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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากร ของแผนกกสิกรรมและป่า
ไม้ แขวงจ าปาลัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร และศึกษา
ข้อเสนอแนะ  กลุ่มตัวอย่าง 259 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประชุมกลุ่ม และวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
โดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก บุคลากรต้องการพัฒนาด้านการฝึกอบรม การพัฒนาด้วยตนเอง การ
พัฒนาทีมงาน การพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน และการศึกษาต่อ ตามล าดับ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนก
กสิกรรมและป่าไม ้แขวงจ าปาสัก ประกอบด้วย จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจ
ขององค์การ จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ต่อเนื่อง และตรงสายงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคน บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตัวเอง และส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ 
   
ค าส าคัญ : แนวทาง,  การพัฒนา,  บุคลากร 
  

Abstract 
This research aims to study problems and needs on personnel development of 

agriculture and forestry division, Champasak province, Loa People’s Democratic Republic; and to 
study personnel development guidelines and some suggestions. The 259 samples were collected 
data by questionnaires with the statistic of percentage, mean, and standard deviation data 
analyzing. The personnel development guidelines was qualified through the focus group 
technique, then the content analysis.  

It found that the overall and each aspect of problems and needs on personnel 
development of agriculture and forestry division, in Champasak province are at the high level. 
Personnel’s needs include training, self-improvement, team development, on the job training, 
and further study in higher level, respectively. The personnel development guidelines consist of 
creating the personnel development plan to appropriate organization aims and roles; having 
personnel development projects and activities for all aspects, continuously, and jobs 
concernedly; promoting and supporting personnel development and growth to all; having 
individual plan; promoting learning atmosphere in and out organization.          
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บทน า 
 การพัฒนาบุคลากรมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร การด ารงอยู่ขององค์กรใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นความท้า
ทายความสามารถของผู้บริหารในการแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักษาไว้กับองค์กรให้นานที่สุด ซึ่งท าให้
องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน บุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องบ ารุงไว้ให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพี่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและองค์กรมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด [1] การพัฒนาบุคลากรถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรที่ต้องด าเนินการ บุคลากร
เป็นหัวใจส าคัญที่ขับเคลื่อนให้การท างานใหป้ระสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ [2,3] เป็นการด าเนินการที่
ท าให้บุคคลได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน และเกิดแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนให้ดีขึ้น [4,5] วิธีการพัฒนาบุคลากรมีหลายลักษณะ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การพัฒนาระหว่าง
การปฏิบัติงาน การพัฒนาด้วยตนเอง และการพัฒนาทีมงาน [6,7,8] วิธีการดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและบุคคลที่จะพัฒนาเพี่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรที่ดีด้องมีการฝึกฝน มีมาตรฐานของหลักสูตร มีการประเมินผล มีระยะเวลาและ
การกระท าที่เหมาะสม รู้เรื่องงาน รู้และเข้าใจการเรียนรู้ร่วมกัน และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม โดยมี
ค่านิยมพื้นฐานและความคิดรวมยอดที่เกิดจากการฝึกเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีได้ 
 ในปัจจุบัน แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบงานที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเมือง 10 เมือง แต่มีบุคลากรเพียง 636 
คน  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนหนึ่งไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านการเกษตรหรือป่าไม้ องค์กรขาด
งบประมาณสนับสนุน และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน สิ่งต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งส ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากร เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท างานของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 1.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร แผนกกสิกรรมและป่าไม้  แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 1.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร แผนกกสิกรรมและป่าไม ้แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
       เอื้ออารีย์  จิตมั่น [5] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเป็นกระบวนการหรือวิธีการ
เสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ เพื่อบุคลากรในหน่วยงาน   สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน บุคลากรก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีที่สูงข้ึนต่อไป สามารถด าเนินการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย มีรูปแบบ หลักการ และจุดเน้นแตกต่างกัน การน าวิธีการไปใช้ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
บริบท และความจ าเป็นของแต่ละองค์กร วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
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การด าเนินการพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กันไปด้วย 
  ดวงใจ  ตระกรุดทอง [4] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ ที่ท าให้บุคคล
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานและเกิดแนวคิดพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้
ดีขึ้น 
  ศิวชาติ แสงทอง [9] กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีความรู้และความสามารถ ด้วยวิธีการหลายวิธ ี
  จันทรลา ลาภเย็น [10] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเสริมความรู้
ความสามารถทักษะความช านาญเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของตนอย่างมีประสิทธิผล 
  สุวเพ็ญ  ค าตุ้ย [3] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการสร้างเสริมปรับปรุง จัดเตรียม
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพี่อให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นกระบวนการที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่คนท างานอยู่ในองค์กร เนื่องจากวิทยาการ
และเทคนิคใหม่ๆ ในการท างาน ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  ศิรินทิพย์ อุดบุญ [8] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และทัศนคติให้กับบุคลากรภายในองค์กรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบและงานที่ไต้รับมอบหมายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล 
  กอละกัน ค ามะวง [11] ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการพัฒนาบุคลากรควรจะไต้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝีกอบรมใน
สาขาวิชาชีพ ฝีกอบรมทักษะเฉพาะหรือเทคนิคต่างๆในสาขาวิชาชีพน่ันมีโอกาสได้ศึกษาดูงานเพี่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนไ์นสาขาวิชาชีพของตนได้ต่อไป 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีความสามารถ มี
ทักษะ เป็นการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ เพี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
องค์กร 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  น ้าเพ็ด  ไชยเพ็ดดาลา [12] ได้ศึกษาปัญหาการบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า บัญหาการบริหารบุคลการด้านการพัฒนาตนเองเองมีปัญหาสูงสุด 
ผู้บริหารองค์กรมีปัญหาในด้านการจัดบุคคลากร การวางแผนบุคลากร การก าหนดต าแหน่งงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการก าหนดค่าตอบแทน 
  กอละกัน ค ามะวง [11] ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน บุคลากรของแผนก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการบริหารงานบุคลากรของแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงจ าปาสัก โดยภาพรวมมีการ
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
บรรจุแต่งตั้ง รองลงมา คือ ด้านการลงโทษทางวินัย ด้านการจูงใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
บ ารุงรักษาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของแผนกทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
แขวงจ าปาสัก ควรมีการประกาศรับสมัครตามกรอบอัตราก าลัง ในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ จัดให้มีระบบสารสนเทศ ควรประกาศให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งใดระดับใด ได้รับเงินเดือนในอันดับเป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการสอบสวนและการลงโทษ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ก่อนจะมีการให้พ้นจากต าแหน่งใน
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กรณีที่กระท าความผิด แต่งตั้งคณะกรรมการจากแต่ละส่วนงานในการพิจารณาและตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่าง
ยุติธรรมหากมีการลงโทษทางวินัย แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความช านาญงานการสอบสวนเมื่อมีผู้กระท าความผิด
ระเบียบข้อบังคับเป็นไปโดยให้ความเป็นธรรมแก่ผู้กระท าผิด ควรมีการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งตามความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้นอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง จัดสวัสดิการด้านการเงินเพี่อช่วยเหลือบุคลากรที่มีความเดือดร้อน
และจ าเป็น การบ ารุงรักษา บุคลากร ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้สนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละประเภทงานอย่างชัดเจนให้สามารถวัดผลและประเมินผลได้จาก
คุณภาพของาน ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบถึงสิทธิของตน 
โดยการประกาศวิธีการประเมิน ขั้นตอน และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการเลื่อนขั้น เงินเดือนให้ทราบโดยทั่วกัน
และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร จากกลุ่มตัวอย่าง  
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.4 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรม โดยใช้ผลการวิจัยในระยะที่ 1 
1.5 ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิพากษ์และระดมสมอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกและสังเกต 
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมวิพากษ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผล 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

