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สวัสดีค�ะ HiPPS กลุ�มกําลังคนคุณภาพ และผู�ที่เก่ียวข�องทุกท�าน  

วารสารที่ท�านกําลังอ�านอยู�นี้เป&นวารสาร ประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 สําหรับวารสารฉบับนี้จะเต็มไป
ด�วยเน้ือหาวิชาการเป&นส�วนมาก ซ่ึงก็เป&นผลงานการเขียนของเพื่อนชาว HiPPS ที่เก็บเก่ียวมาจากกิจกรรม CEO Visit 
สําหรับหลายๆท�านที่พลาดโอกาสนี้ไม�ต�องเสียดายค�ะ เพราะ บก.ได�เก็บรวบรวมมาฝากเป&นบทความที่ท�านจะได�อ�านในเล�ม 
นอกจากน้ียังมีสาระน�ารู�มาช�วยให�ผ�อนคลายกันได�บ�างรวมทั้งเรื่องสนุกๆเบาสมองและก็ประลองปDญญามาฝากเหมือนเดิมค�ะ 

 กองบรรณาธิการหวังเป&นอย�างย่ิง ว�าท�านจะได�รับประโยชนGจากวารสารฉบับน้ี และสําหรับท�านใดที่สนใจส�ง
บทความหรือบทวิจัยมาแลกเปลี่ยนความรู�กับเพื่อนชาว HiPPS และเครือข�ายกลุ�มกําลังคนคุณภาพ ดูรายละเอียดการส�ง
บทความได�ที่หน�าประชาสัมพันธGท�ายเล�ม พบกันฉบับหน�าค�ะ 

 

พรรวินทG บุตรสาร 
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1 
บทบรรณาธิการ 

สําหรับท�านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ที่ http://sesc.ocsc.go.th  

สําหรับกิจกรรม CEO Visit ในปPน้ีจะแตกต�างจากปPที่ผ�านมาคือเราได�บูรณาการเข�ากับโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพด�านการบริหารจัดการแก�ผู�บริหารระดับสูงภาครัฐ เป&นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือเสริมสร�างองคGความรู� เพ่ิม
ทักษะ ขีดความสามารถด�านการบริหารจัดการแก�ผู�บริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู�ว�า
ราชการจังหวัด) ในการบริหารราชการแบบบูรณาการได�อย�างมีประสิทธิภาพ ภายใต�สโลแกน “รู� คิด ดู ทํา” 
และพวกเราชาว HiPPS ได�ไปมีส�วนร�วมในส�วน ‘คิด’ ซ่ึงเป&นการบรรยายพิเศษและการเสวนาชวนคิดจาก
มุมมองที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนในหัวข�อต�างๆที่จะเช่ือมโยงเข�าสู�การพัฒนายุทธศาสตรGในการประชุม
เชิงปฏิบัติการทั้ง 6 คร้ัง ซ่ึงได�แก� การสร�างผู�นําไทยสู�อนาคต การเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข�งขัน
ตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด มุมมองการบริหารของภาครัฐ เศรษฐกิจสร�างสรรคG Positioning & Branding 
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ซ่ึงทาง บก. ได�เก็บ Graphic Summary มาฝากด�วยค�ะ 

การสร(างผู(นําไทยสู-อนาคต 

Positioning & Branding 

มมุมองการบริหารของภาครัฐ

เศรษฐกิจสร(างสรรคI 

การเสริมสร(างขีดความสามารถในการแข-งขันตามแผนพัฒนากลุ-มจังหวัด 

ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

เป&นกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู�และประสบการณGกับผู�นํา (CEO Visit) ให�แก�ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง
โดยมีวัตถุประสงคGเพ่ือเสริมสร�างองคGความรู�ผ�านเวทีแลกเปล่ียนประสบการณGตรงของบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จอันจะเป&นการกระตุ�นให�เกิดแรงบันดาลใจที่ดี และแนวคิดที่ดีในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองคGกร 

CEO Visit 

พิเศษสําหรับปP 2556 
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การสร(างผู(นําไทยสู-อนาคต 
นายฑชพล พิศลยบุตร นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามติ HiPPS 5 

น.ส.นัตติมา อึงรัตนากร นักวิเคราะหGนโยบายและ 
แผนชํานาญการ สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณG HiPPS 4 
 

เมื่อวันศุกรGที่ 19 เม.ย. 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ โรงแรมพลาซ�า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร  
สํานักงาน ก.พ.ได�จัดกิจกรรมการเสวนาและบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรได�แก� นายกิติรัตนG ณ ระนอง รัฐมนตรีว�าการ
กร ะทรวงกา รค ลัง  และ  นายทนง พิทยะ  ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทหลักทรัพยGจัดการกองทุนทหาร
ไทยจํากัด และอดีตรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง พร�อม
ด�วย นายก�อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
บริษัท ซีพี ออลลG จํากัด (มหาชน)วัตถุประสงคGการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้เพื่อเสริมสร�างมุมมองของความรู�และพัฒนาวิสัยทัศนGผู�นํา 
พร�อมทั้งสร�างแรงบันดาลใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การขับเคล่ือนประเทศไทยสู�เวทีโลกให�แก�ผู�บริหารระดับสูงของ
ภาครัฐและข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยนายทนง พิทยะ ได�
ถ� ายทอดประสบการณGที่ ไ ด� รับ ในช� วงที่ ดํ ารงตํ าแหน� ง
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีความสําคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู�ทรงคุณวุฒิท�านถัดมา นายก�อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ซ่ึงถือ

เป&น CEO ตะวันออก ผู�นําความสําเร็จมาสู� ธุรกิจขายปลีก ซ่ึง
ขยายกิจการไปแทบทุกมุมถนนในประเทศไทย ได�กล�าวถึงความ
ประทับใจที่มีต�อผู�นําจีน ในการเป&นต�นแบบ (Role Model) การ
วางตัวแบบพอเพียง โดยไม�มุ�งเน�นให�ข�าราชการของประเทศจีน 
ตลอดจนประชาชนในชาติจัดเลี้ยงอย�างฟุqมเฟrอย แม�จะก�อกระแส
โจมตีว�าจะนําพาประเทศย�อนกลับไปสู�การบริหารประเทศในยุคของ
เหมาเจsอตง หากผู�นําจีนเป&นต�นแบบที่ดี แม�เพียงกระตุ�นให�
ข�าราชการทํางานด�วยความโปร�งใส ก็ย�อมเกิดความสําเร็จได�อย�าง
ไม�ยากนัก นอกจากนี้ ผู�นํายังจะต�องสนับสนุนการปรองดองภายใน
ชาติเช�น กรณีที่ประเทศจีน ได�ริเร่ิมการเสริมสร�างเชิงศาสนา โดย
จัดให�มีการประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังได�
กล�าวถึงอนาคตของประชาคมอาเซียนที่ มีประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันกว�า 600 ล�านคน หรือกว�าครึ่งหนึ่ง
ของประชากรของประเทศจีน จะเป&นโอกาสของคนไทย ที่มีความ
โดดเด�นด�วยภูมิศาสตรG และวิธีการที่เรียกว�า “ทําไป เรียนไป” 
เนื่องจากกระบวนการทํางานเป&นพลวัตร ที่ไม�มีใครจะเห็นปลายทาง
ของผลลัพธG ดังน้ัน การทํางานไปในระยะหนึ่งจะเกิดผลลัพธG ให�เกิด
การเรียนรู�ว�าจะต�องปรับเปลี่ยนแผนอย�างไรแล�วจึงทําต�อ พร�อมทั้ง
ให�ทัศนะภาวะผู�นําว�า เป&นความสามารถที่ทําให�ความคิดมาอยู�
รวมกัน ต�องให�คนยอมรับว�าเราเป&นผู�นําเอง ไม�ใช�มาจากการแสดง
ความเป&นใหญ�หรือตําแหน�งหน�าที่ของตนเองเท�านั้น โดยควรแสดง
ตนว�าเราเป&นคนเรียบง�ายให�คนอื่นอยากเข�ามาคุยด�วยและควรลด 
ego ของตนลงหันเข�ามาระดมความคิดของคนรุ�นใหม�ด�วย  
 

ประการที่ หนึ่ ง ความกล� าของ ผู� นํ า ในการ นําการ
เปล่ียนแปลงและแสวงหาโอกาสเพ่ือประโยชนGสูงสุดแก�ประเทศ 
โดยได�ยกตัวอย�าง การทดลองโดยนําลิง จํานวน 5 ตัว ใส�ไว�ใน
กรงที่มีกล�วยแขวนอยู�บนกรง หากลิงตัวใดสัมผัสกับกล�วยจะเกิด
ไฟฟtาช็อตลิงที่เหลือ ซ่ึงได�ทดลองแล�วเกิดเป&นผลลัพธGในท�ายที่สุด
ไม�มีลิงตัวใดกล�าข้ึนไปหยิบกล�วยใบน้ัน แม�จะมีการเอาไฟฟtาออกไป
แล�วก็ตาม เช�นเดียวกับภาวะสังคมปล�อยให�พัฒนาไปด�วยความ
กลัว ปราศจากความกล�า ก็จะไม�เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆข้ึน 
 

ประการที่สอง ผู�นําในยุคประชาคมอาเซียนจะต�องจําแนก
ความรู� (Knowledge) ออกจากปDญญา (Wisdom) เน่ืองจากการ
แข�งขันในอนาคตมิได�แข�งขันกันที่ปริมาณความรู�ของบุคคล หากแต�
เป&นเร่ืองการนําความรู�ไปใช�ซ่ึงเป&นเรื่องของความมีปDญญา เฉก
เช�นเดียวกับหากเปรียบเสมือนความรู�ที่มีมากมายก็เทียบได�เท�ากับ
ใบไม�ทั้งปqา แต�การมีปDญญา คือ การจําแนกใบไม�ที่จําเป&นซ่ึงอาจมี
เพียงแค�เท�ากับใบไม�บนฝqามือเพื่อนําไปใช� 
 

