
 
 

 

 

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมโครงการ 
The 5th Singapore – Thailand Leadership Development Programme 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 

 ร ำ ย ง ำน ส รุ ป ก ำ ร ฝึ ก อบ ร ม โค ร ง ก ำ ร  Singapore – Thailand Leadership Development 
Programme รุ่นท่ี ๕ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยผู้แทนไทยท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน ๑๕ คน 
ซึ่งเป็นกำรสรุปเนื้อหำท่ีได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกกิจกรรมกำรฝึกอบรมในโครงกำร ซึ่งมี
ท้ังส้ิน ๒๓ หัวข้อ ประกอบด้วย กำรบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและกำรเย่ียมชมหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน ตลอดจนกิจกรรมสำนสัมพันธ์และส่งเสริมบทบำทควำมเป็นผู้น ำระหว่ำงผู้แทนไทยและผู้แทน
สิงคโปร์ท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน ๑๕ คนเช่นกัน กิจกรรมกำรฝึกอบรมในโครงกำรนี้ 
จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี ๑๗ - ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ และระหว่ำงวันท่ี ๒๔ - ๒๗ กรกฎำคม 
๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย ตำมล ำดับ โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกับ Public Service 
Division (PSD) และ Civil Service College (CSC)  
 นอกเหนือจำกกำรสรุปเนื้อหำท่ีได้เรียนรู้แล้ว คณะผู้จัดท ำได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและสะท้อน
มุมมองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบบรำชกำรและบทบำทผู้น ำภำครัฐของไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะ
ผู้จัดท ำ ได้เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องปรับตัวและปรับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร
เปล่ียนแปลงของโลก และในยุค Thailand ๔.๐ ท่ีองค์กรจะต้องแข่งขันกันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรส่งเสริมศักยภำพและบทบำทผู้น ำภำครัฐในกำรขับเคล่ือนกำร
พัฒนำประเทศ  
 คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยท่ีได้ร่วมกันจัดกำรฝึกอบรมในโครงกำรครั้งนี้ โดยเฉพำะ
ส ำนักงำน ก.พ. ท่ีได้ให้โอกำสในกำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน กำรเปิดมุมมองใหม่ๆ และ 
วิสัยทัศน์ รวมท้ังกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันท้ังในประเทศไทยและสำธำรณรัฐสิงคโปร์ คณะ
ผู้จัดท ำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่ำนและเกิดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรของไทยในอนำคตต่อไป 

 

คณะผู้จัดท ำ 
๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

 



 
 

สำรบัญ 
  หน้ำท่ี 

๑ Whole-of-Government (WOG) Strategic Planning & Foresight in the  

Singapore Government 

๑ 

๒ Team Building Activity – Amazing Heritage Race ๕ 

๓ Future of ASEAN: Understanding Key Regional Development ๘ 

๔ Social Innovation – Lunch in the Dark ๑๑ 

๕ Learning Journey to Enabling Village ๑๔ 

๖ Learning Journey to FusionWorld ๑๘ 

๗ Design-Driven Innovation in the Public Service ๒๒ 

๘ Transforming Visitor Experience and Tourism Enterprises through 
Technology and Innovation 

๒๕ 

๙ What my ministry does ๒๙ 

 ๙.๑ CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery ๒๙ 

 ๙.๒ My Nice Home Gallery, Housing Development Board Hub  
ประเทศสิงคโปร์ 

๓๓ 

 ๙.๓ พิพิธภัณฑ์กำรเดินเรือ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery) ๓๖ 

๑๐ Leading Organisational Change and Transition ๓๙ 

๑๑ Integrity and Incorruptibility as Key Ethical Values ๔๒ 

๑๒ Leading the Digital Government Transformation in the Public Sector ๔๕ 

๑๓ Social Visit : Garden by the bay ๔๘ 

๑๔ Dialogue with Mr. Lionel Yeo, Chief Executive Officer, Singapore Tourism 
Board (STB) 

๕๒ 

๑๕ Thailand’s ๒๐-Year National Strategy and Execution ๕๕ 

๑๖ Thai Civil Service System and the OSCS: Awareness and Preparation ๖๐ 

๑๗ Public Leader in the 21st Century: Facts and Challenges ๖๖ 

๑๘ Leadership and Ethics ๗๐ 

๑๙ Building Thailand’s Economy with Creativity: A Study Visit to the Thailand 
Creative & Design Center (TCDC) 

๗๓ 

๒๐ Social and Cultural Awareness in Tourism Management: A Study Visit to 
the Asiatique 

๗๗ 



 
 

  หน้ำท่ี 

๒๑ Leadership and Sustainable Development – From Ideas to Actions ๘๐ 

๒๒ Sustainable Developments Business Operations : A Study Visit to SCG ๘๔ 

๒๓ Public Service Delivery Innovation through Digital Society ๘๙ 

 



๑ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Whole-of-Government (WOG) Strategic Planning & Foresight in the 
Singapore Government 

วันเวลา วันท่ี ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร LEE Chor Pharn 

Principal of Strategy Group, Center for Strategic Futures, 
Prime Minister’s Office 

 
๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 

๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 
๑.๓ เล่นเกมส์ Driving Forces Cards 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ Strategy Group 

Strategy Group ถูกสร้ำงขึ้นมำเมื่อ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ภำยใต้ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อ
มุ่งเน้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของภำครัฐ โดยมีหน้ำท่ีหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ช่วยคณะรัฐบำลในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และจัดล ำดับควำมส ำคัญของส่ิงท่ีรัฐบำลควร
จะค ำนึงถึงในกำรจัดท ำนโยบำยต่ำงๆ 

(๒) ช่วยในกำรพัฒนำนโยบำยต่ำงๆ รวมไปถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆเพื่อให้แต่
ละกลุ่มด ำเนินกำรไปในทิศทำงท่ีสัมพันธ์กันและชะลอไม่ให้ข้อจ ำกัดต่ำงๆมำถึงเร็วจนเกินไป 

(๓) คำดกำรณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตและเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง 
(๔) ศึกษำ วิจัย และทดลองเกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์ต่ำงๆ 
(๕) สร้ำงควำมสำมำรถให้กับข้ำรำชกำรในกำรมองและคำดกำรณ์อนำคตรวมไปถึงกำร

เตรียมตัวรับกำรเปล่ียนแปลง 
๒.๒ การเปลี่ยนบริบทจากการวางแผนระยะกลางไปสู่การวางแผนระยะยาว 

๒.๒.๑ ค ำนึงถึงเรื่องท้ำทำยส ำหรับสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย 
(๑) กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมโลก ได้แก่ ภัยคุกคำมจำกภำยนอก ( ISIS, 

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์) ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 
(๒) สังคมผู้สูงอำยุ ก ำลังคนในวัยท ำงำนน้อยลง 
(๓) ข้อจ ำกัดของทรัพยำกรภำยในประเทศ ได้แก่ พลังงำน พื้นท่ี ก ำลังคน และ

งบประมำณ 
(๔) กำรเปล่ียนแปลงค่ำนิยมและแรงบันดำลใจของคนในประเทศ 



๒ 

 

๒.๒.๒ จัดกำรกับปัญหำท่ีซับซ้อนด้วยแนวควำมคิดและนโยบำยเชิงปฏิบัติของภำพรวมของ
รัฐบำลในระดับมหภำค เนื่องจำก 

(๑) ควำมท้ำทำยด้ำนนโยบำยมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้นและต้องอำศัยกำรเช่ือมโยงกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน 

(๒) นโยบำยในมุมท่ีต่ำงกันอำจท ำให้เกิดผลลัพธ์แตกต่ำงกันอย่ำงมำก 
(๓) มีหลำยประเด็นท่ียังไม่สำมำรถบ่งชัดได้ถึงปัญหำอุปสรรคและควำมเป็นไปได้ 
(๔) ต้องรักษำมุมมองระยะยำว ในขณะท่ีก ำลังด ำเนินกำรในมุมมองระยะใกล้ 

๒.๒.๓ ให้กำรสนับสนุนคณะรัฐบำลในกำรแจกแจงล ำดับควำมส ำคัญในกำรต้ังเป้ำหมำย
ของรัฐบำล 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การมองอนาคต (Strategic Foresight) 
๒.๓.๑ การมองอนาคตไม่ใช้การพยากรณ์ เมื่อเรำขำดกำรมองอนำคต จะไม่สำรมำรถ

คิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ เช่น รถม้ำยังคงอยู่, iPhone ไม่ได้ส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีส ำคัญ เป็นต้น 

ผู้มีส่วนรวมต้องคำดกำรณ์เตรียมตัวรับกำรเปล่ียนแปลง เพื่อให้สำมำรถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสภำวะแวดล้อมและ

กำรด ำเนินกำรท่ีซับซ้อนขึ้น 

๒.๓.๒ การมองอนาคตเพื่อค้นหาสิ่งที่ส่งผลกระทบ 
(๑) หงส์ด า เหตุกำรณ์ท่ีเกิดได้ยำก หำกเกิดแล้วมีผลกระทบมำก  เช่น Brexit ไม่มี

ใครคำดว่ำจะมี แต่ พอมีแล้วมีผลกระทบมำก 
(๒) ช้างด า เห็นปัญหำอยู่แต่ละเลยมัน เช่น Climate Change เห็นปัญหำแต่

Donald Trump บอกว่ำ คิดไปเอง 

๒.๓.๓ เคร่ืองมือยุทธ์ศาสตร์การมองอนาคต (๓ Horizons Framework) ซึ่งภำครัฐใช้
ในกำรก ำหนดนโยบำยให้ประสบควำมส ำเร็จในอนำคต 

(๑) 1st Horizon 
ขับเคล่ือนด้วยงบประมำณและตัวช้ีวัดเพื่อตอบสนองเป้ำหมำยขององค์กร

อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยใช้กลยุทธ์และควำมสำมำรถเดิมท่ีมีอยู่ 
(๒) 2nd Horizon 

ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ตัว ช้ีวั ดและประ สิท ธิภำพ  แ ต่จะมุ่ ง เน้ นกำรสร้ ำงขี ด
ควำมสำมำรถใหม่ๆ และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงและช่วยให้
สำมำรถท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในกำรขับเคล่ือนประเทศในภำพรวมให้ดีและเหมำะสมท่ีสุด 

(๓) 3rd Horizon 

ส ำรวจตัวเลือกส ำหรับกำรวำงแผนในอนำคตบนพื้นฐำนของข้อสันนิษฐำน
ต่ำงๆและนโยบำยท่ีไม่แน่นอน 

 



๓ 

 

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Strategic Issues) 
ต้องมีกำรส ำรวจสภำพแวดล้อม และสังคมในกำรค้นหำสัญญำณของกำรเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นเพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรทบทวนและสร้ำงสมมุติฐำนทำงยุทธศำสตร์ ซึ่งมีท้ังท่ีเกิดขึ้นจริง และส่ิงท่ี
ผิดพลำด 

๒.๕ การวางแผนสถานการณ์ของชาติ (Scenario Planning) 
๒.๕.๑ ทุก ๆ ๓-๕ ปี มีกำรทดสอบสมมติฐำนและศึกษำส ำรวจควำมเป็นไปได้ 
๒.๕.๒ กำรจัดท ำกรอบกำรวำงแผน )Scenario Planning Framework) 

(๑) ขั้นเตรียมกำร ได้แก่ ศึกษำงำนวิจัยในอดีต สัมภำษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) พลังในกำรขับเคล่ือน ได้แก่ ควำมคำดหวังจำกภำยนอก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หน่วยงำนของรัฐ 
(๓) ก ำหนดขอบเขตมีควำมเป็นไปได้ในอนำคต 
(๔) น ำสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นมำก ำหนดยุทธศำสตร์ 

๒.๖ กิจกรรม เกม Driving Forces Cards 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อเปล่ียนแปลงอนำคต ใน ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน 

มีกำรก ำหนดว่ำตอนนี้เรำอยู่ท่ีไหน เรำรู้อะไร และเรำไม่รู้อะไร โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
๒.๖.๑ อนำคตของเทคโนโลยี 

(๑) ข้อมูลข่ำวสำร ในอินเตอร์เน็ตมีมำกและส่งผลกระทบมหำศำล ในด้ำนควำม
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ท ำใหร้ัฐบำลควบคุมได้ยำก 

(๒) เทคโนโลยีช่วยข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรท่ีดินและแรงงำน ลดกำรจ้ำงงำนของ
มนุษย์ 

๒.๖.๒ อนำคตของส่ิงแวดล้อมโลก  
(๑) กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ, กำรเปล่ียนแปลงขั้วอ ำนำจของโลก ส่งผล

กระทบจำกโลกส่งผลต่อภำยในประเทศ 
(๒) กำรพัฒนำ แหล่งน้ ำ พลังงำน อำหำร ท่ีดิน 

๒.๖.๓ อนำคตของด้ำนเศรษฐกิจ  
(๑) กำรเปล่ียนแปลงควำมผันผวนด้ำนเศรษฐกิจ, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับ

ลูกจ้ำง  ,แรงงำนท่ีมีควำมสำมำรถ จะไปท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ ภำคกำรผลิตด้ำนดิจิตอลจะขยำยตัว คนเก่ง ๆ 
จะไปอยู่ภำคดิจิตอล 

(๒) ควำมต้องกำรนวัตกรรมในอนำคต เป็นลักษณะกำรร่วมมือ เครือข่ำย 
๒.๖.๔ อนำคตของสังคมสิงค์โปร์  

(๑) สิงค์โปรเป็นประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยเช้ือชำติ วัฒนธรรม 
(๒) พื้นท่ีประเทศมีจ ำกัดกำรประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยกำรวำงผังเมืองและ

นวัตกรรม 



๔ 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถเรียนรู้ กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ มองไปในอนำคตข้ำงหน้ำของ

ประเทศสิงค์โปร์ น ำมำปรับใช้กับภำรกิจหน่วยงำนสอดคล้องกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีของ
ประเทศไทย ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรร่วมกันท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี
นำงนันท์นัดดำ  ภัททิยกุล 
นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พนัธ ์



๕ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Team Building Activity – Amazing Heritage Race 
วันเวลา วันท่ี ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
สถานที่ China town ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร Food Playground Staffs 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือน Food Playground ในย่ำน China town 
๑.๒ วิทยำกรแบ่งกลุ่มผู้ฝึกอบรมเป็น ๕ ทีม ทีมละ ๖ คน 
๑.๓ มอบหมำยภำรกิจ ๑๕ ด่ำน และแผนท่ีไชน่ำทำวน์ โดยจะให้โจทย์พร้อมค ำใบ้มำ และให้เวลำ 

๑๕ นำที ส ำหรับแต่ละทีมเพื่อวำงแผนกำรท ำกิจกรรมว่ำแต่ละค ำใบ้หมำยถึงส่ิงใดและอยู่ในต ำแหน่งใดของ
แผนท่ี China town โดยก ำหนดเวลำท ำกิจกรรมภำยในเวลำ ๒ ช่ัวโมง 

๑.๔ ตัวอย่ำงค ำใบ้และกิจกรรม ได้แก่ 
ด่านที่ ๑: หำสวนท่ีอยู่บนสะพำนท่ีมีกระดำนเกม (Board game) อยู่ ๒ ชนิด ก ำหนดให้

ถ่ำยภำพสมำชิก 2 คนในทีมก ำลังช้ีไปยังแต่ละกระดำนเกม (๓ คะแนน) 
ด่านที่ ๓: หำสถำนท่ีท่ีสำมำรถเห็น กำรวำงแผนทัศนียภำพของเมืองสิงคโปร์ หำท่ีนั่งท่ีเป็น

คล่ืนใกล้กับพื้นท่ีสีเขียว เพื่อท่ีจะจัดทีมเดำะลูกชำปเทช์ (Chapteh Challenge) ถ่ำยวีดิโอ สมำชิกเดำะลูก
ชำปเทซ์ให้ได้มำกท่ีสุดภำยใน  ๑ นำที (คะแนนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของทีม) 

ด่านที่ ๘: หำสถำนท่ีมีรูปปั้น ผู้หญิงแซมซุย (samsui women) ๓ รูป ก ำหนดให้ถ่ำยภำพ
สมำชิกทุกคนท ำท่ำ ผู้หญิงแซมซุย (คะแนนขึ้นกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรโพสต์ท่ำถ่ำยภำพของแต่ละทีม) 
(๓ คะแนน) 

ด่านที่  ๑๕: หำกระดำนข้อมูล (Heritage board) ท่ีเขำแอนน์เซียง (Ann Siang Hill) 
ก ำหนดให้ถ่ำยรูปสมำชิกทุกคนหน้ำกระดำนข้อมูลดังกล่ำว และค ำท่ีอยู่บนกระดำษ ๒ ค ำท่ีก ำหนด (๒ 
คะแนน) 

 



๖ 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้  
๒.๑ การวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ 

ในกิจกรรมนี้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมได้ก ำหนดเวลำให้มีกำรวำงแผนก่อนกำรท ำกิจกรรม ดังนั้น 
แต่ละทีมจะต้องวำงแผนว่ำจะเลือกตอบค ำถำมและท ำกิจกรรมข้อใดเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง เพื่อให้กำรใช้
เวลำเดินทำงไปยังแต่ละฐำนมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยใช้เวลำเดินทำงน้อยท่ีสุดแต่สำมำรถไปยังฐำนต่ำงๆ ได้
มำกท่ีสุด 

๒.๒ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
ในกำรท ำกิจกรรมแต่ละฐำนผู้เข้ำรับกำรอบรมอำจจะต้องเจอกับสถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดและ

เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำกิจกรรมแต่ละฐำนได้ ดังนั้น สมำชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องพยำยำมค้นหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ เช่น 

-  เมื่อหลงทำง สมำชิกกลุ่มจะใช้วิธีกำรถำมจำกผู้คนในละแวกนั้น หรือกำรใช้วิธีกำรค้นหำ 
Google 

-  เมื่อไปถึงบำงฐำนพบว่ำ บุคคลท่ีเป็นเจ้ำของร้ำนท่ีจะต้องถ่ำยภำพด้วยไม่อยู่ท่ีร้ำนใน
ขณะนั้น สมำชิกกลุ่มจึงจ ำเป็นต้องถ่ำยภำพกับผู้ช่วยร้ำนท่ำนอื่นแทน 

๒.๓ การท างานร่วมกันเป็นทีมและแบ่งงานตามความถนัด  
ในกำรท ำกิจกรรมได้มีกำรคัดเลือกสมำชิกในทีม ๑ คนเพื่อมำเป็นผู้น ำ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในกำรน ำทีมไปยังแต่ละฐำน โดยมีสมำชิกอื่นๆ เป็นผู้ร่วมกันคิดหำค ำตอบและด ำเนินกำรให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในแต่ละฐำน ซึ่งสมำชิกแต่ละคนก็ได้ท ำหน้ำท่ีตำมควำมถนัดของตน เช่น กำรเป็นผู้น ำทำง กำร
เป็นผู้ถ่ำยภำพ กำรเป็นคนสร้ำงสรรค์ท่ำโพสต์ถ่ำยภำพ กำรเป็นผู้กิน โดยจะเห็นได้ชัดเจนในกิจกรรมเดำะลูก
ชำปเทช์ ท่ีก ำหนดให้สมำชิกทีมเดำะให้ได้จ ำนวนครั้งมำกท่ีสุด โดยทีมต่ำงๆ ให้สมำชิกทุกคนร่วมกันเดำะ แต่มี
ทีมหนึ่งท่ีมองเห็นว่ำควรให้มีกำรท ำกิจกรรมตำมควำมถนัด จึงให้สมำชิกท่ีถนัดกำรเดำะมำกท่ีสุดเป็นผู้ท ำ
กิจกรรม ซึ่งปรำกฏผลว่ำมีจ ำนวนกำรเดำะลูกชำปเทช์ท่ีสุงสุดกว่ำทีมอื่นๆ 

๒.๔ การสื่อสาร  
ทุกทีมจะต้องส่งภำพท่ีได้ถ่ำยหลังท ำกิจกรรมแต่ละฐำนไปยังทีมงำน Food Playground ซึ่ง

บำงครั้งเมื่อทีมประสบปัญหำก็สำมำรถส่ือสำรไปยังทีมงำนทันทีเพื่อให้ทีมงำนช่วยแก้ไขปัญหำหรืออนุมัติกำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ อันจะช่วยท ำให้แต่ละทีมไม่เสียเวลำในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 

๒.๕ การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในย่าน China town  
กำรท ำกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้สถำนท่ีท่องเท่ียวใน China town เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกแต่

ละกิจกรรมในฐำนจะพำผู้เข้ำรับกำรอบรมไปรู้จักกับสถำนท่ีส ำคัญๆ ในย่ำน China town ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ประชำชน ศิลปะ อำหำร และวัฒนธรรมผ่ำนกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
 

 

 



๗ 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์เป็นอย่ำงมำก เพรำะมีวัตถุประสงค์เพื่อละลำยพฤติกรรมให้

สมำชิกในทีมได้รู้จักซึ่งกันและกันภำยในระยะเวลำอันส้ัน และได้แฝงกำรเรียนรู้เรื่องกำรวำงแผนและก ำหนด
กลยุทธ์ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และกำรส่ือสำร ตลอดจนกำรได้รู้จักสถำนท่ี
ท่องเท่ียวส ำคัญของสิงคโปร์ ได้เห็นว่ำประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยของประชำกร แต่ก็
สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก นั่นเป็นเพรำะประชำชนทุกคนเคำรพกฎระเบียบของสังคม และตระหนักถึงกำร
ท ำหน้ำท่ีของตนบนพื้นฐำนควำมซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๒ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมเป็นส่ิงส ำคัญมำกท่ีจะต้องปลูกฝังคนในประเทศไทย เนื่องจำก
โดยมำกเมื่อท ำงำนร่วมกันเป็นทีมมักจะเกิดปัญหำ Free Rider ซึ่งเป็นคนท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนและ
มักคิดว่ำให้คนท่ีเก่งหรือเป็นผู้น ำรับผิดชอบงำนนั้นๆ แต่ในกำรท ำงำนร่วมกันนั้นควรจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรท ำงำน โดยจะต้องแบ่งงำนให้ท ำตำมควำมถนัด อันจะเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้เกิดขึ้นร่วมกันอย่ำง
สูงสุด 

๓.๓ กิจกรรมข้ำงต้น ถือเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรสร้ำงกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ ส่ิงส ำคัญ
ในแต่ละย่ำนท่องเท่ียว ท้ังด้ำนวิถีชีวิตประชำชน ศิลปะ อำหำร และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยสำมำรถน ำมำ
ปรับใช้ได้เนื่องจำกมีย่ำนท่องเท่ียวจ ำนวนมำก โดยต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรในย่ำนนั้นๆ 
มำร่วมด้วย 

๓.๔ ในระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมนี้ พบว่ำ ในย่ำน China town มีร้ำนอำหำรเล็กๆ จ ำนวนมำกใน 
food court ท่ีได้น ำเทคโนโลยีกำรจ่ำยเงินผ่ำนแอพพลิเคช่ันมำใช้ และจะมีกำรลดรำคำอำหำรเมื่อจ่ำยเงิน
ผ่ำนแอพพลิเคช่ันอีกด้วย ซึ่งวิธีกำรนี้ได้สร้ำงควำมสะดวกสบำยแก่ผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก และเป็นกำรเพิ่มกำร
ท ำธุรกรรมออนไลน์ให้มำกขึ้น 

๓.๕ กำรท ำกิจกรรมร่วมกันต้องใช้ควำมอดทน เข้ำอกเข้ำใจ และพึ่งพำอำศัยกัน ซึ่งเป็นกำรจ ำลอง
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้นจริงในเวลำท ำงำนท่ีอำจต้องเผชิญต่อปัญหำต่ำง ๆ จึงเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ใน
กำรให้ผู้บริหำรและทีมงำนได้ท ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกสถำนท่ีท ำงำน  เพื่อหำวิธีในกำร
ส่ือสำรและท ำงำนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวมณีขวัญ  จันทรศร 
นำยกิตติ  มโนคุ้น 
นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 



๘ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Future of ASEAN: Understanding Key Regional Development 
วันเวลา วันท่ี ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Dr. Farish Noor 

Head of RSIS Doctoral Programme 
S. Rajaratnam School of International Studies 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร โดยมีกำรซักถำมและแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นกำรรวมตัวกันของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
วัตถุประสงค์ของกำรก่อต้ังอำเซียน คือ เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ธ ำรงไว้
ซึ่งสันติภำพเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมืองสร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำทำงสังคม และวัฒนธรรมกำรกินดีอยู่ดีของประชำชนบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศสมำชิก 

๒.๒ ปัจจุบัน อำเซียนประกอบด้วยสมำชิก จ ำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนำม ลำว เมียนมำร์ และกัมพูชำ 

๒.๓ ปี ๒๐๑๗ เป็นปีท่ีกำรอำเซียนก่อตั้งครบรอบ ๕๐ ปี 
๒.๔ วิทยำกรให้ควำมเห็นว่ำ ไม่ว่ำจะมีกำรรวมตัวกันเป็นอำเซียนหรือไม่ ประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนมี

กำรบูรณำกำร หรือมีควำมเกี่ยวข้องผสมผสำนกันอยู่แต่แรกเริ่มแล้ว 
๒.๕ ควำมท้ำทำยของกำรรวมตัวกันเป็นอำเซียนมี ๒ ประกำรหลัก คือ 

๒.๕.๑ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดอ่อนและมีควำมไม่มั่นคงเป็นทุนเดิม 
๒.๕.๒ วัฒนธรรมต่ำงๆ และภำษำของแต่ละประเทศได้รับอิทธิพลมำจำกประเทศอื่นๆ ท่ี

อยู่นอกเหนือจำกประเทศอำเซียนด้วยกัน 
๒.๕.๓ วัฒนธรรมต่ำงๆ และภำษำของแต่ละประเทศได้รับอิทธิพลมำจำกประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือจำกประเทศอำเซียนด้วยกัน 
๒.๖ ประเด็นค ำถำมท่ีส ำคัญส ำหรับอำเซียน คือ ท ำอย่ำงไรท่ีอำเซียนจะยังคงอัตลักษณ์ของอำเซียน

ไว้ได้ 
๒.๗ อำเซียนถือได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จในเรื่องกำรจัดเตรียมประชำกรให้มีคุณภำพกำรศึกษำท่ีดี แม้

พื้นท่ีห่ำงไกลอย่ำงน้อยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ เปรียบเทียบกับประเทศปำกีสถำนแล้ว พื้นท่ีห่ำงไกลไม่มี
โรงเรียน อย่ำงดีมีเพียงโรงเรียนสอนศำสนำ อย่ำงไรก็ดี เมื่อประชำกรมีกำรศึกษำมำกขึ้น มีระดับกำรศึกษำท่ี



๙ 

 

สูงขึ้น ท ำให้มีคนชนช้ันกลำงเพิ่มมำกขึ้น และเกิดปัญหำกำรว่ำงงำน ซึ่งท ำให้ผู้คนบำงส่วนหมดควำมมั่นใจใน
ตนเองและรู้สึกไร้ค่ำไปในท่ีสุด 

๒.๘ ประเทศในอำเซียนแต่ละประเทศได้ลงทุนจ ำนวนมำกในกำรสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 
สร้ำงกำรเช่ือมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีกำรจัดกำรเรื่องระบบกำรศึกษำ เพื่อท่ีจะสร้ำงควำม
เช่ือมโยงระหว่ำงคนเมืองและคนชนบท 

๒.๙ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่ำงๆ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำขึ้นมำก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนี้ เช่น Artificial 
Intelligence หรือ AI จะเปล่ียนแปลงวิถีกำรด ำรงชีวิตของสังคมอำเซียนในเร็ววัน 

๒.๑๐ ควำมมั่นคงของอำเซียนขึ้นอยู่กับควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมำชิกอำเซียน กำร
ป้องกันกำรเกิดควำมขัดแย้งต่ำงๆ และกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเช่ือใจในระหว่ำงประเทศสมำชิกด้วยกันจะช่วย
ส่งเสริมสันติภำพในอำเซียนได้ นอกจำกนี้ อำเซียนยังจ ำเป็นต้องรักษำควำมสมดุลในควำมสัมพันธ์กับประเทศ
มหำอ ำนำจท่ีพยำยำมจะเข้ำมำมีอิทธิพลต่ออำเซียน คือ สหรัฐอเมริกำ และ จีน 

