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“สิงคโปร์”...ต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
 

โสมย์สุดา  สดชื่น 
 
 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
 “สิงคโปร์” ถือเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก จํานวนทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตต่างๆ มีจํานวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย แต่ทําไมถึงสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด และก้าวสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างเต็มตัว มีเสถียรภาพท้ังด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุน และเงินทุน
จากต่างประเทศ พร้อมทั้งแรงงานที่มีทักษะสูง รวมทั้งมีแนวโน้มการพัฒนา
ในอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยหลักๆ ได้แก่  
 1. มีกรอบนโยบายระยะยาวในการบริหารประเทศ ที่มี
ความชัดเจนและมีเสถียรภาพ โดยมองถึงภาพในอนาคต 20-30 ปี
ข้างหน้า สามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของโลก/ประเทศ  
จากการศึกษาดูงานที่ Urban Redevelopment Authority (URA)  
ทําให้พบว่าสิงคโปร์ให้ความสําคัญต้ังแต่กระบวนการวางผังเมือง  
โดยเป้าหมายของหน่วยงาน URA คือ การทําให้สิงคโปร์เป็นเมือง เหมาะกับ 
การดํารงชีวิตทั้งในแง่ของการทํางาน และการอยู่อาศัย เพ่ือรองรับความ
เจริญที่เข้ามา โดยจัดระเบียบแต่ละพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่อุตสาหกรรม ย่านที่อยู่อาศัย 
สถานศึกษา รวมท้ังการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวภายในประเทศ  
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ซึ่งทุกเส้นทางคมนาคมทางบกภายในประเทศจะพบต้นไม้ขนาดใหญ่ 
และมีความชุ่มช่ืน เขียวชอุ่ม ตลอดจนการสร้าง Garden By The Bay 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธ์ุจากทั่วโลก เป็นแหล่งศึกษาด้านนิเวศวิทยา
ให้กับผู้ที่สนใจ จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวและเงินเข้าประเทศได้อีกทาง ทั้งน้ี ทุกอย่างล้วนมาจากการ
วางนโยบายที่ดี เป็นระบบมองการณ์ไกล และมีความต่อเน่ือง ตลอดจน 
มีการถ่ายทอดให้ผู้เก่ียวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทําให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีต้ังไว้ 
 2. ทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับ 
“ทรัพยากรมนุษย์” แม้ว่าภายในประเทศจากมีความหลากหลายของ
เช้ือชาติ ได้แก่ จีน มาเลย์ และอินเดีย แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เป็นสุข รวมทั้งมีการดึงจุดเด่นของแต่ละเช้ือชาติและสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Little India China Town และ Kampong 
Glam (หมู่บ้านมาเลย์) นอกจากนั้น สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการวางแผน และมี
หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ  
ผ่าน Workforce Singapore (WSG) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่
เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงาน ตลอดจน
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของแต่
ละบุคคลและชนิดงาน รวมทั้งสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ 
 3. มุมมอง และแนวคิด สิงคโปร์ถือเป็น “ประเทศแห่งการ
สร้างคุณค่า และมองเห็นโอกาสในทุกๆ ด้าน สร้างประโยชน์จาก
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โอกาสที่ได้รับ” กล่าวคือ แม้จะเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ไม่มี
โรงงานผลิต แต่ก็สามารถเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกได้ รวมท้ัง
สินค้าและบริการที่ส่งออกก็มีมูลค่าสูง เน่ืองจากปัจจัยด้านการ
คมนาคมขนส่งที่ช่วยส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นประเทศผู้ค้า (Trading 
Nation) เสมือนเป็นพ่อค้าคนกลางที่ทําให้มูลค่าของสินค้าและบริการ
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ัน สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเปิดโอกาสและดึงดูด 
ให้แรงงานที่มีทักษะสูง (Talent) เข้าสู่ประเทศ จากการศึกษาดูงาน 
Jurong Town Corporation (JTC) เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กําหนด
นโยบาย และดูแลภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และ
เช่ียวชาญในด้านดังกล่าวสูงมาก ในนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงมีการจ้าง
นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก และคนท่ีมีความสามารถจากต่างประเทศ 
จนเกิดเป็นแหล่งรวบรวม Talent ในการวิจัย คิดค้น และพัฒนา 
ต่อยอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถส่งออกเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
ต่อไป  
 อน่ึง เน่ืองจากนโยบายบางอย่างของสิงคโปร์ที่ออกมา 
อาจไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในประเทศ ซึ่งทําให้เกิดปัญหา 
จึงเป็นที่มาของการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชา
พิจารณ์) ในหลายระดับที่หน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ดําเนินการก่อน
จะออกนโยบายหรือมาตรการสําคัญของประเทศ เพื่อเป็นการรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนก่อนนํามาปรับปรุง ซึ่งมี
ผู้บรรยายท่านหนึ่งได้ฝากแนวคิดไว้ให้จดจํา คือ “การเรียนรู้จากปัญหา 
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และความผิดพลาด จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา” ซึ่งถือ
เป็นแนวคิดที่ใช้ได้ในทุกโอกาสทั้งการทํางานและการใช้ชีวิต  

 ภารกิจองค์กร และบทบาทหน้าทีข่องหนว่ยงาน  
 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป .พณ . ) มีภารกิจ
เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของ
กระทรวง เพ่ือบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 
โดยกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เพ่ือก้าวสู่ประเทศรายได้สูง 
 พันธกิจ :   
 1. ผลักดันการบริหารยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกแบบบูรณาการ
อย่างมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายกระทรวง 
 2. ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.0 ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้า 
 3. พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งงานด้านยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ และ
สร้างคุณค่าการทํางานด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาระบบการค้าที่เข้มแข็ง
ของประเทศ 
 4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างเครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็ง 
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 5. พัฒนาระบบสารสนเทศสู่เชาว์ปัญญา (Trade Intelligence) 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการให้บริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ สป.พณ. พ.ศ.2560-2564 : 
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้า    
 2. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค  
 3. พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและ
มีธรรมาภิบาล  
 4. ยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้ากับ
ภาคีที่เก่ียวข้องสู่ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน  

 ปัญหา/ความท้าทายขององค์กรในปัจจุบัน 
 สามารถจําแนกได้ ดังน้ี  
 1. พลวัตการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช่น 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ความก้าวหน้าของการ
เจรจาตกลงทางการค้า รวมท้ังมาตรการและกฎระเบียบทางการค้า 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ สป.พณ. ซึ่งทําหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายต้องมีองค์ความรู้ และสามารถปรับตัวได้อย่าง
ทันท่วงที 
 2. การปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงพาณิชย์ ส่งผล
ให้หน่วยงานในภูมิภาคระดับกรมที่เคยแยกกันปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันภายใต้นโยบาย ONE ROOF ซึ่งถือเป็นความท้าทายหน่ึงของ 
สป.พณ. เน่ืองจากบทบาทภารกิจในส่วนภูมิภาคท่ีเพ่ิมขึ้น และจํานวน
บุคลากรที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการที่หลากหลาย และทํา
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ให้การกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า รวมท้ังการ
กําหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต้องมีขอบเขตที่กว้าง เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการกําหนดแนวทางและ
วิธีการสื่อสารนโยบายต้องทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
บุคลากรได้ในทุกระดับ 
 3. ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สป.พณ. ถือเป็น
หน่วยงานที่ ต้องทําหน้าที่ประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการและมี
ความคาดหวังที่แตกต่างกัน  

 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาองค์กร   
 1. การกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ทั้งใน
ระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับสํานัก/กองใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี ต้องมีการทบทวนแผนการ
ดําเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลา
น้ันๆ และต้องมีการส่ือสารถ่ายทอดไปสู่บุคลากรขององค์กรในทุกระดับ 
ให้รับรู้ เข้าใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางานได้จริง  
โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการติดต่อสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมเกิด
ประสิทธิภาพ ลดภาวะการณ์ทํางานที่ซ้ําซ้อนลงได้ โดยหน่ึงในปัจจัย
หลักของการกําหนดนโยบาย คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  



 
 

 

 

7 

 2. บุคลากร เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลัก 
ที่ทําให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ สป.พณ. ควรให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับ 
“การรักษาและพัฒนาบุคลากร” ที่มีอยู่ โดยการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานให้ชัดเจน (Career Path) ซึ่งถือเป็นกลไก
หน่ึงในการรักษา และสร้างคุณค่าให้บุคลากรในองค์กร ส่งผลให้
บุคลากรสามารถวางแผนและกําหนดเป้าหมายในการทํางาน รวมทั้ง
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรในสายงานเกิดความ
ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามความต้องการของบุคลากรผู้เข้ารับ 
การอบรม/องค์กรได้มากย่ิงขึ้น  
 ทั้งน้ี ทุกสํานัก/กองในสังกัด สป.พณ. ควรมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ตรงตามความต้องการ 
และสอดคล้องกับเน้ืองานที่ปฏิบัติจริง อย่างไรก็ดีควรมีการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และควรเพ่ิมเติมหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ (Multi-Skill) นอกเหนือจากการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมองค์ความรู้เพียงอย่างเดียว เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นํา ทั้งองค์กร
ต้องร่วมกันสร้าง/ดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ และนํามาพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือให้เกิดความเป็นผู้นํา ที่กล้าคิดและกล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง การปรับตัวและความยืดหยุ่น องค์กรควร 
จะมีการสร้าง/พัฒนาบุคลากรที่สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถวางแผนเพ่ือเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากปัญหาความวุ่นวาย
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ภายในได้ และการมีจิตมุ่งบริการ โดยองค์กรจะต้องพยายามหาวิธีเพ่ือ    
โน้มน้าว ชักจูง หรือสร้างให้เกิดจิตที่มุ่งให้บริการ เช่น การชมเชยและ
การมอบรางวัล เป็นต้น ซึ่งจะทําให้บุคลากร สป.พณ. เป็นผู้มีองค์
ความรู้และพร้อมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. สภาพแวดล้อมในการทํางาน ถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผล
ต่อการทํางาน จึงควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น 
พ้ืนที่สีเขียว เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน รวมทั้ง
สวัสดิการ เพ่ือกระตุ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 4. การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง สป.พณ. 
ควรให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภายใน และภายนอก เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่น เช่ือใจ และสามารถนําความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น 
 โดยสรุป สิงคโปร์ถือเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาประเทศ โดยปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศประสบความสําเร็จ คือ
การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เน่ืองจาก 
มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและมีศักยภาพสูง
ได้อย่างในปัจจุบัน ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดซึ่งถือเป็นกรอบในการ
ดําเนินชีวิตที่ทําให้ประชาชนภายในประเทศมีระเบียบ วินัย และรับรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับ
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกด้านเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิต ทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนของสิงคโปร์เป็นทรัพยากร 
ที่มีคุณค่าและเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการพัฒนาคนภายในประเทศ 
สิงคโปร์ยังเปิดโอกาสเพื่อรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากนอก
ประเทศอย่างสมํ่าเสมอ โดยการนําเข้าบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) 
จากต่างประเทศเข้ามาทํางานซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้อีกทางหน่ึง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สป.พณ. จึงควรศึกษาแนวทางการ
พัฒนาของประเทศสิงคโปร์ และนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กร เพ่ือให้ สป.พณ. เป็นองค์กรแห่งการสร้างคุณค่าจากการมี
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพรองรับวาระประเทศไทย 4.0 ด้านการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เพ่ือก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง บรรลุผล 
และสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการของ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม:  
Possible Changes to Make Differences 

กนกวรรณ   โกมลวีระเกตุ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม โดยการกํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน พัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้าน
เทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน 
วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณี
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  
วิสัยทัศน์ 
 สังคมเช่ือมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ
สากล 
ค่านิยม 
 ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 
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พันธกิจ 
1. การกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย 

ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2. ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  

3. สมรรถนะองค์กรและบุคลากร จากการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Competency – based Development Programme for 
Government Officials from Thailand ณ  สาธารณรัฐสิ งคโปร์  
ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมท่ี Nanyang Technological University 
และการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ คือ Urban Redevelopment 
Authority, Workforce Singapore, JTC Corporation พบว่า ความรู้และ
แนวความคิดต่างๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร ทั้งการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

1. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
  การปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์ในระยะแรกน้ัน  
เป็นการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ใช้ในการทํางานขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบริการสาธารณะ และระยะต่อมาได้เพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน และการกระจายอํานาจที่เก่ียวข้องกับกิจการสาธารณะ
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จากส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือองค์กรอ่ืนๆ โดยในเมื่อ
เดือนมีนาคม 2017 รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
ที่จะพัฒนาประเทศสู่ Smart Nation ซึ่งก็ได้มีการวางแผนการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการให้บริการสาธารณะ 
ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนและสังคมโดยรวม ได้แก่  
ด้ านขนส่ ง  ด้ านอสั งหา ริมท รัพย์และสิ่ งแวดล้อม  ด้ าน ธุร กิจ  
ด้านสาธารณสุข และด้านงานให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งหัวใจหลักในการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ น้ันจะยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric) 

 หน่ึงในภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  คือ  
การพิจารณาให้ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นคําขออนุญาตเป็น
เอกสารได้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการท่ียังไม่มี 
ความพร้อม ดังน้ัน การให้บริการท่ีเป็นระบบเอกสาร ยังเป็นการทํางาน 
ที่มีหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการดําเนินการนาน และมีการใช้เอกสาร
หลักฐานจํานวนมากเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมี
บทบาทสําคัญในการพิจารณาให้อนุญาตในแต่ละเร่ือง ทั้งในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสาร ดังน้ัน ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก และการพิจารณา
ยังอาจมีการใช้ดุลยพินิจควบคู่กับการพิจารณาตามข้อกําหนดของ
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กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทางวิชาการ จึงอาจทําให้ผลการพิจารณา 
ในเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอาจแตกต่างกันได้ 
 นอกจากน้ีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายในกรม
โรงงานอุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ข้อมูลที่เก็บส่วน
ใหญ่ยังอยู่ในรูปข้อมูลเอกสาร ไม่ได้เป็นข้อมูลดิจิทัล หรือไม่ได้นําเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูล และไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลหรือใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อยภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับหน่วยงานอ่ืนภายนอก เช่น  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ละหน่วยงานจะมีระบบ
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง โดยข้อมูลเหล่าน้ี อาจเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรม (เช่น จํานวนแรงงาน เครื่องจักร) 
รายละเอียดใบอนุญาตการประกอบกิจการและเง่ือนไขการอนุญาต 
ข้อมูลการจัดการของเสีย  เ ป็นต้น  ทําใ ห้ไม่สามารถนําข้อมูล 
และสารสนเทศเหล่าน้ีมาประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ได้ทันที 
เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต การกํากับติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี อาจมีการ
เก็บข้อมูลซ้ําซ้อนกัน ทําให้ข้อมูลมีปริมาณมาก ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
 ดังน้ัน หน่วยงานต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องควรมีการวางแผน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลการจัดทําฐานข้อมูล  
และการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารที่เหมาะสม และในอนาคตควรปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบการขออนุญาตหรือให้บริการต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลได้เต็มศักยภาพบนฐานข้อมูลเดียวกัน 
สามารถนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ 
หรือกําหนดนโยบาย มาตรฐาน หรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถนํามาใช้ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการประกอบ
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในเบื้องต้นได้ (off-site compliance)  
 การปรับปรุงระบบการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการ ควรออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้บริการ 
ได้ง่ายและหลากหลาย ทั้งน้ี จําเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
หรือประชาชนเพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย (smart people) ทั้งน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ไ ด้มีการ จัดทํ าแผนงานเ พ่ือขับ เคลื่ อนสู่  Digital Government  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2579) ซึ่งในแผนงานดังกล่าว มีการกําหนดให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสารสนเทศ และ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดังน้ัน การดําเนินตามแผนงานฯ 
ดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ นําพากรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศในการให้บริการ และเตรียมความพร้อม
เพ่ือเป็น Digital Government   
 ตัวอย่าง applications ที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น โปรแกรม “My Info”  
ซึ่งเป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมีการยินยอม 
ให้ใช้ข้อมูลได้ (consent-based platform) เพ่ือใช้ในการติดต่อหรือ
รับบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
หากมีการพัฒนาโปรแกรมลักษณะดังกล่าวขึ้นมาจะสามารถลดการใช้
เอกสารต่างๆ หรือลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ติดต่อกับทางราชการได้ และโปรแกรม “OneService” ซึ่งเป็น
โปรแกรมให้ประชาชนสามารถใช้ติดต่อเพ่ือขอรับบริการสาธารณะหรือ
ร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่จําเป็นต้องทราบว่าจะต้องติดต่อ
หน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ โปรแกรมจะเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องบน platform เดียวกัน ประชาชนสามารถกดระบุตําแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์และส่งไฟล์รูปถ่ายเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการส่งเร่ือง
ไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
 2.1 การพัฒนาหรือสรรหาอัจฉรยิะ 
  เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นเกาะและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
ดังน้ัน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาก และได้กําหนดนโยบาย
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การสร้างอัจฉริยะ (Talent policy) เป็นนโยบายของประเทศ เพ่ือให้มี
แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์จะมีกระบวนการ
สรรหาหรือสร้างอัจฉริยะขึ้นในองค์กร จากนั้นจะมีการวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) สําหรับอัจฉริยะ
โดยเฉพาะ และมีกําหนดช่วงเวลาในการเลื่อนระดับหรือเลื่อนตําแหน่ง
ที่ เร็วกว่าเ จ้าหน้าที่ทั่ วไป  (fast track system) อย่างครบวงจร  
ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้อัจฉริยะหรือคนเก่งอยู่ทํางานให้กับ
องค์กร และลดปัญหาสมองไหลของอัจฉริยะไปสู่หน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคเอกชน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอัจฉริยะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดี เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการทําสัญญาผูกมัดให้กลับมาทํางานกับหน่วยงาน
ผู้ให้ทุนหลังจบการศึกษาในช่วงระยะเวลาหน่ึง หรือการดําเนิน
โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงต่างๆ เช่น โครงการพัฒนา
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง หรือ HiPPS อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
เหล่าน้ีไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้คนเหล่าน้ีทํางานอยู่กับหน่วยงานหลังจาก
หมดสัญญาแล้ว อาจทําให้เกิดปัญหาสมองไหลของคนเก่งมีความรู้
ความสามารถไปสู่ภาคเอกชน ดังน้ัน แนวทางของสิงคโปร์ในการพัฒนา 
ส่งเสริม และการรักษาอัจฉริยะหรือคนเก่งให้อยู่กับองค์กรอย่างครบวงจร 
จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่อาจพิจารณานํามาประยุกต์ใช้ได้  
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 2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินผลงาน (performance 
appraisal) และการประเมินศักยภาพหรือสมรรถนะ (potential 
appraisal หรือ competency appraisal) การประเมินผลงาน(performance 
appraisal) เป็นการวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับตัวช้ีวัด 
ในปีที่ผ่านมา โดยแสดงผลเป็นระดับความสําเร็จ คือ A B C D หรือ E 
(A หมายถึง ระดับดีมาก, E หมายถึง ต้องปรับปรุง) วิธีนี้เป็นการ
ประเมินแบบเปิดเผย ส่วนการประเมินศักยภาพหรือ สมรรถนะ เป็นการ
ประเมินระดับขีดความสามารถของบุคคลว่าสามารถทํางานได้ใน
ตําแหน่งสูงสุดระดับใดก่อนบุคคลน้ันจะเกษียณ โดยอาศัยแนวคิดที่
เรียกว่า “HAIR” (ประกอบด้วย Helicopter Quality: ความสามารถ
ในการมองภาพรวมโดยมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน, Power of Analysis: 
ความสามารถในการวิเคราะห์ , Imagination: มีจินตนาการหรือ
ความคิดสร้างสรรค์, และ Sense of Reality: มีความคิดต้ังอยู่บน
ความเป็นจริง) และ Veto Qualities (ประกอบด้วย ความเป็นผู้นํา 
และคุณลักษณะต่างๆ ส่วนบุคคล) วิธีน้ีเป็นการประเมินแบบไม่เปิดเผย 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพ การเลื่อนตําแหน่ง รวมถึงการสรรหา
ผู้บริหารหรือผู้นําคนต่อไป ผลการประเมินทั้ง 2 ด้านจะนํามาใช้
จัดลําดับเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่ง การข้ึน
เงินเดือน การหมุนตําแหน่ง หรือการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้
หรือทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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 สําหรับประเทศไทย ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐของไทย  
จะมีการประเมินผลปฏิบัติราชการคล้ายกับสิงคโปร์ คือ มีทั้งการ
ประเมินผลงาน และการประเมินสมรรถนะ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับการประเมินผลงานตามตัวช้ีวัด
มากกว่าการประเมินสมรรถนะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การที่คนทํางานเก่ง
หรือทํางานสําเร็จตามตัวช้ีวัด ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะสามารถ
เป็นหัวหน้าหรือผู้นําที่ดีได้ ดังน้ัน นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว 
สมรรถนะด้านอ่ืนๆ ยังมีความสําคัญต่อการเป็นผู้นําหรือผู้บริหารที่ดี 
เช่น การมี วิสัยทัศน์กว้างไกล ทักษะการเจรจาและการส่ือสาร 
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ
การบริหารงานและแก้ไขปัญหา เป็นต้น ดังน้ัน จึงควรให้ความสําคัญ
ทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และการประเมินศักยภาพ
หรือสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้ นําที่ ดี ต่อไปในอนาคต  
เพ่ือเป็นการวางแผนให้องค์กรมีผู้นําหรือผู้บริหารที่เหมาะสมสืบทอด
ในรุ่นต่อไปด้วย 

3. การทํางานแบบบูรณาการ 
  ปัจจุบันการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีนโยบายและให้บริการประชาชน โดยยึดแนวคิดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (citizen-centric) และให้บริการเป็นแบบ “One Public 
Service” โดยบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน และมีนโยบาย “No Wrong Door” เป็นแนวทาง
ในกรณีที่การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเก่ียวข้องกับหลาย
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หน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงให้มีการตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน่วยงานแรกที่รับ
เรื่องร้องเรียนจะต้องประสานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตและกํากับติดตามการประกอบ
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทข้ึนอยู่กับกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้องและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสํานักหรือ 
แต่ละหน่วยงานย่อย การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง  
อาจเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเอง (เช่น สํานักวัตถุอันตราย สํานักบริการจัดการกาก
อุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย สํานักเทคโนโลยีนํ้าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นต้น) หรือหน่วยงานอ่ืนภายนอกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นต้น) ดังน้ัน การบูรณาการการทํางานระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแผนงาน
ที่ซ้ําซ้อนกัน จะเป็นการยกระดับการให้บริการเป็นแบบ one stop 
service ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ัง
จะช่วยอํานวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการในการ
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ดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้   
  นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้ว การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศหรือการมีจิตมุ่งบริการ (service 
mind) ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ควรทําควบคู่กันไป ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ 
เพ่ือมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงตัวเจ้าหน้าที่เองที่ควรมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ (adaptability & 
flexibility) การเปล่ียนกรอบความคิด (mindsets) ในการทํางานเป็น
เชิงบวกมากข้ึน การให้บริการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา (connect 
with empathy) การทํางานเป็นทีม เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
และค่านิยมขององค์กรได้ 
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เปิดประสบการณ์ท่ีสิงคโปร์กับการขับเคล่ือนสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจากปัจจุบันไปสู่อนาคต 

 
ก่ิงกมล  แน่นวงษ์   

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

ประสบการณท์ี่สิงคโปร ์
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูของมาเลเซีย
และประกาศตัวเป็นเอกราช ระบอบการปกครองของสิงคโปร์ คือ 
ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประมุขทางด้านบริหาร สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง
ทางการเมืองสูงประเทศหน่ึง มีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและเป็น
รัฐบาลเสียงข้างมาก มีประชากรประมาณ 5.4 ล้านคน สิงคโปร์ 
มีข้อจํากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ และมองว่าสิ่งที่จะพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าคือ ทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ัน สิงคโปร์จึงมีการลงทุน
เพ่ือพัฒนาคนในประเทศสูงมาก เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
ทํางานแบบไม่มีวันเกษียณอายุ สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศด้วย 
การลงทุน ด้านการศึกษา การเงินการธนาคาร การเดินเรือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีนโยบายดึงดูดคนต่างชาติให้มาทํางานและลงทุน
ในประเทศ เมื่อมีคนจํานวนมากแต่มีพ้ืนที่จํากัดจึงมีการจัดระบบผัง
เมืองโดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย การเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก 
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รัฐบาลจึงมีการพัฒนาพ้ืนที่และจัดสรรพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ เช่น            
ที่พักอาศัย ธุรกิจ สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า การคมนาคม  
การท่องเที่ยว เป็นต้น จากการที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
Competency-based Development Programme for Government 
Officials from Thailand ณ Nanyang Technological University 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2560 เน้ือหา
หลักสูตรจะมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับอาเซียน (ASEAN-China relations, analysis prospects), 
Singapore’s experience in Smart Nation การปฏิรูประบบราชการ 
ในสิงคโปร์ (Singapore’s Public Sector Transformation) การบริหารงาน
บุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสิงคโปร์ (Personnel 
Management and Evaluation in Singapore Public Service) 
และการพัฒนาผู้นําและคนเก่งของสิงคโปร์ (Singapore’s Talent 
and Leadership Development) รวมทั้งไปศึกษาดูงาน (Site Visit) 
หน่วยงานช้ัน นําของสิ งค โป ร์  ไ ด้แ ก่  Urban Redevelopment 
Authority (URA), Workforce Singapore (WSG) และ  Jurong Town 
Corporation (JTC) ทําให้ดิฉันได้รับมุมมองที่แตกต่างจากความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ซึ่งแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้และมีประโยชน์
ต่อองค์การ มีดังน้ี 
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 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Civil Service 
Appraisal) แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ประกอบด้วย 
  1) การประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ง าน  ( Performance 
Appraisal) คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นปี โดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติในปีถัดและ 
มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
  2) การประเมินศักยภาพ (Potential Appraisal) คือ 
การประเมินความเหมาะสมก่อนก้าวไปสู่ ตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี
องค์ประกอบการพิจารณา คือ 
   - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Potential Appraisal 
Qualities: HAIR) พิจารณาจากการมองภาพองค์รวม (Helicopter 
quality) การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Power of analysis)                  
การยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืน (Imagination) และความเข้าใจสถานการณ์ 
(Sense of reality) 
   - คุณลักษณะที่จําเป็น (Veto Quality) พิจารณาจาก 
ภาวะผู้นํา (Leadership) และบุคลิกภาพที่เหมาะสม (Character) 
  3) การจัดอันดับการประเมิน (Appraisal Ranking) จะมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดอันดับการประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการ เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่จัดอันดับตาม
ผลการประเมินและผู้มีผลงานที่จะเป็นผู้มีศักยภาพ  หลังจากประชุม
เสร็จเรียบร้อยจะทํางานร่วมกับฝ่ายบุคคลเพ่ือจัดทําแผนการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล  (Personnel development plans) เ พ่ือเลื่อน
ตําแหน่ง (Promotion) เลื่อนเงินเดือน (Salary upgrading) โบนัส 
(Performance Bonus) การแจ้งผลการประเมิน (Posting) และการ
ฝึกอบรม (Training and Course) เป็นต้น  
 2. การพัฒนาภาวะผู้นําและกลยุทธ์การพัฒนาคนเก่ง 
(Talent Strategy and Leadership Development) สิงคโปร์ให้
ความสําคัญกับการลงทุนในทุนมนุษย์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านอัตรากําลังคนและพัฒนาคนเก่ง ได้แก่ Ministry of Manpower, 
National Manpower Council และ National Population and 
Talent Division  โดยกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาและการบริหาร
จัดการคนเก่งไว้ในแผนกําลังคนและสอดคล้องตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ กําหนดทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในอนาคต 
(Skill future) ซึ่งทักษะและสมรรถนะ ที่จําเป็นต้องตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการลงทุนด้านการศึกษา มีการค้นหา 
ผู้ มีศักยภาพก่อนเข้ ามหาวิทยาลัย  มีการใ ห้ทุนการศึกษาต่อ 
ในต่างประเทศมีการพัฒนาทักษะของกําลังคน มีนโยบายการดึงดูด
ชาวต่างชาติเข้ามาทํางาน และศึกษาต่อในประเทศ โดยต้ังสํานักงาน 
National Headhunter ขึ้นในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย  
เพ่ือค้นหาและดึงดูด คนเก่ง เน้นการส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ยาปฏิชีวนะ ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม และเคมีภัณฑ์ เพ่ือการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและก้าวหน้าทางสังคม นอกจากน้ียังสร้างสภาพแวดล้อม
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การทํางานให้เอ้ือต่อการทํางานอีกด้วยซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทํางาน  
แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการ 
 3. การปฏิรูประบบราชการ (Public Sector Transformation) 
Public Service Division เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี 
ในการพัฒนาให้หน่วยงานราชการเป็นองค์กรช้ันนําเพ่ือให้ประเทศ
ประสบความสําเร็จ ปัจจุบันการปฏิรูประบบราชการมุ่งเน้นการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Public Service) พลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen – 
Centricity) และความไว้วางใจ (Trust) สําหรับการปฏิรูประบบราชการ 
จะมีการรับฟังเสียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนด 
กลยุทธ์ร่วมกัน ในการปฏิรูประบบราชการจะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้ประชาชน และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น One Service App สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปทุกหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  
One-stop platform คือ พลเมือง ผู้มีถิ่นพํานัก หรือชาวต่างชาติ 
ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้า
ไปจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านทางออนไลน์เ พ่ือการติดต่อค้าขาย                
ทําธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้การ
ปฏิรูปประสบความสําเร็จที่สําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
(Change of mindsets) การยอมรับบทบาทใหม่ และผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 4. Smart Nation สิงคโปร์ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานที่ช่ือ
ว่ า  The Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการคิดริเริ่ม วางแผน และส่งต่อ



