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 บทน า 
 สาธารณ รั ฐสิ งคโป ร์  (Republic of 
Singapore) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ
ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย มี พ้ืนที่ 
687 ตารางกิโลเมตร [1] มีประชากร 5.612 
ล้านคน (ข้อมูลคริสตศักราช 2017) [2]  
เมื่อเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรไทยซึ่งมี
พ้ืนที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร [3] และมี
ป ร ะ ช า ก ร  68,200,824 ค น  (ข้ อ มู ล 
คริสตศักราช 2016) [2] ถือว่าสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็ก และมีประชากรน้อย
กว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสิงคโปร์มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP : Gross Domestic Product)  
ต่อหั ว (per capita) สู งกว่าประเทศไทย 
เป็ นอย่ างมาก กล่ าวคือ  มีค่ า GDP per 
capita อยู่ที่  57,713.335 ดอลล่ าร์สหรัฐ 
เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีค่าดังกล่าวอยู่ที ่
6,590.638 ดอลล่าร์สหรัฐ [2] นอกจากนั้น 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF : 
International Monetary Fund) ยังจัดให้
สิงคโปร์เป็นระเทศในกลุ่ม Advanced Economies 
ในฐานข้อมูล World Economic Outlook 
ประจ าเดือนเมษายน คริสตศักราช 2018 [4] 
ซ่ึงต่างจากประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
Emerging and Developing Asia [5] ด้วย
ปัจจัยข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงและ 
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจสูง 
 ตามที่ข้าพเจ้า นายอัครวิชญ์  เล็กเจริญ 
นั ก วิ ช าก ารคอม พิ ว เตอร์ ช าน าญ การ  
ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปฏิบัติ ราชการที่กลุ่มพัฒนา
สมรรถนะผู้ ส อบ บั ญ ชี  ส านั กส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS : High Performance 



  

and Potential System) รุ่นที่ 13 ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร การเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2561 ณ  สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ท าให้ได้ทราบว่า มีแนวคิดและ 
การปฏิ บั ติ ม ากมาย ในหลายภ าคส่ วน 
โดยเฉพาะในภาครัฐ ที่มีส่วนผลักดันให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จใน
ด้านเศรษฐกิจอยู่ ในระดับโลก แม้จะเป็น
ประเทศที่ ก่ อตั้ งได้ ไม่นานเมื่ อ เทียบกับ
ประเทศไทย และแนวคิดเหล่านี้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป ฏิ บั ติ ง าน ใน ระบ บ ราช ก าร ไท ย  
ตามวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมได้
เช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าจะได้น าเสนอในล าดับ
ถัดไป 
 Smart Nation Singapore ห นึ่ ง ใน
แนวคิดท่ีน ำสิงคโปร์สู่ควำมส ำเร็จ 
 แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศขนาดเล็ก 
โด ย เฉพ าะ เมื่ อ เที ย บ กั บ ป ระ เท ศ ไท ย  
แต่ภาระงานภาครัฐที่ ถือเป็น โครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ เช่น การบริหารราชการ
แผ่นดิน สาธารณูปโภค การขนส่งการศึกษา 
ความมั่นคง และด้านอ่ืน ๆ เป็นภาระงานที่
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมาก  
ทั้ ง เ พ่ื อ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะก า ร
ด าเนินงาน เช่น เดียวกับประเทศอ่ืน  ๆ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยจ านวนประชากรที่
จ ากัดตามขนาดของประเทศ ท าให้สิงคโปร์มี
ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานใน
ลักษณ ะเดียวกับประเทศที่ มีประชากร
มากกว่า ท าให้สิงคโปร์มีความจ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ให้มากที่สุด นอกจากนั้น ความซับซ้อนและ
ซ้ าซ้อนที่ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการค้านอ านาจ
ระหว่างกัน เช่น โครงสร้างองค์กรที่มีหลายชั้น 
กระบวนการท างานที่มีหลายขั้นตอน หรือ
การหวงแหนสิทธิ์ ในฐานะเจ้าของข้อมูล  
จึงถือเป็นสิ่งที่หน่วงให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้
การให้บริการทั้งระหว่างภาครัฐด้วยกัน และ
ภาครัฐต่อประชาชนในประเทศ เป็นไปได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  ผ่านโครงการ 
Smart Nation Singapore ซึ่ งดู แ ล โด ย 
Smart Nation and Digital Government 
Office โดยมีลักษณะเป็นการผสานข้อมูล  
และการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐของสิงคโปร์ที่เข้าร่วม เพ่ือยกระดับ
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งการให้บริการ 
ณ ที่ตั้งปกติ และการให้บริการประชาชน
ผ่านแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง



  

แอปพลิเคชันที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Smart Nation Singapore [6] 
 MyTransport.SG ให้ บริการข้อมู ล
ระบบขนส่งสาธารณะ 
 Beeline ให้บริการขนส่งสาธารณะ
ตามความต้องการของประชาชนในขณะนั้น 
 NLB Online ให้บริการค้นหาข้อมูล
เนื้อหาดิจิทัล 
 MyResponder ให้บริการอาสาสมัคร
กู้ชีพฉุกเฉิน 
 อ่ืน ๆ 
 จากการพูดคุยกับวิทยากรในหลักสูตร 
ท าให้ทราบว่า ระบบต่าง ๆ ภายใต้ Smart 
Nation Singapore มีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ 
เป็นการปฏิบัติ งานโดยใช้กระบวนการ
อัตโนมัติ (Automation) เพ่ือลดการใช้ดุลย
พินิจหรือการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อน , 
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งถูก
จัด เก็บ ไว้ที่ ศูนย์ข้อมูลกลางของรัฐบาล  
เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์  และอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) เพ่ือให้
อุปกรณ์รับรู้ต่าง ๆ (Sensors) สามารถรับ/
ส่งข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลกลางได้อย่างอัตโนมัติ 
โดยไม่ต้องใช้บุคลากรในการควบคุม ทั้งหมด
นี้น าไปสู่การมีข้อมูล และสื่อสารข้อมูลที่
รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 

การสื่อสารข้อมูลภายในระบบราชการไทย  
เมื่อผู้รับสำรยังคงไว้วำงใจเอกสำรที่จัดพิมพ์
ลงในกระดำษ และรูปแบบยังคงมีควำมส ำคัญ  
จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าพบในการปฏิบัติ
ราชการในหน่ วยงานต่ าง ๆ นั้ น การสื่ อสาร  
ด้วยเอกสารที่จัดพิมพ์ลงในกระดาษยังคง
เป็นการสื่อสารที่ผู้ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน หรือประชาชน
ผู้รับบริการ ให้ความเชื่อถือมากที่สุด แม้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันจะท าให้การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
ในระดับเดียวกัน หรือดีกว่ากระดาษก็ตาม 
เนื่องจากเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบสื่อ
ดิ จิ ทั ล มี ส ถ า น ะ เป็ น สั ญ ญ าณ ไฟ ฟ้ า  
ปิด (0)/เปิด (1) ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบที่
ผู้เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถจับต้อง 
หากไม่ ใช่ผู้ ปฏิบั ติ งานด้ าน เทคนิค  เช่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิด
ความกังวลว่าข้อมูลอาจสูญหายหรือถูก
ดัดแปลง นอกจากนี้  ผู้ เกี่ยวข้องอาจขาด
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการเรียกดู
หรือปฏิบัติตามเอกสารในรูปแบบสื่อดิจิทัล 
ได้อย่างถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องจึงขาดความมั่นใจ
ในการใช้งานสื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เต็มรูปแบบ ท าให้ในปัจจุบัน การใช้งานสื่อ
ดิจิทัลในการสื่อสาร มักเป็นไปเพ่ือการสร้าง



  

เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดพิมพ์
ลงในกระดาษ จากนั้นจึงด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางธุรการแบบเดิมเท่านั้น 
 นอกจากนั้น แม้ว่าการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดท าเอกสารก่อนจัดพิมพ์ลงใน
กระดาษจะเป็นการปฏิบัติที่ ยอมรับกัน
โดยทั่วไปในปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม 
แ ต่ เนื่ อ ง จ าก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านใช้มีความ
แตกต่ างกัน ในหลายด้ าน  ไม่ ว่ าจะเป็ น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือประสบการณ์ของ
ตั ว เจ้ าหน้ าที่ เอง ทั้ ง ในด้ านการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ ระเบียบงานสารบรรณ และ
งานที่ เจ้ าหน้ าที่ แ ต่ ล ะท่ าน รับ ผิ ดชอบ  
การจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนั้นจึงมักจะ
ไม่ใช่กระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ภายในครั้ง
แรกที่จัดท า และมักจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขภายใต้การแนะน าจากผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้เอกสารมีใจความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง หรือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เอกสารมีรูปแบบที่สวยงาม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การแก้ ไขเอกสารด้ วยวัตถุประสงค์ ใดก็ ตาม  
ผู้จัดท าเอกสารมักจะต้องพิมพ์เอกสารที่
ได้รับการแก้ไขอีกหนึ่งชุด หรือมากกว่าและ
น าส่งผ่านสายการบังคับบัญชาอีกครั้ง และ
หากมีการแก้ไขในประเด็นใดไม่สมบูรณ์ 
ผู้จัดท าเอกสารจะต้องแก้ไขและจัดพิมพ์