๒.๑๑ โอกำสในกำรขยำยตลำดอำเซียนมีมำกขึ้น เนื่องจำกมีประชำกรมำกท้ังวัยท ำงำนและชนช้ัน
กลำง โดยอำเซียนมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนำสู่สังคมเมืองมำกขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ตลำดอำเซียนถือเป็นตลำดส ำคัญท่ี
เป็นทำงเลือกของนักลงทุน นอกจำกนี้ กำรเคล่ือนย้ำยเสรีในสินค้ำ บริกำร และแรงงำนมีฝีมือท่ีเป็นผลมำจำก
กำรรวมตัวกันของอำเซียนจะช่วยดึงดูดให้อำเซียนกลำยเป็นตลำดท่ีมีศักยภำพมำกข้ึนในอนำคต 

๒.๑๒ ควำมรู้สึกเป็นหนึ่งของชำวอำเซียน อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรประชุมระดับนำนำชำติ 
๒.๑๓ ประชำกรอำเซียนบำงคน มีหัวอนุรักษ์นิยมระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง

อันตรำย บำงคนไม่ต้องกำรASEAN เช่น มีกำรล่ำและปล้นในประเทศ อินโดนีเซีย 
๒.๑๔ เมื่อมีกำรรวมตัวกันของอำเซียน ประชำกรอำเซียนควรต้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์ กำรเมือง 

สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมำชิกอื่นๆ ในอำเซียน โดยวิทยำกรเห็นว่ำ ควรมีกำรจัดท ำหนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้เรื่องเหล่ำนี้ด้วย 

๒.๑๕ ในภำพรวม ประเทศสมำชิกอำเซียนได้รับประโยชน์เป็นอย่ำงมำกจำกควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ 
ของอำเซียน ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์จำกกำรท่ีภูมิภำคมีเสถียรภำพและสันติภำพอันเป็นผลจำกกรอบควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงของอำเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำ
ลงทุนและท่องเท่ียวในอำเซียน กำรท่ีประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถส่งออกไปยังประเทศสมำชิกอื่นๆ ใน
อำเซียนและตลำดโลกได้มำกขึ้นและมีต้นทุนกำรผลิตท่ีต่ ำลงก็เป็นผลมำจำกกำรมีกรอบควำมร่วมมือด้ำน
เศรษฐกิจของอำเซียนเช่นกัน 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของอำเซียนและควำมส ำคัญของกำร

รวมกลุ่มอำเซียน โดยเน้นควำมส ำคัญของกำรมีค่ำนิยมของควำมเป็นอำเซียนร่วมกัน มิใช่กำรแข่งขันกัน
เจริญเติบโต แต่เป็นกำรเติบโตไปด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้
อำเซียนมีอ ำนำจมำกขึ้นในกำรเจรจำต่อรองกับกลุ่มประเทศมหำอ ำนำจและประเทศอื่น ๆ 



๑๐ 

 

๓.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำแนวคิดของวิทยำกรท่ีมองภำพอำเซียนในอนำคตมำประยุกต์ใช้กับ
ภำรกิจของหน่วยงำนท่ีจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ
ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ ในอนำคต โดยควรต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำท่ีจะได้
ประโยชน์ร่วมกันส ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียน 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวมณีขวัญ  จันทรศร 
นำงสำววิภัชบุญ  กล่ำวสุนทร 
นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน์ 
นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พันธ์



๑๑ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Social Innovation – Lunch in the Dark 
วันเวลา วันท่ี ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๑.๑๕-๑๓.๐๐ น 
สถานที่ Dialogue in the Dark, Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร - 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 

 

 
 

      ผู้ฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันท่ำมกลำงควำมมืดสนิทใน
เวลำประมำณ ๑ ช่ัวโมง เพื่อรับรู้ประสบกำรณ์ตรงของกำรเป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ โดยจะมีผู้พิกำรทำงสำยตำ
เป็นคนน ำผู้เข้ำร่วมไปนั่งในพื้นท่ีรับประทำนอำหำรท่ีมืดสนิท เมื่อผู้เข้ำร่วมนั่งประจ ำท่ีของตัวเองแล้ว อำหำร
แต่ละจำนจะถูกน ำมำเสิร์ฟ ประกอบด้วย อำหำรว่ำง อำหำรหลัก ของหวำน และเครื่องด่ืม โดยผู้เข้ำร่วม
จะต้องหำช้อน-ส้อมท่ีถูกวำงไว้ตรงหน้ำ เหยือกน้ ำและแก้วเปล่ำจะถูกแจกจ่ำยให้กับผู้เข้ำร่วม แต่ละท่ำน
จะต้องเทเครื่องด่ืมของตนเองไม่ให้รั่วไหล ซึ่งผู้เข้ำร่วมจะได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนกำรส่ือสำรซึ่งกันและกัน 
มำกกว่ำกำรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมำกั้นขวำงควำมสัมพันธ์หรือบทสนทนำระหว่ำงกัน ในตอนท้ำยของกำร
รับประทำนอำหำร ผู้เข้ำชมจะต้องหำทำงออกมำสู่แสงสว่ำง และจะได้ทรำบเกี่ยวกับอำหำรท่ีพวกเขำได้รับ
ประทำนในควำมมืด  

ควำมท้ำทำยท่ีเกิดขึ้นได้แก่ กำรพยำยำมรับประทำนอำหำรในควำมมืด ไม่เห็นว่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้อยู่ตรงไหน ไม่ทรำบว่ำส่ิงท่ีจะรับประทำนคืออะไร โดยมีผู้พิกำรทำงสำยตำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้
ให้บริกำรและควำมช่วยเหลือตลอดมื้ออำหำร เกิดกำรสลับสับเปล่ียนมุมมองและบทบำทระหว่ำงคนปรกติและ
ผู้พิกำรทำงสำยตำ 



๑๒ 

 

ผู้ฝึกอบรมมีโอกำสได้พูดคุยและท ำควำมรู้จักกับผู้พิกำรทำงสำยตำท่ีมำให้บริกำร ท ำให้เข้ำใจสภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่โดยท่ัวไปมำกยิ่งขึ้น เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงถึงปัญหำและควำมท้ำทำยในกิจกรรม
ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันท่ีผู้พิกำรทำงสำยตำต้องประสบพบเจอ 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
วิสำหกิจเพื่อสังคม Dialogue in the Dark จัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๑๙๘๘ ท่ีประเทศเยอรมนี 

โดย Dr. Andreas Heinecke ซึ่งเป็นนักสังคมสงเครำะห์ท่ีมีช่ือเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถำนท่ีสร้ำง

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับประชำชนท่ัวไปโดยกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ให้เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ ผ่ำน

กิจกรรมและสภำพแวดล้อมรูปแบบต่ำงๆ ปัจจุบันได้ขยำยสำขำไปกว่ำ ๓๐ ประเทศท่ัวโลก มีผู้เข้ำเยี่ยมชม

กว่ำ ๖ ล้ำนคน และจ้ำงผู้พิกำรทำงสำยตำเข้ำท ำงำนกว่ำ ๑,๐๐๐ ต ำแหน่ง ส ำหรับ Dialogue in the Dark 

สำขำประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นแห่งแรกในภูมิภำคอำเซียน จัดต้ังขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำง Dialogue Social 

Enterprise และมหำวิทยำลัย Ngee Ann Polytechnic  

ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมได้รับรู้ประสบกำรณ์ตรงของกำรเป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ ประเด็นส ำคัญท่ีได้เรียนรู้

ได้แก่ 

๒.๑ ส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรด ำเนินกิจวัตรประจ ำวันโดยท่ัวไป เช่น กำรรับประทำนอำหำร 
ค่อนข้ำงมีควำมยำกล ำบำก ประสำทสัมผัสด้ำนอื่นๆ จะต้องถูกน ำมำใช้ทดแทนอย่ำงเต็มท่ี ท้ัง กำรสัมผัส กล่ิน 
เสียง และรสชำติ รวมถึงกำรจดจ ำต ำแหน่งของอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรรับประทำน /ด ำรงชีวิตอื่นๆ  

๒.๒ Dialogue in the Dark เป็นตัวอย่ำงท่ีดีมำกของกำรค ำนึงถึงผู้พิกำรหรือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
อื่นๆ โดยกำรสนับสนุนให้สำมำรถมีอำชีพภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเหมำะสมให้สำมำรถเล้ียงตนเองได้ 
ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบัติตนต่อผู้พิกำรทำงสำยตำ ซึ่งต้องกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันและมีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเสียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน้ ำเสียงของผู้ท่ีเข้ำมำพูดคุยด้วย 

๒.๓ บทบำทของสังคมและสำธำรณชนท่ีสำมำรถให้ควำมส ำคัญและช่วยกันสนับสนุนอ ำนวยควำม
สะดวกให้ผู้พิกำรในรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข กำรสร้ำงและพัฒนำ
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้พิกำรให้สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงนอกบ้ำนได้
อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

๒.๔ สร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของส่ิงต่ำงๆ ในชีวิตท่ีปรกติมองข้ำมไป เช่น สุขภำพท่ี
แข็งแรง ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครอบครัวและเพื่อนฝูง ท ำให้ควรต้องทะนุถนอมและรักษำส่ิงส ำคัญเหล่ำนี้ไว้ 



๑๓ 

 

 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กิจกรรมนี้  ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีผู้ฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่มีควำมประทับใจอย่ำงมำก เป็น

ประสบกำรณ์ท่ีหลำยท่ำนไม่เคยมีมำก่อน และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เข้ำใจถึงสภำพชีวิตและควำมยำกล ำบำก
ของผู้พิกำรทำงสำยตำในกำรด ำเนินชีวิตโดยท่ัวไป ประโยชน์ท่ีได้รับและกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 
ได้แก่ 

๓.๑ ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรช่วยกันสร้ำงสังคมท่ีเปิดโอกำสส ำหรับผู้คนทุกประเภท 
)Inclusive Society) ท้ังคนปรกติและผู้ด้อยโอกำสในรูปแบบต่ำงๆ  ซึ่งทุกฝ่ำยสำมำรถช่วยกันสร้ำงควำม
แตกต่ำงโดยเริ่มได้ต้ังแต่ระดับตัวบุคคล ไปจนถึงองค์กร และสังคมโดยรวม 

๓.๒ สำมำรถน ำแนวคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน โดยให้พยำยำมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
มองข้ำมควำมแตกต่ำงท่ีมีอยู่ เน้นกำรท ำงำนอย่ำงสำมัคคี ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 

๓.๓ ในบริบทของประเทศไทย ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ทักษะกำรท ำงำน และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้พิกำรในระดับท่ีมำกยิ่งขึ้น ตลอดจน ทุกภำคส่วนควรจะสร้ำงโอกำสกำรท ำงำนเพิ่ม
มำกขึ้นให้กับ  ผู้พิกำรโดยรวม เพื่อให้สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข อำทิ กำรติดป้ำยตัวอักษร
เบรลในสถำนท่ีต่ำงๆ กำรส่งเสริมให้ภำคธุรกิจจ้ำงผู้พิกำรเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเหมำะสมและเอื้ออ ำนวยต่อ
ควำมสำมำรถ เป็นต้น 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน ์

นำยจิรัฏฐ์  ลักษณะละม้ำย 

นำงนันท์นัดดำ  ภัททิยกุล 



๑๔ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Learning Journey to Enabling Village 
วันเวลา วันท่ี ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 
สถานที่ Enabling Village ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร Mr.Christopher Ng 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ 
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำม -ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม  

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 

        

 

Enabling Village เป็นโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชน ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก 
Ministry of Social and Family Development ร่วมกับ SG Enable Ltd. เป็นท่ีต้ังของธุรกิจทำงสังคม
หลำยแห่งท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ ท่ีมีควำมโดดเด่นด้วยกำรเช่ื อมโยงระหว่ำง
สถำปัตยกรรม กำรใช้ชีวิต เทคโนโลยี และกำรออกแบบจำกประสบกำรณ์ของผู้ใช้ นอกจำกนี้ Enabling 
Village ยังมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยของประเทศสิงคโปร์ในหัวข้อ An inclusive Smart 
Nation  มีเป้ำหมำยเพื่อให้เป็นพื้นท่ีซึ่งผู้พิกำรในรูปแบบต่ำงๆ รู้ สึกถึงกำรได้รับกำรยอมรับในตัวตน และรับรู้
ได้ว่ำตนมีคุณค่ำต่อสังคม และด้วยพันธกิจในกำรเป็นพื้นท่ีส ำหรับผู้พิกำรและส ำหรับให้บริกำรชุมชน ตำม
แนวคิดในกำรเปิดพื้นท่ีบริกำรให้ภำคธุรกิจ สังคมและชุมชนสำมำรถเข้ำถึงได้ Enabling Village จึงมีร้ำนขำย
ของ และกำรจัดอบรมส ำหรับผู้พิกำรซึ่งเป็นสมำชิก ซึ่งสำธำรณชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ Enabling 
Village ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก คือ  ๑ ) Enabling Village  ๒ ) SG Enable  ๓ ) Universal Design             
๔) Jobs & Training 



๑๕ 

 

โดยกำรท ำงำนร่วมกันของพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถและทุพพลภำพให้ได้รับกำรฝึกฝน เพื่อแสดงให้
เห็นว่ำคนพิกำรก็สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติและมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพสังคม โดยเริ่มจำกกำรสร้ำง
สังคมควำมเป็นอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนให้มีควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรให้อิสระในกำรด ำเนินชีวิตของคน
ท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน และให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในกำรฝึกอบรมและกำรจ้ำงงำนคนพิกำร เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้พวกเขำสำมำรถรับรู้ได้ถึงกำรยอมรับของสังคมและภำคภูมิใจในผลงำนของ
ตนเอง โดยกำรอำศัยเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำสนับสนุนให้สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเท่ำ
เทียมกันกับผู้อื่น 

 

กำรออกแบบสถำปัตยกรรมของ Enabling Village แสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อผู้ทุพพลภำพ จึงท ำ
ให้เป็นพื้นท่ีสำธำรณะของ Enabing Village ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ เช่น กำรปรับระดับพื้นและมีลิฟท์ให้ผู้เข้ำ
เยี่ยมชมท่ีนั่งวีลแชร์หรือมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเคล่ือนไหวสำมำรถใช้ได้   ส ำหรับผู้ท่ีมีปัญหำด้ำนกำรฟัง ทำง 
Enabling Village แต่ละจุดมีอุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อให้ข้อมูลเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

 

Tech able เป็นสถำนท่ีส ำหรับกำรคิดค้นและสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนและด ำเนิน
ชีวิตของผู้พิกำร ให้สำมำรถด ำเนินชีวิตท่ีบ้ำนและท ำงำนได้อย่ำงสะดวกสบำยมำกขึ้น โดยได้น ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ เช่น แอพลิเคช่ันส ำหรับกำรเปิด-ปิดไฟ กำรใช้งำนผ้ำม่ำน กำรใช้ตู้เส้ือผ้ำส ำหรับผู้พิกำรท่ีอยู่บนรถเข็น 
กำรใช้ห้องน้ ำของผู้พิกำร เป็นต้น โดย Tech able ไม่ได้จ ำหน่ำยเทคโนโลยีต่อผู้พิกำรโดยตรง แต่เป็นกำร
น ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงเลือกเพื่อออกแบบกำรใช้งำนให้ตรงกับควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์กำรใช้งำน เพื่อ



๑๖ 

 

ส่งมอบเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชนท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐท้ังเงินทุนในกำรปรับปรุง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีให้รองรับกำรใช้งำนของผู้พิกำร ตลอดจนสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรให้
สำมำรถท ำงำนได้จำกท่ีบ้ำน อันเป็นกำรสร้ำงโอกำส ควำมเท่ำเทียม และลดควำมเหล่ือมล้ ำของคนในสังคม 

                     

 

ซุปเปอร์มาเก็ตไฮเทค ได้ออกแบบร้ำนค้ำให้มีควำมสะดวกสบำยส ำหรับคนพิกำร ได้แก่ มีทำงเดินท่ี
กว้ำงเพื่อรองรับรถเข็น มีรถเข็นสินค้ำส ำหรับผู้พิกำรบนรถเข็น กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลือกและหยิบ
สินค้ำโดยมีปุ่มกดส ำหรับกำรเรียกพนักงำนร้ำนมำช่วยเหลือ 

Gym safety ให้บริกำรสถำนออกก ำลังกำยท่ีทันสมัยส ำหรับประชำชนและสถำนออกก ำลังกำยชนิด
พิเศษท่ีออกแบบส ำหรับผู้ทุพพลภำพโดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด และลักษณะทำงกำยภำพ (Gym safety) ซึ่งใช้
แรงดันแทนน้ ำหนัก เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรบำดเจ็บ เหมำะส ำหรับผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ สำมำรถใช้ออก
ก ำลังกำยและกำยภำพบ ำบัด ซึ่งอุปกรณ์แต่ละช้ินจะเช่ือมต่อข้อมูลบุคคล เพื่อติดตำมและประเมินผล และ
ยังเเป็นยิมแห่งแรกที่เปิดให้ผู้ใช้บริกำรทุกประเภทสำมำรถเข้ำมำใช้งำนร่วมกันได้ 

ร้านกาแฟสร้างสรรค์ เป็นร้ำนค้ำท่ีได้ให้ผู้พิกำรมำท ำงำนเป็นพนักงำนขำยกำแฟ และมีสินค้ำท่ีเป็น
กำรออกแบบจำกฝีมือคนพิกำรโดยน ำภำพวำดไปพิมพ์ลำยบนสินค้ำต่ำงๆ ซึ่งรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำจะ
น ำมำพัฒนำและฝึกอบรมคนพิกำรต่อไป 

ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรขับเคล่ือน Enabling Village นั้น มำจำกกำรสนับสนุนให้ภำคเอกชน
เห็นควำมส ำคัญต่อผู้ทุพพลภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรให้ส่วนลดต่ำงๆ 
ผ่ำนภำษีและค่ำธรรมเนียม กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรยอมรับควำมแตกต่ำงของปัจเจกบุคคล ท ำให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมท่ีเท่ำเทียมกัน 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตของคนในชุมชน ท่ีรวมกลุ่มคนท่ีแตกต่ำงกันท้ังในด้ำน

ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรท ำงำน เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำระหว่ำงกัน และตระหนักว่ำกำรให้โอกำสแก่กำร



๑๗ 

 

ฝึกอบรมและกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นส่ิงส ำคัญมำก อันจะเป็นกำรสร้ำงโอกำสและควำมภำคภูมิใจในกำร
พึ่งพำตนเองได้ โดยกำรสนับสนุนให้ทุกคนได้รับกำรฝึกฝนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อ
สร้ำงรำยได้และพัฒนำควำมเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

๓.๒ กำรพัฒนำควำมสำมำรถคนพิกำรของประเทศสิงคโปร์เป็นกำรพัฒนำตำมพรสวรรค์และ 
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล โดยกำรค้นหำว่ำแต่ละคนมีพรสวรรค์ด้ำนใดแล้วน ำคนกลุ่มนั้นมำพัฒนำต่อตำม
ควำมถนัด ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรพัฒนำคนพิกำรของไทยท่ีมีกำรตีกรอบกำรฝึกอบรมท่ีแน่นอนว่ำจะ
ส่งเสริมอำชีพใดบ้ำง จึงอำจท ำให้คนพิกำรไม่ได้รับกำรพัฒนำท่ีเหมำะสมกับควำมสำมำรถของตน อันท ำให้
กำรส่งเสริมให้คนพิกำรพึ่งพำตนเองเป็นไปอย่ำงไม่ยั่งยืน 

๓.๓ ในปัจจุบันภำคเอกชนได้เริ่มต่ืนตัวต่อประเด็น social enterprise คือกำรท ำธุรกิจเพื่อสังคม 
ดังนั้น ภำครัฐควรจะต้องส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนักของคนในสังคมในด้ำนกำรให้โอกำสแก่ ผู้พิกำร เช่น 
กำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในภำคธุรกิจให้มำกขึ้น ประกอบกับจะต้องสร้ำงแรงจูงใจด้ำนผลประโยชน์
ทำงธุรกิจ เช่น กำรลดหย่อนภำษี หรือกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้เกิดข้ึนควบคู่กัน 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวตรีชฎำ  อุ่นเรือน 

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 

นำยจิรัฏฐ์  ลักษณะละม้ำย 

นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล



๑๘ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Learning Journey to FusionWorld 
วันเวลา วันท่ี ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 
สถานที่ FusionWorld Connexis North Tower, ๑  Fusionopolis Way #๒ ๐ -๑ ๐ 

Singapore ๑๓๘๖๓๒ 
เว็บไซต์ www.a-star.edu.sg 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCcyl๓๗Tw๒p๔eGnvpuPRFbzQ 
วิทยากร Mr. Anand Raghavan 

Deputy Director, 
Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
รับฟังกำรน ำเสนอหน่วยงำน ชมวิดีทัศน์ เย่ียมชมสถำนท่ีจริง 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 

ค าขวัญขององค์กร:  “ Creating Growth, Enhancing Lives” 
พันธกิจ: เรำจะพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและ

พัฒนำคุณภำพชีวิต 
วิสัยทัศน์: เป็นผู้น ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีหลำกหลำย 
Facts :  

- มีนักวิจัย วิศวกร และทีมงำนด้ำนเทคนิคสนับสนุนกว่ำ ๔,๕๐๐ คน โดย ๔๐%  
มำจำกกว่ำ ๖๐ ประเทศ 

- ลงทุนใน R&D ไปมำกกว่ำ ๒๒๐ ล้ำนเหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 
- มีโครงกำรวิจัยกว่ำ ๑,๗๐๐ โครงกำรต่อปี 
- มีรำยงำนทำงวิชำกำรตีพิมพ์กว่ำ ๒,๘๐๐ เรื่องต่อป ี
- มีลิขสิทธิ์ที่ถูกน ำไปใช้กว่ำ ๒๐๐ รำยกำรต่อปี 
- สนับสนุน Start-up ใหม่ๆ มำกกว่ำ ๑๔ รำยต่อป ี
- ส่งนักวิจัยและวิศวกรเข้ำช่วย R&D ของบริษัทในสิงคโปร์กว่ำ ๖๐ บริษัท 

Agency for Science, Technology and Research หรื อ  A*STAR เป็นสถำบันวิ จัยห ลักของ
สิงคโปร์ในด้ำนงำนวิจัยท่ีตอบสนองควำมเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคม
สิงคโปร์ด้วยวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม โดยพิจำรณำบูรณำกำรจำกควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดในบริบทต่ำงๆ 
เป็นสะพำนเช่ือมระหว่ำงงำนวิจัยของสถำนศึกษำกับควำมต้องกำรของฝ่ังธุรกิจในรูปแบบของกำรวิจัยและ

http://www.a-star.edu.sg/
https://www.youtube.com/channel/UCcyl37Tw2p4eGnvpuPRFbzQ


๑๙ 

 

พัฒนำ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำอื่นๆ และหน่วยงำนรัฐท่ีรับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมวงกว้ำงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับโลกได้ 

โครงสร้ำงองค์กร A*STAR แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ Operation Group และ Cooperate Group ส่ิง
ท่ีองค์กร A*STAR น ำเสนอคือ ด้ำน Operation Group ซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยต่ำงๆ ได้ ดังนี้ 

(๑) Biomedical Research Council (BMRC) เป็นหน่วยงำนสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนรัฐสิงค์โปร์กับต่ำงชำติในเรื่องเกี่ยวกับชีวกำรแพทย์ หน้ำท่ีหลัก: 

- ก ำกับกำรทดลองต่ำงๆ เกี่ยวกับชีวกำรแพทย์ 
- ส่งเสริมเวชศำสตร์ปริวรรต (Translational medicine) และกำรวิ จัยเชิงบูรณำกำร 

(Cross-disciplinary research) 
- สนับสนุนชีวกำรแพทย์ในมิติกำรวิจัยในมหำวิทยำลัยและโรงพยำบำล 
- สร้ำงศูนย์รวมผู้มีควำมเป็นยอดในเรื่องชีวกำรแพทย์ 
- สร้ำงกำรรับรู้ของชุมชนในเรื่องชีวกำรแพทย์ 

(๒) Science & Engineering Research Council (SERC) เป็นหน่วยงำนสนับสนุนฝ่ังภำครัฐใน
เรื่องเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำยภำพและงำนวิศวกรรม หน้ำท่ีหลัก:  

- สนับสนุนงำนวิจัยระดับโลกในหลำกหลำยด้ำน เช่น วัสดุศำสตร์, เคมีภัณฑ์, กำรส่ือสำร, 
ระบบเก็บข้อมูล, Microelectronics และ กำรผลิตระดับสูง และระบบกำรวัด 

- วำงแผนและสนับสนุนกำรวิจัยในหลำกหลำยด้ำน สร้ำงควำมร่วมมือข้ำมสำขำ หรือ
หน่วยงำน รวมรวมองค์ควำมรู้และแบ่งปันองค์ควำมรู้ในอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

- สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งปันแหล่งทุน เพื่อให้เกิดกำรวิจัยพัฒนำท่ี
เป็นประโยชน์สำมำรถน ำเอำผลงำนวิจัยไปใช้จริงได้ 

- คัดเลือก ฝึกอบรม รวมศูนย์ยอดนักวิจัยและวิศวกร เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนสถำนศึกษำ 
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) A*STAR Graduate Academy (A*GA) สถำบันส่งเสริมในสิงคโปร์กลำยเป็นแนวหน้ำด้ำน
งำนวิจัยและพัฒนำ และเป็นฮับด้ำนกำรทดลองวิทยำศำสตร์ระดับโลก ผ่ำนกำรให้ทุนกำรศึกษำท้ังในระดับ
ปริญญำตรีถึงปริญญำเอก รวมถึงระดับดุษฏีบัณฑิต โดยต้ังแต่ปี ๒๐๐๑ เป็นต้นมำมีผู้ส ำเร็จปริญญำเอกจำก
ทุนกำรศึกษำของ A*STAR กว่ำ ๑,๕๐๐ รำย และกว่ำ ๗๐๐ รำยท่ีร่วมอยู่ในทีมวิจัย RIE (Research, 
Innovation and Enterprise) ของสิงคโปร์ และเป็นสะพำนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 

(๔) Exploit Technologies Pte Ltd (ETPL) เป็นหน่วยงำนด้ำนแสวงหำผลก ำไร เพื่อสร้ำงควำม
ได้เปรียบให้เกิดกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนแก่บริษัท SME ในประเทศ [Knowledge Creation > Value 
Creation > Value Capture] 

โครงการ One-North ป็นโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีขนำด ๒๐๐ hectare ให้เป็นพื้นท่ีวิจัยระดับโลก และ
เป็นพื้นท่ีธุรกิจเกี่ยวกับ ชีวกำรแพทย์, ICT, ส่ือ, วิทยำศำสตร์กำยภำพ, วิศวกรรม เป็นศูนย์รวมสถำนศึกษำ ท่ี
พักอำศัย และท่ีพักผ่อนหย่อนใจไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมตำมแนวคิด work-live-play-learn โดย



๒๐ 

 

ระหว่ำงวันี่ ๑๖-๑๙ สิงหำคม ๒๐๑๗ จะมีกำรจัดงำน One-North Festival ขึ้น เพื่อแสดงผลงำนวิจัยแก่
องค์กรและบุคคลท่ัวไป 

 

๓. นวัตกรรมต่างๆ ของ A*STAR ที่ได้จากการเยี่ยมชม 
๓.๑ Hologram กำรน ำเสนอด้วยส่ือสำมมิติ ซึ่งคำดว่ำจะเป็นเทรนในอนำคตควบคู่กับ Virtual 

Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) 
๓.๒ Social Analytics กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำก Social Media เพื่อค้นหำเทรนของสังคม เฝ้ำระวัง

เหตุกำรณ์ เช่น กำรหำแหล่งพำหะของไข้หวัดนก H๗N๙ ในปี ๒๐๑๓ 
๓.๓ Voice Print Technology เทคโนโลยีกำรแยกตัวตนบุคคลด้วยเสียง ป้องกันกำรคัดลอกเสียง

ด้วยกำรใช้ระบบ Analog ในกำรตรวจสอบซ้ ำ 
๓.๔ Bio-Renewable Chemicals จาก Biomass กำรวิจัยพัฒนำแบคทีเรียช่วยย่อยเศษซำกพืช