   2.1 แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

  2.2 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาบุคลากร แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

  3.1 ประชากร คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในแผนกกสิกรรมและป่าไม้ 14 แขนงการ และข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในห้องการกสิกรรมป่าไม้ 10 เมือง ในแขวงจ าปาสัก รวม 734 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในแผนกกสิกรรมและป่าไม้ 14 แขนงการ และข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในห้องการกสิกรรมป่าไม้ 10 เมือง ในแขวงจ าปาสัก รวม 259 คน โดยใช้สูตรของ Yamane และการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ตามสัดส่วนของจ านวนบุคลากร 
 3.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรแต่ละฝ่าย ในแผนกกสิกร
รมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
30 คน  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, และ 5 หมายถึง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก และมากท่ีสุด ตามล าดับ โดยน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับ มากท่ีสุด 
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  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง ระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ น้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสกิรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ผู้วิจัยได้ส ารวจปญัหาและความตอ้งการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้แบบสอบถาม กับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 259 คน จากนัน้น าข้อมูลมา
วิเคราะหด์้วยค่าสถิติพื้นฐาน แล้วเทียบกับเกณฑ์ และสรุปผล โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ าแนกเป็นรายด้าน 

ประเด็นที่ศึกษา X  S.D. ระดับปัญหา 
1.  ปัญหาการพัฒนาบุคลากร 

1.1 การฝึกอบรม 3.69 0.73 มาก 
1.2 การศึกษาต่อ 3.82 0.82 มาก 
1.3 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน   3.61 0.76 มาก 
1.4 การพัฒนาด้วยตนเอง 3.62 0.75 มาก 
1.5 การพัฒนาทีมงาน 3.75 0.83 มาก 

รวม 3.70 0.78 มาก 
2. ความต้องการพัฒนาบุคลากร 

2.1 การฝึกอบรม 4.01 0.83 มาก 
2.2 การศึกษาต่อ 3.58 0.83 มาก 
2.3 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน   3.67 0.81 มาก 
2.4 การพัฒนาด้วยตนเอง 3.71 0.83 มาก 
2.5 การพัฒนาทีมงาน 3.70 0.83 มาก 

