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 ประเทศไทยได้ก ำหนดวิสั ยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ว่ำประเทศไทย
จะเป็นประเทศที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงน ำไปสู่กำรพัฒนำ  
ให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำร
บรรลุผลซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุข
ของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำค
และเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ 
ในระบบเศรษฐกิจ หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่ำ 
“ประเทศไทย 4.0” นั่นเอง ในกำรนี้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้ก ำหนด
พันธกิจร่ วมของข้ำรำชกำรยุค 4 .0 ไว้  
4 ประกำรที่ข้ำรำชกำรไทยในฐำนะกลไก
ขับเคลื่อนภำครัฐที่ส ำคัญต้องท ำ ดังนี้ 
 1. ต้องเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปลี่ยนแปลง
แนวคิด ไม่ยึดติดกรอบควำมคิดและกำร
ท ำงำนแบบเดิม ๆ พร้อมท้ำทำยสิ่ งใหม่ 
แก้ไขปัญหำอย่ำงมี เหตุผล - พัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในลักษณะ Smart and 
High Performance Government 
 2. ต้องสำมำรถประสำนกำรท ำงำน
ร่วมกัน เพ่ือไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันทั้งภำยใน
หน่วยงำน ระหว่ำงหน่วยงำน กับภำคเอกชน
และประชำชน เพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน 
ด้วยกำรท ำงำนที่สอดคล้องเชื่อมโยงบูรณำกำร 
และสร้ำงจิตส ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึง
กำรสร้ำงพันธมิตรและกำรส่ง เสริมกำร
ท ำงำนแบบประชำรัฐ  
 3. ต้องมีปัญญำสร้ำงสรรค์ โดยกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นเลิศและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยี ดิจิทัล เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจและ
กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน มีขีดสมรรถนะ 
สูงและทันสมัย ท ำงำนโดยมีกำรเตรียมกำร
ล่วงหน้ำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง ท ำงำนในเชิงรุก 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน โดยไม่ต้องให้เข้ำมำ
ติดต่อขอรับบริกำร หรือร้องขอควำมช่วยเหลือ 
จำกทำงรำชกำร รวมทั้งใช้ประโยชน์จำก



ข้อมูลภำครัฐ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
 ต้องร่วมสร้ำงภำครำชกำรที่ปลอด
คอร์รัปชั่น ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรม 
 บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ 
ในกำรเป็น SMART NATION ซึ่งมีเป้ำหมำย
ส ำคัญคือกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและ
ควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในสังคม ด้วยกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีต่ำง ๆ  
 โครงกำรต่ำง ๆ จะต้องตอบโจทย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐให้ควำมส ำคัญ เช่น กำรเจริญ 
เติบโตทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมคุณภำพชีวิต ยั่งยืน 
และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ กำรพัฒนำ
ใด ๆ จะต้องค ำนึงถึงมิติทำงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน เพ่ือให้ 
กำรพัฒนำนั้น ๆ เป็นไปอย่ำงรอบคอบและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหำจำกกำรพัฒนำที่ค ำนึง 
แต่มิติใดแต่เพียงมิติหนึ่ง 
 ทั้ งนี้  สิ งคโปร์ ใช้ กระบวนกำรคิด 
เชิ งออกแบบ (Design Thinking) ในกำร
จัดท ำนโยบำยของรัฐ กระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบนี้เป็นเครื่องมือในกำรท ำให้รัฐและ
ประชำชนมีควำมมั่นใจว่ำนโยบำยที่ออกมำ
นั้นเป็นนโยบำยที่มีควำมยั่งยืนและสร้ำง

