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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพฒันาบุคลากรในกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคา้ เพือ่มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาแนวทาง        
ในการพฒันาในปัจจุบนั เป้าหมายและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของ สปป. ลาว โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คาํถามก่ึง
โครงสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถาม 5 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์   
ส่วนท่ี 2 สมัภาษณ์ เก่ียวกบัการพฒันาและบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากรในปัจจุบนั

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ 
 ส่วนท่ี 3 สมัภาษณ์ เก่ียวกบัเป้าหมายในการพฒันาและบริหารจดัการบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ส่วนท่ี 4 สมัภาษณ์ เก่ียวกบัแนวทางปรับปรุง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพฒันาและบริหาร
จดัการบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เพือ่มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยผูว้จิยัใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงกลุ่ม  
 นอกจากน้ีในการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร เอกสาร
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลจากการเกบ็ขอ้มูล พบวา่ ไดส้มัภาษณ์บุคลากรขั้นหวัหนา้แผนกและรองหวัหนา้
แผนก ผูท่ี้รับผดิชอบหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ จาํนวน 10 คน         
จาก 5 กรม ซ่ึงทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ระบวนการทางการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการพจิารณาประเดน็ 
ท่ีสาํคญั ตีความหมายพร้อมทาํการดึงขอ้ความหรือประโยคท่ีสาํคญันาํมาจดักลุ่ม (Theme and   
Sub-theme)  
 

สรุปผลการวจิยั 
 คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น เพศชาย        
9 คน เพศหญิง 1 คน ประสบการณ์ในการทาํงานอยูใ่นช่วง 6-15 ปี และช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 33-47 ปี 
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ระดบัการศึกษาตั้งแต่วฒิุปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท และระดบัตาํแหน่งขั้นหวัหนา้แผนกข้ึนไป 
 การรับรู้ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ใน
ปัจจุบนั  
 ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาบุคลากรในปัจุบันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
 1.  จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัแผนก พบวา่ หมวดการวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ พบวา่ ความรู้ความสามารถและทกัษะในการทาํงานของบุคลากรส่วนมากยงัไม่เพียงพอ   
ต่อบทบาทหนา้ท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ในปัจจุบนั กล่าวคือ บุคลากรใหม่            
ซ่ึงมีอตัราส่วนมากท่ีสุด ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํงานหรือเรียนจบในวิชาท่ีไม่ตรงกบังาน      
ท่ีรับผดิชอบ ดงันั้น กระทรวงจึงตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรกลุ่มน้ีใหมี้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.  ขาดการฝึกอบรม การอบรมไม่ต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจาการขาดงบประมาณสนบัสนุน 
เพราะในระยะท่ีผา่นมา การถ่ายทอดความรู้หรือการอบรมต่าง ๆ จะตอ้งอาศยังบประมาณของรัฐ
เท่านั้น ซ่ึงทาํใหข้ั้นตอนและระบบการอบรมไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลทาํใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีไม่
ไดผ้ลเท่าท่ีควร ส่งผลใหก้ารดาํเนีนงานขาดประสิทธิผล 
 3.  ดา้นการประเมินความรู้ จากการใหก้ารสมัภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ กล่าวถึง
การประเมินความรู้ซ่ึงใชเ้วลาและระยะการประเมินนานเกินไปทาํใหก้ารประเมินคุณภาพของ
บุคลากรไม่ไดรั้บประสิทธิภาพ 
 4.  ดา้นวิชาเฉพาะของบุคลากร ยงัพบวา่บุคลากรบางกรม บางหน่วยงาน                       
ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํงานอนัเน่ืองมาจาก การเขา้ทาํงานไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีไดเ้รียนมา 
อนัจะทาํใหก้ารดาํเนีนงานมีความลา้ชา้ไม่ไดป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 5.  ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียนยงัมีจาํกดั โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษบุคลากรโดยทัว่ไปพบวา่ ยงัไม่เก่ง เรียนมาแลว้แต่ไม่ไดใ้ช ้สาํหรับภาษากลุ่มประเทศ
อาเซียนพบวา่ มีบุคลากรรู้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามจาํนวนมาก เพราะบุคลากรจาํนวนดงักล่าว
ส่วนมาก เรียนมาจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 6.  การจดักระบวนการปฏิบติังาน พบวา่ การจดัการเร่ืองการใหก้ารบริการแก่                 
ผูม้าใชบ้ริการพบวา่ กระบวนการประสารงานยงัชกัชา้ อุปกรณ์รับใชย้งัไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
เป็นตน้ ระบบคอมพิวเตอร์ยงัไม่ทนัสมยัเท่าไร่ 
 7.  กลุ่มผลรับจาการดาํเนินงาน 
 8.  ประสิทธิผลของการดาํเนีนงานจากการสมัภาษณ์ จาํนวน 10 คน จาก 5 กรม            
ในดา้นประสิทธิผลของการดาํเนินงาน พบวา่ ปัจจุบนัการรับบุคลากรเขา้มาทาํงานยงัไม่ตรงกบั 



