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เรียนทุกท
าน  

สวัสดีป�ม�า(มะเมีย) บอกลาป�งูเล็ก(มะเส็ง) ป�น้ีใครชงก็อย
าลืมไปแก�ชงกันตามความเช่ือของแต
ละ
บุคคลนะคะ ขอพูดพอเป(นนํ้าจิ้มเท
าน้ีก
อนแล�วกันค
ะเดียวหลายๆ ท
านจะสงสัยว
าน้ีวารสารอะไรกันแน
  
อย
าเพ่ิงตกใจค
ะ ที่ท
านกําลังอ
านน้ียืนยันว
าเป(นวารสาร HiPPS ฉบับที่ 1 ประจําป� 57 ฉบับน้ีจะอัดแน
นไป
ด�วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ HiPPS และผู�ที่เก่ียวข�องกับระบบ HiPPS ซ่ึงตอนน้ีเราก็ได�ดําเนินการ
ตามกรอบการฝ=กอบรมและพัฒนา HiPPS (Training and Development Roadmap) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มาได�เกินคร่ึงทางแล�วค
ะ ต�องขอขอบคุณทุกท
านด�วยที่ให�ความร
วมมือในทุกๆ
กิจกรรม แม�จะมีอุปสรรคบ�าง เราก็ฝPาฝQนมาได�ด�วยดี  

สําหรับสมาชิกท
านใดที่มีความสนใจนําบทความ ผลงานวิจัย งานเขียนต
างๆ มาเผยแพร
ให�ความรู�แก

สมาชิกท
านอื่นๆ ก็ส
งมาได�ที่ pornravin@ocsc.go.th ขอยํ้านิดหน่ึงค
ะ กรุณาใส
ช่ือเสียงเรียงนามพร�อม
แนบรูปถ�ายมาด�วยนะคะ สําหรับบทความของท
านใดที่ได�ลงวารสารเรามีรางวัลมอบให�คือ หนังสือ 
“เจาะจุดแข็ง”พร�อม ID ภายในเล
มฟรีเพ่ือเจาะจุดแข็งของคุณที่ Strengthsfinder.com ขอยํ้า!! มีจํานวนจํากัด
แล�วพบกันฉบับหน�าค
ะ 

 

                    บรรณาธิการ 
           พรรวินท] บุตรสาร  
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หลายๆ ท�านคงพอจะรู�จักกันบ�างแล�วเกี่ยวกับทุน Talent Network ในวันน้ีจะขอหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้ง
หน่ึงเพราะกําลังอยู�ในช�วงการเป1ดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับทุนน้ี สําหรับท�านที่สนใจ 
แค�รู�จัก ณ วันน้ีคงยังไม�เพียงพอ ท�านจะต�องเข�าใจหลักการและวัตถุประสงค8 รวมถึงวิธีปฏิบัติหลังจากรับทุนแล�ว 
เพื่อให�มคีวามเข�าใจตรงกันในข�อผูกพันในการรับทุนนี้ด�วย  

ทุน Talent Network หรือทุนสําหรับผู�เข�าร�วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง เป?นทุนฝAกอบรม 
ณ ต�างประเทศ (เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ8สาธารณรัฐเยอรมนี และญ่ีปุFน) ระยะเวลาฝAกอบรมไม�เกิน 2 สัปดาห8  
ที่สํานักงาน ก.พ. ประสานความร�วมมือกับสถาบันชั้นนําที่มีประสบการณ8และความเช่ียวชาญในการพัฒนาการบริหาร
และความเป?นผู�นําสร�างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารและความเป?นผู�นํา มาดูรายละเอียดคร�าวๆ ค�ะ 

เพื่อให�ผู� เข�ารับการฝAกอบรมมีความเข�าใจในหลักการ และนําไปใช�จริงในส�วนที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐและภาวะผู�นําในองค8กร ซ่ึงจะเน�นการพัฒนาทักษะด�านการเป?นผู�นํา  

ฝAกอบรม: เข�ารับการฝAกอบรมร�วมกับผู�ที่ได�รับทุนสําหรับผู�เข�าร�วมโครงการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ใน
ราชการไทย และผู�ที่ได�รับทุนสําหรับผู�บริหารระดับกลาง แบ�งเป?น 3 กลุ�ม ๆล�ะ ประมาณ 15 คน 
แต�ละกลุ�มจะประกอบไปด�วยผู�รับทุนทั้ง 3 ประเภท  

การรับทุน: ภายใน 30 วันหลังกลับจากการฝAกอบรมผู�รับทุนจะต�องเขียนบทความ (ภาษาไทย) 
นําเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/มุมมองของตัวเองโดยนําความรู�และประสบการณ8ที่ได�รับจากการฝAกอบรมมา
ประยุกต8ใช�ในงานของส�วนราชการเจ�าสังกัด พร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ส�งผลกระทบต�อส�วน
ราชการที่สังกัด หรือต�อภาคราชการในภาพรวมก็ได� และจะต�องสรุปผลการเรียนรู�เป?นกลุ�มพร�อมทั้ง
นําเสนอ Group Project ด�วย  