คุณค่ ำ ให้ แก่ ป ระ เทศ โดยรวม  โดย ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้หรือ
กลุ่มเป้ำหมำย (Human Centric design) 
เป็นหลัก กระบวนกำรคิดดังกล่ำวมีขั้นตอน 
5 ประกำร 
 1. กำรเข้ำใจ (Empathize) กลุ่มเป้ำหมำย
โดยกำรรับฟังปัญหำของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ใช้ หรือ ผู้ที่ประสบปัญหำ เนื่องจำกปัญหำ
ในปัจจุบันเป็นปัญหำที่มีควำมซับซ้อน มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลำกหลำยหน่วยงำน เพ่ือ
ให้บริกำรแก่ประชำชน 
 2. กำรระบุประเด็นปัญหำ (Define) 
บนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มเป้ำหมำย  
เพ่ือวิเครำะห์ว่ำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
คืออะไร และมีสำเหตุมำจำกอะไร 
 3. กำรระดมควำมคิด (Ideate) เป็น
ขั้นตอนที่ต้องสร้ำงควำมคิดให้ได้มำกที่สุด 
โดยไม่มีขีดจ ำกัด โดยเน้นกำรหำแนวคิดและ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้มำกที่สุด เพ่ือ
ตอบโจทย์ปัญหำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกำรระบุ
ปัญหำ 
 4. กำรสร้ำงต้นแบบ (Prototype) 
กำรน ำไอเดียที่เลือกแล้วมำท ำให้เป็นรูปธรรม 
ให้กลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้ใช้ได้ทดลองใช้ ทั้งนี้ 
เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและควำมสนใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยแล้วน ำสร้ำงควำมคิดใหม่ 
ในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ ต่อไป 



 5. กำรทดสอบต้นแบบ (Test) โดย
กำรน ำแบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้นมำทดสอบกับ
ผู้ใช้ควรท ำในบริบทจริงของผู้ใช้ เพ่ือสังเกต
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน และน ำผลกำรทดสอบ 
เสียงตอบรับ ประสบกำรณ์ของผู้ทดสอบ 
ไปปรับปรุง หรือเป็นกำรระดมควำมคิดใหม่  ๆ
ส ำหรับกำรต่อยอดทำงควำมคิดต่อไป  
โดยถือว่ำกำรผิดพลำดในขั้นตอนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรพัฒนำนโยบำย ยิ่งเจอข้อผิดพลำด 
เร็วเท่ำไรยิ่งดีต่อกำรจัดท ำนโยบำยต่อไป 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรผิดพลำดซ้ ำ ๆ อีก 
โ ด ย เ ฉ พ ำ ะอย่ ำ ง ยิ่ ง ใ น ก ำ ร ออก แ บ บ 
เชิงนวัตกรรมต่ำง ๆ  
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 นอกจำกนี้ สิงคโปร์ยังมีกำรวำงแผน
นโยบำยและยุทธศำสตร์ในระยะยำว โดย

สำมำรถปรับเปลี่ยนทบทวนยุทธศำสตร์ได้
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ โดยเฉพำะในปัจจุบันที่กำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 ข้ำรำชกำรในสมัยปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่
สำมำรถปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลง หำวิธี
คิดและก ำหนดเป้ำหมำยใหม่เพ่ือที่จะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยข้ำรำชกำร 
ไทยต้องปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิด วิธีกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำกำรอบรมในหลักสูตร 
กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะกำรท ำงำนส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง ประจ ำปี 2561 ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่ำงวันที่ 12 – 16 มีนำคม 2561 ในครั้งนี้ 
ได้ เปิดโลกทัศน์ ให้ ข้ำพเจ้ ำ ได้ เรียนรู้ ถึ ง 
กำรน ำ เอำกระบวนกำรออกแบบทำง
ควำมคิดมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศของ
สิงคโปร์ ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเป็นกระบวนกำร 
ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ในกำรพัฒนำจัดท ำนโยบำยของประเทศและ
ออกแบบกำรแก้ ไขปัญหำต่ ำ ง  ๆ  หรื อ 
กำรให้บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวะ 
ทีก่ำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและงบประมำณ 
ที่มีจ ำกัด ยิ่งท ำให้ต้องมีควำมระมัดระวังใน
กำรจัดท ำนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ



นโยบำยนั้น ๆ เป็นทำงเลือกที่คุ้มค่ำที่สุด
ส ำหรับกำรลงทุน และเป็นนโยบำยที่จะ
น ำพำประ เทศไปสู่ ก ำร พัฒนำที่ ยั่ ง ยื น  
โดยควรพิจำรณำทดลองกำรน ำกระบวนกำร
คิดแบบออกแบบมำใช้กับประเด็นที่มีควำม
เป็นไปได้ในกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับข้ำรำชกำรด้วยกันเอง 
ลดทอนกำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น 
และหำแนวร่วมในกำรน ำกระบวนกำร
ดังกล่ำวมำปรับใช้ นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ควรได้รับกำรฝึกฝนให้มีกระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบนอกเหนือไปจำกกำรอบรม
ทำ งด้ ำ น เ นื้ อห ำก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ นทั่ ว ไ ป 
เนื่องจำกกระบวนกำรคิดดังกล่ำวสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ ได้ในทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็น
ตัวเอง ภำยในองค์กร ระหว่ำงหน่วยงำน  
กับประชำชนและเอกชน เพ่ือสร้ำงแนวคิดใน
กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและจิตสำธำรณะ
ในกำรบริกำรประชำชนแก่ข้ำรำชกำรใหม่
ตั้งแต่แรกเริ่มกำรท ำงำน รวมถึงเป็นกำรฝึกฝน 
ให้ข้ำรำชกำรใหม่ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรและ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ทั้ งนี้  กำรมีข้อมูล เป็นส่ วนส ำคัญ 
ในกำรเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้เพ่ือน ำไปสู่กำร
แก้ไขปัญหำเพ่ือสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ได้มำกขึ้ น 
เนื่องจำกกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรมีข้อมูลที่ถูกต้อง กำรมี

ฐำนข้อมูลและกำรมีควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่จ ำเป็นต่อกำรใช้
กระบวนกำรดังกล่ำว หน่วยงำนรำชกำรจึง
ควรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรวมถึงระบบใน
กำรค้นหำข้อมูลที่สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้ 
นอกจำกนี้ กำรมีฐำนข้อมูลกลำงระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนภำครัฐที่มี
ภำรกิจทับซ้อนกันอำจเป็นกำรลดต้นทุนใน
กำรจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรจัดเก็บ
ข้อมูลเ พ่ือป้องกันควำมเป็นส่วนตัวของ
ประชำชนเพ่ือไม่ให้มีกำรน ำข้อมูลไปใช้
ในทำงที่ ผิ ด เป็น เรื่ องที่ รั ฐต้ องวำงแผน
มำตรกำรป้องกันด้วยเช่นกัน  
 นอกจำกนั้น  กำรท ำงำนโดยกำร 
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกำรลดกำร
ซ้ ำซ้อนของกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละ
หน่วยงำน และท ำให้ผลลัพธ์ของโครงกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงรอบคอบและตอบสนอง
ต่อปัญหำมำกยิ่ งขึ้น เนื่องจำกบุคคลใด 
แต่เพียงบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่งนั้น ไม่สำมำรถมีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงรอบ
ด้ำนได้  อีกทั้ ง  ปัญหำส่วนใหญ่มีควำม
ซับซ้อนและมิติที่หลำกหลำย กำรท ำงำน 
โดยกำรบูรณำกำรจึง เป็นองค์ประกอบ
ประกำรหนึ่งที่จะท ำให้เข้ำใจปัญหำได้ดี
ยิ่งขึ้นและสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ ผ่ำน
มุมมองที่หลำกหลำยเพ่ือน ำไปสู่ เป้ำหมำย



ร่วมกันกำรให้ข้ ำรำชกำรน ำกระบวนกำร
ออกแบบทำงควำมคิดมำปรับใช้ ในกำร
พัฒนำหรื อกำรออกแบบนโยบำยและ
นวัตกรรมนั้น นอกจำกจะเป็นแก้ไขปัญหำ 
ในกำรจัดท ำนโยบำยที่มีคุณค่ำหรือกำร
ให้บริกำรภำครัฐที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริกำรแล้ว  
ยังเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรเตรียมพร้อม
ข้ำรำชกำรส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นให้ข้ำรำชกำรมีกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็น
ระบบและบูรณำกำร อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำง ๆ ก็เป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท ำให้ประเทศไทย 
4.0 ส ำเร็จได้นั้น ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกร
ของรัฐให้พร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ส่ง เสริมและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญให้แก่
ข้ำรำชกำรอย่ำงเหมำะสมกับควำมถนัด 
จึงเป็นวำระเร่งด่วนที่หน่วยงำนรำชกำร 
ควรให้ควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน 