ประการที่สาม ผู�นําต�องพิจารณาถึงความคุ�มค�าทาง
เศรษฐศาสตรGมาใช� โดยได�ยกตัวอย�างโครงการตามพระราช
กําหนดเงินกู� 350,000 ล�านบาท หรือโครงการไทยแลนดG 2020 
ว�าหน�วยงานที่เก่ียวข�องได�พิจารณาถึงประโยชนGความคุ�มค�าหรือไม� 
เพียงไร  ผู�นํายังจะต�องเข�าใจแนวคิดในภายใต�นโยบายของรัฐ 
และถ�ายทอดลงสู�ผู�ปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจสุ�มเสี่ยงต�อความล�มเหลวได� 
โดยได�ยกตัวอย�าง กองทุนหมู�บ�านที่มีปรัชญาในการบริการกองทุน
ในรูปคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะเกิดเป&น Community Banking  
 

ประการที่ ส่ี ผู� นําต�องสามารถเข�าถึงและเข�าใจได�ว�า 
ประเทศที่ผู�นําบริหารยังขาดทักษะใดและสามารถเติมเต็มทักษะ
นั้นๆให�กับประชาชนในชาตินั้นๆได�อย�างไร เช�น การขาดทักษะ
ทางด�านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต�างประเทศของประเทศ
สิงคโปรG จึงได�เกิดโครงการจัดฝ{กอบรมภาษาอังกฤษใช�ผู�ขับรถยนตG
สาธารณะไม�ประจําทาง (TAXI) ซ่ึงผลปรากฏว�า ด�วยระยะเวลาเพียง 
1 เดือน ผู�ขับรถยนตGฯ ก็สามารถสื่อสารกับนักท�องเที่ยวได�  

2 
CEO Visit # 1 



 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

3 
CEO Visit # 2 

Shared by 

นางสาวสุกฤตา โสดานิล 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
สํานักงานสถิติแห�งชาต ิ

HiPPS 5 

การเสริมสร(างขีดความสามาถในการแข-งขันตามแผนพัฒนากลุ-มจังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปDจจุบันเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา  
ดังเห็นได�จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม�ที่เปล่ียนแปลงอย�าง
รวดเร็ว หรือแม�แต�สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน และนับวัน
ย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในลักษณะ
ต�างๆ ย�อมส�งผลต�อความเป&นอยู� การใช�ชีวิตประจําวันในการ
ทํางาน การศึกษา ตลอดจนส�งผลต�อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ซ่ึงมีแนวโน�มและความผันผวนเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา ทําให�หลาย
ฝqายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในแต�ละภูมิภาค จึงมีการรวมกลุ�มกันเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนในด�านต�างๆ เพื่อให�
เศรษฐกิจภายในประเทศดีข้ึน  และปDจจุบันประเทศไทยซ่ึงเป&นหนึ่ง
ในประเทศในประชาคมอาเซียน ได�มีการรวมกลุ�มประชาคม
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือสร�างความเชื่อมโยงระหว�างกัน
ในอาเซียนทั้งด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และพลังงาน  
ด�านการเป�ดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการค�า ด�านการ
บริการและการลงทุน การขนส�ง การศึกษาและวัฒนธรรม 
ตลอดจนการท�องเที่ยวและการพัฒนาประเทศให�มีทิศทางและ
เปtาหมายที่ชัดเจน ทุกฝqายควรดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรG
ของประเทศที่ได�วางแผนไว� 

เพื่ อ เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียนจึ ง
จําเป&นต�องมี “การเสริมสร
างความสามารถในการแข�งขัน” ซ่ึงเป&น
ยุทธศาสตรGหนึ่งที่สําคัญ โดยคํานึงถึงเงื่อนไขความสามารถในการ
แข�งขันทั้งคุณภาพสินค�า บริการ แรงงาน และปDจจัยอ่ืนๆ ในการ
ลงทุน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ และภาค
การท�องเที่ยว เพื่อให�เกิดการฟr�นตัวและขยายตัวทางด�านเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ควรสนับสนุนด�านการส�งออกให�มากข้ึน 
โดยใช�ประโยชนGจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม�เพ่ือส�งเสริม
ในด�านเครือข�ายและทันต�อเหตุการณGในปDจจุบัน โดยเน�นการ
บริหารจัดการอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือในอนาคต
สามารถแข�งขันในระดับสากลได� อีกทั้ง “ยุทธศาสตร�สร
างโอกาส
บนความเสมอภาคและความเท�าเทียมกันทางสังคม” ทั้งในด�าน
อาชีพและรายได�ที่ม่ันคงการเข�าถึงบริการทางสังคมสาธารณูปโภค 
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ การคุ�มครองสิทธิผลประโยชนGอย�างเท�า
เทียมและเป&นธรรมอย�างทั่วถึงทั้งในและต�างประเทศ  
 

ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาคในการปtองกัน
ด�านอาชญากรรม ยาเสพยGติด ภัยพิบัติ เพื่อให�ประชาชนอุ�นใจและ
มั่นใจในด�านความปลอดภัย ส�วน“ยุทธศาสตร�การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป)นมิตรกับสิ่งแวดล
อม” เช�น ควรมีการอนุรักษG 
ฟr�นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกปqาและควรลดการใช�พลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม การขนส�ง ภาคครัวเรือนและสนับสนุนการใช�
พลังงานสะอาดเพ่ิมข้ึน เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม   
นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร�ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ”  โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาประเทศในด�าน
แผนงาน โครงการและงบประมาณร�วมกันระหว�างหน�วยงานที่
เก่ียวข�อง  เพื่อเช่ือมโยงยุทธศาสตรGระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
ให�เกิดการพัฒนาอย�างทั่วถึงและเป&นในทิศทางเดียวกันเพ่ือให�
สอดคล�องกับศักยภาพของจังหวัดและความต�องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ให�ได�รับความเป&นอยู�ที่ดี มีการกินดี อยู�ดีและมีความสุขใน
การสร�างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและย่ังยืน ด�วยการปฏิรูประบบ
ราชการและปฏิรูปกฎหมายและมีการพัฒนากําลังคนภาครัฐให�เป&น
กําลังคนที่มีคุณภาพในการดําเนินการต�อระบบบริหารจัดการภายใน
ภาครัฐสู�ประชาคมอาเซียน 

แต�อย�างไรก็ตาม เพ่ือให�ประเทศสามารถพัฒนาและทํา
ตามแผนยุทธศาสตรGได�นั้น ทุกฝqายควรเข�าใจถึงหลักการ เงื่อนไข 
และปDจจัยที่ส�งผลกระทบได�ในแต�ละเขตพ้ืนที่ โดยต�องพิจารณาถึง
หลักการเชื่อมโยงระหว�างยุทธศาสตรGระดับประเทศ ส�วนกลาง 
และภายในจังหวัดว�ามีการตอบโจทยGความต�องการของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนในแต�ละด�านได�หรือไม� จึงควรศึกษาในแต�
ละเขตโซนน่ิงและกลุ�มจังหวัดเพื่อทราบถึงทรัพยากรที่มีอยู� และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการของแต�ละจังหวัดในการใช�ทรัพยากร
ที่มีอยู�อย�างจํากัดให�เกิดประโยชนGสูงสุด โดยดูจากจุดเด�นของ
ผลิตภัณฑGในแต�ละจังหวัด กระบวนการส�งต�อวัตถุดิบและทรัพยากร
เพื่อร�วมกันบูรณาการในการผลิตสินค�าและอื่นๆ ในกลุ�มจังหวัด 
โดยวิเคราะหGข�อมูลที่มีอยู�และมองภาพอนาคตที่กําลังจะเกิดข้ึน 
ควรตระหนักถึงความเป&นไปได�ที่ต�อการดําเนินการในแต�ละจังหวัด 
ดังน้ันจึงเป&นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรมีการร�วมมือในการวางแผนการ
พัฒนาแนวคิดในการทํายุทธศาสตรGจังหวัดและกลุ�มจังหวัด เช�น 
สนับสนุนกําลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพในแต�ละเขตพ้ืนที่มาเข�า
ร�วมในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรGและส�งเสริมสิทธิ
ประโยชนG สวัสดิการในด�านต�างๆ เพื่อให�เกิดขวัญกําลังใจและ
สร�างแรงจูงใจในการดําเนินงาน นอกจากน้ีเพ่ือให�การดําเนินงาน
เป&นไปอย�างราบรื่นและมีประสิทธิภาพทุกฝqายทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนควรให�ความร�วมมือช�วยเหลือกันเพื่อให�สําเร็จตาม
ยุทธศาสตรGที่ได�วางไว�เพราะหากสําเร็จในระดับท�องถิ่นแล�ว ย�อม
ส�งผลดีถึงระดับภูมิภาคและระดับประเทศต�อไป ซ่ึงจะทําให�ทุก
ฝqายเกิดความม่ันใจและพร�อมจะก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียนอย�าง
พร�อมเพรียงกัน  
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
CEO Visit # 3 

Shared by 
นางสาวบาจรียG สงวนวงศG 

นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชํานาญการ 
กรมส�งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม 

HiPPS 6 
 

มุมมองการบริหารของภาครัฐจากเอกชน 

การบริหารจัดการภาครัฐไม�ควรดําเนินการเพียงฝqาย
เดียว โดยไม�ได�ฟDงเสียง จากภาคอ่ืนๆ อย�างเช�นในภาคเอกชน 
เพื่อการปรับปรุงภาครัฐให�มีประสิทธิภาพ และหาทางแนวทาง
ร�วมกัน การประชุมในคร้ังน้ีจึงเกิดข้ึนเพ่ือรับฟDงความคิดเห็นและ
มุมมองจากอดีตจนถึงปDจจุบันต�างๆ โดยได�รับเกียรติจากวิทยากร
ที่ มี ช่ือเสียง ได�แก�  นายสมประสงคG  บุญยะชัย ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท อินทัย นายอิสระ ว�องกุศลกิจ ประธาน
หอการค�าไทยและสภาหอการค�าแห�งประเทศไทย นายอภิชาติ 
ศิวยาธร นายกสมาคมพัฒนา ผู� นําด�านบริการสุขภาพแห�ง
ประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญ  ดังน้ี 