ให้เป็นเคมีภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม Value Chain 
๓.๕ Sound eye เซนเซอร์ตรวจจับควำมเคล่ือนไหว เพื่อช่วยตรวจสอบผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ 
 

๔. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๔.๑ ได้รับทรำบถึงเทรนของสังคมโลก และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีก ำลังเข้ำมำในชีวิตประจ ำวัน 
๔.๒ เข้ำใจแนวทำงกำรบูรณำกำร R&D ท่ีถูกต้อง และเข้ำใจว่ำท ำอย่ำงไรให้งำนวิจัยลงจำกหิ้ง 

 

๕. แหล่งข้อมูล 
๕.๑ www.a-star.edu.sg 
๕.๒ http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspx 

 

 

 

http://www.a-star.edu.sg/
http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspx


๒๑ 

 

๖. คณะผู้จัดท า 

นำยรพ ี ต้ังทรงสุวรรณ 

นำงสำวสุนิดำ  สุสันทัด 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์ 



๒๒ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Design-Driven Innovation in the Public Service 
วันเวลา วันท่ี ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Ms Karin Aue 

Design Director, Chemistry 
 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 
 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 

Chemistry คือ หน่วยงำนรัฐท่ีมีบทบำทในกำรด ำเนินกำรออกแบบนวัตกรรมให้ลูกค้ำ เพื่อตอบสนอง
ภำคอุตสำหกรรมท้ังภำครัฐและเอกชน 

พวกเรำอยู่ในโลกท่ีซับซ้อน วุ่นวำย ติดต่อกันตลอดเวลำ โลกอยู่ภำยใต้นิ้วพวกเรำ ไม่ว่ำคนในวัยใน 
ท้ังเด็ก และผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ลูกค้ำมีควำมคำดหวังท่ีสูง ดังนั้น พวกเรำจะ
ขับเคล่ือนไปข้ำงหน้ำอย่ำงถูกต้องได้อย่ำงไร 

เมื่อเรำต้องกำรมุ่งเพื่อให้ได้มำซึ่งนวัตกรรมในกำรบริกำรประชำชน เรำจ ำเป็นต้องเข้ำใจว่ำ 
(๑) นวัตกรรมไม่ใช่กระบวนกำรคิดแบบเส้นตรง  ในปัจจุบันกระบวนกำรท ำธุรกิจในปัจจุบัน

มีลักษณะส ำคัญ คือ มีสำยกำรบังคับบัญชำโดยส่ังกำรจำกบนลงล่ำง (top-down) และมุ่งท ำเพื่อบรรลุ
เป้ำประสงค์ (KPI)  แต่เมื่อน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรออกแบบเพื่อคิดค้นกำรบริกำรประชำชน  จ ำเป็นต้องปรับ
ควำมคิดจำก 

No design  → Styling →  Process →  Strategy 

 

 

กำรน ำแนวควำมคิดในกำรออกแบบจึงเป็นกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำร
แก้ไขปัญหำโดยน ำใช้นวัตกรรมในกำรท ำควำมเข้ำใจจำกประสบกำรณ์จำกผู้รับบริกำร 



๒๓ 

 

 

หลักกำรคิดออกแบบมีองค์ประกอบ ๓ อย่ำง ดังนี ้
 - มุ่งเน้นท่ีควำมเข้ำใจในมนุษย์ผ่ำนทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 - มองหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ กำรคิดนอกกรอบ ผ่ำนทำงควำมคิด

สร้ำงสรรค์ กลยุทธ์ กำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรท ำกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร 

 - ทดสอบสมมุติฐำนผ่ำนทำงกำรทดสอบแนวควำมคิดท่ีได้ด้วยกำรท ำ
ควำมคิดต้นแบบให้เป็นรูปธรรม ทดลองว่ำแนวควำมคิดดังกล่ำวใช้ได้ผลจริง 

(๒) ใหผู้้ใช้ (End-User) มีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิดค้น ท ำควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรท่ี
แท้จริงของผู้ใช้ และท้ำทำยควำมคิดเดิมๆ 

(๓) ค ำนึงถึงประสบกำรณ์ของผู้ใช้ และควำมรู้สึกท่ีผู้ใช้จะได้รับเป็นหลัก 

(๔) กำรทดสอบหำกล้มเหลวไม่ได้หมำยควำมถึงว่ำแนวควำมคิดจะล้มเหลว อำจต้องใช้เวลำ
ในกำรขัดเกลำปรับแต่งแนวควำมคิด 

(๕) นวัตกรรม เป็นเพียงเครื่องมืออย่ำงหนึ่ง กำรแก้ปญัหำต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย 



๒๔ 

 

 

 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กำรพัฒนำประเทศไทย ให้หลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง )middle income traps) รัฐบำลจึง

มี  นโยบำย ประเทศไทย ๔.๐ เน้นกำรสร้ำง นวัตกรรม มำขับเคล่ือนประเทศ ดังนั้น เรื่องนี้จึงสอดคล้อง กับ ผู้
เข้ำรับกำรอบรม จะได้น ำควำมรู้ท่ีได้ มำคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ขับเคล่ือนให้กับองค์กร เพื่อตอบสนองกับ
นโยบำยรัฐบำล เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติ แต่กำรขับเคล่ือนนั้นจะใช้แต่นวัตกรรมอย่ำง
เดียวไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบอย่ำงอื่นอีกด้วย เช่น ควำมร่วมมือของภำคประชำชน หรือ ประชำรัฐ 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 

นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พนัธ ์



๒๕ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Transforming Visitor Experience and Tourism Enterprises through 
Technology and Innovation 

วันเวลา วันท่ี ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๑.๑๕-๑๒.๔๕ น. 
สถานที่ Singapore Tourism Board (STB) ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร Choo Huei Miin 

Director Visitor Experience Technology Transformation Group 
 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 

ผู้ฝึกอบรมเข้ำเย่ียมชมนิทรรศกำรควำมเป็นมำและแนวทำงกำรพัฒนำภำคกำรท่องเท่ียวของสิงคโปร์
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริเวณโถงกลำงท่ีจัดนิทรรศกำรของ STB หลังจำกนั้น เข้ำรับฟังกำรบรรยำยเรื่อง 
Transforming Singapore: Through Technology and Data, Delivering Quality Experiences and 
Competitive Tourism Businesses ซึ่งได้เปิดโอกำสให้ซักถำมและแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
ผู้บรรยำยได้ให้ควำมรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ปี ๒๕๕๙ 

ในปี ๒๕๕๙ สิงคโปร์สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเป็นมูลค่ำสูงถึง ๒๔.๖ พันล้ำนเหรียญ
สิงคโปร์ (รำว ๖๑๕ พันล้ำนบำท) ขยำยตัวร้อยละ ๑๓ จำกปีก่อนหน้ำ มีนักท่องเท่ียวเดินทำงไปยังสิงค์โปร์
ท้ังส้ิน ๑๖.๔ ล้ำนคน ขยำยตัวร้อยละ ๘ ซึ่งท้ังรำยได้และจ ำนวนนักท่องเท่ียวเกินเป้ำหมำยท่ี STB ได้ต้ังไว้ท่ี 
๒๒.๔ พันล้ำนเหรียญสิงค์โปร์ และ ๑๕.๗ ล้ำนคน ตำมล ำดับ ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นได้
ว่ำขนำดของภำคกำรท่องเท่ียวของสิงค์โปร์มีขนำดเล็กกว่ำมำก โดยในปี ๒๕๕๙ ไทยมีจ ำนวนนักท่องเท่ียวรวม
ท้ังส้ิน ๓๒.๖ ล้ำนคน สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศเป็นจ ำนวน ๑.๖๔ ล้ำนล้ำนบำท) 

STB ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียวส ำหรับอนำคต ดังนี้ 
- เน้นกำรสร้ำงท่องเท่ียวที่สร้ำงรำยได้ 

- สร้ำงและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวให้ดึงดูด 

- สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
นอกจำกนี้ STB ยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำวิเครำะห์และท ำควำมเข้ำใจต่อควำม

ต้องกำรของนักท่องเท่ียวทุกรูปแบบอย่ำงถ่องแท้ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจต่อกำรเยือนให้ได้มำกท่ีสุด กำร
สร้ำงพันธมิตรกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวเกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของชำวสิงคโปร์และชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ รื้อฟื้นปรับปรุงเน้นจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นท่ี 



๒๖ 

 

ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อผลักดันให้ STB 
เป็นผู้น ำด้ำนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

๒.๒ การใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท างาน 
STB ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำนในทุกด้ำน 

โดยให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในประเด็นดังนี้ 
- กำรเก็บรวมรวมข้อมูล Big Data และน ำมำศึกษำวิเครำะห์ใช้ประโยชน์ 
- กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียวแบบสะดวกสบำย เช่ือมโยงทุกอย่ำงแบบไร้

รอยต่อ 

- กำรสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

           โดย STB ได้ด ำเนินโครงกำร Singapore Tourism Analytic Network (Stan) และ Tourism 
Information & Service Hub (TIH) ซึ่งเป็นโครงกำรหลักท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน โดย
โครงกำร Stan คือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวท้ังหมดจำกทุกภำคส่วน ต้ังแต่รูปแบบ
กำรเดินทำง กำรเข้ำพักแรม กำรใช้จ่ำย แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม ฯลฯ เพื่อใช้เทคโนโลยีมำศึกษำวิเครำะห์
แนวโน้มควำมนิยมกำรท่องเท่ียวรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกท่ีตรงกับควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม 

 ส ำหรับโครงกำร TIH ได้แก่กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำร
ท่องเท่ียวโดยกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดกำรเช่ือมโยงสูงสุดในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่
นักท่องเท่ียว อำทิ แนะน ำรำยละเอียดสถำนท่ีท่องเท่ียว รูปภำพและคลิปวีดีโอ ดีลโปรโมช่ันและส่วนลด
ค่ำบริกำรต่ำงๆ งำนอีเวนท์ส ำคัญ เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วทันที ตอบสนอง
ทุกควำมต้องกำร ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน เว็บไซต์ และ Smart Kiosk 

๒.๓ การส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
STB ต้องกำรให้นักท่องเท่ียวเกิดควำมประทับใจสูงสุดในกำรเดินทำงเยือนสิงคโปร์ โดยใช้

เทคโนโลยีช่วยอธิบำยรำยละเอียดแนะน ำแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบต่ำงๆ ท้ังกำรใช้คลิปวีดีโอแนะน ำสถำนท่ี
ท่องเท่ียวแบบเจำะลึก ๓๖๐ องศำ ใช้เทคโนโลยีสำมมิติจ ำลองสถำนท่ีท่องเท่ียวเสมือนจริงในจอภำพ และกำร
ใช้เทคโนโลยีส่ือปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียว ตลอดจนร่วมมือกับ
ภำคเอกชนน ำแหล่งท่องเท่ียว/ร้ำนอำหำร/ร้ำนค้ำ บรรจุไปในแอพพลิเคช่ันท่ีแสดงรูปภำพแผนท่ีต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ 
อำทิ GoogleMap และ Smart Kiosk 

๒.๔ ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 

เพื่อพัฒนำศักยภำพของภำคกำรท่องเท่ียว STB ด ำเนินกำร ดังนี้ 
- สนับสนุนเงินทุนเพื่อขับเคล่ือน โดยจัดต้ังกองทุน Business Improvement 

Fund เพื่อสนับสนุนด้ำนเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำรท่ีต้องกำรใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนำระบบกำรให้บริกำร 
อำทิ ระบบกำรบริกำรจัดกำรร้ำนอำหำร (กำรจัดท่ีนั่ง กำรส่ังอำหำร กำรเงิน ฯลฯ) และระบบกำรบริหำร
จัดกำรมัคคุเทศก์น ำเท่ียว และกองทุน Experience Step-Up Fund เพื่อสนับสนุนให้บริษัทน ำเท่ียวใช้



๒๗ 

 

เทคโนโลยีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมำเป็นกลุ่ม ท้ังกำรแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวล่วงหน้ำ
ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน กำรนัดหมำยติดตำมและแจ้งก ำหนดกำรต่ำงๆ ตลอดจนนักท่องเท่ียวสำมำรถพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์และรูปภำพออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วทันที 

- ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยเฉพำะในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจน ำเท่ียว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำร ภำคเอกชนสำมำรถ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่และเสนอต่อ STB เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนและน ำนวัตกรรมดังกล่ำวไปพัฒนำเป็น
โครงกำรต้นแบบให้เกิดข้ึนจริง ซึ่งหำกประสบผลส ำเร็จ STB จะได้น ำไปพัฒนำต่อยอดในวงกว้ำง 

๒.๕ การสร้างพันธมิตรเพื่อความส าเร็จ 
STB ตระหนักดีว่ำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ จึงได้ร่วมกัน

ท ำงำนกับหน่วยงำนพันธมิตรทำงดิจิทัลอย่ำงใกล้ชิด อำทิ kakao Line Grab Apple Traveline ฯลฯ เพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเยือนให้ประทับใจและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวมำกท่ีสุด โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกขับเคล่ือน 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ไ ด้รับทรำบถึงภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรท่องเ ท่ียวของสิงคโปร์  ซึ่ ง เป็นห นึ่ ง ใน

ภำคอุตสำหกรรมหลักท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และความส าคัญของการการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งภำครัฐของสิงคโปร์ให้กำรสนับสนุนอย่ำง
เต็มท่ี ท้ังกำรให้เงินทุน และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ เพื่อรองรับอย่ำงครบวงจร 

๓.๒ ความส าคัญของการท างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ท้ังภำครัฐ เอกชน และชุมชน 
สร้ำงพันธมิตรเพื่อผลักดันนโยบำยให้บรรลุตำมเป้ำหมำย เพรำะในท้ำยท่ีสุดส ำหรับเรื่องกำรท่องเท่ียว 
ประชำชนทุกคนของสิงคโปร์เปรียบเสมือนเจ้ำบ้ำนท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียว สร้ำงค่ำนิยมให้เป็นหน้ำท่ีของทุกคน
ต้องร่วมกันช่วยสร้ำงประสบกำรณ์กำรเยือนให้เกิดควำมประทับใจ 

๓.๓ ความส าคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ภำคกำรท่องเท่ียวของสิงคโปร์เป็นตัวอย่ำงท่ีดีมำก ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับมหภำคอย่ำงรอบคอบเพื่อดึงดูดกำรท่องเท่ียวท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ภำยใต้ขีดจ ำกัดทำงสภำพแวดล้อมท่ีมี (ประเทศใหม่ มีขนำดเล็ก มีควำมหลำกหลำยของชุมชนท้องถิ่น 
ทรัพยำกรธรรมชำติจ ำกัด) สำมำรถสร้ำงจุดแข็งขึ้นมำใหม่ ให้ภำคกำรท่องเท่ียวเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ส ำคัญได้ในท่ีสุด (สร้ำงแหล่งท่องเท่ียวขนำดใหญ่ขึ้นมำเองเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว อำทิ สวนสัตว์ Garden by 
the Bay รวมถึงจัดงำนอีเวนท์ใหญ่ๆ ระดับโลก เช่นแข่งรถฟอร์มูล่ำวัน ฯลฯ รื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง) 

๓.๔ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและวางแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะในยุค
ดิจิทัลปัจจุบันท่ีมีข้อมูลมำกมำยจำกหลำยแหล่ง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีภำครัฐจะรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน ำไปต่อยอดก ำหนดนโยบำยท่ีเหมำะสม รวมถึงวำงแผนรองรับควำม
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น จำกแนวโน้มท่ีสำมำรถคำดกำรณ์ได้ 



๒๘ 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำววิภัชบุญ  กล่ำวสุนทร 

นำงสำวตรีชฎำ  อุ่นเรือน 

นำงนันท์นัดดำ  ภัททิยกุล 

 



๒๙ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ What my ministry does 
วันเวลา วันท่ี ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery 
วิทยากร ผู้แทน Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ ผู้ฝึกอบรมเดินทำงไปเยี่ยมชม CPIB Corruption Reporting and Heritage Gallery และรับ

ฟังกำรบรรยำยจำกเจ้ำหน้ำท่ีของ CPIB 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ประวัติความเป็นมา CPIB 

๒.๑.๑ Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) เป็นองค์กรปรำบปรำมกำร
ทุจริตท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก มีอำยุครบ ๖๐ ปีเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๑.๒ พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นจุดเปล่ียนของนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตเมื่อรัฐบำลสิงคโปร์
ปลดแอก สำมำรถปกครองตนเองได้ นำยกรัฐมนตรีลี กวน ยู จึงน ำสมำชิกพรรค People’s Action Party 
(PAP) ทุกครั้งกล่ำวปฏิญำณตนและสวมเครื่องแบบขำวท้ังชุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงควำมใสสะอำดและ
ปรำศจำกกำรทุจริต 

๒.๒ ข้อมูลพื้นฐาน  
๒.๒.๑ CPIB Corruption Reporting and Heritage Centre แ ห่ ง ใ ห ม่ ต้ั ง อ ยู่ ท่ี ถ น น 

Whitley ซึ่งเริ่มเปิดด ำเนินกำรต้ังแต่วันท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๖๐ ปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำส่งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตไปยังเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำท่ีศูนย์บริกำรแห่งนี้ได้ กำรนัดหมำยเพื่อยื่นค ำร้องกำรทุจริตท่ี CRHC สำมำรถ
ท ำได้ท่ีนี่เช่นกัน 

๒.๒.๒ ศูนย์ CRHC นี้ยังเป็นท่ีต้ังของ Gallery ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับกำรทุจริตแห่งแรกของ
สิงคโปร์ โดยผู้ท่ีสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของสิงคโปร์และบทบำทของ CPIB สำมำรถ
เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ต้ังแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ในวันธรรมดำและ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวัน
เสำร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) 

๒.๓ กฎหมายต่อต้านการคอรัปชั่นของสิงคโปร์  
๒.๓.๑ ในเดือนธันวำคมปี ๑๙๓๗ กฎหมำยต่อต้ำนกำรคอรัปช่ันฉบับแรกของสิงคโปร์ ซึ่ง

เรียกว่ำ The Prevention of Corruption Ordinance (POCO) ได้ถือก ำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันกำรให้สินบนใน
กำรด ำเนินงำนของท้ังภำครัฐและภำคเอกชน POCO ได้ก ำหนดพฤติกรรมท่ีถือว่ำเป็นกำรคอรัปช่ันเพียง ๓ 
กรณี ซึ่งอยู่ภำยใต้บทบัญญัติเพียง ๑๒ มำตรำท่ีมีขอบเขตท่ีจ ำกัด นอกจำกนี้ กำรคอรัปช่ันภำยใต้ POCO เป็น



๓๐ 

 

ควำมผิดฐำนท่ีต ำรวจไม่สำมำรถด ำเนินกำรจับกุมได้หำกไม่มีหมำย (non-seizable offence) อ ำนำจในกำร
สืบสวนสอบสวนท่ีจ ำกัดท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรกับปัญหำหำรคอรัปช่ันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒.๓.๒ ในปี ๑๙๔๖ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข POCO จนท ำให้กำรคอรัปช่ันเป็น seizable 
offence และให้อ ำนวจแก่เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในกำรจับกุม ค้น และสืบสวนสอบสวนมำกขึ้น 

๒.๓.๓ พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทุจริต (Prevention of Corruption Act: PCA) เป็น
กฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตหลักในสิงคโปร์และเป็นหนึ่งในเสำหลักในกำรต่อสู้กับกำรทุจริตของสิงคโปร์ PCA 
ให้สิทธิแก่ CPIB ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตและควำมผิดท่ีถูกจับกุมอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยในระหว่ำงกำรสอบสวน
กำรทุจริต ภำยใต้ PCA เจ้ำหน้ำท่ี CPIB ยังมีอ ำนำจในกำรจับกุมค้นหำหลักฐำนหรือยึดหลักฐำนโดยไม่มีหมำย
ค้น หำกมีข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือหรือมีข้อสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด นอกจำกนี้ ประมวลกฎหมำยอำญำ (มำตรำ 
๑๖๑ ถึงมำตรำ ๑๖๕) ยังมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องเฉพำะกับกำรติดสินบนของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในประเทศอีกด้วย 

๒.๔ ความหมายของคอรัปชั่น 
“Corruption is receiving, asking for or giving any gratification to induce a person 

to do a favour with a corrupt intent.” ซึ่งคอรัปช่ันถือเป็นควำมผิดร้ำยแรง บุคคลท่ีถูกตัดสินว่ำกระท ำ
ผิดฐำนดังกล่ำวต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญหรือต้องจ ำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือท้ังจ ำท้ังปรับ
ส ำหรับกำรทุจริตแต่ละครั้ง 

หำกได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเรื่องหรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวข้องกับสัญญำหรือข้อเสนอส ำหรับกำร
ท ำสัญญำกับรัฐบำล จะถูกปรับ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญหรือจ ำคุกไม่เกิน ๗ ปีหรือท้ังจ ำท้ังปรับส ำหรับกำรทุจริต
แต่ละครั้ง 
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๒.๕ แนวความคิดของ CPIB สิงคโปร์  
๒.๕.๑ กำรทุจริตมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง หำกถูกปล่อยให้หยั่งรำกลึกในสังคมก็อำจน ำไปสู่

ผลเสียต่อสังคมและกำรด ำรงชีวิต และอำจถูกจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำรับบริกำรต่ำงๆ หรือสิทธิท่ีพึงมีโดยท่ัวไป 
กำรทุจริตก่อให้เกิดกำรแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมและเพิ่มต้นทุนในกำรท ำธุรกิจ กำรทุจริตทุกรูปแบบส่งผลร้ำยต่อ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและช่ือเสียงของท้ังประเทศด้วย 

๒.๕.๒ CPIB ไม่ลังเลท่ีจะน ำผู้ต้องหำท่ีทุจริตเข้ำสู่ศำลโดยไม่ค ำนึงถึงสถำนะ ควำมเช่ือ หรือ
ต ำแหน่งของผู้ท่ีกระท ำควำมผิด รัฐบำลได้มุ่งมั่นท่ีจะใช้มำตรกำรด้ำนกฎหมำยท่ีจ ำเป็นท้ังหมดเพื่อลดโอกำส
ในกำรทุจริตและเพื่อยับยั้งและลงโทษผู้ต้องหำท่ีท ำกำรทุจริตอย่ำงรุนแรง 

๒.๖ การน าชมห้องจัดแสดง 
เจ้ำหน้ำท่ีน ำชมเครื่องไม้เครื่องมือส ำนักงำนในยุคแรก ๆ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ขำว-ด ำ กล้อง

ถ่ำยรูป เครื่องแบบเจ้ำหน้ำท่ี ส ำเนำจดหมำยฆ่ำตัวตำยของนักกำรเมือง รวมถึงน ำเสนอข้อมูลและประวัติต่ำง 
ๆ ผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์แบบปลำยนิ้วสัมผัส (touch screen) เพื่อให้ผู้เข้ำชมได้เลือกอ่ำนตำมควำมสนใจ 

๒.๗ ตัวอย่างผลงาน (Case Studies) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดคดีช็อกท้ังประเทศ เมื่อนำยวี ทู บูน (Wee Toon Boon) นักกำรเมืองรุ่น

เก๋ำซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงส่ิงแวดล้อม ทุจริตเงินท้ังสิน ๘๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์ ศำลพิจำรณำตัดสิน
จ ำคุก ๔ ปี ๖ เดือน คดีนี้ได้รับกำรกล่ำวขำนและถูกยกเป็นตัวอย่ำงในสังคมสิงคโปร์ อีกท้ังยังท ำให้สังคมรู้จัก 
CPIB มำกขึ้น จำกนั้นได้เกิดคดีส ำคัญเกิดขึ้นมำเป็นระยะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงำนของ CPIB ท่ีสืบสวนและ
จับกุมผู้กระท ำผิดมำลงโทษ มิให้ประชำชนของสิงคโปร์ประพฤติเป็นเย่ียงอย่ำง 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงควำมเป็นมำของกำรจัดต้ัง CPIB Corruption Reporting and 

Heritage Centre และได้ทรำบว่ำ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอรัปช่ัน 
ไม่ว่ำกำรคอรัปช่ันดังกล่ำวจะเกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน ซึ่งทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
เทียมกัน 

๓.๒ กำรท่ีผู้น ำมีนโยบำยท่ีชัดเจนเรื่องกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
ย่อมท ำให้ประชำชนเช่ือใจในกำรท ำงำนและวำงใจให้บริหำรประเทศ ท้ังนี้ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตต้องถูก
ส่งผ่ำนสู่รัฐบำลสมัยต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ (Role Model) ท่ีน่ำศรัทธำและเป็นควำมภำคภูมิใจของ
หน่วยงำน 
 

 

 

 



๓๒ 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำววิภัชบุญ  กล่ำวสุนทร 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์  

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 

นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พันธ์ 



๓๓ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ What my Ministry Does 
วันเวลา วันท่ี ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น 
สถานที่ My Nice Home Gallery, Housing Development Board Hub  

ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร Mr. Zhuang Kai Quan 

Senior Assistant Director 
Housing Division, Ministry of  National Development 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือน Housing Development Board Hub เพื่อรับฟังกำรบรรยำยสรุป และ

เย่ียมชมตัวอย่ำงห้องชุดท่ีอยู่อำศัยท่ีรัฐบำลสิงคโปร์จัดให้กับประชำชนท่ัวไป 
 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ส ำนักงำนพัฒนำกำรเคหะแหงชำติสิงคโปร์ (The Housing Development Board – HDB) 

เป็นองค์กรของรัฐท่ีมีหน้ำท่ีหลักในกำรจัดสรรท่ีพักให้กับประชำชน รวมถึงกำรวำงแผนและพัฒนำเกี่ยวกับ
แหล่งท่ีอยู่อำศัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยรัฐบำลได้ให้เงินอุดหนุนผ่ำนระบบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพกลำง Central Provident Fund (CPF)  ซึ่งได้เริ่มข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อบังคับกำร
สะสมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณในช่วงแรกและต่อมำได้พัฒนำเป็นระบบประกันสังคมเต็มรูปแบบ โดยทุกเดือน
ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงจะสมทบเงินเข้ำกองทุนของลูกจ้ำงในอัตรำร้อยละ ๒๐ ส ำหรับนำยจ้ำง และร้อยละ ๑๐ 
ส ำหรับลูกจ้ำง ปัจจุบันกำรค ำนวณเงินสมทบขึ้นอยู่กับอำยุของลูกจ้ำง ลักษณะของกำรท ำงำน และลักษณะ
ประเภทของบัญชี โดยสมำชิกในกองทุนฯ สำมำรถน ำเงินสะสม CPF มำใช้ในโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ กำร
รักษำพยำบำล (Healthcare) กำรเป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศัย (Home Ownership) และค่ำเล่ำเรียนบุตร 
(Education Scheme) เป็นต้น 

๒.๒ รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับนโยบำย  "Housing Policy” ท่ีเน้นให้ประชำชน
สำมำรถเป็นเจ้ำของบ้ำน/ท่ีอยู่อำศัยเป็นของตนเอง โดยรัฐบำลจะให้เงินอุดหนุนประชำชนในกำรซื้อบ้ำนเคหะ
ของรัฐบำลในรำคำถูก ผู้ท่ีมีรำยได้น้อยจะได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลมำกกว่ำผู้ท่ีมีรำยได้มำก และในอนำคต
ห้องพักดังกล่ำวอำจมีรำคำสูงขึ้น ถือเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับกำรลงทุนของประชำชนและเป็นกำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีท่ีอยู่อำศัยเป็นของตนเอง ในปัจจุบัน อสังหำริมทรัพยของ HDB มีชำวสิงคโปร์พักอำศัยคิดเป็นร้อย
ละ ๘๓ ท่ีเหลือพักอำศัยอยู่ในอสังหำริมทรัพย์ส่วนบุคคล (เอกชน) ร้อยละ ๑๑ เช่น คอนโดมิเนียม และอพำรต
เมนท์ และอีกร้อยละ ๖ เป็นผู้ครอบครองท่ีดิน 

๒.๓ ควำมแตกต่ำงท่ีส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรเป็นเจ้ำของห้องในประเทศสิงคโปร์คือมีระยะเวลำ
เช่ำสูงสุดท่ี ๙๙ ปีเท่ำนั้น โดยผู้เช่ำห้องไม่สำมำรถเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ได้อย่ำงแท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งรัฐถือ
ครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้ำของท่ีพักอำศัยส่วนใหญ่ของประเทศ  ส ำหรับสิทธิครอบครองบ้ำนเคหะของรัฐบำลแบ่ง