ในการรับทุน: ผู�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุนเป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 2 เท�าของ
ระยะเวลาที่รับทุน สําหรับผู�ไม�กลับมามาชดใช�ทุน จะต�องชดใช�เงินทุนที่จ�ายไปทั้งสิ้นและบวกเพิ่มอีก 
2 เท�า (เบี้ยปรับ)  

และเกณฑ$การตัดสิน: ในเบื้องต�นจะคัดเลือกโดยส�วนราชการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู�สมัครที่มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศอาจจะพิจารณาประเมินความเหมาะสมเพิ่มเติมได� แต�ทั้งน้ีผู�สมัครจะต�อง
ได�คะแนนภาษาอังกฤษ (Practical Level) ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 65 ของสถาบันการต�างประเทศเทวะ
วงศ8วโรปการ กระทรวงการต�างประเทศและมีอายุไม�เกินสองป_ นับถึงวันป1ดรับสมัคร สํานักงาน 
ก.พ. จะทําการคัดเลือกข้ันตอนสุดท�าย ในกรณีที่ส�วนราชการแจ�งรายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือกเกินจํานวน
ทุนจะให�ผู�ที่ได�คะแนนภาษาอังกฤษสูงกว�าเป?นผู�มีสิทธิได�รับทุนก�อน  

สําหรับในป_ 2557 นี้ สํานักงาน ก.พ. เป1ดรับสมัครจํานวน 15 ทุน หมดเขตส�งใบสมัคร เอกสารและ
หลักฐานต�างๆ (ต�องผ�านการคัดเลือกจากส�วนราชการต�นสังกัดแล�ว)มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 23 เม.ย. 57  
สําหรับใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ เว็บไซต8 สํานักงาน ก.พ. เมนู ทุนรัฐบาล หัวข�อ ทุนฝAกอบรม 

อย�าลืม!!! ตรวจสอบคุณสมบัติให�ดีก�อนสมัครนะคะ  
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ดร.พิภาวิน ลี้สัมพันธ8 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สํานักงาน ก.พ. 
HiPPS 6 

Shared by 

คงจะปฏิเสธไม�ได�ว�าในปhจจุบันประเทศไทยเกิด
ปรากฏการณ8คนมีสีกันในทุกระดับสังคม สีได�กลายเป?น
สัญลักษณ8ที่สะท�อนถึงความแตกต�างทางความคิด จุดยืน 
และทัศนคติของแต�ละบุคคล ซ่ึงความแตกต�างที่เกิดขึ้นน้ันมี
ทั้งในที่ทํางาน ในวงเครือญาติ หรือแม�แต�ในระดับครอบครัว  

ความจริงแล�วความสัมพันธ8ระหว�างสีกับบุคคลน้ันมี
มายาวนาน ต้ังแต�วันที่ท�านเกิดก็จะมีสีประจําวันเกิดของท�าน
ไม�ว�าท�านจะชอบหรือไม�ก็ตาม เมื่อท�านเติบโตขึ้นและเข�าสู�
สถาบันการศึกษาเลือดของท�านก็จะถูกเปลี่ยนเป?นสีของ
ส ถ าบั น น้ั น  ๆ  ไ ป โ ด ย ไ ม� รู� ตั ว  ค ว า ม รั ก ใ น สี ข อ ง
สถาบันการศึกษาจะเห็นได�ชัดมากในสังคมการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีการแข�งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเป?น
ศูนย8กลางกิจกรรมของนักศึกษา สีจึงถูกใช�ในการสร�างความ
เป?นห น่ึง เ ดียว ความภาคภูมิ ใ จ และความ ผูกพันกับ
สถาบันการศึกษาของตน และเมื่อท�านเข�าสู�วัยทํางานท�านก็
เป?นคนมีสีได�โดยไม�จําเป?นต�องเป?นคนในเครื่องแบบ แต�เป?นสี
ขององค8กรของท�านเอง 

จะเห็นได�ว�าแต�ละบุคคลมีทางเลือกในการเพิ่มสีสัน
ให�กับชีวิตของตน โดยสีล�าสุดที่ผู�เขียนได�เลือกมาเพิ่มให�กับ
ชีวิต คือ สีนํ้าตาล (หลังจากที่ผู�เขียนทํางานในองค8กรมา
ระยะหน่ึงจึงได�รู�จากผู�บริหารท�านหน่ึงว�าสีประจําสํานักงาน 
คือ สีน้ําตาล) ในฐานะที่ เป?นเด็กใหม�หรือสายเลือดใหม� 
หลายครั้งที่ผู�เขียนได�รับคําถามว�าทําไมจึงเลือกที่จะเข�ามารับ
ราชการ ยิ่งด�วยพื้นฐานทางการศึกษาทางด�านเศรษฐศาสตร8
แล�ว หลายคนมักจะเข�าใจในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร8ว�า
บุคคลจะเลือกและตัดสินใจเพื่อให�เกิดประโยชน8สูงสุดต�อ
ตนเอง แล�วอะไรคือคําตอบของบุคคลที่ เ ลือกเข�ามารับ
ราชการ เลือกที่จะทํางานให�กับส�วนรวม หรือเลือกที่จะทํา
ประโยชน8ให�กับสาธารณะ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร8เชิง
พฤ ติกรรมที่ ผู� เ ขี ยนใ ช� ใ นการ ให� คํ าตอบตน เอง คือ 
“Economic of Altruism” 