  26 

ให้หน่วยงาน Government Technology ไปดําเนินการ มุ่งเน้น 
การสร้าง One Stop Service เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้ไม่ว่าจะต้อง
การอะไร หรือทําอะไรอยู่ที่ ไหน เช่น เทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุ  
แอพพลิเคช่ันแจ้งเก่ียวกับสถานะของรถสาธารณะหรือจํานวนคนที่ใช้
บริการ One ring สามารถจ่ายค่าบริการได้ทุกอย่าง นาฬิกา หรือบัตร
ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการจ่ายค่าบริการ เป็นต้น  
 5. Workforce Singapore (WSG) เป็นองค์การในสังกัด 
Ministry of Manpower ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการพัฒนากําลังคน  
2 ส่วน ดังน้ี 
  1) Adapt and Grow เป็นกรอบการดําเนินงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับคนที่ กําลังหางาน มีเว็บไซต์สําหรับการค้นหา
ตําแหน่งงานหลากหลาย (Job Bank) จัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรม 
การให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการเปล่ียนงานหรือต้องการพัฒนา
ตนเองเพ่ือโอกาสที่ ดีกว่า รวมถึงโปรแกรมการทดลองทํางาน  
(Work Trail) เพ่ือให้มั่นใจก่อนตัดสินใจเลือกงาน 
  2) Transform and Grow เป็นโปรแกรมสําหรับช่วย
สนับสนุนผู้ประกอบการ วางแผนอัตรากําลัง พัฒนาคุณภาพการทํางาน 
การปรับปรุงสถานที่ทํางาน จัดระบบงานที่ยืดหยุ่นเหมาะกับกับทุกกลุ่ม 
สร้างเส้นทางสายอาชีพ เพ่ือดึงดูดคนมีคุณภาพเข้ามาทํางานในองค์การ 
ซึ่งจะทําให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์
ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมท้ังข้าราชการการเมือง
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นําประเทศ โดยมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย                  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สํานักงานเลขาธิการ กองการต่างประเทศ กองงานนายกรัฐมนตรี 
กองประสานงานการเมือง กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์  
กองพิธีการ กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักโฆษก  
 ปัจจุบันสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการบริหารงานและ
การดําเนินภารกิจตามนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติ
ราชการ มีการมอบหมายงาน การบังคับบัญชาโดยทั่วไปตามระเบียบ
ของทางราชการ มีการปรับปรุงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ 
มีการจัดทํายุทธศาสตร์องค์การในระยะ 20 ปี มีการจัดทําแผนการ
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ปฏิบัติราชการประจําปี มีการกําหนดวัฒนธรรมองค์การ มีแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งเป็นการทํางาน 
แบบคงที่ หากจะขับเคล่ือนองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงจะต้องการ
ปรับบทบาทจากการทํางานตามอํานาจหน้าที่ หรือแบบแผนของ 
ทางราชการ โดยริเริ่มที่จะทํางานในรูปแบบที่แตกต่าง ก้าวสู่ความท้าทาย
ในรูปแบบใหม่ โดยเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีเพ่ือให้การทํางานมีความทันสมัย 
ลดระยะเวลาและข้ันตอนการทํางาน เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
รวมทั้งการสร้างความสุข ความผูกพัน กับบุคลากรในองค์การ 

ข้อเสนอการขับเคลื่อนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปสู่อนาคต 
 การท่ีดิฉันได้รับโอกาสให้ไปอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นการเปิดประสบการณ์ รับมุมมองใหม่ๆ และการนําความคิด 
ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพ่ือการขับเคลื่อนองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอในการพัฒนาจึงเร่ิม
จากการสร้างฐานของบ้านให้มีความม่ันคงก่อนจะพัฒนาในขั้นต่อไป 
ดังน้ี 
 1. การปรับปรุงระบบงาน (Lean process) ทบทวนปรับปรุง
ระบบงาน ลดขั้นตอนการทํางาน ลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน  
ตัดภารกิจที่ ไม่จําเป็น แบ่งการทํางานให้ชัดเจนในบางภารกิจ 
ที่มีการทับซ้อนกัน คํานึงถึงการประหยัดทรัพยากร/ขจัดความสูญเปล่า
ในการใช้ทรัพยากร ความคุ้มค่า ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ 
และกําหนดเป็นกระบวนการทํางานที่ชัดเจน ผู้บริหารมีการถ่ายทอด
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ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง และต้องมีการทบทวนกระบวนงาน 
ในทุกปี 
 2. การออกแบบงาน (Job design) ตรวจสอบขอบเขตงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบเก็บข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบงานในปัจจุบัน  
และรวบรวมข้อมูลเพ่ือออกแบบงานให้มีความท้าทาย มีความยุ่งยาก
มากข้ึน มีการรวมภารกิจที่ใกล้เคียงกันไว้ในขอบเขตเดียวกัน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานได้ใช้ทักษะในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ 
การตัดสินใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 
 3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุน
ให้ผู้ ใ ช้ งานเข้ าถึ งบ ริการ  ข้อมูลข่ าวสารสะดวกรวดเร็ วมาก 
ย่ิงการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย จัดหมวดหมู่ 
ในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนและน่าสนใจ มีเมนูภาษาอังกฤษ มีระบบการ
ให้บริการออนไลน์ อาทิ อนุมัติการเดินทาง การออกหนังสือรับรอง
เงินเดือน หนังสือรับรองการทํางาน แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน หนังสือ
เชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุม มีการติดต้ัง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลด
เอกสารประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ มีระบบการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือลดจํานวนเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และการใช้ระบบสแกนน้ิวในการเข้า-ออกงาน ทั้งน้ี  
เพ่ือประหยัดทรัพยากร เงิน คน และอุปกรณ์  
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 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานให้ผู้รับบริการรู้สึกสะดวก สบาย ผ่อนคลาย 
สนุกสนาน เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง (A conduct work-live-learn 
play environment) สิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การเปลี่ยนโต๊ะทํางาน 
เ ก้า อ้ีทํางานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์  (Ergonomics)  
เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาสุขภาพการสูญเสียเวลา และเพ่ือประสิทธิภาพการทํางาน 
มีการปรับปรุงห้องนํ้าให้เหมาะสม มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ผ่อน
คลายความเครียดจากการทํางาน มีการสร้างอาคารสํานักงาน 
รวมทุกหน่วยงานไว้ในสถานที่เดียวกัน เพ่ือประหยัดเวลาในการเดินทาง 
ลดการจ้างพนักงานเดินเอกสาร และมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 
 5. การวางแผนอัตรากํ าลั ง  (Manpower planning)  
นักทรัพยากรบุคคลดําเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน คลังบุคลากร 
คลั งความ รู้ทักษะ  วิ เคราะห์ข้อมู ล อัตรากํ าลั ง เ พ่ือพยากรณ์ 
การเปลี่ยนแปลงด้านอัตรากําลัง ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จําเป็น 
ในอนาคตและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ กําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าที่ชัดเจน จัดทําแผนการทดแทนตําแหน่งโดยแสดงข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ศักยภาพในการเล่ือนตําแหน่ง  
และตัดสินใจวางแผนอัตรากําลัง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอัตรากําลัง 
ที่มี อ ยู่อ ย่างมีคุณภาพ  พัฒนากลุ่ มคนที่มี ศั กยภาพต่ํ า ใ ห้มีขี ด 
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และบุคลากรทุกคนสามารถทํางานได้อย่างหลากหลาย
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และเต็มประสิทธิภาพ มีแผนการสรรหาเพ่ือทดแทนตําแหน่งว่างที่เป็น
ระบบ หรือการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานเพ่ือลดภาระงาน 
 6. ก า รป ร ะ เ ม ิน ศ ัก ยภ าพ  ( Potential Appraisal)  
การเลื่อนตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และทรงคุณวุฒิ  
ควรสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ในสายงานน้ัน เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งมีความรู้
ความสามารถและเป็นบุคคลท่ีจะนําพาองค์การบรรลุเป้าหมายได้ 
สําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร ควรมี 
การประเมินแบบ 360 องศา เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ
จากบุคลากร โดยในแบบการประเมินจะต้องมีการกําหนดให้ประเมินจาก 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Material skill) ภาวะผู้นํา (Leadership) 
หรือ บุคลิกภาพ (Character) เน่ืองจากตําแหน่งประเภทน้ีต้องมี 
การประสานงานการทํางานและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ดังน้ัน จะต้องมีความน่าเช่ือถือ ได้รับ 
ความไว้วางใจ เข้าใจการทํางานในภาพรวมทั้งหมด เข้าใจสถานการณ์ 
สามารถแก้ปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นเล็ก รวมทั้ งสร้างแรงบันดาล  
สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้ทีมงานขับเคลื่อนการทํางานได้บรรลุเป้าหมาย 
 7. การพัฒนาบุคลากร (Human resource development) 
การบริหารงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผน 
อย่างเป็นระบบ การลงทุนในการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า 
และองค์การได้รับประโยชน์มากกว่าบุคคลได้รับประโยชน์ มีการกําหนดแผน 
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
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ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ กําหนด ให้ความสําคัญกับการอบรมขณะทํางาน  
(On the job training) มีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เ พ่ือติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานบุคคล จะต้อง
มีการกําหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual development plan) 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 การพัฒนาองค์การจะประสบความสําเร็จหรือปัจจัยสําคัญ
คือผู้ นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นําต้องแสวงหาพลังในการขับเคล่ือน  
คือ กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มองหาหุ้นส่วนในการดําเนินการ การสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทของทีมงาน สร้างความเช่ือมั่น สร้างความเข้มแข็ง 
และที่สําคัญคือการปรับเปลี่ยนการรับรู้และทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็น
เรื่องที่เปลี่ยนแปลงยาก การสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การจะมี
กลุ่มคนที่เห็นด้วย กลุ่มคนที่เพิกเฉย เป็นกลุ่มที่สร้างการยอมรับได้ไม่ยาก 
ส่วนกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยอาจเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย ดังน้ัน การใช้กลุ่ม
แนวร่วม ที่เห็นด้วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้
หากได้ลงมือทําแล้วก็ไม่ไกลเกินความจริง 
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การพัฒนาบคุลากรในองค์กร อย่างเป็นระบบ เพือ่การนําไป

ปฏบิัติสูร่ะบบบริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวยัรุน่ระดับ

ยุ่งยากซับซ้อน ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

กภ. งามพันธุ์  ชิตมินทร์  
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  

 มุมมองจากประสบการณ์การฝึกอบรม สําหรับข้าราชการ
ชํานาญการ  ณ  ประเทศสิ งคโปร์  เรื่ อง  Competency–based 
Development Programme for Government Officials from Thailand 
ในระหว่างวันที่ 7 -20 พฤษภาคม 2560 สําหรับข้าพเจ้าในครั้งน้ีแล้ว 
ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต ในเรื่อง
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service (3S) โดยสามารถ
นํามาประยุกต์ปรับใช้เก่ียวกับเรื่องขีดความสามารถของบุคลากร   
โดยนําเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการนําไปปฏิบัติสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับ
ยุ่งยากซับซ้อน ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อย่างแท้จริง   
 จากการดําเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้มีการพัฒนาทั้งระบบต้ังแต่ สถานที่ 
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ระบบฐานข้อมูล การเตรียมทักษะขีดความสามารถของบุคลากรและทีม 
เพ่ือให้รองรับงานที่ส่งต่อมาจากพ้ืนที่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยรุนแรง 
ยุ่งยาก ซับซ้อน เกินกําลังขีดความสามารถของพ้ืนที่ ซึ่งการพัฒนา
หน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ ป่วยรุนแรง ยุ่ งยาก  ซับซ้อน  
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่แสดงถึงความเช่ียวชาญ 
ด้านบริการสุขภาพจิต และจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ด้านขีด
ความสามารถระบบบริการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย 
และการบําบัดรักษา การบําบัดทางสังคมและจิตใจ การส่งเสริมป้องกัน 
ระบบยา การส่งต่อและการติดตามดูแล และการพัฒนาระบบบริการ
เฉพาะทาง  มีการจัดระบบบริการที่แสดงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  
เพ่ือให้บริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน และตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชในพ้ืนที่  
 ปัจจัยสําคัญของการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จ คือการ
พัฒนาคน ที่จะเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการตรวจ 
รักษา บําบัดต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และต้องเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ โดยมีการกําหนดทิศทางและมีข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาตรงกับปัญหาของพ้ืนที่ ซึ่งจากประสบการณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ จะมีการดําเนินงานภายใต้ การศึกษาข้อมูลการวางแผน              
ระยะยาว การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการเตรียมทักษะ 
ที่จําเป็นในอนาคต ซึ่งนอกจากทักษะที่จําเป็นที่ควรจะมีแล้ว สิ่งสําคัญ
จะมีทักษะที่ต้องมีความสามารถหลากหลาย ( Multi skills ) และการ
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ทํางานจะต้องมีการทํางานร่วมกันเป็นทีม การประเมินผลงาน จึงเป็น
ส่วนหน่ึงที่จะทําให้ระบบการทํางานชัดเจนขึ้น และได้มุมมองการ
ทํางานที่ตอบสนองปัญหา ซึ่งในประเทศสิงคโปร์เอง ถ้ามีการทํางาน
หรือกําหนดงานที่เก่ียวข้องกับบริการสาธารณะ จะมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีมาจากหลายหน่วยงานต่างกรม ต่างกระทรวง โดย 
ช่วยกันดู วางแผน ติดตาม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ศึกษาผลกระทบได้
รอบด้าน  และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ  
 หากนํามาประยุกต์เปรียบเทียบ กับงานของสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพ่ือการนําไปปฏิบัติสู่การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับยุ่งยากซับซ้อน จากสถิติ
ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยมารับบริการสูงสุด 
3 โรคแรก ได้แก่ โรคออทิสติก  (Autistic disorder) จํานวน 12,643 
คิดเป็นร้อยละ 24.56% รองลงมาคือ โรคสมาธิสั้น (ADHD) จํานวน 
7,586 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.73% และโรคเด็กสมองพิการ  
(Cerebral palsy) จํานวน 6,855 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.31% สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงดําเนินการจัดต้ังคลินิกเฉพาะโรค ทั้ง 3 โรค 
และมีการดําเนินการ วางแผนพัฒนาระบบบริการ โดยมีเป้าหมายเป็น
โรงพยาบาลสําหรับเด็กและโรงเรียนสําหรับผู้ปกครอง โดยมีการ
ดําเนินงาน เริ่มต้ังแต่จัดบริการในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เอง สําหรับให้การรักษากลุ่มผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนแบบเฉพาะโรค เพ่ือให้
การรักษาอย่างเข้มข้น และให้การสนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรองรับ
การส่งต่อการรักษาต่อเน่ือง ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวน้ี มีความจําเป็น 
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ต้องพัฒนาทักษะที่จําเป็นจะต้องใช้ และทักษะในอนาคตของบุคลากร
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เองก่อน โดยจะต้องมีการ
กําหนดระบบประเมินในรูปแบบ Potential Appraisal Qualities (HAIR) 
ได้แก่ H : Helicopter Qualities เป็นความสามารถของคนท่ีทํางาน 
และคิด มองได้ในภาพรวม ภาพใหญ่ และกว้าง ในขณะเดียวกัน เขาจะสามารถ 
ทํางานประสานในแนวระนาบ และทํางานภาคปฏิบัติเชิงลึกได้ ซึ่งจําเป็น
จะต้องพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีทักษะนี้ก่อน การทํางานในแต่ละหน่วยงาน
ต้องมีการมองภาพรวมร่วมกัน ต้องมองเห็นภาพจากมุมบน มุมกว้าง 
ซึ่งหากบุคลากรท่านใดที่ยังมองเพียงแต่ในมุมของตนเอง หน่วยงาน
ต้องมีระบบพัฒนาให้เกิดขึ้น เ น่ืองจากถ้ามีการพัฒนาศักยภาพ
คนทํางานให้ถึงระดับน้ีได้ การแก้ไขปัญหาจะเป็นระบบมากข้ึน 
เน่ืองจากทักษะการทํางานในหน้าที่ หรือ การปฏิบัติในรายละเอียด  
จะทําให้การแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและรวดเร็วย่ิงขึ้น และที่สําคัญ
ทักษะการตรวจรักษาของทีมบริการทางการแพทย์และสหวิชาชีพต่างๆ 
จะต้องมีความเข้มข้นและสามารถให้รักษาเชิงลึก แบบรายโรคได้  
เป็นทักษะขีดความสามารถแบบรายบุคคล รายวิชาชีพ แต่ต้องมีการ
ถ่ ายทอดเรี ยนรู้ พัฒนา ร่วม กันในวิชา ชีพด้วย  และต้องสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถมองเห็นภาพรวมให้ได้ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ตามหน้าที่ ตามบริบทของแต่ละวิชาชีพ 
เหมือนการทํางานของเคร่ืองจักรที่ต้องอาศัย ฟันเฟืองที่จะประสาน
สัมพันธ์ไปพร้อมกัน สําหรับทักษะในลําดับต่อไป คือ A: Power of 
Analysis เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ 
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เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง งานให้ดีขึ้น เน่ืองจากการทํางาน ในขณะที่มี
การทํางานอยู่น้ัน ย่อมมีการเรียนรู้และพบกับปัญหาอุปสรรค การ
พัฒนาคนให้มีทักษะความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหานี้ จัดเป็น
ความสําคัญ เพราะจะทําให้ทิศทางการดําเนินงาน ฉับไว คล่องตัว และ
พัฒนาได้ง่าย และจะสามารถนําทักษะน้ีไปช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ต้อง
เป็นพ่ีเลี้ยงหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่นกัน จึงควรพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร ในทักษะด้านน้ี โดยให้ประสบการณ์ ให้โอกาสการทํางาน 
และเพ่ิมพูนความรู้อยู่สม่ําเสมอ จากน้ันทักษะเก่ียวกับ I:. Imagination : 
ก็มีความสําคัญเช่นกัน เพราะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องคิดเป็น 
ซึ่งต้องพัฒนาให้กล้าคิด เพราะเป็นระบบการระดมความคิดที่ดีที่สุด 
หากได้มีการร่วมคิดร่วมทําจากทีม และมีการกล้านําเสนอแนวคิด  
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แต่สุดท้ายในการคิดจะต้องมีขอบเขต
ของ R: Sense of Reality ซึ่งมีความจําเป็น ว่าเมื่อคิดได้ ต้องทําได้จริง 
การทําได้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงและผลการพัฒนาท่ีสามารถ
ทําได้จริงน่ันเอง  
 เมื่อมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ จะทําให้คนมีความสามารถมีทักษะ มีความม่ันใจ และมี
โอกาสร่วมคิดร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ การได้มองเห็นภาพรวมร่วมกัน 
ทําให้เกิดทิศทางการทํางานที่ง่าย และสามารถนําไปปฏิบัติ ได้จริง 
และพัฒนาสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับยุ่งยาก
ซับซ้อนของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน   
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 เมื่อพัฒนาคนหรือพัฒนาบุคลากรทําอย่างเป็นระบบแล้ว  
ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และบางคนอาจจะพัฒนามาเป็น 
Talent ซึ่ง การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ มีความจําเป็นอีกเช่นกัน  
โดยเฉพาะในระดับหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ต้องมีการพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการคนเก่ง หรือ Talent Management การเปิดโอกาส
ให้คนเก่งได้ทํางานตามระดับความรู้ความสามารถ โดยมองที่ทักษะ
มากกว่าตําแหน่ง และการสนับสนุนช่องทางให้มีการทํางานร่วมกัน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ดังน้ันการพัฒนาระบบบริหาร ระบบ
การประเมินผลงาน ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สามารถ
เทียบเคียงจากประเทศสิงคโปร์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ได้ เน่ืองจาก 
ในสิงคโปร์เอง ในบางงานท่ีมีการทํางานร่วมกันจากหลายภาคส่วน  
จะมีระบบการประเมินที่เรียกว่า Raking เป็นการประเมินแบบ 360 องศา                 
ทั้งประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา
เหนือระดับขึ้นไป และสุดท้าย ต้องมีการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
ในระดับสูง และประเมินแบบโปร่งใส่ สามารถนําข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้
จากการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงได้ และทักษะสําคัญที่ต้องมีคือ ทักษะ
ภาวะผู้นํา และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งบางครั้งสองทักษะนี้เป็น ทักษะ
สําคัญที่จะช้ีวัดผลการทํางานให้ประสบความสําเร็จ หรือในทางตรงข้าม 
อาจจะขัดขวางการทํางานได้ เช่น มีลักษณะความเป็นผู้นําสูง เกินไป 
เช่ือมั่นในตัวเองมากเกินไป การรับฟังข้อคิดเห็นคนอ่ืนอาจจะน้อยไป 
ดังน้ัน จึงต้องมีความสามารถในการท่ีจะนํามาใช้ประยุกต์ ตามสถานการณ์ 
ซึ่ งจะมีความสําคัญต่อการผลักดัน  หรือขับเคลื่อนการทํางาน  
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เพ่ือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service (3S) เพราะต้องมี
การพัฒนาคนในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้มีความเช่ียวชาญ 
ในทักษะเฉพาะ เช่น ด้านการตรวจ รักษา บําบัด ฟ้ืนฟู และทักษะ 
ที่จําเป็น ที่จะต้องมี เพ่ือให้การดําเนินงานมีความคล่องตัวมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี ให้ง่าย สะดวก ต่อการใช้การ การพัฒนา
เครื่องมือหรือคู่มือชุดความรู้ต่างๆ เพ่ือการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ 
การพัฒนาทักษะการถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารการเป็นวิทยากร 
ตลอดจน การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อาจจะต้องมีการพัฒนา 
การประเมินผลความสําเร็จของงาน ในระบบ Raking ของแต่ละหน่วยงาน 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้มองเป็นทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบในภาพใหญ่ จะทําให้คนทํางานมีความชัดเจน เมื่อมีการทํางาน
ร่วมกัน มีการใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ และทักษะทั้งหมด 
ที่กล่าวมา ควรจะเป็นทักษะที่หลากหลาย และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ 
ในคนคนเดียว แต่จะต้องพัฒนาให้เกิดกับทุกๆ คน หรือให้มากที่สุด   
ในทีมบุคลากรเครือข่ายของการทํางานทั้งระบบ การดําเนินงานจึงจะ
ย่ังยืน  
 และในท้ายที่สุด คนไข้จะได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะเขาจะ
สามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น และเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากมีการเตรียมทักษะของบุคลากรในด้านการรักษาและด้านต่างๆ 
จะส่งผลให้ผลของการรักษาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอน ดังน้ันระบบการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดน้ี  
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เป็นการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การฝึกอบรม สําหรับ
ข้าราชการชํานาญการ ณ ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง Competency– 
based Development Programme for Government Officials from 
Thailand ในระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2560 ในมุมมองของ
ผู้เขียน เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะ สําหรับการนําไปปฏิบัติสู่ระบบบริการ
สุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับยุ่งยากซับซ้อน ในมุมมองของการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้นโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติ สามารถทําได้จริงและย่ังยืน จากการ
ดําเนินงานของทีมบุคลากรที่มีความสามารถ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างเป็นระบบ จึงจะ
เป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างแท้จริง 
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แนวคดิในการพัฒนาระบบงานของสิงคโปรแ์ละข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร 

จีราพร  แก่นทรัพย์ 
นักวิชาการโรคพืชชํานาญการ 

กรมวิชาการเกษตร 

 ข้าพเจ้า น.ส.จีราพร แก่นทรัพย์ ตําแหน่งนักวิชาการโรคพืช
ชํานาญการ สังกัดสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
การได้รับคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาล ก.พ. ไปฝึกอบรมหลักสูตร Competency-
based Development Programme for Government Officials from 
Thailand ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากข้าพเจ้า
ได้เรียนรู้แนวคิดและระบบการดําเนินงานในการปรับเปลี่ยนพัฒนา
ประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์
ของชาติ นอกจากน้ีได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการต่างๆ 
เช่น Urban Redevelopment Authority (URA) Workforce Singapore 
(WSG) และ Jurong Town Corporation (JTC) เพ่ือเรียนรู้แนวคิด
และวิธีการทํางาน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามีจุดเด่น/ข้อดีที่สามารถปรับเข้า 
กับวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่สามารถนํามาปรับใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมถึงภาคประชาชนได้ อย่างไรก็ตามในบทความน้ีข้าพเจ้าขออนุญาต
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นําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับการปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งบาง
ข้อเสนอแนะอาจเป็นข้อเสนอแนะใหม่ และบางข้อเสนอแนะเป็นสิ่งที่
ทางกรมวิชาการเกษตรดําเนินการอยู่แล้ว แต่อาจต้องการการเพ่ิม
ความเข้มข้นในการดําเนินการมากขึ้น 
 จากการฝึกอบรมข้าพเจ้าสามารถสรุปแนวคิดในการพัฒนา
ระบบงานซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ได้เป็น 4 ส่วนดังน้ี (1) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง (2) 
การคิดรอบด้านและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (3) การเตรียม
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) การทํางานร่วมกันของหน่วยงาน
ทุกส่วน/ฝ่าย ซึ่งข้าพเจ้าขอเล่าถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของประเทศ
สิงคโปร์ ในแต่ละแนวคิด รวมถึงนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับ 
การปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร 