มุมมองต�อวิวัฒนาการในการจัดการภาครัฐ พบว�ายัง
มีความซํ้าซ�อนในการทํางานขาดภาวะ ผู�นําที่ดี เพราะที่ผ�าน
มาการบูรณาการระหว�าง 3-4 กระทรวง ยังไม�ชัดเจน น�าจะ
มอบให�กระทรวงใด กระทรวงหน่ึงรับผิดชอบให� เต็มที่ 
นอกจากน้ันงานที่ผ�านมา แม�โครงสร�างและบุคลากรในภาครัฐ 
ยังคงสภาพเดิม แต�ระบบการเมืองเข�ามาแทรกแซงเพ่ิมข้ึน จึง
ก�อให�เกิดเปtาหมายที่ไม�ชัดเจน  เม่ือเปล่ียนผู�นําใหม�แผนก็ใหม�
และเป&นนโยบายเร�งด�วน ขาดการทบทวนนโยบายเดิมที่ดี ซ่ึง
มีอยู�แล�ว จึงทําให�การดําเนินงานหลายๆ โครงการสะดุดและ
ไม�ต�อเน่ืองและส�งผลต�อผู�ปฏิบัติ  

นายสมประสงคG บุญะชัย เสนอมุมมองทางภาคเอกชน
กล�าวว�า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล�วนเป&นคนไทย มีหน�าที่อัน
เดียวกัน คือทําให�ประเทศชาติเจริญข้ึน แต�มีความแตกต�างกันใน
ตําแหน�งของการปฏิบัติงาน แต�ทั้งสองฝqายควรเป&นเหมือนไม�ที่พิง
กันต�องอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยภาคเอกชนมีหน�าที่เป&นผู�ผลิต
สินค�าและอาหารให�ประเทศ สร�างแรงงาน สร�างรายได� และเป&น
ผู�ที่เสียภาษีที่นําไปใช�เป&นค�าสาธารณูปโภคและคมนาคมและ
ภาครัฐควรปฏิบัติงานควบคู�กันไปโดยให�การสนับสนุนกําหนดด�าน 
นโยบายและยุทธศาสตรGของประเทศ (กฎหมาย หรือ พ.ร.บ.) 
เสริมด�านกองกําลังทางทหาร ด�านสังคมและวัฒนธรรม ด�าน
การเมืองภายในและภายนอกประเทศ  ด�านวิทยาศาสตรG ด�าน
การศึกษาเพ่ือเสริมความรู�และแรงงานและด�านการส�งออก เพื่อ
สร�างให�ประเทศมีเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนได�ดี 

นอกจากน้ียังกล�าวเพ่ิมเติมว�า วัตถุประสงคGทั่วๆ ไปใน
การทํางานของเอกชนเป&นภาคที่มีคู�แข�ง มีการหารายได�เข�าองคGกร 
ต�องวิจัยว�าลูกค�าต�องการอะไร ดูว�าคู�แข�งดีกว�ายังไงและมีการ
ประเมินบุคคลากรและมีระบบการตัดสินใจที่คล�องกว�าภาครัฐ 

ส�วนภาครัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนทํางาน เสริม
ความเข็มแข็งให�ประเทศมีทิศทางในการดําเนินงาน ควร
ยกเลิกกฎหมายที่ล�าสมัย นอกจากนี้โครงการต�างๆของรัฐตั้ง
ต�นคิดมาจากงบประมาณเป&นหลักแล�วจึงจัดตั้งโครงการและ
จากความรู�สึกที่เป&นผู�มีสถานะควบคุม กฎหมาย ทําให�การ
ทํางานไม�อ�อนตัวเท�าภาคเอกชน  

บุคลากรที่ทํางานจึงขาดการพิจารณาตัดสินใจ (Do 
Thing Right) ดังนั้นจึงควรมีกลไกในการปtองกันคนดีที่
ทํางานด�วยความถูกต�อง และมีเจตนารมยGที่ดี นอกจากนั้น 
ขั้นตอนในการทํางานมีมาก เพราะเงินที่ใช�จ�ายในภาครัฐเป&น
ภาษีของประชาชนงานต�างๆเป&นโครงการขนาดใหญ� การ
ดําเนินงานจึงตัดสินใจได�ยากกว�าเอกชน 

คุณหมอภิชาติ ศิวยาธร กล�าวถึงการทํางานของ
ข�าราชการพบว�าคนที ่เข�ามาในระบบใหม�ๆ มีอุดมการณGสูง
มองปDญหาต�างๆ ว�าเล็กน�อย แต�พอทํางานไปซักระยะมี
ประสบการณGจากการทํางานมากขึ้น อุดมการณGที่เคยมีถูกกัด
กร�อนไปแต�กลับมีทัศนคติที่ลึกขึ้น ปDจจุบันในระบบราชการมี
คนเก�งๆและมีความรู�เพิ่มมากขึ้น แต�อาจมีระดับที่ต�างกันจะ
พัฒนาให�เป&นที ่ยอมรับได �ต�องเกิดจากความพยายามและ
ความขยันทําให�เราก�าวเดินไปข�างหน�าได� แต�สังคมในทุกวันน้ี
เรายังขาดผู�นําที่เข็มแข็งและสิ่งที่ต�องแก�ไข คือความโลเลของ
การ เม ืองที ่ทํ า ให �ระบบราชการม ีความเ ฉื ่อยส ูงและมี
ประสิทธิภาพที่ต่ํา สมัยก�อนภาครัฐนําหน�าเอกชน แต�ตอนน้ี
เอกชนโตมากข้ึน ด�วยการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาตัวเอง 
จึงทําให�เกิดความแตกต�างกับภาครัฐอย�างชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรเสริมความพยายามให�มากขึ้น จึงจะสามารถพัฒนาได�
สําเร็จแน�นอน 

มีต�อ… 
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CEO Visit # 3 

พิธีกรมีคําถามเก่ียวกับลักษณะการเปล่ียนแปลงระหว�าง
ภาครัฐและเอกชนที่ผ�านๆ มา มีลักษณะอย�างไร นายอิสระ ว�อง
กุศลกิจ ได�กล�าวไว�อย�างน�าสนใจว�า เน่ืองจากการเป�ดเสรีทางการ
ค�าอาเซียน ภาครัฐ ควรปรับนโยบายโดยต�องสร�างคนให�มีองคG
ความรู�รอบด�าน และผู�นําควรพิจารณาให�ลึกและรอบคอบ มิใช�
มอบหมายให�เด็กๆ ตัดสินใจ แต�ควรปรับนโยบายให�รับฟDงความ
คิดเห็นจาก bottom to up เพ่ิมข้ึน สําหรับด�านการเผยแพร�
ข�อมูลสู�ภาคสังคม เป&นประโยชนGที่สําคัญต�อประชาชนเป&นอย�าง
ย่ิง เพ่ือลดช�องว�างของประชาชน เพ่ือภาคสังคมจะได�เตรียมความ
พร�อมในการผลักดันตนเองออกสู�ต�างประเทศได�อย�างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ชุมชนในท�องถิ่นที่ห�างไกลยังขาดข�อมูล
ข�าวสารจํานวนมาก ดังน้ัน รัฐบาลจึงมีอํานาจหน�าที่ในการสร�าง
ระบบและการเพิ่มความรู�ความเข�าใจให�สังคม เพ่ือลดแรงต�อต�าน
ในการทํางาน และเป&นแรงส�วนหน่ึงในการสนับสนุนภาครัฐได�
อย�างเหมาะสม 

นายสมประสงคG บุญะชัย ได�กล�าวถึงความเปล่ียนใน
สังคมว�าในปDจจุบันมีอยู�  3 ด�าน ได�แก�  1) การสื่อสารที่
เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว 2) ด�านเทคโนโลยี 3) อายุ 
(Generation Age) ที่ก�อให�เกิดความคิดที่แตกต�าง ด�วยกระแส
สังคมโลกที่ มีการเปล่ียนอย�างรวดเร็ว  ทําให� เกิดกระแส
วัฒนธรรมใหม� ผ�านทางสื่อ ออนไลนG เช�น ภาพยนตรGจากเกาหลี 
เพลงจากเกาหลี หรือ สินค�าต�างๆจากต�างประเทศ ดังน้ันคนไทย
จะต�องอนุรักษGและภูมิใจในความเป&นไทย เราสามารถรับเอา
ความรู�มาจากต�างประเทศได�แต�อย�าคล�อยตามไปทั้งหมด แต�ควร
กล่ันกรองนําเอาสิ่งที่ดีๆ มาประยุกตGและสร�างความเข็มแข็งให�กับ
ประเทศได� ดังน้ัน ในระบบของโลก ข�าราชการในปDจจุบัน ยังมี
ทัศนคติแบบเก�าๆ มีแต�องคGความรู�ภายใน ควรปรับทัศนคติให�นึก
ถึงประโยชนGของประเทศเป&นส�วนร�วม สร�างความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน น�าจะเป�ดโอกาสรับบุคคลภายนอก เพื่อความ
คล�องตัวในการทํางานและเกิดองคGความรู�ใหม�ๆ ควรจัดระบบการ
ทํางานใหม�ๆ เช�น การปรับปรุงการให�บริการแบบไปรษณียGไทย 
หรือ การจัดทําระบบ   passport แบบใหม�และควรจัดทํา
ฐานข�อมูลของ ประเทศให�สมบูรณG เพ่ือใช�เป&นการแนะนํา การ
ตรวจสอบ และการให�ความรู�แก�ผู�รับข�อมูล นอกจากน้ีควรมีการ
ปรับปรุงด�านการศึกษา ซ่ึงเป&นสิ่งสําคัญพ้ืนฐานของประเทศ  
เพื่อสร�างระบบทางความคิดให�ประชาชน และสร�างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาคสังคม 