90 

สายวิชาเฉพาะท่ีไดเ้รียนมา ซ่ึงมนัจะทาํใหมี้อุปสรรคในการทาํงาน พร้อมนั้นยงัพบวา่บุคลากรยงั
ขาดประสบการณ์ในการทาํงาน 
 9.  มิติทางดา้นคุณภาพในการใหก้ารบริการ ทางดา้นอุปสรรคพบวา่ ยงัมีการต่อวา่จาก
ลูกคา้ผูม้ารับการบริการเป็นบางคร้ัง อนัเน่ืองมาจากการใหก้ารบริการไม่เป็นระบบ เคร่ืองมือรับใช้
ในการใหก้ารบริการยงัไม่เพียงพอ ขาดการประสารงานภายในหน่วยงานกนัเอง 
 10.  มิติดา้นการพฒันาองค ์จากการสมัภาษณ์จากเจา้หนา้ท่ีระดบัหวัหนา้แผนกและ    
รองหวัหนา้แผนก พบวา่ ปัญหาในการพฒันาองคก์รในปัจจุบนัยงัมีลกัษณะทาํงานแบบเคยปฏิบติั 
ปฏิเสธผูท่ี้มีวิสยัทศักวา้งไกล ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถยงัไม่ไดรั้บการยอมรับซ่ึงจะนาํไปถึง      
การพฒันาองคก์รชา้และไม่ไดรั้บประสิทธิผล 
 แนวทางแก้ไขในการพฒันาบุคลากรในปัจจุบันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
 1.  การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม ไดมี้แนวทางในการใหมี้การจดัอบรม            
ใหม้ากข้ึน พร้อมกนันั้นกไ็ดจ้ดัใหมี้การส่งบุคลากรไปยกระดบัวิชาเฉพาะต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ การจดัใหมี้การไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ีนประสบการณ์กบัประเทศท่ีเจริญ
และพฒันาแลว้ 
 2.  การเรียนรู้ระบบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พยายามปรับปรุง
ระบบการประชาสมัพธ์ และระบบอินเทอร์เน็ต 
 3.  ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียน ไดจ้ดัส่งบุคลากรไปยกระดบั
ดา้นภาษาองักฤษในแต่ละระยะ เป็นตน้ ไดส่้งไปยกระดบัระยะสั้นอยูภ่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 4.  การจดัการกระบวนการปฏิบติังาน การจดัการในการใหก้ารบริการแก่ผูม้ารับ        
การบริการ พบวา่ แนวทางในการแกไ้ข คือ การเพิ่มเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ปรับแกก้ระบวนการ
บริการท่ีชกัชา้ ปรับแกร้ะบบกระบวนการบริการใหเ้ขา้สู่ระบบและถูกตอ้งกบัระเบียบทางราชการ
วางออก 
 5.  แนวทางการแกไ้ขผลรับจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั 
  5.1  มิติทางดา้นประสิทธิผลในการดาํเนีนงาน ยกระดบัความรู้ความสามารถของ
บุคลากรใหสู้ง โดยการวางแนวทางในการส่งไปเรียนต่อภายในประเทศและต่างประเทศใหม้าก 
  5.2  มิติทางดา้นคุณภาพในการใหก้ารบริการ เพื่อทาํใหก้ารบริการมีคุณภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งไดเ้พิ่มงบประมาณในการซ้ืออเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเขา้ในการทาํงาน และยดึถือ
ความเป็นธรรมในการใหก้ารบริการ 
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 เป้าหมายในการพฒันาและบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
เพือ่มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 1.  จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ ไดพ้ดูถึงเป้าหมายในการพฒันาบุคลากรมาก
ท่ีสุดต่อการจดัการเร่ืองความรู้ คือ เป้าหมายในอานาคตจะตอ้งไดอ้บรมเป็นแต่ละระยะ และจะตอ้ง
เป็นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง พร้อมทั้งยงัจดัใหมี้แผนการในการยกระดบับุคลากร เป็นตน้ 
การส่งไปเรียนต่อดา้นวิชาเฉพาะทั้งภายในและต่างประเทศ 
 2.  ดา้นการประเมินความรู้ ตอ้งไดท้าํเป็นแต่ละระยะมีการกาํหนดเป้าหมาย                 
