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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธวีิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านัก
นายกรัฐมนตรี มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง ประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้าง
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) การก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง 3) การวิเคราะห์
และวางแผนอัตราก าลัง 4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 5) การพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากร และยังพบอีกว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
และวางแผนอัตราก าลังเท่าท่ีควร จึงส่งผลต่อการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม ไม่สามารถสะท้อน
ปัญหาภารกิจที่แท้จริงได้ ส่งผลกระทบให้ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ประกอบกบั
ขาดแรงจูงใจเรื่องความก้าวหน้าและค่าตอบแทน จึงท าให้ไม่สามารถรักษาอัตราก าลังให้อยู่ในองค์การได้ 
จึงควรมีการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
ตามกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมถึง
การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดก าลังคนได้ 
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บทน า 
 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการค้า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้การซื้อสินค้าและบริการมีการพัฒนารูปแบบ 
ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้บริโภคได้เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการที่เน้นความสะดวกสบาย
และใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และท าให้มีการแข่งขันและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันสมัยขึ้น  
เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามในขณะที่เทคโนโลยมีีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอด ยังพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจอีกจ านวนมากท่ีผลิตและจ าหน่ายสินค้าข้ึนมาโดยไม่ค านึงถึง
ผู้บริโภค ปัญหาของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ผู้บริโภค 
ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงหันมาให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากขึ้น โดยในส่วนของภาครัฐนั้นมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึนมา  
ซึ่งเป็นองค์การส าคัญท่ีท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักในปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทีเ่ป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการป้องกันดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนและภาคประชาชนได้สะท้อนปัญหา
ประสิทธิภาพของสคบ. ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่สามารถท างานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่  
และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. โดยพิจารณา
ตรวจสอบกจิกรรมที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของ สคบ. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 
พบประเด็นตรวจสอบ 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. บางส่วน
ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด การติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ครอบคลุม ประเด็นที่ 2  
การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จ ประเด็นที่ 3 ประชาชน
ขาดความรู้ความเขา้ใจในสิทธิของผู้บริโภค ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นไมป่ระสบผลส าเร็จ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคยังด าเนินงาน
ไม่ครบถว้นตามอ านาจหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สคบ. เขต และเจ้าหน้าที่จังหวัดประสบ
ปัญหาข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และการรายงานผลการด าเนินงานรับเรื่อง
ร้องเรียนการคุ้มครองผู้บรโิภคของจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2562) 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาที ่สตง. ตรวจพบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการจัดระบบการบริหารภายใน ซึ่งการจะบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
ทีว่างไว้ได้นั้น ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการบริหารที่ส าคัญ 4 อย่าง ที่เรียกสั้น ๆ ว่า “4Ms” ได้แก่ คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งคนถือว่าเป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานที่ส าคัญท่ีสุด เนื่องจากคนจะเป็นผู้ที่จัดหาและใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการ ดังนั้น หน่วยงานใดก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ก็จะดีขึ้นเองตามล าดับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย
ขององค์การได้ จะต้องมีการพัฒนาองค์การไปพร้อม ๆ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
และการท าความเข้าใจภารกิจขององค์การให้ลึกซึ้งเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีและวางแผนที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานเพียงพอ 
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ต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยการพิจารณาวางแผนอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐาน ดังนี้ (1) ก าลังคนที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่คุ้มกับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่ (2) มีแผนการพัฒนาก าลังคนอย่างไร เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (3) อัตราการสูญเสียก าลังคน ประเภท ระดับสายงานใด ก่อให้เกิด
ปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด (4) จะต้องใช้วิธีการใดในจัดก าลังคนได้เหมาะสมและคาดว่าจะได้ผล
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง  
 เมื่อมาพิจารณาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังของ สคบ. ในการน าพาองค์การ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ 
ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากปัญหาการจัดการอัตราก าลัง กล่าวคือ โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการ
คุมครองผู้บริโภคประกอบกับมีภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวประเทศ ที่มีส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะส่วนกลาง จึงมีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับภูมิภาค โดยการจ้างเจ้าหน้าที่
จ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ 9 เขต เขตละ 4 คน และประจ าจังหวัด จังหวัดละ 2 คน 
ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ซึ่งบางพ้ืนที่อาจมีการมอบหมายภารกิจงานอ่ืนนอกจาก
งานคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีส านักงานประจ าโดยตรง จึงน าเจ้าหน้าที่
ผูกพันไว้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพึ่งพาการท างานคุ้มครองผู้บริโภค และเม่ือพิจารณาถึงสภาพ
ปริมาณภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวประเทศเทียบกับจ านวนอัตราก าลังคนดังกล่าว หากค านวณ
ปริมาณงานกับอัตราก าลังของ สคบ. ทั้งหมด จะเห็นว่า สคบ. มีอัตราก าลังเพียง 568 คน ซึ่งใน
จ านวนดังกล่าว ประกอบไปด้วยต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นต าแหน่งหลักในการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค และสายงานสนับสนุน เช่น เจ้าหนา้ที่ธุรการ การเงนิ นิติกร เป็นต้น ท าให้
จ านวนอัตราก าลังที่รับภารกิจงานของ สคบ. มีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อปริมาณงานที่มากจน 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค ก็จะเกิดแรงเสียดทาน ท าให้มีการเข้าออก
สูง ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและท าให้บุคลากรขาดประสบการณ์ ขาดความ
เชี่ยวชาญในมาตรฐานการท างานอย่างมืออาชีพ ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้  
 โดยปัญหาด้านอัตราก าลังยังก่อให้เกิดการสะสมของงานเพ่ิมข้ึน จนเกิดความเครียดและ 
เบื่อหน่ายได้ เกิดความวิตกกังวล เนื่องจากเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องมีก าหนดอายุความตามกฎหมาย 
แม้จะมีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ และเป็นผู้ทีต่รวจสอบและรักษาสิทธิจากการขาดอายุความเองก็ตาม 
แต่หากเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เรื่องร้องเรียนขาดอายุความในขณะด าเนินการก็อาจถูกผู้บริโภคร้องเรียน
หรือฟ้องคดีต่อศาลได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาออก หรือโอน ย้าย ออกจากหน่วยงาน 
กระทบต่ออัตราก าลังท าให้ไม่สามารถวางแผนอัตราก าลังให้เพียงพอได้ โดยมีสถิติอัตราการสูญเสีย
ข้าราชการและพนักงานราชการย้อนหลัง 6 ปี ตามรายละเอียดที่แสดงในตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 1  
ตารางแสดงอัตราการสูญเสียข้าราชการและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 
ปีงบประมาณ ข้าราชการ 

โอนย้าย 
ข้าราชการ 

ลาออก 
พนักงานราชการ 

ลาออก 
อัตราการสูญเสีย 

บุคลากรในแต่ละปี 
2560 6 5 13 22 
2559 8 7 12 27 
2558 4 5 14 23 
2557 3 5 7 15 
2556 3 4 21 28 
2555 2 1 12 15 
รวม 26 27 77 130 

ที่มา. จาก รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (หน้า 20), โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2561, กรุงเทพมหานคร : ผู้แต่ง 
 จากตาราง 1 อัตราการสูญเสียข้าราชการและพนักงานราชการย้อนหลัง 6 ปี มีแนวโน้ม 
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี สคบ. เกิดการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคข้ึน ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงบุคลากรอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ สคบ.ต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ นั้นคือ ขาดบุคลากรผู้ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 ปัญหาเหล่านี้จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจว่าสาเหตุหลักท่ีอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของ สคบ. นั้นแทจ้ริงแล้วมีปัจจัยใด ซึ่งในวิจัยนี้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญในเรื่อง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลังและการวางแผนอัตราก าลังภายในองค์การ เนื่องด้วยพบว่า ปัญหาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังของ สคบ. ที่ส าคัญ คือ โครงสร้างของส านักงานที่มีเฉพาะ
ส่วนกลาง ประกอบกับภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวประเทศ ในขณะที่จ านวน
บุคลากรมีทั้งหมดจ านวน 568 คน มีต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ทั้งหมดจ านวน 341 คน ซึ่งรวมสัดส่วน
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเฉพาะบุคคลธรรมดา อยู่ในอัตราเฉลี่ย
ประมาณ 1 : 1 : 2 โดยมีภาระงานด้านการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ในเดือนสิงหาคม 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 1,357 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562) ประกอบกับภารกิจงานด้านการ
ปราบปรามสินค้าอันตราย การจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง การเฝ้าระวังสินค้าแลบริการ 
ที่อาจเป็นอันตราย และโฆษณาท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงส่งผลให้ สคบ. ไม่ประสบความส าเร็จ 
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้เท่าที่ควร สคบ. ต้องมีการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง
ว่า จะท าอย่างไรให้ได้คนมา ท าอย่างไรให้ธ ารงรักษาก าลังคนไว้ ท าอย่างไรให้คนในองค์การมีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการ และสามารถใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมามีการขออัตราก าลัง 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่ได้รับการจัดสรร  
ซึ่งเป็นอีกปัจจัยในด้านอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจเพ่ิมเติมว่า เมื่อไม่ได้รับการ
จัดสรรอัตราก าลังอย่างเพียงพอจากส านักงาน ก.พ. แล้ว มีการปรับเกลี่ยอัตราก าลังบุคลากรภายใน
ให้เหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงเชื่อว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
องค์การไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ที่จะน าผลการศึกษาไปเป็นส่วน
หนึ่ง หรือแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยคัดเลือกจากข้าราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 12 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบมีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน การสัมภาษณ์
จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
      1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
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 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่
ก าหนดไว้เท่านั้น  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านัก
นายกรัฐมนตรี สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยใช้น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอัตราก าลัง เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงการวางแผนอัตราก าลังคนเป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการก าลังคน
ในอนาคต เพ่ือสนองความต้องการขององค์การ โดยมีวัตถุประสงคใ์นการได้มาซึ่งก าลังคนที่ต้องการ 
การพัฒนา การธ ารงรักษาก าลังคนไว้ การใช้ประโยชน์ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเฉพาะที่จะใช้ในภาคข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
แก่ส่วนราชการในการจัดกรอบอัตราก าลังคนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการก าหนดมาตรการบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ต้องบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังให้เป็นไปตามแนวทางที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยหลักการส าคัญ
ในการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง คือ กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
ซึ่งม ี6 วิธีการ ตามมิติของเวลา ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์การ 2. การวิเคราะห์
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน 3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ 4. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา
เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา
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และประเด็นต่าง ๆ 6. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์การอ่ืน ๆ ซึ่งกรอบ
แนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ทั้ง 6 วิธีนี้ จะท าให้การพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนด
ต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิมหรือลดจ านวนต าแหน่ง  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี ้1) จัดโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
2) ก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง 3) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 4) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
5) พัฒนาบุคลากรและจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร โดยในส่วนของการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง
จะใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน/กอง ส ารวจความต้องการด้านอัตราก าลังเพ่ือประกอบการ
วางแผนอัตราก าลังโดยใช้สูตรการค านวณขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) คือ  
ความต้องการก าลังคน = ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
                                          1,380 (ชั่วโมงต่อปี) x 60 (นาที) 
และการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังที่จะขอเพ่ิม โดยจะเทียบจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กับจ านวนอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคต จะใช้สูตรการค านวณ ดังนี้  
อัตราก าลังที่จะขอเพ่ิม  =  จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน – จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคต 
และพบว่ามีการเกลี่ยอัตราก าลังภายในหน่วยงาน และมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเข้ามา
ปฏิบัติงานเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลน ตลอดจนการจ้างเหมาในภารกิจที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเอง เช่น ฝ่ายไอที แม่บ้าน และพนักงานขับรถยนต์ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี คือ ไม่สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังให้เพียงพอ
ต่อปริมาณงานได้ ดังนี้ 1) ภารกิจและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งอัตราก าลัง
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริหารซึ่งไม่สามารถรับผิดชอบภารกิจงานหลักได้ 2) ไม่สามารถรักษา
อัตราก าลังให้อยู่ในองค์การได้ เนื่องจากภารกิจและปริมาณงานที่มากเกินไปไม่สอดคล้องกับอัตราก าลัง
ที่มีอยู่และขาดแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าและค่าตอบแทน ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคทั้งสองประการ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การ ท าให้เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี ้1) ถ่ายเท กระจายอ านาจ
ภารกิจงานให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมด้านอัตราก าลัง 2) เปลี่ยนวิธีการจัดสรรอัตราก าลัง 
ให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารอัตราก าลังโดยใช้งบประมาณเป็นตัวควบคุม  
3) จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลัง 4) เสริมสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) จัดหาเทคโนโลยีและเทคนิคในการช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
6) ให้หน่วยงานภายในจัดท าค าขออัตราก าลังให้สอดคล้องและเป็นจริง 7) ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ให้มีประจ าจังหวัด เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการในส่วนจังหวัด เพ่ือให้เกิดความสมดุลของภารกิจงาน  
ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงในส่วนกลาง 8) เพ่ิมอัตราก าลังและปรับปรุงการมอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่ง
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และความสามารถ 9) วางแผนอัตราก าลังในระยะยาว และพัฒนาบุคลากรเฉพาะรายให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่มีความบกพร่องในเรื่องประสิทธิภาพ 10) จัดท าข้อมูลสถิติในด้าน
