
รูปแบบการจัดหางบประมาณ 
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของสปป. ลาว (1)

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้กับทรัพยากร
มนษุย์ในองค์กร ซึง่เป็นปัจจยัเบือ้งต้นทีส่�าคัญท่ีสดุส�าหรบัการพฒันาประเทศ และ
ส�าหรบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จดัให้เป็นปัจจยัทีส่�าคัญ
ที่สุดในการพัฒนาประเทศต่อจากนี้ 

โดย นายนิดถา บุบผา (นักวิจัย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช (ที่ปรึกษา)

การพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรในยคุสงัคมแหง่
การเรียนรู้ และถกูน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท�างานและในการแข่งขันกับ
นานาชาติส�าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) อาจกลา่วได้วา่ เป็นเร่ืองการลงทนุเพ่ือการพฒันา
และเพ่ิมสมรรถนะในระยะยาว ซึง่รัฐบาลได้ก�าหนดเป็นวาระ
แหง่ชาตใิห้หลดุพ้นจากความด้อยพฒันาในปี ค.ศ.2020  

ในแง่แผนปฏิบัติ เ ชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นพรรคบริหารประเทศสูงสุดได้
ก�าหนดวิสยัทศัน์หลกั หรือจดุหมายสงูสดุ คือการแก้ไขความ
ยากจนของประชาชน โดยการระดมทัง้ทนุจากแหลง่ตา่งๆ รวม
ทัง้พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์นัน้ ได้ถกูจดัให้เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสดุในการ
พฒันาประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม การด�าเนินการตามนโยบายในระยะท่ีผา่น

มา ประเด็นปัญหาหนึ่งท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศตาม
ทิศทาง และนโยบายการพฒันาของ สปป.ลาว คือการเพ่ิม
จ�านวนและคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ หรือรัฐกรยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของภารกิจในยคุใหม ่รวมทัง้
การน�านโยบายและแผนไปปฏิบตัินัน้ยงัมีอปุสรรคหลายอย่าง 
เช่น ขาดงบประมาณและนกัวิชาการท่ีมีความสามารถในการ
ชีน้�าและปฏิบตัิตวัจริงในหลายด้าน การพฒันาและยกระดบั
ความรู้ความสามารถของพนักงานยังมีลักษณะรวมๆ ขาด
แผนการละเอียด การปฏิบตังิานบางอยา่งยงัมีการทบัซ้อนกนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทัง้หมดจะเห็นได้ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคืองบประมาณ แตส่าธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศท่ียงัยากจน โดยมีนโย
บายจะท�าให้เป็นประเทศท่ีหลดุพ้นจากประเทศยากจนในปี 2563 
หรือปีค.ศ.2020 ซึง่การท่ีเป็นประเทศยากจน งบประมาณสว่น
ใหญ่จงึต้องไปเน้นเร่ืองอาหารการกินของประชาชนเป็นส�าคญั 
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ท่ีผา่นมา การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และศกึษาตอ่
ในระยะยาวของบคุลากร สปป.ลาว ต้องพึง่พาการชว่ย
เหลือจากตา่งประเทศเป็นหลกั ซึง่ประเทศท่ีให้การชว่ย
เหลอืในการพฒันาบคุลากรของรัฐในการเรียนระยะยาว
ตัง้แต ่9 เดือนขึน้ไปท่ีส�าคญั 5 อนัดบัแรกประกอบด้วย 
เวียดนาม ไทย จีน ญ่ีปุ่ น และออสเตรเลีย

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและในโลก
ธรุกิจท่ีคาดการณ์ไมไ่ด้นัน้ การท่ีมีพนกังานท่ีมีทกัษะสงู
และสามารถพฒันาการเรียนรู้ตลอดเวลานัน้ จงึเป็นสิ่ง
ท่ีส�าคญัส�าหรับทกุองค์กรในการเตบิโตและยัง่ยืน 

ดงันัน้การฝึกอบรมจึงกลายเป็นสิ่งท่ีเป็นมากกว่า 
บริษัทหรือองค์กรท่ีสามารถพฒันาโครงการฝึกอบรมท่ีมี
ประสทิธิภาพเทา่นัน้ท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลส�าเร็จได้ แต่
ในสว่นของ สปป.ลาว แล้ว การพฒันาบคุลากรภาครัฐ
ผ่านการฝึกอบรมและพฒันายงัถือได้ว่า ยงัมีค่อนข้าง
น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัความจ�าเป็น 

ดงัจะเห็นได้จากสถิติการเข้าร่วมการฝึกอบรมของ
รัฐกรของบางกระทรวง อาทิ จากสถิตขิองกระทรวงโยธา
และขนส่ง ซึ่งเป็นกระทรวงท่ีส�าคญักระทรวงหนึ่งท่ีมี
บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติชีใ้ห้
เหน็ถงึงบประมาณของรัฐบาลท่ีมีการจดัสรรส�าหรับการ
ฝึกอบรมและพฒันายงัมีจ�านวนจ�ากดั (ตารางท่ี 1-1) รวม
ทัง้การลงทนุของรัฐในด้านการสง่เสริมทางวิชาการ และ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรรัฐบาลนัน้ยงัถือได้วา่
มีอตัราสว่นท่ีน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัสดัสว่นของ
ทนุ หรือรายรับท่ีได้จากงบประมาณแหง่รัฐท่ีองค์กรตา่งๆ 

