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ABSTRACT 
 

Human resources are the soul of any institution and the banking system is no 
exception. The Bank of Lao P.D.R. (BOL) was chosen as a case study because of research access 
and the other features such as, its location, size, legal authority and its foremost success in 
structural reforms in the Lao Civil Service. As BOL had been in operation for over 15 years 
before its structural reform since 1986, it had experienced centralised control of its human 
resource like many other public organisations. There is thus a number of issues to be considered. 
Firstly, the case study will cover an overview of the BOL, size and structure, and operational 
strategy as well as the emerging role of the human resource function in the organisation. 
Secondly, we will discuss the management style on the banking employees before and after the 
public administrative reform. Finally, the impact of new HRM practices on public servants will be 
explored.  
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The research methodology used in this study is qualitative. Three data collection 
strategies are adopted: documentation, interviewing and direct observation. Documentation 
includes the BOL’s position description for each department, internal newsletters and paperwork 
on the BOL’s history. Direct observation is made during the one-week field study combined with 
the author’s working experience in the BOL over 30 years. In addition, the author is granted 
special privileged access to conduct interviews with senior officials and employees of the BOL. 
The average length of interview was about half to one hour with individuals. Thirty five people 
were interviewed in total. The study tool used is the interview format which is concentrated on 
managing human resources both before and during reforms in respect to six HRM activities, i.e., 
human resource planning, recruitment and selection, performance, compensation, training and 
development, and labour relation.  

Before the reforms, these activities were rarely or only partially in existence because of 
a centrally state control over the public service. At that time, the state through the Central 
Planning Committee undertook human resource planning, allocated human resources, and fixed 
wage scales for public servants. The BOL has experienced a series of changes in its 
administration after 20 years of economic reform and it was still in transition to self-managed 
human resource practices. Although the BOL starts to exercise autonomy in its own human 
resource practices, such as the selection of employees and establishment of wage packages, the 
HRM activities are not conducted in a way as defined in the West like the new public 
management. In fact, some of these activities are still partially utilised and some are totally 
absent. However, some HRM activities are being recognised as useful and placed on the agenda 
such as its future planning to have job analysis to identify its human resource needs and define 
job position for the purposes of performance assessment and compensation.  

In regarding to the management style, there was no single management style that cut 
across the BOL. Instead, it was revealed that the bureaucratic, familial, conservative and 
authoritarian styles of management were predominant, where the heritage of a centrally planned 
system was still to be seen. However, the participative management style was recently introduced 
to the certain extent and often practiced in some sections in BOL, where younger managers 
brought in modern principles of management.  
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บทคัดยอ 
 