  
 

คุณหมอภิชาติ ศิวยาธร กล�าวสนับสนุนอีกว�า ระบบ
นโยบายการบริหารของภาครัฐในยุคน้ี ควรพิจารณาด�วยว�า
โครงการที่ทําข้ึนมาน่ัน เกิดประโยชนGหรือมีโทษอย�างไร และมี
ระบบการรับรู�การเปล่ียน แปลงค�อนข�างช�า ดังน้ัน เสนอแนะให�
ภาครัฐควรมีนโยบายดึงดูดและรองรับคนเก�งๆ ซ่ึงคนเก�งมักไหล
ออกจากระบบภาครัฐ ส�วนคนที่อยู� คือชอบสบายๆ ทํางานเร่ือยๆ  
ควรพิจารณาในจุดน้ีให�มาก อย�าคิดว�าระบบข�าราชการไทยจะไม�
ล�มสลาย หากคิดว�าระบบในปDจจุบันตกอยู�ในสภาพน้ี 

กล�าวโดยสรุป การวางรากฐานให�กับองคGกรหรือประเทศ
น่ัน ต�องสืบสานความย่ังยืนแบบ Legacy องคGกรควรมีการ
จัดการระบบแบบ Learning organization โดยผู�นําต�องมีความ
เป&นธรรม เคร่ืองมือต�างๆ ที่มีอยู� เช�น ระบบการสื่อสาร มีเพ่ือไว�
สําหรับลดข้ันตอนในการทํางาน การประหยัดเวลาและในองคGกร
ต�องมีการพัฒนาระบบที่รวดเร็วและบุคลากรต�องสามารถ
ตัดสินใจได� มีทัศนคติที่ดีและใฝqเรียนรู� นอกจากน้ีองคGกรต�อง
ปลูกฝDงการเรียนรู� อย�าให�เกิดแต�เพียงคําว�า Why not me! 
Why not now! การปรับปรุงองคGกรในวันน้ี ต�องสร�างความ
น�าเช่ือถือ และประสิทธิภาพในงานที่มีเปtาหมายอย�างชัดเจน การ
ทํางานต�องเป&นแบบมืออาชีพ ดังน้ันเราต�องทํางานทุ�มเทให�เต็มที่  
เพื่อความสําเร็จของประเทศหรือองคGกรจากน้ันจะได�ผลตอบแทน
คือช่ือเสียงกลับมา ซ่ึงเป&นผลตอบแทนระยะยาวและเม่ือน่ัน
ตนเองจึงจะได�รับผลตอบแทน คือความสุขกลับมาหรือบางคนอาจ
ให�รางวัลแก�ตัวเอง คือการหยุดพักร�อนยาวไปเที่ยว สรุปคือเม่ือ
เราทําประโยชนGหรือทุ�มเทการทํางาน ให�ประเทศหรือองคGกรแล�ว 
มอบความสําเร็จให�แก�ผู�อ่ืน แล�วความสุขและความสําเร็จของเรา
จึงจะเกิดข้ึนได�อย�างแท�จริง  สิ่งสุดท�ายคือการให�ความสําคัญต�อ
วัฒนธรรมองคGกรเป&นสิ่งที่สําคัญ ภาครัฐควรเร่ิมคัดเลือกคนที่มี
ความรู�ความสามารถ แล�วพัฒนาศักยภาพด�านทักษะ จริยธรรม 
คุณธรรม และพฤติกรรมศาสตรG จึงจะส�งผลให�องคGกรประสบ
ความสําเร็จทําให�องคGกรมีช่ือเสียงตามมาได�  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจสร(างสรรคI คือ? 

Creative Economy เศรษฐกิจสร�างสรรคG ไม�ใช�แฟชั่น 
ของสวยงาม ไลฟ�สไตลG แต�มาจากการนิยามที่ทางตะวันตก ซ่ึงให�
ความสําคัญกับการสร�างสรรคGในเร่ืองต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป&น
ภาพยนตรG มีเดียต�าง ๆ แต�ในบ�านเราควรจะให�ความหมายมันใหม� 
คือการสร�างสรรคGคุณค�าและมูลค�าใหม�ให�สินค�าหรือท�องถิ่น เช�น
การเกษตร หรืออาจจะนิยามการสร�างสรรคGนี้ว�า การสร�างสรรคG
แล�วได�สิ่งต�าง ๆ เกิดข้ึนมา เช�นได�เงิน ได�คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมี
มูลค�าเกิดข้ึน ผู�บริโภคก็ได�สิ่งที่ต�องการ ผู�ผลิตก็ได�กําไรจากการ
ขายมากข้ึน ผู�ผลิตช้ินส�วนก็ได�กําไรจากการขายชิ้นส�วนได�มากข้ึน 
เกิดข้ึนทั้งฝD�งผู�บริโภคและผู�ประกอบการต�องมองในองคGรวม  

หลายครั้งที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑGท�องถ่ิน แต�วิธีการขาย
เปล่ียนรูปแบบไปเช�นในญี่ปุqน สินค�าท�องถิ่นมาขายในห�างใหม�และ
นําเสนอในรูปแบบที่ไม�ได�เป&น OTOP มากนักก็จะได�ผู�ซ้ือต�าง
ออกไปหรือจะนํานวัตกรรมมาบวกกับภูมิปDญญาท�องถิ่น ก็จะได�เป&น
สินค�าใหม�ได� 
 

 

 

 

 

 
ส�วนใหญ�ไทยจะทําได�ดีในเรื่องหน�าตา แต�กลไกในเรื่อง

การขายหน�าตาให�ได�กําไรและทําให�เป&น Global Brand ยังเป&น
จุดอ�อนอยู� เพราะการออกแบบผลิตภัณฑGได�ดีเป&นแค�กลไกหน่ึง
เท�านั้นยังไม�จบเพียงเท�านี้ กระบวนการที่ผู�ประกอบการมีในเรื่อง
การสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�เป�นเพียงแค�คร่ึงเดียวของกลไก
ทั้งหมด 

Brand ใหญ� ๆ จะมี Product สร�างภาพและแพงมาก 
แต�เปtาหมายคือ Product ตัวรองที่ตั้งใจจะขายซ่ึงยังแพงอยู�แต�ยัง
ถูกกว�าตัวแรก เพ่ือตั้งใจให�ผู�บริโภคเกิดการเปรียบเทียบ ก็สนใจ
ซ้ือผลิตภัณฑGตัวรองมากกว�า ชี้ให�เห็นว�า จิตวิทยา ในการขายก็
ต�องให�ความสําคัญด�วย 

องคGประกอบที่มีความสําคัญมากในขณะนี้คือ เทคโนโลยี 
เพราะปDจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือให�บุคลากรรุ�นใหม�เป&นผู�ประกอบการ
ได�ง�ายมากถ�าหากเรามีความสร�างสรรคGพอโอกาสมีมากกว�าใน
อดีตที่ต�องมองเรื่องโรงงานการผลิตเพียงอย�างเดียว การหา
โมเดลใหม� ๆ ในการใช�เครือข�ายทางสังคมออนไลนGสร�างโอกาส
หรือเป&นธุรกิจใหม�ข้ึนมา  

การได�มาซ่ึงนวัตกรรม ก็เป&นการสร�างสรรคGเช�นกันเช�นที่ โรงพยาบาล
บํารุงราษฎรG ได�คิดระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�
ผู�รับบริการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนต�างชาติที่ต�องการบริการ
มากไปกว�าต�องการหมอเก�ง ๆ สามารถท่ีจะเห็นหน�าหมอ หรือมีข�อมูล
ท่ีพักหากจะเดินทางมาใช�บริการต้ังแต�อยู�ต�างประเทศได�เลย จน
บริษัท Microsoft ได�มาขอซ้ือระบบดังกล�าวไปเป&นต�นแบบในการ
พัฒนาสารสนเทศของโรงพยาบาล  
 

เศรษฐกิจสร(างสรรคI ต(องไปต-างประเทศ? ในประเทศอย-าง
เดียวได(ไหม?  

