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 ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 
 Smart Government 
 ประเทศสิงคโปร์ มีวิสัยทัศน์การพัฒนา 
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ หรือ 
Smart Nation โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นเมือง
น่าอยู่ระดับโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูง 
ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  และระบบนิ เ วศทั้ ง ที่ เ ป็ น
โครงสร้าง พ้ืนฐานและปัจจัยเ อ้ือต่าง  ๆ  
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และ
กระจายความเจริญให้ทั่ วถึงประชาชน  
โดยองค์ประกอบส าคัญที่จะผลักดันให้ประเทศ 
สิงคโปร์ไปสู่ Smart Nation ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ประกอบด้วย  
 Smart Citizens เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยเปลี่ยนจากการอยู่แบบ 
Individuals เป็น Society เพ่ืออยู่ร่วมเป็น
สังคม และมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการดูแล 
เอาใจใส่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางร่วมกัน  
พัฒนาสังคม ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหน 
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ  

 Smart Businesses เป็นการประกอบ 
ธุรกิจที่ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกอบ
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม 
การพลิกโฉมธุรกิจ และการสร้างโอกาส 
ในการลงทุนยิ่งขึ้น 
 Smart Government เ ป็ น ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมศูนย์ข้อมูล (Big 
data)  ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ 
นอกจากนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Smart 
Government คือ การเข้าใจลักษณะและ
พฤติกรรมของประชาชน และการดึงผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกหน่วยเข้ามามีส่วนร่วม (People 
centric) เพ่ือให้เกิดความรับรู้  ความเข้าใจ
และความรับผิดชอบในการบริหารประเทศ
ร่วมกัน 
 
 



   
 

 Singapore’s Investment 
Model 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนา
แล้วที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การลงทุน โดยมีโมเดลการพัฒนาด้านการ
ลงทุน คือ การเน้นการลงทุนภายในประเทศ
ให้มากกว่าการลงทุนภายนอกประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะการเน้นการลงทุนจาก
เทคโนโลยีขั้นสูง (W)  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อน าโมเดลการพัฒนา
ด้านการลงทุนของประเทศสิงค์โปรมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาและติดกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) นั้น  
จากโมเดลดังกล่าว ประเทศไทยจ าเป็นที่
จะต้องเพ่ิมการลงทุนที่เกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจจากภายในประเทศ (X) เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจจาก
ภายในประเทศเสียก่อน หรือที่ เรียกว่า 
Local Economy 
 ดั งนั้น  จากบทเรียน ความรู้ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ณ 
สาธารณรัฐสิงค์โปรข้างต้น สามารถน ามา
วิเคราะห์กับบริบทของประเทศไทยได้ว่า 
การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้าม

ประเทศรายได้ปานกลางได้จ าเป็นที่จะต้อง
เน้นการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจจาก
ภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อ
เป็นรากฐานที่ม่ันคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ของประ เทศ  โดยยึ ดประชาชน เป็ น
ศูนย์กลาง (People centric) ทั้งนี้ จึงต้อง
มีแผนงานและแนวทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานภาครัฐ
ที่จะเป็น SMART Government จะต้องมี
บทบาทส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศได้ 
 แนวคิดการประยุกต์ ใช้  Design 
thinking เพื่อขับเคลื่อน Local Economy  
ของประเทศไทย 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 ปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้
มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศอย่างยั่ งยืน (Local Economy) โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างโอกาสในอาชีพ และการพัฒนา 
ในเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ยกตัวอย่างเช่น การจัดท าแผนทิศทางการ
พัฒนาภาค เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ 



   
 

ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง ให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่  รวมทั้ง การด าเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของส่วนราชการ 
โดยเน้นกิจกรรมด าเนินการในพ้ืนที่ ทั้งใน
ระดับต าบลและหมู่บ้าน โดยบูรณาการ 
การท างานร่วมกัน ตามแนวทางการท างาน
แบบประชารัฐ และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม 
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 
 ถึงแม้ว่าการด าเนินงานตามแนวทาง
ข้างต้นได้เน้นและให้ความส าคัญกับการยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People centric) 
มากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลและส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและการรับฟังความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้ง 
อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีช่องว่างของการ
พัฒนาที่ยังไม่ตรงจุด และยังไม่ตอบโจทย์
ความต้องการและความจ าเป็นของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง จึงท าให้ทรัพยากร
และงบประมาณ ( Input) ที่ส่วนราชการ
ได้ รับจัดสรรให้ด า เนินโครงการต่าง  ๆ  
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเท่าที่ควร 
(Output) 
 ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้ Design 
thinking จึงเป็นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
อย่างหนึ่งที่จะท าให้แผนงานโครงการ 
ต่าง ๆ ของส่วนราชการสามารถตอบโจทย์