ในการประเมิน และติดตามเป็นแต่ละระยะ 
 3.  การจดัการเรียนรู้ระบบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย
คือ จะไดมี้การจดัสมันาใหทุ้ก ๆ หน่วยงานและบุคลากรภายในกระทรวงมีความเขา้ใจและรับรู้ต่อ
การเขา้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมนั้นกต็อ้งไดมี้การจดัสรรคเ์ร่ืองงบประมาณ เพื่อจดัทาํ
ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกนันั้นกไ็ดมี้แผนการในการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ในดา้นการร่วมมือเก่ียวกบัอาเซียนมาบรรยายใหก้บับุคลากรอีกดว้ย 
 4.  กลุ่มปฏิบติัการ 
 ดา้นวิชาเฉพาะของบุคลากร จดับุคลากรในสายงานต่าง ๆ ใหต้รงกบัสายวิชาเฉพาะ       
ท่ีไดเ้รียนมา กระทรวง ฯ ควรส่งเสริมและใหโ้อกาสแก่บุคลากรในองคก์ารไดพ้ฒันาตนเองทั้ง
ภายในและต่างประเทศใหม้ากท่ีสุด โดยการสรรหาทุนสนบัสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน
รวมทั้งการสร้างเง่ือนไขและส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาตนเองในท่ีทาํงานใหม้าก รวมทั้งสร้าง 
และพฒันาใหก้ระทรวงเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มากและทัว่ถึง 
 5.  จดัการกระบวนการปฏิบติังาน 
 การจดัการในการใหก้ารบริการแก่ผูม้ารับการบริการ จะตอ้งประกอบและอาํนวย    
ความสะดวกเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเขา้ในจุดใหก้ารบริการ จดัการฝึกอบรมดา้นการใหก้ารบริการ   
โดยจดัใหมี้การไปศึกษาดูงานอยูห่น่วยงานอ่ืนหรือศึกษาดูงานจากประเทศท่ีมีการพฒันาแลว้ 
 6.  กลุ่มผลรับจากการดาํเนินงาน 
  6.1  มิติทางดา้นประสิทธิผลจากการสมัภาษณ์ พบวา่ กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา้ตอ้งมีนโยบายในการสนบัสนุนและถือสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ                
อยา่งเท่าเทียม ส่วนรูปแบบในการพฒันานั้นจะเนน้ดา้นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และ  
การศึกษาต่อเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการฝึกปฏิบติัในหนา้ท่ีจริง ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
และปฐมนิเทศน์/ ศึกษาคน้ควา้ เอกสารตามลาํดบั 
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  6.2  มิติทางดา้นประสิทธิภาพในการใหก้ารบริการส่ิงแรกตอ้งพฒันา คือ        
ทางดา้นคุณสมบติัส่วนตวัในการทาํงาน ซ่ึงทุกคนควรไดรั้บการพฒันาทางดา้น คุณสมบติัศีลธรรม
ปฏิวติั คุณสมบติัของการเป็นรัฐกร รวมทั้งระเบียบการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรจะรู้ ซ่ึงพวกเรากมี็
ระเบียบการหลาย ๆ อยา่งเก่ียวกบัเร่ืองของพนกังาน รวมทั้งตอ้งมีการพฒันา เร่ืองจรรยาบรรณ                  
ในการทาํงานทาํใหส้ะดวก ง่ายดาย โปร่งใส ทนัสมยั ลดค่าใชจ่้ายใหก้บัผูม้าใชก้ารบริการ         
และตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นรัฐกร และตอ้งใหไ้ดมี้การเรียนภาษาต่างประเทศ และความรู้
ทางดา้นวิชาการ พร้อมนั้นกต็อ้งไดรู้้กฎระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ร 
  6.3  มิติทางดา้นการพฒันาองคก์ร จากการใหก้ารสมัภาษณ์ พบวา่ เป้าหมาย             
ในการพฒันาองคก์รอยา่งแรกตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรส่งเสรีมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเอง 