อัตราก าลัง และด้านภารกิจ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี จากการวิจัยพบว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ส านักนายกรัฐมนตรี มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลัง ประกอบด้วย 1) การจัด
โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง  
3) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 4) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 5) การพัฒนาบุคลากรและ 
จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2562, หน้า 4) ที่ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3. การก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน 4. การสรรหาบุคคล 5. การฝึกอบรมและพัฒนา 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7. วินัย
และการรักษาความยุติธรรมในการท างาน 8. สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล 9. การพ้นจากงาน
และระบบบ าเหน็จบ านาญ 10. การวิจัยกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Mondy, Noe and Premeaux (อ้างในถึง สมชาย หิรัญกิติ, 2542, หน้า 10) ที่อธิบายว่า กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การปฏิบัติและนโยบายในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หรือเป็นกิจกรรมการออกแบบเพ่ือสร้างความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การ ซึ่งมี 8 ขั้นตอน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสรรหา
บุคลากร 3. การคัดเลือก 4. การฝึกอบรมและการพัฒนา 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  
6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวิจัยกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ทั้งบุญเลิศ ไพรินทร์ และ Mondy, Noe and Premeaux มีแนวทางเหมือนกัน 
แต่โดยหลักการในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้สรุปได้ว่าในรายละเอียดขั้นตอนตลอดจน
หลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรี นั้น เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎี สะท้อนให้เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ทราบและเข้าใจขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านอัตราก าลัง  
 โดยผลการวิจัยยังให้รายละเอียดในส่วนการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังว่า ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ใช้วิธีการในการวางแผนอัตราก าลังโดยให้
เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละส่วน/กอง ส ารวจความต้องการด้านอัตราก าลังแล้วน าข้อมูลส่งส านักงานเลขานุการ
กรม เพ่ือประกอบการวางแผนอัตราก าลัง ในการขอเพ่ิมอัตราก าลังไปยังส านักงาน อ.ก.พ. กรม และ 
อ.ก.พ. กระทรวง ให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งไปยังส านักงาน ก.พ. ด าเนินการพิจารณาต่อไป โดยใช้สูตร
การค านวณขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) คือ และการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง
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ที่จะขอเพ่ิม โดยจะเทียบจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันกับจ านวนอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคต 
จะใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ อัตราก าลังที่จะขอเพ่ิม  =  จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน – จ านวน
อัตราก าลังที่ต้องการในอนาคต และใช้สูตรการค านวณข้ันตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) คือ 
ความต้องการก าลังคน = ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
                                          1,380 (ชั่วโมงต่อปี) x 60 (นาที) 
ซึ่งสอดคล้องกับสูตรในการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังตามแนวคิดของสมชาย หิรัญกิติ (2542, 
หน้า 73) ในวิธีการคาดคะเนบุคลากรจากสมการพ้ืนฐาน เมื่อต้องการหาจ านวนพนักงานที่ต้องการ
เพ่ิมข้ึนว่าเป็นเท่าไร จะใช้สูตรดังนี้ “จ านวนพนักงานที่ต้องการเพ่ิมข้ึน = จ านวนพนักงานที่ต้องการ - 
จ านวนพนักงานที่มีเหลืออยู่” และถ้าต้องการจะค านวณให้ละเอียดไปกว่านี้อีก ก็จะต้องคาดคะเน 
การสูญเสียพนักงานด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น เกษียณ ลาออก โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น ซึ่งในการ
ประมาณการจ านวนพนักงานที่ต้องการทั้งหมด อาจใช้สูตร “จ านวนพนักงานที่ต้องการทั้งหมด = 
จ านวนงานทั้งหมด หรืออัตราส่วนของงานต่อพนักงาน” 
 ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี  
ให้น้ าหนักและวิธีการในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการโดยไม่ได้มีการให้น้ าหนักกับกรอบ
แนวคิดท่ีจะใช้ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ในมิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูล
ในอนาคต ประกอบผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายังให้ความส าคัญกับกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Manpower Planning Framework) ไม่มากเท่าท่ีควรตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553, หน้า 1) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
เฉพาะที่จะใช้ในภาคข้าราชการพลเรือนไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐานแกสวนราชการ ซึ่งมี 6 วิธีการ  
ตามมิติของเวลา ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์การ 2. การวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของก าลังคน 3. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ 4. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา
เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา 
และประเด็นต่าง ๆ 6. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์การอ่ืน ๆ ซ่ึงกรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) เป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน ที่จะท าให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังเหมาะสมกับหน่วยงานมากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
หน่วยงานนั้นให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ กล่าวโดยสรุป คือ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ทราบและเข้าใจขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อัตราก าลัง แต่ให้ความส าคัญกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. 