 แนวคิด Economic of Altruism กล�าวถึง การที่
อรรถประโยชน8ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นอยู�กับความอยู�ดีมี
สุขของผู�อ่ืน หรือกล�าวโดยง�าย ๆ คือ การที่คนเราจะมี
ความสุขได�ส�วนหน่ึงมาจากการคํานึงถึงความสุขของผู�อ่ืน 
แนวคิดนี้ไม�ได�เป?นแนวคิดใหม�ในทางเศรษฐศาสตร8แต�อย�างใด 
Adam Smith ผู�ที่ได�ช่ือว�าเป?นบิดาแห�งเศรษฐศาสตร8 ได�เขียน
ถึงแนวคิดน้ีในหนังสือ The Theory of Moral Sentiments 
ซึ่งส�วนหน่ึงกล�าวถึงความสัมพันธ8ระหว�างบุคคล และการที่
คนเราไม�ได�หวังสิ่งตอบแทนใดเพียงแต�ได�รับความพึงพอใจ
จากการเห็นผู�อื่นเป?นสุข 

การศึกษาวิจัยโดยนักเศรษฐศาสตร8เชิงพฤติกรรมที่
ผ�านมาพบว�า Altruism ไม�ได�เป?นเพียงแต�กรอบแนวคิดแต�
เป?นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ Altruism ได�กลายเป?น
แรงผลักดันหลักในการตัดสินใจของบุคคล จะเห็นได�จากการ
ที่บุ คคลให�ความ สํา คัญต�อ ศีลธรรมและจริ ยธรรมใน
กระบวนการ ตัดสินใจมากขึ้น งานศึกษาทดลองเชิ ง
พฤติกรรมมนุษย8ที่สําคัญชิ้นหนึ่งได�ทําการทดลองเกี่ยวกับ
การบริจาคโลหิตในเมือง Kansas City และ Denver เพื่อ
ทดสอบทฤษฎี “crowding out” ของนักสังคมศาสตร8ชาว
อังกฤษ Richard Titmuss ที่อธิบายว�ามนุษย8เราทํากิจกรรม
เพื่อประโยชน8ต�อสาธารณะ เช�น การบริจาคโลหิต น้ัน หาก
มีการเสนอค�าตอบแทนทางการเงินแล�วแรงจูงใจของบุคคลใน
การทํากิจกรรมดังกล�าวจะหายไป นักศึกษาจาก Cornell 
University ได�ทําการทดสอบสมมติฐานดังกล�าว โดยนํา
รายชื่อผู�ที่เคยบริจาคโลหิตมาแบ�งออกเป?น 2 กลุ�ม ในกลุ�ม
แรกได�ส�งจดหมายเชิญชวนให�เข�ามาบริจาคโลหิตอย�างเช�นที่
เคยปฏิบัติมาในป_ก�อนๆ ในขณะที่ในกลุ�มที่สองน้ันได�ส�ง
จดหมายเชิญชวนพร�อมกับข�อเสนอในการจ�ายเงินให�แก� 
ผู�บริจาคโลหิตด�วยผลจากการทดสอบปรากฏว�า กลุ�มแรกมี
การตอบรับและยินดีบริจาคโลหิตถึงร�อยละ 93 

มีต
อ....... 
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ในขณะที่กลุ�มที่สองมีอัตราการตอบรับเพียงร�อยละ 65 
เท�านั้น การทดลองดังกล�าวช้ีให�เห็นว�า เงินไม�ใช�คําตอบ
ของทุกส่ิงและไม�ได�เป?นแรงจูงใจหลักต�อการตัดสินใจของ
บุคคลเสมอไป 

งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนข�อสรุปดังกล�าว 
โดยนักเศรษฐศาสตร8เชิงพฤติกรรม (Gneezy and 
Rustichini) ได�ทําการศึกษาปhญหาความตรงต�อเวลาใน
การมารับเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กหลายแห�งในประเทศ
อิสราเอล โดยได�ทดลองกําหนดค�าปรับหากผู�ปกครองมา
รับลูกของตนสาย ผลที่เกิดขึ้นกลับกลายเป?นว�าผู�ปกครอง
มาสายมากขึ้นมากกว�าเดิมถึง 3 เท�า ทั้งนี้เน่ืองจาก
ค�าปรับที่กําหนดขึ้นนั้นทําให�การมาสายเป?นส่ิงที่ยอมรับ
ได�โดยการชดเชยทางการเงิน จึงอาจสรุปได�ว�าการใช�
บรรทัดฐานหรือมาตรการทางสังคม เช�น ความเคารพ
และความเกรงอกเกรงใจที่มีต�อเจ�าหน�าที่ในสถานรับเลี้ยง
เด็กอาจเป?นแรงจูงใจที่ดีกว�าในการส�งเสริมความตรงต�อ
เวลาของผู�ปกครอง     