และตอ้งไดส่้งไปยกระดบัทางดา้นทฤษฏีการเมืองการปกครอง สร้างใหบุ้คลากรภายในกระทรวงมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พร้อมกนันั้นกส็ร้างใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ดว้ยกนัระหวา่ง
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญกบับุคลากรใหม่ 
 วธีิการปรับปรุงเพือ่มุ่งสู่เป้าหมาในการพฒันาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า 
 1.  หมวดการวิเคราะห์และการจจดัการดา้นความรู้ 
  1.1  การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม จากการใหค้วามคิดเห็นจากผูใ้หส้มัภาษณ์ 
พบวา่ วิธีในการปรับปรุงเพื่อมูงสู่เป้าหมายในการพฒันาบุคลากรน้ี ประการณ์แรกตอ้งปรับปรุง
เร่ืองการฝึกอบรมและการสอนงาน พร้อมกนันั้นกต็อ้งมีการวางแผนในการส่งไปเรียนต่อ            
ในดา้นวิชาเฉพาะทั้งภายในและต่างประเทศ 
  1.2  ดา้นการประเมินความรู้ ตอ้งไดท้าํเป็นปกติ และติดตามตรวจตราเป็นแต่ละระยะ 
เพื่อทาํใหท้ราบถึงขอ้ผดิพลาดของการปฏิบติังานและแกไ้ขใหท้นักบัสภาพการเปล่ียนแปลงของ
การปฏิบติังาน 
 2.  กลุ่มปฏิบติัการ 
  2.1  ดา้นวิชาเฉพาะของบุคลากร เพื่อทาํใหก้ระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล    
จากการใหค้วามคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ พบวา่ ประการแรกตอ้งไดป้รับปรุงเร่ืองการวางแผน 
ดา้นงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและยกระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากร ประสบการณ์ท่ีสอง
ปรับปรุงดา้นประสบการณ์ของการทาํงานของบุคลากรเอง 
  2.2  ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียน ตอ้งไดป้รับปรุงระบบ
การจดัการการเรียนรู้ภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุด โดยผลกัดนัและสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ
ใหแ้ก่บุคลากรไดไ้ปยกระดบัการเรียนภาษาต่างทั้งภายในและต่างประเทศ 
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 3.  การจดัการกระบวนการปฏิบติังาน 
 จากการใหก้ารสมัภาษณ์บุคลากรภายในกระทรวงอุตาสาหกรรมและการคา้ พบวา่      
การปรับปรุงเร่ืองการใหก้ารบริการตอ้งไดป้รับปรุงกระบวนในการใหก้ารบริการโดยทาํให้
กระบวนการประสานงานสามารถทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั สร้างระบบการใหก้ารบริการท่ี
ทนัสมยัและลดขั้นตอนในการใหก้ารบริการ 
 4.  กลุ่มผลรับจากการดาํเนินงาน 
  4.1  มิติทางดา้นประสิทธิผลของการดาํเนินงานนั้น ตอ้งจดัใหมี้การยกระดบัความรู้
ดา้นวิชาเฉพาะ ตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นบุคลากรของรัฐ สร้างใหมี้การเรียนรู้จากผูท่ี้มี
ประสบการณ์ จดับุคลากรใหต้รงกบัสาขาท่ีเรียนมา 
  4.2  มิติทางดา้นคุณภาพในการใหก้ารบริการ ในการจดัการเร่ืองคุณภาพในการให ้
การบริการ คือ การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั ทศันคติของผูใ้หบ้ริการ  
พร้อมนั้นกนันั้นกเ็สริมสร้าง ความมีมิตรไมตรี ยิม้แยม้แจ่มใส มีอธัยาศยัไมตรี และความเสมอภาค
ในการใหก้ารบริการ 
  4.3  มิติทางดา้นการพฒันาองคก์ร ส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้การใชอิ้นเทอร์เน็ตให้
ทัว่ถึง รวมถึงการจดัการอบรมสาธิตการทาํงานใหแ้ก่หน่วยงานของตวัเอง นอกจากนั้นการปรับปรุง
ตอ้งมีแผนงานละเอียด เช่น แผนคน แผนเงินใหส้อดคล่องกนั และการทาํงานการทาํงานแบบ        
มีส่วนร่วมกนัภายในองคก์ร 
 