๓๔ 

 

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ สิทธิครอบครองตำมสัญญำ (Leasing) เป็นเวลำ ๙๙ ปี ส ำหรับผู้ท่ีมีทรัพย์สินและมี
ศักยภำพในกำรซื้อ และสิทธิครอบครองประเภทสัญญำเช่ำรำยเดือน ส ำหรับผู้สูงอำยุสำมำรถเลือกจ ำนวนปี
ของสิทธิครอบครองบ้ำนเคหะของรัฐบำลท่ีน้อยกว่ำ ๙๙ ปีได้ นอกจำกนี้ รัฐบำลสิงคโปรใช้นโยบำยรวมกลุ่ม
ชำติพันธ์ (Ethnic-Integration Policy) ซึ่งเป็นนโยบำยก ำหนดสัดส่วนของคนเช้ือชำติต่ำงๆ ให้อำศัยอยู่
ร่วมกันในอำคำรหนึ่งหลังของกำรเคหะเพื่อป้องกันกำรแบ่งแยกทำงเช้ือชำติและสนับสนุนควำมสมำนฉันท์ของ
ประชำกรสิงคโปร์ภำยใต้ควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติ 

๒.๔ ด้ำนบนของอำคำร HDB Hub จัดแสดงเป็นตัวอย่ำงห้องชุดขนำดต่ำงๆ ต้ังแต่ ๑ ห้องนอน – ๓ 
ห้องนอนท่ีตกแต่งสวยงำมแล้วเสร็จพร้อมเข้ำอยู่ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเห็นภำพห้องชุดในแบบต่ำงๆ ก่อน
กำรตัดสินใจจองห้องชุดนั้นๆ ขนำดพื้นท่ีห้องประมำณ ๔๐-๑๑๐ ตำรำงเมตร ห้องพักแบ่งสัดส่วน เป็นหลำย
ห้อง เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ ำ 

๒.๕ ปัจจุบัน กำรเช่ำห้องในแฟลตท่ีสร้ำงใหม่ ต้องรอให้ยอดจองครบจ ำนวนก่อน HDB จึงจะเริ่ม
ก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หำกผู้ท่ีต้องกำรห้องเร็วต้องไปเซ้งสิทธิกำรเช่ำ จำกเจ้ำของเดิม ในตลำดมือสอง 

 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกำรเช่ำห้องใหม่ และ ห้องในตลำดมือสอง 

รำยกำร แฟลตใหม่ แฟลตมือสอง 
รำคำ ขึ้นกำรกำรตั้งรำคำ HDB ขึ้นกับควำมพอใจของผู้ซื้อและผู้ขำย 
ท่ีต้ัง ส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง อยู่ในทุกท ำเลท่ีขำย 

ลักษณะกำรซื้อ ต้องซื้อและลงทะเบียนกับ HDB ซื้อจำกตลำดได้ตลอดเวลำ 

 

๒.๖ คุณสมบัติ เงื่อนไขผู้มีสิทธิกำรเช่ำห้อง 
๒.๖.๑ ประชำชนชำวสิงค์โปร์ หรือ ได้รับสิทธิอำศัยในสิงค์โปร์ถำวร 
๒.๖.๒ มีเงินเดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอร์ลำร์สิงค์โปร์ 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้ฝึกอบรมได้รับทรำบถึงนโยบำยด้ำนกำรสนับสนุนท่ีอยู่อำศัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิกำร

สังคมของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและมีประสิทธิภำพของทรัพยำกร
ท่ีดินซึ่งมีจ ำกัดของสิงคโปร์ให้สำมำรถสร้ำงเป็นท่ีอยู่อำศัยให้กับประชำกรโดยส่วนใหญ่ 

๓.๒ ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนเชิงมหภำคของภำครัฐอย่ำงรอบคอบ รัฐบำลสิงคโปร์เล็งเห็นว่ำกำร
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อำศัยนั้นจะเป็นควำมมั่นคงซึ่งน ำไปสู่ควำมมั่นใจในรัฐและนโยบำยของรัฐ  บทบำทหน้ำท่ี
ของ HDB นั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่กำรจัดกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัยให้แก่พลเมืองสิงคโปร์ แต่ยังเป็นฟันเฟืองส ำคัญในกำร
ปลูกสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมืองสิงคโปร์ โดยเน้นกำรปลูกฝังแนวคิดควำมเป็นครอบครัว ควำมเป็นชุมชน 
ตลอดจนควำมเป็นชำติแก่พลเมืองสิงคโปร์ 



๓๕ 

 

๓.๓ เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัยท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรท่ีอยู่อำศัยส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์จัดกำรโดยภำครัฐ ในขณะท่ีของประเทศ
ไทยกำรบริหำรจัดกำรท่ีอยู่อำศัยส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขันโดยเสรี และรัฐจัดสรรท่ีพักหรือให้เงินอุดหนุนเฉพำะ
ในส่วนของผู้มีรำยได้้น้อยเท่ำนั้น 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวมณีขวัญ  จันทรศร 

นำงสำวสุนิดำ   สุสันทัด 

นำงนันท์นัดดำ  ภัททิยกุล 

นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 

นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พนัธ ์



๓๖ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ What My Ministry Does 
วันเวลา วันท่ี ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ พิพิธภัณฑ์กำรเดินเรือ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery) 
วิทยากร ผู้แทนของ Singapore Maritime Gallery 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรน ำชมสถำนท่ีพร้อมบรรยำยควำมรู้โดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 
 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ Maritime Gallery สร้ำงขึ้น โดย  The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) 

ต้ังอยู่ท่ี Marina South Pier ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำ Marina South Pier station, Exit B 
๒.๒ Maritime Gallery เป็นสถำนท่ีจัดแสดงเรื่องรำวกำรเดินเรือของประเทศสิงคโปร์ ต้ังแต่อดีต 

ปัจจุบัน และอนำคต ช่วยให้ผู้เข้ำเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรเดินเรือของประเทศ
สิงคโปร์ท่ีมีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และควำมคงอยู่ ของประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้ศึกษำ เรียนรู้ แนวคิด 
วิธีกำรบริหำรจัดกำร และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเดินเรือ 

๒.๓ ภำยใน Gallery มีกำรน ำเสนอด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีน่ำสนใจ อำทิ ภำพพร้อมค ำบรรยำย หลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ วัสดุอุปกรณ์ในกำรเดินเรือจริง แบบจ ำลองเรือประเภทต่ำง ๆ แบบจ ำลองประภำคำร
ภำพเคล่ือนไหว และเครื่อง Simulator ส ำหรับให้ผู้เข้ำชมได้ทดลองฝึกฝนกำรน ำร่องเรือ 

๒.๔ Maritime Gallery แบ่งพื้นท่ีจัดแสดงเป็น ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ The Dawn of 
Maritime Singapore แสดงอดีตและควำมเป็นมำของกำรเดินเรือของประเทศสิงคโปร์ ส่วนท่ี ๒ Inside 
Maritime Singapore จัดแสดงกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน และส่วนท่ี ๓ Discovering 
New Horizons แสดงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำในอนำคต ดังรูป 
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๒.๕ The Dawn of Maritime Singapore 
๒.๕.๑ สิงคโปร์มีประวัติทำงทะเลท่ียำวนำน ปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีย้อนหลังไปถึง

ศตวรรษท่ี ๑๔ และในปี ๑๘๑๙ Sir Thomas Stamford Raffles ผู้ว่ำรำชกำรอังกฤษได้ประกำศให้ท่ำเรือ
สิงคโปร์เป็นท่ำเรือปลอดภำษี (Free Port) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักส ำหรับควำมส ำเร็จในช่วงต้นของสิงคโปร์ 
นอกเหนือจำกกำรมีสถำนท่ีต้ังทำงยุทธศำสตร์และท่ำเรือน้ ำลึกท่ีเอื้อต่อกำรประสบควำมส ำเร็จด้วยเช่นกัน 
นับต้ังแต่นั้นท่ำเรือสิงคโปร์จึงกลำยเป็นเมืองท่ำส ำหรับพ่อค้ำท้ังจำกเอเชียตะวันออกและยุโรป 

๒.๕.๒ กำรเปิดคลองสุเอซในปี ๑๘๖๙ ท ำให้เส้นทำงกำรเดินเรือระหว่ำงยุโรปกับเอเชียส้ัน
ลง ผนวกกับกำรมำถึงของเทคโนโลยีเรือกลไฟ ส่งผลให้สิงคโปร์มีควำมมั่งค่ังในกำรเดินเรือมำกยิ่งขึ้น 

๒.๕.๓ ในช่วงปลำยศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นยุคของท่ำเรือและผู้ประกอบกำรเอกชน เริ่มมีกำร
ใช้เครนในกำรขนถ่ำยสินค้ำแทนกำรใช้แรงงำนคน รวมท้ังเริ่มมีท่ำเรือท้องถิ่นท่ีด ำเนินกิจกำรท่ำเทียบเรือท่ี 
New Harbour (ต่อมำเรียกว่ำท่ำเรือ Keppel) โดยนักธุรกิจในท้องถิ่นท่ีมีช่ือเสียงซึ่งมีส่วนช่วยสร้ำงควำมมั่ง
ค่ังให้กับกิจกำรท่ำเรือของสิงคโปร์ตลอดจนกำรร่วมลงทุนในกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๕.๔ สิงคโปร์ตัดสินใจลงทุนครั้งส ำคัญในกำรสร้ำงท่ำเรือ Tanjong Pagar เพื่อรองรับเรือ
บรรทุกสินค้ำขนำดใหญ่ (เรือคอนเทนเนอร์) ท่ีเปล่ียนจำกเรือกลไฟเป็นเรือท่ีใช้น้ ำมัน และรองรับกำรเติบโต
ด้ำนกำรเป็นเมืองท่ำส ำคัญในอนำคต โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มเปิดด ำเนินกำรในปี ๑๙๗๒ และกำร
ตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นกำรมองกำรณ์ไกลท่ีถูกต้องและสร้ำงควำมยิ่งใหญ่ให้กับ Maritime Singapore มำจนถึง
ปัจจุบัน 

๒.๖ Inside Maritime Singapore 
๒.๖.๑ สิงคโปร์ในวันนี้เป็นหนึ่งในท่ำเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ด้วยระบบนิเวศกำรเดินทะเลท่ี

พัฒนำขึ้นควบคู่กันกับกำรให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ท่ีครอบคลุมนอกเหนือจำกท่ำเรือ มีเรือมำ
เทียบท่ำท่ีสิงคโปร์ไม่ต่ ำกว่ำปีละ ๑๓๐,๐๐๐ ล ำ เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำไปยังท่ำเรือต่ำง ๆ ในกว่ำ ๑๒๐ 
ประเทศท่ัวโลก 

๒.๖.๒ ท่ำเรือสิงคโปร์ได้รับกำรยกย่องว่ำบริหำรงำนดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพำะควำม
ทันสมัยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรใช้ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดเวลำ
และค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ ยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรวำงแผน ควบคุม และตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์แต่ละ
ตู้ คนขับรถหัวลำก และเครนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีนวัตกรรมส ำคัญ ๓ ประกำร คือ 

(๑) ระบบ Flow-Through Gate System ได้รับรำงวัลนวัตกรรมเมื่อปี ๒๕๔๒ 
เนื่องจำกเป็นระบบท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก ท ำให้กำรน ำเข้ำ-ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร ใช้เวลำ
เพียง ๒๐ - ๒๕ วินำที/ล ำ 

(๒) ระบบ Remote-controlled Overhead Bridge Crane ท ำให้ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนเพิ่มขึ้น เดิมพนักงำนบังคับเครนแต่ละคนสำมำรถควบคุมเครนได้เพียง ๑ ตัว แต่ด้วยระบบท่ี
พัฒนำขึ้นใหม่ พนักงำนแต่ละคนสำมำรถควบคุมเครนได้มำกถึง ๖ ตัว โดยเป็นกำรควบคุมผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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(๓) ระบบ Post-Panamax Quay Cranes เป็นเครนขนำดใหญ่ ใช้ในกำรขนถ่ำย
สินค้ำขึ้นลงเรือ    เดินสมุทรขนำดใหญ่ โดยแขนของเครนมีควำมยำวถึง ๕๕ เมตร สำมำรถให้บริกำรแก่เรือท่ี
มีขนำดควำมกว้ำงเรือ ไม่เกิน ๑๘ ตู้ และปัจจุบันได้ก้ำวสู่ “Super Crane” ซึ่งแขนของเครนมีควำมยำวมำก
ถึง ๖๐ เมตร สำมำรถให้บริกำรแก่เรือท่ีมีควำมกว้ำงเรือถึง ๒๒ ตู้ 

นอกจำกท่ำเรือคอนเทนเนอร์แล้ว สิงคโปร์ยังให้ควำมส ำคัญต่อท่ำเรือสินค้ำท่ัวไป 
(Multi-purpose terminal) ท่ำเรือส ำหรับเติมเช้ือเพลิง นอกจำกนั้นยังมีระบบเช่ือมโยงด้ำนโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภำพไปยังเขตอุตสำหกรรมต่ำง ๆ อีกด้วย 

๒.๗ Discovering New Horizons 
สิงคโปร์มีแผนจะพัฒนำท่ำเรือยุคใหม่ (Next Generation Port) ในเขต Tuas แบ่งกำร

พัฒนำเป็น ๔ ระยะ และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๐๔๐ โดยท่ำเรือใหม่นี้จะสำมำรถรองรับกำรด ำเนินกำร
ของท่ำเรือคอนเทนเนอร์ในปัจจุบันของสิงคโปร์ได้ท้ังหมด ถือเป็น Mega-Port แห่งใหม่ของสิงคโปร์ เน้นกำร
ออกแบบให้เป็นท่ำเรืออัจฉริยะ (Smart Port) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งท่ี
ยั่งยืน (Sustainable shipping) 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ได้รับทรำบถึงวิวัฒนำกำรของกำรเดินทะเลของสิงคโปร์จำกอดีตศูนย์กลำงกำรค้ำในศตวรรษท่ี 

๑๔ มำสู่กำรเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และสุดท้ำยเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทะเลหลักของโลกในปัจจุบัน นอกจำก
ควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์แล้ว เป็นผลมำจำกกำรมองกำรณ์ไกล และกล้ำลงมือปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้ 

๓.๒ สำมำรถใช้เป็นกรณีศึกษำ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงน้ ำของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำยรพ ี ต้ังทรงสุวรรณ 

นำงสำวตรีชฎำ  อุ่นเรือน 

นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน ์

นำยจิรัฏฐ์  ลักษณะละม้ำย 
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หัวข้อการเรียนรู้ Leading Organisational Change and Transition 
วันเวลา วันท่ี ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐-๑๐.๑๕ น 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Mr.Stanley Fong 

Associate Trainer of Civil Service College 
 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ 
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
กำรท ำควำมเข้ำใจว่ำกระบวนกำรท่ีก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงส ำคัญในกำรน ำกำรเปล่ียนแปลง

มำสู่องค์กร ระดับกำรเปล่ียนแปลง มี ๓ ระดับ คือ กำรเปล่ียนแปลงระดับบุคคล กำรเปล่ียนแปลงระดับกลุ่ม 
และกำรเปล่ียนแปลงระดับองค์กร 

 
กำรเปล่ียนแปลงระดับบุคคล ตำม ADKAR model มีข้ันตอนใหญ่ต้ังแต่ Awareness Desire 

Knowledge Ability และ Reinforcement   ท้ังนี้ กำรพิจำรณำแรงต้ำนทำนในกำรเปล่ียนแปลงอำจต้อง
ตรวจสอบว่ำปัญหำเกิดจำกส่ิงใด อำจอยู่ท่ีวิธีกำรแก้ไข (solution) หรือตัวบุคคล (individual) 
กำรเปล่ียนแปลงระดับกลุ่ม เรำอำจแบ่งกลุ่มคนในกลุ่มได้เป็น ๕ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) Innovators ๒) Early 
adopters ๓) Early majority ๔) Late majority  ๕) Laggards 
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(๑) Innovators  มีควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมสูญเสีย สำมำรถเข้ำใจและประยุกต์ใช้ควำมรู้ท่ี
ซับซ้อนได้ 

(๒) Early adopters เป็นผู้ท่ีคนอื่นมำขอรับฟังควำมคิดเห็น เป็นผู้ท่ีคล้อยตำมค่ำนิยมของสังคม  มี
อิทธิพลต่อผู้อื่นผ่ำนทำงเครือข่ำย 

(๓) Early majority เป็นผู้ตำม ไม่ใช่ผู้น ำ 
(๔) Late majority  เปล่ียนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันจำกสังคมเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยในกำรเคล่ือนไป 
(๕) Laggards ยึดติดกับอดีต เป็นกลุ่มท่ีต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีสุด 

 
กำรเปล่ียนแปลงระดับองค์กร เนื่องจำกองค์กรมีส่วนประกอบต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงกันและยำกท่ีจะหลอม

รวมกัน คือ strategy culture leadership structure systems skills rewards  ทังนี้  แต่ละบุคคลมีกำร
รับรู้วัฒนธรรมองค์กรในระดับท่ีแตกต่ำงกัน และควำมประพฤติของผู้น ำท่ีสอดคล้องกับค ำพูดเป็นส่ิงหนึ่งท่ีจะ
แสดงถึงทิศทำงองค์กร 

ดังนั้นในกำรจะน ำมำซึ่งกำรเปล่ียนแปลงระดับองค์กร มี ๓ ขั้นตอนส ำคัญ คือ unfreeze & change 
& freeze 

Unfreeze ควรท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปล่ียนแปลง วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเปล่ียนแปลงผ่ำนทำงกำรสร้ำงวิสัยทัศน์และผ่ำนทำงกำร
ส่ือสำร 
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Change ควรประเมินผลประทบจำกกำรเปล่ียนแปลง โดยพัฒนำแผนเพื่อให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด 
และคัดเลือกเครือข่ำยผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง โดยจัดกำรฝึกอบรม ให้กำรสนับสนุน และให้ข้อมูล 

Refreeze สร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรให้รำงวัน ท ำให้เป็นส่ิงสนุกท่ีจะท ำ มีกำรทบทวน KPI และมีกำรช่ืน
ชมควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำรเช่นนี้อย่ำงต่อเนื่องจนกำรเปล่ียนแปลงกลำยเป็นนิสัย 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจหลักกำรของกำรเปล่ียนแปลงและกำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลง เริ่มท่ีระดับ

ตัวบุคคล กลุ่ม จนถึงระดับองค์กร ซึ่งเป็นสำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงแรงขับเคล่ือนในระดับต่ำง ๆ 
โดยใช้ องค์ควำมรู้และระดับกำรขับเคล่ือนพื้นฐำนเหล่ำนี้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีกว้ำงขวำงขึ้น
ต่อไป 

๓.๒ เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ซึ่งวำงอยู่บนรำกฐำนกำรเข้ำใจถึงกำร
เปล่ียนแปลงภำยในตัวบุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร และยังต้องเข้ำใจกำรปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นแรงกระตุ้น
จำกภำยนอกอีก เช่น กำรเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ สภำวะโลกร้อน หรือกำรเปล่ียนแปลงทำงนโยบำย
ทำงกำรเมือง รวมไปถึงหลักกำรและวิสัยทัศ ต่อกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยในและภำยนอกเหล่ำนั้น 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 

นำยจิรัฏฐ์  ลักษณะละม้ำย 

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 

 



๔๒ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Integrity and Incorruptibility as Key Ethical Values 
วันเวลา วันท่ี ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Mr.Chua Cher Yak 

Retired Director, 
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ โดยยกค ำกล่ำว (quote) ท่ีมีช่ือเสียงของผู้น ำประเทศสิงคโปร์มำเพื่อให้

แง่คิดแก่ผู้เข้ำร่วมอบรม 
๑.๒ ถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเทศสิงคโปร์ก่อร่ำงสร้ำงตัวมำเป็นปีท่ี ๕๒ โดยนโยบำยเริ่มต้นต้ังแต่ปีแรกท่ีมีควำม
เข้มแข็งมำกคือกำรท ำให้ประเทศปรำศจำกกำรทุจริต ประหนึ่งเป็น DNA ของชำติท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด 

ปัจจัยท่ีน ำมำใช้ควบคุมอำชญำกรรมในประเทศรวมถึงกำรทุจริตคือ กำรศึกษำ กำรสร้ำงชำติ 
และกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยข้ำรำชกำรต้องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี เป็นผู้รับใช้ประชำชน มิใช่เจ้ำนำยของประชำชน 
กำรท่ีข้ำรำชกำรเข้มงวดกับตัวเองย่อมท ำให้ได้รับควำมนับถือและกำรสนับสนุนจำกประชำชน ซึ่งนอกจำกจะ
ท ำให้กำรบริหำรประเทศด ำเนินไปอย่ำงลุล่วง เจริญก้ำวหน้ำแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์ของกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
ควำมน่ำเช่ือถือและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในประเทศและนักลงทุนต่ำงชำติ 

หน่วยงำนท่ีมีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศสิงคโปร์คือ 
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
โดยตรงต่อนำยกรัฐมนตรี  เน้นกำรท ำงำนท่ีได้มำตรฐำนสูงและเพิ่มมำตรฐำนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อท้ำทำยกำรท ำงำน
ของตัวเอง 

๒.๒ ก้าวแรกของการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นในประเทศสิงคโปร์ 
๒.๒.๑ กฎหมำยปรำมปรำมกำรทุจริตคอรัปช่ันท่ีมีประสิทธิภำพ 

ลักษณะของกฎหมำยท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อปรำบปรำมกำรทุจริตต้องมีนิยำมของค ำ
ว่ำ “ทุจริต (Corruption)” ท่ีชัดเจน ก ำหนดบทลงโทษท่ีเฉียบขำด ปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
กฎหมำยท่ีดีท่ีสุดคือกฎหมำยท่ีสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงแท้จริง 

๒.๒.๒ Quick Start Approach 
นำยกรัฐมนตรีลี กวน ยู อดีตผู้น ำของสิงคโปร์ใช้กลยุทธ์ที่เน้นกำรบังคับใช้กฎหมำย

ปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปช่ันอย่ำงจริงจัง (All about enforcement)  เพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวจำกกำรจับกุม



๔๓ 

 

ให้เห็นเป็นตัวอย่ำง (Deterrence through detection)เพื่อให้กำรคอรัปช่ันหมดไปจำกประเทศสิงคโปร์ใน
ท่ีสุด 

๒.๓ ปัจจัยที่ท าให้ประเทศสิงคโปร์ปราศจากการทุจริต 
๒.๓.๑ ภำวะผู้น ำทำงกำรเมือง (Political Leadership) ผู้บริหำรระดับสูงของประเทศต้อง

มีควำมมุ่งมั่นและแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต 
๒.๓.๒ เจตจ ำนงทำงกำรเมือง (Political Will) นโยบำยของประเทศต้องเน้นเรื่องกำร

ขับเคล่ือนประเทศด้วยควำมสุจริตเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
๒.๓.๓ ควำมพยำยำมอย่ำงจริงใจ (Sincerity of Efforts) ทุกคน ทุกส่วนต้องร่วมแรงร่วม

ใจกันปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมท่ีจะสร้ำงสังคมปลอดทุจริต 
๒.๓.๔ อ ำนำจทำงศีลธรรม (Moral authority) ผู้มีอ ำนำจอย่ำงข้ำรำชกำรต้องเป็นตัวอย่ำง

ท่ีดีแก่ประชำชน ไม่ใช้อ ำนำจเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง 
๒.๓.๕ สร้ำงดีเอ็นเอท่ีแตกต่ำง (Unique DNA) สร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังให้กำร

ทุจริตเป็นส่ิงท่ีประชำชนชำวสิงคโปร์ไม่พึงประสงค์ 
๒.๓.๖ เน้นวิธีกำร (Not what we do but how we do it) โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ 

เพื่อส่งเสริมค่ำนิยมควำมสุจริตมีได้หลำกหลำย แต่ส่ิงท่ีส ำคัญกว่ำนั้นคือวิธีกำรหรือรูปแบบท่ีมีประสิทธิภำพท่ี
จะท ำให้ค่ำนิยมนี้แทรกซึมลงสู่จิตส ำนึกของประชำชนทุกคน 

๒.๓.๗ มำกกว่ำกำรจัดท ำคู่มือให้เปิดอ่ำน (More than a cook book approach) แม้ว่ำ
รูปแบบ วิธีกำร กิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตจะสำมำรถเขียนออกมำเป็นหนังสือหรือคู่มือให้ทุกคนเปิดอ่ำน 
ศึกษำกันได้ แต่เหนืออื่นใดคือกำรให้ส่ิงเหล่ำนี้อยู่ในชีวิตประจ ำวัน พบเห็นได้ในชีวิตจริง เป็นบรรทัดฐำนของ
สังคมท่ีไม่ว่ำจะเป็นชำวสิงคโปร์เองหรือชำวต่ำงชำติท่ีอำศัยอยู่ในสิงคโปร์หรือติดต่อกับกิจกำรต่ำง ๆ ใน
สิงคโปร์ประจักษ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีคุณค่ำมำกกว่ำกำรเปิดอ่ำนคู่มือนั่นเอง 

๒.๔ ค ากล่าวที่มีชื่อเสียงในการต่อต้านการทุจริต 
๒.๔.๑ Vow to Cleanse the System of the Evils of the Past 

“We gave no hostages to fortune…Plainly and simply, we took the stand 
which we knew was necessary and in the interest of the survival of the democratic state in 
order, first, to cleanse the system of the evils of the past… 

If we succeed, as we intend to, in building a climate not only of national 
solidarity but a climate in which the ordinary people begin to believe that institutions of 
government in the country are run by people who are loved and revered because they are 
working for the mass of the people, then we will have done a service, not only to ourselves, 
our party and our movement…” – Prime Minister Lee Kuan Yew, Parliament July ๒๑, ๑๙๕๙ 

นำยกรัฐมนตรีลี กวน ยู อดีตผู้น ำของสิงคโปร์เน้นย้ ำกำรท ำงำนท่ีจะล้มล้ำงกำร
ทุจริตคอรัปช่ันจำกในอดีตให้หมดส้ินไปจำกประเทศสิงคโปร์ และให้ประชำชนท่ัวไปเช่ือมั่นในหน่วยงำน



๔๔ 

 

รำชกำรและระบบรำชกำรว่ำเป็นกำรท ำประโยชน์ให้แก่คนหมู่มำก เพื่อเป็นกำรรับใช้ประเทศ ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 

๒.๔.๒ Being responsible sometimes means pissing people off 
“Good leadership involves responsibility to the welfare of the group, 

which means that some people will get angry at your actions and your decisions. It’s inevitable 
if you’re honorable. Trying to get everyone to like you is a sign of mediocrity: You’ll avoid the 
tough decisions, you’ll avoid confronting the people who need to be confronted, and you’ll 
avoid offering differential rewards based on differential performance because some people 
might get upset.” – Leadership Secrets of Colin Powell by Oren Harari 

กำรเป็นผู้น ำท่ีดีจะต้องรับผิดชอบควำมเป็นอยู่ของกลุ่มคน ซึ่งหมำยควำมว่ำจะมีท้ัง
บุคคลท่ีพอใจและไม่พอใจในกำรตัดสินใจของคุณ ซึ่งหลีกเล่ียงไม่ได้หำกคุณจะท ำงำนอย่ำงมีเกียรติ มีศักด์ิศรี 
และซื่อสัตย์ กำรพยำยำมให้ทุกคนชอบคุณเป็นสัญญำณไม่ดี เนื่องจำกคุณจะหลีกเล่ียงกำรตัดสินใจท่ี
ยำกล ำบำก หลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำคนท่ีจ ำเป็นต้องเผชิญหน้ำ หลีกเล่ียงกำรให้รำงวัลตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
เพรำะจะมีคนท่ีเสียควำมรู้สึก 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ แม้อำจเป็นเรื่องยำกท่ีจะท ำให้ประเทศไทยปรำศจำกคอรัปช่ัน แต่ทุกคนสำมำรถเริ่มได้ด้วย

