เตรียมคนใหเสร็จกอนทํางาน
สุดจิต นิมิตกุล
ปจจุบันทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ไดรับความสนใจมาก ทั้งนี้
เพราะคนเปนทั้งผูดําเนินการและผูรับผลประโยชนโดยตรง จากการดําเนินงานตางๆ บางประเทศมีการ
วางแผนกําลังคนในระยะยาว โดยวางเปาหมายไววาจะใหประเทศเดินทางไปทางไหนและตองการคน
ประเทศใด เพื่อใหการพัฒนาประเทศประสพผลสําเร็จ ตัวอยางดังกลาวศึกษาไดจากสิงคโปร ซึ่งเปน
ประเทศที่ไมมีทรัพยากรใดๆ ฉะนั้นจึงตองอาศัย ทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ โดยมีการวางแผนกําลังคน
ไวลวงหนาโดยรัฐบาล อีกทั้งคณะทํางานเปนแนวมอบไวเพื่อคนหาวาใครเรียนเกง ก็จะสงคนไป หารือ
กั บ ผู ป กครองและเชิ ญ ชวนให บุ ต รหลานเรี ย นวิ ช าที่ ป ระเทศต อ งการ เช น กรณี ตั ว อย า ง อดี ต
นายกรัฐมนตรี โกะ จก ตง สมัยเด็กๆ เป นคนเรียนหนังสือเกง ผูปกครองตองการใหเรียนแพทยเหมือนกับ
ชาวเอเชียโดยทั่วไป แตรัฐบาลเห็นวา วิชาเศรษฐศาสตรจําเปนแกประเทศมากกวา เพราะสิงคโปรกําลัง
พัฒนาประเทศ จึงสงคนไปเจรจาใหมาเรียนเศรษฐศาสตรแทน ในที่สุดเขาก็หันมาเรียนตามที่รัฐบาล
ตองการ และในที่สุด บุคคลผูนี้ ก็ได เ ปน นายกรัฐ มนตรี และมีบทบาทในการพั ฒนาประเทศอยา ง
มากมาย ขณะนี้เปนที่ประจักษวา ประเทศไทยขาดแคลนชางเปนจํานวนมาก ทําใหภาคอุตสาหกรรม
เดือดรอน มีชางที่มีฝมือไมเพียงพอ ในบรรดาสมาชิกอาเซียนไทยเปนประเทศทายๆ ที่ผลิตชางมีฝมือ
ออกมาแตละปนอยมาก กรณีดังกลาวเกิดขึ้นอาจจะเพราะขาดการวางแผนกําลังคนที่เหมาะสม หรื อ
คานิยมของประชาชนที่ไมนิยมเรียนทางชาง ปญหานี้ก็ตองแกไขตอไป แนวทางหนึ่งที่ประเทศตางๆ
นิยมใชคือ จัดโครงการฝกอบรมขึ้นเองเพื่อสรางคนใหเหมาะกับงาน (Inconsistency Training) และใน
ไทยหลายบริษัทใหญๆ ก็ไดเริ่มโครงการในแนวนี้แลว
แนวความคิดสรางคนกอนสรางงาน เปนแนวความคิดที่ไดปฏิบัติมาเปนลําดับทั้งระดับประเทศ
ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด สวนเอกชนขณะนี้บริษัทขามชาติใหญๆ หลายแหงไดริเริ่ม
ใชแนวความคิดนี้มากขึ้น จากประสบการณของผูเขียน ในระดับประเทศไทยไดวางแผนกําลังคนอยูใน
ระดับหนึ่ง แตไมสูตอเนื่อง สํานักวิชาการและวางแผนของกระทรวงพัฒนาแหงชาติ ซึ่งมี ฯพณฯ พจน
สารสิน เปนเจากระทรวง มีการวางแผนกําลังคน (Manpower Plan) เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้น

ประมาณ ป 2510 แนวความคิดนี้ถือวาใหมมากในขณะนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมี
การระบุไวแตไมชัดเจนเทาที่ควร ตอมา ก.พ. ไดมีนโยบายที่จะใหสวนราชการทําแผนกําลังคนขึ้นเปน
เวลา 3 ป โดยทุกกระทรวง ทบวง กรม จะตองระบุวาปหนึ่งๆ หนวยงานนั้นๆ จะตองการกําลังมากนอย
เพียงใด ในสาขาใด ซึ่งทุกหนวยก็ไดจัดทําแผนที่รับคนขึ้น แตในทางปฏิบัติได ดําเนินการมาไดอีกไมกี่ป
แนวความคิดก็ตองเลิกไป เพราะทุกหนวยไดจัดทําแผนกําลังคนขึ้นแลว แทบกลาวไดวา ไมมีหนวยงาน
ใดสามารถบรรลุและไดรับการอนุมัติจํานวนกําลังคนตามที่ขอไป เพียงแตมีการอนุมัติแบบ 5 ปไว แต