ตารางท่ี 5-1  สรุปความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์แนวทางในการพฒันาบุคลากรในกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคา้ เพือ่มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สปป. ลาว 
 

ความคดิเห็น 
การพฒันา

บุคลากรปัจจุบัน 
เป้าหมายใน    
การพฒันา 

แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

1. หมวดการวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  10 10 10 
1.1 การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม 10 10 10 
1.1.1 การฝึกอบรม 9 8 10 
1.1.2 งบประมาณในการฝึกอบรม 8 9 10 
2. ดา้นการประเมินความรู้ 10 10 10 
2.1 ประเมินเป็นปกติ 8 8 10 
2.2 ตอ้งมีการติดตามตรวจตรา 8 8 9 
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ตารางท่ี 5-1  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น 
การพฒันา

บุคลากรปัจจุบัน 
เป้าหมายใน   
การพฒันา 

แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

3. กลุ่มปฏิบติัการ  10 10 10 
3.1 ดา้นวิชาเฉพาะของบุคลากร 10 10 10 
3.1.1 การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 10 10 10 
3.1.2 ส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ 9 9 10 
3.1.3 ปรับปรุงประสบการณ์ 7 9 9 
3.1.4 วิชาเฉพาะ 7 9 9 
4. ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

10 10 10 

4.1 ส่งเสริมผลกัดนั 9 9 9 
4.2 ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 9 9 10 
5. การจดักระบวนการปฏิบติังาน 8 8 9 
5.1 ปรับปรุงกระบวนการบริการ 9 9 10 
5.2 ระบบท่ีทนัสมยั 10 10 10 
5.3 ลดขั้นตอน 8 9 9 
5.4 กระบวนการในการใหก้ารบริการ 8 8 9 
5.5 การสอนงาน 7 8 9 
6. กลุ่มผลรับจากการดาํเนินงาน 10 10 10 
6.1 มิติทางดา้นประสิทธิผล 10 10 10 
6.1.1 ประสิทธิผลของการดาํเนินงาน 10 10 10 
6.1.2 ดา้นคุณสมบติั 8 9 8 
6.1.2 จดับุคลากรใหต้รงกบัสาขาท่ีไดเ้รียนมา 10 10 10 
7. มิติทางดา้นคุณภาพในการใหก้ารบริการ 10 10 10 
7.1 ทศันคติท่ีดีในการทาํงานของผูใ้ห ้      
การบริการ 

7 8 8 

7.2 ทศันคติและความเสมอภาค 7 8 8 
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ตารางท่ี 5-1  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น 
การพฒันา

บุคลากรปัจจุบัน 
เป้าหมายใน    
การพฒันา 

แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

8. มิติทางดา้นการพฒันาองคก์ร 10 10 10 
8.1 การทาํงานแบบมีส่วนร่วม 7 8 8 
8.2 ปรับปรุงการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 8 9 10 
หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ตวัเลข หมายถึง ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดก้ล่าวถึงจาํนวนคร้ังท่ีพดูถึง 

 