ตัวเอง โดยเจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคนจะต้องยึดมั่นในคุณธรรม ไม่ทุจริต ติดสินบน และประชำชนก็จะต้องเลิก
พฤติกรรมในกำรให้สินบนเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือนักกำรเมืองเช่นกัน รวมไปถึง ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วน ท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตและคอรัปช่ันโดยไม่นิ่งดูดำย 

๓.๒ กำรก ำจัดกำรคอรัปช่ันต้องอำศัยกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังจำกผู้น ำประเทศท่ีจะขจัดกำร
คอรัปช่ันทุกรูปแบบ  และมีกำรด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังในกรณีทุจริตคอรัปช่ันโดยไม่มี
ข้อยกเว้นแก่พวกพ้อง เพื่อน หรือญำติพี่น้องของตนจะสำมำรถช่วยให้กำรทุจริตคอรัปช่ันหมดไปจำกสังคมไทย
ได้ในท่ีสุด 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวมณีขวัญ  จันทรศร 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์  

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 



๔๕ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Leading the Digital Government Transformation in the Public 
Sector 

วันเวลา วันท่ี ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Ms.Karen  Kee, Senior Manager (Strategic Planning & International) 

Ms.Dorcas Tan, Director (Strategic Planning & International), 
Government Technology Agency (GovTech) 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ 
๑.๒ ถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ณ ไตรมำสท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ประเทศสิงคโปร์มีพื้นท่ี ๗๑๙ ตำรำงกิโลเมตร (ใหญ่กว่ำเกำะภูเก็ตเล็กน้อย) 
ประชำกร ๕.๕๔ ล้ำนคน 

ภำษำรำชกำรคือภำษำอังกฤษ จีนกลำง มลำยู และทมิฬ 

อัตรำกำรรู้หนังสือ ๙๖.๗% 

กระทรวง ๑๖ กระทรวง 

ข้ำรำชกำร ๑๔๓,๐๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

๒.๒ วิธีปฏิบัติสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ Smart Nation 

 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะท ำงำนระดับรัฐมนตรี SNDGG จ ำนวน ๕ ท่ำน โดยมี 

GovTech เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีน ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ภำยในหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลสิงคโปร์ ภำระ
งำนของ GovTech แบ่งเป็น ๖ ด้ำนคือ Agency IT, Governance, Cyber Security, Infrastructure, Digital 
Service และ Smart National Application 

นอกจำกโครงสร้ำงด้ำนคณะท ำงำนแล้ว ยังก ำหนดนโยบำยอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับภำครำชกำร 
โดยเริ่มต้ังแต่ 

พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๔๒     Automation. A computer on every desk 

พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๙     e – Service. Deliver services online 

พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓     Integration. Integrate data, processes and systems = iGov 

พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘     Collaboration. From “Gov-to-You” to “Gov-with-You” = eGov 
 

กำรขับเคล่ือนท่ีส ำคัญเริ่มจำก ๑) เผยแพร่บริกำรดิจิทัลของรัฐไปสู่ประชำชน ประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนรู้จัก เข้ำใจ รู้จักใช้ และเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกบริกำรเหล่ำนั้น โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
๒) จัดสรรเทคโนโลยีและโครงสร้ำงดิจิทัลเพื่อบริหำรทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัด และน ำไปสู่กำรเป็น Smart City และ 
๓) พัฒนำ Application ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชำชน ภำคธุรกิจ และภำครัฐ  



๔๗ 

 

ผลกำรพัฒนำประเทศเป็น eGov ท ำให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับรำงวัลในระดับนำนำชำติหลำย
รำงวัล อำทิ 

-  อันดับ ๑ ของ Digital Government Study ๒๐๑๔ 

-  อันดับ ๑ ของ WEF Global Information Technology Report ๒๐๑๖ 

-  อันดับ ๔ ของ UN eGovernment Survey ๒๐๑๖ 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ แนวทำงพัฒนำของไทยให้เป็น eGov จะช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ในภำครัฐได้เป็นอย่ำง

มำก ลดค่ำใช้จ่ำย ลดเวลำ ท ำให้ประชำชนสะดวกมำกขึ้น และจะช่วยให้ข้ำรำชกำรท ำงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ทันท่วงทีมำกขึ้น 

๓.๒ กำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยด้ำนระบบ IT เป็นเรื่องระดับควำมมั่นคงของชำติ ดังนั้นกำร
น ำเอำเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรเข้ำมำใช้ จะต้องมีกำรวำงแผนโครงสร้ำงระบบควำมปลอดภัยอย่ำงรอบคอบ 
เช่นในประเทศจีนมีกำรสร้ำงระบบจัดกำรของชำติขึ้นมำ (Operating System) 

๓.๓ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรเช่ือมโยง ประชำ-รัฐ เข้ำด้วยกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่นระบบ 
OneService ท่ีเป็น app ของรัฐบำลสิงคโปร์ในกำรรับข้อมูลร้องเรียนโดยตรงจำกประชำชน และมีกำรจัดส่ง
ข้อมูลดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำ เป็นกำรอำศัยควำมร่วมมือขอ งประชำชนและ
หน่วยงำนภำครัฐ ในกำรเพิ่มคุณภำพกำรท ำงำนท่ีดี 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 



๔๘ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Social Visit : Garden by the bay 
วันเวลา วันท่ี ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ Garden by the bay ประเทศสิงคโปร์ 
วิทยากร ไกด์ท้องถิ่นประจ ำสวนพฤกษชำติ 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือน Garden by the bay เพื่อรับฟังกำรบรรยำยสรุป และเยี่ยมชมสถำนท่ี

โดยรอบท่ีจัดให้ประชำชนและนักท่องเท่ียวเข้ำชมได้ โดยเป็นสวนพฤกษชำติในร่มขนำดใหญ่ อันเป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่ำงของกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่งของประเทศสิงคโปร์ท่ีต้องกำรให้เป็นแหล่งดึงดูนักท่องเท่ียวของ
สิงคโปร์ ใช้เวลำในกำรเย่ียมชมครั้งนี้ประมำณ ๒ ช่ัวโมง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย และมีไกด์ท้องถิ่นของสวน
พฤกษชำติเป็นผู้น ำชมพร้อมบรรยำยให้ควำมรู้ 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ Gardens by the bay เป็นสวนพฤกษชำติในร่มขนำดใหญ่ เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ และ

เป็นศูนย์กลำงในโครงกำรพัฒนำ  Marina Bay  บริหำรโครงกำรโดยคณะกรรมกำรดูแลอุทยำนแห่งชำติ 
(National Park) ของรัฐบำลสิงคโปร์ ซึ่งน ำพันธุ์ไม้และดอกไม้นำนำชนิดท้ังขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ตลอดจน
ได้น ำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมำจำกแหล่งก ำเนิดจำกประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก มำเพำะเล้ียงให้อยู่ในโดมขนำดใหญ่
จ ำนวน ๒ โดม บริเวณโดยรอบมีแอ่งน้ ำบริเวณกว้ำงล้อมรอบ 

๒.๒ โดมแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถำปนิกจำกอังกฤษ รูปแบบอำคำรทำงสถำปัตยกรรมมีควำมโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ (Land Mark) เมื่อคนท่ัวโลกเห็น รูปแบบอำคำรจะทรำบทันทีว่ำเป็น Gardens by the Bay 
ประเทศสิงค์โปร์ โครงสร้ำงอำคำรโดม มีขนำดใหญ่ ไม่มีเสำ ลักษณะเป็นโครงสร้ำงคล้ำยเปลือกไข่ มีกำรจัด
โซนต่ำง ๆ เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ทำงเดินภำยใน เป็นแบบทำงลำด เหมำะกับคนพิกำร และนักท่องเท่ียว
ท่ัวไป ไม่  รู้สึกในกำรเดินขึ้นที่ลำดชัน 

๒.๓ ภำยในโดมมีกำรน ำพันธุ์ไม้มำจำกแหล่งก ำเนิดหลำยแห่งท่ัวโลก ท้ังพันธุ์ไม้เขตร้อน ป่ำเบญจ
พรรณ และป่ำดิบช้ืน ฯลฯ โดยน ำมำเพำะเล้ียงภำยในโดมท่ีได้รับกำรควบคุมอุณหภูมิ ควำมสว่ำง และ
ควำมช้ืนท่ีเหมำะสมต่อพันธุ์ไม้แต่ละประเภท 

๒.๔ ในบริเวณโดยรอบสวนตกแต่งด้วยโครงสร้ำงแท้งค์น้ ำขนำดมหึมำ "ซุปเปอร์ทรี" จ ำนวน ๑๘ ต้น 
แต่ฟังก์ช่ันหลักท่ีแท้จริงคือเพื่อท ำหน้ำท่ีรวบรวมน้ ำฝนบรรจุกักเก็บไว้จนเต็มแท็งค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำ
หมุนเวียนเพำะเล้ียงพันธุ์ไม้ท้ังหมด เป็นกำรออกแบบท่ีรองรับควำมจ ำเป็นในกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำซึ่งเป็นปัจจัย
หลักของระบบสวน ด้ำนบนของซุปเปอร์ทรี เป็นแผงโซลำร์เซลล์ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 

๒.๕ นอกจำกทรัพยำกรน้ ำหมุนเวียนแล้ว พลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้ในระบบสวน ยังถูกออกแบบด้วยแนวคิด
เดียวกัน โดยอำศัยเตำผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำถ่ำน หมุนเวียนใช้ได้ตลอดเวลำ โดยวัตถุดิบท่ีใช้เป็นฟืนจำกเศษ
ซำกไม้ท่ีได้จำกกำรตัดแต่งไม้ยืนต้นในบริเวณสวนสำธำรณะท้ังหมดท่ัวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในแต่ละวันตลอดท้ัง



๔๙ 

 

ปี ต้องท ำกำรตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้ประดับเป็นจ ำนวนมำก เพื่อควำมปลอดภัยของเขตทำงถนน และควำม
เรียบร้อยของเมือง ต้นไม้ท่ีปลูกถูกตัดน ำมำผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนวันละ ๑๒ รถบรรทุก ผลิตไฟฟ้ำได้ถึงกว่ำ ๑ 
เมกกะวัตต์/วัน เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของกำรออกแบบท่ีค ำนึงถึงวัตถุประสงค์กำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย ท้ังกำรท ำ
พลังงำนหมุนเวียน และกำรก ำจัดทรัพยำกรส่วนเกินอีกด้วย 

๒.๖ ข้อมูลย่อยอื่นๆ ภำยในตัวโดม มีระบบควบคุมอุณหภูมิในช่วงกลำงวัน ๒๓ องศำ และในช่วง
กลำงคืน ๑๘ องศำ มีกำรใช้วัสดุไบโอแมสปลูกติดผนังรอบด้ำน เพื่อให้ไม้เล้ือยธรรมช ำติสำมำรถเกำะได้แม้แต่
กำรออกแบบท่ีต้ังโดม ให้มีแอ่งน้ ำผืนกว้ำงล้อมรอบนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพรำะพืชต้องกำรแสง ท่ีต้ังโดยรอบมี
ผืนน้ ำเพื่อรักษำควำมโปร่งให้แสงเข้ำถึงตลอดเวลำ กระจกโดมถูกเคลือบเพื่อกรองอินฟำเรดให้เหลือเพียง 
๓๐% ด้ำนล่ำงใต้พื้นโดมมีระบบท่อปรับอุณหภูมิ (น ำท่อมำต่อกันท้ังหมดได้ควำมยำวถึง ๔๐ กม.) เพื่อส่งผ่ำน
น้ ำเย็นช่วยให้พื้นคอนกรีตดูดซับอำกำศร้อนจำกข้ำงในได้จำกระบบท้ังหมดของสวน Gardens by the bay 
ได้แก่ กำรวำงท่ีต้ังโดยมีผืนน้ ำล้อมรอบ ซุปเปอร์ทรีกักเก็บน้ ำหมุนเวียน เตำผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำเศษขยะ
ส่วนเกิน มีระบบท่อและเทคโนโลยีต่ำงๆ ท่ีถูกออกแบบมำเพื่อใช้ในสวนแห่งนี้ จึงไม่ใช่เป็นสวนพฤกษชำติใน
ร่มท่ีจัดแสดงพันธุ์ไม้สวยงำมแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นโครงกำรท่ีสะท้อนได้ในเชิงสัญลักษณ์ของค่ำนิยมอัน
เป็นตัวตนของสิงคโปร์ ประเทศท่ีไม่ยอมแพ้ต่อข้อจ ำกัด คำดกำรณ์ทุกควำมเส่ียง และเตรียมกำรรองรับด้วย
เทคโนโลยีท่ีล้ ำหน้ำอยู่เสมอ นี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่ำงของสิงคโปร์ และจะไม่ใช่ท่ีสุดท้ำย เพรำะกำรพัฒนำท่ี
ไม่เคยหยุด เหมือนค ำกล่ำวติดตลกของคนท้องถิ่นท่ีสะท้อนควำมเป็นไปของกำรพัฒนำส่ิงปลูกสร้ำงต่ำงๆ ว่ำ 
"เครนก่อสร้ำงต่ำงๆ ท่ีเห็นบนท้องฟ้ำ เปรียบได้เหมือนนกประจ ำถิ่นของสิงคโปร์" 

๒.๗ มีพืชพรรณของไทยท่ีได้ถูกน ำมำไว้ในสวนนี้จ ำนวนมำก ได้แก่ กล้วยไม้ และไม้ป่ำท่ีพบได้ในพื้นท่ี
สูงจำกดอยอินทนนท์ ซึ่งถูกน ำมำจัดแสดงไว้ได้อย่ำงสวยงำมผสมผสำนกับแนวคิดกำรจัดสวนท่ีดึงควำมโดด
เด่นของพืชพรรณมำให้ชมควำมสวยงำมได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

๒.๘ พันธุ์ไม้ในโดม มำจำกหลำกหลำยพื้นท่ี ทุกทวีปท่ัวโลก จึงเป็นกำรยำกท่ีจะรักษำสมดุลระบบ
นิเวศ จึงมีกำรควบคุมกำร สัตว์และแมลงจำกภำยนอกเข้ำพื้นท่ี เช่น ไม่ให้น ำน้ ำหวำนเข้ำพื้นท่ี และ เลือกพันธุ์ 
พืชท่ี ไม่เป็นแหล่งเพำะแมลง 



๕๐ 

 

 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นตัวอย่ำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัดได้อย่ำง

คุ้มค่ำ โดยได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้สร้ำงสรรค์ส่ิงต่ำงๆ ท้ังกำรเพำะปลูกพืชพรรณท่ีน ำมำจำกท่ัวโลกให้อยู่ได้
อย่ำงสวยงำมในโดม และยังใช้เทคโนโลยีมำช่วยจัดกำรระบบน้ ำ ระบบพลังงำน และส่ิงเหลือใช้เพื่อน ำกลับมำ
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่ำงดียิ่ง 

๓.๒ รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำประเทศให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยในอดีต
ท่ีผ่ำนมำสิงคโปร์จะมีช่ือเสียงด้ำนกำรเป็นแหล่งช้อปปิ้งและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีสวยงำม แต่ในปัจจุบันได้เน้นกำร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชำติมำกขึ้น จึงได้พัฒนำ Garden by the bay เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเพิ่มมำกขึ้น 

๓.๓ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวด้ำนธรรมชำติมำกมำย ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้ำนกำร
ท่องเท่ียว แต่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบันยังไม่เข้มแข็งมำกเพียงพอ ดังนั้น รัฐบำล
ไทยจะต้องพยำยำมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกท้ัง คนไทยจะมีอุปสรรคด้ำนกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้อง
พัฒนำด้ำนกำรส่ือสำรเพื่อรองรับกำรท่องเท่ียวให้มำกขึ้น 

๓.๔ พื้นท่ีท่ีไม่มีแหล่งท่องเท่ียวตำมธรรมชำติ สำมำรถสร้ำงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ โดยกำรสร้ำง
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นจุดโดดเด่น เป็น Land Mark 

๓.๕ กำรน ำพืชพรรณต่ำงๆ จำกท่ัวโลกมำรวมกัน เป็นโอกำสท่ีจะพัฒนำพันธุ์ไม้ใหม่ๆ ท่ีมีควำม
สวยงำมได้มำกขึ้น โดยจะต้องน ำควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์พืชมำใช้เพื่อสร้ำงสรรค์พันธุ์ไม้ท่ีมี
ควำมแตกต่ำงและสวยงำมต่อไป 



๕๑ 

 

         

 

 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยจิรัฎฐ์  ลักษณะละม้ำย 

นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 

นำยมนตรี  บุญญำพงษ์พนัธ ์ 



๕๒ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Dialogue with Mr. Lionel Yeo, Chief Executive Officer, Singapore 
Tourism Board (STB) 

วันเวลา วันท่ี ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 
สถานที่ Civil Service College, ห้อง Sage ๑&๒ ช้ัน ๒ 
วิทยากร Mr. Lionel Yeo 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมได้รับฟังกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และมุมมองกำรท ำงำนจำก Mr. Lionel Yeo รวมท้ังได้

ร่วมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน โดยเฉพำะในประเด็นบทบำทของผู้น ำภำครัฐท่ำมกลำงโลกยุคโลกำภิ
วัตน์และกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ วิทยำกรเริ่มต้นกำรสนทนำด้วยประสบกำรณ์ควำมคุ้นเคยของท่ำนกับประเทศไทยว่ำไม่สำมำรถ

นับจ ำนวนท่ีมำเยือนเมืองไทยได้และมีเพื่อนท่ีเป็นคนไทยในแวดวงต่ำง ๆ มำกมำย ท่ำนเปรียบเทียบ
ควำมสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ ด้วยค ำว่ำ “Same Same, But Difference” ซึ่งส่ือควำมเหมือนท่ีแตกต่ำง
ของสิงคโปร์และไทย ควำมเหมือนท่ีว่ำ คือ กำรอยู่ในสภำพแวดล้อมและภูมิภำคเดียวกัน กำรมีวัฒนธรรมท่ี
คล้ำยคลึงกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงประชำชนของสองประเทศ ในทำงกลับกันยังมีควำมแตกต่ำง คือ 
ขนำดของประเทศ ประวัติศำสตร์และควำมรู้สึกในควำมเป็นชำติท่ีส่ังสมมำนำนแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำน
กล่ำวว่ำท้ังสอง  ประเทศมีควำมสัมพันธ์ท่ีเรียกว่ำ “not too far but not too near” คือ สิงคโปร์และไทย
ต่ำงมีควำมเข้ำใจท่ีดีระหว่ำงกัน ท ำให้ไม่มีควำมห่ำงไกลกันในควำมสัมพันธ์ แต่ท้ังสองประเทศไม่ได้มีอำณำ
เขตติดกัน จึงไม่ได้อยู่ใกล้กันในทำงภูมิศำสตร์ ท่ำนจึงเน้นย้ ำควำมสัมพันธ์ของสิงคโปร์และไทยในปัจจุบัน ท่ำน
มองว่ำท้ังสองประเทศถือเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืนระหว่ำงกัน มีควำมก้ำวหน้ำ
และมีควำมเข้ำใจท่ีดีต่อกัน 

๒.๒ วิทยำกรยังเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีโอกำสได้เป็นผู้บริหำรระดับสูงต้ังแต่อำยุยังน้อย ท้ัง
หน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชน ท ำให้ท่ำนมีมุมมองอย่ำงกว้ำงขวำง กำรถ่ำยทอดแบ่งปันจำกประสบกำรณ์ 
บอกเล่ำเรื่องรำวและยกตัวอย่ำงเปรียบเปรยให้เกิดควำมเข้ำใจ เช่น ยอดเขำคิลิมันจำโร*หรือยอดเขำเอเวอ
เรสต์** ไขว่คว้ำลมหรือหยั่งรำกลึก เป็นต้น 

(หมำยเหตุ: *ยอดเขำคิลิมันจำโร (อังกฤษ: Mount Kilimanjaro) ช่ือภูเขำมำจำกภำษำสวำฮีลี 
หมำยควำมว่ำ        "ภูเขำท่ีทอแสงแวววำว" ยอดเขำคิลิมันจำโรต้ังอยู่ในเขตประเทศแทนซำเนียใกล้พรมแดน
ประเทศเคนยำ ลักษณะเป็นภูเขำไฟยอดเด่ียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดในทวีปแอฟริกำอีก
ด้วย มีควำมสูงกว่ำ ๕,๘๙๕ เมตร 

**ยอดเขำเอเวอเรสต์ (อังกฤษ: Mount Everest) เป็นยอดเขำหนึ่งในเทือกเขำหิมำลัย ซึ่งเกิดจำก 
กำรชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกอินเดียในทำงภูมิรัฐศำสตร์ ยอดเขำเอเวอเรสต์ถือ



๕๓ 

 

เป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่ำงประเทศเนปำลและทิเบต คนท่ัวไปจดจ ำช่ือเอเวอเรสต์ได้ในฐำนะยอดเขำท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล ๘,๘๔๘ เมตร ยอดเขำเอเวอเรสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดท่ีสูงท่ีสุดบน
พื้นโลกเท่ำนั้น หำกยังเป็นจุดหมำยสูงสุดในชีวิตด้วย กำรไปให้ถึงยอดเขำเอเวอเรสต์เป็นเรื่องท่ียำกล ำบำก แต่
เมื่อยอดเขำเอเวอเรสต์ถูกพิชิตได้ นั่นหมำยควำมว่ำขีดจ ำกัดของมนุษยชำติได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้ว) 

๒.๓ วิทยำกรเน้นย้ ำบทบำทของผู้น ำภำครัฐในปัจจุบันท่ีควรคิดไปข้ำงหน้ำและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  
โดยต้องอำศัยกำรริเริ่มและกำรเปล่ียนแปลงให้ทันเวลำ ซึ่งหำกผู้ใดไม่ยอมปรับตัว ย่อมจะอยู่ในองค์กรอย่ำง
ยำกล ำบำก ท่ำนกล่ำวว่ำกำรบริหำรงำนภำครัฐของสิงคโปร์ในปัจจุบันเน้นกำรท ำงำนเป็นทีมและบูรณำกำร
งำนกันให้มำกขึ้น สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมคิดในกำรพัฒนำไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ 

๒.๔ วิทยำกรยกตัวอย่ำงกรณีของบริษัทเอกชน อย่ำงเช่น Kodak ควำมล้มเหลวของบริษัทมำจำก
กำรขำดวิสัยทัศน์ เนื่องจำก Kodak นั้นมัวแต่หลงอยู่กับควำมส ำเร็จของตัวเองโดยลืมนึกถึงกำรเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Nokia บริษัทท่ีเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลก เคยประสบควำมส ำเร็จมำกมำย แต่เมื่อ
บริษัทประสบควำมส ำเร็จมำกเกินไป ประมำทหรือเช่ืองช้ำกับกระแสกำรเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิ จและ
นวัตกรรม จนน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีผิดพลำดในเวลำต่อมำ และถูกแทนท่ีโดย Apple จำกกรณีศึกษำ
เหล่ำนี้ สะท้อนให้เห็นควำมล้มเหลวที่องค์กรไม่สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อควำมเปล่ียนแปลง 

๒.๕ วิทยำกรกล่ำวย้ ำว่ำโลกปัจจุบันในแต่ละวันมีกำรเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำย กระแสกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
รวมถึงกลไกและกำรแข่งขันในตลำด และก ำลังคน ส่งผลกระทบให้เกิดควำมจ ำเป็นท่ีต้องปรับเปล่ียนองค์กร   
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับองค์กรท้ังภำครัฐและเอกชน ท่ีต้องเพิ่มศักยภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปล่ียน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ส่ิงท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับระบบรำชกำรของสิงคโปร์ คือ ควำมไม่เหมือนประเทศอื่นใด เนื่องจำกสิงคโปร์  

เน้นกำรท ำงำนให้ส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นยิ่งกว่ำเดิม ส่งผลให้สิงคโปร์พัฒนำหน่วยงำนให้บริกำร
สำธำรณะของภำครัฐไปสู่ควำมเป็นระดับโลกได้ กำรเรียนรู้มุมมองจำกผู้บริหำรระดับสูงของสิงคโปร์จึงท ำให้
เกิดแรงบันดำลใจท่ีมองว่ำหน่วยงำนภำครัฐและข้ำรำชกำรไทยมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องปรับตัวและปรับกำร
ท ำงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคThailand ๔.๐ ท่ีองค์กรจะต้องแข่งขันกันด้วยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบของเศรษฐกิจก ำลังจะเปล่ียนไปสู่กำรพัฒนำท่ีพึ่งพำควำมรู้  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ต้องพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรให้สูงขึ้นเป็น “นักคิด” ท่ีสำมำรถ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน 

๓.๒ กำรเช่ือมโยงของโลกในยุคโลกำภิวัตน์ ท ำใหข้ำรำชกำรต้องพร้อมเผชิญกำรเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วและคำดไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) ได้มำกขึ้น 



๕๔ 

 

๓.๓ กำรเกิดท่ีท ำงำนแบบใหม่ท่ีเรียกว่ำ Digital Workplace ข้อมูลแทบทุกอย่ำงในอนำคตจะถูก
เช่ือมโยงด้วยอินเทอร์เนต ดังนั้น ข้ำรำชกำรจะต้องพร้อมกับวิธีบริหำรกำรท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์และ
บริหำรจัดกำรดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ 

๓.๔ วัฒนธรรมกำรเช่ือมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเช่ือมโยงกันของคนในกำรติดต่อ
กำรท ำงำนท่ีท ำได้ตลอดทุกท่ีทุกเวลำ ท ำให้อำจกระทบเวลำส่วนตัว จึงต้องหัดปรับ Work-Life Balance ให้
อย่ำงเหมำะสม 

๓.๕ สังคมของกำรมีส่วนร่วม จึงต้องพร้อมท่ีจะสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึง
ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น แลกเปล่ียน  แบ่งปันควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์กันได้ 
ตลอดเวลำ 

๓.๖ กำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ เพื่อน ำมำปรับเปล่ียน เพิ่มพูนควำมรู้ในกำรท ำงำน 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำยรพ ี ต้ังทรงสุวรรณ 

นำงสำวสุนิดำ  สุสันทัด 

นำงสำวตรีชฎำ  อุ่นเรือน 



๕๕ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Thailand’s ๒๐-Year National Strategy and Execution 
วันเวลา วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

เป็นกรอบแนวทำงส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำประเทศในระยะ ๒๐ ปีหลังจำกนี้  โดย
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้มองเห็นถึงควำมส ำคัญท่ีประเทศไทยจะต้องมีกรอบแนวทำง
และแผนในกำรพัฒนำในระยะท่ียำวมำกขึ้นกว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติซึ่งเป็นแผนงำนระยะ 
๕ ปี เพื่อให้เกิดทิศทำงท่ีชัดเจนของประเทศในกำรก ำหนดยุทธศำตร์ในกำรพัฒนำประเทศท่ีมีควำมเหมำะสม
และตอบสนองกับประชำชนทุกภำคส่วนในประเทศ 

ส่ิงท่ีเป็นเป้ำหมำยหรือควำมคำดหวังจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปีนั้น ในปี ๒๕๗๙ มุ่งหวัง
ท่ีจะท ำให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยท่ีส ำคัญในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) People - กำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน ท้ังในเรื่องควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
กำรคิดวิเครำะห์ ควำมใผ่รู้และกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง ควำมมีระเบียบวินัย และกำรมีสุขภำพดี 

(๒) Developed High-income Country - กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้
ปำนกลำง และพัฒนำไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง (High-income Country) 

(๓) Green and livable cities – กำรพัฒนำเมืองท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและน่ำอยู่
อำศัย ลดปริมำณขยะและของเสียจำกเมือง 

(๔) Bio-based economy, High-value service sector, Trading nation – กำร
พัฒนำเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นพื้นฐำนชีววิถี ชีวภำพ กำรสร้ำงสินค้ำบริกำรท่ีมีมูลค่ำทำงตลำดสูง และเป็นประเทศ
ผู้ค้ำท่ีมีบทบำทส ำคัญในภูมิภำค 

(๕) Fairer society – กำรพัฒนำยกระดับชีวิตของประชำชน กำรลดควำมเหล่ือม
ล้ ำ และสร้ำงสังคมท่ีประชำชนมีบทบำทร่วมกันและกำรเข้ำถึงประชำชนในทุกภำคส่วน 

(๖) Knowledge Economy – กำรมุ่งไปสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้และนวัตกรรม โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงผลผลิตท่ีมีคุณภำพและมีมูลค่ำสูง 