ปรากฏวา แผนนั้นไมไดปฏิบัติการเพราะขาดงบประมาณที่จะมาสนับสนุน ในที่สุดเรื่องแผนอัตรากําลัง
3 ป ไว ก็ลมเลิกไปโดยปริยาย ในระดับจังหวัดแมจะมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จังหวัด แตก็ไมไดมีการเอยถึงแผนพัฒนากําลังคนแตประการใด
ซึ่งในทางปฏิบัติทุกระดั บตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด แผนพัฒนางานกับแผน
กําลังคน ไมไดอยูดวยกัน คือ ตางคนตางทํา ในตางประเทศเพื่อนบานไทยไมวาจะเปนมาเลเซีย -เกาหลี
และอินโดนีเซีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติของเขาจะไดระบุเรื่องกําลังคนและแผนพัฒนา
คนไทยอยางชัดเจนและเปนนโยบายที่สําคัญ
ในทางปฏิบัติเมื่อทุกๆ ระดับไมมีนโยบายเรื่องคนที่ชัดเจน และแนนอนแมมีแบบกําลังคน 3 ป
ของ กพ. แตก็ไมเปนที่นิยม ฉะนั้นทําใหการพัฒนาและการเตรียมคนเปนเรื่องที่ตางคนตางทําตามแต
ความสนใจของหนวยงานนั้นๆ ยกตัวอยางกระทรวงมหาดไทย แมแผนพัฒนาระดับกระทรวงมิไดระบุไว
อยางชัดเจนในเรื่องคน แตทางกระทรวงก็ไดมีนโยบายในการพัฒนากําลังคนมาเปนสําคัญ และเปน
หนวยงานแรกๆ คือ มีการอบรมเตรียมคนที่จะเปนปลัดอําเภอ เปนนายอําเภอ โรงเรียน ผูวาราชการ
จัง หวัด ขึ้น เปน ทางการอยา งนอ ยสถาบัน เหล า นี้ เ ป นฐานที่ สํ าคั ญ ในการฝ กอบรมใหบุ ค ลากรเป น
กําลังคนที่มีสมรรถนะที่ดี มีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่ใน
อนาคตแมจะมีการอบรมหรือเตรียมบุคลากรเพื่อไปรับหนาที่ตางๆ ดังกลาวแลวก็ตาม แตมิไดหมายความ
วาจะใชไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทางกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวา ในอนาคตการเตรียมคนเพื่อ
รองรับการพัฒนาจังหวัดเปนเรื่องสําคัญ และตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผน
ในระดับจังหวัดสํานักนโยบายและแผนมหาดไทยไดจัด เตรียมคณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง ภายใตการกํากับ
ดูแลของ คุณรุทร ศรีรัตนา นักบริหารอาวุโสของสํานักงาน ประกอบดวย ขาราชการที่มีประสบการณ
5-6 คน โดยจัดมาจากกองตางๆ และจากกรมอื่นดวย เพื่อมารวมเปนทีมงานเรื่องการวางแผนระดับ
จังหวัด แนวความคิดนี้ก็ถือไดวาเปนการเตรียมคนไวลวงหนากอนจะเริ่มงาน วางแผนพัฒนาจังหวัด
คณะหรือทีมดังกลาวไดทํางานเปนทีม ใหความสนใจเรื่องแผนและแผนพัฒนาจังหวัดโดยเชิญวิทยากร
และศึกษากรณีในพื้นที่เปนกรณีตัวอยาง ทําใหมีความพรอมทั้งความรู ความสามารถ การทํางานเปน
ทีม และตอมากระทรวงมหาดไทยก็ ไดมีการจัดตั้งสํานักงานจังหวัดขึ้น ไดบุคลากรจากกลุมนี้ทําให

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเดินไปไดในทิศทางที่นาพอใจ ปกติการเตรียมคนของหนวยงานตางๆ
เมื่อมีนโยบายใหมๆ เรื่องใด และประสงคจะดําเนินการในการจัดโครงการที่เพิ่ งริเริ่ม ก็จะจัดใหมีการ
นิเทศนงานนั้น มีการประชุมชี้แจง และจัดสัมมนาในนโยบายและการจัดการโครงการนั้นๆ ผูเขียนเห็นวา