ไม่มากเท่าที่ควร 
 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี คือ ไม่สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังให้เพียงพอ
ต่อปริมาณงานได้ ดังนี้ 1) ภารกิจและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งอัตราก าลัง 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริหารซึ่งไม่สามารถรับผิดชอบภารกิจงานหลักได้ 2) ไม่สามารถรักษา
อัตราก าลังให้อยู่ในองค์การได้ เนื่องจากภารกิจและปริมาณงานที่มากเกินไปไม่สอดคล้องกับอัตราก าลัง



10 

ที่มีอยู่และขาดแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าและค่าตอบแทน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคทั้งสองประการ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การ ท าให้เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวสามารถแยกออกได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ตามแนวคิด
ของสมชาย หิรัญกิติ (2542, หน้า 73) ทีไ่ด้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนก าลังคนไว้ว่า การวิเคราะห์
สถานการณแ์ละกลั่นกรองสภาพแวดล้อมการวางแผนก าลังคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์การ โดยค านึงถึง 1) สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environmental) ได้แก่ นโยบาย ความต้องการ ข้อบังคับ กฎหมายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเมือง ความต้องการของตลาดแรงงาน 2) สภาพแวดล้อม
ภายใน (Internal Environmental) ได้แก่ เป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ ลักษณะงาน 
กลุ่มงาน รูปแบบผู้น า ทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัญหาการไม่สามารถบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังให้เพียงพอต่อปริมาณงานได้ ในด้านสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบ
กับมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่มีนโยบายไม่เพ่ิมอัตราก าลัง  
โดยก าหนดวิธีการขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง/องค์กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องเป็นกรณีภารกิจส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
หรือเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความเชื่อมั่นของชาติ ท าให้เห็นว่าปัจจัยในส่วนนี้ 
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ไม่สามารถควบคุมการขอเพ่ิม
อัตราก าลังได้ ซึ่งให้ความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถใช้ได้เมื่อส่วนราชการนั้น 
มีอัตราก าลังที่เพียงพอและเหมาะสมมาตั้งแต่ต้น ซึ่งจากการวิจัยพบว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ขาดแคลนอัตราก าลังมาตั้งแต่ต้นและเมื่อมีการปรับโครงสร้าง
ส่วนราชการภายในก็ไม่ได้รับอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอต่อภารกิจงาน ท าให้ประสิทธิภาพของ
องค์การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
 ส่วนปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานนั้น จากผลการวิจัยพบว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
น้อยเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม ที่ไม่สามารถสะท้อนปัญหา
ภารกิจงานที่แท้จริงได้ ส่งผลให้ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งการวิจัยพบว่าการ
มอบหมายงานและประสิทธิภาพของบุคลากรบางรายยังไม่เหมาะสม เมื่อประกอบกับขาดแรงจูงใจในเรื่อง
ความก้าวหน้า สวัสดิการ และค่าตอบแทน จึงส่งผลให้ไม่สามารถรักษาอัตราก าลังให้อยู่ในองค์การได้ 
สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน ตลอดจนโครงสร้างและการปรับเกลี่ย
อัตราก าลังยังไม่เหมาะไม่สอดคล้องตามแนวคิดของสุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 16) ทีไ่ด้ให้
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็นการจัดระเบียบและดูแลบุคลากรให้สามารถ 
ใช้ความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด เป็นผลให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบทางด้าน
ประสิทธิภาพ โดยได้รับผลงานมากที่สุดจากการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทในการท างาน กล่าวคือ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ได้คนดีและคนมีความสามารถ ใช้คนและ
บ ารุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน 
เพ่ือป้องกันสภาวะคนล้นงานหรืองานล้นคน ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดข้ึนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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โดยจะเห็นได้ว่าความหมายดังกล่าวเป็นการบริหารทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ข้ันพ้ืนฐานที่ควรให้
ความส าคัญ 
 ทั้งนี้จากการวิจัยยังพบว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี  
ได้แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังโดยจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการซึ่งมีลักษณะสัญญาจ้างรายปี 
มาทดแทนอัตราก าลังที่ขาด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนข้าราชการและพนักงาน 
แต่ความรับผิดชอบ การตัดสินใจและการพัฒนาบุคลากรยังไม่อาจมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย 
ในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. โดยเมื่อพิจารณาการด าเนินการนี้แล้วผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าว 
เกิดจาการผลพ่วงของปัจจัยภายนอกที่มีนโนบายและมาตรการไม่เพ่ิมอัตราก าลัง หน่วยงานจึงต้อง
พยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง ซึ่งท้ายที่สุดรัฐก็จะเสียหายจากการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
กับบุคลากรในลักษณะชั่วคราวนี้ 
 กล่าวโดยสรุปปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก (มาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ) และปัจจัยภายใน (การวางแผนกรอบอัตราก าลังและการบริการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ) 
 
 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้ 
 1) ถ่ายเท กระจายอ านาจภารกิจงานให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมด้านอัตราก าลัง 
สอดคล้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของส่วนราชการของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553, หน้า 9) ในขั้นตอนการพิจารณานโยบายการบริหาร
ก าลังคนภาครัฐ ซ่ึงยึดโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่เน้นให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจการจัดการสู่ท้องถิ่น 
 2) เปลี่ยนวิธีการจัดสรรอัตราก าลังให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร
อัตราก าลังโดยใช้งบประมาณเป็นตัวควบคุม สอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย หิรัญกิติ (2542, หน้า 73) 
ที่ว่า กระบวนการวางแผนก าลังคนซึ่งใช้เทคนิคท่ีใช้ในการพยากรณ์หรือคาดคะเนก าลังคนโดยใช้
วิธีการคาดคะเนโดยงบประมาณ (Budgetary Planning) ที่ก าหนดให้องค์การทุกองค์การต้องมีการ
จัดท างบประมาณการรับจ่ายเงินประจ าปี ซึ่งรายละเอียดของงบประมาณจะเป็นตัวก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การไว้อย่างแน่นอน รวมทั้งวางแผน
ก าลังคนก็จะถูกก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีขององค์การท าให้ทราบว่าสามารถรับคนเข้าท างาน
ได้เท่าไร อยู่ในสายงานใด ต าแหน่งใด และอัตราเงินเดือนเท่าใด 
 3) จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลัง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเฉพาะที่จะใช้ในภาคข้าราชการพลเรือนไทยของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553, หน้า 1) ที่ก าหนดให้การวเิคราะห์ข้อมูลจากความคิดเหน็แบบ 360 องศา 
และประเด็นต่าง ๆ ท าโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือน าประเด็นต่าง ๆ เรื่อง
การบริหารคนและองค์การมาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น โดยแนวทางการไขปัญหานี้สอดคล้อง
กับการความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์การและผู้ที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่าง ๆ  
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4) เสริมสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สอดคล้องกับการวิจัย
ของพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล (2558) ได้ศึกษา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่าง ๆ ขององค์การ 
กระบวนการบริหารค่าตอบแทน กระบวนการให้สวัสดิการ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงพิสูจน์ว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น มีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนจนท าให้องค์การเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 2) ที่ว่า การด าเนินงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ของ HRM ที่จะต้องปรับกลยุทธ์
การจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ และแต่ละหน้าที่จะต้องสัมพันธ์กัน ถ้าองค์การเน้น
การสรรหาคนดี คนเก่ง (Top Quality Candidates) เข้ามาท างาน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ 
Recruit สูง แต่หากละเลยการจัดสรรระบบค่าตอบแทนที่จูงใจ องค์การก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่ง 
คนดีไว้ได้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในด้าน Recruitment ก็จะสูญเปล่า  
 5) จัดหาเทคโนโลยีและเทคนิคในการช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2562) ที่ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการน าระบบสารสนเทศก าลังคน มาใช้เพื่อการบริหารจัดการและ
วางแผนก าลังคน 
 6) ให้หน่วยงานภายในจัดท าค าขออัตราก าลังให้สอดคล้องและเป็นจริง สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเฉพาะที่จะใช้ในภาคข้าราชการพลเรือนไทยของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553, หน้า 1) ที่ก าหนดให้การวิเคราะห์ข้อมูล
จากความคิดเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นต่าง ๆ ท าโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือน าประเด็นต่าง ๆ เรื่องการบริหาร คนและองค์การมาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
โดยแนวทางการไขปัญหานี้สอดคล้องกับการความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นการสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ภายในองค์การและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2541, หน้า 82) ในการเลือกเทคนิคท่ีใช้ 
ในการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องลักษณะของข้อมูล ที่ใช้ในการพยากรณ์ต้องค านึงถึงธรรมชาติ
หรือลักษณะของข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกเครื่องมือ 
ในการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดได้อย่างใกล้เคียง 