เอกสารซ้ า ซึ่งการกระท าในลักษณะนี้แม้จะ
ช่วยให้ได้เอกสารที่มีความสวยงามและมี
ใจความถูกต้องครบถ้วนก็ตาม แต่วิธีการ
ดังกล่าวมักท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง
ล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากรของหน่วยงาน 
โดยใช่เหตุ โดยเฉพาะเมื่อเอกสารนั้นต้อง
ผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ 
หลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานก็มีหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบเอกสารที่
แตกต่างกัน ในปัจจุบัน  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(DocFlow) ซึ่ ง พั ฒ น าขึ้ น เอ งใช้ งาน อยู่  
โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการ
ควบคุ ม การรับ /ส่ ง  เอกส าร  และการ
ตรวจสอบเนื้อหาเอกสารโดยสังเขป อย่างไร
ก็ตาม ระบบนี้ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในปัจจุบัน นอกจากนั้น ระบบ
ดังกล่าวยังมีความสามารถในการแนะน าการ
จัดรูปแบบและการทบทวนเอกสารอย่าง
จ ากัด ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าความสามารถ
เหล่านี้ เป็นสิ่ งจ าเป็น  เพ่ือให้การด าเนิน
ขั้นตอนทางธุรการเป็นไปได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 



  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
CODA : ใครพิมพ์ก็สวย ใครพิมพ์ก็ถูก 
 จากการน าค วาม รู้ ที่ ได้ จ ากก าร
ฝึกอบรมมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เป็นการยากที่
จะปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานให้
ยอมรับกระบวนการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ จึงขอเสนอให้พัฒนาระบบการ
จัดท าเอกสารที่ มี เนื้ อหาเป็นศูนย์กลาง 
(CODA :  Content-Oriented Document 
Authoring) เพ่ือการจัดท า ให้ค าแนะน า  
และทบทวนการจัดท าเอกสาร โดยอาจ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศแยกอีกระบบ
หนึ่ง และใช้งานควบคู่กับระบบ DocFlow ที่
มีอยู่หรือพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และใช้งาน
แทนที่ DocFlow โดยสมบูรณ์ก็ได้  
 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวควรมีคุณลักษณะ 
และความสามารถดังนี้ 
 เป็นแอปพลิ เคชันที่ ให้บริการด้วย
เทคโนโลยีเว็บ (Web Application) 
 จัดเก็บข้อมูลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส่วนกลาง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส ารอง เพ่ือให้สามารถให้บริการ 
ด้วยข้อตกลงการให้บริการที่ระดับสูงกว่า 
ร้อยละ 99 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 

 มีหน้ าจอแสดงผลส าหรับผู้ จัดท า
เอกสาร ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 เจ้ าหน้ าที่ ธุ รการสามารถก าหนด
แม่แบบส าหรับจัดท าเอกสารประเภทต่าง ๆ  
เป็นหลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  กันได้ 
โดยสามารถก าหนดขนาดกระดาษ การจัด
วางข้อความ  สัญ ลักษณ์  ข้อความคงที่ 
ข้อความที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 ผู้จัดท าเอกสารและผู้บังคับบัญชา
สามารถจัดพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ  
ข้อความดังกล่าวจะถูกจัดให้ เข้ารูปแบบ
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ธุรการก าหนดโดยอัตโนมัติ 
 ด้วยระบบสารสนเทศที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ท าให้กระบวนการจัดท าเอกสารเป็นไปได้
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในด้านเนื้อหา 
และรูป แบบ  อันจะ เป็ นการลดการใช้
ท รั พ ย า ก ร ใน ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ท า ให้
กระบวนการสารบรรณโดยรวมเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็ว 
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