โดยรวม 3.73 0.83 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70 และ X = 3.73 ) 
เมื่อพิจารณาปัญหาการพัฒนา เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ  ( X = 
3.82)  ด้านการพัฒนาทีมงาน  ( X = 3.75)  ด้านการฝึกอบรม  ( X = 3.69)  ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง ( X = 3.62)  
และด้านการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน ( X = 3.62) ตามล าดับ ส่วนความต้องการพัฒนาบุคลากร เป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการฝึกอบรม ( X = 4.01) ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง ( X = 3.71) ด้านการพัฒนาทีมงาน ( X = 3.70) ด้านการ
พัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน ( X = 3.67) และ ด้านการศึกษาต่อ ( X =  3.58) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
บุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้มีปัญหาการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาบุคลากรทุก
ด้านเช่นเดียวกัน  
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2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนา น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน วิพากษ์ โดยการประชุมกลุ่ม วิเคราะหเ์นื้อหา และสรปุผล แสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสกิรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ สรุปผล 
1.จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
บุคลากร  

-การพัฒนาเพื่อความส า เร็จขององค์กรและ
บุคลากรทุกคน 
- วิสัยทัศน์องค์กร ชี้น าการพัฒนาบุคลากร 
- บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
องค์กร 
 

2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
2.1 การฝึกอบรม 
2.2 การศึกษาต่อ 
2.3 การพัฒนาระหว่าง

ปฏิบัติงาน 
2.4 การพัฒนาด้วยตนเอง 
2.5 การพัฒนาทีมงาน 

-บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา 
-มุ่งพัฒนาความรู้ ทกัษะ และคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
- บุคลากรพัฒนาอยา่งมีเป้าหมาย 
- บุคลากรมีส่วนร่วม 
- องค์กรสนับสนุนทุน งบฯ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
- จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ยกย่องคนเก่ง คนดี ให้มีความก้าวหนา้ 

- จัดกจิกรรมและโครงการพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้าน ต่อเนื่อง และตรงตาม
ภารกิจขององค์กร 
- บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดโครงการและกิจกรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและ
ความก้าวหนา้ในงาน 
- ส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยก าหนดไว้ 2 ประเด็น คือ จุดมุ่งหมายการพัฒนาบุคลากร และ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 5 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน การพัฒนาด้วย
ตนเอง และการพัฒนาทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะด้านจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาเพื่อความส าเร็จ
ขององค์กรและบุคลากรทุกคน ใช้วิสัยทัศน์องค์กร ช้ีน าการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ส่วนนโยบายการพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนา มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากร
พัฒนาอย่างมีเป้าหมาย บุคลากรมีส่วนร่วม องค์กรสนับสนุนทุน งบฯ และสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องคนเก่ง คนดี ให้มีความก้าวหน้า ได้ข้อสรุป ได้แก่ จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาครอบคลมุทุกด้าน ต่อเนื่อง 
และตรงตามภารกิจขององค์กร บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ
และกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน และส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก บุคลากรต้องการพัฒนาด้านการ
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ฝึกอบรม การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน และการศึกษาต่อ ตามล าดับ ทั้งนี้
เนื่องจากการบริหารองค์กรภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ คุณภาพและจ านวนของบุคลากร นโยบายของผู้บริหาร 
และวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทั่วถึง จึงส่งผลต่อความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรินทิพย์  อุดบุญ  [8] พบว่า สภาพการพัฒนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม ด้าน
การส่งบุคลากรไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน และด้านการพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองค์การ ตามล าดับ 

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก ประกอบด้วย จัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่
ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ต่อเนื่อง และตรงสายงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าแก่
บุคลากรทุกคน บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตัวเอง และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ  
ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวเพ็ญ ค าตุ้ย [3] ควรจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร จัดท าแผนการพัฒนาด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา มี
ระเบียบสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อปรับต าแหน่ง มีการประชุมสัมมนาให้เหมาะสมกับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
ส่งเสริมพนักงานสายสนับสนุนทุกระดับ ทุกต าแหน่ง มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับชัดเจนในการขอทุนศึกษาและ
การเรียนต่อ และเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่สายวิชาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงจิตร 
พิรักษา [13] นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรชัดเจน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ โปร่งใส และยุติธรรม จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร กิจกรรมสร้างจิตส านึกรัก
องค์กร ผู้บริหารให้ความส าคัญเรื่องการสร้างขวัญและก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาบริบทของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก ดังนั้นการน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้จ าเป็นต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
วิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคี จากภาคส่วนของรัฐ ภาค
ส่วนเอกชน และภาคส่วนประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สามารถ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
กสิกรรมและป่าไม้ ก่อให้เกิดผลผลิตในเชิงธุรกิจได้ 
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