Trend ของโลกคือการเป�ดการค�าเสรี ระหว�างประเทศ 
ไม�มีอะไรมาหยุดย้ังได� การแข�งขันว่ิงเข�ามาหาเราแน�นอน เราต�อง
ว่ิงออกไปเพื่อการอยู�รอด การแข�งขันรุนแรงมากแต�ก็เป&นโอกาส
มหาศาลด�วย การสร�างกําแพงทางเศรษฐกิจ จะเป&นอุปสรรคใน
การแข�งขัน การสร
างสรรค� คือรากฐานสําคัญ ที่จะทําให
ไทยมี
พลังในการแข�งขันได
ดี ประเทศต�อง เดินหน�าต�อ (Move up 
Value Chain) ปDญหาสําคัญของประเทศตอนนี้ที่อยู�ในภาวะวิกฤต
ของประเทศไทย คือ ปDญหาเรื่องบุคลากร  
 

 

 

 
ส่ิงที่ เหลืออยู�ในบ�านเราคือเราต�องยกระดับสินค�าให�

แตกต�าง “เรา ต
อง ใช
 การสร
างสรรค�” “Italy of The East” นี้
คือที่ที่เรามุ�งเปtาไปให�ได� ที่ให�มองอิตาลี เพราะ SME และการ
สร�างสรรคGของเขาแข็งแกร�งมาก Brand ของอิตาลีได�สร�าง
มูลค�าเพ่ิมได�มากมายหลายเท�า เราต�องปรับตัวแรงและเร็วโดยใช� 
Creativity เป&นตัวผลักดัน และแน�นอนต�องมี R&D 
 

 

 

 

 
Trend อีกอย�างของโลกคือ สินค�าที่ออกแบบมาเป&น 

Green อนุรักษGสิ่งแวดล�อม การพัฒนาสินค�าให�เป&น Green จะ
เพิ่มมูลค�าสินค�าได�สูงมาก  

โรงงานผลิตเส้ือผ�าของไทย ย�ายออกไปสู�ประเทศเพ่ือนบ�านที่แรงงาน
ถูกกว�า กลายเป&นสินค�าที่คนในประเทศไทยไปลงทุนในประเทศเพ่ือน
บ�านแล�วก็ออกผลิตภัณฑGขายต�อโดยไม�ได�ใช�คําว�า  Made in Thailand 
อีกต�อไป 
 

อิตาลี มี SME ที่มีการแบ�งภาคส�วนในการผลิตเยอะ เช�น ผลิตภัณฑG
รองเท�า เจ�าหน่ึงผลิตส�น เจ�าหน่ึงผลิตพ้ืน แยกกันแล�วนํามาประกอบ
กันอีกเจ�าหน่ึง ทําให�การลงทุนของผู�ประกอบการกระจายออกไปไม�ใช�
เงินลงทุนสูงมากเหมือนในบ�านเราที่ผู�ประกอบการเจ�าเดียว ต�อง
ลงทุนเครื่องจักรเครื่องมือเองทั้งหมด 
 

6 
CEO Visit # 4 

Shared by 
นายศิรธิษณG วรวัฒนGศุภรัฐ 

วิศวกรโยธา กรมชลประทาน 
HiPPS รุ�นที่ 5 

 

เศรษฐกิจสร(างสรรคI 
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7 
CEO Visit # 4 

R&D องคIกรแห-งการเรียนรู( ทุนมนุษยI 
การที่จะมี Creative Economy ได�จะยากมาก ถ�าหาก

ยังไม�มี Knowledge Economy ดังน้ันการสร�างวัฒนธรรมให�
เกิดข้ึนในองคGกร ให�เป&น องคGกรแห�งการเรียนรู� มีความสําคัญส่ิงที่
ต�องรีบทําในส�วนกลางและภูมิภาค คือการกระตุ�นให�เอกชนมา
ลงทุนในการสร�างความรู�มากข้ึน ภาครัฐไม�ควรที่ดําเนินการเอง
ทั้งหมดในอดีตที่ผ�านมาสะท�อนให�เห็นว�าภาครัฐดําเนินการได�ไม�ทัน 
โจทยGคือทําอย�างไรให�เอกชนหันมาลงทุนในการทําวิจัยสร�าง
นวัตกรรมได�มากข้ึนและเอกชนเองก็ควรเป&นผู�นําในการลงทุนเพ่ือ
สร�างความรู�ให�กับตัวเขาเอง โดยเฉลี่ยบริษัทที่ไม�ได
มีการลงทุนใน
การสร
างความรู
หรือ R&D จะล
มและหายไปใน 40 ปG 
 

 

 

 

 

อุตสาหกรรม ในบ�านเราหลาย ๆ อย�างมีผลิตภัณฑGที่
สร�างสรรคGแต�ทําธุรกิจไม�เป&น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมระดับชุมชน 
มีภูมิปHญญาเก่ียวกับผลิตภัณฑ�แต�ขาดการบริหารจัดการ โครงการ
ที่ได�ดําเนินการไปแล�วคือการนําเจ�าของอุตสาหกรรมน้ันเข�ามา
อบรมในด�านธุรกิจ แต�ดูเหมือนจะเกิดประโยชนGน�อยเลยเปล่ียนเป&น
กลุ�มของชุมชนที่เป&นคนกลางที่สามารถแนะนําและบริหารตลาด
ได�มาให�ความรู�แทน การกระตุ�นเพื่อผลักดันขีดความสามารถโดย
วิธีการให�รางวัลในระดับประเทศก็ควรจะให�แบบตรงไปตรงมา 
และการผลิตชิ้นส�วนที่จะมารองรับการตัวผลิตภัณฑGในท�องถ่ิน 
(Sourcing) เองก็เป&นปDญหาหน่ึงเช�นกัน SME ที่เป&นรายใหญ� 
ปDญหาเดียวกันนี้จะไม�ค�อยพบแต�ที่เป&นปDญหาคือ มาตรการต�าง ๆ 
ที่จะมาส�งเสริมการค�า เช�น มาตรการด�านภาษี ด�าน SME ราย
ย�อยต�องมี Technical Assistance มาคอยช�วยภาครัฐควรจะย่ืน
มือเข�าไปหา SME แล�วคอยให�บริการ 

อ ย� า ง ไ ร ก็ ต า ม  ข ณ ะ นี้ ต� อ ง พู ด ถึ ง Comparative 
Advantage หรือความได�เปรียบโดยเชิงเปรียบเทียบ โดยไปคิด
เปรียบเทียบว�าเรามีอะไรที่ดีกว�าแล�วใช�ส่ิงนั้นเป&นตัวนําหากจะไปใช�
กรณี Competitive Advantage ซ่ึงต�องดูเร่ืองราคาเราไม�ได�
เปรียบแล�ว และต�องเข�าใจกระบวนการของนวัตกรรมและระบบ
ของเทคโนโลยีด�วยต�องจัดการความคิดอย�างเป&นระบบและมี
มาตรฐานโดยทั่วกัน 
 

อมตะนครมองเห็นอนาคตว�านิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยต�อไปจะ
ยากมากข้ึน หากว�าแต�ละผู�ประกอบการที่มีอยู� เป&น Production 
Estate หรือลงทุนในการผลิตอย�างเดียว ทางอมตะจึงแบ�งพ้ืนท่ี
บางส�วนมาจัดการใหม�เรียกว�า innovation park ซ่ึงมองว�า ผลลัพธG
ต�อไปจะมีนักวิจัยที่สามารถสร�างสรรคGงานได�อยู�ในนิคมอุตสาหกรรม
ได�เลยและในมุมของนักวิจัยเองก็ได�เรียนรู�จากของจริงและมีงานให�ทํา
พร�อมได�รับค�าตอบแทนสูง 
 

เร่ืองการพัฒนาคนประเทศไทยอยู�ในระยะที่เรียกว�าวิกฤต 
และหลาย ๆ ประเทศก็ประสบปDญหาเดียวกัน บุคลากรที่มี
คุณภาพมีองคGความรู� เป&นที่ต�องการกันมากที่น�าเป&นห�วงคือ
บุคลากรภาครัฐ ถูกดึงตัวออกไปเยอะมากในขณะที่บุคลากรไม�
เพียงพออยู�แล�ว และส�วนใหญ� ทัศนคติขององค�กรภาครัฐ ก็ยัง
ไม�เปล่ียนไปตามโลก การแก�ไขปDญหาที่มีอยู�ไม�ทันตามกระแสของ
โลกที่เปลี่ยนไป  

ปDญหาประเทศไทยเข�าสู�ยุค Ageing society หลาย ๆ
ประเทศประสบปDญหานี้ และมีการให�ความสําคัญกับคนทํางาน
มาก มีการหาวิธีนําเข�าคนทํางานมากมายในรูปแบบต�าง ๆ เป&น
สงครามในการหาคนเก�งเข�าทํางาน ประเทศไทยมีแนวโน�มที่จะ
ถูกดูดคนออกไปมากกว�าที่จะนําเข�ามา การขาดแคลนคนทํางาน
ในประเทศไทยส�งผลหนักมากต�อ เปtาหมาย พันธกิจ ของประเทศ 
การศึกษาของเราก็สร�างคนไม�เพียงพอ จะต�องมีการจัดการกับ
วิกฤตเหล�านี้หลาย ๆ จุดกับการศึกษาพร�อม ๆ กันไม�ว�าจะเป&นการ
กําหนดเงื่ อน ไขต�างๆ กับการสอบเอ็นทรานสG  การเรียน
วิทยาศาสตรGของเด็กช้ันประถมที่ทั่วโลกรู�สึกต่ืนตัวว�าเป&นสาเหตุ
ใหญ�ของการล�มเหลวทางวิทยาศาสตรGของประเทศ การออกแบบ
หลักสูตรของเด็กนักเรียนในต�างประเทศจะออกแบบเพ่ือให�เด็กถาม 
ทดลอง ลองทําจนรู�ถูก รู�ผิด แล�วครูค�อยให�คําตอบ ซ่ึงจําเป&นมาก
หากเด็กรู�จักการต้ังคําถามเป&นรากฐานของการสร�างสรรคG การ
สร�างวัฒนธรรมองค�กรแห�งการเรียนรู� ต�องก�าวข�ามความคิด
ของการมองใบปริญญา การมองคะแนนอย�างเดียวเป�นหลัก 
ข�ามความต�องการที่มองหาสูตรสําเร็จ เพียงอย�างเดียว 
อนาคตความเจริญจะเข�ามาในท�องถ่ินเนื่องจากการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน การสร�างคนในท�องถิ่นให�มีความรู�ควรจะวางแผนไว�
ล�วงหน�าเพราะคนจะอยู�ติดถิ่นฐานเดิมมากข้ึนและสามารถทําได�
หลายวิธี ข�อเสนอ 3 อย�างที่อยู�ในวิสัยที่กระทําได�ต�อการศึกษา
และการพัฒนาประเทศ คือ 

1 สรุปบทเรียนว�าระบบการศึกษาจะเดินอย�างไรต�อ ทาง
หน่ึงคือสนับสนุน Corporate Education ซ่ึงเอกชนจะให�บริการ
การศึกษา  

2 ไม�ควรมุ�งเปtาไปที่บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากเกินไป แต�พวกที่ทํางานแล�ว รัฐจะต�องไป Upgrade 
แรงงาน ให�มากกว�าเดิม 