เปนวิธีหนึ่งที่จะขยายความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ปฏิบัติการ แตในทางอุดมคติและเพื่อแกปญหา
ปญหาการประชุมชี้แจงประชุมรับรองวันสองวันควรจะมีโครงการเตรียมบุคลากรใหเปนเรื่องเปน นาว
เชน ใชเวลามากกวานี้ อาจจะเปน 3 หรือ 6 เดือน และจัดสัมมนาผูเกี่ยวของบอยๆ วิธีเตรียมบุคลากร
นั้นอาจจะจัดเปนโครงการเฉพาะหรือจัดทีม เฉพาะเพื่อเตรียมคนใหพรอมกอนเริ่ม งาน ซึ่งเปนงาน
นโยบาย งานใหม หรือมีนวัตกรรมใหมๆ เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหงานนั้นๆ เดินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพ รวมทั้งยั่งยืน ทั้งนี้เพราะประสบการณไดสอนเราวา หลายงานที่ริเริ่มใหมแมหนวยราชการจะ
จัดใหมีพิธีและประชุมสัมมนาแลวก็ตาม ในทางปฏิบัติงานใหมๆ เหลานั้นมักประสบปญหา ขลุกขลักไม
ราบรื่น เจาหนาที่ไมเขาใจ หรือเขาใจก็ยังไมมีทักษะดีเทาที่ควร
ในสวนของเอกชน บริษัท ทีมชาติ หรือบริษัทใหญๆ ไดมีแนวทางเตรียมคนกอนการเริ่มงาน เชน
บริษัทโตโยตา ผลิตรถยนตไดมีนโยบายสรางคนกอนที่จะสรางรถยนต โดยใหปรัชญาที่วา Before Build
cars build people โดยมีโครงการเตรียมคนไวอยางชัดเจน เพื่อใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะ
การทํางานเปนทีม และการผลิตรถยนตซึ่งประสบการณของบริษัทโตโยตา ทั้งในประเด็น การผลิต
รถยนตและการขายไดชื่อและเปนรูปแบบตัวอยางของการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียง และเปนแบบอยาง
ของเอกชนทั่วๆ ไป ในนามวิถีโตโยตา (Toyota Way) ซึ่งไมเพียงแตการผลิตรถยนตเทานั้น แตการ
บริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ ก็นําแนวความคิดของโตโยตาไปใชเพราะประสบการณก็ใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และยั่งยืน
ความจําเปนในการเตรียมคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความสําคัญมากขึ้นในศตวรรษนี้
เพราะเปนการทํางานเปนทีม ทํางานในรูปบูรณาการ โดยทุกระดับจะตองมีสวนรวมและมีความเขาใจ
ตรงกันทั้งนโยบาย และการปฏิบัติ ซึ่งจะประหยัดและบรรลุเปาหมายไดดีกวา สวนวิธีเตรียมบุคลากร
กอนลงมือทํางานนั้นดังไดกลาวมาแลววาอาจทําในรูปฝกอบรมระยะหนึ่ง สงคนเขาไปศึกษาวิชาการ
และฝกทักษะใหเกิดขึ้น อาจจะเปนการสงไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีอยู หรือจัดหลักฐานพิเศษขึ้น
ตามระยะที่จําเปน บางกรณีสงเจาหนาที่เขาไปทํางานรวมกับหนวยงานนั้นๆ ใหเปนพี่เลี้ยงให ฉะนั้น
การเลือกวิธีใดนั้นยอมขึ้นกับขอเท็จจริง สถานการณ และความสามารถของหนวยงานนั้นๆ กลาวไดวา
แนวความคิดการเตรียมบุคลากรกอนเริ่มงานนั้นเปนทั้งปรัชญา และแนวความคิดที่ขณะนี้ไดมีการ
ปฏิบัติการอยางกวางขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชน สําหรับทางราชการยังมีชองทางที่จะขยายไดอีกเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของงานในการบริการประชาชนให ไดมีความพึงพอใจมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ใน
อนาคตอาจลดขั้นตอนการรับบริการจากรัฐใหเหลือนอยที่สุด