งานศึกษาช้ินสุดท�ายที่จะกล�าวถึงเป?นงานศึกษา
โดยนักเศรษฐศาสตร8ชาวเยอรมันจาก University of 
Cologne ที่ได�คิดเกม Ultimatum (การย่ืนคําขาด) ซ่ึง
ประกอบด�วยผู�เล�น 2 คน ผู�เล�นคนแรกจะได�รับเงิน 10 
เหรียญ ในขณะที่ผู�เล�นคนที่สองจะไม�ได�รับเงินเลย กติกา
มีอยู�ว�าผู�เล�นที่มีเงินจะต�องเสนอแบ�งเงินให�ผู�เล�นอีกคน
หนึ่ง และผู�เล�นทั้งสองจะได�เงินก็ต�อเมื่อข�อเสนอน้ันเป?นที่
ยอมรับจากอีกคนหน่ึง ผลจากการทดลองดังกล�าวพบว�า
โดยเฉล่ียแล�วข�อเสนอที่เป?นที่ยอมรับได�อยู�ที่ 4 เหรียญ 
และข�อเสนอที่น�อยกว�าหรือเท�ากับ 3 เหรียญจะถูก
ปฏิเสธเสมอ การทดลองดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าบุคคลให�
ความสําคัญกับความเป?นธรรมมากกว�าการได�รับ
ผลตอบแทนทางการเงิน ดังจะสังเกตได�จากการแบ�งสีที่
เ กิดข้ึนในสังคมไทยจากความแตกต�างในจุดยืนทาง
การเมือง ยุทธศาสตร8หน่ึงที่ได�ถูกนํามาใช�คือ ความ
แตกต�างของชนช้ันและประเด็นด�านความเป?นธรรมในสังคม   

ในกระบวนการทางการเมืองและการกําหนด
นโยบายสาธารณะน้ัน ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องในกระบวนการ
ดังกล�าวล�วนมีความต�องการร�วมกัน คือ การช�วยเหลือ
ผู�อ่ืนผ�านการออกกฎระเบียบ การดําเนินงานและการใช�
จ�ายของภาครัฐในด�านต�าง ๆ โดยการอุทิศหรือเสียสละ
ตนในทางใดทางหนึ่ง แรงจูงใจหลักของบุคคลที่ทํางาน
ภาครัฐน้ันประกอบด�วย 2 ส�วน คือ แรงจูงใจส�วนบุคคล 
(self-interest) เช�น ความก�าวหน�าในหน�าที่การงานของ
แต�ละบุคคล และ แรงจูงใจด�าน Altruistic ในการทํา
ประโยชน8ให�แก�ส�วนรวม ส่ิงสําคัญของผู�ทํางานภาครัฐไม�
ว�าจะเป?นข�าราชการหรือนักการเมือง คือ การมีจิต
สาธารณะ (spirit of the public service) และการสร�าง
ความสมดุลจากแรงจูงใจทั้งสองด�าน 

ในสภาวะเศรษฐกิจสังคมในปhจจุบันการกระทําที่
สะท�อนถึงแนวคิด Altruism ไม�ได�เกิดขึ้นเฉพาะในการ
ทํางานในภาคสาธารณะเท�าน้ัน หน่ึงในแนวทางที่องค8กร
เอกชนในต�างประเทศได� นํามาใช�แก�ปhญหาการปลด
พนักงานออกเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า คือการที่
พนักงานในบริษัทรวมถึงผู�บริหารเต็มใจที่จะลดเงินเดือน
และค�าตอบแทนลักษณะต�างๆของตน เพื่อลดต�นทุนและ
รักษาความอยู�รอดของเพื่อนร�วมงานและองค8กรไว� ซึ่งเป?น
ส่ิงที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Barack Obama 
ได� นําไปกล�าวยกย�องในวันเข�ารับตําแหน�งว�า ความ
เสียสละที่ เ กิดขึ้นในสังคมเป?นหัวใจสําคัญที่จะช�วยให�
ประเทศสามารถรอดพ�นจากช�วงเวลาแห�งความยากลําบาก
น้ีได� 

แม�ว�าแนวคิด Altruism อาจไม�ใช�ยาขนานเอกที่จะ
เข�ามาแก�ปhญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในปhจจุบัน แต�ผู�เขียน
ก็อยากจะสะท�อนมุมมองของคนไทยคนหน่ึงที่ต�องการให�
ประเทศเราอยู�ดีมีสุข มีความร�มเย็น ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ที่ทรงตรัสไว�ว�า “สังคมใดก็
ตาม ถ�ามีความเอ้ือเฟ��อเกื้อกูลกัน ด�วยความมุ�งดีมุ�งเจริญ
ต�อกัน สังคมนั้นย�อมเต็มไปด�วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความ
ร�มเย็นเป?นสุข น�าอยู�” ดังน้ันไม�ว�าท�านจะมีสีใดในใจ แต�สี
ที่ทุกคนมีต้ังแต�วันเกิดและจะติดตัวไปจนวันตาย คือ สี
แดง ขาว น้ําเงิน ซึ่งคือความเป?นไทยที่เรามีร�วมกัน  
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 1. ใหม� (New) 
 2. ใช�การได� (Now Workable) 
 3. ตอบโจทย8 (Need) 
 

