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 บทน า 
 การศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้
หั ว ข้ อ  “คว ามยั่ ง ยื น  (Sustainability)”  
ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งการลดมลพิษ และการสร้าง
พ้ืนที่สีเขียว นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์
ยังให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชากรในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือความสะดวกสบายที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสาธารณสุข
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านงานเอกสารและขนส่ง
ภายในโรงพยาบาล การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส าหรับคนทุกวัย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
การมุ่งพัฒนาประเทศโดยยึดหลักส าคัญ คือ 
 Smart Nation เป็นการพัฒนาประเทศที่
เน้นการสร้างความเจริญเติบโตบนพ้ืนฐาน
ศักยภาพและทรัพยากรที่ตนเองมี ผนวกกับ
มี การน ากระบวนการวิ จั ยและพัฒนา 
(Research and development) เป็นเครื่องมือ 

น าทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 Smart City เน้นการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ  
เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ให้กับประชาชน อันเป็นการน าไปสู่การมี
ระบบเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลจราจร ที่ตั้งถังขยะ 
 Smart People คุณภาพประชาชน
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสิงคโปร์ 
เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษามา
ก่อนหน้าเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ท าให้
ปัจจุบันมีประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมด้วย
ระเบียบวินัย เคารพหน้าที่ตนเองและสิทธิ
ผู้อ่ืน ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน 
 การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
การพัฒนาประเทศสิงคโปร์สู่ความก้าวหน้ามี
หลักการด าเนินงานส าคัญที่ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศมี ความยั่ งยื น  โดย เน้ น 
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การสร้างหุ้นส่วน (Partnership) การพัฒนา 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาของ
ประชาชนในทุกด้าน (PPP : Public Private 
People) เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุดและ
มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้  หลักการ
พัฒนาประเทศดั งกล่ าวสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ ดังนี้ 
 หุ้นส่วนภาครัฐ (Public sector) 
ท าหน้าที่ เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ งการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามในสังคม
แห่งการพัฒนา รัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้การด าเนินการในประเด็นต่าง  ๆ  
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยรัฐอาจเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ที่มี
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้ใจในการจัดหาและ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีความ
ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นท่ามกลางบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 หุ้นส่วนเอกชน (Private Sector) 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างสูงและมีความทันสมัย ซึ่งภาคธุรกิจ
มีความส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวตามเป้าหมายที่ภาครัฐ
ก าหนด อย่างไรก็ตาม จากการประกอบธุรกิจ

อาจส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การสร้าง
มลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม และการละเมิดต่อ
สิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภค เป็นต้น 
ดังนั้น ภาคธุรกิจเอกชนจ าเป็นต้องมีความใส่
ใจต่อผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท าธุรกิจ โดยค านึงถึงสังคมส่วนรวม 
เป็นหลัก เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 หุ้นส่วนประชาชน (People) มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
โดยส่วนใหญ่ประชาชนมักเป็นผู้ที่ได้รับผลจาก
การพัฒนาโดยตรง อย่างไรก็ตามนอกเหนือ 
จากการน าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางแห่งหุ้นส่วนการ
พัฒนานั้น ประชาชนจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถ
สร้างผลิตภาพ (Productivity) ในการพัฒนา
ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นคือ ประชาชนต้องรู้จัก
หน้าที่ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองที่ดี และเชื่อมั่นในความเป็นผู้น าที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการน าพาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มีความยั่งยืนในอนาคต    
 ความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทย
ก าลังเผชิญ 
 ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนา ท าให้ประเทศไทย
ต้องมีการปรับตัวบนบริบทการเปลี่ยนแปลง
จากหลายด้านที่ เป็นความท้าทาย ทั้ งนี้  



 
 

มีความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า 
3 ประเด็น ดังนี้ 
 การด า เนินงานตามแผนพัฒนา
ประเทศระยะยาว ประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ซึ่ง เป็นแผนก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 
ด้านคือ ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการ
เ ติ บ โ ตบนคุณภ าพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามกรอบการ
พัฒนาประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ เนื่องจากที่
ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนา
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมือง
ที่เข้ามาบริหารประเทศ ส่งผลให้การด าเนิน
นโยบายขาดความต่ อเนื่ อง ดั งนั้ น การมุ่ ง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายระยะ
ยาวที่ก าหนด เป็นความท้าทายต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานที่
เหมาะสม และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะสามารถน าประเทศไปสู่ เป้าหมายใน
ระยะยาวที่ก าหนด  

