา
เป็นกลุ่มส่ือหนงัสือพิมพ ์มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 กลุ่มส่ือออนไลน์ มีจ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.75 ส่วนกลุ่มส่ืออ่ืนๆ เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 

1.7  งานบริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือ ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของงานบริการของ 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือ คือ 
กลุ่มการให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย (กองพิทกัษ์สิทธิและเสรีภาพ) มีจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.00 รองลงมาคือ กลุ่มการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายหรือจ าเลยในคดีอาญา (ส านักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา) มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
ส่วนกลุ่มการคุม้ครองความพยานในคดีอาญา (ส านกังานคุม้ครองพยานในคดีอาญา) เป็นกลุ่มท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 

2. ความคิดเห็นของผู ้ขอรับความช่วยเหลือต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ โดยภาพรวม ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
ดา้นการคุม้ครองความพยานในคดีอาญา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.13 รองลงมาคือ ดา้นการให้
ค  าปรึกษาทางกฎหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผูเ้สียหายหรือจ าเลยในคดีอาญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ซ่ึงทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายหรือจ าเลยในคดีอาญาท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 8. ท่านได้รับบริการในการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญาตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ส่วน
ดา้นการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายหรือจ าเลยในคดีอาญาท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 3. 
ท่านได้รับการบริการอย่างเสมอภาค ตามล าดับ (ก่อน-หลงั) ในระยะเวลาเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.71) ส าหรับดา้นการคุม้ครองความพยานในคดีอาญาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3. ท่านไดรั้บการ
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บริการอย่างทนัท่วงทีและเจา้หน้าท่ีมีความเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22) ส่วนด้านการคุม้ครอง 
ความพยานในคดีอาญาท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 7. ท่านไดรั้บบริการเป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02) ส าหรับดา้นการให้
ค  าปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 8. ท่านไดรั้บบริการในการขอรับค าปรึกษาทาง
กฎหมายตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20) ส่วนส าหรับด้านการให้
ค  าปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 3. ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางการขอรับ
ค าปรึกษาทางกฎหมายไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1111 กด 77 เวบ็ไซต์กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพ แอปพลิเคชัน่ คลินิกยติุธรรมทัว่ประเทศ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นท่ี 1-4 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ส่วนตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ผลปรากฏวา่ ปัจจยัท่ีมีผลท าให้ความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05 คือ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัท่ีไม่มีผลท า
ใหค้วามคิดเห็นต่อคุณภาพการ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแตกต่างกนั คือ เพศ  

 

ตวัแปรอิสระ ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

.768 
 .000* 
.000* 
 .000* 
 .000* 

 
 
 
 
 

 
 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ คุณภาพการให้บริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้ น เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตรงตามความต้องการ 
ของผูรั้บบริการมากท่ีสุด จึงควรมีการปรับปรุงการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน มีช่องทาง 
การขอรับความช่วยเหลือท่ีหลากหลายไม่แต่เฉพาะในส่วนกลาง และควรด าเนินการให้เป็นตามประกาศ
มาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  
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ประเด็นแรก การยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
เน่ืองจากผูม้าขอรับความช่วยเหลือไม่เขา้ใจในกระบวนการขั้นตอน และการยื่นเอกสารประกอบ 
เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา ท  าให้เจา้หนา้ท่ีมีส่วนช่วย
อย่างมากในการด าเนินการดังกล่าวให้ถูกต้อง ดงันั้ น จึงควรจดัเจ้าหน้าท่ีให้บริการให้เพียงพอ 
ต่อการมาใช้บริการของประชาชน เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนการปรับปรุง
กระบวนการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้สะดวก
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน และมีขั้นตอนการยืน่ค  าขอฯ ท่ีชดัเจน พร้อมทั้งมีการอธิบายเอกสารท่ีใชป้ระกอบ
ในแต่ละขั้นตอน 
 ประเด็นท่ีสอง การให้ความช่วยเหลือในการคุม้ครองพยานในคดีอาญา เน่ืองจากกระบวนการ
ช่วยเหลือมีความซบัซอ้น และมีชั้นความลบั ความปลอดภยัของพยานเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงควรจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีคดักรองเอกสาร หลกัฐาน หรือจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเฉพาะด้านคุม้ครองพยานเป็นผูอ้ธิบาย
กระบวนการขั้นตอนภายในเป็นพิเศษเพื่อเป็นการรักษาชั้นความลับและความปลอดภยัของพยาน 
นอกเหนือไปจากเจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยัของพยาน 

ประเด็นท่ีสาม การให้ค  าปรึกษาทางด้านกฎหมายมีเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
หลายอย่าง ท าให้ผูม้าขอรับความช่วยเหลือมีความต้องการปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีแบบตัวต่อตัว
มากกว่าช่องทางอ่ืน จึงควรมีการพัฒนาทางการขอรับค าปรึกษาทางกฎหมายช่องทางอ่ืนๆ  
ให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนท่ีมาขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น สายด่วน 1111 กด 77 
คลินิกยุติธรรมทัง่ประเทศ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นท่ี 1-4 เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์
ในการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และเพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรอิสระอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีได้
ศึกษาไวใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแลว้ เพื่อจะท าให้ทราบวา่มีตวัแปรอิสระใดอีกบา้งท่ีจะส่งผลต่อความคิดเห็น
ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
 3. ควรศึกษาแนวโน้มการใช้บริการของประชาชน ปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การจดัการเก่ียวกับ
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 4. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบักระบวนการขั้นตอนตั้งเร่ิมกระบวนการจนถึงไดรั้บ
บริการเสร็จส้ิน เพื่อให้ไดรั้บความคิดเห็นท่ีจะสามารถปรับปรุงงานบริการไดดี้ยิ่งข้ึน มากกวา่การ
สอบถามจากผูข้อรับบริการเบ้ืองตน้ 
 5. ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืน ท่ีไม่ใช่การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
ประชาชนผูข้อรับความช่วยเหลือสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้จะท าให้การวิจยัสมบูรณ์
มากข้ึน 

 
เอกสารและส่ิงอ้างองิ 

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545 
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