3 การสร�างรถไฟรางคู� ควรจะให�ผู�ประกอบการไทยเข�า
ไปมีส�วนร�วมมากที่สุด 

การศึกษาได�สร�างคนของเราเองให�เป&นผู�ตามไม�ได�เป&นผู�ที่
จะ คิด สร
าง ทํา ในเชิงรุก เป&นต�นเหตุ ที่ทําให�การสร�างสรรคG 
นวัตกรรม ในปDจจุบันของประเทศยังไปไม�ถึงไหนและควรจะ
ปรับปรุงต�นเหตุน้ี ที่เป&นฐานของค�านิยม ทัศนคติต�อชีวิต ต�องาน 
ต�อนวัตกรรมและต�อการสร�างสรรคG  
 



“Positioning & Branding” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุวิทยG เมษินทรียG  ผู�อํานวยการ
สถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 โครงสร�างเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะไม�
สามารถแข�งขันด�านราคาจากประเทศโลกที่ 3 เช�น จีนและ
อินเดีย ได�แล�ว ยังไม�สามารถสู�นวัตกรรมจากประเทศโลกที่ 1 
ได�เช�นกัน ดังนั้น จึงต�องหาจุดแข็งเพื่อสร�าง Brand ของ
ประเทศไทย ซ่ึงก็คือ “คนไทย” (ความเป&นคนไทย) โดยรัฐควร
วางยุทธศาสตรGในการสร�างขีดความสามารถของคนไทยใน
ระยะยาว ประกอบกับการทํางานของหน�วยงานต�างๆ 
ร�วมกันอย�างบูรณาการ 
 ในระดับจังหวัด ผู�ว�าราชการจังหวัดต�องใช�ศรัทธา
และปDญญาในการจัดการวางตําแหน�ง (Position) ของ
จังหวัด ทั้งนี้ ต�องเข�าใจพ้ืนฐานวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นๆ ก�อน 
และหาวัฒนธรรมที่โดดเด�น เพื่อจะได�วางยุทธศาสตรGจังหวัด
ต�อไป โดยเน�นกระบวนการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
เสวนา โดย นายขวัญชัย วงศGนิติกร  อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 
  OTOP ได�มีการจัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑG เพื่อให�
สามารถวางยุทธศาสตรGการพัฒนาให�เหมาะสมในแต�ละระดบั 
ซ่ึงในแต�ละระดับมาตรฐานต�องการการสนับสนุนที่แตกต�าง
กัน และได�ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก Supply Focus เป&น 
Demand Focus คือ นอกจากจะมุ�งเน�นที่มาตรฐานคุณภาพ
สินค�าแล�ว ยังต�องศึกษาโอกาสและตําแหน�งทางการตลาด
ด�วย นอกจากน้ี ภาครัฐต�องทํางานเชิงรุก เข�าถึงประชาชนให�
ม าก ย่ิ ง ข้ึ น  และต� อ งทํ า ง านอย� า งบู รณาการและ มี
ประสิทธิภาพ 
  
 

เสวนา โดย นายอนุพงษG อัศวโกคิน รองประธานกรรมการ 
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร บริษทั เอพี (ไทยแลนดG) จํากัด 
(มหาชน) 
 Brand คือ ส่ิงที่ลูกค�าเห็น รับรู� รู�จัก ซ่ึงในเชิง
จิตวิทยา คือ ส่ิงที่ลูกค�า “คิดว�า” ตัวเองเป&น (อาจไม�ใช�สิ่งที่
ลูกค�าเป&นจริงๆ ก็ได�) การสร�าง Brand น้ัน จะต�องรู�จัก
ลูกค�าก�อนว�าเป&นใคร ชอบอะไร และลูกค�าเห็นตัวเองว�าเป&น
อย�างไร เพ่ือจะได�วาง Position ในส่ิงที่ลูกค�าอยากเป&นหรือ
อยากได� โดยดูว�าสิ่งนั้นเป&นจุดแข็งของเราหรือไม� 
 การสร�าง Brand ต�องสร�างความโดดเด�นหรือ
แตกต�าง และปรับปรุงสินค�าให�สอดรับกับรสนิยมลูกค�าที่
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว พัฒนา R&D และใส�ใจในการ
แสดงถึง Position ของ Brand ในทุกรายละเอียด เช�น 
บุคลิกภาพของพนักงานขาย การรับผิดชอบหลังการขาย 
เป&นต�น 
 ในปDจจุบัน นอกจากลูกค�าจะให�ความสําคัญเรื่อง
คุณภาพของสินค�าแล�ว ยังต�องการบริโภคเร่ืองราว ตํานาน 
ความเป&นมาของ Brand นั้นๆ ด�วย ดังนั้นจึงควรรักษา
เร่ืองราวความเป&นมาของ Brand ให�คงอยู�เพ่ือเสริมให�สินค�า
มีความแข็งแกร�งย่ิงข้ึน  
 

Shared by 

นายสุกิจ วงคGปDนง�าว 
นักวิเคราะหGนโยบายและแผน  
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิ
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ท�านแรกนายอรรถยุทธG ศรีสมุทร กล�าวว�าบทบาท
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียนแม�โดยภาพรวมจะเป&นรองเพียง 
2 ประเทศคือ สิงคโปรG และมาเลเซีย แต� ก็ไม�ควรประมาท
ประเทศที่กําลังพัฒนาตามมาอย�าง อินโดนีเซีย หรือ เวียดนาม 
ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมพร�อมรองรับ AEC อย�าง
น�อย 3 ด�าน 
1.ด�านราชการ เริ่มจากการปรับปรุง แก�ไขกฎหมาย กฎระเบียบให�
เอื้อต�อการเป�ดเป&นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.ด�านโครงสร�างพื้นฐาน ต�องเอื้อต�อการพัฒนา และเชื่อมโยง
ระหว�างภูมิภาค 
3.ด�านข�อมูล และการร�วมมือกับภาคเอกชนของไทย ให�เอื้อต�อการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ�านในอาเซียน 

อีกทั้งภาคเอกชนก็ควรขยายตลาดไปสู�ประเทศเพื่อนบ�าน
ในลักษณะไปทั้งระบบซัพพลายเชนเพ่ือสร�างโอกาส และความ
เข�มแข็งให�แก�นักลงทุนไทย และขยายตลาดไปในส�วนที่แรงงานยัง
ราคาถูก และหา Niche ของประเทศเพื่อเป&นจุดเด�นให�แก�ประเทศ 
อีกทั้งควรจัดให�มี Think tank ของข�อมูลในกลุ�มประเทศอาเซียน
เพื่อเป&นที่รวบรวมข�อมูลต�างๆที่เก่ียวข�องกับอาเซียนเพื่อใช�ในการ
สนับสนุนให�แก�ผู�ที่ต�องการลงทุนเมื่อเป�ด AEC 

ท�านที่สองนายอภัยชนมG วัชรสินธุG ได�กล�าวไว�ว�าเราควร
เริ่มพัฒนา”คน”เพ่ือรองรับการเป�ด AEC โดยเร่ิมจากการพัฒนา 
ทัศนคติว�า ทุกคนเป&นหุ�นส�วนกัน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การจะเจาะตลาดต�างชาติในกลุ�มอาเซียนควรจะเป&น
การทําร�วมกันทุกภาคส�วน รวมถึงความเป&นหุ�นส�วนกับประเทศ
เพื่อนบ�านเพ่ือพัฒนาธุรกิจไปด�วยกัน โดยพิจารณาจากจุดเด�นที่
เรามี เช�น อาหาร การท�องเที่ยว เป&นต�น โดยอาจจะก�อตั้งสถาบัน
ที่เป&นศูนยGกลางข�อมูลด�านอาเซียนเพื่อศึกษาทั้ง วัฒนธรรม ตลาด 
ความต�องการไปจนถึง ก.ม. และระเบียบต�างๆของกลุ�มประเทศ
อาเซียนเพ่ือสนับสนุนการค�าการลงทุนของนักธุรกิจไทย 

ท�านที่สามนายชลณัฐ ญาณาธณพ  ได�กล�าวทิ้งท�ายไว�ว�า 
SME ควรปรับตัว และเตรียมพร�อมด�วยตัวเองมากกว�าที่จะรอให�
รัฐมาช�วย เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑGเพื่อตอบสนองต�อความ
ต�องการของตลาดอาเซียน การปรับผลิตภัณฑGเป&นจุดแข็งของ
SME เน่ืองจากบริษัทขนาดใหญ�มักจะมีระบบการผลิตแบบ 
Mass ซ่ึงยากต�อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑG รวมถึงศึกษาถึงความ
แตกต�างทั้งในความต�องการ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต แต�ภาครัฐก็
ควรพัฒนาความร�วมมือกับภาคเอกชนให�มากข้ึน  
 

ประเด็นถาม – ตอบ ที่น�าสนใจ 
- ควรมีศูนยGกลางในการพฒันาประเทศระหว�างภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือเดินไปด�วยกัน 
- กฎหมายของประเทศไทยยังไม�เอื้อต�อการเปล่ียนแปลงไปสู� AEC รวมถึงแนวคิด และการศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรG

เพ่ือนบ�านที่ยังคงมีแนวคิดเชิงดูถูก หรือเชิงปฏิปDกษGกับเพ่ือนบ�าน 
- สภาพัฒนGฯ มีแผนรองรับ AEC 8 แผนแต�ไม�แน�ใจว�าสามารถนําไปปฏิบัติจริงได�กี่แผน 

 

การบรรยายพิเศษโดย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
นายชัชชาต ิสิทธิพันธุG ท�านได�กล�าวถึง 

บทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
o Basic fact 
o การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
o การปรับปรุงกฎระเบียบให�อํานวยความสะดวก

ทางการขนส�ง 
o โอกาส และภัยคุกคาม 

 
 
 
 