 กา ร เ ข้ า สู่ สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล  เ ป็ น
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เพ่ิมโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งเหตุ
และรับข้อมูลข่าวสาร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (  Big data) 
เพ่ือบริการทางสังคม และการเพ่ิมผลิตภาพ
ด้านการแพทย์และการผลิตผ่านปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจากการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี (Digital divide) 
อีกท้ัง ยังขาดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ซึ่งประเทศไทย
ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความทันสมัย และการสร้างเทคโนโลยี
ส าหรับอนาคต 
 ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ 
ประเทศไทยก าลังมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มี
ความรู้  และเตรียมความพร้อมให้คนใน
สังคมไทยมีทักษะการด ารงชีวิตส าหรับโลก
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญและต้องได้รับการ
ส่งเสริม เนื่องจากเป็นทักษะพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ที่น าไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของประเทศ ในขณะเดียวกัน การออกแบบ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design thinking) 
เป็นรูปแบบด าเนินการเพ่ือให้เกิดการคิด



 
 

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและ
ทันสมัยจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานของระบบ
คิดดังกล่าว ในการช่วยให้เข้าใจปัญหาหรือ
ความต้องการได้อย่างลึกซึ้ง โดยเป็นการ
พัฒนาแนวทางนโยบายหรือการแก้ไขที่มา
จากมุมมองและความคิดของผู้คนที่มีความ
หลากหลาย และน ามาทดสอบก่อนน าไป
ปฏิบัติจริง ซึ่งประเทศไทยยังจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้กับบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มคนวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดงาน และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ 
ใ น ก า ร พัฒ นา น วั ต ก ร ร มแ ล ะต่ อ ย อด 
การค้นคว้างานวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่ งยืน  และน าพาประเทศไปสู่ การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาดู งาน ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ความรู้และบทเรียนที่ได้รับเมื่อ
น ามาวิเคราะห์ร่วมกับบริบทความท้าทาย 
ท าให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ประเทศ
ไทยควรมุ่งเน้นพัฒนา เพ่ือให้ประเทศมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 
 
 

 ค้นหาความต้องการในการพัฒนา
ประเทศผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
(Design Thinking) เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของ
คนในสังคม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ผ่านการคิดวิเคราะห์เชิงลึกของสภาพ
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยกระบวนการส าคัญ
ประกอบด้วย1 1) การท าความเข้าใจต่อกลุ่ม 
เป้าหมาย (Empathy) เพ่ือให้ได้ความต้องการ 
ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การสังเคราะห์
ข้อมูล (Define) เพ่ือก าหนดสภาพปัญหา
หรือความต้องการ 3) การระดมความคิด 
(Ideate) ที่ เป็นการเปิดรับความเห็นและ 
แนวทางการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ ไขปัญหาหรื อตอบสนองความต้ องการ  
4) การสร้ างรู ป แ บ บ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
(Prototype) เพ่ือเตรียมการก่อนน าแนวทาง
ที่เป็นข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาไปทดสอบ  
และ 5) การทดสอบ (Test) เป็นการน ารูปแบบ
การแก้ปัญหาที่จัดเตรียมไว้มาทดสอบเพ่ือค้นหา
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ ไ ขปัญหา  โ ดย
กระบวนการทั้ งหมดจะมีขั้นตอนส่ งกลับ 
(Feedback) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง
ก่อนน าแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติจริง ซึ่งการ
ค้ น ห า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น
กระบวนการที่ส่วนราชการที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนควรด าเนินการ โดยเฉพาะองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( อ ป ท . )  



 
 

ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ และตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของคนในชุมชน อย่างไร 
ก็ตาม หากไม่มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ อาจส่งผลให้การพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม จนอาจส่งผลให้เกิดสภาพ
ปัญหาเรื้อรัง (Policy disadvantage) ไม่มีที่
สิ้นสุดจากการที่ความต้องการของประชาชน
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุด 
 มุ่งพัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard 
skills) โดยไม่ละทิ้ งทักษะด้านอารมณ์ 
(Soft skills) บนโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล
และความเจริญก้าวหน้า ท าให้ เกิดการพัฒนา 
นวัตกรรมและงานวิจัยในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน เนื่องจากมีเครื่องมือและ
เทคโน โลยีที่ ทั นสมัยที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
กระบวนการผลิตมีความสะดวกสบายและ
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติการได้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และความคุ้นเคยต่อเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็น
อย่างดี เช่น การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพ่ือบรรจุไว้ในนาฬิกาดิจิทัลเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ การสร้างระบบความปลอดภัย
บนระบบธุรกรรมทางธนาคารออนไลน์  
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน นอกจากการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความรู้ที่เป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลแล้ว  
ควรเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์
ให้กับคนในสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย 
อาทิ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
ระบบสังคมออนไลน์ การสร้างค่านิยมการ
ท างานที่ถูกต้องผ่านบุคคลต้นแบบ เนื่องจาก 
การพัฒนาเพียงทักษะด้านความรู้จะไม่สามารถ
สะท้อนถึงการเป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่าง
ครบถ้วน แต่การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านอารมณ์ เช่น การท างานเป็นทีม  
การมีมารยาททางสังคม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เป็นต้น จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความ
น่าอยู่ และพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่สามารถ
น าพาไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 
  

 