๕๖ 

 

(๗) Efficient modern transparent public sector – กำรพัฒนำระบบรำชกำรท่ี
มีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย และโปร่งใสมีธรรมำภิบำล ลดกำรทุจริตคอรัปช่ัน 

ท้ังนี้ ในกำรไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ๖ ข้อเพื่อใช้ในกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำ รวมทั้งเป้ำหมำยในปี ๒๕๗๙ ดังนี้  

(๑) Competitiveness – กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตโดยกำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมำกขึ้น ท้ังในภำคอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรมและบริกำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมและโลจิสติกส์ 
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและเอกชน 
เป้ำหมำยให้มีผลผลิตมวลรวมต่อประชำกร ๑๓,๐๐๐ USD/ปี มีกำรเติบโตของ GDP ๕-๖% ต่อปี และดัชนี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันติด ๑ ใน ๑๐ จำกอันดับท่ี ๓๘ ในปัจจุบัน 

(๒) Human Capital Development – กำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นพื้นฐำน
ส ำคัญของประเทศ มีควำมพร้อมทำงร่ำงกำย จิตใจ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพ
กฎหมำย และมีคุณธรรม รักในควำมเป็นไทย และมีสถำบันครอบครัวท่ีมีควำมสุขและมั่นคง กำรท ำให้
ประชำชนมีรำยได้มั่นคง และเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอำยุท่ีก ำลังเข้ำมำสู่สังคมไทย 

(๓) Opportunity and Social Equality – กำรกระจำยโอกำสกำรพัฒนำให้ท่ัวถึง 
ลดควำมเหล่ือมล้ ำน ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภำค เป็นธรรมท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรบริกำรจำกภำครัฐ 
กำรส่งเสริมสุขภำพท่ีดีอย่ำงท่ัวถึง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมชุมชน และส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของผู้สูงอำยุ โดยมีเป้ำหมำยกำรลดดัชนีควำมเหล่ือมล้ ำ (Gini Coefficient) ลงเหลือ ๐.๓๖ จำก ๐.๔๔ 
ในปัจจุบัน และลดช่องว่ำงควำมเหล่ือมล้ ำของรำยได้ในกลุ่มผู้มีรำยได้สูงสุด ๑๐% แรกของประเทศ กับกลุ่มผู้
มีรำยได้น้อยสุด ๑๐ % สุดท้ำย ซึ่งต่ำงกันถึง ๓๔.๙ เท่ำในปัจจุบัน 

(๔) Eco-friendly Growth - อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมมั่นคงของทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทรัพยำกรน้ ำ ป่ำไม้ กำรลดปัญหำโลกร้อนและเตรียมรับมือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัย
ธรรมชำติ  มุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้ให้ได้ ๔๐% ของพื้นท่ีประเทศ และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลง ๒๐-๒๕% 

(๕) Stability - กำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและป้องกันภัยคุกคำมจำก
ภำยนอก รวมท้ังสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย ควำมมั่นคง
ทำงกำรเมือง กำรขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม กำรเตรียมพร้อมในระบบบริหำร
จัดกำรภัยพิบัติ กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

(๖) Balance and Public Sector Management – กำรพัฒนำ ให้ หน่ ว ย ง ำน
ภำครัฐมีขนำดท่ีเหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรกระจำย
อ ำนำจและบทบำทไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและ



๕๗ 

 

พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อำทิ เทคโนโลยีดิจิทัล กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ดัชนีกำรคอรัปช่ันไม่เกินอันดับ ๒ ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

๒.๒ การน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
กำรน ำกรอบยุทธศำตร์ชำติลงไปสู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมถือเป็นข้อบังคับตำมรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย โดยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้
จัดท ำบนพื้นฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำ
ประเทศและเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังกำรปรับ
โครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เพื่อมุ่งสู่ ควำมมั่นคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน 

เป้ำหมำยท่ีส ำคัญในระยะ ๕ ปีของ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
มุ่งเน้นในเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และในขณะเดียวกันเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสูงสังคมผู้สูง
วัย ในด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ เน้นกำรส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และเกษตรอัจฉริยะ กำร
ส่งเสริม SMEs ใหม่ท่ีมีศักยภำพสูง อุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำพื้นฐำนด้ำนคมนำมคม
และโลจิสติกส์ ตลอดจนกำรปฏิรูประบบกำรให้บริกำรของภำครัฐท่ีมีควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
มีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเฉล่ีย ๕% รำยได้ต่อประชำกร ๘,๒๐๐ USD ต่อปี โดยแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศำสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศำสตร์ตำมกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศำสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน คือ  

(๑) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยพัฒนำคุณธรรมและ
ควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ เพิ่มระดับ IQ และพัฒนำเด็กทำรกต้ังแต่ในครรภ์ โดยให้เด็กเกินกว่ำ ๗๐ 
% มี IQ สูงกว่ำค่ำเฉล่ีย อัตรำกำรรู้หนังสือของประชำกรมำกกว่ำ ๘๕% ลดกำรต้ังครรภ์ของวัยรุ่น และลด
อัตรำอำชญำกรรม 

(๒) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม เพิ่มโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรภำครัฐของผู้มีรำยได้น้อย กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมำณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน มีรำยได้เฉล่ียต่อหัวของกลุ่มประชำกร ๔๐% ท่ีมีรำยได้ต่ ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำ ๑๕% ต่อปี และมี
อัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ๙๐% ขึ้นไป 

(๓) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ต้ังเป้ำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเฉล่ีย ๕% รำยได้ต่อประชำกร ๘,๒๐๐ USD ต่อปี พัฒนำให้ภำคเกษตรมีรำยได้ 
๕๙,๔๖๐ บำทต่อครัวเรือน ส่งเสริมเมืองอุตสำหกรรมส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 

(๔) กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน กำรเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้
เป็น ๔๐ % ของพื้นท่ีประเทศ ทรัพยำกรน้ ำ กำรจัดกำรขยะและของเสีย เพิ่มพื้นท่ีชลประทำน ๓๕๐,๐๐๐ ไร่
ต่อปี ๗๕% ของขยะและของเสียถูกจัดกำรอย่ำงถูกวิธี และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง ๗ % 



๕๘ 

 

(๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและ
ยั่งยืน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม ควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ กำรส่งเสริมควำมสุขและควำมมั่นคงใน
กำรด ำเนินชีวิตของประชำชน รวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงในภูมิภำค 

(๖) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในระบบรำชกำร พัฒนำระบบกำรท ำงำน กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอรัปช่ัน และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

(๗) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำน โดยลด Energy Intensity ลงเหลือ ๗.๗ ลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ลงเหลือ ๑๒ % ของ GDP กำรค้ำ
ระหว่ำงชำยแดนไม่น้อยกว่ำ ๕% ขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เนตครอบคลุม ๘๕% ของหมู่บ้ำน ขยำยพื้นท่ีประปำ
ครอบคลุม ๑๐๐% 

(๘) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีกำรวิจัย
พัฒนำใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยีให้ติด ๓๐ อันดับ
แรก เพิ่มงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น ๑.๕% ของ GDP ในสัดส่วนกำรวิจัยของเอกชนต่อภำครัฐ 
๗๐:๓๐ และบุคลำกรด้ำนวิจัยพัฒนำ ๒๕ คน ต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน 

(๙) กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กำรกระจำยกำรพัฒนำไปสู่ภูมิภำค
มำกขึ้น ลดควำมเหล่ือมล้ ำ และเพิ่มโอกำสแก่ประชำชนท่ีมีรำยได้น้อยในกำรเข้ำถึงโอกำสอย่ำงเท่ำเทียม เพิ่ม
กำรลงทุนในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำน ๒๐% 

(๑๐) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรพัฒนำกำรค้ำและธุรกิจ กำรขนส่งคมนำคม กำรลงทุน และกำรสร้ำงควำมมั่นคงในภูมิภำค 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ได้รับรู้และเข้ำใจ แนวคิด ท่ีมำ และเห็นควำมเช่ือมโยงของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และ

แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๓.๒ กำรได้เรียนรู้กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ จะช่วยให้สำมำรถน ำกลับไปประยุกต์ใช้ใน

กำรก ำหนดแนวทำงของหน่วยงำนตำมภำรกิจท่ีมีควำมสอดคล้อง และมีส่วนร่วมในกำรผลักดันควำม
เจริญเติบโตในภำพรวมของประเทศ 

๓.๓ กำรได้รับมุมมองจำกเพื่อนร่วมกำรอบรมจำกสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อแผนพัฒนำ
ประเทศท่ีอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ และตำมพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและทรัพยำกรของแต่ละ
ประเทศ 
 

 

 



๕๙ 

 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน ์

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์ 
 



๖๐ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Thai Civil Service System and the OSCS: Awareness and 
Preparation 

วันเวลา วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร ดร. สุรพงษ์ มำลี  ส ำนักงำน ก.พ. 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ The Civil Service ๔.๐ ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค ๔.๐ 

ข้ำรำชกำรไทยกับกำรขับเคล่ือนประเทศไทยในยุค ๔.๐ มีองค์ประกอบ ๓ ด้ำน ได้แก่ 
๒.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงและกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ กำรปรับเปล่ียนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิตัล 
๒.๑.๒ กำรขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
๒.๑.๓ กำรมองเห็นประชำชนเป็นศูนย์กลำง กำรสร้ำงพันธมิตรและกำรส่งเสริมกำรท ำงำน

แบบประชำรัฐ 

 

 

 



๖๑ 

 

๒.๒ ภาพรวม 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรล่ำสุด ได้แก่ กำร

ตรำพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
เจตนำรมณ์เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีระบบรำชกำรท่ีถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในเรื่องกำรท ำงำนล่ำช้ำ มีข้ันตอน กฎระเบียบ
ท่ีสลับซับซ้อน นอกจำกนี้ จำกสภำพปัญหำปัจจุบันท่ีมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก กำรประกอบ
กิจกำรของประชำชนจะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกท้ังกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต
บำงฉบับไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนท่ีจ ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ท ำให้เป็น
อุปสรรคต่อประชำชนในกำรยื่นค ำขออนุญำตด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมำยกลำงท่ีจะก ำหนด
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต และมีกำรจัดต้ังศูนย์บริกำรร่วม เพื่อรับค ำร้องและศูนย์รับค ำ
ขออนุญำต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซึ่งจะเป็น กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติ 

๒.๓ แรงจูงใจในการตราพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๓.๑ รัฐบำลมีควำมพยำยำมท่ีจะพัฒนำคุณภำพบริกำรสำธำรณะโดยกำรพัฒนำเครื่องมือ
ต่ำงๆ และกำรบังคับใช้กฎหมำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี เนื่องมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำรสำธำรณะยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร และยังไม่สำมำรถท ำให้เกิดระดับควำมพึงพอใจของ
ประชำชนได้ 

๒.๓.๒ รัฐบำลนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีนโยบำยในกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรโดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน เนื่องจำกประชำชนมีควำมต้องกำร ข้อเรียกร้องมำก
ขึ้นว่ำต้องกำรให้กระบวนกำรและเอกสำรท่ีต้องขอรับกำรอนุญำตจำกทำงรำชกำรมีจ ำนวนลดน้อยลงมี
กระบวนกำรและขั้นตอนท่ีรวดเร็วขึ้น สะดวกมำกยิ่งขึ้น กำรควบคุมกำรทุจริตคอรัปช่ัน กำรให้บริกำรด้วย
น้ ำใจกำรบริกำรของข้ำรำชกำรไทย นอกจำกนี้ ยังมีแรงกดดันมำจำกควำมต้องกำรกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกลอีกด้วย 

๒.๔ วัตถุประสงค์และขอบเขตของพระราชบัญญัติฯ 
๒.๔.๑ วัตถุประสงค์ 

(๑) วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กำรพิจำรณำให้กำรอนุญำตแก่ประชำชนรวดเร็วขึ้น 
ง่ำยข้ึน 

(๒) พระรำชบัญญัติฯ สนับสนุนหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ได้แก่ กำรลดกำรใช้
ดุลยพินิจ (Discretion) ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในกำรให้กำรอนุญำต กำรเพิ่มควำมโปร่งใส (Transparency) และ
ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 

๒.๔.๒ ขอบเขต 

ขอบเขตของพระรำชบัญญัติฯ ครอบคลุมกำรออกใบอนุญำตของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
ต้ังแต่กำรอนุญำตท ำงำน กำรจดทะเบียนสมรส ไปจนถึงกำรอนุมัติอนุญำตเรื่องยำและกำรให้ใบอนุญำตแก่



๖๒ 

 

ธุรกิจต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพระรำชบัญญัติฯ นี้ถือเป็นพระรำชบัญญัติแรกในกำรปรับปรงุในลักษณะกำรบูร
ณำกำรของรัฐบำลเพื่อกำรแก้ไขปัญหำคอรัปช่ันของประเทศไทย 

๒.๕ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ 
เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรประชำชนและเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถ

ให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไว้ในพระรำชบัญญัติฯ ดังนี้ 
๒.๕.๑ คู่มือบริการประชาชน 

(๑) ในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำต
จะต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ใน
กำรยื่นค ำขอ ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนท่ีผู้ขออนุญำต
จะต้องยื่นมำพร้อมกับค ำขอ และจะก ำหนดให้ยื่นค ำขอผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นค ำขอด้วย
ตนเองก็ได้ 

(๒) ในกรณีท่ีผู้ยื่นค ำขอได้จัดท ำค ำขอถูกต้องและแนบเอกสำรหรือหลักฐำน
ครบถ้วนตำมท่ีระบุในคู่มือส ำหรับประชำชนแล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมครบถ้วน
ตำมท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะเรียกเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ 
และจะปฏิเสธกำรพิจำรณำค ำขอนั้นโดยอำศัยเหตุแห่งควำมไม่สมบูรณ์ของค ำขอหรือควำมไม่ครบถ้วนของ
เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ได้ 

(๓) ผู้อนุญำตต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำท่ีระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนและแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ 

(๔) เมื่อครบก ำหนดเวลำตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนแล้ว หำกผู้อนุญำต
ยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำ พร้อมท้ังส่งส ำเนำกำรแจ้ง
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรทรำบทุกครั้ง 

(๕) ในกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือประชำชนหรือไม่อธิบำย
เหตุแห่งควำมล่ำช้ำ ให้ถือว่ำผู้อนุญำตกระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น เว้น
แต่จะเป็นเพรำะมีเหตุสุดวิสัย 

๒.๕.๒ การส่งค าขออนุญาต 
(๑) พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีหน้ำท่ีในกำรรับค ำขอจะต้องตรวจสอบค ำขอ และรำยกำร

เอกสำรหรือหลักฐำนท่ียื่นพร้อมค ำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หำกเห็นว่ำค ำขอไม่ถูกต้องหรือยังขำดเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ถ้ำเป็นกรณีท่ีสำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้ำเป็นกรณีท่ีไม่อำจด ำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้นให้บันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนท่ีจะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมท้ังก ำหนด
ระยะเวลำท่ีผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่ำว และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้น 



๖๓ 

 

(๒) ในกรณีท่ีผู้ยื่นค ำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำน
เพิ่มเติมตำมท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ทรำบหรือตำมท่ีปรำกฏในบันทึกท่ีจัดท ำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีคืนค ำ
ขอให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ พร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนค ำขอให้ทรำบด้วย 

(๓) หำกผู้ยื่นค ำขอไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำขอ ผู้ยื่นค ำขอจะอุทธรณ์ค ำส่ัง
คืนค ำขอหรือจะยื่นค ำขอใหม่ก็ได้ 

๒.๕.๓ ศูนย์รับค าขออนุญาต (One Stop Service) 
(๑) ศูนย์รับค ำขออนุญำตมีหน้ำท่ีในกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรรับค ำขอ กำรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอใบอนุญำต และส่งใบค ำขออนุญำตไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำกำรให้อนุญำต 

(๒) ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถยื่นใบค ำขอ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม 
และกำรยื่นอุทธรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขอใบอนุญำตได้ท่ีศูนย์รับค ำขออนุญำต 

(๓) ศูนย์รับค ำขออนุญำตสำมำรถเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรพัฒนำปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรให้ใบอนุญำตและข้อก ำหนดของกำรยื่นค ำขอใบอนุญำตได้ด้วย 

๒.๕.๔ การควบคุมการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๑) ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีไม่อำจอนุญำตได้ เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือ

ทุจริตของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญำตส่ังกำรตำมท่ีเห็นสมควร และให้ด ำเนินกำรทำงวินัยหรือ
ด ำเนินคดีกับพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้ำ 

(๒) ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีหน้ำท่ีตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินกำรและระยะเวลำกำรให้
ใบอนุญำตท่ีถูกระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนได้มีกำรปฏิบัติอย่ำงครบถ้วนและเป็นไปตำมห ลักกำรกำร
บริหำรจัดกำรท่ีดี (Good governance) แล้วหรือไม่ 

(๓) ทุก ๕ ปี ให้ผู้อนุญำตพิจำรณำกฎหมำยท่ีให้อ ำนำจในกำรอนุญำตว่ำสมควร
ปรับปรุงกฎหมำยนั้นเพื่อยกเลิกกำรอนุญำตหรือจัดให้มีมำตรกำรอื่นแทนกำรอนุญำตหรือไม่ และให้ผู้อนุญำต
เสนอผลกำรพิจำรณำต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ 

๒.๖ ความท้าทาย 
๒.๖.๑ พระรำชบัญญัติฯ ระบุว่ำผู้อนุญำตต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน เนื่องจำกใน

ภำครัฐและส่วนรำชกำรมีใบอนุญำตท่ีต้องออกให้ประชำชนเป็นจ ำนวนมำก กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน
ส ำหรับทุกประเภทของใบอนุญำตอำจเป็นปัญหำส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรผู้อนุญำต 

๒.๖.๒ เนื่องจำกมีควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ข้อก ำหนดในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนในบำงครั้งจึงมีควำมไม่ชัดเจน (Open-ended) 

๒.๖.๓ ยังมีควำมไม่ชัดเจนว่ำหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ จะ
ได้รับกำรลงโทษอย่ำงไร เนื่องจำกกำรพิจำรณำด ำเนินคดีเป็นเรื่องท่ีไม่ค่อยเกิดขึ้นกับพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีใน
ระบบรำชกำร 



๖๔ 

 

๒.๖.๔ พระรำชบัญญัติฯ ไม่ได้กล่ำวถึงกำรค ำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยว่ำค ำนวณอย่ำงไร 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อใคร 

๒.๗ บทเรียนที่ได้รับ 
๒.๗.๑ ในกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศ แรงผลักดันจะมำจำกท้ังทำงด้ำนควำม

ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ และควำมต้องกำรของประชำชนและสำธำรณชน
ท่ีต้องกำรกำรบริกำรของภำครัฐท่ีดีขึ้น รวมเร็วและสะดวกขึ้น 

๒.๗.๒ ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่ำ หำกปรำศจำกกฎหมำยท่ีมีควำมชัดเจนแล้ว กำรพัฒนำ
คุณภำพของบริกำรสำธำรณะจะต้องใช้ระยะเวลำนำน ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัติดังกล่ำวขึ้นเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรในภำพรวมของประเทศ และถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ 

๒.๗.๓ กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จ จะต้องมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรและกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนท่ีครอบคลุมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ เช่น มำตรำ ๘ ก ำหนด
บทลงโทษท่ีรุนแรงว่ำถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีไม่อำจอนุญำตได้ เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือทุจริตของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญำตส่ังกำรตำมท่ีเห็นสมควร และให้ด ำเนินกำรทำงวินัยหรือด ำเนินคดีกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้ำ กำรก ำหนดควำมผิดเช่นนี้ จะเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักแก่
ข้ำรำชกำรในกำรด ำเนินงำน 

๒.๗.๔ บุคลำกรมีควำมส ำคัญเท่ำๆ กับกระบวนกำร ส่ิงท่ีส ำคัญคือกำรพัฒนำและกำรให้
อ ำนำจแก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรภำยใต้บริบททำงกฎหมำย 

๒.๗.๕ หำกระบบโครงสร้ำงแบบ Silo ในระบบรำชกำรไม่สำมำรถได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง
ได้ กระบวนกำรกำรให้ใบอนุญำตท่ีมีประสิทธิภำพก็ไม่สำมำรถได้รับกำรแก้ไขได้เช่นกัน 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ กำรได้เรียนรู้หลักกำร แนวคิด กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงแบบ Silo ในกำร
ให้ใบอนุญำตของหน่วยงำนรำชกำร และเพื่อพัฒนำคุณภำพบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ 

๓.๒ สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำนและบุคลำกรของหน่วยงำนท่ีจะต้องมีกำร

ปรับปรุงและพัฒนำเรื่องกำรให้บริกำรลูกค้ำหรือบุคคลภำยนอก เพื่อพัฒนำควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของ

หน่วยงำนและบุคลำกรของหน่วยงำน 
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๔. คณะผู้จัดท า 

นำยรพี  ต้ังทรงสุวรรณ 
นำงสำวสุนิดำ  สุสันทัด 
นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน์ 



๖๖ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Public Leader in the 21st Century: Facts and Challenges 
วันเวลา วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร ผศ.ดร.สำโรจน์ พรประภำ  อธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร และ VDO ภำพยนตร์เพื่อใช้อภิปรำยจ ำลองสถำนกำรณ์ภำวะ

ผู้น ำ 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ Mindset ของผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑ 

กระแสกำรเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกำภิวัฒน์ ท ำให้รูปแบบกำรท ำธุรกิจ กำรเมือง และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเกิดขึ้นในมิติท่ีกว้ำงขึ้น ขยำยจำกระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก นั่นหมำยถึงควำม
ต้องกำรตอบสนองต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมำกขึ้นด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่ำ เมื่อเรำเข้ำสู่โลกำภิวัตน์นั่นหมำยถึงกลุ่ม
ลูกค้ำทำงธุรกิจท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น กำรติดต่อประสำนงำนหรือท ำข้อตกลงในสังคมท่ีมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำย ท้ังในด้ำนวัฒนธรรม ควำมเช่ือ กำรเมือง ศำสนำ เป็นต้น ส่ิงเหล่ำนี้เป็นเรื่องท้ำทำยส ำหรับทุก
องค์กรท่ีจะต้องเผชิญและปรับตัวเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนี้ และในขณะเดียวกันจะต้อง
มองหำผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกกระแสกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวด้วยเช่นกัน 

บทบำทของผู้น ำในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงจ ำเป็นจะต้องมีควำมคิดและทัศนคติท่ีจะสำมำรถ
รองรับต่อควำมท้ำทำยดังกล่ำว และต้องพัฒนำกรอบควำมคิดและท ำควำมเข้ำใจบริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ดังนี้ 

- รูปแบบกำรท ำธุรกิจปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงจำกระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลกมำกข้ึน 

- จะต้องท ำควำมเข้ำใจบริบททำงกำรเมือง ควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย 

- จะต้องสำมำรถโน้มน้ำวผู้คนท่ีมำจำกต่ำงวัฒนธรรมมำกขึ้น 

- กำรรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้ นอยู่
ตลอดเวลำ 

ในขณะท่ีบริบทของโลกท่ีให้ควำมส ำคัญในค่ำนิยมร่วม หรือกำรก ำหนด Core Values โดย 
UN ใน ๔ เรื่อง คือ 

(๑) เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะต้องมีกำรส่งเสริมและเคำรพในสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงสิทธิในกำรได้รับควำมเสมอภำค 

(๒) มำตรฐำนด้ำนแรงงำน (Labor Standards) กำรขจัดกำรบังคับใช้แรงงำนและ
แรงงำนเด็ก กำรกีดกันทำงอำชีพและแรงงำน 
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(๓) ส่ิงแวดล้อม (Environment) กำรสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ อรักษำ
ส่ิงแวดล้อม ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
กำรรักษำส่ิงแวดล้อมให้มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย 

(๔) กำรต่อต้ำนคอรัปช่ัน (Anti-Corruption) ในทุกรูปแบบ รวมถึงกำรเรียกรับและ
กำรติดสินบนในทุกระดับองค์กร 

๒.๒ การพัฒนาไปสู่ผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผู้น ำท่ีจะมีควำมพร้อมส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ จ ำเป็นจะต้องได้รับกำรพัฒนำพื้นฐำนท่ีส ำคัญ
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่  

(๑) Global Mindset ประกอบด้วย ควำมสำมำรถทำงควำมคิด, ด้ำนจิตวิทยำ และ
ด้ำนสังคมท่ีจะต้องมีควำมเข้ำใจบริบทของโลก และกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีควำมรวดเร็วและมี
ควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งนอกเหนือจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจแล้ว จะต้องมีควำมมั่นใจและสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำง
ถูกต้องและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและไว้เนื้อเช่ือใจจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) Global Skillsets กำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท้ังในระดับตนเอง และระดับองค์กรหรือระดับท่ีสูงกว่ำ โดยจะต้องเรียนรู้แบบอย่ำงและ
กรณีศึกษำท่ีกว้ำงขวำงและหลำกหลำย 

(๓) Global Experience กำรศึกษำเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกแหล่งต่ำงๆ ท้ังใน
ระดับพื้นฐำนขององค์กรหรือประเทศ และในระดับท่ีข้ำมไปสู่วัฒนธรรมหรือองค์กรท่ีแตกต่ำง ท้ังจำก
ประสบกำรณ์ตรง และจำกประเทศ วัฒนธรรม องค์กร หรือ NGOs ท่ีมีควำมแตกต่ำงกันออกไป 

ส่ิงท่ีเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเป็นผู้น ำนั้น ในควำมเปล่ียนเปล่ียนท่ีผันผวนและ
ควำมไม่แน่นอนในทุกระดับ ผู้น ำจ ำเป็นจะต้องสำมำรถประเมินวิเครำะห์สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับ
องค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก และสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรรับมือต่อควำมไม่แน่นอนได้อย่ำง
เหมำะสม อำทิเช่น กำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในระดับประเทศและระดับโลก ควำมเปล่ียนแปลง
ทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีอำจส่งผลกระทบท่ีส ำคัญ ควำมเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ และควำมปล่ียน
แปลงทำงวัฒนธรรม เป็นต้น 

๒.๓ บทบาทของผู้น าในการพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ 

ควำมเปล่ียนแปลงของกระแสกำรลงทุนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงและแพร่กระจำยไปท่ัวโลก และ
ควำมต้องกำรดึงดูดแหล่งเงินทุนของประเทศต่ำงๆ กับกฎระเบียบของโลกท่ีชัดเจนท้ังในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
แรงงำน ส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอรัปช่ัน ส่งผลให้ผู้น ำจะต้องบริหำรจัดกำรเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม 
และในยุคท่ีแนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development) เริ่มเข้ำมำมีบทบำทท่ีส ำคัญทำง
นโยบำยในหลำยประเทศ ส่ิงเหล่ำนี้ล้วนเป็นได้ท้ังอุปสรรคและโอกำสในกำรพัฒนำหรือกำรโยกย้ำยเงินทุนท่ีมี
นัยส ำคัญ รวมถึงปัจจัยทำงกำรเมือง ควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจ และส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ ท่ีจะต้องเอื้อต่อกำร
ลงทุนด้วย 
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หำกจะกล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบด้วย ๓ 
ส่วนหลักคือ 

(๑) Economic คือแนวทำงธุรกิจท่ีมุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม 

(๒) Social ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ควำมเสมอ
ภำค และกำรสร้ำงสังคมท่ียั่งยืน 

(๓) Environmental กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
เหมำะสม กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรป้องกันมลพิษและผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ 

ดังนั้น ผู้น ำจะต้องมีบทบำทท่ีส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ท้ัง ๓ ส่วนให้มีควำมสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำสูงสุด 
อำทิในด้ำน Social- Environmental จะต้องบริหำรจัดกำรชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม เช่น กำร
สร้ำงกฎระเบียบด้ำนส่ิงแวดล้อมกับสังคมด้ำน Environmental-Economic จะต้องส่งเสริมธุรกิจด้ำน
ส่ิงแวดล้อม หรือส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น ด้ำน Economic-Social จะต้องส่งเสริม
กำรค้ำท่ีเป็นธรรม ธรรมำภิบำลทำงธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บทบำทของผู้น ำจะต้องบริหำรจัดกำรทำงด้ำนสังคมและควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม และกำรพัฒนำทำงสังคมท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะควำมแตกต่ำงของ Generation 
ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเหมำะสมกับแต่ละ Generation 