   ปี จ�ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมฝึกอบรม จ�ำนวนพนกังำนท้ังหมด เฉล่ียจ�ำนวนคร้ัง / คน / ปี

2008 204 794 0.26

2009 145 805 0.18

2010 192 822 0.23

2011 256 836 0.3

2012 226 851 0.27

รำยรับจำกงบประมำณ ปี 2554   ปี 2555 ปี 2556
 จ�ำนวน สดัส่วน จ�ำนวน สัดส่วน จ�ำนวน สัดส่วน

รำยรับทัง้หมด 105,061,689 100 153,876,000 100 76,502,800 100

รำยรับวชิำกำร 35,000,000 0.13 35,000,000 0.09 35,000,000 0.18

ตำรำงท่ี 1-1 จ�ำนวนกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมภำยในและต่ำงประเทศกระทรวงโยธำและขนส่ง

ตำรำงที ่1-2 รำยรับจำกงบประมำณ กระทรวงแผนกำรและกำรลงทุน

ได้รับในแตล่ะปี (ดงัในตารางท่ี 1-2)
ทัง้นี  ้ จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารระดับสูงของ

กระทรวงแผนการและการลงทนุพบว่า งบประมาณใน
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของกระทรวง โดยภาพรวม
แล้วยงัถือว่า ยงัไม่เพียงพอกบัความต้องการ แต่ด้วย
นโยบายของรัฐบาลท่ีจะน�าประเทศให้หลดุพ้นจากความ
ด้อยพฒันา การชว่ยเหลือจากภายนอกประเทศอาจลด
ลง แตก่ารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ก็ต้องก้าวหน้าให้ทนั
นานาประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอาเซียน 

มิฉะนัน้แล้วในการรวมกลุ่มประเทศจะกลายเป็น
ภยัคุกคามมากกว่าโอกาส ดงันัน้ รัฐบาลลาวจะต้อง
จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาบคุลากร ขณะเดียวกนัจะ
ต้องพยายามขอรับการชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศในการ
จดัสรรทนุการพฒันาให้ได้เพ่ิมมากขึน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ี
จะศกึษาเร่ือง วิธีการจดัหางบประมาณเพ่ือน�ามาพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ผา่นการฝึกอบรมในกระทรวงแผนการ
และการลงทนุ

ดงันัน้ จากแนวความคดิด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์สามารถสรุปการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ี
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ความขาดแคลนการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสาเหตพืุน้ฐานท่ีท�าให้การลงทนุ
พฒันาทกัษะของคนกลายเป็นปัญหาระดบัชาต ิซึง่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นัน้เก่ียวข้องกับระดับบุคคล  
ทีมองค์กร ภมิูภาค ประเทศ หรือแม้แต่ระดบัโลกโดย 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีเหตผุลท่ีเราต้องให้ความ
ส�าคญั 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

สถำบนัในก�ำกบัของรัฐทีเ่ปิดสอนหลักสตูร
ปรญิญำโท-ปริญญำเอกทำงด้ำนบริหำรธรุกิจ

“เรียนปริญญำตรี จ�ำน�ำไปใช้
เรียนปริญญำโท วเิครำะห์-สงัเครำะห์
เรียนปริญญำเอก สร้ำงโมเดลใหม่
เพือ่แก้ปัญหำหรือสร้ำงงำนใหม่”

เปิดรับสมคัรหลกัสตูรปริญญำเอก
2 สำขำ ดงันี้
	 1.		หลักสตูรบริหารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ
	 	 (DBA.เรียนเป็นภาษาองักฤษ)	รุ่นที	่7

	 2.	หลักสตูรปรัชญาดษุฎบัีณฑติ	สาขาวชิาการจดัการ 
	 	 สาธารณะ		รุ่นท่ี	6	(Ph.D.)

คุณสมบัต ิ2 ข้อทีส่�ำคัญมำก
	 1.	รับผูจ้บปริญญาโททุกสาขา
	 2.	เป็นผูมี้ความประสงค์จะน�าความรู้	และวฒุกิารศกึษาไปใช้
	 	 ในการ	เป็นอาจารย์ผู้สอนระดบัปริญญาโท	ปริญญาเอก
	 	 เป็นนกัวจิยั	เป็นท่ีปรึกษา	และเป็นผูบ้ริหารองค์กร

“เรยีน ปรญิญาเอกทีน่ี่
ดแูลใกล้ชดิ ชวิีตมคีวามหวัง”

สมคัรเรียน หรอื สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ  
โทร. 038-394900, 038-392018-19
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