ในการบริหารงานของทุกองคกรนั้น นับไดวาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนหัวใจที่สําคัญที่สุด
องคกรดานการธนาคารก็นับเปนหนึ่งในสถาบันที่ใหความสําคัญนั้นโดยไมมีขอยกเวน การศึกษา
คร้ังนี้จึงไดคัดเลือกธนาคารแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนกรณีศึกษา เนื่องจาก 
ผูศึกษาไดเล็งเห็นวา สามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดเปนอยางดี  โดยพิจารณาจากปจจัยดานที่ตั้ง 
ขนาดองคกร การบริหารงานดานกฎหมาย และความสําเร็จในการปฏิรูปองคกรของธนาคารแหงนี้
ในป ค.ศ. 1986 หรือกวา 15 ปของการดําเนินกิจการ ซ่ึงระยะเวลาดังกลาว นับวายาวนานพอสําหรับ
การสั่งสมประสบการณในการบริหารทรัพยากรมนุษยจากสวนกลาง เชนเดียวกับองคกรสาธารณะ
อ่ืนๆ  ทั้งนี้ นอกจากปจจัยดังกลาวแลว ผูศึกษายังไดใหความสําคัญในสามประเด็นหลักสําหรับ
การศึกษาครั้งนี้  ประเด็นแรกไดแก ภาพรวมของธนาคารฯ (ขนาดและโครงสรางองคกร กลยุทธ
การดําเนินกิจการ และการใหความสําคัญตอบทบาทของทรัพยากรมนุษยในองคกร) ประการที่สอง 
การศึกษาครั้งนี้จะไดใหความสําคัญกับการแสดงความเห็นและถกอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยขององคกรธนาคาร ทั้งชวงกอนและหลังการปฏิรูประบบการ
บริหารงานภาคสาธารณะ สําหรับประการสุดทายจะกลาวถึงผลกระทบจากการบริหารทรัพยากร
มนุษยในรูปแบบใหมตองานบริการสาธารณะ 
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การศึกษาครั้งนี้ จัดเปนการศึกษาคนควาเชิงคุณภาพ  โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมลู 
ที่ไดจากการคนควาเอกสาร การสัมภาษณและการสังเกตการณโดยตรง  ซ่ึงในขั้นตอนของการ
คนควาเอกสารนั้น ผูศึกษาไดคนควาเอกสารลักษณะคําบรรยายงานในตําแหนงตางๆของเจาหนาที่
ธนาคารฯ การศึกษาจดหมายขาวของธนาคารฯ และการคนควาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติของ
ธนาคารฯ  สําหรับการสังเกตการณนั้น ผูศึกษาไดปฏิบัติการสังเกตการณโดยตรงในธนาคารฯ เปน
เวลา 1 สัปดาห และนําผลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับประสบการณในการปฏิบัติงานที่ธนาคารฯ กวา 
30 ปของผูศึกษาเอง  และนอกจากนั้นแลว ผูศึกษายังไดมีโอกาสในการเขาสัมภาษณเจาหนาที่
อาวุโสและพนักงานธนาคารจากแผนกอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 35 คนโดยใชเวลาเฉลี่ยคร้ังละ 30 นาทีถึง
หนึ่งชั่วโมง  และประเด็นหลักในการสัมภาษณคือการบริหารทรัพยากรมนุษยในชวงกอนและหลัง
การปฏิรูป ภายใตปจจัยหลักหกประการ อันไดแก นโยบายและแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหา
และคัดเลือก   การปฏิบัติงาน การใหคาตอบแทน การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
บุคลากรสัมพันธ 

ผลการศึกษาพบวา กอนการปฏิรูปนั้น  การบริหารงานทรัพยากรมนุษยของธนาคารฯ จะ
อยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง โดยมีคณะกรรมการนโยบายและแผนกลางเปนผูกําหนด
นโยบายทรัพยากรมนุษยในดานการแตงตั้ง และการกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนของ
เจาหนาที่ภาคบริการประชาชน ซ่ึงทําใหเห็นวา  แมธนาคารแหงชาติฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคญั
ดานการบริหารมาตลอด 20 ปแหงการปฏิรูปเศรษฐกิจของ ประเทศ  แตธนาคารฯ ก็ยังคงจําเปนที่
จะตองปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องจนปจจุบัน แตอยางไรก็ดี  แมวาธนาคารฯ 
จะเริ่มดําเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดวยตนเอง ในกระบวนการสรรหา หรือการตั้งอัตรา
เงินเดือนและคาตอบแทนดวยตนเองไดบางแลว แตตราบใดที่ยังตองปฏิบัติงานภายใตนโยบายจาก
สวนกลางอยูตอไป การบริหารงานดังกลาวก็จะยังหางไกลจากระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามแนวคิดตะวันตกอยูเชนเดิม  อยางไรก็ตาม ก็นับไดวา บางกิจกรรมของการบริหารทรัพยากร
มนุษยของธนาคารฯ แหงนี้ก็ไดเปนที่ยอมรับแลววามีประโยชนและนําไปสูกาวใหมที่สําคัญ 
เชน การวางแผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต   การวิเคราะหงาน   การวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนงงานภายใตแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจายคาตอบแทน 

อนึ่ง ผูศึกษายังพบอีกวา ธนาคารฯ ไมไดเลือกใชเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น  
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะธนาคารไดใชทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบองคกร 
(ราชการ) แบบครอบครัวเครือญาติ แบบอนุรักษนิยมและแบบอํานาจนิยม ซ่ึงเปนผลมาจากการที่
ธนาคารฯ ยังอยูใตอํานาจการบริหารจัดการจากสวนกลางอยู  อยางไรก็ตาม  ปจจุบัน ในบางแผนก
ของธนาคารฯ นั้นไดนํารูปแบบ การบริหารงานแบบมีสวนรวมของคนในองคกร มาใชบางแลว 
โดยผูที่นําระบบดังกลาวเขามาใชคือผูจัดการรุนใหมที่ใหความสําคัญกับระบบการบริหารองคกร
แบบใหมนั่นเอง 