เพื่ อขับ เคลื่ อน  Local Economy ให้ มี
ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  ( Design 
Thinking) 
  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
คือ กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากความ
เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง อาศัยคน
เป็นศูนย์กลาง และน าความคิดสร้างสรรค์
จากผู้มีส่วนได้เสียหลาย ๆ กลุ่ม มาต่อยอด
และพัฒนาเป็นนวัตกรรมกลยุทธ์ /แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่จะน าไปใช้ได้จริง ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดย Design Thinking 
ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ 
ได้แก่  

 
 



   
 

  1. Empathize :  การเข้าใจปัญหา 
เข้าถึงผู้คนและพ้ืนที่ เป็นการศึกษาและท า
ความเข้าใจสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของ
แต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ 
 2. Define: การระบุความต้องการ
และความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ โดย
จะต้องมองความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพ่ือน า 
ไปสู่สาเหตุของปัญหาและการระบุความ
ต้องการที่แท้จริงว่า กลุ่มเป้าหมายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับมีความต้องการ
อะไร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 
 3. IDEATE: การหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยการระดมความคิดเห็นและต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งแนวคิดที่ได้ในขั้นตอนนี้ จะมา
จากมุมมองที่หลากหลาย ทั้งแนวคิดที่เลิศล้ า
และแนวคิดที่เรียบง่าย มาประยุกต์/ปรับ
ผสมกันให้เป็นแนวคิดที่ เป็นนวัตกรรมที่
สามารถท าให้เกิดขึ้นได้จริงและเกิดประโยชน์ 
กับคนในพ้ืนที ่
 4. Prototype: การพัฒนาต้นแบบ 
โดยการน าข้อมูล/แนวทางที่ได้ระดมความ
คิดเห็นข้างต้นมาออกแบบ และคิดค้นให้เป็น
สิ่งที่สามารถด าเนินการได้จริง 
 5. TEST : การทดสอบให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ รวมทั้งการน าความรู้ใหม่ 

หรือผลการด าเนินงานที่ผ่ านมา มาปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประยุกต์ใช้  Design 
Thinking 
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking จึง
เป็นกระบวนการคิดเพ่ือขับเคลื่อน Local 
Economy ให้มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
ดังนั้น ภาครัฐในฐานะที่ เป็น Facilitator 
สามารถท าได้โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการระดมสมองเ พ่ือพัฒนาความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา/การพัฒนาในพ้ืนที่ และน าไปสู่การ
จัดท าแผนงานโครงการของส่วนราชการ  
เ พ่ือด าเนินโครงการให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนที่ พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ใน
รายงานนี้ จึงขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
แนวทาง Design Thinking เพ่ือพัฒนาการ
ผลิตภาคเกษตรกรรม ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง Empathize :  การเข้าใจ
ปัญหา เข้าถึงผู้คนและพ้ืนที่ โดยควรศึกษา
ถึงสถานการณ์ของภาคเกษตรในปัจจุบัน 
รากฐานของการพัฒนาเกษตรกรรมของ
ประเทศไทยคืออะไร บุคลากรในภาคเกษตร
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง 
ท าไมเกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีรายได้ในระดับต่ า  
มีปัญหาหนี้สิน และขาดที่ดินท ากิน ท าไม
ผลผลิตทางการเกษตรจึ งมีความเสี่ ย ง



   
 