อภปิรายผล 
 1.  ความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจาํเป็นในการพฒันา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเดน็แรก
คือ การบริหารจดัการเรืองการใหก้ารบริการแก่ผูม้ารับการบริการซ่ึงพบวา่การบริการยงัชกัชา้    
ขาดกระบวนการในการประสานงานกบัหน่วยงานเดียวกนั การจดัการเร่ืองคุณภาพในการให ้    
การบริการ คือ การสร้างสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั ทศันคติของผูใ้หบ้ริการ 
พร้อมกนันั้นกคื็อ ความมีมิตรไมตรี ยิม้แยม้แจ่มใส มีอธัยาศยัไมตรี และความเสมอภาค               
ในการใหบ้ริการผูใ้หบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความคิดในการบริหารแบบ PMQA ในหมวดท่ี 3 
ท่ีวา่การใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นการตรวจประเมินวา่ ส่วนราชการ
กาํหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อยา่งไร รวมถึงส่วนราชการมีการดาํเนินการอยา่งไรในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริการและ       
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การกาํหนดปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึง
พอใจและนาํไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางท่ีดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวลญัช ์
ณรงคเ์ดชา (2554 อา้งถึงใน เอมอร ตรีพิชพนัธ์ุ, 2553) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํเกณฑคุ์ณภาพการ
บริการภาครัฐ (PMQA) มาใชใ้นกรมพฒันาสงัคม และสวสัดีการมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการนาํเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาใชใ้นกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดิการ และศึกษากระบวนการถ่ายถอดการนาํเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
มาใชใ้นกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
46-52 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งวิชาการรับผดิชอบงานวิชาการ และมีอายรุาชการ
ระหวา่ง 25-32 ปี ปัจจยัท่ีนาํเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาใชใ้นกรมพฒันา