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นอย่างมากเน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ของประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก
และมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รัฐบาลสิงคโปร์เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ ว่าสามารถนําพาประเทศสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ 
สิงคโปร์มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาและดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
รวมถึงผู้ที่มีความเป็นผู้นํา นอกจากน้ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของประชาชนชาวสิงคโปร์ตลอดช่วงอายุ (Lifelong learning) ในด้านต่างๆ 
ที่ประชาชนสนใจและการพัฒนาแรงงานที่มีหลายทักษะ (Multi-skill) 
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โดยทางรัฐบาลเป็นผู้ ออกค่าใ ช้จ่ ายการศึกษาของประชาชน 
ผ่านโครงการท่ีช่ือว่า SkillsFuture เ พ่ือให้ประชาชนมีศักยภาพ 
ในการร่วมพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงาน 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือระบบการให้รางวัล 
(Appraisal system) ในภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ จะมีการประเมิน 
2 ส่วนที่แยกจากกัน ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาได้ (Potential) โดยประสิทธิภาพประเมินจากตัวช้ีวัด  
ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามตัวช้ีวัดหรือไม่ และมีการเปิดเผย 
ผลการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน ขณะที่ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ 
เป็นการประเมินว่าบุคลากรผู้น้ันมีศักยภาพในการดํารงตําแหน่งสูงสุด  
ณ ตําแหน่งใด โดยประเมินจากความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางาน ความเป็นผู้ นํา นิสัยและบุคลิกภาพ  
เป็นต้น ซึ่ งจะไม่มีการเปิดเผยผลให้ทราบ แม้กระทั่ งบุคลากร 
ผู้ถูกประเมินก็ไม่ทราบผลเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นข้อมูลให้กับหัวหน้างาน
และผู้บริหารในการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสังกัดและการจัดการทรัพยากรบุคคล การให้รางวัล 
จะได้รับในรูปแบบการเลื่อนตําแหน่ง การข้ึนเงินเดือน การได้รับเงินโบนัส 
การย้ายที่ทํางานเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ หรือการได้รับคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ ตามความเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร
เก่ียวกับแนวคิดน้ี ข้าพเจ้าคิดว่ากรมวิชาการเกษตรมีนโยบายพัฒนา
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บุคลากรและได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว เช่น การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษของข้าราชการในสังกัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ การฝึกอบรมการใช้สถิติ
ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง  
จึงอยากให้มีการจัดฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ 
ของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองไป นอกจากน้ีคณะท่านผู้บริหารของ 
กรมวิชาการเกษตรให้ความสําคัญในการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ 
ของชาติและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้
ข้าราชการในสังกัดทราบแนวทางการปฏิบัติงานและสามารถเลือก
ฝึกอบรมในหัวข้อที่ รอง รับสถานการณ์ ปัจจุ บันและตรงตาม 
ความต้องการของตลาด ในส่วนของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หรือระบบการให้รางวัล ข้าพเจ้ามีความเห็นว่านอกจากการประเมิน
ประสิทธิภาพแล้วการประเมินศักยภาพที่จะพัฒนาได้ก็มีคุณค่าเช่นกัน 
เน่ืองจากช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
และสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกได้ 

การคิดรอบด้านและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
 จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการต่างๆ 
ของสิงคโปร์ สิ่งหน่ึงที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก คือ การคิดรอบด้าน
และการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมของหน่วยงานน้ันๆ ซึ่งแสดงถึง
ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ข้าพเจ้า
ขอยกตัวอย่างการทํางานของ Urban Redevelopment Authority 
(URA) ซึ่งมีภารกิจในการวางผังเมืองของสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่เหมาะ
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สําหรับการอยู่อาศัย ทํางาน และสันทนาการ หน้าที่หลักประกอบด้วย
การวางผังเมือง การบริหารการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ การพัฒนาเมือง 
การขายที่ ดินของรัฐ การอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม และ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ โดยในการวางผังเมือง 
ของสิงคโปร์นั้นคํานึงถึงความย่ังยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ วางผังเมืองเช่นไรท่ีสามารถสร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากร  
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือสร้างผังเมือง 
URA จะจัดงานพบปะประชาชนหรือเรียกว่า Public consultation 
ใน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย exhibition, public forum, focus group 
discussion และ  E-consultation โดยมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือ ช้ีแจง 
แนวทางการวางผังเมือง สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ ว่ามีความต้องการอย่างไร ผังเมืองดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่น้ันๆ หรือไม่ เพ่ือหาแนวทาง
ในการวางผังเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากที่สุด 
 เน่ืองจากกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับพืช ข้าพเจ้า 
คิดว่าแนวคิด “การคิดรอบด้านและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม” 
สามารถนํามาใช้ในการกําหนดหัวข้องานวิจัยให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรและความต้องการของตลาด โดยมีการสอบถามและ 
รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยกัน
พิจารณาแนวโน้มของตลาดสินค้าเกษตร ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข
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และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือให้การทํางานวิจัยน้ัน
สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าหมาย ไปพร้อมกับการรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการสอบถามและรับฟังความคิดเห็น 
ของเกษตรกรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน กรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตามจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้า
อยากให้เพ่ิมโอกาสในการพบปะกันระหว่างเกษตรกร ผู้เก่ียวข้อง 
ในธุรกิจสินค้าเกษตร และนักวิจัยให้มากขึ้น อีกทั้งเพ่ิมช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับประชาชนเพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกัน 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน 
 ในการฝึกอบรมข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับการทํางาน
ของ Public service division (PSD) ซึ่งอยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ PSD มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรบุคคล
และการวางแผนงานของภาครัฐเชิงรุก นอกจากน้ีรับผิดชอบ 
การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการหรือที่สิงคโปร์เรียกว่าหน่วยงานบริการ
สาธารณะโดยกลุ่ม Public sector transformation (Transformation 
office) การพัฒนาปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานบริการสาธารณะ
ในสิงคโปร์ เริ่ม ต้ังแต่ช่วงปี ค .ศ . 1980 เป็นต้นมา ซึ่ งระยะแรก 
ให้ความสําคัญในการลงทุนกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน
ด้านบริหารในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การประมวล
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และวิ เคราะห์ผล  การเรียกหาข้อมูลไ ด้อย่างรวดเร็ ว  รวมถึ ง 
การแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็น
รากฐานให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึง 
ช่วยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน  
 การพัฒนาปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานบริการสาธารณะ 
ในสิงคโปร์ระยะที่ 2 ดําเนินการในช่วงปี ค.ศ. 1990-2000 มีการวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะ/เกณฑ์มาตรฐานกับภาคเอกชนและต่างประเทศ
เพ่ือปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสามารถ
ในการมองอนาคตเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงมีการเพ่ิมความร่วมมือกับภาคเอกชน 
 การพัฒนาปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานบริการสาธารณะ 
ในสิงคโปร์ระยะที่ 3 หรือในปัจจุบันน้ีเน้นการพัฒนาองค์กรและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในการทํางานที่จะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามนโยบายประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric 
policy) การสร้างความเ ช่ือมั่น เ ช่ือใจให้ กับประชาชน  รวมถึง 
การทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้กับประชาชน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร
เก่ียวกับแนวคิดน้ี ข้าพเจ้าคิดว่ากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่แล้ว เช่น โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรไทยผ่าน Government 
Smart Box และโครงการแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 



  48 

Agri-Map เป็นต้น จึงอยากให้สร้างการรับรู้ของเกษตรกรโดยเพ่ิม 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์มากข้ึน และ 
มีความเห็นว่าควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลให้มากข้ึนรวมถึงใช้ในงานวิจัย นอกจากน้ีใช้เป็นช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปอีกทางหน่ึงด้วย 

การทํางานร่วมกันของหน่วยงานทุกส่วน/ฝ่าย 

 การทํางานแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึง 
ที่ทําให้สิงคโปร์ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานทุกส่วน/ฝ่ายจะทําให้สามารถมองปัญหาได้หลายมุม 
รอบด้านมากข้ึน ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม 
ไม่เกิดช่องโหว่ด้านใดด้านหน่ึง แม้ว่าการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน
หลายส่วนอาจมีข้อกังวลเก่ียวกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันที่มีจํานวน
มากขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่ง เป็นการมองปัญหาที่รอบด้านมากข้ึนและ 
ถ้าสามารถหาจุดที่พอดีในการร่วมแก้ปัญหานั้นๆ หรือในการวางแผน
งานใดงานหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดแผนงานที่มีความพร้อมใช้ ตอบโจทย์ได้
ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง
การวางแผนผังเมืองของ Urban Redevelopment Authority (URA)  
ในขั้นตอนน้ีมีหน่วยงานที่ร่วมวางแผนจํานวนมากถึง 21 หน่วยงาน เช่น 
Ministry of National Development, Housing and Developing Board, 
Building and Constructions Authority, National Environment Agency, 
Ministry of Education, Ministry of Health, Singapore Tourism 
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Board, Jurong Town Corporation เป็นต้น เพ่ือให้การวางผังเมือง
ของสิงคโปร์ตอบโจทย์การเป็นเมืองที่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัย ทํางาน 
และสันทนาการ โดยต้องรักษาความย่ังยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับใช้ในกรมวิชาการเกษตร
เก่ียวกับแนวคิดน้ี คือ ข้าพเจ้าอยากให้มีความร่วมมือกันด้านงานวิจัย
ระหว่างสํานัก/กอง/ศูนย์ภายใต้กรมวิชาการเกษตรให้มากข้ึน เพ่ือให้
สามารถทํางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในตลาด
สินค้าเกษตรได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ต้ังแต่ต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ีควรเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย
ภายนอกกรมวิชาการเกษตร เช่น หน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคโนโลยี และเช้ือพันธุกรรม โดยทําข้อตกลงให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ 
ภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นสําคัญ 

 จากการฝึกอบรมในครั้งน้ี นอกจากข้าพเจ้าได้เรียนรู้แนวคิด
และระบบการดํา เ นินงานในการปรับเปลี่ ยนพัฒนาประเทศ 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว ข้าพเจ้าได้รู้จักเพ่ือนใหม่จากต่างกรม/
กระทรวง ทําให้ได้เรียนรู้ภารกิจหน้าที่ของกรม/กระทรวงต่างๆ ด้วย 
และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือกัน การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการทํางานร่วมกันต่อไป 
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การบริหารงานวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร ์: 

ข้อพิจารณาเพื่อการประยุกต์ใช ้

ชญานิน  นุ้ยสินธุ ์
นักอักษรศาสตร์ชํานาญการ 

กรมศิลปากร 

 บทความน้ีมุ่งเสนอบทเรียน ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ
ซึ่งได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “Competency-based Development 
Programme for Government Officials from Thailand” ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2560 
ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ) โดยหลักสูตรฝึกอบรมเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นหลัก 1 ประการคือ 1. ภาวะผู้นํา 2. การปรับตัว
และความยืดห ยุ่น  และ  3.  การมีจิตมุ่ งบริการ  เ น้ือหาสาระ 
ของการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บนพ้ืนฐาน
การมุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ การฝึกอบรมมีรูปแบบ
ของการเ รียนรู้ที่หลากหลายทั้ งการบรรยาย  การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ การศึกษาดูงาน การทํางานกลุ่ม  
และเอกัตศึกษา ทั้งน้ี ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมได้มีโอกาสเดินทางไป
ทัศนศึกษายังย่านเมืองเก่าและย่านวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ 
ดังน้ัน ผู้เขียนในฐานะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมจึงขอนําเสนอภาพ
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สะท้อนของบทเรียนและประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
และการจัดการงานวัฒนธรรมที่ได้พบของสิงคโปร์ ซึ่งก่อให้เกิด 
การประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมของภาครัฐและระบบวิธีคิด
โดยรวมของสังคมไทย 

วัฒนธรรมกับรัฐ/สังคม 

 เ ป็นที่ ทราบกัน ดี ว่ า  มนุษ ย์ ดํารง ชี วิตอ ยู่บน พ้ืนฐาน 
ของวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือสิ่งที่นิยามความเป็นมนุษย์ซึ่งแยกออกจาก
สิ่งมีชีวิตอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กํากับวิธีคิด แบบแผนปฏิบัติ การสร้าง 
อัตลักษณ์ กระบวนทัศน์ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคมโลกของคน 
ในวัฒนธรรมน้ันๆ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว นิยามของวัฒนธรรมเป็นไป
ได้หลากหลายตามแต่สํานักความคิดหรือการมุ่งเน้น อย่างไรก็ดี  
เราอาจนิยามความหมายของวัฒนธรรมได้กว้างๆ โดยสรุปว่า วัฒนธรรมคือ 
ส่วนผสมของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแง่น้ี เราจะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์จะแตกต่างกัน
ไปตามสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่พวกเขาดํารงชีวิตอยู่ ย่ิงไปกว่าน้ัน 
กระทั่งลัทธิความเช่ือที่แผ่ขยายและส่งอิทธิพลต่อผู้คนต่างวัฒนธรรม 
ก็มีความแตกต่างออกไปตามแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ศาสนาพุทธ 
ก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแม้จะมีแก่นแท้บางประการ 
ที่เช่ือร่วมกันอยู่ก็ตาม หรือกรณีศาสนาอิสลามที่นับถือกันในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็แตกต่างไปจากศาสนาอิสลามในตะวันออกกลาง 
เป็นต้น 



  52 

 วัฒนธรรมกับรัฐหรือสังคมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่าง 
แยกไม่ออกมาต้ังแต่อดีต กระทั่งเมื่อเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ (modernity)  
ซึ่งเริ่มขึ้นในโลกตะวันตกต้ังแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เราจะเห็น
ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จนถึ งบทบาท ท่ี สํ า คัญอ ย่ า ง ย่ิ ง ของ วัฒนธร รม 
ต่อการสถาปนาหรือสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ (modern nation-state) ไม่ว่า 
จะเป็นประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของชาติ หรือการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคน 
ในชาติผ่านวัฒนธรรมก็ตาม ย่ิงไปกว่าน้ัน ราวคร่ึงศตวรรษมาน้ี  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ ดําเนินควบคู่ไปกับ 
การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้นทั่วโลก1  

สิงคโปร์กับการบริหารจัดการวัฒนธรรม 
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศมากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก นับเป็นเวลาเพียงครึ่งศตวรรษ 
ที่สิงคโปร์เริ่ม “สร้างชาติ” ขึ้นมาจากศูนย์หลังจากได้รับอิสรภาพ 
จากมาเลเซียใน ค.ศ. 1965 สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed 
country) ตลอดระยะเวลา 50 ปีแห่งการพัฒนาประเทศ สิงคโปร์ 
ให้ความสําคัญกับประเด็นทางวัฒนธรรมและสังคมมาโดยตลอด (แม้ว่า

                                                            
1  พิจารณาตัวอย่างแนวคิดของการพัฒนาร่วมดังกล่าวได้ใน United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. (Unesco), Cultural 
Policy : A Preliminary Study, (Paris : Imprimerie Blanchard), 1969. p. 
10-15. 
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ความสําเร็จของสิงคโปร์จะได้รับการพิจารณาไปที่ประเด็นเศรษฐกิจ
เป็นสําคัญ)  
 นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม 
ของประเทศสิงคโปร์น้ันได้รับการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี นโยบาย
และแผนงานเหล่าน้ันได้รับการริเริ่มขึ้นต้ังแต่ ค.ศ. 1959 ซึ่งเป็นเวลา
ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเอกราชจากมาเลเซียโดยสมบูรณ์ นโยบาย
และแผนงานมีทั้งแผนแม่บท (master plan) แผนปฏิบัติการ (action 
plan) และแผนงานระยะยาว โดยนโยบายวัฒนธรรมของสิงคโปร์แบ่ง
ออกเป็น 5 ช่วง ดังน้ี  
 1. ค.ศ. 1959–1965 เน้นไปท่ีการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ 
(national identity)  
 2. ค.ศ. 1965–1985 เน้นไปที่การผสานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ค.ศ. 1985–2000 เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
ประชาสังคม 
 4. ค.ศ. 2000–2010 มุ่งสร้างสิงคโปร์ให้เป็น “เมืองของโลก” 
(global city)2  
 5. ค.ศ. 2010–ปัจจุบัน ให้ความสําคัญกับชุมชน (community) 
ในการดําเนินงานวัฒนธรรม  

                                                            
2  Kong, L., "Cultural Policy in Singapore: Negotiating Economic and 
Socio-Cultural Agendas". Geoforum, 31,   no. 4 (Special Issue on 
Culture Industries and Cultural Policy : 2000), p. 409-424. 
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 นอกจากน้ี นโยบายและแผนงานด้านวัฒนธรรมในอนาคต
ของสิงคโปร์คือ การใช้ “มรดกวัฒนธรรมที่ยังคงสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิต” 
(living heritage) ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างร่วมมือกัน
ผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง3 ทั้งในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมเพ่ือรองรับนโยบาย การจัดเตรียมงบประมาณและ
กําลังคน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และร่วมมือกับภาคประชาสังคม 
 พิจารณาในเชิงสารัตถะ นโยบายวัฒนธรรมของสิงคโปร์ 
ได้จําแนกประเภทของมรดกศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างค่อนข้างละเอียด 
อันจะเป็นผลดีต่อการวิเคราะห์เพ่ือวางนโยบาย แผนงาน และ 
การบริหารจัดการในที่สุด ประเภทของมรดกศิลปวัฒนธรรมมี 5 ประเภท 
ได้แก่ 1. มรดกวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ (physical /built heritage) 
เช่น อนุสาวรีย์ อาคารอนุรักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์ 2. มรดกวัฒนธรรม 
ที่เคลื่อนย้ายได้ (movable heritage / collection) เช่น โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ประณีตศิลป์ เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 3. มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage) เช่น ภาษา เทศกาล 
การละเล่น กีฬา ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม กระทั่งลักษณะของผู้คน 
(personalities) 4. มรดกวัฒนธรรมที่เป็นเชิงพ้ืนที่ (place/precinct 
heritage) เช่น ย่านชุมชนเก่า ย่านวัฒนธรรม และ 5. มรดกวัฒนธรรม
ในชีวิตประจําวัน (everyday heritage) เช่น ความทรงจําของสังคม 

                                                            
3  พิจารณารายละเอียดใน Kinnie Ting, Heritage, (Singapore : Straits 
Times Press), 2015. 
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(social memory) วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมประชานิยม (popular 
culture) เป็นต้น4 

 การวางนโยบายและกําหนดแผนดําเนินการด้านวัฒนธรรม
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม
ของตนเป็นอย่างดีน้ัน ทําให้สิงคโปร์บริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก แม้พิจารณาอย่างผิวเผิน
อาจจะเห็นว่า ความเป็นชาติของสิงคโปร์เพ่ิงจะเร่ิมต้นขึ้นมาเพียง  
50 กว่าปี ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า แม้ประวัติศาสตร์ชาติของสิงคโปร์ 
จะมิได้ย้อนกลับไปในอดีตได้ไกลนัก อีกทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ สิงคโปร์ยังมี
เน้ือที่เล็กมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ หากทว่า
รัฐบาลสิงคโปร์สามารถประเมินจุดแข็งของตนเอง วางแผนและดําเนิน
นโยบายผ่านจุดแข็งเหล่าน้ัน รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์และเร่ืองราว 
(narrative) ของตนเองให้ผสานรับกับการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี 

ข้อพิจารณาต่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมของสิงคโปร์  
 การสร้างชาติ (state-building) ของประเทศสิงคโปร์วางอยู่
บนข้อเท็จจริงและสมมติฐานว่าด้วยความหลากหลายของชาติพันธ์ุและ
วัฒนธรรม แม้ชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีนจะเป็นสัดส่วนประชากรหลัก 
ของประเทศ ทว่ารัฐบาลสิงคโปร์ก็ให้ความสําคัญกับประชากรเช้ือสายอ่ืน
โดยเฉพาะมาเลย์ และอินเดียใต้ (ทมิฬ) ในฐานะพลเมืองผู้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศเช่นกัน จึงนํามาสู่ข้อพิจารณาถึงจุดเด่น 

                                                            
4  Kinnie Ting, Heritage, p. 23 – 33. 
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ของการบริหารจัดการหรือนโยบายวัฒนธรรมของสิงคโปร์ 3 ประการ
ดังต่อไปน้ี 
 
 ประการที่ 1 ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
ซึ่งพิจารณาได้ว่ามีความสําคัญที่สุด ดังที่กล่าวข้างต้นว่า สังคมสิงคโปร์
ต้ังอยู่บนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติและวัฒนธรรม หากแต่ภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคมก็สามารถผสานความแตกต่างดังกล่าว และ
ก่อร่างสร้าง “อัตลักษณ์ของชาติ” ท่ามกลางความหลากหลายได้ โดยนัยที่ว่า 
แต่ละกลุ่มชนและวัฒนธรรมยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
อันเป็นรากเหง้าของตนไว้ได้ตามสมควร ในขณะเดียวกันก็มีใจเปิดกว้าง 
ต่อผู้คนในวัฒนธรรมอ่ืน ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเช่นน้ี
เอ้ืออํานวยให้เกิดความบรรสานสอดคล้องกันในสังคม อันเป็นพ้ืนฐาน
ที่ดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป จุดเด่นประการแรกน้ี 
ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม อันเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
การฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. ย่านชาวอินเดีย 2. ย่านชาวมาเลย์ และ  
3. ย่านชาวจีน ซึ่งในแต่ละที่น้ัน ผู้คนยังคงดํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของตนไว้ได้อย่างค่อนข้างเหนียวแน่น แต่ก็มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
ต่อวัฒนธรรมอ่ืนและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 ประการที่ 2 ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน 
(sense of ownership/community) จุดเด่นประการน้ีสืบเน่ืองจาก
ประการแรก กล่าวคือ ความสําเร็จในการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ให้ ดํารงอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประชาชาติน้ัน ส่งผลดีเป็นอย่างย่ิง 
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ต่อการส่งเสริมให้พลเมืองเกิดความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
และตระหนักในความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของต่อสังคม 
ประเด็นน้ีได้รับการเน้นยํ้าโดยศาสตราจารย์ชิว ซูน เบ็ง (Chew Soon 
Beng) ในการนําเสนอรายงานกลุ่มเรื่อง Smart Nation ในทัศนะของ
ศาสตราจารย์ชิว ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนเป็นปัจจัย
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชาติที่สําคัญอย่างย่ิง  
 ประการที่ 3 มรดกวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน แม้สิงคโปร์
จะพยายามอ้างถึงอดีตความเป็นมาของตนที่ยาวนาน แต่ในความเป็นจริง
ก็ ต้องยอมรับว่า  ประวั ติศาสตร์ชาติของสิงคโปร์มิ ไ ด้ยาวไกล 
เหมือนประเทศอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ถึงกระน้ัน ในการตระหนักถึง
ข้อเท็จจริงน้ี สิงคโปร์ก็วางนโยบายวัฒนธรรมเสียใหม่โดยเป็นการ 
ให้ความสําคัญกับสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีดํารงอยู่ในปัจจุบัน โดยนัยหน่ึง  
สิ่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันต่างก็มีพัฒนาการที่คลี่คลายแปรเปล่ียนมาจากอดีต 
ประกอบกับการค้นหาและสร้างศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ในแง่น้ี  
การให้ความสําคัญต่อมรดกวัฒนธรรมของชีวิตประจําวันก็เป็นสิ่งที่ควรค่า 
ในอีกทางหน่ึงถือเป็นการให้ความสนใจและความสําคัญต่อ “ผู้คน”  
ที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมน้ันเองอีกด้วย5 
 
 

                                                            
5  ดูรายละเอียดโดยสังเขปของประเด็นนี้ใน Kinnie Ting, Heritage, p. 33. 
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บทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการพิจารณาการบริหารงาน
วัฒนธรรมของสิงคโปร์ 
 1. การธํารงอัตลักษณ์ท่ามกลางความหลากหลาย และ 
การดํารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นความสําเร็จอันน่าช่ืนชมของสิงคโปร์ 
ซึ่งวัฒนธรรมมีบทบาทค่อนข้างสูง ในประเด็นน้ี ประเทศไทยควรศึกษา
เรียนรู้บทเรียนเพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ต้องจัดการกับความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม หรือ
ศาสนา การพิจารณาและทําความเข้าใจเชิงลึกถึงบทบาทของวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และธรรมเนียมปฏิบัติจะช่วยให้ตระหนัก 
อย่างถ่องแท้ถึงรากเหง้าของปัญหา ส่วนแนวทางการดําเนินการหรือ
การแก้ไขปัญหาจําต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
เลือกใช้แนวทางที่มีความยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ และเหมาะสม 
กับบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่บนพ้ืนฐานการธํารงอัตลักษณ์ท่ามกลาง
ความหลากหลาย ที่สําคัญคือพิจารณาการดําเนินการบนความเป็น
ธรรม และเห็นถึงความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมประชาชาติ เน่ืองจาก
ผลสัมฤทธ์ิจากการสร้างความสมานฉันท์คือ ความก้าวหน้าและ
เสถียรภาพของชาติอย่างย่ังยืนดังตัวอย่างของสิงคโปร์น่ันเอง  
 2. วัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญในการสร้างและพัฒนาชาติ 
รวมท้ังการส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ โดยทุกภาคส่วนของสิงคโปร์
ต่างกระตุ้นซึ่งกันและกันในการต่อยอดทุนวัฒนธรรม (cultural capital)  
ให้เป็นประโยชน์ ทั้งน้ี ทุนวัฒนธรรมของสิงคโปร์น้ันหมายรวมถึงภูมิ
ปัญญาร่วมสมัย และวัฒนธรรมร่วมของประชาชน (popular culture) ด้วย 
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ดังน้ัน เราจึงเห็นว่า รัฐบาลสิงคโปร์ดําเนินการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ อาคาร
โบราณ และธรรมเนียมประเพณีเก่า ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวเ ชิง วัฒนธรรมได้อย่างดี  ควบคู่ ไปกับการสนับสนุน 
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงการจัดงานหรือเทศกาล
ทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งผลงานร่วมสมัยเหล่าน้ี
ส่งผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ได้อีกทางหน่ึง 
 3. การวางนโยบายและแผนท่ีดี ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการ
ของนโยบายและแผนงานทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์ดังกล่าวในส่วนต้น 
ทั้งน้ี นอกจากการวางแนวนโยบายการจัดการวัฒนธรรมซึ่งดําเนินการ
โดยบุคลากรและผู้เช่ียวชาญในสายงานเองแล้ว นโยบายวัฒนธรรม 
ยังสามารถได้รับการพิจารณาในภาพกว้าง และเช่ือมโยงกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย6 เน่ืองจาก
เราเห็นตัวอย่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วจํานวนมากรวมทั้งสิงคโปร์ 
ถึงบทบาทของวัฒนธรรมในฐานะส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยที่เราควรตระหนักในข้อเท็จจริงที่ว่า น่ีคือการใช้คุณค่าเชิงประยุกต์
ของวัฒนธรรม หากแต่คุณค่าที่แท้จริงของวัฒนธรรมน้ันเป็นไป 
เพ่ือเป้าหมายอ่ืนที่สูงกว่า 
 