 
การเติบโตของโครงสร�างพื้นฐานของประเทศเพ่ือรองรับ

การแข�งขันในอาเซียน (โครงการ 2 ล�านล�าน) 
o สภาพโครงสร�างพ้ืนฐานไทยในปDจจุบัน 
o ต�นทนุโลจิสติกสG และการขนส�ง 
o Key project : โครงการรถไฟความเร็วสูง 
o ผลประโยชนGโครงการ 

 
 
 
 

สําหรับช�วงที่ 2 ได�รับเกียรติจากผู�ทรงคุณวุฒิถึง 3 ท�าน 
ท�านแรก อธิบดีกรมอาเซียน นายอรรถยุทธG ศรีสมุทร ท�านที่สอง
รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส CP Group นายอภัยชนมG วัชรสินธุG 
และท�านสุดท�าย กรรมการผู�จัดการใหญ� SCG Chemicals  
นายชลณัฐ ญาณาธณพ  

ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

Shared by 

นายสิทธิพฒันG เหรียญรุ�งเรือง 
นักวิชาการศุลกากร 

กรมศุลกากร HiPPS 3 
 

เรื่อง Deadline เป&นส่ิงสําคัญที่คนไทยยังขาด หากเรามี 
Deadline เราก็จะกระตือรือร�นข้ึน ตัวอย�างหลายๆ ประเทศที่
มี Deadline ที่ชัดเจน เช�น จีน ญี่ปุqน 
 

รถไฟความเร็วสูงไม�ใช�แค� รถไฟ แต�คือ  ‘อนาคต’ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข(อ “ภาวะผู(นําไทย ในปV 2020” 
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เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ�านมาสํานักงาน ก.พ. ได�จัดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) หัวข�อ “ภาวะ
ผู�นําไทย ในปP 2020” ณ ห�องประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคGเพื่อเสริมสร�างทักษะการเป&นผู�นํา (Leadership 
Skill) ให�แก�กลุ�ม HiPPS รวมถึงร�วมกันหาแนวทางในการเสริมสร�าง
ความสามารถและคุณลักษณะของผู�นําไทยในอนาคต เพื่อเป&นประโยชนGใน
การพัฒนาและเตรียมกําลังคนคุณภาพในส�วนราชการต�อไป 

กิจกรรมในช�วงเช�าเป&นการบรรยาย หัวข�อ “Leadership Skill”
โดยคุณบุญชัย พงศGรุ�งทรัพยG วิทยากรจากบริษัท APM Group
เนื้อหาในการบรรยายครอบคลุมในเร่ือง ลักษณะของผู�นํา 2 ประเภทท
คือผู�นําด�านผลงาน (Performance Leadership) และผู�นําด�านน
การเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  รวมถึง DMG Leadership
Model ซ่ึงแสดงถึงเคร่ืองมือของผู�นํา อันได�แก� การกําหนดทิศทาง 
(Direction) การสร�างแรงจูงใจ (Motivation) และการแนะแนวทาง
(Guidance) ที่แตกต�างกันระหว�างผู�นําทั้ง 2 ประเภทนี้ 

ส�วนในช�วงบ�ายเป&นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองค�นหาแนวทาง 
ในการเสริมสร�างคุณลักษณะของผู�นําไทยในอนาคต ทั้ง 6 ประการ ได�แก�  
1. Appraisal of Change 2. Innovation and Improvisation 3. Equality of 
Participation 4. Transparent decision - making 5. Collective Wisdom 
และ 6. Balancing Purpose People Profit & Plant  โดยกิจกรรมตลอดช�วง
บ�ายมีคุณสุรียG จุฬพุฒิพงษG เป&นวิทยากร ซ่ึงกลุ�มข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูงได�
ร�วมกันแสดงความคิดเห็นเป&นอย�างดีและร�วมกันสร�าง Pathways เพื่อก�าวข�าม
จาก From is to ought  

“ สามารถนําส่ิงที่ได
เรียนรู
ไปใช
ในการสื่อสารกับคนในองค�กร การใช
ทักษะความเป)นผู
นําในการปฏิบัติงาน การ Motivate ตัวเองและ 
Stakeholders” 
                            - HiPPS จากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

“ สามารถพัฒนาตนเองไปสู�การเป)น HiPPS ที่มีภาวะผู
นําอย�างเหมาะสม และสามารถถ�ายทอดเทคนิคและองค�ความรู
ให
เพ่ือน
ร�วมงานได
” 
                      - HiPPS จากกรมราชทัณฑ� 
 

ความคิดเห็นส�วนหน่ึงของผู�เข�าร�วมกิจกรรมในครั้งน้ีดังน้ี 
 



 

 

 

 

 

15 พ.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันที่ 21 พ.ค. 56 ที่ผ�านมา สํานักงาน ก.พ. ได�จัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� หัวข�อ กําลังคนคุณภาพ : 
‘คนที่ใช-’ ขององคGกร ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอรGท แอนดG 
สปา จ.นนทบุรี โดยมีผู�เข�าร�วมจากส�วนราชการต�างๆ 
จํ า น วน  64  คน ซ่ึ ง ปร ะกอบด� วยก ลุ� ม  ผู� บ ริ ห า ร 
ผู�บังคับบัญชา ผู�ดูแลระบบ ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(HiPPS) และอดีตข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง กิจกรรม 
ในครั้ ง น้ี มี วัตถุประสงคG เพื่ อ ให�ที่ป รึกษาจากสถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตรG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
กําลังคนคุณภาพเพื่อความต�อเนื่องในการบริหารราชการ) 
ได�ถ�ายทอดประสบการณG องคGความรู�และผลจากการจัด
ประชุมระดมความเห็นเม่ือวันที่ 27-28 ก.พ.  และ 1 มี.ค. 56 
ที่ผ�านมา 

และกิจกรรมได�แบ�งเป&น 2 ช�วงหลักๆ โดย 
ช�วงเช�าเป&นการบรรยายในหัวข�อ “Knowledge Sharing: 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ SCG” โดยได�รับเกียรติ
จากคุณธัญธรGรัตนG โพธานันทG ตําแหน�ง  Head of 
Executive Briefing Center and External 
Relations บริษัท ปูนซิเมนตGไทย จํากัด (มหาชน) มา
เป&นวิทยากรและช�วงบ�ายเป&นการนําเสนอผลการศึกษา
เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกําลังคน
คุณภาพเพ่ือความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ” โดย
ได�รับเกียรติจากรองศาสตราจารยG ดร.อังศินันทG อินทร
กําแหง และอาจารยG ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ เป&น
วิทยากรถ�ายทอดความรู�  

กําลังคนคุณภาพ : ‘คนท่ีใช�’ ขององค�กร 

สําหรับผลการศึกษาโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการบรหิารกําลังคนคุณภาพเพื่อความต�อเนื่องในการบรหิาร
ราชการสามารถติดตามได�ที่เว็บไซตGสํานักงาน ก.พ.  
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เมื่ อ วันพุธที่  19 มิถุนายน 2556 ที่ ผ� านมา สํานักงาน ก.พ.  
ได�จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน (Site Visit) หัวข�อ “การบริหาร
กําลังคนคุณภาพ” ณ บริษัทแอดวานซG อินโฟรG เซอรGวิส จํากัด โดยมี
วัตถุประสงคGเ พ่ือให� ผู� บังคับบัญชาระดับต�นของข�าราชการผู� มี 
ผลสัมฤทธ์ิสูง และเจ�าหน�าที่ผู�ดูแลระบบดังกล�าว ของส�วนราชการ
ต�างๆ ได�รับทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคGกรเอกชน
ชั้นนําและสามารถนําองคGความรู�ที่ได�รับไปปรับปรุงระบบข�าราชการผู�มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) ต�อไป 

สําหรับกิจกรรมในวัน น้ี สํานักงาน ก.พ. ได�รับเ กียรติจาก
ผู�อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล คุณทิพวรรณ ศิริคูณ 
มาบรรยายให�ความรู�เก่ียวกับกลยุทธGการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคGกร ซ่ึงมีระบบ Talent ที่คล�ายคลึงกับระบบ HiPPS และ
มีกลไกการบริหาร ดังนี้ 
 

1. Attraction คือ การสรรหาและดึงดูดผู�มีความสามารถให�เข�า
สู�Talent Pool ซ่ึงคัดเลือกจากผลการประเมินและศักยภาพ 
2. Development คือ การพัฒนากลุ�มกําลังคนคุณภาพอย�าง
เป&นระบบ โดยมีการจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนา Succession 
Plan และ Leadership Pipeline อย�างเป&นระบบ 
3. Retention คือ การรักษาคนกลุ�มนี้ให�อยู�ในระบบ โดยอาศัย 
กลไกต�างๆ เช�น Job Rotation เป&นต�น 
4. Engagement คือ การจูงใจให�กลุ�มคนดังกล�าวยังคงอยู�ใน
ระบบ และสร�างสรรคGผลงานที่เป&นประโยชนGต�อองคGกรต�อไป 
 

นอกจากน้ี ทางบริษัทแอดวานซG อินโฟรG เซอรGวิส ยังสนับสนุนให�พนักงานเกิดการเรียนรู�อย�างต�อเน่ือง โดยจัดทําระบบ  
e-learning ภายใต�ชื่อ “ระบบนกฮูก” ซ่ึงจะมีหลักสูตรให�บุคลากรเลือกศึกษาตามอัธยาศัย เช�น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระบบ
สารสนเทศ เป&นต�น 
 จากกิจกรรมนี้ ทําให�ผู�เข�าร�วมได�รับความรู�ในด�านกระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการระบบ talent ซ่ึง
สามารถนําไปประยุกตGใช�ให�เกิดประโยชนGในภาคราชการต�อไป และส�วนหน่ึงของผู�เข�าร�วมได�เสนอแนวคิดที่ได�รับจากกิจกรรม
ในครั้งนี้ ดังนี้ 
 

