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 บทน า สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา  
 สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมผู้สูงอายุ และวิกฤตต่าง ๆ เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความ
ท้าทายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนและการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งส านักงานประกันสังคม
เป็นหน่วยงานรัฐที่มุ่งสร้างหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคงให้กับแรงงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานทั้งที่ท างานอยู่
ในระบบและนอกระบบบนพ้ืนฐานของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อย่างไรก็
ตาม ส านักงานประกันสังคมไม่ ได้ เกี่ยวข้องหรือให้บริการเฉพาะ
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เช่น นายจ้าง ภาคประชาสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการให้บริการกับส านักงานประกันสังคม  
เครือข่ายแรงงานกลุ่มต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น จากความท้าทายที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวและปฏิรูปการด าเนินงานทั้งในเชิงบริหารจัดการและเชิงปฏิบัติ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่มีส่วน



 

เกี่ยวข้องทุกกลุ่มและท าให้เชื่อมั่นได้ว่าทุกกลุ่มจะได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง
ทันท่วงที โจทย์ส าคัญ คือ ท าอย่างไรหน่วยงานจึงสามารถออกแบบนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติ ได้จริ งโดยสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ร่วมให้บริการทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้อง
กับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง และค ามั่นระหว่างประเทศของไทย ขณะเดียวกันต้องสามารถ
รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์ส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ก าลังจะสิ้นสุดลง การจัดท า
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา
องค์กรและบริการสาธารณะชนต่อไปจึงเป็นความท้าทายของผู้ออกแบบ
นโยบายที่ต้องวิเคราะห์และจัดท าแผนให้สามารถน ามาสู่การปฏิบัติได้ อย่างไร
ก็ตาม แผนงานไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง มมุมองและความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ทุกคนต้องเข้าใจเพ่ือให้สามารถด าเนินงานร่วมกันได้แบบบูรณาการอย่าง
แท้จริง  
 ประเด็นความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่จะ
น ามาใช้แก้ไขปัญหา  
 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้น าและรัฐบาลของสิงคโปร์ทุกรุ่นนอกจากจะ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้ว ยังมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและได้ให้ค ามั่น 
อย่างจริงจังในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



 

และมีชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมอันจ ากัดทั้งทรัพยากร ธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ การเติบโตของสังคมเมือง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และทรัพยากรน้ า เป็นต้น 
จากความมุ่งมั่นในระดับผู้น าจึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างเต็มที่เพ่ือจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ  
จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพบว่ามีแนวคิดและประเด็น
ส าคัญหลายประการที่สิงคโปร์ใช้เป็นหลักในพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมได้ ดังนี้  
 มุมมองแบบองค์รวม และท างานเชิงบูรณาการ จากข้อจ ากัดและ
ความท้าทายต่าง ๆ ที่สิงคโปร์เผชิญ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบนโยบายและการวางแผนที่มีความชัดเจน และเป็นระบบ สิงคโปร์
ใช้แนวคิดและมุมมองแบบองค์รวม (holistic view) ในการวางแผนโดยจะ
เชื่อมโยงและค านึงถึงผลกระทบของสิ่งที่จะพัฒนากับทุกด้าน ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะวางแผนและด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ 
โดยมีเป้าหมายและมุ่งพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน (Whole – of – 
government – approach) ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนและ
ทุกกลุ่มเช่น จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งเชิงบูรณาการ
แบบไร้รอยต่อของสถานีขนส่ง Bukit Panjang พบว่าหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
โดยค านึงถึงการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน สถานีดังกล่าวเป็น



 

ศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส และโมโนเรล โดยบริเวณ
ดังกล่าวจะมีตึกเชื่อมระหว่างทุกระบบขนส่ง ท าให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้ระบบ
ขนส่งหลายประเภทในการเดินทาง เช่น รถบัสต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไม่
ต้องออกไปข้างนอกสถานี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ให้โอกาสภาคเอกชน
มาลงทุนในบริเวณดังกล่าวเพ่ือให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการจับจ่าย
ใช้สอยของประชาชน ซึ่งจะเห็นว่าทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชนที่ได้ก าไรจากการค้าการลงทุน ประชาชนมีความสะดวกและ
ความพึงพอใจ ส่วนเงินที่ประชาชนใช้จ่ายและที่ได้จากภาคเอกชน รัฐบาลก็
น ามาพัฒนาประเทศต่อ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง
ประชาชนและภาคเอกชนอย่างชัดเจน โดยมีการสนับสนุนให้ประชาชนให้
ข้อมูลต่อการด าเนินงานของรัฐบาล หรือช่วยออกแบบ เสนอความคิดเห็น
และนวัตกรรมในการพัฒนาการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาลจะให้สิ่งจูงใจแก่
ผู้สนับสนุนข้อมูลด้วย ขณะเดียวกันข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจะถูกน าไป
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 แผนงานชัดเจน เป็นระบบ และยั่งยืน สิงคโปร์มีการวางแผนระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาเมืองซึ่งเป็นหน้าที่ของ Urban redevelopment 
Authority (URA) โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนต้องด าเนินงานตามแผนที่ 
URA ก าหนด ซึ่งแผนการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย แผนระยะยาว 
(Concept Plan) มีระยะเวลา 40 - 50 ปี เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีพ้ืนที่รองรับประชากรและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างเพียงพอในอนาคตพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง



 

ยั่งยืน แผนระยะกลาง (Master Plan) มีระยะเวลา 10 – 20 ปี ซึ่งม ี
การก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ เป็นรายละเอียด โดยการด าเนินงาน 
ในรายละเอียดทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตาม Master 
Plan และแผนทั้งหมดจะมีการทบทวนตามก าหนดเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้  
รัฐยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในบางกระบวนการด้วย ประเด็น
ส าคัญคือ แผนงานในระดับต่าง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเมืองและผู้น า
ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ การท าแผนงานจะ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการ
พัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการน าทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ การปรับ
พฤติกรรมคนให้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงนวัตกรรมและยั่งยืน 
 คิดแบบ “Smart” สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง 
Smart Nation โดยจะพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม “Smart” จึงอยู่ในทุกระดับของการ
พัฒนา โดยเริ่มจาก Smart Community สู่ Smart City และ Smart 
Nation ส าหรับ Smart Community ประกอบด้วย 1) Smart Business 
โดยภาคเอกชนจะมีความรวดเร็วต่อการปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว 
จะเห็นว่าอ านาจของเทคโนโลยีท าให้ทุกอย่างไร้รอยต่อเพียงแค่สัมผัส
หน้าจอทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่
บริษัทที่เป็นสิ่งก่อสร้างจริง อาจไม่จ าเป็นต้องมีเลยก็ได้ ท าให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจถูกลง สามารถให้บริการได้รวดเร็วและพัฒนาให้ดี
ขึ้นได้ โดยได้รับผลก าไรสูง ซึ่งเมื่อทุกอย่างในชีวิตประจ าวันเป็นระบบ



 

ดิจิทัล ภาครัฐและประชาชนก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกัน 2) Smart 
Government ภาครัฐจะด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ รวมถึงใช้เทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาของการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ประเด็นส าคัญคือ
มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาบริการดิจิทัลจากประสบการณ์
ของคนเป็นหลัก ไม่ได้แค่มุ่งตอบสนองการใช้งานให้เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว
เพียงอย่างเดียว การพัฒนา Application บนมือถือของหน่วยงานภาครัฐจึง
เน้นปัญหาที่คนต้องเผชิญในชีวิตจริง ที่น่าสนใจคือการท าให้คนเต็มใจ
สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐหรือมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่รัฐได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้มีการใช้ทฤษฎี Nudging ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้
คนรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้ท า เป็นการใช้จิตวิทยามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชน เช่น การเปลี่ยนข้อความในการขอความร่วมมือในการช าระ
ภาษีจากบทลงโทษที่จะได้รับหากหลีกเลี่ยง เป็นค าขอบคุณและประโยชน์
ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐอาจไม่จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ทุกอย่าง สิงคโปร์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมและ
ร่วมแก้ไขปัญหาผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร และท าให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิดประโยชน์ที่กลับคืนสู่ชุมชน 3) Smart Citizen 
รัฐสนับสนุนให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและค านึงถึงความต้องการที่แตกต่าง
กันของคน จึ ง เน้น เข้ าถึ งประชาชนระดับรากหญ้าและสนับสนุน 
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  
เพ่ือเตรียมอนาคตส าหรับคนรุ่นหลัง โดยจะไม่ทิ้งกลุ่มคนส่วนน้อยที่ใช้
เทคโนโลยีไม่เป็น เช่น มีศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการใช้ดิจิทัล  



 