                                                            
6  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
(Unesco), Cultural Policy : A Preliminary Study, p. 10-11 และพิจารณา
ตัวอย่างของประเด็นนี้ได้ใน p. 36-47. 
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 4. การบริหารงานวัฒนธรรมบนความยืดหยุ่นและสอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในประเด็นน้ี เราควรเรียนรู้ 
การบริหารงานภาครัฐของสิงคโปร์เพ่ือนํามาปรับใช้กับกรณีของไทย 
กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์จะดําเนินโครงการใด หรือแก้ไขปัญหา
อะไรก็ตาม จะมีการกําหนดเป้าหมายหรือการแก้ไขปัญหาเป็นตัวต้ัง 
แล้วพิจารณาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหลายกรณีมีการบูรณาการหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาดําเนินการร่วมกันในรูปของหน่วยงานพิเศษก่ึงราชการ 
(agency) ทั้งน้ี ระบบบริหารงานภาครัฐของสิงคโปร์มีความยืดหยุ่น
ค่อนข้างสูงมาก กระทั่งเปิดรับคนที่มีความสามารถจากภาคเอกชน 
เข้ามาทํางานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามแต่กรณี  
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แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การค้าสูก่ารเป็นองค์กรชี้นําเศรษฐกิจ 

การค้ามืออาชีพ และผู้กําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นเลิศ 

ชนิตา  อินปา 

สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กร 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพ่ึงพา 
การส่งออกมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของโลกท่ีสําคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยในตลาดโลก 
รวมท้ัง เพ่ือให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไป 
อย่างราบร่ืน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดต้ัง 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ขึ้นเป็นหน่วยงานราชการ
ระดับกรม ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีภารกิจหลักในการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
คือ “เป็นองค์กรหลักในการช้ีนําเศรษฐกิจการค้าไทย ที่มองไกล  
อย่างมีหลักการ” เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการช้ีนําการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
ของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน และขับเคล่ือน
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ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ วางแผนกลยุทธ์เชิงรุก
ด้านการค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล พัฒนาและสร้างเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการช้ีวัด พยากรณ์ และเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ทั้ งภายในและภายนอกที่ มี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นชาติการค้า 
และเศรษฐกิจการค้าของประเทศพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพ  
โดยสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
ประชาชนภายในประเทศ รวมท้ังสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ 
ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าโลก 
ได้เป็นอย่างดี 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีระดับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้า และสูงขึ้นตามลําดับ ดังจะเห็นได้
จากการที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีระดับรายได้ปานกลาง 
ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของกลุ่ม และอยู่ระหว่างการปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือให้
หลุดพ้นกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าว
ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้ว แต่อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจโลกและการเงิน ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 ได้ส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย จึงส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยพยายามปรับตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  
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การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ทางเศรษฐกิจให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บริหารความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถดําเนินการตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของชาติที่กําหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประเทศคู่ค้า 
และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้มากขึ้น  
 แม้ ว่าภาครัฐและภาคเอกชน จะได้ร่วมมือกัน ทําให้ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ 
ของประเทศ มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกมากข้ึนแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยง (Risks) และความท้าทายใหม่ๆ 
(New Challenges) เกิดขึ้นหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ  โดยปัจจัยภายในประเทศที่สําคัญ  ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ  ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ข้อจํากัดด้านทรัพยากรและความต้องการบริโภค 
และความไม่แน่นอนในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะ
ที่ ปัจจัยภายนอกประเทศท่ีพร้อมจะสร้างความกังวลและท้าทาย 
ต่ออนาคตของประเทศที่สําคัญ เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน 
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีต่าง  ๆอย่างเสรีภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลก 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะทําให้ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของสังคมเมือง และภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น  
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 จากสถานการณ์ ความเสี่ยง และความท้าทายต่อระบบ
เศรษฐกิจการค้าของไทยดังกล่าว ทําให้ สนค. ในฐานะผู้ กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวและ
พัฒน า แน วท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นขอ ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ 
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร 

ให้พร้อมรับมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือเป็นกําลังสําคัญ 

ในการกําหนดและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าของประเทศไปสู่เป้าหมายความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
แห่งยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถอดบทเรียน Smart Nation สู่การเป็น Smart Organization 

 นโยบาย “Smart Nation” หรือ “ชาติอัจฉริยะ” ของสิงคโปร์ 
มีแนวคิดริเริ่มในการก่อต้ังมายาวนานมากกว่า 10 ปี โดยรัฐบาลสิงคโปร์
ร่วมกับ Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) 
ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ของ Smart Nation คือ การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication 
Technology: ICT) ในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้น  
และเกิดมลพิษน้อยลง กล่าวคือ การทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ 
มีความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ 
และการแสวงหาความสุขในชีวิตมากขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีเป็นสําคัญ 
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 สิงคโปร์พัฒนาระบบ ICT โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
จุดยืนและความโดดเด่นให้กับประเทศในการเป็น “ประเทศอัจฉริยะ” 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชากรและผู้อยู่อาศัยมีความสุขและสามารถ 
ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและสมดุลภายใต้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของประชากร ด้วยเหตุน้ี 
นโยบาย Smart Nation จึงเปรียบเสมือนต้นแบบของนโยบายในการ
บริหาร จัดการองค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนของสิ งคโปร์  
โดยยึดหลัก “Smart is to satisfied user” เป็นสําคัญ  
 นอกจากนโยบาย Smart Nation ที่สามารถตอบสนอง 
ความพึงพอใจของประชากรในประเทศ และเป็นนโยบายที่สามารถกําหนด
ทิศทางของประเทศได้อย่างชัดเจนแล้ว นโยบายดังกล่าว ยังได้
ถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐภายใต้กรอบแนวคิด
การกําหนดวิสัยทัศน์ เ ชิงกลยุทธ์ที่ มีประสิท ธิภาพด้วยเช่นกัน  
โดยสิงคโปร์ได้กําหนดแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Transformation) ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523 (1980s) โดยมี
การทบทวนและกําหนดกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการปฏิรูประบบ              

การบริหารจัดการภาครัฐทุกๆ 10 ปี ซึ่งวิสัยทัศน์ของการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการภาครัฐในช่วงปี พ.ศ. 2553 (2010s) และเป็นวิสัยทัศน์ 

ที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ คือ การสร้างความไว้วางใจในการบริหารงาน 
(Trust) ของภาครัฐที่มีความเป็นหน่ึงเดียว (One Public Service) โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centricity) และมีพันธกิจในการสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการภาครัฐ ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับปัจจุบัน 
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ตลอดจนเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสําคัญ และมีเป้าหมายในการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการภาครัฐทั้งด้านการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านสร้างองค์กรภาคประชาชน และด้านการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง 

นอกจากน้ี การทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
เพ่ืออนาคต ยังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และทํางานเชิงรุก
ของรัฐบาลสิงคโปร์ เพ่ือตอบสนองพึงพอใจสูงสุดของประชาชน รวมท้ัง 
เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนได้เป็นอย่างดี  

ปรับระบบ เปลี่ยนแนวคิด พิชิตความสําเร็จของ สนค. 
 จากบทเรียนแนวคิด และความสําเร็จของรัฐบาลสิงคโปร์  
ในการวางแผนและกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) การปรับเปลี่ยนและยกระดับรูปแบบความคิด 
(Mindset Shift) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐด้วยการกําหนด
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ตลอดจนการกําหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) คนเก่ง (Talent) 
และผู้นํา (Leadership) ด้วยกรอบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติ 
ที่มีกลยุทธ์ (Strategic Management/Strategic Implementation) 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะแนวทางที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนา สนค. ได้ดังน้ี 
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1. Strategic Direction 
 การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic 

Direction) โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ริเริ่มกําหนดนโยบาย และให้บุคลากร

ทุกคนมีส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น  ทั้ งข้อ เสนอแนะ  

และข้อโต้แย้ง เพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเผยแพร่

ให้ทุกคนได้รับทราบว่าองค์กรมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  

ซึ่งเป็นการต้ังเป้าหมายในระยะยาว หรือกําหนดจุดยืนของการทํางาน 

ที่องค์กรจะก้าวไปให้ชัดเจน อันจะทําให้ทุกคนในองค์กรมุ่งไป 

ทางเดียวกัน นอกจากน้ี ควรมีการทบทวน และปรับปรุงทิศทางเชิงกลยุทธ์

ขององค์กรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ของเศรษฐกิจและสังคมโลก เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Strategic Leader 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด (Mindset) ของบุคลากร

ในองค์กรควรเริ่มต้นจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรถ่ายทอดลงมายัง

ผู้บริหารลําดับถัดมา โดยการเผยแพร่แนวความคิดในการพัฒนาและ

ปฏิรูปองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กว้างขวางและสมํ่าเสมอ ไม่เพียงแต่ต้องใช้

ทักษะในการสื่อสาร เพ่ือประกาศให้บุคลากรได้รับรู้เท่าน้ัน แต่ยังต้อง

สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานในฐานะผู้นํา และทําให้ทุกคน 

ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน

อย่างมีเป้าหมาย (Role model) สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากร 
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(Build confidence) สร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน (Motivate) และ

ไม่ยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิมๆ (Accepting new changes) 

เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leader)  

ได้อย่างแท้จริง 

3. Strategic Challenge 
 การสร้าง หรือการจัดหาแพลตฟอร์ม (Platform) ช่องทาง 

(Channel) หรืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม (Innovation 

devices) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการติดต่อสื่อสาร 

และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

challenges) ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งน้ี ควรกําหนดกลยุทธ์ในการกระตุ้น

ให้บุคลากรใช้ประโยชน์ platform ดังกล่าวอย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 

เพ่ือให้บุคลากรสามารถรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น และร่วมกันกําหนด

วิธีการรับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  

และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว   

4. Strategic Goal 
 การสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
โดยการกําหนด Career Path ที่ชัดเจนทั้งบุคลากรสายงานหลัก และ
สายงานสนับสนุน เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้
บุคลากรทั้งบุคลากรท่ัวไป และคนเก่ง (Talent) เกิดแนวคิดในการ
ทํางานภายใต้การกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง 



 
 

 

 

69 

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Organization) ควรส่งเสริมให้ 
มีการสอนงาน (Coaching) โดยอาจพิจารณาให้การสอนงานเป็นหน่ึง
ในตัวช้ีวัด (KPI) ของบุคลากรในระดับหัวหน้างาน รวมทั้ง สนับสนุน
และกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับมีการหมุนเวียนงาน (Rotation) เพ่ือ
สร้างโอกาสได้ทํางานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความสนใจ 
ซึ่งนอกจากจะทําให้บุคลากรทราบถึงศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
และมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวให้เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังเป็น 
ส่วนสําคัญที่จะทําให้บุคลากรทํางานในองค์กรได้อย่างมีความสุข  
ซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทํางานของแต่ละบุคคล
ได้อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

5. Strategic Collaboration 
 การกําหนดทิศทางการบูรณาการทํางาน เช่ือมโยง และมี
ส่วนร่วมในการทํางานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจในการทํางาน
ระหว่างทุกภาคส่วนอย่างลึกซึ้ง ร่วมกันแก้ปัญหาในระดับนโยบาย/
ระดับบริหารจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยอาจมี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น 3–6 เดือน เพ่ือเรียนรู้บทบาท ภารกิจ 
และข้อจํากัดของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังอาจริเริ่มโปรแกรมฝึกอบรม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในหัวข้อที่
ภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องการให้ภาครัฐดําเนินการในระยะ
เร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น สร้าง
การมีส่วนร่วม ฝึกฝนทักษะการบูรณาการการทํางานอย่างแท้จริง 
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รวม ท้ั งส ร้ างสั งคมแห่งการทํ า งาน เ ป็นทีม  และการยอม รับ 
ความแตกต่างระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกัน 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Collaboration) ได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน รวมท้ัง 
มีแนวโน้มประสบความสําเร็จได้ตามเป้าประสงค์ของทุกฝ่าย 
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สมรรถนะเพือ่การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชพี 

ฌานิยา  เทพนม 
พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) เป็น
หน่วยงานวิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวัง
พัฒนาเพ่ือก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”   
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นวิธีการหน่ึงที่จะนําคนพิการ 
กลับเข้าสังคม โดยคนพิการเหล่าน้ัน จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมให้น้อยที่สุด สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีเกียรติและมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในเบ้ืองต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
และจิตใจของคนพิการให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ําซ้อน 
นับเป็นการฟ้ืนฟูที่มีความสําคัญในลําดับแรกๆ ที่คนพิการต้องได้รับ 
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 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  
เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิมีจํานวนเตียงสําหรับ 
รับผู้ป่วยเข้าพักนอน จํานวน 48 เตียง นอกจากน้ียังให้บริการเฉพาะ
ทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้
การดูแล คือผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคล่ือนไหวที่เป็นสาเหตุมาจาก
โรคหลอดเลือดสมอง (CVA, Hemiplegia) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
(Spinal Cord injury) เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) ผู้พิการแขนขาขาด 
(Amputation) และผู้ป่วยที่มีอาการปวดเน่ืองจากกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น
และข้อต่อ (Musculoskeletal pain) 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นการทํางานร่วมกัน
ของทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด 
นักกายอุปกรณ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย โภชนากร นักสังคม
สงเคราะห์  และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่มีบทบาท
สําคัญในการดูแลผู้ป่วยตลอดทั้งวันและทุกวันที่ผู้ป่วยเข้าพักนอน 
ในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Competency–based 
Development Programme ณ Nanyang Technological University 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทั้งการอบรม สัมมนาในห้องเรียนและการไป
ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ เช่น Urban Redevelopment Authority 
(URA), Workforce Singapore (WSG) และ Jurong Town Corporation 
(JTC) โดยการสัมมนาในห้องเรียนน้ัน มีวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ
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จากหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ เช่นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม , ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน เน้ือหาสาระจากการอบรมและการศึกษาดูงานครอบคลุมถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีทั้ง
การพ่ึงพาอาศัยกันและอาจมีความขัดแย้งกันในบางเร่ืองเช่น ปัญหา
ทะเลจีนใต้ การสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการและการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งการประเมินศักยภาพ
เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการให้โบนัสต่างๆ 
การสัมมนาเรื่องประสบการณ์ของประเทศสิงคโปร์ในการพัฒนาให้เป็น
ประเทศอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนา Application 
ต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน 
นอกจากน้ียังมีการสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบราชการ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้บริการประชาชนแบบ one public service โดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือใจในระบบราชการ 
การสัมมนาเรื่องการพัฒนาทักษะและภาวะผู้นําเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ไม่ เ ฉพาะภาครั ฐบาลแ ต่สิ งค โปร์ ยั ง ใ ห้ความสํ าคัญ กับผู้ ที่ มี 
ความเช่ียวชาญสาขาต่างๆ โดยจะมีการสร้างแรงจูงใจให้คนกลุ่มน้ี 
มาทํางานให้กับรัฐบาลสิงคโปร์โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางานวิจัย
สาขาชีวการแพทย์ (Biomedical Research) 
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 ในหลักสูตรน้ี ยังมีการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ เช่น  
ระบบการจัดการผังเมือง (Urban Redevelopment Authority: URA) 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนเพ่ือการจัดสรรที่อยู่สําหรับ
ประชากรประเทศสิงคโปร์ การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การจัดการระบบผังเมืองด้านที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล พ้ืนที่
สวนสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชน การศึกษาดูงานด้านการจ้าง
งานของประเทศสิงคโปร์ (Workforce Singapore: WSG) โดยมีหน่วยงาน
ที่เป็นตัวกลางระหว่างคนที่ต้องการหางานและหน่วยงานหรือบริษัท 
ที่ต้องการหาคนเข้าทํางาน หน่วยงานน้ียังมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน, และมีการศึกษาดูงาน ณ นิคมเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัยด้านชีวการแพทย์ โดยนิคมวิจัยแห่งน้ีมีการจัดวางผังเมือง 
โดยออกแบบอาคารเป็นรูปทรงต่างๆ ที่ไม่ใช่ตึกทรงสี่เหลี่ยม มีการจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการผ่อนคลาย มีสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า  
เพ่ืออํานวยความสะดวกและสร้างความผ่อนคลายให้กับนักวิจัย 
และครอบครัว ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย  
 สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีการพัฒนา
ที่ก้าวหน้า มีรายได้ประชากรต่อปีเป็นลําดับต้นๆ ของโลก มีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดี ระบบการศึกษาและสาธารณสุข
มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลก การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 
ที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล ณ งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ที่สามารถนําแนวคิดมาเพ่ือพัฒนาต่อยอดในการทํางาน
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ได้คือ การนําเทคโนโลยีมาเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
เช่น การใช้ระบบการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เช่น การให้คําแนะนําผู้ป่วยใหม่ต้องการมาพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษา 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การขอรับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ เป็นต้น  
ซึ่งระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติน้ีจะสามารถช่วยให้ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่ผู้รับบริการต้องการได้ กรณีต้องการทราบข้อมูลนอกเหนือจากระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ สามารถติดต่อเพ่ือพูดคุย ซักถามกับเจ้าหน้าที่ได้       
ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัติน้ีจะช่วยให้พยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปกับ 
การตอบคําถามทางโทรศัพท์ พยาบาลจะมีเวลาที่จะพูดคุย กับผู้ที่มารับ
บริการได้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความพึงพอใจในการมารับบริการ 
เพ่ิมสูงมากขึ้น และอาจช่วยลดความตึงเครียดขณะปฏิบัติงานของพยาบาลได้ 
 เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยได้อีกรูปแบบหน่ึง
คือ การใช้ แอพพลิเคช่ัน เช่น Line ในการติดต่อระหว่างผู้ป่วย พยาบาล
และแพทย์ เช่นผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่ต้องได้รับการประเมินการหาย
ของแผลอาจถ่ายรูปแผล หรือถ่ายวีดีโอการทําแผล เพ่ือให้พยาบาล
ช่วยประเมินลักษณะแผล การหายของแผล โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทาง
มาพบพยาบาลหรือแพทย์ที่โรงพยาบาล ทําให้ช่วยประหยัดค่าเดินทางได้ 
และพยาบาลยังสามารถให้คําแนะนํากรณีผู้ป่วยทําแผลไม่ถูกวิธีหรือมี
การปฏิบัติตัวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหายของแผลช้าลง 
 เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยได้ 
ในระบบโรงพยาบาลทั่วไป คือ Smart card ซึ่งบรรจุข้อมูล ประวัติ
การเจ็บป่วย ประวัติการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
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ประวัติการรับยาจากสถานพยาบาลต่างๆ ผู้ ป่วยบางรายอาจมี 
การพบแพทย์มากกว่า 1 โรงพยาบาล การได้รับยาบางอย่างอาจมี
ความซ้ําซ้อนกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาดที่แพทย์สั่ง  
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ 
ในการรักษาของแพทย์ได้ โดยไม่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ํา ช่วยลด
ความสิ้นเปลืองทรัพยากร และผู้ป่วยไม่ต้องรับการทําหัตถการเดิมซ้ําซ้อน 
 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งน้ีที่สามารถนํามาเป็นแนวคิด
ในการผลักดันเชิงนโยบายด้านการจ้างงานคนพิการคือ รัฐบาลมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกต่อการทํางานสําหรับคนพิการ เช่น ทางลาดสําหรับ 
wheelchair ห้องนํ้าคนพิการ รวมถึงระบบขนส่งมวลชนของประเทศ
สิงคโปร์มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ซึ่งคนพิการ
สามารถเดินทางจากที่พักไปทํางานได้อย่างสะดวก 
 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ Competency Based Development 
ด้านภาวะผู้นํา การปรับตัวและความยืดหยุ่น และการมีจิตบริการ  
จากการอบรมท่ีผ่านมา หลักสูตรน้ีมีการพัฒนาให้เกิดภาวะผู้นํา  
ได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงาน การจัดการต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ของผู้ นําประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความเป็นผู้ นําที่ใส่ใจใน 
ความเป็นอยู่ของประชากรสิงคโปร์ นอกจากน้ียังได้เรียนรู้ถึงการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้นําต้องมีคุณสมบัติดังน้ี คือความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา สามารถมองปัญหาในภาพใหญ่และมองปัญหาเฉพาะจุด 
เฉพาะที่ได้ เรียกว่า Helicopter Quality ผู้นําควรมีความสามารถ 
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ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีได้ เรียกว่า 
Power of Analysis ผู้นํายังควรมีความคิดวาดฝัน (Imagination)  
บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้ (Sense of Reality) นอกจากน้ีผู้นําควรมีความสามารถ 
ในการโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเ ห็นชอบในสิ่ งที่ตนเองเสนอได้  และมี 
ความตรงไปตรงมา การพัฒนาสมรรถนะด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่น 
ที่ได้รับจากการอบรมครั้งน้ีคือ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกล 
ข้าราชการควรมีการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้
คุณภาพชีวิตของข้าราชการดีขึ้น รวมถึงทําให้คุณภาพชีวิตประชาชน 
ดีขึ้นด้วย การปรับตัวและความยืดหยุ่นในการนําเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ช่วยให้การทํางานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การทํางานและการใช้ชีวิต (Work Life Balance) ในงานการพยาบาล
ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น กรณีมีคนที่ต้องการ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ในบริเวณน้ันๆ มีบุคคลที่ผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ที่สามารถ
มาถึงตัวผู้ป่วยได้เร็วที่สุดก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง ในด้านจิตบริการน้ัน 
จากการฝึกอบรมให้ความช่ืนชมกับการมีจิตบริการของคนไทย แต่ให้
เน้นเร่ืองการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ และการให้ความสําคัญกับประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่ 
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Smart Communication in Public Organization 

ธนากิจ  สถาพรอานนท์ 

1. ที่มา 
 กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกองที่ทําหน้าที่ 
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพ่ือกําหนดนโยบาย 
แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก 
การบริหารงานและพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งให้คําปรึกษา 
เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เก่ียวกับ
การพัฒนาระบบบริหารงานและการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอของ กพม. 
 องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Public Services) 
เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ 
นันทนาการ สวนสัตว์ การอํานวยการบริการแก่ประชาชน หรือการ
ดําเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการ
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ของราชการในการบริหาร อน่ึง บริการสาธารณะขององค์การมหาชน
ต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชนซ่ึงเป็น
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยปัจจุบัน 
มีองค์การมหาชนที่จัด ต้ังตามพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน  
จํานวน 38 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
จํานวน 17 แห่ง  
 องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะทาง
สังคมและวัฒนธรรม บุคคลส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นผลงานขององค์การ
มหาชนที่ชัดเจนมากนัก และบางองค์การมหาชนก็มีความสําเร็จที่
อาจจะวัดเป็นรูปธรรมไม่ได้ รวมทั้ งมักจะมี ปัญหาในเรื่องของ 
การสื่อสารให้แก่ประชาชนท่ัวไป รับทราบถึงความสําคัญของการมีองค์การ
มหาชน หน้าที่ บทบาท ภารกิจ รวมถึงผลงานขององค์การมหาชน 
ที่มีต่อสาธารณะชน ทําให้เกิดความไม่เข้าใจต่อการจัดต้ังองค์การมหาชน 
อีกทั้งในเรื่องของค่าตอบแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
มหาชนต่างๆ ก็ยังเป็นที่สงสัยของประชาชนทั่วไปว่าการมีองค์การ
มหาชนนั้น มีความคุ้มค่าในการจัดต้ังหรือไม่ ทั้งๆ ที่งานบริการ
สาธารณะขององค์การมหาชนน้ัน อาจเป็นงานที่วัดเป็นตัวเลขในเชิง
เศรษฐกิจไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็มีความสําคัญในเชิงของความเป็นสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศที่ควรจะธํารงรักษาไว้ 
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2. แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
จากการที่ได้รับการฝึกอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เรียนรู้เรื่องราว
เก่ียวกับประสบการณ์ของสิงคโปร์ในเรื่องของ Smart Nation โดยการเน้น
ไปที่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในประเทศ  
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเอาใจใส่การแก้ปัญหาของประชาชน
ในพ้ืนที่ การปรับการใช้ชีวิตของประชาชนให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
ทุกเรื่องล้วนเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเกิดประโยชน์อย่างมากในการได้รับ
แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางาน  
 จากการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industrial 4.0) 
ทําให้สิงคโปร์ ไ ด้มีการปรับตัวทางด้านอุตสาหกรรมอย่างมาก  
และได้ทราบว่าประเทศได้เข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้ว เทคโนโลยี 
ในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของประชาชนทุกพ้ืนที่  
โดยเทคโนโลยีสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการบริการต่าง  ๆ ได้หลากหลาย
วิธีการ วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 (Industrial 4.0) จะเน้น
ไปที่การเช่ือมต่อของระบบการเดินทางขนส่งมวลชน และระบบขนส่ง 
รวมทั้งการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
 ความสัมพันธ์ของหน้าที่ของรัฐบาลสิงคโปร์และการเป็น 
Smart Nation รัฐบาลสิงคโปร์จะมีนโยบายที่สําคัญของการก้าวไปสู่ 
การเป็น Smart Nation ดังน้ี 1. Smart Governance and Smart Education  
2. Smart Healthcare 3. Smart Building 4. Smart Mobility 5. Smart 
Infrastructure 6. Smart Technology 7. Smart Energy 8. Smart Citizen   
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 ในการดําเนินการเรื่อง Smart Nation สิงคโปร์ได้มีการจัดต้ัง
หน่วยงานข้ึนมารับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว ได้แก่ Smart Nation and 
Digital Government Group (SNDGG) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยมี Singapore’s Smart Nation Program ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยใน Smart Nation Platform จะเน้นไปที่การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทําให้เกิดการเช่ือมต่อกันอย่างทั่วถึง สร้างความตระหนัก 
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูล ภายใต้ 
2 หลักการสําคัญ ดังน้ี  
 1. Connect  2. Collect & Comprehend โดยภายใต้หลักการ 
Connect น้ัน รัฐบาลพยายามจะสร้างการเช่ือมต่อไปถึงประชาชนทุกคน 

Enhance Service
Anticipatory Services 
Empowered Citizens

CREATE
Improving Citizens 

Company, Agency can act 

on the data to improve 

service 

Better Situational 

awarenesss through 

better real time data 

Wider Availability of 
connectivity to 
catalyse sensor 

department 

Operating 

Systems 

COMPREHEND
Data Sharing and Integrated 

Situational awareness platforms 

COLLECT
Data Through Mesh of Sensors nationwide

CONNECT
Providing connectivity to sensors 
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ทุกสิ่ง และทุกพ้ืนที่ในสิงคโปร์ตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของ Collect & 
Comprehend จะมีระบบปฏิบัติงานเปิดให้กับหน่วยงานของรัฐเข้ามา
ดําเนินการ ซึ่งข้อมูลสําคัญจะถูกบริหารจัดการและจัดเก็บแบบเป็น
ความลับ และแบ่งปันอย่างเหมาะสม ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ไปสู่ข้อมูล
เ ชิ งลึ ก เ พ่ือ ใ ห้ห น่วยงานของรั ฐสามารถสร้ า งการบริการที่ มี 
การตอบสนองและความคาดหวังที่มากขึ้นไปสู่ประชาชน 
 ตัวอย่างของงานบริการของภาครัฐสู่ประชาชนตามแนวนโยบาย 
Smart Nation เช่น One Ring to pay them all, Remember me, 
Mapping the future, Where’s my bus, Public Transport, Virtual 
Therapy, Senior Sensor, Phone home, Punggol pilot, Making 
a Beeline for work, Snap Away a Municipal Problem,  Etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