3 N 

1. คิดคล�องแคล�ว (Fluency) 
2. คิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 
3. คิดริเร่ิม (Originality) 
4. คิดเช่ือมโยง (Integration) 
5. คิดยืดหยุ�น (Flexibility) 
 

5 คิด 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ คิดนอกกรอบ 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ8 2557 ที่ผ�านมา 
สํานักงาน ก.พ. ได�จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข�อ “การคิดเชิงสร�างสรรค8 (Creative Thinking)” 
ณ ห�อง Peridot 2 ช้ัน 3 โรงแรมริชมอนด8  
จังหวัดนนทบุรี ผู�เข�าร�วมประกอบไปด�วยข�าราชการ
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นที่ 1-8 จํานวน 25 คน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีเป?นการ
พัฒนาตามกรอบการฝAกอบรมและพัฒนา (Training 
and Development Roadmap) มีวัตถุประสงค8เพื่อ
เสริมสร�างทักษะในการคิดนอกกรอบ การคิดเชิง
สร�างสรรค8 โดยเรียนรู�กระบวนการ เทคนิคเพื่อช�วย
ในการคิด เช�น “การคิดสร�างสรรค8นอกกรอบ:  
5 คิด + 3 N” ซึ่งมีสูตรการคิดดังภาพ 

รวมถึงกระบวนทัศน8ในการมองปhญหาและการแก�ปhญหาอย�างสร�างสรรค8 
เช�น “ระดมสมองแก�ไขปhญหาอย�างสร�างสรรค8ด�วยทักษะคิดมุ�งทางออก” ด�วยกุญแจ 5 
ดอก เพื่อไขพลังสมองซีกขวา ด�วยเทคนิค SOLVE  

 

ผลลัพธ8ต�องสอดคล�อง 

2. Effective and Advanced Presentation Skill 

เมื่อวันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ8 2557 ที่ผ�านมา 
สํานักงาน ก.พ. ได�จัดฝAกอบรมหลักสูตร Effective and 
Advanced Presentation Skill  ณ ห�อง Jasper 1  โรงแรม
ริชมอนด8 จังหวัดนนทบุรี ผู�เข�าร�วมประกอบไปด�วยข�าราชการ 
ผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ�นที่ 1-8 จํานวน 24 คน  

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อเสริมสร�างองค8ความรู�และ
ทักษะในการนําเสนอส่ือสารเป?นภาษาอังกฤษ การเลือกใช�คําและ
รูปแบบประโยคที่เหมาะสม เน้ือหาองค8ความรู�เกี่ยวกับการนําเสนอ
ในที่สาธารณะ และขั้นตอนการเตรียมตัว 4Ps ดังน้ี 
 Stage 1: Planning ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของหัวข�อวิเคราะห8
ความต�องการและระดับของผู�ฟhง  

Stage 2: Preparing การเตรียม outline สําหรับการนําเสนอ ซึ่งประกอบด�วย introduction, main point, supporting 
idea, transitions และ conclusion. 

Stage 3: PowerPoint ลักษณะและองค8ประกอบของ PowerPoint ประกอบการบรรยายท่ีเหมาะสม 

Stage 4: Practice ฝAกฝนโดยไม�ต�องใช� script มีการจับเวลา ฝAกการวางท�าทาง การสบตาผู�ฟhง รวมถึงระดับความดังเบา
ของเสียงท่ีเหมาะสม ฝAกปฏิบัติและนําเสนอจริงพร�อมท้ังรับฟhงคําแนะนําจากวิทยากรผู�สอนด�วย 

นอกจากน้ี ผู�เข�าร�วมยังได�เรียนรู�คํา สํานวนและรูปแบบประโยคที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนองานในแต�ละช�วง 
เช�น การกล�าวเริ่มการนําเสนอ การเชื่อมประเด็น การสรุปและกล�าวจบการนําเสนอ โดยผู�เข�าร�วมสามารถนําองค8
ความรู�และเทคนิคที่ได�รับไปประยุกต8ใช�กับการนําเสนองานไปใช�ในการปฏิบัติงานได�จริง  



3. พิธีปHดหลักสูตรเสริมสร/างคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับ HiPPS 

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ8 2557 ท่ีผ�านมา หม�อมหลวง
พัชรภากร เทวกุล ผู�ช�วยเลขาธิการ ก.พ. ให� เกียรติ เป?น
ประธานพิธีป1ดหลักสูตรเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและ
ทักษะการทํางานสําหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูงและรับฟhง
ก า รนํ า เ สนอ หั ว ข� อ  “ก า รบู รณาก ารผลงาน (Project 
Preparation and Presentation )” ซึ่ง สํานักงาน ก.พ. 
ร�วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย (AIT) จัดขึ้น ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร8 สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค8
เพ่ือให�ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นใหม� จํานวน 90 คน 
ได�บูรณาการความรู�จากหลักสูตรฯและนําเสนอผลงานจากการเรียนรู�ดูงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

