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สิทธิมนุษยชน 

 

ตารางที ่7.1  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง ทีร่ะบุความคดิเหน็ต่อ

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 
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ตารางที ่7.2  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง ทีร่ะบุความคดิเหน็ต่อความ

เหมาะสมทีผู่เ้สยีหายในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
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โครงสรา้งองคก์ร บุคลากร และระบบงบประมาณ 

483 

ตารางที ่7.4  แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา     

ดา้นโครงสรา้งการท างานในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
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ดา้นบุคลากรในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 
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ดา้นกระบวนการเบกิจ่ายในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน 
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ตารางที ่7.8  แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา                      

ดา้นอ านาจ หน้าทีใ่นกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

514 

ตารางที ่7.9  แสดงขอ้สรุปปญัหา ขอ้จ ากดัดา้นกระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน /    

รอ้งทุกข ์

516 

ตารางที ่7.10 แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา 

กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน        

523 

ตารางที ่7.11 แสดงขอ้สรปุปญัหา ขอ้จ ากดัดา้นกระบวนการพจิารณา /ตรวจสอบ

ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน 

525 

ตารางที ่7.12  แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา

กระบวนการกลัน่กรองเรือ่งรอ้งเรยีน ในกระบวนการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

536 

ตารางที ่7.13 แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา

กระบวนการการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน ในกระบวนการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชน 

537 

ตารางที ่7.14 แสดงขอ้สรปุปญัหา ขอ้จ ากดัการด าเนินการภายหลงัเสรจ็สิน้

กระบวนการพจิารณา 

538 

ตารางที ่7.15 แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปญัหา

การด าเนินการภายหลงัการพจิารณาเสรจ็สิน้ 

544 
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ตารางที ่7.16 สรปุขอ้มลูผลการวจิยัดา้นปญัหา ขอ้จ ากดัของกระบวนการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นโครงสรา้ง (การบรหิารจดัการองคก์ร) 

546 

ตารางที ่7.17 สรปุขอ้มลูผลการวจิยัดา้นปญัหา ขอ้จ ากดัของกระบวนการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นบุคลากร (การบรหิารจดัการบุคลากร) 

547 

ตารางที ่7.18 สรปุขอ้มลูผลการวจิยัดา้นปญัหา ขอ้จ ากดัของกระบวนการตรวจสอบ
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