83 

3. สรุปแนวคิด Smart Nation in Singapore 
 3.1 Problem Base Learning : การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 3.2 Citizen Centricity : การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 3.3 One Public Service : การรวมการบริการภาครัฐ  
ณ จุดเดียว 
 3.4 Trust : การสร้างความเช่ือมั่นสู่ประชาชน 
 3.5 Connectivity : การเช่ือมโยงเครือข่ายของข้อมูล 
 3.6 Working Smarter and Better Through Technology : 
การใช้เทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 
 3.7 Communication : การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.8 Driving Change : การขับเคลื่อนไปสู่ผลสําเร็จ 

4. ข้อเสนอในการพัฒนาการสื่อสารขององค์การมหาชน (Smart 
Communication in Public Organization) 
  4.1 ควรมีการสร้างฐานข้อมูลประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียขององค์การมหาชน และควรออกแบบให้สามารถนําฐานข้อมูล
น้ันไปรวมกับฐานข้อมูลในระดับประเทศได้ 
  4.2 สร้าง Application ขององค์การมหาชน เพ่ือที่จะใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์การมหาชนกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในการจัดหาข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การมหาชน ข้อมูลด้านบริการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และความสําเร็จขององค์การมหาชน รวมไปถึง
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การมหาชนที่มีสู่สังคม ฯลฯ 



  84 

  ในการพัฒนาการสื่อสารขององค์การมหาชนให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถเข้าถึงประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง จะทําให้
บุคคลเหล่าน้ัน ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาท ภารกิจ ขององค์การ
มหาชนในประเทศไทยที่จะให้บริการภาครัฐต่อประชาชนในด้านสังคม
และวัฒนธรรมที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอ่ืนๆ และจะเป็น 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการขององค์การ
มหาชนต่อไปในอนาคต 
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บทเรียนจากสิงคโปร์ SMART NATION  
สู่แนวคดิเพือ่การบริการท่ีสะดวก  
รวดเร็วของกรมการค้าตา่งประเทศ 

ธีระเวทย์  ด่านแก้ว 

สิงคโปร์กับการพัฒนาประเทศ 
 เมื่อปี 1965 หรือ พ.ศ. 2508 “สิงคโปร์” พ้ืนที่เกาะเล็กๆ บริเวณ 
ปลายสุดของคาบสมุทรมาลายู ได้แยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซีย 
ก้าวขึ้นมาเป็นเอกราชอย่างเต็มตัวจากความขัดแย้งทางเช้ือชาติ 
ที่ประชากรส่วนใหญ่มีเช้ือสายจีนแตกต่างจากสหภาพมลายูที่คน 
ส่วนใหญ่มีเช้ือสายมาเลย์ จนมาถึงวันน้ีที่สิงคโปร์ได้รับการยกย่อง 
ในเวทีโลกในหลายๆ ด้าน จากความมานะ อุตสาหะ ที่ได้พัฒนาประเทศ 
ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และการพัฒนาคน ที่ทําให้ประเทศเล็ก  ๆ 
แห่งน้ีกลับมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เป็นศูนย์กลางทางการเงินการค้า 
และการขนส่ง ในภูมิภาคเอเชีย เป็นประเทศท่ีมีระดับการศึกษา 
ในแถวหน้าของโลก ซึ่งปัจจัยต้ังต้นสู่การพัฒนาดังกล่าวในช่วงแรกเร่ิม
ของสิงคโปร์คือทรัพยากรมนุษย์อันเป็นทรัพยากรที่รัฐบาลสิงคโปร์ 
ได้ทุ่มเทงบประมาณให้กับการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับประชากร 
ในประเทศ รวมถึงการเปิดกว้างเพ่ือดึงดูดบุคลากรหัวกะทิของโลก
มาร่วมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิงคโปร์จนนํามาซึ่งความสําเร็จดังเช่น
ปัจจุบัน สิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทําควบคู่กันไปคือการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ดีให้กับภาคธุรกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 
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และพัฒนา เพ่ือดึงดูดการค้าการลงทุนมายังสิงคโปร์จนทําให้สามารถ
ยกระดับรายได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนเพ่ือรองรับ
การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอนาคต (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: ตัวแบบการพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสิงคโปร์ 
ท่ีมา : Labour Economics and Public Policy:Managing the 

Labour Markets for Competitiveness Professor CHEW Soon Beng, 
Nanyang Technological University 

 
SMART สิงคโปร์ - SMART NATION 

 จนมาถึงวันน้ีที่สิงคโปร์ประกาศตนเองในการเป็น SMART 
NATION และจะเป็นประเทศแรกในโลกที่นําเทคโนโลยี มาปรับใช้ 
ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคมขนส่ง ความแออัด
ของประชากร การเตรียมพร้อมสําหรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
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และการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับโลก  
ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความสุขและสมดุลภายใต้การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญของประชากร พร้อมสนับสนุน
การค ้นคว้าด ้าน  Internet of Things เ พื ่อสนองทุกไลฟ์สไตล์ 
การใช้ชีวิตของประชาชน ซึ่งภายใต้แนวคิด Smart Nation น้ี รัฐบาล
สิงคโปร์ได้วางรากฐานระบบส่ือสารและสารสนเทศของประเทศ 
ให้แข่งขันได้ในระดับโลก โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
ให้ล้ําสมัย พร้อมกับให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี ทําให้เกิดการเช่ือมต่อ (Connectivity) 
โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงเสมือนเครือข่ายเดียวกันทั่วทั้งเกาะ  
เพ่ือเก็บรวบรวมวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ
อากาศ การจราจร คิวรถแท็กซี่ในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้แต่ลักษณะ
การดํารงชีวิตของประชากร แล้วลงทุนสร้าง platform เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลมหาศาลเหล่าน้ี ในวันที่โครงสร้างพ้ืนฐาน คน และข้อมูลพร้อม
สมบูรณ์ วันน้ันก็จะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นชาติอัจฉริยะ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และดึงดูด
ทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอาชีพสําคัญจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจาก 
การตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศแล้ว ยังรวมถึง 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและความสามารถ 
ในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจด้วย เพราะผู้สร้างผลผลิตและ 
ความม่ังคั่งให้กับประเทศคือภาคเอกชน เพราะผู้เล่นที่จะลงสนามแข่ง
ไม่ใช่รัฐบาลแต่คือบรรดา “ผู้ประกอบการ” ที่อยู่เบ้ืองหลังความม่ังคั่ง
ของประเทศน่ันเอง โดยประเทศที่จะมั่งคั่งได้น้ัน ต้องมีความคิดใหม่ๆ 
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ที่จะนําไปสู่การสร้าง ธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสู ง 
ผู้ประกอบการเหล่าน้ีล้วนเริ่มต้นจากการมีความคิดในการ สร้างสรรค์ 
มีนวัตกรรม มีมูลค่าเพ่ิม และสามารถทําให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ได้ทั้งสิ้น ซึ่งกลยุทธ์สําคัญที่จะนําไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
ให้สําเร็จได้คือ การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐประชาชน ธุรกิจ และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจเกิดใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีไอทีเป็นตัวขับเคล่ือน โดยภาคเอกชนจะเป็นตัวแปรสําคัญ
สูงสุดในการสร้างนวัตกรรม จากฐานข้อมูลมหาศาลท่ีภาครัฐจัดเก็บไว้ 
และนําเทคโนโลยีและข้อมูลเหล่าน้ีแปรเป็นรายได้ในเชิงพาณิชย์  
โดยรัฐบาลสิงคโปร์พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนภาคธุรกิจ ทั้งเงินทุน
และการวางกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ืออํานวยในการต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
หรือแรงงานที่มีศักยภาพ (ภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดและเป้าหมายสู่  SMART NATION ของสิงคโปร์ 
ท่ีมา : http://smartisland.com/wp-content/ 
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ภาครัฐ – ตัวแปรสําคัญสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชน 
ในเวทีโลก 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าตัวแปรสําคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของธุรกิจคือภาคราชการ (First Class Civil Service) ที่มีหน้าที่
ในการกํากับดูแล และอํานวยความสะดวก (Facilitate) เพ่ือช่วยให้
ภาคเอกชนของสิงคโปร์สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายังสิงคโปร์ สนับสนุนธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในยุค SMART NATION โดยมีภาคราชการเป็นผู้กํากับดูแล 
และใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในภาคธุรกิจต้องการ
ความรวดเร็ว และกระบวนการที่ช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอน จะเห็นว่า
เพ่ือให้เป้าหมายดังกล่าวสําเร็จได้น้ัน ในเรื่องของกฎหมายต้องทบทวน 
ยกเลิก แก้ไขคร้ังใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมของไทย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลในยุคปัจจุบันกําลังดําเนินการอยู่อย่างจริงจัง  
แต่ที่สําคัญกว่าและยากกว่าหลายเท่าคือเร่ืองของการปรับ “ทัศนคติ” 
หรือ “วิธีคิด” ของคนในระบบการเมืองและราชการไทย โดยควรหันมา
ร่วมกันสร้างทัศนคติและการทํางานโดยปรับมุมมองจากการทํางาน
แบบเดิมที่ให้ความสําคัญกับการทํางานเพียงแค่สําเร็จตามกระบวนงาน
ที่ตนได้รับมอบหมาย (Silo Mentality) มาเป็น การทํางานให้ “บรรลุผล
สําเร็จร่วมกัน” คือ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centric) มุ่งสู่
ความสุขของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งเร่ืองการนําพาสู่ 
"ระบบข้าราชการ 4.0" ไม่ใช่แค่เรื่องของ Hardware หรือระบบ เครื่องมือ
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อุปกรณ์เท่าน้ันที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพราะถึงแม้จะมี hardware ดี แต่ถ้า 
software หรือ "คน" ผู้นําพาไปสู่ 4.0 ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่อาจทําให้
ระบบประสบความสําเร็จ หรือใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้  
เมื่อศึกษาต้นแบบการนําความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการสิงคโปร์ 
จะเห็นว่านอกจากจะมี hardware ที่ดีแล้ว สิงคโปร์ยังให้ความสําคัญ
กับการพัฒนา software ด้วย โดยมีหน่วยงานช่ือว่า public service 
engagement ที่ขึ้นต่อ prime minister's office โดยตรง ทําหน้าที่
ผลักดันการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยน mind set ให้คนที่อยู่ในระบบราชการ
อีกด้วย 

กรมการค้าต่างประเทศกับงานด้านการอํานวยความสะดวกทาง
การค้า 
 กรมการค้าต่างประเทศมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารการค้า
ระหว่างประเทศ โดยการกํากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางการค้า
และบริหาร การส่งออกและนําเข้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือการกํากับดูแลหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
กฎหมายว่าด้วยการ ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้า 
ที่เพ่ิมขึ้น และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการ
การค้าสินค้าเกษตรสําคัญของประเทศทั้งข้าวและมันสําปะหลัง และ
งานด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน ซึ่งจะเห็นว่ากรมการค้าต่างประเทศ 



 
 

 

 

91 

แต่เดิมมีบทบาทในการเป็นผู้กํากับดูแล (Regulator) ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นสําคัญ จนมาถึงยุคที่ทุกประเทศท่ัวโลกต่างหันมาให้ความสําคัญ
ในเร่ืองของความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นเสมือนนักรบเศรษฐกิจที่นําพามาซึ่งผลผลิตและ 
ความมั่งคั่งให้กับประเทศ ทําให้นอกจากหน้าที่ในการเป็นผู้กํากับดูแลแล้ว  
อีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากคือด้านการอํานวย 
ความสะดวกทางการค้าให้กับภาคธุรกิจ เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (competitive advantage) ให้กับผู้ประกอบการ  
 กรมการค้าต่างประเทศมีวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าพัฒนางาน
บริการออกหนังสือสําคัญการส่งออก–นําเข้า เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ลดขั้นตอน และขานรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)           
โดยมุ่งปรับปรุงงานบริการ เพ่ือยกเลิกการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน และ
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงลดเวลาการรอรับหนังสือ
สําคัญต่างๆ เช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และคู่ค้าต่างๆ เพ่ือก้าวสู่การให้บริการแบบ Paperless ตามนโยบาย
รัฐบาลในการขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจดิจิตอลรองรับ Thailand 4.0 ช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ําซ้อน 
ไม่ต้องส่งเอกสารประกอบในรูปแบบกระดาษ และที่สําคัญสามารถส่ง
แบบคําขอได้ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งผลอนุมัติผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถนําไปดําเนินการทางพิธีการศุลกากรได้ทันที  
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บทเรียนจากสิงคโปร์สู่แนวคิดเพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็วของ
กรมการค้าต่างประเทศ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 สิงคโปร์มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศ
อัจฉริยะอันดับหน่ึงของโลก โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการช่วยลด
ต้นทุนเพ่ิมความรวดเร็วในธุรกิจ ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวน้ีจะเห็นว่า 
ในงานด้านการบริการของกรมการค้าต่างประเทศในเรื่องกระบวนการ
ส่งออกนําเข้า การขออนุญาตส่งออกนําเข้า การนําผ่าน การตรวจ
ต้นทุน การออกหนังสือรับรองผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น
กําเนิดของสินค้า การรายงานการนําเข้า ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการอํานวยความสะดวกให้กับทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการแล้ว และจากฐานข้อมูลเดิมในการ
ให้บริการดังกล่าวผู้ เขียนเห็นว่าสามารถนํามาพัฒนา platform  
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งานด้านการบริการบนแอพพลิเคช่ันที่มีความสะดวกมากขึ้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ หรือ smart phone เพ่ือลดขั้นตอนการเดินทางติดต่อ
และเวลาที่ใช้ในการดําเนินการลง โดยกรมการค้าต่างประเทศสามารถ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียน 
ผู้นําเข้าส่งออก การต่อ/จองคิวดําเนินการด้านเอกสาร หรือการจองคิว
การตรวจสอบสินค้ามาตรฐานเพ่ือส่งออก การรายงานการนําเข้าผ่าน
มือถือ การตรวจสอบสถานะของการดําเนินการด้านคําร้องต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจต้นทุน การออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า การถามตอบประเด็นคําถาม – ข้อสงสัยของผู้ประกอบการ ฯลฯ 
โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงผ่าน
แอพพลิเคช่ัน ให้บริการบนมือถือที่ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้ 
ทุกที่ทุกเวลา  
 นอกจากการมีเคร่ืองมือที่สะดวก รวดเร็วในการใช้งานของ
ผู้ประกอบการแล้ว สิ่งสําคัญในการลดขั้นตอน ลดกระบวนการซึ่งเป็น
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการคือการปรับปรุงและ
ทบทวนกฎหมายให้ มีความทันสมัย เ อ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ 
การนําเข้าส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในด้านการส่งออก
นําเข้าของผู้ประกอบการ พัฒนางานบริการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ  
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
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การนําความรู้และประสบการณ์ท่ีไดร้ับ 
จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

ท่ีรับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอแนะการเปล่ียนแปลง 

     นิพัทธา  ไชยพัฒน ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

สํานักงานประกันสังคม 

 สํานักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน 
มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารงานกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหลักประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน 
ให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตระหว่างทํางานและพ้นวัยทํางาน  
ซึ่งสํานักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองและหลักประกันสังคมแก่
ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตนท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ 
หรือตาย ที่ไม่เน่ืองจากการทํางานรวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร ชราภาพ และว่างงาน 
 วิสัยทัศน์ : ก้าวสู่องค์กรช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน 
 พันธกิจ : การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน 
โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง  
 ค่านิยม : “CHANGEs” โดยมุ่งให้บุคลากรของสํานักงาน
ประกันสังคมเป็นบุคลากร ดังน้ี    
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 Creative - สร้างสรรค์  
 Helpful-เป็นห่วงเป็นใยมีใจบริการ  
 Accountability-สํานึกรับผิดชอบ  
 Notable Leadership - เป็นผู้นําที่โดดเด่น  
 Go forward into the Digital World - ก้าวทันโลกและ
การเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล Expert & Ethics - เป็นมืออาชีพ 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม  
 Sacrifice-ทุ่มเทและเสียสละ 
 การได้โอกาสเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงาน 
ที่สําคัญของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงที่จะนําความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดทําเป็นข้อเสนอในการพัฒนาหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปองค์กร ปฏิรูปการทํางาน ให้บุคลากรสํานักงาน
ประกันสังคม ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

บทเรียนจากการฝึกอบรม  
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่เป็นเกาะเล็กๆ และมีทรัพยากร
อย่างจํากัด สิงคโปร์จึงให้ความสําคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยดําเนินการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์จากทั่วโลก เข้ามาเป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และเป็นประเทศ 
ที่ประสบความสําเร็จทางด้านการควบคุมบริหารจัดการภาครัฐ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิงคโปร์มีหน่วยงานท่ีดูแลกําลังแรงงาน ได้แก่ 
กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ (Ministry of Manpower) โดยมีหน่วยงาน 
ได้แก่ Workforce Singapore (WSG) ที่ดูแลลูกจ้างและนายจ้าง 
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ในการฝึกอบรม หางาน และพัฒนากําลังแรงงานให้ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังน้ี  
 กลยุทธ์ที่ 1 ช่วยลูกจ้างหางานโดยการปรับตัวและเติบโต
ไปด้วยกัน (Adapt and Grow) เช่น การหางานให้เหมาะสมกับ 
แต่ละบุคคล เพ่ิมทักษะให้แก่ลูกจ้างเพ่ือให้ลูกจ้างได้งานท่ีเหมาะสม
และมีความก้าวหน้าในอนาคต โดยมีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสมัครงาน
ผ่านเว็ปไซต์ Application ทางมือถือ การเป็นที่ปรึกษาเรื่องงาน  
การฝึกอบรมเร่ืองทักษะในการทํางาน รัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยนายจ้างจะเป็นคนที่ส่งให้ลูกจ้างเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง และเมื่อลูกจ้างกลับมาปฏิบัติงานแล้ว
จะมีการประเมินว่าพัฒนามากน้อยเพียงใด เพ่ือจะเพ่ิมเงินเดือนให้กับ
ลูกจ้างต่อไป เช่น โครงการ Workfare เป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐ 
ที่ช่วยลูกจ้างชาวสิงคโปร์ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,900 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน
รวมถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขที่รัฐบาลกําหนด โดยกระตุ้นให้ 
ชาวสิงคโปร์ยกระดับฝีมือโดยผ่านระบบเงินสนับสนุนและเงินออม 
หลังเกษียณอายุ ประกอบด้วย Workfare Income Supplement scheme 
(WIS) และ Workfare Training Support scheme (WTS) 
 Workfare Income Supplement scheme (WIS) เป็นการ
ช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ผ่านระบบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ 
ผู้มีงานทําโดยให้ทั้งเงินสดและเงินกองทุนสะสมเพ่ือเป็นเงินออม 
หลังเกษียณอายุ 
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 Workfare Training Support scheme (WTS) เป็นการ 
เ ติมเ ต็ม  WIS ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยส่ง เส ริมให้คนงาน 
ชาวสิงคโปร์ที่เข้าอบรมเสริมทักษะ WTS ช่วยสนับสนุนการจ้างงาน
และเพ่ิมรายได้ โดยให้เงินสนับสนุนทั้งลูกจ้างและนายจ้างร้อยละ 95 
และหากลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเต็มหลักสูตรเกณฑ์กําหนด 
ก็จะได้รับเงินรางวัล 400 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี 

ความช่วยเหลือสําหรับผู้หางาน 
 Job Preparation Support เพ่ือสร้างความพร้อมและเพ่ิม
โอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน ผู้หางานสามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ  
(Job Preparation Workshop) ที่ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสม
เพ่ือให้ผู้หางานมีความรู้ความสามารถที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ความช่วยเหลือสําหรับลูกจ้าง 
 ลูกจ้างใหม่ที่ได้รับการจ้างงานจากนายจ้างในโปรแกรม Workpro 
ซึ่งเป็นโปรแกรมให้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐให้แก่นายจ้างที่จ้างงาน
ลูกจ้างในท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน ภาครัฐจะให้เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
ให้แก่ลูกจ้างจํานวนเดือนละ 200 เหรียญสิงคโปร์ ในการเดินทาง 
มาปฏิบัติงาน  
 ลูกจ้างใหม่ที่เพ่ิงกลับเข้ามาในตลาดแรงงานจากนายจ้าง 
ในโปรแกรมโปรแกรม Workpro และยังคงทํางานอยู่จะได้รับเงินโบนัส
พิเศษไม่เกิน 1,200 เหรียญสิงคโปร์ในระยะเวลา 12 เดือน 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ช่วยธุรกิจปฏิรูปและเติบโตไปด้วยกัน (Transform 
and Grow) เช่น 
 P-Max เป็นโปรแกรมที่ช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อย (SME) ในเรื่องการจ้างงานระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ 
ผู้ ชํานาญงาน (PMEs) ผู้ประกอบการ  SMEs ที่ เข้าร่วมโครงการ 
จะได้รับการฝึกอบรม เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการทํางานกับ PMEs ที่เพ่ิงได้รับการว่าจ้าง 
ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 สิงคโปร์ 
 Job Redesign Grant เงินสนับสนุนไม่เกิน 300,000 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อบริษัท ที่ออกแบบสถานที่ทํางานเพ่ือการจ้างงานชาวท้องถิ่น 
ที่อยู่ในวัยทํางานหรือดึงดูดชาวสิงคโปร์ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานOn-the-
Job Training Allowance เงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 เหรียญสิงคโปร์
ต่อบริษัท  ที่ จ้ างและให้การฝึกอบรมชาวสิ งคโปร์ที่ กลับเข้ าสู่
ตลาดแรงงานใหม่โดยจ่ายเท่ากับค่าจ้างของลูกจ้าง 1 เดือนสูงสุด 
ไม่เกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นลูกจ้างประจํา
และได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 เดือน 
 ซึ่งทฤษฎีของ Professor CHEW Soon Beng เห็นได้ว่า
ประเทศสิงคโปร์จะพัฒนาได้น้ัน เริ่มต้นจาก (M) แรงงาน โดยการลงทุน 
ในทรัพยากรมนุษย์โดยการเพ่ิม (W) การลงทุนโดยการนําชาวต่างชาติเข้ามา
พัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดการ Knowledge Transfer ระหว่าง
ชาวต่างชาติกับชาวสิงคโปร์ โดยให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ (Foreign 
Talents) มาสอนนักศึกษา เข้ามาเป็นนักวิจัยซึ่งนโยบายการดึงดูด 
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ชาวต่างประเทศเข้ามาทํางานในสิงคโปร์ โดยการให้สวัสดิการที่ดี
สําหรับชาวต่างประเทศที่เป็นคนเก่งให้ได้ใช้ประโยชน์และได้รับ
สวัสดิการ งานบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ดี 
มีมาตรฐานเช่นเดียวกับชาวสิงคโปร์ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา 
การประกันภัย-การประกันชีวิต เป็นต้น และ (X) การลงทุนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภายในประเทศของตนเอง ผ่านการฝึกอบรมให้เกิดแรงงาน 
มีทักษะที่หลากหลาย  

 
ท่ีมา  Professor CHEW Soon Beng Deputy Director, Nanyang 

Centre for Public Administration, Nanyang Technological 

University Singapore  
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และนอกจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูประบบราชการ 
ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ทําให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนา  
รัฐบาลสิงคโปร์มีพันธกิจในการเป็น First Class Service โดยมีเป้าหมาย 
ในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และทํางานร่วมกันทั้ง
ประชาชนและภาคเอกชน โดยการรวมหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เป็น  
หน่ึงเดียว (One Public Service) เพ่ือให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน การทํางานเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centricity) 
พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในอนาคต ( Working Smarter and 
Better Through Technology) และที่สําคัญต้องทําให้ประชาชนสิงคโปร์
เช่ือมั่นและเช่ือใจในรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ (Trust) โดยคณะกรรมการ
บริการสาธารณะของสิงคโปร์ (Public Service Committee : PSC) 
ได้กําหนดคุณลักษณะของข้าราชการในสิงคโปร์ดังน้ี  

1. มีความมุ่งมั่นให้บริการประชาชน และปรับปรุงชีวิตของ
ชาวสิงคโปร์ให้ดีย่ิงขึ้น 

2. มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และมีความซื่อสัตย์สูง 
3. ใส่ใจรับฟัง และเข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชน 
4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
5. มี ค วามสามารถ ด้ านการปรั บ ตั ว ใน โลก ยุคแ ห่ ง 

การเปลี่ยนแปลง  
      นอกจากน้ี คณะกรรมการบริการสาธารณะของสิงคโปร์  
(Public Service Committee : PSC) ได้มีการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่น ให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนํา
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ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้มากย่ิงขึ้น เพ่ือมา 
รับใช้ประเทศชาติต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน  
 จากบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าประเทศ
สิงคโปร์โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งปฏิรูป
ระบบราชการให้เป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นที่ต้ัง พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รองรับประเทศไทย 4.0  
ซึ่งสํานักงานประกันสังคมมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของ
โลกปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าประสงค์เป็นองค์กรที่ดึงดูด และ
ได้รับความสนใจจากคนเก่ง และสามารถธํารงรักษาคนดีและเก่ง  
อยู่ร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดสู่องค์กรที่ ย่ังยืน   
ดัง น้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของสํานักงาน
ประกันสังคมในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบกับในระยะเวลาอันใกล้น้ี
หน่วยงานราชการก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน
ประกันสังคมต้องมีการปรับตัวในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล โดยใช้ 
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร์มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางาน จากทฤษฎีของ Professor CHEW Soon Beng  
ผู้เขียนบทความมีข้อเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
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1. การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยให้เกิดปรับตัว
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเติบโตไปพร้อมๆ กันกับ
องค์กร Adapt and Grow  

 Productive Manpower โดยต้องส่งเสริมให้ข้าราชการ
และพนักงานของสํานักงานเป็นบุคคลที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi 
Skill)  

 Innovation Workforce พัฒนากําลังแรงงานในสํานักงาน
ให้สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนางาน และส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning  

 Creative Workforce เ พ่ิ ม บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ในสายวิชาชีพที่จําเป็นต่องานประกันสังคม เช่น คณิตศาสตร์ประกันภัย  
วิศวการเงิน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข บัญชี นิติศาสตร์ กายภาพบําบัด  
อาชีวบําบัด เป็นต้น โดยผ่านการฝึกอบรมและให้ทุนอุดหนุนการศึกษา 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป  

2. การสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่ น่าอยู่เพ่ือดึงดูด
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ (Foreign Talent) หรือผู้มีศักยภาพสูงเข้ามา
ในหน่วยงาน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง Mindset คือ การเปลี่ยนแปลง
ความคิดโดยการสนับสนุนคนเก่งจากหน่วยงานภายนอกหรือต่างชาติ 
มาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และเกิด Knowledge Transfer 
เช่น สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาที่ขาดแคลน ควรจะมี 
การดึงชาวต่างชาติมาสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานประกันสังคม นอกจากน้ีการดึงคนเก่งจากภายนอกเข้ามา 
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากร
ภายนอกหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งภายในภายนอกประเทศ   
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ข้อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมควบคุมมลพิษ 

ปิณิดา  ลีลพนัง  กําแพงทอง 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

ความเป็นมา 
 ในหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ก.พ. 
หรือ Competency-based Development ที่ได้จัดโดย Nanyang 
Technological University ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ น้ันประกอบไปด้วย
หัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ 