กิจกรรม ดังกล�าวเป?นกิจกรรมสุดท�ายของหลักสูตรเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและทักษะการทํางาน
สําหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง (Capacity Enhancement Program in Supporting HiPPS) เป?นการบูรณาการ
ความรู�จากส่ิงท่ีได�เรียนรู�ตลอดหลักสูตรท้ังในประเทศและจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได�แก� สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์
สูงได�นําเสนอโครงการต�างๆเพ่ือสร�างความร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ�าน อาทิ 

• “การส�งเสริมการค�าชายแดน ไทย-ลาว ผ�านการลงทุนการสร�างถนน Feeder road” 

• “เสริมสร�างเครือข�ายและศักยภาพของข�าราชการ ไทย-เวียดนาม สู�ประชาคมอาเซียน” 

• “ส�งเสริมความร�วมมือด�านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไทย-กัมพูชา” เป?นต�น 
นอกจากน้ีเรายังได�รับเกียรติจากผู�เชี่ยวชาญด�านต�างๆ ทั้งหมด 3 ท�าน เป?น Commentator  

มาวิพากย8ให�ข�อคิด ข�อเสนอแนะ ในครั้งน้ีด�วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การขับเคล่ือนประเทศไปสู�
ความสําเร็จต�องอาศัยการ
ทํางานเป?นทีมเป?นสําคัญ” 

นายรณรงค8  ศุภรัศมี  

ความประทับใจและส่ิงท่ีได�รับจากหลักสูตรนี้ จาก HiPPS รุ�นท่ี 9  

“มิตรภาพและการเรียนรู�จากการใช�ชี วิตอยู�
ร�วมกันผ�านการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ8
ตลอดหลักสูตรช�วยเป1ดโลกทัศน8และเข�าใจการ
ทํางานของส�วนราชการต�างๆได�ดียิ่งขึ้น” 

นางสาวทรรศวลัย  พุทธทิพย8  

“ได�รับความรู�และทักษะท่ีสําคัญในการ
ทํางาน นอกจากน้ันยังมีเครือข�าย
เพ่ือนๆจากหน�วยงานท่ีแตกต�างกัน 
ส�งผลดีต�อการทํางานในอนาคต” 

นางสาววรรษพร  อากาศแจ�ง  
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ทั้งน้ีเราได�รวบรวมผลงานดังกล�าว
ไว�สําหรับผู�สนใจสามารถติดตามข�าวสาร
กิจกรรมได�ที่เว็บไซต8สํานักงาน ก.พ. หัวข�อ
ระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ ทาง 
QR Code ด�านบนน้ี 



     4. การบริหารความขัดแย/งอยางสร/างสรรค$ (Creative Conflict Management) 

เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2557 ท่ีผ�านมา 
ศบส. ได�จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ 
การบริหารความ ขัดแย� งอย� างสร� างสรรค8 
(Creative Conflict Management) ณ ห�อง 
Peridot 3 โรงแรมริชมอนด8 จังหวัดนนทบุรี 
ผู�เข�าร�วมประกอบด�วยข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง

รุ�นท่ี 1-8 จํานวน 25 คน  
หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค8เพ่ือเสริมสร�าง

องค8ความรู� แนวคิด หลักการจัดการความขัดแย�ง 
และทักษะในการวินิจฉัยปhจจัยที่นําไปสู�ความขัดแย�ง การตัดสินใจเพ่ือแก�ปhญหาในสภาวะความขัดแย�ง 
ได�อย�างเหมาะสม ซ่ึงความขัดแย�งสามารถเกิดได�กับทุกระดับตั้งแต�ระดับบุคคลกับบุคคล จนถึงระดับ
องค8กรกับองค8กร คําพูด ท�าทาง ในขณะที่ตกอยู�ในสภาวะเครียด ความแตกต�างในเป�าหมายและ
พฤติกรรมก็เป?นสาเหตุและตัวเร�งท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง นอกจากนี้ยังได�เรียนรู�แนวทางการจัดการ
ความขัดแย�ง ด�วยการ “สลายความขัดแย�ง” และ “เปลี่ยนความขัดแย�ง” จากปhญหาให�กลายเป?นพลัง
สร�างสรรค8 ตลอดจนได�เรียนรู�วิธีการแก�ปhญหาความขัดแย�งต�างๆ ดังนี้ 
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วิทยากร :  
อ.เปรมฤดี ปhนกองงาม และ อ.ป1ยาภรณ8 ประพุทธ8พิทยา 

จาก Motivational Training Institute 

    1.แพ� – แพ� (Lose–Lose Conflict Solution) 
โดยการเจรจาต�อรอง ไกล�เกลี่ย จัดสรรปhนส�วน ลด
ปริมาณสิ่งท่ีต�องการลง  
    2.ชนะ – แพ� (Win–Lose Conflict Solution) 
โดยการใช�อํานาจ ใช�พรรคพวก เสียงข�างมาก ข�มขู� 
สร�างเงื่อนไข เสนอข�อแลกเปลี่ยน  
    3.ชนะ – ชนะ (Win–Win Conflict Solution) 
โดยการหาวิธีท่ีทุกฝFายยอมรับได�  

