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 บทน า 
 จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ได้มีนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นหนักในเรื่อง 
การพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
และเปลี่ยนประเทศไทยจากโมเดลเศรษฐกิจ
แบบเดิมที่ “ท ามาก ได้น้อย” เป็น “ท าน้อย 
ได้มาก” ปรับเปลี่ยนประเทศไทยในปัจจุบัน
ที่อยู่ในยุค Thailand 3.0 ที่เน้นหนักไปที่
การท าอุตสาหกรรมหนักเพ่ือการผลิตและ
ส่งออก ซึ่งในช่วงแรกมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ร้อย
ละ 3-4 ต่อปี ไปสู่การเป็น “Value–based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” เพ่ือพัฒนาประเทศจากการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืน โดยการน า
ประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 
จะต้องมีการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
ทั้งภาคเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming)  ไปสู่ ก า ร เ กษตร
สมัยใหม่ (Smart Farming) พัฒนาภาคธุรกิจ

โดยพัฒนาจากการเป็ นธุ รกิ จแบบดั้ งเดิ ม 
(Traditional SMEs) เป็น Smart Enterprises  
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน พัฒนาภาคการบริการให้มี
ความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กลายเป็น
การบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) 
และพัฒนาแรงงาน เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ า ให้ มี ความรู้  คว าม เชี่ ย วชาญ 
กลายเป็นแรงงานทักษะสูง  (High Skilled 
Labor)  
 บทความนี้จะกล่าวถึงประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และน าความรู้มาปรับใช้
กับการพัฒนากรมสรรพสามิตให้ก้าวสู่การ
เป็น กรมสรรพสามิต 4.0 (Excise 4.0) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 
 ในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์ถูกจัดอันดับ
ให้เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการ



แข่งขัน เป็น อันดับที่  3 ของโลก1 โดยที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเติบโตโดย
เฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ 10 ซึ่งเรียกได้ว่าเกือบ
สูงที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในศตวรรษที่ 20 ซึ่งสิงคโปร์ใช้เวลาในการ
พัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงประเทศ
ตนเองจากประเทศโลกที่สามหลังจากแยกตัว
จากประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศมหาอ านาจ 
เ พียง 50 ปี  และประเทศสิงคโปร์ ยั งคง 
ไม่หยุดพัฒนา และตั้งเป้าหมายจะพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการและ
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2014 ประเทศสิงคโปร์
ได้ประกาศนโยบาย Smart Nation ให้เป็น
แผนการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต เป็นประเทศแห่ง
นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายส าคัญในการท าให้
ประชาชนสิ งค โปร์มีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี มี
ความสุข โดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีและ
ใ ช้ ร ะ บ บ  Internet of Things ( IoT)  
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงานและรายได้ 
เป็นสังคมไร้เงินสด ใช้ระบบ E-Payment อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมในทุกธุรกิจและมีการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยจะให้
ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการ online ได้
                                                           
1 รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 
2017 จากสถาบัน IMD World Competitiveness 
Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการรายงานการจัด
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 63 
ประเทศทั่วโลก 

อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่ว
สิงคโปร์  โดยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการให้
ประเทศเป็น Smart Nation ภายในปี 2000 
(พ.ศ. 2570) 
 ในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่การ
เป็น Smart Nation สิงคโปร์มีการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน มีการ
พัฒนารัฐบาลให้เป็น Smart Government 
พัฒนาเมืองให้เป็น Smart City และพัฒนา
คนในชาติให้เป็น Smart Citizen ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ยากและท้าทายที่สุดคือการ
พัฒนาคนในชาติให้เป็น Smart Citizen การ
เตรียมประชากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่จุดหมาย 
 สิงคโปร์ใช้เวลากว่า 50 ปีในการพัฒนาคน
ในประเทศ ผ่านการปฏิรูประบบการศึกษา
และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน 
รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นวางระบบการศึกษาให้
ชาวสิงคโปร์ทุกคนต้องสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้นอกเหนือการใช้ภาษาจีน
หรือภาษาทมิฬผ่านเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยจนเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบการศึกษาท่ีแข็งแกร่งที่สุดในโลก  
 มาตรการที่จะน ากรมสรรพสามิต
ไปสู่ Excise 4.0 
 ในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้
เข้าสู่การเป็น Excise 4.0 นั้น ควรมีการ



พัฒนาองค์กรในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาบุคลากร และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม 
 การพัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมโดยเป็นการปรับ
องค์กรให้มีความเป็น Smart Enterprise 
โดยพัฒนาการด าเนินการดังนี้ 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือยกระดับองค์กรไปสู่การเป็น  “องค์กร 
Paperless ”  
 - จัดท าระบบ Cloud System เพ่ือให้ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกแห่ง 
 - พัฒนาระบบ  E-Office ให้ใช้งาน
ง่ายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
จัดการเอกสารต่าง ๆ ท าให้กระบวนการ
ท างานมีความรวดเร็ว 
 - ใช้นวัตกรรมเ พ่ือส่ ง เสริมการ
ให้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เช่นพัฒนา
ช่องทางและยกระดับความสะดวกในการ
ช าระภาษี ออกใบอนุญาต คืนภาษี ฯ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) 
และจัดท าฐานข้อมูลที่มี การบูรณาการ  
ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย เพ่ือท าให้องค์กรสามารถใช้

ข้อมูล Big Data เพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาและ
ออกนโยบายภาษี  
 - จัดท าระบบและเชื่อมโยงข้อมูล
และกระบวนงานต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงการคลัง 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรให้ เป็น  Smart 
People สร้างบุคลากรให้มี Mindset และมี
ความพร้อมเพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็น Excise 4.0 
โดยการพัฒนาการบุคลากรควรมีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร 
มีความเข้าใจในงานที่ท าอย่างลึกซึ้ง และ
พัฒนาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ  
 - สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 - สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
Service Mind  ( โดยพัฒนาให้บุคลากรมี
ทัศนคติในการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการ  )  Citizen -  Centric 
and Service -  Oriented  (  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร 



 - พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บทสรุป 
 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานส าคัญ
ในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยและเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายทางการคลัง กรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเสริมสร้าง
นวัตกรรมทางภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและการพัฒนาองค์กรให้มี
มาตรฐาน ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บทความฉบับนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่การเป็น Value–Based Organization 
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมี
ทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาขององค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ส าคัญเพ่ือพากรมสรรพสามิตไปสู่การเป็น 
Excise 4.0 และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 