 ASEAN – CHINA Relation: Review, Analysis, and 
Prospects 

 Personnel Management and Evaluation in Singapore 
Public Service 

 Singapore’s Experience in Smart Nation 

 Singapore’s Public Sector Transformation 

 Singapore’s Talent and Leadership Development 
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 เมื่อประมวลผลองค์ความรู้ตลอดหลักสูตรสามารถสรุปได้ว่า 
ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จในการเป็นผู้ นําทางด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศเล็กๆ ที่มีทรัพยากรจํากัดอย่างสิงคโปร์น้ัน มาจากการให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างประเทศที่เป็นหน่ึง
ในผู้นําเศรษฐกิจระดับต้นของโลก โดยระดับผู้นําประเทศมีวิสัยทัศน์ 
การเป็น Smart Nation ซึ่งใช้องค์ความรู้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1965 ที่เป็นเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษและแยกตัวจากประเทศมาเลเซีย ทั้งการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐ กระบวนการผลิตสินค้าและการดําเนินธุรกิจ 
ในภาคเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชาชน 
สอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเป็น Smart Nation  
โดยภาครัฐจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ประกอบกับการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน  
จึงส่งผลให้ประเทศมีความสามารถสูงในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า 
หลักการและเหตุผล 
 กรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรที่มีจุดแข็งในการเป็นผู้นําทาง
วิชาการในการจัดการมลพิษของประเทศ ได้รับความเช่ือถือในระดับสูง
จากหน่วยงานราชการ เอกชน รวมถึงประชาชน ในการให้ข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขปัญหามลพิษซึ่งในปัจจุบันภาคประชาชนมีความตระหนัก
และให้ความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับปัญหา
มลพิษในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น กรมควบคุมมลพิษจึงประสบ
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ปัญหาภาระงานที่มากขึ้น ประกอบกับบุคลากรที่มีจํานวนจํากัด  
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพ่ิมขึ้นให้สามารถตอบสนอง 
ต่อเหตุวิกฤตได้อย่างทันท่วงที  
 ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กรที่เป็นผู้นําในด้าน 
การจัดการมลพิษในภาครัฐ ซึ่งมีจุดแข็งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถสูง แต่ยังคงประสบปัญหาการสูญเสียบุคคลากร (Brain Drain) 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (Talented) โดยมีอัตราการโอนย้ายหรือ
ลาออกท่ีสูงสําหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลจึงมีความสําคัญเป็นลําดับแรกในการพัฒนาองค์กร เพ่ือลด 
การสูญเสียบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและเพิ่มศักยภาพให้แก่
บุคลากรปัจจุบันในการปรับปรุงกระบวนงานให้สามารถลดข้ันตอน 
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 เ ป็ น อ ง ค์ ก รที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพสู ง โ ด ย ใ ช้ น วั ต ก ร รม 
ในการดําเนินงานและประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าว ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงควรมุ่งเน้นการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
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บุคลากรท่ีมีความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและมีโลกทัศน์
ที่เปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม
ในการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ จึงขอเสนอ
แนวคิดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
 1. ระดับภาพรวมของระบบราชการ เสนอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนงานบริหารบุคลากร โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือ Human Resource Management ตามยุทธศาสตร์ที่กล่าว และ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานและการเลื่อนระดับขั้น  
จากบทเรียน Personnel Management and Evaluation in Singapore 
Public Service การประเมินผลการดําเนินงานและการเล่ือนระดับขั้น 
จะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ  
  (1) การประเมินผลการดําเนินงาน (Performance 
Appraisal) จะเป็นไปตามตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนความสําเร็จ
ของงาน หรือ KPI ซึ่งเทียบเคียงได้กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของไทย โดยผลการประเมินนอกจากจะใช้ในการข้ึนเงินเดือน
หรือให้รางวัลแล้ว ยังใช้ในการโยกย้ายบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีบุคลากรควรได้รับเพ่ือนําไปพัฒนา
ตนเองต่อไปในแต่ละปี 
  (2) การประเมินศักยภาพการเลื่อนระดับขั้น (Potential 
Appraisal)  เทียบเคียงไ ด้ กับการประเมินสมรรถนะภายใ ต้ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของไทย แต่ระบบราชการสิงคโปร์
จะแยกการประเมินน้ีออกมาจากการประเมินผลการดําเนินงานที่ใช้ 
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ในการขึ้นเงินเดือน กล่าวคือ ใช้สําหรับประเมินศักยภาพของบุคลากร
รายบุคคล ว่ามีศักยภาพในการเลื่อนระดับขั้นได้สูงสุดที่ระดับใด  
โดยคะแนนการประเมินน้ีจะถูกนํามาจัดเรียงลําดับบุคลากรภายใน
หน่วยงานโดยไม่มีการแบ่งแยกระดับขั้นของผู้ถูกประเมินและถือเป็น
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ขึ ้นสู่ระดับผู้บริหาร คุณสมบัติ 
ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพดังกล่าว เรียกโดยย่อว่า HAIR ซึ่งประกอบด้วย 

 Helicopter Quality คือ ความสามารถในการมองภาพรวม
แล้วมองเห็นจุดที่ต้องแก้ไขในภาพย่อย สามารถลดระดับลงมาแก้ไข
ปัญหาในระดับย่อยแล้วมองเห็นผลลัพธ์ที่มีต่อองค์รวมทั้งระบบได้ 
เปรียบเสมือนเฮลิคอปเตอร์ที ่บ ินอยู ่บนท้องฟ้าสามารถมองเห็น
ภาพรวมของ พื ้นที ่แล ้วสามารถลดระด ับการบ ินลงมาที ่พื ้น 
เพ่ือแก้ปัญหา และบินกลับขึ้นไปมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพรวม 
อีกคร้ัง 

 Power of Analysis คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 Imagination คือ จินตนาการ เป็นความสามารถที่จะ
คิดค้นสิ่งใหม่ อย่างไรก็ตามจินตนาการดังกล่าวต้องไม่เป็นเพียง 
ความฝัน โดยต้องมีคุณสมบัติข้อต่อไปน้ี 

 Sense of Reality คือ ความสามารถในการนําจินตนาการ 
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
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 สุดท้าย ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ HAIR ทั้ง 4 ข้อ จะสามารถข้ึนสู่
ระดับผู้บริหารได้ จะต้องประกอบด้วย Veto Qualities 2 ข้อ ได้แก่ 

 Leadership คือ  มีความเป็นผู้ นํ าสามารถสร้ าง 
แรงบันดาลใจและโน้มน้าวผู้คนได้ 

 Character คือ มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 2. ระดับหน่วยงาน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กล่าว
ข้างต้นจึงเสนอให้มีการปรับปรุงการบริหารงานบุคลากรภายใน 
กรมควบคุมมลพิษใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

 การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมรายบุคคล เสนอให้มี
การปรับปรุงให้ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เน่ืองจาก 
แต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน การจัดหลักสูตรเดียวกันให้ 
ทั้งหน่วยงานจึงไม่สามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 
โดยหลักสูตรที่แต่ละบุคคลสมควรได้รับสามารถบ่งช้ีได้จากผลการ
ประเมินรายบุคคลและสามารถปรับใช้ภายในหน่วยงานได้ทันที ทั้งน้ี 
หลักสูตรที่สมควรเป็นภาคบังคับ ได้แก่ (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สําหรับผู้ที่จบการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือให้รับทราบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ และ (2) ภาษาต่างประเทศ 
โดยการศึกษาวิจัยด้านภาษาศาสตร์ พบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จะเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการมองต่างมุม เน่ืองมาจาก 
โครงสร้างของภาษามาจากมุมมองและการรับรู้ของชนชาติน้ันๆ การได้
เรียนภาษาต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเปิดรับความเห็นที่แตกต่าง 
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จึงจัดเป็นการพัฒนาความสามารถในการรับรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ 
ให้แก่ผู้เรียน และจะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทํางาน 
โดยการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศไม่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 

 การโยกย้ายและหมุนเวียนหน้าที่การทํางาน เสนอ
ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานทุกระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย  
ในรูปแบบ on-the-job training โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มีโอกาสเรียนรู้งานของสํานัก/กอง/ฝ่าย อ่ืนๆ เป็นการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในงานของกรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสํานัก/กอง/ฝ่าย 
ภายในหน่วยงาน สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกรม สลายการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกได้ และตอบโจทย์เป้าหมายยุทธศาสตร์การประสาน 
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สําหรับแนวทาง 
การดําเนินการ อาจเริ่มจากการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในส่วนน้อยก่อน 
เช่น ระดับปฏิบัติงานทุก 2 ปี สามารถเวียนไป on-the-job training  
ในสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ระดับผู้อํานวยการส่วนมีการโยกย้ายทุก 4 ปี 
เป็นต้น หากประสบความสําเร็จ สามารถใช้เป็นโอกาสในการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง โดยการส่งเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับให้สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนอกกรม จากเดิมที่มี
เฉพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (HiPPs, New Wave, นปร.) ที่เข้าร่วมโครงการ
ของสํานักงาน ก.พ. เท่าน้ันที่ได้รับโอกาสน้ี 

 การประเมินสมรรถนะบุคลากรแบบ 360 องศา 
จากเดิมนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทั้งระบบจากหน่วยงานกลาง 
ของประเทศแล้ว ระดับหน่วยงานสามารถเพ่ิมการประเมินเฉพาะของ
หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการให้คะแนนได้ โดยการประเมิน
แบบ 360 องศา กล่าวคือ การประเมินสมรรถนะจากเจ้าหน้าที่ 
ในระดับเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับล่าง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่มี
การประสานงาน เพ่ิมเติมจากเดิมที่เป็นการประเมินจากผู้บังคับบัญชา
แต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือป้องกันผลการประเมินที่เป็นอคติได้ 

บทสรุป 
 ข้อเสนอดังกล่าวมาโดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน สามารถ
นําไปปรับใช้ได้ในทันที โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะสร้างองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 
ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและมีโลกทัศน์ที่กว้าง ซึ่งจะนําไปสู่
การคิดค้นนวัตกรรมในการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
ที่สูงขึ้นได้ แก้ไขปัญหาการจัดการกับปริมาณงานท่ีมากข้ึนด้วยจํานวน
บุคลากรที่จํากัดและสร้างองค์กรแห่งความสุข แก้ไขปัญหาการโอนย้าย
ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้ 
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การพัฒนาบคุลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

 
พนิตา  แท้เทีย่ง 

นักการข่าว ชาํนาญการ สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตร ี

 

 สํานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นองค์กรทางการข่าวฝ่ายพลเรือน
ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจด้านความมั่นคงเป็นสําคัญ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เ นิ น ง านมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งต าม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ ่งม ีย ุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั ่นคง  
การพัฒนาบุคลากรและองค์กรอยู่ตลอดเวลาเพ่ือพร้อมรับการ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เป็นภัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เป็นหน่วยข่าวที่ทันสมัย 
เพ่ือความมั่นคงของชาติและประชาชน” จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะสําหรับ
ข้าราชการภาครัฐ (The Competency-based Development Programme 
for Govern-ment Officials) โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) 
สิงคโปร์ ทําให้มองเห็นถึงแนวคิดที่ควรนํามาปรับใช้ภายในองค์กร 
จากแนวคิดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในหน่วยงานของสิงคโปร์ 
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 1. การพัฒนาบุคลากรผ่านการประเมินผลการดําเนินงาน 
 ข้าราชการพลเรือนสิงคโปร์อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
Public Service Commission (PSC) ซึ่งนําระบบการประเมินผล 
การดําเนินงานของบุคลากรมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
ข้าราชการ โดยสิงคโปร์จะใช้รูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานของ
ข้าราชการเป็น 2 ระบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) และการประเมินศักยภาพ (Potential Appraisal) สําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณจะยึดตามตัวช้ีวัด (KPIs) 
ที่ได้กําหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทําได้จริงและเป็นกระบวนการ 
ที่เปิดเผยต่อผู้รับการประเมิน  
 ในขณะที่การประเมินศักยภาพเป็นการประเมินในระดับสูง
เพ่ือกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยยึดหลัก 
ที่เรียกว่า “HAIR” ได้แก่ 1) Helicopter Quality คือ การมองเห็น
ประเด็นปัญหาที่กว้างและครอบคลุม รวมถึงสามารถลงไปแก้ไขปัญหา
ในรายละเอียดได้ เปรียบเสมือนการบินของเฮลิคอปเตอร์ 2) Power 
of Analysis คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากประเด็นใหญ่ 
ที่ซับซ้อนแยกเป็นส่วนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3) Imagination คือ 
ความสามารถในการมองเห็นในประเด็นใหม่ๆ ที่ผู้อ่ืนมองไม่เห็น และ  
4) Sense of Reality คือ ความสามารถในการนําเสนอโดยตระหนักถึง
สภาพความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ผู้รับการประเมินศักยภาพจะต้องมี
สิ่งที่สําคัญในเบ้ืองต้น 2 ประการ คือ ความเป็นผู้นําในการโน้มน้าว
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ผู้อ่ืนให้สนับสนุนแนวคิดของตนและความซื่อตรงในการทํางาน สําหรับ
การประเมินศักยภาพเป็นกระบวนการที่ไม่เปิดเผยต่อผู้รับการประเมิน  
 รูปแบบการประเมินดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น 
นอกจากจะสร้างการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือทราบถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการควบคู่ไปกับการรับรู้สภาพ
ปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถประเมินผล
การดําเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และดึงดูดบุคลากรให้มุ่ งมั่นในการทํางานในหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านผลตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน การให้โบนัส รวมถึง 
การมอบหมายการปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือการให้โอกาสการเข้าร่วม
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อข้าราชการ 
ในการนําความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพของตนและองค์กร นอกเหนือจากภารกิจ 
งานประจํา   
 หน่วยงานภาครัฐไทย รวมถึงสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  
มีรูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานของข้าราชการภายในองค์กร 
ที่คล้ายคลึงกับการประเมินผลการดําเนินงานบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการประเมินศักยภาพบุคลากร 
ยังไม่ถูกให้ความสําคัญเท่าที่ควร ส่งผลให้เส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพของผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจน รวมถึงไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจและดึงดูดบุคลากรให้มุ่งมั่นเพ่ือองค์กรได้ อีกทั้งผลตอบแทน
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ภายหลังการประเมินผลการดําเนินงานของข้าราชการยังคงให้ค่านิยม
กับเพียงเร่ืองการปรับเงินเดือนที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นหลัก ทั้งที่ยังมีผลตอบแทน
การปฏิบัติงานในรูปแบบอ่ืนที่หลากหลายดังที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าน้ี 
ดังน้ัน ควรนํารูปแบบการประเมินศักยภาพมาปรับใช้เพ่ิมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐไทย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรด้วย 
 2. ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น ผู้ นํ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ มี 
ความสามารถสูง 
 สิงคโปร์มองว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นต้นทุน 
ที่สําคัญที่มุ่งเน้นการลงทุนไปที่ขีดความสามารถและทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรภายในองค์กรโดยมีการเพ่ิมการลงทุนในต้นทุน
ดังกล่าว อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษา หรือการจัดการฝึกอบรม 
เป็นต้น โดยเพ่ิมการลงทุนสูงกว่าการลงทุนในต้นทุนที่เป็นวัตถุ เช่น 
โรงงาน และเครื่องจักรกล เป็นต้น ทั้งน้ี ทุนมนุษย์ที่มีความเช่ียวชาญ
และมีฝีมือกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 สิงคโปร์ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ในองค์กรผ่านการให้ความสําคัญใน 8 กิจกรรมหลัก เริ่มต้ังแต่การสรรหา 
(Recruitment), การรักษาคน (Retention), การวัดผล (Feedback/ 
measurement), การพัฒนาวิชาชีพ (Professional development), 
การพัฒนาความเป็นผู้นําที่มีศักยภาพสูง (Leadership/high potential 
 development), การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management), 
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การวางแผนกําลังคน (Workforce planning) และวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational culture) นอกจากน้ี สิงคโปร์ยังให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (R&D) ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทําให้สภาพเศรษฐกิจและอัตรา GDP เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 การมีกําลังคนท่ีมีการศึกษาและมีทักษะในการเปลี่ยนผ่าน
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศจากการเน้นการใช้แรงงานเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงปัจจัย
ด้านจํานวนประชากรที่มีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้
สิงคโปร์ให้ความสําคัญต่อเร่ืองกําลังคน โดยได้ริเริ่มแผนที่เรียกว่า 
“The Manpower 21 Plan” เพ่ือพัฒนากําลังคนของสิงคโปร์ให้อยู่ใน
ฐานะที่ ได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่               
ซึ่งแผนดังกล่าวจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสิงคโปร์ในการเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่สามารถแข่งขันได้ในโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
โอกาสสําหรับคนสิงคโปร์ให้ตระหนักอย่างเต็มศักยภาพว่าทุกคน
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งแนวนโยบาย Thailand 4.0 
ของไทยก็มุ่ ง เ น้นการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศ 
ที่มีรายได้สูงในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงควรเพ่ิมการลงทุน
ที่ ใ ห้ความสําคัญต่อทุนมนุษย์เช่นเดียวกับสิงคโปร์  โดยเฉพาะ 
การส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนที่มีความสามารถและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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 หน่วยงานภาครัฐไทยควรให้ความสําคัญในการดึงบุคลากร 
ที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร เริ่มต้ังแต่การสรรหา
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ภายในองค์กร นอกจากน้ี 
หน่วยงานภาครัฐควรทํางานร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนากลไก 
เพ่ือดึงดูด จัดการ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ไม่เป็นเพียง 
การดําเนินงานที่ ติดยึดอยู่กับกรอบของระบบราชการแบบเดิม  
แต่เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงตอบสนอง
ต่อการดําเนินงานของภาคเอกชนที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
ที่มี วิสัยทัศน์ อีกทั้งถือเป็นความท้าทายในการสร้างความสนใจ 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 3. การพัฒนาองค์กรโดยการปฏิรูประบบราชการ 
 สิงคโปร์ได้ปฏิรูประบบราชการต้ังแต่ทศวรรษ 1980 โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
ราชการและริเริ่มการขับเคล่ือนผลผลิตของภาครัฐโดยการสร้าง 
ทีมโปรเจคเพ่ือนําไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ต่อองค์กร การปฏิรูปในช่วงที่ 2 
ถูกกระตุ้นโดยโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร รวมถึง
ความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นและความรวดเร็วในการแบ่งปันข้อมูล โดยมี
การกํ าหนดเป็นวาระ  “Public Service for the 21st Century” 
(PS21) โดยนํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือสร้างหน่วยงานภาครัฐที่ทรงคุณค่า
สําหรับสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปในช่วงที่ 2 ต่อเน่ืองถึงช่วงที่ 3 
ต้องรอบคอบทางการเงินโดยใช้ระบบจํากัดงบประมาณ จัดทํากรอบ 
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การจัดการกําลังคน และต้ังกองทุนลงทุนขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ต้องการใช้
งบประมาณเพ่ิมเติม 
 สําหรับการปฏิรูประบบราชการในช่วงปัจจุบันของสิงคโปร์
เน้นไปที่การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ การสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน และการสร้างความเป็นองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาครัฐ 
ที่น่าเช่ือถือโดยคํานึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (One Public Service, 
Citizen-Centricity, Trust) ตามภารกิจส่งเสริมการบริการสาธารณะ 
โดยใช้นวัตกรรม การเช่ือมต่อและทํางานกับภาคประชาชน การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้การทํางานสะดวกและดีขึ้น การพัฒนาแรงบันดาลใจ
และความพร้อมสําหรับอนาคตในสถานที่ทํางาน รวมถึงการส่งต่อ 
การทํางานได้อย่างลงตัวเสมือนภาครัฐที่เป็นหน่ึงเดียว  
 ตัวอย่างหน่ึงที่เห็นได้ชัดเจนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในภารกิจส่งเสริมการบริการสาธารณะ คือ แอพลิเคช่ัน 
“ONESERVICE” ซึ่งเป็นช่องทางรับฟังเสียงตอบรับหรือร้องเรียนจาก 
ภาคประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน เพ่ือปรับปรุง 
การประสานงานและส่งต่อการบริการของเทศบาล รวมถึงติดตามมาตรฐาน
การให้บริการ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือเว็บไซต์ “MyInfo” 
เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นในการใช้งานหรือทําธุรกรรมออนไลน์ 
เพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนจากเดิมที่ ต้องกรอกข้อมูล 
ในแบบฟอร์มแต่ละหน่วยงานแยกจากกัน นํามารวมในแพลตฟอร์มเดียว 
ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่หน่วยงานภาครัฐไทยสามารถนํามา
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ประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรและองค์กรในหน่วยงาน
ภาครัฐที่ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดด้านกําลังคน 
 4. การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 สิงคโปร์ได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้เพ่ือ
สร้างประเทศให้เป็นแบรนด์ Smart Nation จนประสบความสําเร็จ 
เมื่อ 1 พ.ค. 2560 จากการที่ผู้นํามีวิสัยทัศน์มองว่าสิงคโปร์เป็นประเทศ
ขนาดเล็กที่ต้องมองหาจุดยืนบนเวทีโลก จึงวางแนวทางให้เป็นประเทศ
ดิจิทัล โดยมองว่าโลกกําลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสหากรรม ครั้งที่ 4 หรือ 
Industry 4.0 และการดํารงชีวิตของพลเมืองเข้าไปสู่ยุคของความเป็นดิจิทัล 
ในขณะน้ีจะเห็นได้ว่าผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมได้นําระบบดิจิทัล 
มาใช้ประโยชน์ อาทิ ด้านการคมคมและการขนส่ง หรือเคร่ืองจักรกล
ในโรงงาน เป็น Robot Industry ส่วนหน่ึงเน่ืองจากพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนไป ไม่ต้องการทํางานในภาคอุตสาหกรรม การทํางาน 
ของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองต่อการเป็น Smart Nation ก็เช่นเดียวกัน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข พลังงาน เทคโนโลยี การก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น โดยมีการต้ังคณะทํางานและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบต้ังแต่การวางแผน/ออกแบบ การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติ 
เพ่ือให้สิงคโปร์เป็น Smart Nation นอกจากน้ี รัฐบาลยังเข้าไปสนับสนุน
หรือลงทุนในภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
 สาระสําคัญของการเป็น Smart Nation คือ การทําให้ชีวิต
ของประชาชนดีขึ้นและมีความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังให้
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ความสําคัญกับบุคคลสูงวัยซึ่งกําลังกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ 
ของสิงคโปร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและคํานึงถึงประเด็น
สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เห็นได้ชัดประการหน่ึงของสิงคโปร์ คือ การพัฒนา 
แอพลิ เคช่ันในโทรศัพท์มือถือเพ่ือประโยชน์ในการใช้ชี วิตหรือ 
การทํางานที่คล่องตัวและปลอดภัยขึ้นของประชาชน อาทิ Life Saver, 
Beeline, Remember Me และ Snap Away รวมถึงการจ้างงานผ่านแอ
พลิเคช่ัน สิ่งสําคัญ คือ การสร้างแอพลิเคช่ันดังกล่าวให้ตอบสนอง 
การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย อย่างไรก็ตาม การเป็น Smart Nation หรือ 
Smart City ไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างได้ง่ายหากขาดการตอบสนองในการใช้งาน 
จากประชาชนจนนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยนวัตกรรมไม่ใช่เพียง
เรื่องของเทคโนโลยี แต่รวมถึงการนําไปปรับใช้เพ่ือกระตุ้นการใช้งาน
นวัตกรรมดังกล่าว 
 ตัวอย่างหนึ่งจากสิงคโปร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ คือ  
แอพลิเคช่ัน SGSecure ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2559 เพ่ือรับแจ้งข้อมูล
และเตือนภัยเก่ียวกับการก่อเหตุหรือการก่อการร้ายโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยมีช่องทางการรับข้อมูลที่หลากหลายสอดรับกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรายงาน
ด้วยข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ และพิกัดสถานที่ รวมถึงการให้ข้อมูล 
ที่จําเป็นในการสังเกตสิ่งต้องสงสัยหรือผิดปกติเพ่ือสร้างความตระหนักรู้
และป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในงานด้านความมั่นคงเพ่ือปกป้องบ้านเมืองและ
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ประเทศของตน อีกทั้งหลายประเทศใหญ่ทั่วโลกที่กลายเป็นเป้าของ
การก่อการร้าย อาทิ กรุงปารีส ฝรั่งเศส และกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  
ก็ได้พัฒนาแอพลิเคช่ันในลักษณะดังกล่าวเพ่ือนําใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 5. การคํานึงถึงอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน และยังมีข้อจํากัดในเรื่องทรัพยากร 
ธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงต่อ 
การอยู่รอดและความมั่งคั่งของชาติ ทั้งน้ี ในสถานการณ์การเมือง
ระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เกิดภาวะตึงเครียดในประเด็นทะเลจีนใต้  
ซึ่ งกลายเป็นเวทีความขัดแย้งระหว่างมหาอํานาจอย่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สิงคโปร์จะต้องศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงท่าทีจีนซึ่งมีความสําคัญและมีอิทธิพล 
ต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 สิงคโปร์มองว่าการดําเนินความสัมพันธ์และนโยบายของจีน
ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันไม่แตกต่างจากในอดีต คือ การใช้
ผลประโยชน์ทางการค้าและการให้ความช่วยเหลือเป็นธงสําคัญ จีนมี
ความสําคัญต่อสงิคโปร์ ทั้งในแง่ของการเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และ
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มหาศาล นอกจากน้ี จีนยังขยาย 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงภูมิภาคอ่ืนๆ ผ่านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะ One Belt One 
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Road Initiatives ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ริเริ่มและผลักดัน 
โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เมื่อปี 2556 ดังน้ัน ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจกลายเป็น Soft Power ของจีนในการดําเนินความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ เพ่ือไม่ให้ถูกมองเป็นภัยคุกคามจากการใช้ Hard 
Power ดังเช่นในอดีต 
 อย่างไรก็ตาม การขยายอิทธิพลของจีนที่ เ พ่ิมมากขึ้น 
ในภูมิภาคอาเซียนยังเป็นความท้าทายต่อบทบาทของสหรัฐอเมริกา  
ไม่เฉพาะการเป็นคู่แข่งทางด้านเศษฐกิจ แต่กลายเป็นคู่ขัดแย้งทาง
การเมือง โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนและเป็นปัญหามานานหลายทศวรรษ และกลับมาตึงเครียด 
อีกครั้งในปัจจุบันจากการกระทําของจีนในพ้ืนที่ความขัดแย้ง อาทิ  
การสํ ารวจ  และการ ก่อสร้ างสิ่ งปลูกสร้ าง  เ ป็น ต้น  สิ งคโปร์ 
ให้ความสําคัญต่อประเด็นดังกล่าวโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในการแสดงจุดยืนและดําเนินนโยบายต่างประเทศ ไม่ใช่ข้ออ้างทาง
ประวัติศาสตร์ ทะเลจีนใต้ควรเป็นพ้ืนที่เสรีในการเดินเรือและไม่ควร
ดําเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพ้ืนที่ความขัดแย้งเพ่ืออ้าง
อธิปไตยเหนือพ้ืนที่ ส่วนอาเซียนควรแสดงบทบาทที่เป็นกลางและ
คํานึงถึงฉันทามติเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภูมิภาค และดึง
มหาอํานาจภายนอกภูมิภาคอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาถ่วงดุล อีกทั้ง
สิงคโปร์มองว่าจีนต้องการครอบครองพื้นที่เหนือทะเลจีนใต้ด้วย
ต้องการสร้างกําลังทางทหารในทะเลจีนใต้ 
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 ในกรณีของไทยก็เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
จีนกลายเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ของประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย OBOR ของจีน โดยรัฐบาลไทยได้ 
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 
และรัฐบาลจีนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558-2565 อย่างไรก็ตาม การดําเนินนโยบายของไทยต่อประเด็น
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เป็นปัจจัยหน่ึงที่อาจส่งผลต่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศในห้วงต่อไป 