บทบำทท่ีส ำคัญอีกประกำรของผู้น ำในศตวรรษท่ี ๒๑ คือกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ซึ่งจะต้องท ำใน ๔ ระดับคือ  

(๑) Prepare for Change กำรส ำรวจวิเครำะห์ข้อมูลปัญหำ สภำพองค์กร และ
ปัจจัยกระทบต่ำงๆ ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร 

(๒) Plan Change กำรก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ ก ำหนดแผนงำน
ด ำเนินกำรและกำรส่ือสำร กรอบเวลำ และควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น 

(๓) Implement Change กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน กำรส่ือสำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง กำรพัฒนำและให้ควำมรู้แก่บุคลำกร 

(๔) Sustain Change กำรบริหำรกำรเป ล่ียนแปลงอย่ำ ง ต่อ เนื่ อง  สรุปผล
ควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรค พร้อมท้ังกำรปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป 

๒.๔ บทบาทการตัดสินใจของผู้น าในสถานการณ์ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีโลกมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น กำรตัดสินใจของผู้น ำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ก็มี

ควำมยำกและซับซ้อนมำกขึ้นเช่นกัน เนื่องจำกข้อแตกต่ำงๆ ทำงควำมคิด กฎหมำยกฎระเบียบ ควำมเช่ือทำง
สังคม กำรเมือง ศำศนำ ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจท้ังส้ิน และถือเป็นควำมท้ำทำยของผู้น ำท่ีจะต้องหำ
ข้อสรุปท่ีเหมำะสมท่ีสุดในแต่ละเรื่อง ต้องใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์ และกำรรับฟังข้อคิดเห็นและสร้ำงกำร
ยอมรับจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ กำรได้เรียนรู้ถึงแนวคิด มุมมอง และบทบำทของผู้น ำในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีจะต้องพัฒนำตนเองให้

ทันต่อสถำนกำรณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป และควำมท้ำทำยต่ำงๆ ท่ีเข้ำมำสู่องค์กรและประเทศชำติ 
๓.๒ แนวคิดของผู้น ำท่ีได้เรียนรู้ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำน ท่ีจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับ

ต่อกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยรพ ี ต้ังทรงสุวรรณ 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์  

นำงนันท์นัดดำ  ภัททิยกุล 
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หัวข้อการเรียนรู้ Leadership and Ethics 
วันเวลา วันท่ี ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร Mrs. Juree Vichi-Vadakan, Ph.D 

Chairperson 
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๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกรและมีกำรซักถำมแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน 
 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร์ 

เนื่องจำกประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนำดเล็กและมีทรัพยำกรอย่ำงจ ำกัด โดยมี
ประชำกรเพียงประมำณ ๕.๘ ล้ำนคน ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human 
Resources Development) ให้มีศักยภำพและสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรให้
ควำมส ำคัญของระบบกำรศึกษำและกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำกร 

ในหน่วยงำนรำชกำรของประเทศสิงคโปร์ จะมีกำรระบุต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ และมีกำร
วำงแผนว่ำบุคคลำกรคนใดมีควำมสำมำรถหรือมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเป็นผู้น ำและสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวได้ โดยจะมีกำรปูพื้นฐำนองค์ควำมรู้ให้แก่บุคคลนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดให้มีกำรหมุนเวียนงำน 
(position rotation) เพื่อให้บุคลำกรดังกล่ำวได้มีควำมรู้ควำมช ำนำญท่ีหลำกหลำยเพื่อจะด ำรงต ำแหน่ง
เหมำะสมต่อไป 

๒.๒ จริยธรรม (Ethics) 
จริยธรรม หมำยถึงกำรประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นคุณงำมควำมดีควำมถูกต้องบนพื้นฐำนของ

คุณธรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับ และต้องกำรของสังคม 
จริยธรรมเป็นเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญมำกในสังคมทุกสังคม ผู้ท่ีมีอ ำนำจควรต้องให้ควำมส ำคัญ

กับเรื่องจริยธรรมเนื่องจำกในปัจจุบันนั้น ท่ำมกลำงกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง ทุกองค์กรธุรกิจต่ำงมุ่งสร้ำงผลงำน
ให้ได้มำกท่ีสุดเพื่อกำรเติบโตหรือควำมอยู่รอดของตน หลำยครั้งท่ีผู้น ำองค์กรต้องเผชิญควำมกดดันซึ่งเป็น
ควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ของตนหรือของหน่วยงำนท่ีต้องกำรกับควำมถูกต้องท่ีควรเป็น ซึ่งเป็นภำวะ
กดดันท่ีผู้น ำต้องตัดสินใจเลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งระหว่ำงผลประโยชน์หรือคุณธรรมซึ่งอำจจะไม่เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น ผู้น ำท่ีดีจึงควรต้องมีจริยธรรม 
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๒.๓ คุณสมบัติที่ผู้น าที่ดีควรมี 
ผู้น ำท่ีดีควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(๑) ขยันหมั่นเพียร 
(๒) มีควำมเสียสละ 
(๓) ศึกษำและมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับสภำพสถำนกำรณ์ในท้องถิ่นของตน 
(๔) มีควำมพยำยำมท่ีจะจัดกำรแก้ไขปัญหำ 
(๕) พยำยำมทดลองหำทำงเลือกใหม่ๆ ให้กับปัญหำ 
(๖) ด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย 
(๗) ค ำนึงถึงควำมเป็นจริงท่ีมีควำมซับซ้อน 

๒.๔ ความเข้าใจในเร่ืองศีลธรรมควบคู่กับความเป็นผู้น าในประเทศไทย 
ในปัจจุบันยังไม่ถูกถ่ำยทอดอย่ำงชัดเจนในสังคมไทย อีกท้ังผู้คนยังคงควำมเช่ือเดิมท่ีฝังลึกใน

วัฒนธรรม ซึ่งเน้นระบบกำรพึ่งพำอำศัยของผู้มีอ ำนำจมำกกว่ำตน รูปแบบของกำรคอรัปช่ัน ได้แก่  ระบบ
อุปถัมภ์ (patronage system)  บุคคลนิยม (personalism)  กำรเล่นพรรคเล่นพวก (cronyism)  กำรเอื้อ
ประโยชน์แก่ญำติมิตร (nepotism) ซึ่งส่ิงเหล่ำนี้เป็นระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนโดยใช้หลักกำร
ตัดสินใจบนเหตุผลทำงกำรเมืองหรือควำมสัมพันธ์ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
เป็นประกำรหลักและมีแนวทำงกำรปฏิบัติในรูปแบบกำรยึดควำมพึงพอใจ  ให้โอกำสแก่พรรคพวกหรือญำติพี่
น้อง ขำดควำมมั่นคงในกำรท ำงำน และ มีอิทธิพลกำรเมืองเข้ำแทรกแซงกำรท ำงำน บนพื้นฐำนควำมเข้ำใจว่ำ
เป็น “ควำมกตัญญูรู้คุณ” 

ส่ิงท่ีท้ำทำยคือกำรคงไว้ซึ่งสถำบันสำธำรณะท่ียังไม่เข้มแข็ง ท่ำมกลำงสภำวะต่ำงๆ ได้แก่  
(๑) กำรรวมศูนย์อ ำนำจและกำรลดทอนอ ำนำจของข้ำรำชกำร 
(๒) กำรขำดควำมสมดุลและกำรขำดกำรควบคุมด้ำนกำรก ำกับดูแลอย่ำงเข้มแข็งต่อ

กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองและผิดจรรยำบรรณ 
(๓) ขำดกำรมีส่วนร่วมและข้อจ ำกัดต่ำงๆ ท่ียับย้ังกำรเติบโตและกำรพัฒนำ 
(๔) ขำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำรภำยในหน่วยงำนหรือหน่วยงำนระหว่ำง

หน่วยงำน 
(๕) ขำดกลไกกำรส่งเสริมหรือกำรป้องกันส ำหรับนักประดิษฐ์ผู้ริเริ่ม 
(๖) ข้ำรำชกำรไม่มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันและป้องกันโล่ป้องกันแรงกดดันด้ำน

กำรเมืองภำยนอก 
ส ำหรับประเทศไทย ประชำชนอำจจะขำดควำมเช่ือมั่นและควำมศรัทธำในตัวผู้น ำประเทศ

และในตัวนักกำรเมือง ซึ่งเป็นหลักฐำนส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง คือ กำรขำดผู้น ำซึ่งเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและเป็นบุคคล
ต้นแบบของกำรคงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงำมควบคู่ไปกับภำวะผู้น ำ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกำลท่ี ๙ แห่งรำชวงศ์จักรี ทรงด ำเนินพระองค์เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำหลักจริยธรรมมำใช้ในกำร
ปกครองประเทศตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ตำมท่ีได้พระรำชทำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมี
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โครงกำรในพระรำชด ำริมำกกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ พระองค์ทรงสนพระรำชหฤทัยและใส่
พระทัยในควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิประเทศ ควำมเป็นอยู่ของคนแต่ละพื้นท่ี จึงมีโครงกำรในพระรำชด ำริท่ี
ออกแบบมำเพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินกำรในแต่ละพื้นท่ีโดยเฉพำะ โดยเน้นให้ประชำชนมีส่วนรวมในกำร
ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว สมกับท่ีได้พระรำชทำนพระปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ "เรำจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม" 

๒.๕ การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านการต่อต้านคอรัปชั่น 
ท ำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นเป้ำหมำยในกำรลงทุนของต่ำงชำติ เนื่องจำกนักลงทุนมีควำม

เช่ือมั่นในระบบกำรท ำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนของประเทศสิงคโปร์ท่ีเห็นควำมส ำคัญของกำรมีระบบ
จริยธรรมในกำรท ำงำนอย่ำงแท้จริง 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงควำมส ำคัญจริยธรรมและคุณสมบัติท่ีผู้น ำท่ีดีพึงมี และสำมำรถน ำ

ควำมรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนได้ 
๓.๒ นอกจำกควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเพียงพอแล้ว บุคคลท่ีจะก้ำวมำเป็นผู้น ำท่ีดีได้ต้องมีคุณธรรมและ

จริยธรรมด้วย 
๓.๓ กำรเข้ำใจถึงหลักกำรควำมเป็น “ผู้น ำคู่คุณธรรม” ซึ่งเรื่องส ำคัญท่ีสุดในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 

ค ำถำมท่ีวิทยำกรถำมผู้เข้ำร่วมอบรมในช้ันเรียนท่ีควรน ำมำใช้คือ  “ผู้น ำควรมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังใน
ต ำแหน่งและเรื่องส่วนตัวหรือไม่?...” ซึ่งเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำคุณธรรมภำยใน
จิตใจของบุคคล ไม่ใช่เพียงแค่กำรพัฒนำสมรรถนะภำยนอกท่ีสังเกตเห็นเท่ำนั้น 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำยกิตติ  มโนคุ้น 

นำงสำววิภัชบุญ  กล่ำวสุนทร 

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 
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หัวข้อการเรียนรู้ Building Thailand’s Economy with Creativity: A Study Visit to the 
Thailand Creative & Design Center (TCDC) 

วันเวลา วันท่ี ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ TCDC 
วิทยากร ผู้แทนจำก TCDC 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงไปเยี่ยมชมศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (Thailand Creative & Design Center 

หรือ TCDC) โดยได้รับฟังกำรบรรยำยจำกผู้แทนจำก TCDC และเยี่ยมชม TCDC ในส่วนต่ำงๆ ท่ีได้เปิดให้
ประชำชนได้เข้ำไปใช้ประโยชน์ และในส่วนของนิทรรศกำร 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ TCDC ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๒ กันยำยน ๒๕๔๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนำยน 

๒๕๔๗ ให้ TCDC ท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และแหล่งค้นคว้ำข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้กับสังคมไทย ตลอดจนกระตุ้นควำมคิดและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรไทย เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำร
พัฒนำธุรกิจ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนนึ่งของกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไวทยให้ประเทศไทยสำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้อย่ำงภำคภูมิ 

๒.๒ TCDC เปิดให้บริกำรท่ีกรุงเทพฯ อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ และท่ี
เชียงใหม่ต้ังแต่เดือนเมษษยน ๒๕๕๖ โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน) สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

๒.๓ แรกเริ่ม TCDC เปิดให้บริกำร ณ ช้ัน ๖ เอ็มโพเรียมชอปปิ้งคอมเพลกซ์ แต่ปัจจุบัน TCDC 
ย้ำย   สถำนท่ีต้ังมำอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง ณ อำคำรไปรษณีย์กลำง ซึ่งถนนดังกล่ำวแวดล้อมไปด้วยประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม และธุรกิจสร้ำงสรรค์ท่ีมีศักยภำพ 

๒.๔ TCDC ด ำเนินกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเช่ือมโยงสู่ชมชุนโดยรอบ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสร้ำงสรรค์ 
ทุกขนำด ชุมชนด้ังเดิม และหน่วยงำนอื่นท้ังในระดับท้องถิ่น และระดับนำนำชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ต้ังแต่ระดับภูมิภำคสู่ย่ำน โดยจะผลักดัน “เจริญกรุง” ให้เป็นพื้นท่ีส ำหรับกำรเรียนรู้และสร้ำงแรงกระตุ้นให้
เกิดกำรพัฒนำในลักษณะเดียวกันในพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป 

๒.๕ TCDC มีภำรกิจ ๔ ด้ำน ในกำรเป็นหน่วยงำนเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
๒.๕.๑ CREATIVE VISION โครงกำรศึกษำวิจัยและกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในกำร

พัฒนำฐำนข้อมูล นโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
๒.๕.๒ CREATIVE BUSINESS โครงกำรและกิจกรรมเพื่อกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ

ธุรกิจสร้ำงสรรค์และกำรสนับสนุนให้เกิดกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจของภำคเอกชน
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และบริกำรของภำครัฐ บนฐำนควำมรู้ “กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) อันเป็นแนวคิดท่ี
องค์กรธุรกิจท่ัวโลกต่ำงเห็นพ้องว่ำ เป็นองค์ควำมรู้ท่ีท ำให้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จ
มำกขึ้น เป็นแนวทำงในกำรปรับองค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือใน
กำรแก้ปัญหำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมำกท่ีสุด 

๒.๕.๓ CREATIVE CENTER แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท่ี
จัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับกำรค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้วยนิทรรศกำร กำร
บรรยำยและกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรจำกห้องเมคเกอร์ ตลอดจนกำรจัดพื้นท่ีท่ีสร้ำงโอกำสให้เกิดกำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยสำขำ นอกจำกนี้ยังขยำยพื้นท่ีกำรให้บริกำรไปสู่พื้นท่ีต่ำงๆ ใน
รูปแบบสำขำท่ีเชียงใหม่และขอนแก่น หน่วยบริกำร miniTCDC ท่ีต้ังอยู่ในสถำบันกำรศึกษำ ๑๓ แห่งท่ัว
ประเทศ และ TCDC COMMONS พื้นท่ีท ำงำนของชุมชนนักออกแบบในกรุงเทพฯ อีก ๒ แห่ง 

๒.๕.๔ CREATIVE THAILAND “สร้ำงเศรษฐกิจไทยด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์" เป็นแคมเปญ
ท่ี   ด ำเนินกำรโดย TCDC เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะต่อเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และส่งเสริมอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์เป็นกุญแจส ำคัญเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โครงกำรนี้ประกอบด้วยเว็บไซต์ 
www.creativethailand.org และนิตยสำรรำยเดือนซึ่งเป็นเอกสำรเผยแพร่ฟรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นเครื่องมือทำงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยและเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยในอนำคต 

๒.๖ มิติกำรให้บริกำรของ TCDC มีดังนี้ 
๒.๖.๑ Business Development กำรบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมท่ีมี

คุณค่ำและยั่งยืน 
TCDC จะน ำเสนอกิจกรรมและบริกำรเพื่อบ่มเพำะและพัฒนำผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 

ภำยใต้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking และกำรออกแบบบริกำร หรือ Service Design 
โดยรวบรวมผู้เช่ียวชำญ ท้ังในและต่ำงประเทศมำช่วยกันผลักดันกำรเริ่มต้นและกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เพื่อน ำไปสู่โอกำสของนวัตกรรมท่ีเป็นจริงได้ ท้ังในเชิงพำณิชย์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้คน
ในสังคม 

๒.๖.๒ Multi-disciplinary Learning กำรสร้ำงสนำมกำรเรียนรู้และต่อยอดทักษะอย่ำง 
มืออำชีพ 

TCDC ได้สร้ำงสรรค์พื้นท่ีส ำหรับกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้หลำกหลำยรูปแบบ ท้ัง
จำก    กำรท ำงำนจริง กำรอ่ำน กำรใช้ส่ือมัลติมีเดีย เป็นต้น โดยได้เตรียมทรัพยำกรควำมรู้ท่ีจะส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ไว้กว่ำ ๕๐,๐๐๐ รำยกำร พร้อมฐำนข้อมูลท่ีเจำะลึกในด้ำนเทรนด์และสถิติตลำดโลก 
รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยตลอดท้ังปี เช่น นิทรรศกำร กำรสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำย 
และเวทีชุมนุมควำมคิดประจ ำปี เป็นต้น 

 

file:///D:/Google%20Drive/mywork/document/singapore/www.creativethailand.org
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๒.๖.๓ Networking & Partnership กำรเปิดประตูให้โอกำสกับเครือข่ำยและชุมชนคน
สร้ำงสรรค์ 

TCDC ได้พัฒนำกิจกรรมและฐำนข้อมูลเครือข่ำยนักสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงโอกำส
ใน     กำรร่วมงำนร่วมธุรกิจ หรือร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมท่ีมีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชำติ 

๒.๖.๔ Creative District กำรร่วมพัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์ท่ีก ำลังเติบโต 
TCDC มีควำมมุ่ งมั่นท่ีจะพัฒนำย่ำนเจริญกรุงให้เ ติบโตเป็นย่ำนสร้ำงสร รค์ 

(Creative District) บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย (Co-creation) เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และแผนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีสอดคล้องต่อพื้นท่ีทำงกำยภำพของเจริญกรุง รวมถึง
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนในย่ำนดังกล่ำวได้อย่ำงแท้จริง 

๒.๖.๕ Regional Access กำรขยำยมิติกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้สู่ระดับภูมิภำค 
TCDC ได้ขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ระดับภูมิภำค ผ่ำนทำง TCDC เชียงใหม่ 

TCDC ขอนแก่น miniTCDC Center (เครือข่ำยแหล่งควำมรู้ในสถำบันกำรศึกษำ ๓๕ แห่งท่ัวประเทศ) รวมถึง 
TCDC COMMONS ท่ี IDEO Q จุฬำ-สำมย่ำน ภำยใต้ควำมร่วมมือกับบริษัทอนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์และกำรพัฒนำต่อยอดควำมคิด

สร้ำงสรรค์ ประเทศไทยจะไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกด้วยกำรใช้แรงงำนต้นทุนต่ ำอีกต่อไป แต่ควรต้องใช้
ประโยชน์จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบสินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดได้มำกขึ้น 

๓.๒ เนื่องจำกรัฐบำลได้มีนโยบำย Thailand ๔.๐ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยท่ีจะปรับเปล่ียน
เศรษฐกิจของประเทศไทยจำกแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ภำคอุตสำหกรรมของ
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น กำรบ่มเพำะ
และพัฒนำผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ภำยใต้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking จะเป็น
ประโยชน์อย่ำงมำกท่ีจะน ำประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ ได้ 

๓.๓ กำรท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นงำนประเภทใดก็ตำม ผู้ปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้
ได้ผลงำนท่ีมีควำมแปลกใหม่ ทันสมัย เพิ่มมูลค่ำและคุณค่ำแก่งำน และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนนั้นได้  
อย่ำงแท้จริง 

๓.๔ ผู้ฝึกอบรมได้รับทรำบถึงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำประเทศโดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์มำใช้ผลิต
สินค้ำและบริกำรให้มีควำมแตกต่ำง โดดเด่น และสร้ำงมูลเพิ่มแก่สินค้ำและบริกำร อันจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ให้แก่เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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๓.๕ กำรผลิตสินค้ำและบริกำรในยุคปัจจุบันนอกจำกจะใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์แล้ว ควรใช้หลักกำร
ตลำดน ำกำรผลิต (Demand Driven) มำใช้ควบคู่กันด้วย เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด
และผู้บริโภคอย่ำงแท้จริง ซึ่งในกำรค้นหำควำมต้องกำรของตลำดและผู้บริโภคนั้นจะต้องมีกำรค้นคว้ำวิจัยถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคมำใช้ประกอบ โดยปัจจุบันนี้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องศึกษำและติดตำมข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิด 

๓.๖ กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่ผู้ประกอบกำรไทย จะต้องพัฒนำควบคู่กับกำรส่งเสริม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยจะต้องให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรให้เห็นประโยชน์ของควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
น ำมำต่อยอดใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจให้มำกขึ้น ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะตำมมำจำกกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรก็จะมีกำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลยีและกำรค้นคว้ำวิจัย (R&D) ท่ีมำกขึ้นของ
ผู้ประกอบกำรตำมมำ 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำววิภัชบุญ  กล่ำวสุนทร 

นำงสำวตรีชฎำ  อุ่นเรือน 

นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 
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หัวข้อการเรียนรู้ Social and Cultural Awareness in Tourism Management: A Study 
Visit to the Asiatique 

วันเวลา วันท่ี ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
สถานที่ The Asiatique ประเทศไทย 
วิทยากร - 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
ผู้ฝึกอบรมเดินทำงเยือนเอเชียทีค รับประทำนอำหำรค่ ำร่วมกัน และส ำรวจตลำด พูดคุยแลกเปล่ียน

ทัศนคติในบรรยำกำศเป็นกันเอง 
 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ ประวัติควำมเป็นมำของเอเชียทีค ในช่วงปี ๒๔๒๗ ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้ำ     เจ้ำอยู่หัว ประเทศในเอเชียโดยส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้กำรคุกคำมของกำรรุกรำนจำกมหำอ ำนำจ
ยุโรป ด้วยกำรมองกำรณ์ไกลของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีควำมคิดริเริ่มท่ีจะยกระดับ
สยำมให้เป็นหนึ่งในประเทศช้ันน ำของโลกและตัดสินใจท่ีจะเริ่มสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเดนมำร์ก โดย
กำรก่อสร้ำงของท่ำเรือท่ีเป็นของบริษัท อีสต์เอเซียติก ซึ่งท ำธุรกิจท่ีทุ่มเทให้กับกำรส่งออกไม้สัก โดยมี Mr. 
Hans Nille Anderson, สัญชำติเดนมำร์ก เป็นเจ้ำของบริษัท ซึ่งท่ำเรือดังกล่ำวถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรท ำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและประเทศในยุโรป 

ในปัจจุบัน บริษัท TCC Group เป็นเจ้ำของพื้นท่ีท่ำเรือ ได้ปรับปรุงและพัฒนำบริเวณโดยรอบเป็น
แหล่งท่องเท่ียวริมฝ่ังแม่น้ ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย "เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์" ต้ังอยู่บนแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บน
ถนนเจริญกรุง บนพื้นท่ีกว่ำ ๑๐๐ ไร่ มีร้ำนค้ำ ๑,๕๐๐ แห่ง ร้ำนอำหำร ๔๐ แห่ง โรงละครหุ่นโจหลุยส์ และ
พื้นท่ีส ำหรับกำรแสดง โดยเริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อปี ๒๕๕๕ 

ส ำหรับกำรออกแบบของพื้นท่ีดังกล่ำว จะเป็นกำรออกแบบฟื้นฟูสถำปัตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ. 
๒๔๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ และสร้ำงใหม่ในบำงส่วนให้กลมกลืนกับควำมงำมทำงสถำปัตยกรรมในสมัยรัชกำลท่ี 
๕ (โคโรเนียล) ภำยในโครงกำรเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ได้สอดแทรกเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็น
กำรให้ควำมรู้ในลักษณะจดหมำยเหตุ เกี่ยวกับควำมส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น วิถีชีวิตริมแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ กำรค้ำขำยกับ    ต่ำงประเทศในยุคล่ำอำณำนิคม พร้อมบอกเล่ำถึงควำมเจริญของสถำปัตยกรรม
ในยุคนั้น ด้วยกำรปรับปรุง     อำคำรเก่ำ และรักษำโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมในสภำพเดิมไว้เกือบท้ังหมด 
อำทิ หลุมหลบภัยสมัยสงครำมโลกครั้งท่ี ๒  รำงรถโบรำณ โรงเล่ือยเก่ำ เครนโรงเล่ือย ซุ้มโกดังสินค้ำ ท่ำเรือ
ประวัติศำสตร์ และเครนยกของริมน้ ำ 

๒.๒ ผู้ฝึกอบรมได้พูดคุยแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ สร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์
ในบรรยำกำศท่ีเป็นกันเองและผ่อนคลำย ได้ส ำรวจตลำดของท่ีระลึกท้องถิ่นของไทย รวมถึงอำหำรไทย และได้
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 
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๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ผู้ฝึกอบรมได้กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ได้ท ำควำมรู้จักแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในด้ำน

ต่ำงๆ ท้ังระหว่ำงผู้ฝึกอบรมชำวไทยด้วยกันเอง และกับผู้ฝึกอบรมชำวสิงคโปร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ในอนำคต 

๓.๒ ได้รับทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำของจุดเริ่มต้นของกำรท ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย ท่ี
อำศัยแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นหลักในกำรขนส่งสินค้ำ และได้เห็นสถำปัตยกรรมของไทยในยุคโคโลเนียล 

๓.๓ ได้รับทรำบถึงวัฒนธรรมไทยรูปแบบต่ำงๆ (กำรนวด โชว์มวยไทย ฯลฯ) และสินค้ำไทยท่ีเป็นท่ี
นิยม 
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๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุนิดำ สุสันทัด 

นำงสำวตรีชฎำ อุ่นเรือน 

นำงนันท์นัดดำ ภัททิยกุล 
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หัวข้อการเรียนรู้ Leadership and Sustainable Development – From Ideas to Actions 
วันเวลา วันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร Mr. Derek Thitsanuthit, Senior Consultant 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ วิทยำกรบรรยำยเนื้อหำ 
๑.๒ อภิปรำยกลุ่มย่อยและถำม-ตอบระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น มีควำมหมำยท่ีค่อนข้ำงกว้ำงและ
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่อำจสรุปจำกแนวคิดพื้นฐำนตำมควำมเข้ำใจของคนท่ัวไปว่ำ กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนอำจครอบคลุมถึงเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเรำคำดหวัง เช่น กำรพัฒนำท่ีค ำนึงถึงเรื่องกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม กำรค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียม กำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยโอกำสสู่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง กำร
พัฒนำในเชิงสังคม กำรมุ่งเน้นเรื่องควำมสุขควบคู่ไปกับควำมเจริญ และกำรพัฒนำท่ีมีระบบธรรมำภิบำล 

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในบริบทของโลกยุคใหม่ท่ีมีควำมผันผวนเปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว จึงต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำท่ีสำมำรถปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่นเพื่อรับกำรเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลำ 
และหำกกล่ำวถึงนิยำมของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ ท่ีกล่ำวว่ำ กำรพัฒนำท่ียั่งยืนเปน
กำรพัฒนำท่ีตอบสนองควำมจ ำเปนของคนยุคปจจุบันโดยไม่ลดขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมจ ำเป
นของคนยุคตอไป (Development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs) 

๒.๒ ความเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลกในยุคปัจจุบัน 

เมื่อกล่ำวถึงควำมผันผวนและเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วในโลกปัจจุบัน จึงมีกำรกล่ำวถึง 
VUCA ซึ่งสำมำรถอธิบำยถึงควำมเปล่ียนแปลงและกำรรับมือกับควำมเปล่ียนแปลง ซึ่งมีควำมจ ำเป็นส ำหรับ
ผู้น ำและผู้บริหำรองค์กรในกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสม VUCA ได้แก่ Volatility (V) Uncertainty (U) 
Complexity (C) Ambiguity (A) โดยในกำรบริหำรหรือกำรด ำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันอยู่ในบริบทหรือ
สภำวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ (Volatility) มีควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ควำมสับสน
ซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ (Complexity) และควำมคลุมเครือไม่ชัดเจนของปัจจัยต่ำง ๆ (Ambiguity) 