96 

สงัคมและสวสัดิการ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีสร้างบรรยากาศในการทาํงานมีภาพรวม
ของ     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ดา้นการยกระดบัภาษาองักฤษ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้      
สปป. ลาว มีความตอ้งการยกระดบัดา้นภาษองักฤษในระดบัมาก บุคลากรตอ้งการใหส่้งเสริม
พนกังานไดพ้ฒันาตนเองโดยการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั 
ในการพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรมดา้นภาษาใหมี้ความรู้ความสามารถยิง่ข้ึนและตอ้งการเขา้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษา เช่น ภาษาองักฤษ เป็นตน้ เน่ืองจาก การฝึกอบรม       
เป็นการพฒันาทางดา้นความรู้ ทกัษะและประสิทธิภาพในการทาํงานใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน           
เม่ือพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองจะทาํใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถและ             
มีศกัยภาพท่ีสามารถนาํมาปรับใชก้บังานท่ีทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดความกา้วหนา้ในสายงาน
ของตนและยงัเป็นส่วนส่งเสริมหรือผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ารเกิดความเจริญกา้วหนา้ 
ฉะนั้น หน่วยงานควรมีการสนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใชก้ระบวนการฝึกอบรมเป็น
การฝึกทกัษะทางดา้นการคิดและเทคนิคทางดา้นการทาํงาน ตลอดจนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละการเรียนรู้ดว้ยการฝึกอบรมจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงได ้ อนัจะส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของเดชบดินทร์       
ปัญญาจนัทร์ (2549) ศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการ หน่วยข้ึน
ตรงกองบญัชาการกรมยทุธ์ศึกษาทหารบกมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการเปรียบเทียบ และ
รับทราบแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการ 
หน่วยข้ึนตรงกองบญัชาการกรมยทุธ์ศึกษาทหารบก จาํแนกได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ดา้นภาษาองักฤษ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้ทัว่ไป รวมทั้งดน้จิตใจ
และนนัทนาการ ทั้งน้ีใหต้รงกบัความจาํเป็นของหน่วยงานท่ีตอ้งมีการพฒันาบุคลากรใหเ้กิด    
ความพร้อมและรองรับความกา้วหนา้ในยคุโลกาภิวตัน ์
 3.  ความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจาํเป็นในการพฒันา
บุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ประเดน็สุดทา้ยคือ เน่ืองจากความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการทาํงานของบุคลากรยงัไม่เพยีงพอต่อบทบาทหนา้ท่ีของกระทรวง ฯ ในปัจจุบนั
โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ซ่ึงมีอตัราส่วนมากท่ีสุดยงัขาดประสบการณ์ในการทาํงานหรือเรียนจบ   
ในวิชาท่ีไม่ตรงกบังานท่ีรับผบิชอบ กล่าวคือ จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกโลกาภิวฒัน์ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ มีบทบาทหนา้ท่ีกวา้งและครอบคลุม ทั้งยงัเป็นตวัแทนของ
รัฐบาลในการ ดูแลทางดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมและการคา้ในระดบัส่วนกลางและทอ้งถ่ิน     
ทัว่ประเทศ การสร้างแผนยทุธศาสตร์ นโยบาย ร่างกฎหมายและระเบียบการต่าง ๆ เก่ียวกบังาน
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อุตสาหกรรมและการคา้ ซ่ึงบุคลากรกระทรวง ฯ ตอ้งใชท้กัษะการทาํงานดา้นการวิเคราะห์วจิยั 
ความชาํนาญ ความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย นโยบายและอ่ืน ๆ               
ในการปฏิบติังานใหก้า้วทนักบัการเปล่ียนแปลงของภาคพื้นและในโลกส่งผลใหต้อ้งมีการพฒันา
บุคลากรอีกมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมติการประชุมใหญ่คร้ังท่ี 8 ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว          
ปี พ.ศ. 2549 ไดก้ล่าวไวว้า่ “เพิ่มความ สามารถในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกดา้น เพื่อสนอง
ความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมของประเทศในอนาคต” และสอดคล่องกบัเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA ในหมวดท่ี 5 ในการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคลซ่ึงการบริหาร
นั้น เป็นการตรวจประเมินวา่ ระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
ช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหมุ่้งไปในแนวทางเดียวกนักบั
เป้าประสงคแ์ละแผนปฏิบติัการโดยรวมของส่วนราชการอยา่งไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ
การสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร ซ่ึงจะนาํไปสู่ผลการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศและความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากรและ       
ส่วนราชการ 
 4.  ดา้นมิติดา้นวิชาเฉพาะพบวา่บุคลากรอยากไดรั้บการศึกษาต่อและอยากใหมี้          
การฝึกอบรมในดา้นวิชาเฉพาะมากท่ีสุดเพือ่ทาํใหอ้งคก์รก่าวหนา้ทาํใหบุ้คลากรในองคก์รมีความรู้
และความสามารถท่ีแน่นอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรัญญา บุญยงค ์(2546) ศึกษาเร่ือง     
ความตอ้งการพฒันาตนเองบุคลากรดา้นการศึกษา กรณีศึกษาของเทศบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
ผลการศึกษาพบวา่ ครู-อาจารยข์องโรงเรียนในสงักดัเทศบาล ตาํบล จงัหวดัชลบุรี มีความตอ้งการ
พฒันาการศึกษาต่อและความตอ้งการพฒันาการการเขา้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ความตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งทางวิชาการ ความตอ้งการพฒันาการศึกษาดูงานและฝึกงาน และ  
ความตอ้งการพฒันาตนเองตามลาํดบั การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์และ
ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษา พบวา่ ครู-อาจารยท่ี์มีอายตุ่างกนัมีความตอ้งการ
เล่ือนตาํแหน่งทางวิชาการและความตอ้งการพฒันาการศึกษา ดูงาน และฝึกงานแตกต่างกนั 
นอกจากนั้นยงัพบวา่ ครู-อาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั                
มีความตอ้งการพฒันาแตกต่างกนัดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันาบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ ในดา้นอุปสรรคบุคลากร
ยงัมีระดบัการปฏิบติังานท่ีตํ่า ขาดการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ในการทาํงาน    
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ทาํงานไม่ตรงกบัสาขาท่ีไดเ้รียนมา ฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 1.  ตามบทบาทของกระทรวง ฯ ท่ีตอ้งไดใ้หบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชน และผูป้ระกอบการธุระกิจทั้งภายในและต่างประเทศนั้น ควรมีการส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะดา้นการบริหารและ บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ   
ซ่ึงควรประกอบดว้ย 3 ดา้นพื้นฐาน คือ ทกัษะดา้นความคิด ทกัษะดา้นบุคลิกภาพ และทกัษะ     
ดา้นการปฏิบติังาน นอกจากนั้น ควรเพิ่มเติม แทรกเสริมแนวโนม้การพฒันาขีดความสามารถ    
การบริการในอนาคต เพื่อศกัยภาพในการพฒันาประเทศ และแข่งขนักบัภายนอกต่อไป   
 2.  ผูบ้ริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ ควรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนการดาํเนินนโยบายการพฒันาบุคลากร โดยกาํหนดเป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการ
พฒันาบุคลากรใหช้ดัเจนตรงกบัความตอ้งการทางยทุธศาสตร์ของการพฒันากระทรวงและ
แนวโนม้ของภาคพื้นและสากล และ ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรเอง โดยกาํหนดเป็น    
แผนรวมของกรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้และแผน เฉพาะของแต่ละกรมและ
เทียบเท่า เพื่อนาํเอาแผนดงักล่าวมาพฒันากระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ พร้อมทั้งผูบ้ริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ควรตระหนกัถึงความสาํคญั พร้อมกบัใหก้ารส่งเสริมและ
สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพราะ        
การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้
เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็และการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง นาํนโยบาย
ออกสู่แนวทางการปฏิบติั พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผล สรุปเพื่อนาํมาวดัผลและนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ระบวนการพฒันา ถือเป็นนโยบายหลกั และยดึถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป
ควรมีการสนบัสนุนหรือจดัสรรงบประมาณ เพื่อดาํเนินการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ การพฒันา  
ดา้นการยกระดบัความรู้วิชาเฉพาะและการจดัฝึกอบรมใหม้ากข้ึน 
 3.  ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาท่ีทนัสมยั แทนรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา         
โดยส่วนใหญ่แลว้มุ่งเนน้ดาํเนินการในรูปแบบของโครงการฝึกอบรม สมัมนา เผยแพร่เอกสาร  
ทางวิชาการ และการพฒันาควรเนน้ในเร่ืองของเสริมสมรรถนะของพนกังานงานเป็นสาํคญั 
 4.  สาํรวจความตอ้งการของบุคลากรก่อนท่ีจะมีการจดัทาํหลกัสูตร เพือ่ใหเ้หมาะสมกบั 
แต่ละระดบัและแต่ละกรม 
 5.  การพฒันาบุคลากรดว้ยการอบรม สมัมนา หรือดูงาน ควรคดัเลือกหน่วยงาน             
ท่ีทนัสมยั มีช่ือเสียง มีประสบการณ์และประสบผลสาํเร็จ เป็นท่ียอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
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 6.  ควรจะมีระบบการทาํงานในดา้นการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยใีหม่ ๆ     
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน ควบคู่กบัการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
 7.  สร้างวฒันธรรมองคก์รโดยการสอนงานไม่วา่จะเป็นระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  
หรือผูบ้งัคบับญัชามากข้ึนเพือ่ใหเ้กิดความผกูพนัธ์และการพฒันาการเรียนรู้งานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 8.  มีการสบัเปล่ียนหมุนเวยีนงานอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่       
พนกังานไดมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามรถ และมีความชาํนาญ สามารถปฏิบติังานไดทุ้กหนา้ท่ี 
 9.  ควรมีการติดตามตรวตราการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งเป็นแต่ละระยะ              
โดยนาํหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA มาประยกุยใ์ชใ้หส้อดคล่องกบัสภาพ
ความเป็นจริงขององคก์าร  
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้         
เป็นรายกรมเน่ืองจากแต่ละกรมมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการพฒันาบุคลากร     
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เพือ่เป็นขอ้มูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
การพฒันาบุคลากรของกระทรงต่อไปในอนาคต 
 3.  ควรมีการวจิยัปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการพฒันาในแต่ละดา้นของบุคลากร   
ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เพื่อเปรียบเทียบหาขอ้บกพร่องและหาทางแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคเพ่ิมเติม 
 4.  นาํผลการวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปดาํเนินการวิจยัต่อ ในเร่ืองของการกาํหนดรูปแบบหรือ 
วิธีการพฒันาในแต่ละดา้นเพือ่ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 