บทสรุป  
 หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงบุคลากรภายในองค์กร ต้องเตรียม
ความพร้ อมในการพัฒนาและเ พ่ิมประสิท ธิภาพการทํ า งาน 
อยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ในขณะนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เปรียบเสมือนคู่มือในการพัฒนาประเทศท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตาม รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง 
อย่างสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข้าราชการภาครัฐ 
ในครั้งน้ี ทําให้ได้รับมุมมองและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการนํามา
ปรับใช้ภายในองค์กรเ พ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ได้ในอนาคต 
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แนวคดิการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent)  
ในระดบัหน่วยงาน (กรมศุลกากร) 

   ภาณิศา   โลวตระกูล 

 ผู้เขียนบทความได้รับโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
Competency-Based Development Programme for Government 
Officials from Thailand ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 
พฤษภาคม 2560 โดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย
หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ อดีตผู้แทนเขต
หรือนักการเมือง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological 
University ซึ่งทําให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของระบบ
ข้าราชการของทั้งสองประเทศ แต่ด้วยพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่ จํานวนประชากร หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ 
การนําความสําเร็จในด้านต่างๆ ของระบบราชการสิงคโปร์มาปรับใช้ 
กับระบบราชการไทยยังคงมีข้อจํากัดในหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้และต้องการนําเสนอเป็นบทความแนวคิดที่ได้จาก
การฝึกอบรมในครั้งน้ี ได้แก่ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล
เก่ียวกับการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent) ของหน่วยงาน  
โดย ณ ที่น้ี จะกล่าวถึงการนํามาปรับใช้กับกลุ่มกําลังคนคุณภาพของ
กรมศุลกากรอันเป็นหน่วยงานของผู้เขียนบทความ 
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 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีช่ือเสียงด้านระบบการศึกษาและมีระบบ
ข้าราชการที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดย้ัง 
(ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์, สํานักงาน ก.พ. : 186) 
และเป็นประเทศท่ีให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างย่ิง 
ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสิงคโปร์ คือ การที่จะ
ทําให้ทุกคนในหน่วยงานมีศักยภาพในการพัฒนาและการทําให้ทุกคน
ตระหนักในศักยภาพสูงสุดของตนเองและสามารถทํางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และกําลังคนคุณภาพ (Talent) เป็นทรัพยากร
บุคคลกลุ่มหน่ึงที่ได้รับความสําคัญ การบริหารกําลังคนคุณภาพ มีความ
คล้ายคลึงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่จะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแคบกว่า 
กลุ่มกําลังคนคุณภาพอาจมาจากกลุ่มคนที่มีผลการศึกษาดี หรือคนที่มี
ประสบการณ์การทํางานเฉพาะด้านน้ันๆ หรือคนที่มีความต้ังใจทํางาน
ให้แก่หน่วยงาน กําลังคนคุณภาพเหล่าน้ันอาจเป็นชาวสิงคโปร์หรือ
ชาวต่างชาติก็ได้ เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
ขาดแคลน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนพัฒนากลุ่มชาวต่างชาติ 
ด้วยเช่นกันเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามที่รัฐบาล
วางแผนไว้ สําหรับแผนพัฒนากลุ่มคนคุณภาพจะถูกวางแผนให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ประเทศมีแนวโน้มจะขาดแคลนวิศวกร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศต้องการแรงงานกลุ่มน้ี รัฐบาลจะเน้นการให้ทุนการศึกษา 
ในวิชาชีพน้ีเป็นพิเศษ เพ่ือให้ตลาดแรงในอนาคตมีความสมดุล ดังน้ัน 
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หากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
กลุ่มคนคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ในส่วนของการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพของระบบ
ราชการไทย มีทั้งการให้ทุนการศึกษา การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
ที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการ ตลอดจน
การคัดเลือกข้าราชการที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
กลุ่มผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New 
Wave Leader) ผู้ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
(นปร.) ซึ่งโครงการทั้งหลายเหล่าน้ี อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในขณะที่ระบบ
ราชการของไทย หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการบุคลากร
ของตนเอง เช่น กรมศุลกากรมีสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดูแล
กิจการงานต่าง ๆ เก่ียวกับงานทรัพยากรบุคคล และขึ้นตรงกับกรมศุลกากร 
น่ันทําให้ช่องว่างในการบริหารกําลังคนคุณภาพเกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อ
ข้าราชการเหล่าน้ันเข้ามาสู่การทํางาน โดยมากแล้ว จะได้รับมอบหมายงาน
เหมือนข้าราชการท่ัวไป ไม่มีโครงการพัฒนาอ่ืนใดเป็นพิเศษสําหรับ 
กลุ่มคนคุณภาพของกรมศุลกากรแต่อย่างใด ยกเว้นกลุ่มข้าราชการ 
HiPPS ที่มีกรอบการส่ังสมประสบการณ์ชัดเจนและมีการโยกย้ายไป
เรียนรู้งานในสํานักต่างๆ แต่การมอบหมายความยากง่ายของงานมีความ
แตกต่างกันไปตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
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กลุ่มคนคุณภาพของกรมศุลกากรเหล่าน้ีควรได้รับการพัฒนาและให้
ทํางานที่ท้าทายอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพวกเขาได้ผ่านการคัดเลือก
และได้ผ่านการอบรมที่บ่งบอกได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะทํางานให้เกิด
ประโยชน์แก่กรมศุลกากร 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการบริหารกําลังคนคุณภาพของกรม
ศุลกากร เพ่ือให้กําลังคนคุณภาพได้รับการพัฒนาและทํางานให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กร มีดังน้ี 

1. การกําหนดนโยบายจากผู้บริหาร (Top-down Policy) 
การเปลี่ยนแปลงควรจะเป็นนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ อันที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และหากหน่วยงานต้องการจะ
เปลี่ยนแปลง ผู้นําจะเป็นปัจจัยที่สําคัญและจูงใจบุคคลในหน่วยงาน 
ให้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่หน่วยงานต้องการจะเปลี่ยน และผู้นํา 
ต้องกระทําเป็นแบบอย่างและต้องมีการส่ือสารที่ดีกับบุคคลในหน่วยงาน
เพ่ือทําให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งบ่อยคร้ังที่ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนตาม 
ความสําเร็จของนโยบายต่างๆ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีปัจจัยหลัก 
ที่สําคัญมาก คือ ผู้บริหารหรือผู้นํา หากผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญ
ของนโยบายและสื่อสารให้ทุกภาคส่วนขององค์กรรับทราบแนวทาง
อย่างเดียวกัน จะส่งผลให้นโยบายมีความสําเร็จมากกว่านโยบาย 
ที่ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญ  

2. แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับกลุ่มกําลังคน
คุณภาพ  
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 นอกเหนือจากการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์
จุดอ่อน – จุดแข็ง ด้านการบริหารกําลังคนคุณภาพของกรมศุลกากรแล้ว 
กรมศุลกากรควรดําเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี  

2.1 สรรหา (Recruitment)  
 จากประสบการณ์ในการทํางานและความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรม ผู้เขียนบทความมีแนวคิดว่าการสรรหากําลังคนคุณภาพ
ของกรมศุลกากร ควรมีผู้บริหารเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญ นอกเหนือจาก
การให้ความสําคัญในนโยบายแล้ว ผู้บริหารควรมีส่วนในการสรรหา
กําลังคนคุณภาพของหน่วยงาน เช่น ผู้บริหารในตําแหน่งนักบริหาร
ระดับสูง นักบริหารระดับต้น ผู้อํานวยการระดับสูง ผู้อํานวยการระดับต้น 
(นายด่านศุลกากร) จะเป็นผู้คัดเลือกกําลังคนคุณภาพจากข้าราชการ
ในสังกัด และมอบหมายให้ทํางานที่มีความยากและสําคัญ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล้ว ผู้บริหารย่อมมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลากหลายและสามารถ
เห็นได้โดยชัดเจนว่างานที่สั่งการไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานคนใดที่สามารถ
ทํางานได้ดีและโดดเด่นออกมา ในการอบรมหลักสูตรน้ี Adjuct Professor 
Chan Soo Sen ได้บรรยายว่า “บุคคลที่มีศักยภาพจะฉายแววออกมา
เมื่อพบเจอความท้าทาย บุคคลกลุ่มน้ีควรได้รับมอบหมายให้ทํางาน
หลากหลายหน้าที่เพ่ือจะได้เห็นว่าเขามีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆ หรืองานต่างๆ 
อย่างไร และจะง่ายต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคคลที่มีศักยภาพ
ควรได้รับการเล่ือนระดับ มากกว่าบุคคลที่ทํางานหนักแต่ไม่สามารถแสดง
ศักยภาพท่ีจําเป็นต่อตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ บุคคลที่ทํางานหนักเหล่าน้ัน 
ควรได้รับการตอบแทนเป็นสิ่งอ่ืน เช่น เพ่ิมเงินเดือน เพ่ิมเงินตอบแทน 
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หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ แต่หากบุคคลท่ีทํางานหนักน้ัน 
สามารถแสดงศักยภาพที่เหมาะสมกับการเล่ือนระดับ เขาควรจะได้รับ
การเลื่อนระดับเช่นกัน และบุคคลที่ควรได้รับการเลื่อนระดับ ควรเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพ ทักษะในการบริหาร ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
และทักษะทางการเมือง และสิ่งที่สําคัญคือไม่ควรเลื่อนระดับบุคคล
ไปสู่ระดับที่สูงกว่าศักยภาพของเขา” 
 อีกทั้งการทํางานร่วมกันจะทําให้ได้เห็นสิ่งที่การสอบ
สัมภาษณ์ไม่สามารถเห็นได้ เปรียบได้กับแนวความคิด Iceberg Model 
ของศาสตราจารย์ David C. McCleland ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย 
คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือนํ้า ซึ่งหมายถึงองค์ความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ ความเช่ียวชาญ (Skill) ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนที่มองเห็นได้ยาก
อยู่ใต้ผิวนํ้า ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของก้อนนํ้าแข็ง ได้แก่ สิ่งที่บุคคลมองว่า
ตนเองเป็นอย่างไร (Self–Image) สิ่งที่บุคคลให้ความสําคัญ (Values) 
อุปนิสัย (Traits) และแรงกระตุ้น (Motives) ส่วนที่อยู่ใต้นํ้าน้ีมีผลต่อ
พฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก 
(http://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/ 
aboutcompetency.pdf) ดังน้ัน การที่กําลังคนคุณภาพมาจากการสรรหา
โดยตรงของผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นผู้บริหารและได้มีการทํางานร่วมกันมา
ก่อนหน้า ย่อมจะทําให้กําลังคนคุณภาพกลุ่มน้ีมีความสามารถตรงตามที่
กรมศุลกากรต้องการที่สุด 
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 2.2 รักษาไว้ (Retention) คือ การทําให้กําลังคนคุณภาพ 
ที่ทํางานอยู่ในกรมศุลกากร รู้สึกอยากทํางานกับองค์กรต่อไปเร่ือยๆ  
ไม่อยากออกไปไหน หรือเปลี่ยนงานไปไหน อยากที่จะอยู่สร้างผลงาน
ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ  
 2.3 ผลสะท้อนกลับหรือการวัดผล (Feedback/Measurement) 
นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร
ตามปกติแล้ว กําลังคนคุณภาพควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบ 360 องศา (360 Degree Appraisal) ซึ่งระบบราชการสิงคโปร์
ได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลแบบน้ีเช่นกัน โดย Prof. Liu Hong 
ตําแหน่ง Director of Nanyang Certre for Public Administration 
ได้กล่าวว่าระบบนี้จะทําให้ทราบเสียงสะท้อนอย่างแท้จริงจากทุกคน 
และให้ข้อคิดว่าหากมีเพียง 1-2 คนกล่าวว่าคุณแย่ เขาอาจไม่ชอบคุณ
เป็นการส่วนตัว แต่คุณก็สามารถนําคําติเหล่าน้ันมาพัฒนาตัวคุณเองได้ 
แต่ถ้าหากทุกคนกล่าวว่าคุณแย่ทั้งหมด น่ันคือตัวคุณเองที่มีปัญหา  
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีผลดีในแง่การพัฒนา 
การทํางานให้ดีย่ิงขึ้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง เน่ืองจาก
ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินอาจไม่สามารถเห็นภาพที่ครบถ้วน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทั้งหมด เฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานท่ีมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก เพ่ือให้ทราบถึงสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะความสามารถและพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินจากหลายแหล่งข้อมูล ให้มีความถูกต้อง แม่นยํา และ
เช่ือถือได้ ซึ่งการประเมินแต่ละสถานภาพคือ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
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การให้เพ่ือนร่วมงานประเมิน การประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชา  
การประเมินตนเอง รวมถึงการให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินทําหน้าที่ประเมินด้วย  
 2.4 การพัฒนาความเช่ียวชาญ (Professional Development) 
กําลังคนคุณภาพจะได้รับมอบหมายงานที่สําคัญและยากขึ้น ผู้บริหาร
ควรเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
การประชุมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับโอกาส
ไปศึกษาดูงานศุลกากรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้กําลังคนคุณภาพ
มีความรู้กว้างขึ้นทั้งในด้านงานในประเทศและต่างประเทศ   
 2.5 การพัฒนาความเป็นผู้นําหรือศักยภาพ (Leadership/ 
High Potential Development) กําลังคนคุณภาพจะได้รับการอบรม
เพ่ือพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เขียนบทความมีแนวคิดที่จะนํา Skillsfuture 
Concept ของรัฐบาลสิงคโปร์มาปรับใช้ รัฐบาลสิงคโปร์จะมอบเงิน 
จํานวน 500 สิงคโปร์ดอล์ล่าร์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปให้ฝึกอบรม
หลักสูตรที่ตนสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้คนพัฒนาตนเองและให้เกิด 
การเรียนรู้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม และสําหรับกําลังคนคุณภาพแล้ว 
นอกเหนือจากการพัฒนาความเช่ียวชาญในงานแล้ว กําลังคนคุณภาพ
ควรจะได้รับงบประมาณสําหรับฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ 
ที่มีความสนใจ โดยเป็นหลักสูตรอบรมที่จัดโดยจากภายนอกหรือ
หน่วยงานเอกชน เช่น ทักษะในการบริหาร ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
และทักษะทางการเมือง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านอ่ืนๆ และรับฟัง
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แนวคิดจากภาคเอกชนว่าเขามีวิธีคิดและมุมมองต่อสิ่งต่างๆ อย่างไร 
เพ่ือนํามาปรับใช้กับงานราชการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 2.6 การบ ริหารผลการปฏิ บั ติ งาน  ( Performance 
Management) กระบวนการวางแผน (Planning) เพ่ือทําข้อตกลง
ร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง การกําหนดเป้าหมาย              
การวัดผล และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในแต่ละระดับ โดยการใช้กระบวนการบริหารจัดการ (Managing) 
เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการฝึกสอน (Coaching) และการให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งต้องมีการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน (Reviewing) อย่างเป็นทางการและรวมถึงการอภิปราย
และทําข้อตกลงเพ่ือการพัฒนา อันจะนําไปสู่การพัฒนา เพ่ือยกระดับ
ผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการทํางานที่สามารถ
บรร ลุผลสํ า เ ร็ จตาม เ ป้ าหมายที่ กํ าหนดไ ว้ ไ ด้  (http://adisonx. 
blogspot.com/2012/10/performance-management-pm.html) 
 2.7 การวางแผนกํ าลั งคน  (Workforce Planning)  
การวางกลยุทธ์ด้านกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร  
ซึ่งข้อมูลจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ระบุว่าข้าราชการกรมศุลกากรที่มี
อายุ 50 ปีขึ้นไป มีจํานวน 1,893 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08 ซึ่งบ่งบอกว่า
อีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า ข้าราชการเกือบครึ่งหน่ึงของจํานวน
ข้าราชการท้ังหมดของกรมศุลกากรจะเกษียณอายุราชการลง ซึ่งบุคคล
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เหล่าน้ีล้วนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้
สั่งสมมาตลอดระยะเวลาการทํางาน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริหาร 
ของหน่วยงาน ดังน้ัน กรมศุลกากรจึงควรเร่งพัฒนาข้าราชการท่ีมีศักยภาพ
ทดแทนตําแหน่งหลักที่สําคัญ และเพ่ือมาเรียนรู้งานและเรียนรู้แนวคิด
ของบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเหล่าน้ี กําลังคนคุณภาพทั้งกลุ่มที่มีอยู่ปัจจุบัน
และกลุ่มที่จะสรรหาเพ่ิมตามบทความเสนอแนะฉบับน้ี จะช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนได้  
 2.8 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) คือ 
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากทัศนคติของคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กร
น้ันๆ การดําเนินแผนยุทธศาสตร์สําหรับกลุ่มกําลังคนคุณภาพจําเป็น 
ต้องทําความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์กรด้วยเช่นกัน เพ่ือให้กําลังคน
คุณภาพสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ได้หน่วยงานได้ โดยการ 
ใช้เหตุผลและการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมใหม่
ที่องค์กรต้องการ ตลอดจนการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่เป็น
บวกกับกําลังคนคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ได้ให้
ความสํ าคัญ กับกรอบความ คิดของคนในหน่ วยงาน เ ช่น กัน  
การเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นทําสิ่งใด สิ่งที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยน 
กรอบความคิด  
 กรอบความคิด (Mindset) เป็นสิ่งสําคัญต่อการทํางานและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหน่วยงาน การเปลี่ยนกรอบความคิดเป็น
สิ่งยากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน แต่มีความจําเป็นต่อทุกๆ 
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การเปล่ียนแปลง กรอบความคิด คือ ความเช่ือที่มีผลต่อพฤติกรรม 
และจากงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ ช่ือว่า Carol Dweck พบว่าคน 
ที่ประสบความสําเร็จน้ันจะมีกรอบความคิดคนละแบบกับคนทั่วไป 
โดยคนท่ีประสบความสําเร็จน้ันจะมีกรอบความคิดแบบกรอบแนวคิด
แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) พวกเขาเช่ือว่าตัวเองสามารถ
พัฒนาในทักษะต่างๆ ที่ตัวเองบกพร่องได้ ในขณะที่คนทั่วไปกลับมี
กรอบความคิด แบบกรอบความคิดแบบปิดตาย (Fixed Mindset) โดยมี
ความเช่ือว่าคนเรามีทักษะที่จํากัด ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาข้ึนได้แล้ว 
(http://www.wisdommaxcenter.com/detail.php) ความท้าทายจึง
อยู่ที่ว่าเราจะทําอย่างไรให้คนของเราในทุกระดับทํางานอย่างมีเอกภาพ 
มี Mindset ใหม่ เปิดใจให้พร้อมที่จะขับเคล่ือนองค์กรไปในทิศทาง
เดียวกันด้วยพลังงานและทัศนคติที่เป็นบวก 

3. การต้ังหน่วยงานย่อย (เช่น ฝ่าย หรือ งาน) สําหรับ 
การบริหารกลุ่มกําลังคนคุณภาพ เพ่ือให้มีการวางแผนพัฒนาอย่างชัดเจน 
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยี
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารกําลังคนคุณภาพ 

4. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
เพ่ือวางแผนพัฒนาได้อย่างเป็นระบบในประเด็นที่เก่ียวข้องต่างๆ และ
เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดสิ่งตอบแทนที่กลุ่มกําลังคนคุณภาพ
ต้องการ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นการตอบแทนในรูปของเงินเสมอไป  
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการกลุ่ม
กําลังคนคุณภาพของกรมศุลกากร ได้แก่ 

1. กลุ่มกําลังคนคุณภาพ  
(1) ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (Development) 

และมีบทบาทเพ่ิมขึ้น 
(2) มีคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม ความมั่นคง และทาง

ก้าวหน้าในอาชีพ (Retention) 
(3) เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกรมศุลกากร 

(Utilization) และเป็นกําลังสําคัญให้แก่กรมศุลกากรต่อไป 
2. เมื่อมีกลุ่มกําลังคนคุณภาพของกรมศุลกากรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

แสดงว่ากรมศุลกากรมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมต่อการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
และกรมศุลกากรมีโอกาสคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดเข้าดํารงตําแหน่ง 
ที่สูงขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรและประเทศชาติต่อไป 

3. เป็นแบบอย่างในการพัฒนากําลังคนคุณภาพในหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ต่อไป 
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แนวคดิ มุมมองในการนําความรูแ้ละประสบการณ์ 
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม ณ Nanyang Technological 

University สาธารณรฐัสิงคโปร์ มาประยุกตใ์ช ้
ในงานราชการพร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนางาน 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มาลินี  รัตนนนัทพัฒน์  
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การฝึกอบรม  ณ  Nanyang Technological University 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครั้งน้ี ประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการซึ่งมีเน้ือหา
หลักสูตรเก่ียวข้องกับ 5 หัวข้อสําคัญ คือ (1) การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations หรือ ASEAN) (2) การบริหารและประเมินบุคลากร 
ในงานราชการ (3) ประสบการณ์ก้าวสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
(Smart Nation) ของประเทศสิงคโปร์ (4) การปรับเปลี่ยนองค์กร
ภาครัฐ (5) การพัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ที่มีความสามารถ (Talent) 
และการศึกษาดูงานหน่วยงานในประเทศสิงคโปร์จํานวน 4 แห่ง ได้แก่  
(1) Urban Redevelopment Authority (URA) สํานักผังเมืองซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์  
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(2) Workforce Singapore (WSG) หน่วยงานภาครัฐซึ่ งรับผิดชอบ 
ด้านการพัฒนากําลังแรงงาน (3) Jurong Town Corporation (JTC) 
หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่เป็นนักพัฒนาที่ดินที่สําคัญของสิงคโปร์
เก่ียวกับนิคมอุตสาหกรรม (4) Cultural Study (Singapore Heritage 
Walk & Appreciation) เย่ียมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และศูนย์วัฒนธรรมหลายแห่ง ทําให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
ประสบการณ์ เ ก่ียวกับการพัฒนาประเทศ องค์กรภาครัฐและ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลหลายประการ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทยได้ ดังต่อไปน้ี 

 1. แนวทางและกระบวนการวางแผน 
 เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและไม่มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและจัดสรรที่ดินเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก การพัฒนาเมืองของสิงคโปร์
เป็นไปอย่างเป็นระบบและยึดหลักแนวคิดในการพัฒนาแบบยั่งยืน  
โดยให้ความสําคัญกับ 3 องค์ประกอบ คือ 1) เศรษฐศาสตร์ คือเป็น
เมืองที่แข็งแรง สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ จะสร้างโอกาสได้มากมาย 
2) สังคม คือเป็นเมืองที่มีการออกแบบที่ดี สามารถสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้กับประชากร และ 3) สิ่งแวดล้อม คือเป็นเมืองที่มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า อย่างมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม และมี
ความรับผิดชอบ URA ทําหน้าที่ในการวางแผนให้กับเมืองตามหลัก
แนวคิดดังกล่าวโดยจะมีการวางแผนการใช้พ้ืนที่แบบแนวความคิด 
(Concept Plan) กําหนดเป็นแผนภาพใหญ่ของการพัฒนาพ้ืนที่ 
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ในระยะยาว 40-50 ปี (มีการ Reviewed ปรับปรุงแผนทุกๆ 10 ปี) 
โดยผ่านกระบวนการจากบอร์ด คณะกรรมการ และผ่านความ
เห็นชอบในการกําหนดแผนร่วมกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ก่อนที่จะนําไปจัดทํา
แผนหลัก (Master plan) ซึ่งเป็นการวางแผนโครงการและรายละเอียด 
ของแผนในระดับแต่ละพ้ืนที่ในระยะ 10-15 ปี (มีการทบทวนแผน 
ทุกๆ 5 ปี) จากน้ันจึงนําแผนไปปฏิบัติการโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามาร่วมดําเนินการในแต่ละโครงการ รวมท้ังมีระบบการควบคุม
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 จากแนวคิดการวางแผนเมืองข้างต้น ทําให้ผังเมืองสิงคโปร์
ในปัจจุบันเป็นลักษณะที่แยกพ้ืนที่เศรษฐกิจให้กระจายออกไปในหลาย
จุดของเกาะ มีการสร้างศูนย์กลางชุมชนแบบบูรณาการ โดยจัดวาง
ส่วนพักอาศัย พ้ืนที่ราชการ อาคารสถาบันให้ผสมผสานกันและ
กระจายทั่วเกาะ โดยที่ในแต่ละชุมชน มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
อย่างเพียบพร้อม อาทิ โรงเรียน ศูนย์กลางชุมชน ห้องสมุด พ้ืนที่ใช้
สอยส่วนรวมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร และศูนย์กีฬา 
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถลดปัญหาความแออัดในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี 
เพราะประชาชนในแต่ละชุมชนจะใช้บริการในชุมชนของตน อีกทั้งเป็น
การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย 
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 2. แนวคิดในการพัฒนาการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐ 
 ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ว คือ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาการปรับเปลี่ยนองค์กร 
โดยมีกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่  

- สิงคโปร์ได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องพัฒนาประเทศด้วย
ข้อจํากัดทางทรัพยากร 

- รัฐบาลสิงคโปร์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคน 
โดยถือว่าเป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่สิงคโปร์มีอยู่ วิธีการท่ีจะ
สร้างคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่รัฐคาดหวังได้ดําเนินการ
ไปโดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง 

- ภาวะผู้นําของผู้นําทุกระดับของชาติ รู้จุดแข็งจุดอ่อน
ของประเทศตนเอง มีวิสัยทัศน์ และสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ทุกคนเห็นด้วย
และคล้อยตาม กล้าตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ลังเลหรือกลัวจะ
ขัดผลประโยชน์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม  

- การพัฒนาภาวะผู้นําและผู้ที่มีความสามารถ การเห็นถึง
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นจุดเริ่มต้น 
ของแนวคิดที่ต่อยอดมาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างย่ังยืน รัฐบาลสิงคโปร์ให้
ความสําคัญกับการการพัฒนาคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ 
(Talent) โดยมีหลักการ 4 ประการคือ 1) การพัฒนากําลังคนของ
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ประเทศผ่านระบบการศึกษาและฝึกอบรมทักษะและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 2) ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ
หรือชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกมาทํางาน
ภายในประเทศ 3) นโยบายที่เป็นระบบและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และ 4) ตอบสนองต่อทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ 
ความต้องการของประชาชน 

- เ น้นการ พัฒนาการ เปลี่ ยนแปลงแบบองค์ ร วม  
ดังตัวอย่างเช่น WSG ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
กําลั งแรงงานมีหลักการทํางานโดยใช้แนวคิดการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม โดยมีจุดเน้นของการพัฒนาทั้งในส่วนของ 
ผู้หางานหรือลูกจ้าง ซึ่งเป็น Demand-side โดยช่วยเหลือผู้สมัครงาน
หรือกําลังแรงงานให้สามารถปรับตัวและเติบโตเพ่ือให้ได้งานทําและ 
มีอาชีพที่ดีขึ้น และในส่วนของนายจ้าง ซึ่งเป็น Supply-side โดย
สนับสนุนนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนให้ปรับเปล่ียนและเติบโต 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพงานและสร้างสภาวะแวดล้อมในการทํางานที่ดีขึ้น   