“ไม�มีสถานการณ8ใดทําร�ายเรา นอกจากความคิด
และอารมณ8ของเราท่ีมีต�อสถานการณ8น้ัน” 

“รู�วิธีการจัดการกับความขัดแย�งในรูปแบบต�างๆอย�าง
สร�างสรรค8” 

 HiPPS สํานักงานปลัดกระทรวงวิทย8ฯ - -HiPPS กรมพัฒนาฝ_มือแรงงาน 

ตัวอยางความประทบใจของผู/เข/ารวมตอหลักสูตรนี ้



HiPPS & News 
9 

HiPPS 

5. การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกด/วยทฤษฎี DISC 

เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ�านมา สํานักงาน ก.พ. ได�
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก และหัวข�อ การสื่อสารและทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพด�วย
ทฤษฎี DISC ณ ห�อง Peridot โรงแรมริชมอนด8 จังหวัดนนทบุรี ผู�เข�าร�วม
ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีดูแลระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงจากส�วนราชการต�างๆ 
จํานวน 40 คน  

หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค8เพื่อให�ผู�เข�าร�วมได�เรียนรู� เก่ียวกับ
ลักษณะของคนแต�ละประเภทผ�านทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร8 หรือ DISC 
ซ่ึงเป?นวิธีการที่จะช�วยเฟ�นหา “คนท่ีใช�” ให�เหมาะกับตําแหน�งงานนั้นๆ ดังคําท่ีว�า Put the Right Man 
on the Right Job เริ่มต�นจากการทําความเข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรม และการจําแนกประเภทของ
พฤติกรรมซ่ึงแบ�งคนได�เป?น 4 ประเภท ดังน้ี  

1. D : Dominance คนที่มีบุคลิกว�องไว เน�นงาน เน�นผลลัพธ8 มีพลังอํานาจไม�ยอมใคร 
2. I : Influence เป?นคนมองโลกในแง�ดี สร�างสัมพันธ8ภาพ ทันสมัย  
3. S : Steadiness เป?นคนสบายๆ อบอุ�น เป?นมิตร ไม�ชอบความขัดแย�ง 
4. C : Conscientiousness มีความเป?นระเบียบ ทําตามกฎเกณฑ8 ช�างวิเคราะห8 
รวมไปถึงเทคนิควิธีการเข�าหา การสื่อสาร กับคนกลุ�มต�างๆ บนพื้นฐานของความแตกต�าง 

และเพื่อให�การประสานงานเป?นไปอย�างมีประสิทธิภาพจําเป?นต�องมีการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประกอบด�วยปhจจัย 2 อย�าง ดังน้ี 1. การรับรู�ลักษณะของคนแต�ละประเภทและความแตกต�างของ
พฤติกรรม 2. การฟhงอย�างมีประสิทธิภาพ คือ การฟhงแบบมีสมาธิ ไม�มีอคติ ไม�ขัดแย�ง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท�ายสุดวิทยากรยํ้าความหมายของการส่ือสารไว�ว�า คือ 
การตอบสนองท่ีได�รับ โดยไม�สนว�าความตั้งใจในการส่ือสารคือ
อะไร ต�อให�มีความตั้งใจดีแต�ท�าทาง น้ําเสียง อากัปกริยา ไม�
สัมพันธ8กัน ก็ก�อให�เกิดความเข�าใจผิดแปลกไปจากเจตนาแรก
ของผู�สื่อได� ดังน้ันเราควรจะใส�ใจกับสิ่งที่เราจะพูดที่เราต�องการ
จะส่ือสาร บวกกับนํ้าเสียง สีหน�า ท�าทาง ให�ทุกอย�างดู
สอดคล�องสัมพันธ8กันด�วย  

วิทยากร  
อ.ญาสิกาญจน8 ธุวจิตต8 

(Grow Consulting Service)  
 

“ทําให�รู�จักตนเองและเข�าใจเพ่ือนร�วมงานมากขึ้น”    “ได�เทคนิคการเฟ�นหา คนท่ีใช� สําหรับงานแต�ละประเภท”  

ตัวอยางความประทบใจของผู/เข/ารวมตอหลักสูตรนี ้

 HR สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - HR กรมการจัดหางาน  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relax 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แล<ว 

New 

สําหรับผู�สนใจร
วมเล
นเกมสามารถส
งคําตอบมาได�ที่  
pornravin@ocsc.go.th และรางวัลสําหรับรอบน้ีก็คือ สมุด
โน�ตสุดเก̀ จํานวน 3 รางวัลด�วยกัน รีบๆส
งกันเข�ามานะคะ 
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ผู�ที่ได�รับรางวัลจากการส
งบทความ ฉบับที่แล�ว 
1. ดร.นรพัชร อัศววัลลภ ได�รับ Strengths finder 

2. คุณอัญญรัตน] อภิบาลศรี ได�รับ สมุดโน�ต 

Digital Detox PlanDigital Detox PlanDigital Detox PlanDigital Detox Plan    
4 ข้ันตอนล/างใจในยุคขาวสารล/นเกิน 