ซึ่งผู้ที่สอนมีการใช้อาสาสมัครหรือผู้ที่จบหลักสูตรแล้วมาสอน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายจิตอาสาผ่าน Application ซึ่งประชาชนจะเกิด
ความรู้สึกว่ามีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและผู้คน รวมถึงยังเป็นการ
สร้างความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ในขณะที่โลกก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบัน สิงคโปร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการให้ความรู้ด้านดิจิทัลมาเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ดิจิทัลตามพัฒนาแผนแม่บทส าหรับการ
ด าเนินงานดังกล่าว สิ่งส าคัญคือ “Think big, start small, act fast” 
หรือ คิดให้ใหญ่ขณะเดียวกันต้องคิดให้ลึกและรอบด้าน เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลง แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 การวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน  
 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสิงคโปร์สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานในประเด็นด้านการออกแบบ
และจัดท านโยบาย ดังนี้   
 การทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  ซึ่งถือเป็นกรอบในการ
พัฒนาการด าเนินงานในระยะยาว รวมทั้งจะส่งผลต่อการออกแบบวิธีการ
บรรลุเป้าหมาย จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเชิงรุกมากขึ้น มีการริ เริ่มโครงการใหม่  ๆ อาทิ  
การปรับแก้กฎหมายเพื่อขยายสิทธิประโยชน์ ขยายกลุ่มเป้าหมายในการให้
ความคุ้มครอง และมุ่งเน้นการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริการมากขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนงานระดับชาติและระดับกระทรวง อย่างไร



 

ก็ตาม หากจะพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องก าหนดกรอบให้ชัดเจนและมองถึงผลลัพธ์ที่
หน่วยงานต้องการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวมากกว่า 5 ปี การก าหนด
วิสัยทัศน์ส าหรับยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมในรอบถัดไป ควรมอง
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปอย่างน้อย 10 ปี - 
20 ปี และควรน าประเด็นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกรวมใน
วิสัยทัศน์ เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการด าเนินงานทุกกระบวนการ
ทั้งในระดับบุคลากร การบริหารองค์กร และการให้บริการ  
 มองข้อจ ากัดและความเสี่ยงเป็นโอกาส ปัจจุบันหน่วยงานก าลังเผชิญ
กับการใช้เทคโนโลยีในการบริการ ซึ่งผลอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว พร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เช่น ผู้รับบริการ 
ไม่ใช้ระบบออนไลน์ของหน่วยงาน ซึ่งหากดูใน feedback ของผู้ดาวน์
โหลด Application ของหน่วยงาน ก็จะพบข้อร้องเรียนจ านวนมาก ดังนั้น
หน่วยงานจ าเป็นต้องน าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
หรือกลุ่มผู้ประกันตนบางกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น หน่วยงานก็ต้องมีแผน
ที่ท าให้กลุ่มดังกล่าวใช้ให้เป็น ซึ่งหากแผนที่วางไว้ไม่ส าเร็จ ก็ต้องกลับมา
วิเคราะห์และพัฒนามาตรการอ่ืนต่อ นอกจากนี้ หน่วยงานควรร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา สิ่งส าคัญของ
การเอาชนะข้อจ ากัดคือการลงมือท าโดยไม่กลัว การล้มเหลว และ 
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่ างต่อเนื่อง  ซึ่ งหมายความว่ า
กระบวนการท างานทุกขั้นตอนต้องมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ความ



 

เสี่ยงล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ในการท างานของสิงคโปร์ 
จะพบว่าไม่ว่าภาครัฐจะออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ปัญหาที่คนต้องเผชิญจริง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงมีการคาดการณ์ความ
เสี่ยงและผลกระทบล่วงหน้า เช่น หากใช้ Application บอกทางแล้ว 
นั่งเลยป้ายรถบัส สิ่งที่ภาครัฐท าไม่ได้โทษว่าการนั่งเลยป้ายเป็นปัญหา 
ของคน แต่จะมองว่าเป็นปัญหาของระบบซึ่งยังพัฒนาไม่ครอบคลุมและ
ต้องแก้ปัญหาที่ระบบแทน ซึ่งหากใช้ประเด็นนี้มาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบทั้งนโยบายและบริการของภาครัฐ ก็จะสามารถน าใประยุกต์ใช้ได้
เพ่ือน ามาขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม สิ่งส าคัญคือการท าให้หน่วยงานภายในสังกัดมาร่วม
พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ออกแบบระบบ ซึ่งในอนาคต
หน่วยงานอาจพัฒนาคู่มือตรวจสอบ (Check list) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของหน่วยงานขึ้นเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นการด าเนินงานที่มีความยั่งยืน  
 ใช้ข้อมูลให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผน  การจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์
จากข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน  
ในกรณีของสิงคโปร์ได้สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้
ข้อมูลในการใช้บริการของภาครัฐเป็นปกติ แต่สิ่งส าคัญคือข้อมูลจะถูก
ประมวลและวิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
ส านักงานประกันสังคมก็ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเฉพาะเมื่อจะจัดท า
ยุทธศาสตร์ใหม่เท่านั้น แต่สามารถด าเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด



 

ให้ข้อเสนอแนะได้ทันที ซึ่งไม่ใช่แค่การน าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการที่เสนอผ่านทางช่องทางที่หน่วยงานก าหนดให้เท่านั้นแต่
ต้องด าเนินงานเชิงรุก โดยการออกแบบส ารวจในหลายระดับในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือหลังการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติ และขอความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบ ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการภายนอก 
(ผู้ ประกันตน นายจ้ าง  ประชาชน บุคลากรของหน่วยงาน อ่ืนๆ)  
(2) กลุ่มผู้รับบริการภายใน (บุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ประกันสังคม) (3) กลุ่มผู้ ร่วมให้บริการ (หน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร) ทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ใน
การพัฒนาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากข้อมูลที่ ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ส านักงาน
ประกันสังคมต้องจัดข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากให้เป็นระบบ ปัจจุบัน 
หน่วยงานยังไม่มีการส ารวจอย่างจริงจังว่าข้อมูลใดที่มีการน ามาใช้บ่อย ๆ 
หรือวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลในการท างาน ซึ่งหากด าเนินการ
ส ารวจแล้วจะท าให้หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนา
โปรแกรมที่ท าให้มีการหยิบข้อมูลมาใช้ได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการน ามา
วิเคราะห์ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกประการ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่
สิ่งที่ส าคัญที่สุด แต่คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าให้สามารถพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพไดม้ากขึ้น  
 จัดท าแผนร่วมกันแบบบูรณาการ การท างานร่วมกันเป็นความท้า
ทายประการหนึ่ง เช่นเดียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ เนื่องจากบุคลากรแต่ละ
หน่วยงานจะมุ่งรับผิดชอบเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้มุมมองความคิด



 

แคบ รวมทั้งอาจกลัวการมีภาระงานเพ่ิม ดังนั้น เพ่ือท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมไปในทิศทาง
เดียวกัน ควรด าเนินงาน ดังนี้  
 สร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร การพัฒนาวิธีการคิดอาจ
ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และระดมสมองเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดในหลายมิติ เช่น เทคนิคการคิด
แบบองค์รวม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นที่
การน ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
บุคลากรที่มีหน้าที่ออกแบบและจัดท านโยบายของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้
เข้าใจหลักการและวิธีการน าไปใช้ รวมถึงการออกแบบนโยบายให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างด้านต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปบ านาญเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
 ยกระดับความเชี่ยวชาญและสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน 
ผู้บังคับบัญชาต้องให้บุคลากรมีโอกาสร่วมคิดและวิเคราะห์การพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ การเปิดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานของ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนามุมมองการเชื่อมโยงการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ต้องสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมในการท างานเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งต้อง
สร้างเครือข่ายผู้จัดท านโยบายของทุกหน่วยงานเพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ การส ารวจความคิดเห็น
และการท าประชาพิจารณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาได้



 

ดีกว่าภาครัฐก็มีส่วนส าคัญ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจหาแนวทางให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้มีการร่วม
เสนอแนะนวัตกรรม ออกแบบนโยบายหรือให้บริการ โดยมีสิ่งจูงใจ  
ซึ่งหน่วยงานอาจก าหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการแก้ไข
อุปสรรค โดยเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ต่อสาธารณะเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ในการวิเคราะห์และเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และท าให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน  
 บทสรุป 
 จากการเรียนรู้ประสบการณ์ของสิงคโปร์พบว่าข้อจ ากัดและ
อุปสรรคต่าง ๆ ไม่ได้เป็นประเด็นในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เลย 
ประเด็นส าคัญคือ การคิดให้กว้างไกล รอบด้าน และลึก แต่ลงมือท า 
อย่างรวดเร็วเพ่ือเอาชนะอุปสรรค โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและพัฒนา
ไปพร้อมกันเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกคนและทุกภาคส่วน
อย่างสมดุลและยั่งยืน หากเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมแล้ว ก็จะพบว่าข้อจ ากัดที่ก าลังเผชิญอาจไม่ยากอย่างที่เห็น 
หากหน่วยงานรู้จักวางแผนในการใช้ทรัพยากรและสิ่งที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูล และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะท าให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้รวดเร็วและมีความ
ยั่งยืน การเริ่มต้นจากการพัฒนาแผนงานอย่างเป็นระบบ จึงนับเป็นการ
วางรากฐานของความส าเร็จในอนาคต 