- การปรับกระบวนการคิด ที่มีการคิดที่ครอบคลุม 
หลายด้านทั้ง “คิดรวดเร็วและปฏิบัติเร็ว” มีการคิดเชิงระบบ มองทุกอย่าง
ในภาพรวม และทําทุกอย่างเป็นระบบ หน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ 
มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในทุกๆ ด้าน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐบาลจะมีการบริหารแบบเชิงก้าวหน้า 
สามารถปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือข้อบังคับที่ทําให้การอํานวยความสะดวก
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ทางด้านการให้บริการแก่ภาคเอกชนมีความสะดวกมากย่ิงขึ้นและเกิด
สภาพคล่องในการบริการ มีการปรับเปลี่ยนให้ทุกหน่วยงานสามารถ
หมุนเวียนงานกันได้ เพ่ือให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้งาน และเข้าใจงาน 
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับปรุงทางด้านทักษะการทํางานให้แก่
พนักงาน และส่งเสริมการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการผลิตผลงาน 

 3. วิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นประเทศอัจฉริยะ 
 วิสัยทัศน์ในการเป็น “ประเทศอัจฉริยะ” (Smart Nation) 
ของสิงคโปร์ มีเป้าหมายพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก  
ทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ บริการ และการขนส่ง รวมถึงเป็น
แหล่งดําเนินธุรกิจระดับโลก โดยนําระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทันสมัยมาใช้เช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สร้างสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และที่สําคัญคือสร้าง
โอกาสทาง ธุ ร กิจและส่ ง เส ริมผลิ ตภาพและความแข็ งแกร่ ง 
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ได้แก่ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มี
ประสิทธิภาพมาดําเนินการและอํานวยความสะดวกให้กับกิจการ 
ของรัฐและชีวิตประจําวันของประชาชน, การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
ชาวสิงคโปร์โดยการนําไอทีมาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานและใช้เวลาให้รวดเร็วขึ้น เพ่ือให้ชาวสิงคโปร์มีเวลาว่างสําหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ มีเวลาให้ครอบครัวและกิจกรรมทางสังคม,  
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้าน ICT, สนับสนุนการค้นคว้า
ด้านการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things)  
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ที่เช่ือมโยงวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างเข้าด้วยกัน
โดยอาศัยเซนเซอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายหลักของประเทศ ทั้งใน
ด้านสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย เป็นต้น กลยุทธ์
สําคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เป็นกุญแจไขไปสู่ประเทศอัจฉริยะให้สําเร็จได้  
ก็คือ การทํางานร่วมกันระหว่างประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นตัวแปร
สําคัญสูงสุดในการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดเชิงนวัตกรรม โดยเรียนรู้จากความผิดพลาด ทํางานในเชิงรุก มุ่งมั่น
พัฒนา และคํานึงถึงความต้องการของส่วนรวมเป็นสําคัญ 

 4. การบริหารและประเมินบุคลากรภาครัฐ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล
เป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของข้าราชการซึ่งเป็น 
หลักสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทําให้สิงคโปร์มีระบบการคัดเลือก
และการเลื่อนตําแหน่งข้าราชการท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม
และระบบวินัยที่เคร่งครัด และได้กําหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
บุคลากรภาครัฐโดยประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) การประเมิน
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร 
ในระบบเปิดตามตัวช้ี วัดที่ตกลงกันระหว่างผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากข้าราชการสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินรางวัลหรือการเลื่อนเงินเดือน  
2) การประเมินศักยภาพ เป็นการประเมินเพ่ือมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสมที่จะเป็นผู้นํา โดยดูจากความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ 
ศักยภาพ ทักษะ และความพร้อม เพ่ือโปรโมตหรือเลื่อนตําแหน่งงาน
ให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และ 3) คณะกรรมการจัดลําดับ 
ผลการประเมินบุคลากร เป็นการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณา
จัดลําดับข้าราชการตามผลการประเมินซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดรูปแบบ
การให้ผลตอบแทนและแนวทางพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
ข้าราชการแต่ละคน 
 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนางานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสิงคโปร์ โดยเฉพาะกรอบ
แนวคิดที่ว่า บุคคลที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งในระดับสูงไม่ใช่แค่มี
ผลการดําเนินงานที่ ดี เท่า น้ัน แต่จะต้องมีคุณสมบัติหรือทักษะ 
ที่เหมาะสมกับตําแหน่งน้ันๆ ด้วย ดังน้ันการประเมินผลการดําเนินงาน
และศักยภาพของบุคลากรจึงควรแยกจากกันและมีผลตอบแทน 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้ในการบริหาร
บุคลากรของ สกอ. ได้โดยการวางแผนการบริหารบุคลากรของ สกอ. 
ระยะยาวและกําหนดให้มีแผนพัฒนารายบุคคล ปรับปรุงระบบการ
ประเมินบุคลากรบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมโดยพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนตามผลการดําเนินงานและพิจารณาการเลื่อนตําแหน่งงาน
ตามศักยภาพหรือคุณสมบัติของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ของ สกอ. ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในเชิงลึก 
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ให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานและทันกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในอนาคต 
เ พ่ือ เ ป็นปัจจัยในการผลักดันให้ เ กิดการพัฒนาประสิท ธิภาพ 
การดําเนินงานของบุคลากรและองค์กร 

2. ปัจจุบันเทคโนโลยีนับเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 
อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สกอ. จึงควรกําหนดกลยุทธ์ 
ในการใช้ People (บุคลากรของ สกอ.) เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีความรู้และชํานาญการในเทคโนโลยีและนําไปสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น สร้างแนวทางในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเทคโนโลยี โดยการสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติในพ้ืนที่
หรืองานที่ทําเป็นประจําและใช้คนมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรืองาน 
ที่จําเป็นต้องใช้การตัดสินใจ การลดขั้นตอนของเอกสารโดยใช้
เทคโนโลยีที่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันทุกหน่วยงาน การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เป็นต้น  

3. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและนโยบายของ สกอ. 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งต้องเร่ิมจากการ
วางแผนแม่บทซึ่งเป็นแผนระยะยาวโดยต้องกําหนดแผนให้สอดรับกับ
แผนระดับชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ การแปลง 
แผนระยะยาวเป็นแผนงานโครงการเพ่ือการนําไปปฏิบัติ การดําเนินงาน 
โดยเน้นการบูรณาการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และการ
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ควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากน้ี ในทุกขั้นตอนของ
การวางแผนจะต้องมีระบบที่เรียกว่าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(Public Consultation) คือการให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงนิทรรศการ 
เวทีสาธารณะ การประชุมกลุ่มย่อย การร่วมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น เพ่ือให้แผนและนโยบายที่กําหนดสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการจึงเป็นแนวทาง
สําคัญที่ สกอ. ควรนํามาปฏิบัติเพ่ือให้สามารถกําหนดแผนและ
นโยบายที่สอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาประเทศและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนควบคู่กันไป 

4. พันธกิจสําคัญของ สกอ. คือ การกําหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความสามารถและเป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวเดินไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่ งคั่ ง  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ 
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงท่ามกลางยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วทุกๆ ด้านของศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้การดําเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปตามพันธกิจดังกล่าว สกอ. จึงควรมีแนวทางดําเนินงาน
ดังน้ี 

4.1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ
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ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึง
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

4.2 กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างสรรค์ 
เ ชิงนวัตกรรม ( Innovative) นําไปสู่การเปล่ียนแปลง (Change 
Transformation) และเน้นการทํางานร่วมกัน (Collaboration)  

4.3 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่าน
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมา
ใช้เป็นพ้ืนฐานในกระบวนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม สร้างความได้เปรียบและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

4.4 ให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือในการ
ดําเนินงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง 
การประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรในทุกระดับ ทั้งระดับหน่วยงาน ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

4.5 กําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยคํานึงถึงความต้องการของ
การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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Development Strategic Framework for Higher Education 
Sector in Thailand 

 

 
 

 
 
 

        

 
 

 

 

 



 
 

 

 

147

การพัฒนางานมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนันสนุน 
เมืองอัจฉริยะ (Smart WORKS in Smart City) 

 
อธิชา  มหาโยธา 

 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค วิสัยทัศน์ของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น คือ เป็นห้องปฏิบัติของการอ้างอิง 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งพ้ืนที่รับผิดชอบคือได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7 อันประกอบด้วย 4 จังหวัด 
คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ และมีพันธกิจ 4 ข้อ 
ประกอบด้วย 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกําหนด
มาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 

3. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
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มีบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงดังน้ี  
 1. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร 
และการชันสูตรโรค 
 2. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และ 
การชันสูตรโรค 
 3. ศึกษา  วิ เคราะห์  วิ จัยและพัฒนาองค์ความ รู้และ
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และ 
การชันสูตรโรค เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 
 4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ
และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการตรวจ วิ เคราะห์และชันสูตรโรค 
แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 นอกจากน้ียังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมงานตามนโยบาย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังมีการดําเนินโครงการ
ร่วมกันอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบและใกล้เคียงด้วย  
 จังหวัดขอนแก่นเป็นหน่ึงในสามจังหวัดของประเทศไทยที่มี
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมุ่งสู่การเป็น สมาร์ท ซิต้ี ( SMART CITY )  
ซึ่งดําเนินการในปี พ.ศ. 2560 - 2573 โดยเทศบาลนครขอนแก่น 
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จังหวัดขอนแก่น เ พ่ือสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ  
การพัฒนาในพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น เศรษฐกิจสังคมดีขึ้น  
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้ดีขึ้น โดยมีทั้งหมด  
7 สมาร์ท ได้แก่ (1) Smart People คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกัน
ในสังคม มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ คนสูงอายุ เปิดโอกาส
และสร้างสํานึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม (2) Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่ 
มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา และด้าน
สุขภาพอนามัย (3) Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน 
Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (4) Smart Economy คือ เมืองที่เอ้ือต่อการทําธุรกิจ การสร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ  
ในยุคดิจิทัล (5) Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคลอ่งตัว และมีความปลอดภัย 
(6) Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเทศบาลเล็ก
ในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์  
you pee (อยู่พ่ี) โครงการ Lora KKM ชิปอัจฉริยะ (7) Smart Education 
คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ทุกวัย อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 จากการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมุ่งสู่การเป็น SMART 
CITY ของจังหวัดขอนแก่นจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ และศูนย์วิทยาศาสตร์
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การแพทย์ที่ 7 ได้รับการประสานความร่วมมือจากเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการขับเคลื่อน  SMART CITY ดังน้ันศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จึงมีแนวทางสําหรับการเข้าร่วมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองดังกล่าว ด้วยการจัดทําโครงการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart WORKS in Smart City) โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการดําเนินการ  
มีเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ (1) Smart willing service คือ การให้บริการ
ด้วยจิตมุ่งบริการ มีความรวดเร็ว ยึดความต้องการของประชาชนหรือ 
ผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลาง (2) Smart operation network คือ 
การสร้างเครือข่ายการทํางานทั้งงานในบทบาทหน้าที่ และตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  
(3) Smart rapid responds คือ การให้การบริการที่รวดเร็ว เช่ือถือได้ 
ทั้งในงานปกติและงานในภาวะฉุกเฉิน (4) Smart knowledge 
Information คือ การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และการฝึกอบรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยระบบดิจิตอลที่รวดเร็ว ทันกาล และ
เช่ือถือได้ (5) Smart staffs คือ บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และมีความพร้อมกับการทํางานในยุคดิจิตอล  
 แผนการดําเนินโครงการเป็นเวลา 13 ปี (พ.ศ. 2561-2573) 
และแบ่งการดําเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังแสดงในภาพที่ 1 และมี
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการในแต่ละระยะอธิบายดังน้ี 
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ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561-2563 (3 ปี) 
 แผนงาน/โครงการพัฒนาการให้บริการรายงานผลด้วยระบบ
ดิจิตอล (Digital reports) เพ่ือให้หน่วยงานหรือลูกค้าที่ส่งตัวอย่าง
ตรวจ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในทุกขั้นตอนของการส่งตัวอย่างและ
การรับรายงานผลการทดสอบ รวมทั้งให้บริการจัดทําบัตรเฉพาะบุคคล 
หรือหน่วยงาน (Secured password card) สําหรับการลงทะเบียน
เข้าระบบการรายงานผล Digital reports  
 แผนการ/โครงการพัฒนานี้ จะสามารถลดปริมาณการใช้
ค่าใช้จ่ายของการรับและส่งตัวอย่าง อาทิเช่น ลดการใช้กระดาษ ลดค่าส่ง
รายงานทางโทรสาร และ ลดระยะเวลาการรอคอยการจัดส่งผลทางไปรษณีย์ 
ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ 2564-2568 (5 ปี) 
แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 3 เรื่อง 
 1. การจัดทําระบบบริการข้อมูล ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และ การฝึกอบรมสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระบบ
ดิจิตอล (Digital knowledge information) 
 2. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนางานขององค์กร ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
  2.1 การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล  และกลุ่มงาน  
เพ่ือส่งเสริมงานประจํา (Reskill training) 
  2.2 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 
เพ่ือการสื่อสาร และสนับสนุนการทํางาน และเตรียมความพร้อม
สําหรับการประสานงานในระดับสากล (English skill improvement) 
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 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขชุมชน (Thailand R & D 
network and innovation system)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงแผนการดําเนินโครงการ  Smart WORKS in Smart 

City ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2573 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 
ขอนแก่น 

 แผนงาน/โครงการ ระยะที่ 2 น้ี ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงงาน 
ที่มีอยู่เดิม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการท่ีรวดเร็ว และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการทั้งภายใน และภายนอก 
และในด้านบุคลากรจะได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ก้าวสู่ยุคดิจิตอล และการทํางานวิจัยมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและภายในประเทศ  
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ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2569-2573 ( 5 ปี)  
แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 3 เรื่อง 
 1. การจัดทําระบบบริการตอบรับข้อมูล ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ด้วยระบบดิจิตอล (Digital feedback responds) ทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 2. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมของบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนางานขององค์กร (Adapt & Grow program for staffs) 
ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
  2.1 การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลและกลุ่มงาน เพ่ือส่งเสริม 
ให้สามารถสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม นําไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
ข้าราชการ และสายงาน 
  2.2 การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเข้าสู่โครงการ/ทุนรัฐบาล ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือทุนพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Overseas  
R & D network and innovation system)   
 แผนงาน/โครงการ สุดท้ายของโครงการ Smart WORKS in 
Smart City เป็นความท้าทายอย่างย่ิงสําหรับการทํางานในยุคดิจิตอล
ที่ครบวงจร ระบบทุกระบบจะตอบสนองความต้องการของผู้มารับ
บริการด้วยดิจิตอล และบุคลากรมีศักยภาพทั้งการทํางานประจํา และ
การสร้างงานใหม่ เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมท้ังการ
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สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ และ
ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากต่างประเทศ 
นอกจากน้ีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ  
ของ ก.พ. จะเป็นการเพ่ิมโอกาสบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากข้าราชการต่างกรม ต่างกระทรวง ทําให้เกิดความเข้าใจ 
และเข้าถึงบทบาทของกันและกันมากย่ิงขึ้น ก่อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมท้ังได้มีประสบการณ์ตรงจากการไปอบรม 
ณ ต่างประเทศ ทําให้เกิดแนวคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ สําหรับการพัฒนาตน 
องค์กร และประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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“การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย กรณีศึกษา
เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์” 

 

อธึก  ประเสนมูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 กระทรวงการท่ อ ง เที่ ย วและ กีฬา เป็ นอ งค์ ก รหลั ก  
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การกีฬา และนันทนาการ 
เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
พัฒนาสังคมไทยได้อย่างย่ังยืน ซึ่งการที่กระทรวงฯ จะดําเนินการ 
ตามพันธกิจและภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน จําเป็น 
ที่จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (“Thailand 4.0”) 
ที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยเปลี่ยนจาก Traditional Services 
ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีเป้าหมายที่เก่ียวข้องคือ การสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ (Service Enhancing) ซึ่งการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ดังน้ี 



 156 

 ยุทธศาสต ร์ชา ติ  20  ปี  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิต
และบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก
และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ 
ที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจ 
ที่ เปลี่ ยนไปรวมท้ังยกระดับบริการ ท่ี เ ป็นฐานรายได้ เ ดิม  เ ช่น  
การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว จะปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืนโดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ  
(1) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  
และ (2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยการส่งเสริม
การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ พัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก ทั้งน้ีมีเป้าหมายหลักในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น รายได้จากการ
ท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: 
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TTCI) ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ 30 ซึ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 4.0 
จะเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาจัดอันดับของ TTCI 

สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศ
สิงคโปร์ 
 จากข้อมูลดัชนี Travel & Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) ประจําปี 2560 โดย World Economic Forum จัดอันดับให้
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 34 จากจํานวนทั้งหมด 136 ประเทศ สูงขึ้น
จากอันดับที่ 35 ในครั้งที่ผ่านมาทั้งน้ีสามารถจําแนกผลการจัดอันดับ
ในประเด็นที่สําคัญ ได้ดังน้ี 

 ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์

ภาพรวม 4.4 คะแนน 4.9 คะแนน

อันดับ TTCI  อันดับ 34 อันดับ 13

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 29,923,185 คน 12,051,929 คน

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 44,553 million 

US $ 

16,743million US$

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

1,489 US $ 1,389 US $

สัดส่ วนของรายไ ด้ ด้านการ

ท่องเที่ยวต่อ GDP 

9.3 % 4.8 %
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ประเด็นที่สําคัญ

การให้ความสําคัญต่อการ

ท่องเที่ยวของประเทศ

(Prioritization of Travel & 

Tourism) 

อันดับ 34 อันดับ 2

ความพร้อมด้าน ICT ของประเทศ

(ICT readiness) 

อันดับ 58 อันดับ 14

ความมั่นคงปลอดภัย (Safety 

and security) 

อันดับ 118 อันดับ 6

โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทาง

บกและทางนํ้า (Ground and 

port infrastructure) 

อันดับ 72 อันดับ 2

โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ

ด้านการท่องเที่ ยว  (Tourist 

service infrastructure) 

อันดับ 16 อันดับ 24
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 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นในประเด็นเฉพาะ
เรื่องที่น่าสนใจ 5 หัวข้อ จากการประเมินทั้งหมด 14 หัวข้อ โดยหาก
จะให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 คือให้ประเทศไทยมีอันดับ TTCI ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ 30 น้ัน 
จําเป็นจะต้องมีคะแนนรวมอยู่ที่ 4.5 ขึ้นไปซึ่งประเมินจากคะแนน
ทั้งหมด 136 ประเทศโดยประเทศไทยได้ 4.4 คะแนน  ดังน้ัน หากได้มี
การขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นที่เก่ียวข้องจะสามารถให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวไทย กรณีศึกษา
ประเทศสิงคโปร์ 
 ประเด็นที่สําคัญจากผลการประเมินของ World Economic 
Forum โดยพิจารณาดัชนี TTCI ดังที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน ในรายละเอียด
ของแต่ละประเด็นสามารถนําความรู้จากการไปฝึกอบรมสําหรับ
ข้าราชการประเภทชํานาญการ ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปี พ.ศ. 2560  
ณ ประเทศสิงคโปร์ และจากการค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง นํามาเป็น
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นสําคัญ 
ทั้งน้ี มีเพียงโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว เท่าน้ัน 
ที่ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าประเทศสิงคโปร์  
 1) ประเด็นการให้ความสําคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศ 
(Prioritization of Travel & Tourism) โดยเกณฑ์การประเมินของ 
TTCI จะพิจารณาจากการให้ความสําคัญของรัฐบาลต่อการส่งเสริม
ด้านการท่องเท่ียว ซึ่งมี 6 หัวข้อย่อย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น 
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การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในหัวข้อย่อยน้ี
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 80 ส่วนประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 7 ทั้งน้ี 
การพัฒนาของประเทศสิงคโปร์ จะสามารถศึกษาได้จากการลงทุน
สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ โดยการถมทะเลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และสร้าง
แหล่งท่องเที่ยว เช่น สวน Gardens by the Bay แหล่งช้อปปิ้งและ
คาสิโน Marina Bay Sands ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นจํานวนมากและสร้างรายได้เข้าประเทศ หรือ
แม้กระทั่งการปรับปรุงเมือง สถานที่ด้ังเดิมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น การปรับปรุงท่าเรือ Clarke Quay หรือการปรับปรุงย่านเมืองเก่า 
Arab Street ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยควรที่จะส่งเสริม
การลงทุนภาคการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
Man made ให้เพ่ิมมากขึ้น หรือพัฒนาย่านเมืองเก่าที่อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมให้ เป็นแหล่งท่องเ ท่ียวใหม่ เ พ่ือเ พ่ิมแหล่งดึงดูด
นักท่องเท่ียวซึ่ งหมายถึงการใช้จ่ายและพักอาศัยที่ เ พ่ิมขึ้นของ
นักท่องเท่ียว หรือการลงทุนเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ให้ได้มาตรฐานสากล ก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลถึง 
ส่วนที่เก่ียวข้องในเรื่องการสร้างความประทับใจ และการเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 2) ความพร้อมด้าน ICT ของประเทศ (ICT readiness) โดย
เกณฑ์การประเมินของ TTCI จะพิจารณาจากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT รวมถึงการใช้งานอย่างแพร่หลายของภาคประชาชน
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และภาคธุรกิจ ซึ่งมี 8 หัวข้อย่อยโดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ความ
ครอบคลุมของเครือข่ายสัญญาณมือถือ (Mobile network coverage) 
ซึ่งประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศมีขนาดเล็ก 
ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 98 อย่างไรก็ตามข้อควรพิจารณาคือ  
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวพ่ึงพาสื่อดิจิทัลสําหรับการเดินทางเพ่ิมขึ้น 
อย่างมากโดยเฉพาะการใช้ Smart phone เพ่ือแนะนําการเดินทางท่องเที่ยว 
ดังจะเห็นได้จากแอพพลิเคช่ัน Just Go La ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้ใช้ 
จะป้อนข้อมูลระยะเวลาการท่องเที่ยว งบประมาณที่มี และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สนใจ โดยทางโปรแกรมจะคํานวณและนําเสนอแผนการ
ท่องเที่ยว นอกจากน้ัน แอพพลิเคช่ัน Go There ของประเทศสิงคโปร์ 
ยังอํานวยความสะดวกในการแนะนําการเดินทางจากจุดที่นักท่องเที่ยว
อยู่ไปสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศ เป็นการสร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวอย่างมาก 
 แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว 
นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT แล้วควรที่จะ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Digital Tourism ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 โดยจากตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ เรา
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดได้แก่ การสร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัล 
ใ ห้ นักท่องเที่ ยวคือการพัฒนาระบบและแอพพลิ เค ช่ันมาช่วย
ประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยที่สนองต่อความคาดหวังรายบุคคล  ขั้นตอนการ
จองต่างๆ ที่เช่ือถือได้ และเมื่อมาท่องเที่ยวควรมีการให้ข้อมูลแหล่ง
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ท่องเท่ียวและกิจกรรมรวมถึงการช่วยเหลือการเดินทางระหว่าง 
การท่องเท่ียว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
ในอนาคตอันใกล้น้ี 
 3) ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security) 
โดยเกณฑ์การประเมินของ TTCI จะพิจารณาจาก 5 หัวข้อย่อย ซึ่งใน
ประเด็นน้ีประเทศไทยได้คะแนนค่อนข้างตํ่าทําให้ได้อันดับที่ไม่ค่อยดี 
ซึ่งหัวข้อย่อยที่อันดับตํ่าที่สุด คือ เรื่องดัชนีการเกิดเหตุก่อการร้าย 
(Index of terrorism incidence) โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 126 
ส่วนประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 ทั้งน้ี ประเทศไทยมีปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อาจส่งผลต่อการประเมินผล อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อ
ย่อยอ่ืน เช่น ต้นทุนทางธุรกิจที่มีต่อเหตุอาชญากรรม ความรุนแรงและ 
การก่อการร้าย หรือความน่าเช่ือถือในบริการของตํารวจ ก็มีความสําคัญ 
เช่นกัน   
 ในประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยน้ัน สิ่งที่สังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนจากประเทศสิงคโปร์ คือการติดต้ังกล้อง CCTV ในแทบ 
ทุกสถานที่ของเมือง รวมถึงภายในตัวอาคารต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ 
การตัดสินใจก่อเหตุของผู้ไม่หวังดี ตลอดจนการติดตามจับกุมในภายหลัง 
นอกจากน้ันประเทศสิงคโปร์ยังได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่เข้มงวดเร่ือง 
การจับปรับอย่างจริงจังอีกด้วย ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาของประเทศไทย
จึงควรที่เพ่ิมความหนาแน่นของเครือข่ายกล้อง CCTV ทั้งในพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงต่างๆ และพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการลงทุนภาครัฐ
ในพ้ืนที่สาธารณะ และมาตรการส่งเสริมในพื้นที่ของเอกชน ตลอดจน
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การติดตามจับกุมผู้กระทําผิดก็เป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการยกระดับ
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนในชาติและต่อนักท่องเท่ียว
ต่างชาติด้วย 
 4) โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางบกและทางนํ้า (Ground 
and port infrastructure) โดยเกณฑ์การประเมินของ TTCI จะพิจารณาจาก 
7 หัวข้อย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาถึง คุณภาพ และความหนาแน่น
ของถนนและการขนส่งโดยระบบราง ที่เช่ือมโยงไปสู่แหล่งธุรกิจและ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีเพียงหัวข้อเดียวที่กล่าวถึงคุณภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานของท่าเรือ ซึ่งในประเด็นน้ีค่อนข้างเห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ทั้งน้ีอาจ
เกิดจากขนาดของประเทศท่ีต่างกันทําให้การพัฒนามีความยากง่าย 
ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สังเกตเห็นได้จากประเทศสิงคโปร์ คือ
ระบบการชําระค่าโดยสารที่เช่ือมโยงกันทั้งหมด ใช้เพียงบัตรแทน 
เงินสดหน่ึงใบจะสามารถใช้บริการได้ทุกระบบของการขนส่งสาธารณะ  
ทําให้อํานวยความสะดวกอย่างมากแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
 การพัฒนาของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่ง เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างมากในขณะน้ีซึ่งอาจต้อง
อาศัยระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แต่อย่างไร 
ก็ตามการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงการเดินทางในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ยังเป็นสิ่งจําเป็นที่สามารถดําเนินการได้ก่อน เพ่ือยกระดับการให้บริการ
ต่อประชาชน และเมื่อมีการปรับปรุงแล้ว ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
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แนะนําสําหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่างๆ อันจะส่งผลต่อความประทับใจของ
นักท่องเท่ียวทําให้ตัดสินใจกลับมาเที่ยวใหม่ รวมถึงการบอกต่อ 
ชักชวนคนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 กล่าวโดยสรุป จากการไปฝึกอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์  
ทําให้ได้แนวทางการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ ทั้งในมุมมองของ 
สํานักงาน ก.พ. ที่จัดหลักสูตรเพ่ือสื่อถึงการให้ความสําคัญของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรองรับการ
พัฒนาและการดึงดูดกลุ่มคนที่ขาดแคลน ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานต่างๆ ให้รองรับเป้าหมายของประเทศ นอกจากน้ัน  
ในมุมมองด้านการท่องเที่ยวของผู้เข้าอบรมเอง ทําให้สังเกตเห็นและ
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาดังที่กล่าว
ข้างต้น 
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