 ทุกวันน้ีผู�คนเช่ือมต�อกันบนโลกออนไลน8เกือบตลอด 
24 ชั่วโมง สภาวะเช�นนี้สร�างความเครียดสะสมก�อโรคทั้ง
ทางกายและ ใ จได�  คุณขุน เข า สินธุ เ สน เ ขจรบุ ตร 
นักจิตวิทยาผู�เชี่ยวชาญด�านพุทธปรัชญา และเจ�าของหนังสือ 
สมองสงสัย ใจตอบ ได�แนะวิธี “ล�างพิษ” ในยุคข�อมูล
ข�าวสารล�นเกินไว� 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ป1ดหูป1ดตาบ�าง...ลองพิจารณาดูว�า ปริมาณ
ข�าวสารที่รับเข�ามาในทุกวันน้ีมีความจําเป?นมากน�อย
เพียงใด จากน้ันลองจํากัดจํานวนให�เหลือเฉพาะสิ่งที่
จําเป?นที่สุด โดยเลือกเป1ดหูเป1ดตารับในสิ่งที่เกิดประโยชน8
เท�านั้น 

2. เป1ดใจ. . . เมื่อรับข�อมูลข�าวสารเข�ามาแล�ว 
อันดับแรกให�ถามตัวเองก�อนว�า เรารู�สึกอย�างไร ต�อง
สํารวจใจให�มีสติรู� ก�อนที่จะแสดงอารมณ8หรือปฏิกิริยา
โต�ตอบอะไรออกไป 

3. ถามว�า “ทําไม”… หากเป?นข�อมูลข�าวสารใน
สังคมออนไลน8 ก�อนจะส�งต�อหรือแชร8ให�ถามตนเองว�า 
เพราะเหตุใดเราจึงส�งต�อข�อมูลนี้ หากกระทําด�วยอารมณ8
โกรธก็ไม�ควรส�งต�อข�อมูลเชิงลบน้ันออกไป 

4. ใช�อย�างมีปhญญา...เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี
ใดๆล�วนมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู�กับตัวเราว�าจะใช�ไปใน
ทางบวกหรือลบ หากข�อมูลข�าวสารน้ันส�งเสริมให�เกิด
ความทุกข8ร�อน ก็ไม�ควรรับเข�ามาหรือส�งต�อออกไปเพียง
เพื่อความสะใจหรือสนุกสนานช่ัวครู�  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เว็บไซต$สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 
การบริหารทรัพยากรบุคคล         
ระบบข/าราชการผู/มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

11 
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เม่ือวันอาทิตย8ท่ี 23 กุมภาพันธ8 2557 ที่
ผ�านมา กลุ�มข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) 
รุ�นที่ 8 ได�สานสัมพันธ8อันดีระหว�างกันและร�วมส�งต�อ
ความรักให�กับน�องๆ ภายใต�แนวคิด “HiPPS the 
Love Forward”   ณ สถานแรกรับเด็กชายปาก
เกร็ด (บ�านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรม
จัดเล้ียงอาหารกลางวัน พร�อมขนมคัพเค�กฝ_มือพ่ีๆชาว 
HiPPS รวมท้ังได�ร�วมทํากิจกรรมสร�างรอยย้ิมให�แก�
น�องๆ สําหรับของรางวัลน้ัน ได�จัดเตรียมอุปกรณ8
กีฬา เวชภัณฑ8 และเครื่องดื่ม เ พ่ือมอบให� เป?น
ประโยชน8ต�อไป 

นอกจากกิจกรรมดังกล�าวแล�ว ตัวแทนจาก 
HiPPS รุ�นท่ี 8 ได�นําเงินอีกส�วน ไปบริจาคให�แก�
โรงพยาบาลสงฆ8 เพื่อสมทบทุนในการรักษาอาการ
อาพาธของพระภิกษุ นับเป?นกิจกรรมดีๆอีกหน่ึง
กิจกรรมของชาว HiPPS ท่ีช�วยสร�างสรรค8ส่ิงท่ีดีแก�
ตนเองและสังคม  
 

สงตอความรักจาก HiPPS รุนที่ 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย$นักบริหารระดับสงู 
 

ขยายเวลาดําเนินการคัดเลือก HiPPS รุนที่ 10 

 สํานักงาน ก.พ. ได�ขยายเวลาดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข�าสู�ระบบข�าราชการ
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ 10 ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากที่ส�วนราชการจะต�องแจ�งรายชื่อ
ข�าราชการพลเรือนสามัญที่ผ�านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ของส�วนราชการพร�อมเอกสารที่เกี่ยวข�องภายใน
วันที่ 30 เม.ย. 2557 เป?นภายในวันที่ 30 พ.ค. 2557 เนื่องจากสภาวการณ8ไม�ปกติทางด�านการเมือง 
ทําให�หลายๆส�วนราชการไม�สามารถดําเนินการได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อให�เกิดประโยชน8สูงสุด
สําหรับการคัดเลือกฯ  

HiPPS 
High Performance and Potential System 