“จะนํา Model ของกิจกรรมของงาน HR จากทางบริษัทไปเป)นแนวทางและต�อยอดทางความคิด” 
      - ผู
ดูแลระบบ HiPPS จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 
 

“ได
รับทราบแนวคิดในการพัฒนาและสร
างแรงจูงใจให
กับบุคลากร รวมถึงได
ไอเดียว�าคนเป)น HR ต
องรู
ในเรื่องธุรกิจของบริษัทด
วย” 
      - ผู
บังคับบัญชาระดับต
นของ HiPPS จากกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 

กิจกรรมศึกษาดูงานด(านการบริหารกําลังคนคุณภาพ 



เรื่องเล�า (อ�านจบแล�วช�วยตั้งช่ือหน�อยนะคะ) 

มีโจ�กเก่ียวกับผู�สูงอายุอยู�เรื่องหน่ึงที่ชอบมาก ถือเป&นเร่ืองที่คลาสสิกมากเร่ืองหนึ่งเลยทีเดียว  
เรื่องมีอยู�ว�าคุณตาคุณยายคู�หวานหวีท ครองรักกันมาตั้งแต�อายุ 18 จนบัดนี้แปดสิบกว�าด�วยกัน 
ทั้งคู�วันหน่ึงคุณตาคุณยายนอนดูทีวีกะหนุงกะหนิงกันอยู� พอถึงช�วงโฆษณา คุณตาเกิดปวดท�องฉ่ี
ข้ึนมา จึงลุกข้ึนจะเดินไปห�องน้ํา คุณยายจึงถามว�า “ไปไหนล�ะตา” คุณตาตอบ “อsอ ตาปวดฉ่ีจะไป

ห�องน้ําหน�อยนะยาย” คุณยาย “เออ ดีเลย เดี๋ยวผ�านตู�เย็น ช�วยแวะหยิบ
ลิ้นจ่ีกระป�องที่แช�ไว�มาให�ยายด�วยนะ” คุณตา “จ�ะ...จ�ะ” ว�าแล�วคุณตาก็เดิน
ออกจากห�องนอนไปเข�าห�องน้ําที่อยู�ริมครัว พอเสร็จกิจซ่ึงใช�เวลาแค�หนึ่งนาทีเศษ คุณตาก็
ออกมายืนงงอยู�หน�าห�องครัว เกาหัวแกรกกรากอยู� “อะไรวะ เม่ือก้ี ยายส่ังอะไรนะ” …เอา
ละสิ อาการอัลไซเมอรGมาเยือนคุณตาเสียแล�ว... คุณตาหันรีหันขวาง เห็นตู�เย็นก็ยังนึกไม�
ออก มองผ�านไปกระทั่งสายตาปะทะเข�ากับกระทะบนเตาในครัว จึงค�อยนึกข้ึนได� “อsอ ใช�

แล�ว...ข�าวผัด...ยายส่ังข�าวผัด!!” นึกได�ดังน้ัน คุณตาก็จัดแจงผัดข�าวใส�กุ�งตัวโตชนิดสุดฝPมือ กะจะสวีทเอาใจคุณ
ยายเต็มที่ คุณตา “มาแล�วจ�า ข�าวผัดกุ�งร�อนๆตามสั่ง” คุณตาถือข�าวผัดควันฉุยน�าทานเข�ามาในห�องให�คุณยาย 
พร�อมรอยย้ิมฉาบทั้งใบหน�ากะว�าจะได�รางวัลเป&นหอมซักฟอดใหญ�ๆ ทว�า...คุณยายมองที่จานข�าวผัด แล�วเงยข้ึน
มองหน�าคุณตาด�วยความพิศวง ก�อนจะขมวดค้ิวแล�วข้ึนเสียงสูง คุณยาย “อ�าวแล�วไข�ดาวล�ะ ฉันสั่งให�ใส�ไข�ดาวด�วย
ไม�ใช�เหรอ ฮึ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แล(ว 

New 
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รายช่ือผู�โชคดี จากฉบับทีแล�ว 
รางวัล เสื้อยืด HiPPS เวอรGช่ันปP 56 

คุณนํ้าทิพยG พนมไทย HiPPS 3   
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณG 

 

ส�งคําตอบมาได�ที่  pornravin@ocsc.go.th 
  รางวัลสําหรับรอบน้ีคือ  
1. เสื้อยืด HiPPS เวอรGช่ันปP 56 
2. หนังสือThe Giving Day โดย ว.วัชรเมธี 



        ใครรู�จักพะวาบ�าง? 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"พะวา" นับเป&นพรรณไม�พื้นเมืองทีห่ายากบางคน
อาจจะไม�เคยรู�จัก แต�ศูนยGวิจัยพืชสวนจันทบุรีมี
ปลูกไว�เพ่ือเป&นการอนุรักษG สายพันธุGไม�พื้นเมือง 
และให�นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได�เข�ามา
ศึกษาหาความรู�กัน เม่ือก�อนชาวบ�านใช�ใบแห�งมา
ต�มน้ํา กินเป&นยาระบาย ดอกแห�งต�มกินแก�ไข� 
ช�วยให�เจริญอาหาร ส�วนผลสกุมีรสชาติฝาดอม
เปรี้ยว ใช�เป&นยาระบาย 
 ชื่อวิทยาศาสตรG :  Garcinia speciosa.  
ชื่อวงศG         :  GUTTIFERAE  
ชื่อท�องถ่ิน      : พะวา (สุราษฎรGธานี, สงขลา) 
วาน้ํา (ตรงั) กะวา, พะยา (สุราษฎรGธานี) มะระ
ข้ีนก, มะคะข้ีนก (เชียงใหม�) มะปqอง 
(ภาคเหนือ) ขวาด (เชียงราย) ชะมวง 
(พิจิตร) กวักไหม หมากกวัก (หนองคาย) สารภี
ปqา (ภาคกลาง, เชียงใหม�)  
 ลักษณะทางพฤกษศาสตรI :  พะวาเป&นไม�ยืนต�น
ขนาดกลาง ข้ึนในปqาดิบชื้น ทางภาคเหนือ อีสาน 
ภาคกลาง และภาคใต� พะวาเป&นพืชที่อยู�ในกลุ�ม
เดียวกับมังคุด ส�มแขก มะพูด ชะมวง และมะดนั 
ต�นพะวา มีขนาดลําต�นตรงสูงประมาณ 10 - 15 
เมตร เปลือกบางสีเทาดําทรงพุ�มรูปโดม ใบดก
หนาทึบ ต�น ใบ และผลมียางสีขาว เนื้อไม�แข็ง สี
นํ้าตาลแดง เหมาะนําไปใช�ในงานก�อสร�าง 
 

ใบ : เป&นใบเด่ียวออกเรียงตรงข�ามตามก่ิง ทรงรี กว�าง 
4-8 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร โคนใบสอบ 
ปลายแหลม ขอบเรียบ มีเส�นกลางใบนูนเห็นได�ชัด  
ดอก :  ออกเป&นช�อที่ปลายก่ิง เป&นดอกแยกเพศ ดอก
เพศผู�สีเหลืองอ�อน มี 4 กลีบดอก ทรงกลมร ีส�วนดอก
เพศเมียมีกลีบเลี้ยงจะคล�ายดอกเพศผู� แต�กลีบดอกจะ
ยาวกว�า 
ผล :  ผลกลมรีแบบรูปไข�ผิวเรียบ ขนาด
เส�นผ�าศูนยGกลาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 
เซนติเมตร ปลายผลเป&นติ่งแหลม  ผลอ�อนมีสีเขียว 
เม่ือสุกจะค�อยๆ เปลี่ยนเป&นสีเหลือง สีส�มและแดงใน
ที่สุด เนื้อหุ�มเมล็ดในผลมีลักษณะเป&นกลีบใสและมีเส�น
ขาวขุ�น   
ออกดอก : ช�วงเดือนมกราคม - เมษายน 
การขยายพันธุG : เพาะเมล็ด ตอนก่ิง ชอบดินร�วนปน
ทราย ระบายนํ้าได�ดี  
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ประชาสัมพันธI 

ยินดีต�อนรับ HiPPS รุ�นใหม�
และส�วนราชการใหม�ด�วยค�ะ 

สรุปผลการคัดเลือกข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นที่ 9 ประจําปP 2556 
จํานวน 90 คน จาก 46 ส�วนราชการ 

สําหรับในปPน้ี นอกจากเราจะได� HiPPS รุ�นที่ 9 แล�วเรายังได�แนวร�วมซ่ึง
เป&นส�วนราชการใหม�เพิ่มมาอีก 9 ส�วนราชการ ดังน้ี 

สํานักข�าวกรองแห�งชาติ    สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว         
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล    กรมการจัดหางาน    สํานักงานประกันสังคม  
กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน    กรมส�งเสริมวัฒนธรรม  
กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 
 



 

ศูนย�นักบริหารระดับสูง 

 

นอกจาก 
เว็บไซตIสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 

หัวข(อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล        ระบบข(าราชการผู(มีผลสัมฤทธ์ิสูง” 
เราได(เพิ่มช-องทางใหม-ในการติดตามข-าวสาร 

ง-าย ๆ สําหรับใครที่มีสมารIทโฟน เพียงแค-ดาวนIโหลดโปรแกรมอ-าน  QR Code  
ลงในเคร่ืองแล(วก็ทําการแสกน QR Code ด(านล-างน้ี เสียเวลานิดเดียวแต-ได(ข(อมูล

เร็วทันใจ 

สําหรับท�านใดสนใจส�งบทความหรือบทวิจัย มาแลกเปลี่ยนความรู�กับเพ่ือนๆ ก็สามารถส�งมาได�
ที่ pornravin@ocsc.go.th ขอยํ้านิดหนึ่งค�ะ กรุณาใส�ชื่อเสียงเรียงนามพร�อมแนบรูปถ�ายมาด�วยนะคะ 