ทางด้านราคา และผลผลิตล้นตลาด รวมทั้ง
อะไรเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการ
ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร 
โดยในขั้นตอนนี้ สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ 
จะประกอบด้วย สถานการณ์ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่ งผลให้ เกิดการ 
หลอมรวมเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่สอง Define:  การระบุ
ความต้ องการและความ เข้ า ใจปัญหา 
อย่างถ่องแท้ โดยควรมองลึกลงไปถึงสาเหตุ
ของปัญหา อาทิ ผลผลิตที่ล้นตลาดมีสาเหตุ
มาจากการขาดการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
หรือการที่เกษตรกรไม่สามารถน าผลผลิต 
ไปขายให้แก่โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรได้  
จึงท าให้มีผลผลิตตกค้างเป็นจ านวนมาก  
ซึ่ งหากมองถึงปัญหาที่ แท้จริ งจะพบว่า 
เกษตรกรยังคงพ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือแปรรูปผลผลิต แต่แท้จริงแล้ว เกษตรกร
สามารถแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ โดยในขั้นตอนนี้ 
จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ และรวบรวมข้อมูล
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับไว้อย่าง
ครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา
ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่สาม IDEATE : การหาแนวทาง
แก้ปัญหา โดยการระดมความคิดเห็นและ 
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกระดับ ซ่ึงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีคนเป็นศูนย์กลาง 
และเข้ า ใจสภาพปัญหาและผู้ มีส่ วนได้ 
ส่วนเสียอย่างถ่องแท้แล้ว จากตัวอย่างข้างต้น 
แนวทางการปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด 
อาจท าได้โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้
เกษตรกร เ พ่ือให้หันมาสามารถแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ได้เอง จึงท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็น
ที่จะต้องรอการส่งผลผลิตเข้าสู่ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการอบรม/บ่ม เพาะ 
การเปลี่ ยนผ่ านจากการท าการเกษตร  
มาเป็นการท าธุรกิจการเกษตร หรือการสร้าง
โรงงานต้นแบบแปรรูปการเกษตรในพ้ืนที่ 
เป็นต้น ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาในขั้นตอนนี้ ส่วนราชการสามารถ
น าไปใช้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ /มาตรการ
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือจัดท าเป็นแผนงานโครงการ
ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่สี่  Prototype: การพัฒนา
ต้นแบบ  โดยน าแนวทางแก้ ไ ขปัญหา 
ที่ตกผลึกแล้วมาหาวิธีด าเนินการให้ได้ผลจริง  
ซึ่ ง ใ น แ ต่ ล ะ แ น ว ท า ง อ า จ มี วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย อาทิ การบ่มเพาะเกษตรกรให้
เปลี่ยนผ่านจากการท าการเกษตรเป็นการท า
ธุรกิจการเกษตร ควรมีวิธีการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง เช่น การอบรมการแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเ พ่ิมให้แก่ผลผลิต การสร้าง



   
 

เกษตรกรต้นแบบ (Role Model) เป็นต้น 
ทั้งนี้  ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า 
ผลส าเร็จที่จะได้จากการด าเนินตามแนวทาง
นี้นั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรได้
มากน้อยเพียงใด และสามารถแก้ไขปัญหา
ตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งส่วนราชการจะ
สามารถน าไปจัดท าเป็นแผนงานโครงการ 
วิธีการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ห้า TEST : การทดสอบ 
โดยการน าแผนงานโครงการในขั้นตอนที่สี่
ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ในขั้นตอนนี้เมื่อ
ได้ผลการด าเนินแล้ว จะต้องพิจารณาว่าผลที่
ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น รายได้

ของเกษตรเพ่ิ มขึ้ นเท่ าไหร่  ราคาผลผลิ ต  
ทางการเกษตรมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นไหม  
ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณของภาครัฐเพ่ือ
ด าเนินโครงการ และน าไปสู่การพิจารณาว่า
ควรมีการด าเนินโครงการต่อไป หรือควร
ปรั บกิ จกร รมของ โคร งการ ให้ มี ค ว าม
เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะ
น า ไปสู่ ก า ร ว า งแผน เชิ ง น โ ยบายขอ ง
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากภายในประเทศได้เป็นอย่างด ี



   
 

 โดยสรุป จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้
เห็นถึงบทเรียนจากประเทศสิงค์โปร์ และ
น ามาสู่แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง  (Local 
Economy) ดังนั้น การประยุกต์ใช้ Design 
Thinking จึ งมีความส าคัญ เป็นอย่ างยิ่ ง  
เพ่ือหน่วยงานสามารถเข้าใจสภาพปัญหา
ของพ้ืนที่ เข้าถึงสภาพภูมิสังคม และถอด
เป็ น แผน ยุ ท ธ ศ าส ตร์ / ม าต รก า ร ขอ ง
หน่วยงาน เ พ่ือส่วนราชการจะได้จัดท า
แผนงานโครงการ กิจกรรม ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป เพ่ือให้มีการด าเนินการในพ้ืนที่อย่าง
ตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของคน
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ สามารถ
น ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการ
ที่มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา : วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ในระดับพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐาน
ของประเทศต่อไป 

 
 