 7) ปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้มีประจ าจังหวัด เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการในส่วนจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของภารกิจงาน ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงในส่วนกลาง สอดคล้องกับกระบวนการ 
ในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) (2553, หน้า 9) ในขั้นตอนการพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ ซึ่งยึดโยงจาก
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่เน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจการจัดการสู่ท้องถิ่น 
 8) เพ่ิมอัตราก าลังและปรับปรุงการมอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่งและความสามารถ 
สอดคล้องกับแนวคิดของสุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หน้า 84) ที่ว่า วัตถุประสงค์ของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความม่ันใจว่าองค์การจะได้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมการสร้าง
ความมั่นใจว่าองค์การจะได้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ท างานตามที่ถนัดและมีความเชี่ยวชาญ
ในงานนั้น เมื่อได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จะส่งผลต่อความสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติ นอกจากบุคลากรจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วยังต้อง
มีคุณธรรมด้วย เพราะแนวโน้มองค์การปัจจุบันไม่สร้างบุคลากรที่มีความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ยังต้องการบุคคลที่มีคุณธรรม เพราะคนที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียวบางครั้ง สร้างความ
เสียหายอย่างมากให้กับองค์การได้ 
 9) วางแผนอัตราก าลังในระยะยาว และพัฒนาบุคลากรเฉพาะรายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่มีความบกพร่องในเรื่องประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเฉพาะที่จะใช้ในภาคข้าราชการพลเรือนไทยของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553, หน้า 1) ที่ก าหนดให้การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง โดยการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) 
และพันธกิจขององค์การ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่าหากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยก าลังคนใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
หน่วยงานสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของรวิภา ธรรมโชติ (2560, หน้า 157) ที่กล่าวว่า  
การบริหารงานบุคคลที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดการศึกษา  
การฝึกอบรม และการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวางแผนขององค์การ และของบุคลากร
โดยเฉพาะในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 4) ที่ว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม 
และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 10) จัดท าข้อมูลสถิติในด้านอัตราก าลัง และด้านภารกิจงานสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ 
ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 4) ที่กล่าวไว้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิได้
จบสิ้นลงเพียงเมื่อบุคคลพ้นจากหน้าที่การงานในองค์การจนเกษียณออกไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์และวิจัยในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลประหยัดและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวคิดของสมชาย หิรัญกิติ (2542, หน้า 73) ที่ว่า กระบวนการวางแผนก าลังคนที่ต้องมีการวิเคราะห์
ภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบันจากคลังข้อมูลบุคลากร หรือคลังทักษะและแผนภูมิการแทนที่บุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนของโครงสร้างองค์การ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ให้
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์องค์การได้ 
 2. ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณ
งานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต ตามแนวการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของส านัก ก.พ. (Effective 
Manpower Planning Framework) ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์การ 
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ การวิเคราะห์
ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 
360 องศา การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์การอ่ืน 
 3. ควรจัดท าข้อมูลบุคลากรและข้อมูลภารกิจงานในอดีตและปัจจุบันที่ชัดเจน และให้
บุคลากรในองค์มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานได้ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์การ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการการท างาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยบุคลากรใดไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพให้ด าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพเฉพาะรายหรือพิจารณายุบเลิก/ปรับเกลี่ยไปยังต าแหน่งที่เหมาะสม 
 5. ควรจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถงึบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น มีความ
ผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ  
 6. ควรจัดให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดก าลังคนได้ 
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