๒.๓ ลักษณะความเป็นผู้น า (Leadership) 
ค ำอธิบำยหรือค ำจ ำกัดควำมของควำมเป็นผู้น ำนั้น อำจอ้ำงอิงจำกผู้ท่ีได้ให้ค ำนิยำมไว้ อำทิ 

- Peter Drucker Management is doing things right; leadership is doing 
the right things 
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- Peter Block Leadership is a long-term relationship, or partnership, 
between leaders and group members. The power between leader and group members is 
approximately balanced i.e. shared decision-making 

- Ken Blanchard believes that “Leadership isn’t something you do to 
people. It’s something you do with them” 

- Kouzes & Posner asked the question “which will be more essential 
to business success in the next ๕  years: social skills or internet skills?” ๗ ๒ % of respondents 
for social skills 

๒.๔ ความแตกต่างระหว่างผู้น า (Leadership) และผู้บริหาร (Management) 
ลักษณะของควำมเป็นผู้น ำและผู้บริหำรจัดกำรนั้น สะท้อนมำจำกวิธีกำรหรือมุมมองท่ีแต่ละ

คนแสดงออกมำ ซึ่งหน้ำท่ีหรือกำรท ำงำนของท้ังสองนั้นแตกต่ำงกัน โดยท่ี 
- ลักษณะบทบำทของ ผู้บริ ห ำร  คือ  Planning – Organising – Directing – 

Controlling 
- ลักษณะบทบำทของผู้น ำ คือ Change – Inspiration – Motivation – Influence 

โดยลักษณะดังกล่ำวจะสะท้อนออกมำโดยบุคลิกลักษณะของผู้น ำท่ีจะต้องมีควำมยืดหยุ่น 
ควำมอ่อนโยน และปรับตัวได้ดี ในขณะท่ีผู้บริหำรจะแสดงออกมำในลักษณะของควำมเท่ียงตรงและสำมำรถ
คำดเดำส่ิงท่ีจะท ำต่อไปได้ 

Henry Mintzberg ไ ด้ก ล่ำวถึ งบทบำทของ ผู้ เป็น ผู้น ำ  ๙  ประกำร คือ Figurehead, 
Spokesperson, Negotiator, Coach and motivator, Team leader, Team player, Technical 
problem solver, Entrepreneur และ Strategic planner 

๒.๕ คุณสมบัติ ๖ ประการของผู้น าในยุค VUCA 
Rajeev Dubey ได้กล่ำวถึงคุณลักษณะ ๖ ประกำรของผู้น ำในโลกยุคปัจจุบันท่ีมีควำม

เปล่ียนแปลงและผันผวนตลอดเวลำ 
(๑) Follow a Higher Order Purpose จะต้องเป็นผู้น ำท่ีคิดถึงกำรพัฒนำองค์กร

หรือประเทศให้ก้ำวขึ้นไปสู่จุดท่ีสูงขึ้นเสมอ 
(๒) Touch the deep inner cords สำมำรถเข้ำถึงหัวใจของประชำชนหรือคนใน

องค์กร 
(๓) Focus on asking the right questions มีค ำถำมท่ีเหมำะสมเสมอ 
(๔) Use “ ‘We’ rather than I” กำรท ำงำนเป็นทีม 
(๕) Listen empathetically รับฟังอย่ำงต้ังใจ 
(๖) Create “Win – Win” Situation ทุกฝ่ำยได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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๒.๖ ทักษะของความเป็นผู้น า (Leadership) 
ผู้น ำมักได้รับกำรคำดหวังในกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ Man Money 

Material Method และรวมถึง Time ด้วย ผู้น ำในกำรพัฒนำย่ำงยั่งยืนจะต้องส่งผ่ำนส่ิงท่ีเป็น Efficient & 
Effectiveness ไปสู่ Sustainable โดยใช้ทักษะต่ำง ๆ ของควำมเป็นผู้น ำ ซึ่งเป็นควำมสำมำรถในกำรคิด กำร
จัดกำร กำรโน้มน้ำวบุคคลหรืองำนท่ีมีรำยละเอียด มีควำมซับซ้อน กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรน ำทีม กำร
เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพระหว่ำงกัน 

ควำมส ำคัญของกำรส่ือสำรในกำรเป็นผู้น ำนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญมำก กำรส่ือสำรนั้นมี
ควำมหมำยท่ีกว้ำงและเป็นส่วนส ำคัญท่ีท ำให้องค์กรสำมำรถเดินไปในทิศทำงท่ีถูกต้องและเหมำะสม ใน
บทบำทควำมเป็นผู้น ำจะต้องมีทักษะในกำรส่ือสำรเป็นอย่ำงดี ซึ่งหำกเรำมองในเรื่องกำรส่ือสำรอำจเริ่มต้ังแต่
เรื่องพื้นฐำนอย่ำงบุคลิก กำรแต่งกำย กำรแสดงออก กิริยำวำจำ เป็นต้น จนไปถึงกำรส่ือสำรในระดับท่ีสูงขึ้น
ไป 

นอกจำกนี้ ทักษะของผู้น ำจะต้องมีควำมเข้ำใจธรรมชำติและควำมแตกต่ำงของบุคคล 
สำมำรถเข้ำถึงควำมคิดและสร้ำงควำมเข้ำใจในธรรมชำติของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรน ำองค์กรและกำร
สร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงบุคคล ท้ังนี้ มุมมองและควำมคิดของบุคคลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐำนของแต่ละ
บุคคล ผู้น ำท่ีดีจะต้องมีควำมเข้ำใจในพื้นฐำนดังกล่ำว เข้ำใจบริบทของส่ิงแวดล้อมและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ต้องมี
ควำมเข้ำใจและยอมรับในควำมแตกต่ำงนั้นด้วย นอกจำกนี้ กำรแสดงออกทำงควำมคิดหรือกำรประ เมิน
สถำนกำรณ์บำงอย่ำงจะต้องพิจำรณำองค์ประกอบหรือเงื่อนไขท่ีซ่อนอยู่ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญกว่ำส่ิงท่ีได้
เห็นหรือปรำกฏออกมำ 

๒.๗ Trust ความไว้ใจ 
John C. Maxwell ได้กล่ำวถึง “The ๕ Levels of Leadership” ไว้ดังนี้ 

Level ๑ – Position อยู่บนพื้นฐำนของระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์กร และคนใน
องค์กรจะเดินตำมผู้น ำเพรำะแค่เป็นหน้ำท่ีเท่ำนั้น 

Level ๒ – Permission อยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์กับผู้น ำ และคนในองค์กร
จะเดินตำมผู้น ำเพรำะรู้สึกว่ำอยำกท ำ 

Level ๓ – Production ผู้น ำเป็นผู้ผลักดันและกระตุ้นให้คนในองค์กรมีแรงบันดำล
ใจและลงมือท ำอย่ำงเต็มใจ 

Level ๔ – People Development ผู้น ำสำมำรถผลักดันและสร้ำงให้เกิดผู้น ำใหม่ 
ๆ ในองค์กรด้วยกำรแนะน ำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และกำรสอนงำน 

Level ๕ – Pinnacle องค์กรท่ีสำมำรถสร้ำงผู้น ำใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลำ เมื่อผู้น ำ
สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือใจและยอมรับในตัวผู้น ำ 

ควำมเช่ือมั่นหรือควำมไว้ใจในผู้น ำหรือในองค์กรใด ๆ ถือเป็นส่ิงท่ีส ำคัญมำก เพรำะ
ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวล้วนเกิดขึ้นจำกควำมไว้ ใจ และไม่ไ ด้เป็นส่ิงท่ีสำมำรถสร้ำงขึ้นได้ในเวลำ



๘๓ 

 

อันรวดเร็ ว   ควำมไว้ ใจยั งสำมำรถแบ่งออกไ ด้ในหลำยระดับ คือ Self-trust, Relationship trust, 
Organization trust, Market trust และ Societal trust 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

๓.๑ กำรได้เรียนรู้ทักษะควำมเป็นผู้น ำในบริบทของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน นับว่ำเป็นควำมท้ำทำยของทุก
หน่วยงำนท่ีจะต้องน ำหลักกำรเหล่ำนี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๓.๒ กำรได้รับมุมมองจำกเพื่อนร่วมกำรอบรมจำกสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืนและบทบำทควำมเป็นผู้น ำองค์กรท่ีดี และจะได้น ำไปใช้ในกำรท ำงำนต่อไป 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์  

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 
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หัวข้อการเรียนรู้ Sustainable Developments Business Operations : A Study Visit to 
SCG 

วันเวลา วันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ SCG กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร วิทยำกรจำก SCG 

(๑) ดร.ปฏิมำ สินธุภิญโญ 
(๒) คุณกฤษดำ เรืองโชติวิทย ์
(๓) คุณสันติศักดิ์ ทองนิรันดร์ 
(๔) คุณนิษฐำ ภูษำชีวะ 

 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร และ VDO Presentation 
๑.๒ กำรเยี่ยมชมอำคำร SCG ๑๐๐ ปี (Green Building) 
๑.๓ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ แนวคิดการพัฒนาการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ SCG 

เครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในปี ๒๕๑๙ ในปี ๒๕๕๙ มี
สินทรัพย์ท้ังหมด ๕๓๙.๗ พันล้ำนบำท รำยได้ ๔๒๓.๔ พันล้ำนบำท (๒๓ % จำกในอำเซียน) ผลก ำไร ๙๖.๒ 
พันล้ำนบำท (๑๖ % ของสินทรัพย์) จ ำนวนพนักงำน ๕๓,๗๒๘ คน โดยประกอบด้วยธุรกิจหลัก ๓ ประเภท 
คือ ธุรกิจปิโตรเคมี (SCG Chemicals) กระดำษ (SCG Paper) และซีเมนต์-วัสดุก่อสร้ำง (SCG CBM)  ท้ังนี้ 
เครือซีเมนต์ไทย ได้ก ำหนดค ำนิยำมกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรด ำเนินธุรกิจท่ีสร้ำงควำมสมดุลท้ัง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเอสซีจี เพื่อท ำหน้ำท่ี
ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ทุกธุรกิจน ำไปปฎิบัติ โดยได้วำงแนวปฏิบัติกำรพัฒนำสู่ควำม
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบกำรพัฒนำท่ีครอบคลุมท้ัง ๓ ด้ำน ดังล่ำว ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลท่ีดี และเพื่อใช้เป็น
คู่มือกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อันจะส่งผลให้กำรน ำไปปฎิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมเช่ือมโยง
ของกำรด ำเนินงำน ในแต่ละเรื่องท่ีอำจมีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบร่วมกันให้ประสำนไปในทิศทำงเดียวกัน 
และด้วยกำรมุ่งเน้นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต้ังแต่ระดับคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำย
จัดกำร ตลอดจนพนักงำนทุกคน ให้ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ คือ ต้ังมั่นในควำมเป็นธรรม มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ 
เช่ือมั่นในคุณค่ำของคน และถือมั่นในควำมรับผิดชอบของสังคม เครือปูนซีเมนต์ไทย จึงเป็นองค์กรท่ีมีเปี่ยม
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรท่ีมุ่งเน้นกำรดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ 
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ปรัชญำในกำรท ำธุรกิจของ SCG ประกอบด้วย 
(๑) ต้ังมั่นในควำมเป็นธรรม (Adherence to Fairness) 
(๒) มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ (Dedication to Excellence) 
(๓) เช่ือมั่นในคุณค่ำของคน (Belief in the Value of the Individual) 
(๔) ถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Concern for Social Responsibility) 

 
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน ของ SCG ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรท ำให้ SCG เป็นผู้น ำในอำเซียนในฐำนะของธุรกิจท่ีเป็นผู้น ำ
ทำงนวัตกรรมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และในหลักกำรกำรท ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ประเทศและสังคมอย่ำงยั่งยืนนั้น สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรพัฒนำท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนใน
ปัจจุบัน และขณะเดียวกันก็ยังสำมำรถส่งผ่ำนควำมยั่งยืนไปถึงคนรุ่นต่อไปในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและควำม
ต้องกำรของคนรุ่นหลังได้เช่นกัน และในควำมยั่งยืนดังกล่ำวย่อมประกอบด้วย ๓ ส่วนหลักท่ีเกี่ยวพันกันเสมอ 
คือ  

(๑) เศรษฐกิจ (Economy) ในกำรท ำธุรกิจท่ีมุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตอบสนองต่อผู้บริโภค 

(๒) สังคม (Society) ในด้ำนสังคมนั้น ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของชุมชนผ่ำนทำงสินค้ำและบริกำร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่ำงดี 

(๓) ส่ิงแวดล้อม (Environment) กำรด ำเนินธุรกิจจะต้องค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมไป
ด้วย เพรำะมีควำมส ำคัญและส่งผลกระทบท้ังต่อชุมชน และจะส่งผลมำสู่กำรด ำเนินธุรกิจในท่ีสุด 

ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนนั้น จึงเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลของทุกด้ำนในบริบทของกำรท ำ
ธุรกิจท่ีตอบสนองต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กำรปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยและธรรมำภิบำลเป็นเรื่องพื้นฐำนท่ี
ส ำคัญ รวมถึงกำรพัฒนำสร้ำงนวัตกรรม และกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
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๒.๒ กิจกรรมธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SCG 
ในกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ ของ SCG ได้น ำหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเข้ำมำใช้ในทุกส่วน 

เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่ำงแท้จริงและเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีคุณค่ำต่อธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลำยส่วน ดังนี้  

(๑) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
(๒) กำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมสม กำรใช้พลังำน

ทดแทน เช่น Biomass และกำรน ำของเหลือท้ิงเช่น ยำงรถยนต์เก่ำมำให้เป็นพลังงำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิต กำรน ำควำมร้อนเหลือท้ิงมำผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งนอกจำกจะช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้เป็นจ ำนวนมำกแล้ว ยังส่งผลดีต่อกระบวนกำรผลิตอีกด้วย โดย SCG ต้ังเป้ำหมำยท่ี
จะลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง ๑๐ % ในปี ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๐ และส่งเสริมให้พนักงำน
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในเรื่องพลังงำนและส่ิงแวดล้อม 

(๓) กำรจัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยกเลิกกำรฝังกลบ กำรใช้ ๓R – 
Reduce – Reuse – Recycle 

(๔) กำรรักษำทรัพยำกรน้ ำ ด้วยกิจกรรมท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรท่ีมุ่งเน้นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้มีควำมเพียงพอและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน 

(๕) SCG Eco Value เป็นกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและลดกำรใช้พลังงำน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจกับผู้บริโภคในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ SCG ได้เริ่มด ำเนินกำรมำต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ โดยในปี ๒๕๕๙ มีสินค้ำของ 
SCG ท่ีได้แสดงฉลำก SCG Eco Value จ ำนวนท้ังส้ิน ๗๘ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนยอดขำย ๓๘ % ของ
สินค้ำท้ังหมด มีผลิตภัณฑ์ท่ีส ำคัญ อำทิ ปูนซีเมนต์ กล่องกระดำษ กระเบ้ืองปูพื้น เป็นต้น 

(๖) Green Building อำคำร SCG ๑๐๐ ปี ซึ่งเป็นอำคำรส ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่
ของ SCG ได้ถูกออกแบบและก่อสร้ำงโดยใช้แนวคิดของอำคำรเขียวที่มุ่งเน้นกำรเป็นอำคำรท่ีประหยัดพลังงำน 
ลดกำรใช้ทรัพยำกร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้รับกำรรับรอง LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นเพียง ๑ ใน ๓ อำคำรของประเทศไทยท่ีได้รับ 

(๗) กำรสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนท่ีมีควำมยั่งยืน โดยกำรส่งเสริมผู้ท่ีมีส่วนร่วมต่ำงๆ ใน
ธุรกิจให้หันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืนด้วย 

(๘) กำรส่งเสริมควำมรู้และค่ำนิยมขององค์กร กำรต่อต้ำนคอรัปช่ัน กำรส่งเสริม
สวัสดิกำร และควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยพนักงำนของ SCG เข้ำไปมี
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับ SCG ในทุกภูมิภำคของประเทศ 

จำกกิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงต้น SCG ได้ก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยจะเพิ่ม
สัดส่วนยอดขำยท่ีมำจำกสินค้ำ Eco Products ให้ได้ ๓๓ % และเพิ่มสัดส่วนของสินค้ำ High Value Added 
และบริกำรให้ได้ ๕๐% จำกยอดขำยปัจจุบัน ตลอดจนกำรพัฒนำสินค้ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตำมควำมต้องกำรของ



๘๗ 

 

ผู้บริโภค รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมในสินค้ำและบริกำร กำรสร้ำงและยกระดับมำตรฐำนของสินค้ำท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓ กิจกรรมเดินเยี่ยมชมอาคาร SCG ๑๐๐ ปี 
อำคำร SCG ๑๐๐ ปี สร้ำงเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๖ มีพื้นท่ีใช้สอย ๗๔,๖๐๐ ตำรำงเมตร ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนอำคำรเขียวระดับสูงสุด จำก LEED ประเภทอำคำรสร้ำงใหม่ โดยเป็นอำคำรท่ีสำมำรถลดกำร
ใช้พลังงำนลงได้ ๒๐% และลดกำรใช้น้ ำลงได้ ๓๐-๔๐% ในกำรออกแบบอำคำรได้น ำแนวคิดต่ำงๆ มำ
ผสมผสำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีลักษณะท่ีส ำคัญ ได้แก่  

(๑) กำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวรอบตัวอำคำร นอกจำกจะช่วยเพิ่มมุมพักผ่อนท่ีเปิดโอกำส
ให้ผู้ใช้อำคำรสำมำรถผ่อนคลำยตัวเองจำกควำมเหนื่อยล้ำแล้ว ยั งช่วยสร้ำงภูมิทัศน์ท่ีสบำยตำให้กับพื้นท่ี
โดยรวมอีกด้วย 

(๒) กำรสร้ำงควำมโปร่ง โล่ง สบำยท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ผ่อนคลำย นอกจำกนี้ บริเวณพื้นท่ีสำธำรณะยังใช้วัสดุท่ีไม่ก่อให้เกิดสำรพิษเพื่อช่วยลดควำมเส่ียงต่อสุขภำพ
ผู้ใช้งำนด้วย 

(๓) นอกจำกกำรใช้ประโยชน์จำกแสงธรรมชำติแล้ว อุปกรณ์แสงสว่ำงยังเป็นชนิด
ประหยัดพลังงำนโดยเฉพำะกำรเลือกใช้หลอดประหยัด LED ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้ำได้เป็นจ ำนวนมำก 

(๔) ห้องน้ ำท่ีมีกำรเลือกใช้โทนสีสบำยตำท่ีบ่งบอกถึงควำมสะอำด ขณะเดียวกัน
อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ยังช่วยประหยัดน้ ำมำกกว่ำ ๓๐% ด้วย 

(๕) กำรน ำไม้ท่ีผ่ำนกำรรับรอง FSC มำกกว่ำ ๕๐% ในส่วนของพื้นท่ีภำยในและ
กำรออกแบบบูทโทรศัพท์เก็บเสียงซึ่งช่วยให้เกิดควำมเป็นส่วนตัวและไม่รบกวนพื้นท่ีส่วนอื่นๆ 

(๖) ลำนวิ่งบนดำดฟ้ำท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็นลำนอเนกประสงค์ส ำหรับกิจกรรม
สันทนำกำรต่ำงๆ โดยด้ำนบนเป็นท่ีติดต้ังแผงโซลำร์เซลล์ท่ีสำมำรถช่วยลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำใน
อำคำร 

(๗) ลำนจอดรถจักรยำนท่ีส่งเสริมสุขภำพและลดมลพิษจำกกำรใช้รถยนต์ และกำร
จัดพื้นท่ีเฉพำะส ำหรับจอดรถ Eco Car 

(๘) เปลือกอำคำรภำยนอก โดยเฉพำะ façade ด้ำนหน้ำถูกออกแบบในรูปทรงแบบ 
free flow สร้ำงอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับตัวอำคำร 

ในภำพรวมของกำรเป็น Green Building ได้สะท้อนมำจำกกำรออกแบบอำคำร SCG ๑๐๐ 
ปี มุ่งเน้นควำมยั่งยืน ทังในเรื่องกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรน้ ำ คุณภำพชีวิตของบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรใน
ระยะยำว และนอกจำกนี้ ยังเป็นกำรออกแบบท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรและของ
ประเทศ ท่ีรูปทรงอำคำรคล้ำยกับกำรไหว้ของไทยซึ่งเป็นสะท้อนควำมลงตัวและควำมสมบูรณ์แบบของอำคำร 
 

 

 



๘๘ 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ กำรได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและมุมมองของภำคเอกชนต่อแนวทำงกำรท ำธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

ท่ียั่งยืนของประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมต่อกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

๓.๒ แนวคิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืนจำกภำคเอกชน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนของภำครัฐ ในกำรท่ี
จะก ำหนดนโนบำยหรือมำตรกำรท่ีเหมำะสมและสอดคล้องสนับสนุนกับภำคเอกชนในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืนของประเทศได้ต่อไป 

๓.๓ กำรพัฒนำท่ียั่งยืน หำกจะให้เกิดควำมยั่งยืนท่ีแท้จริงนั้น นอกจำกจะสำมำรถสร้ำงในระดับ
รัฐบำลและเอกชนนั้น ยังควรต้องสร้ำงในระดับปัจเจกชนอีกด้วย โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนท่ีจะต้อง
มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในสังคมด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ และร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้คงทนอยู่ยำวนำนส ำหรับคนรุ่นต่อไป 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี

นำงสำวจิรำภำ  รักษ์สำคร 

นำยวัชรินทร์  บุญฤทธิ์ 
นำงสำวสุจำรี  สัจจำกุล 

 



๘๙ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ Public Service Delivery Innovation through Digital Society 
วันเวลา วันท่ี ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐  เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
สถานที่ โรงแรม Park Plaza Bangkok Soi ๑๘ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
วิทยากร Mr.Danairat  Thanabodithammachari 

Digital Transformation and Enterprise Architecture 
 

๑. รูปแบบกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้ 
๑.๑ กำรบรรยำยเนื้อหำโดยวิทยำกร 
๑.๒ กำรอภิปรำยข้อคิดเห็นและค ำถำมระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม 

 

๒. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
๒.๑ Digital Society : The Next Society in Digital Age 

๒.๑.๑ Information Technology (IT) แตกต่ำงจำก Digital Technology (DT) ตรงท่ี IT 
เป็นกำรน ำข้อมูลต่ำง ๆ (Data) ตำมรูปแบบท่ีก ำหนด เข้ำสู่ฐำนข้อมูลและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้เกิดเป็น
สำรสนเทศ (Information) โดยใช้เทคโนโลยีมำช่วย ท ำให้สำมำรถใช้งำนและเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ทุกท่ี ทุก
เวลำ ทุกอุปกรณ์ แต่ DT เป็นกำรพัฒนำข้อมูลท่ีมีขนำดใหญ่ (Big Data) ซึ่งอำจเป็นไฟล์ตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภำพ เสียง หรือภำพเคล่ือนไหว มำผ่ำนกระบวนกำร Digitalize และให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำร
วิเครำะห์และกำรเข้ำถึงได้แบบอัตโนมัติและแบบ Real Time 

๒.๑.๒ Digital Society เป็นกำรพัฒนำไปสู่สังคมดิจิทัลและ Thailand ๔.๐ ซึ่งกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวจะส ำเร็จได้ต้องอำศัยกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน ทัศนคติ และควำมคำดหวังให้ตอบสนองต่อกำร
ปรับตัวท่ีรวดเร็ว เช่น เฟสบุ๊คใช้เวลำ ๓.๕ ปีกว่ำจะมีผู้ใช้งำนถึง ๕๐ ล้ำนคน แต่ Pokemon Go ใช้เวลำเพียง 
๖ วันก็มีผู้ใช้งำนถึง ๖๑ ล้ำนคน 

๒.๒ Internet of Things Innovation 
ปัจจุบัน IoT ก้ำวล้ ำไปมำก น ำไปใช้ในหลำยภำคส่วน เช่น กำรควบคุมยำนพำหนะ 

ตรวจสอบบุคคล สัตว์ เ ล้ียง (Smart Cities) กำรควบคุมปริมำณหยดน้ ำในภำคกำรเกษตร (Smart 
Agriculture) กำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำในอำคำร (Smart Energy) กำรเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภำยในบ้ำน 
(Smart homes) กำรพยำกรณ์ กำรรำยงำน และแจ้งเตือนน้ ำท่วม (Smart Cities) กำรใช้ Drone ติดต้ัง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐำน (E-Health) กำรขำยช้ินงำนสำมมิติ (๓D Printing) กำรใช้โปรแกรมช่วยวิเครำะห์
ยอดขำยในแต่ละแผนกของร้ำนค้ำ (Retail) 

๒.๓ Digital Transformation towards Digital Society 
กำรปฏิรูปดิจิทัลท่ีแท้จริงต้องเกิดขึ้นท้ังองค์กร มีเป้ำหมำยระยะกลำงถึงระยะยำว ถ่ำยทอด

เป้ำหมำยจำกระดับบนสู่ล่ำง ใช้กระบวนกำรหรือวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคล่ือนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตัวองค์กรเองหรือระหว่ำงองค์กร วิธีกำรคือเริ่มท่ีกำรฝึกฝนคนให้เป็นผู้ใช้งำนท่ีฉลำด (Smart People) ใช้



๙๐ 

 

ดิจิทัลอย่ำงมีมำรยำท ถูกท่ีถูกทำง ถูกเวลำ รู้ถึงสิทธิ์ของผู้อื่นท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ดิจิทัลของตน 
จำกนั้นจึงขยำยไปสู่กำรเป็นสังคมฉลำด (Smart Society) และวัฒนธรรมฉลำด (Smart Culture) คือกำรใช้
ดิจิทัลอย่ำงเห็นอกเห็นใจกัน ค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้ในสังคม เคำรพควำมเป็นส่วนตัวของกัน
และกัน สร้ำงสรรค์ส่ิงดีงำมให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อสังคมและวัฒนธรรมมีควำมดีงำมแล้วย่อมน ำไปสู่กำรมี
อุตสำหกรรมและบริกำรท่ีฉลำด (Smart Industry ๔.๐ and Service ๔.๐) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีฉลำด 
(Smart Enterprise Management) และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีฉลำด (Smart Digital Technology) ในท่ีสุด 
 

 

 

 



๙๑ 

 

จำกภำพ เรำแบ่งกำรปฏิรูปดิจิทัลออกเป็นสำมส่วนโดยเริ่มจำกส่วนบนซึ่งเป็นทิศทำงของ
องค์กร (Business Direction) ส่วนกลำงคือควำมสำมำรถขององค์กร (Business Capability) และส่วนฐำน
คือพื้นท่ีดิจิทัลและกำรปฏิบัติงำน (Digital Platform & Operation) ท้ังสำมส่วนประกอบไปด้วยประเด็นท่ี
ผู้น ำองค์กรต้องค ำนึงถึงเพื่อน ำพำองค์กรไปสู่กำรเป็นสังคมดิจิทัล (Digital Society) ท่ีประกอบไปด้วยควำม
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๓.๑ ได้ทรำบควำมแตกต่ำงท่ีชัดเจนของ Information Technology กับ Digital Technology ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนงำนขององค์กร ท้ังกระบวนงำนภำยในและกระบวนงำนเพื่อ
ให้บริกำรประชำชนได้สอดคล้องตำมแนวทำง Digital Technology และสอดคล้องกับนโยบำย Thailand 
๔.๐ ของประเทศไทย 

๓.๒ เรำสำมำรถน ำโมเดลกำรปฏิรูปดิจิทัล มำประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละหน่วยงำน เพื่อสร้ำง
นวัตกรรม ปรับปรุงกำรให้บริกำร พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 

๔. คณะผู้จัดท า 

นำงสำวสุพนิดำ  อำรยเมธ ี

นำงสำวออมพิไล  มโนรัตน ์

นำงสำวพรพิมล  สมนึก 

 

 


