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พบว่า สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 63 ประเทศ และเมื่อ
พิจารณาตามปัจจัยหลักในการจัดอันดับ 4 
ด้าน คือ 1) ด้านสภาวะเศรษฐกิจ (Economic 
Performance)  สิ งคโปร์อยู่ ในอันดับที่  6 
ขณะที่ ป ร ะ เทศไทยอยู่ อั นดั บที่  1 02 )  
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ  (Government 
Efficiency)  สิงคโปร์อยู่ ในอันดับที่ 10 ขณะที่
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 20 3) ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) สิงคโปร์ 
อยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ อันดับ 
ที ่ 25 และ 4)  ด ้าน โครงสร ้า ง พื ้นฐาน
(Infrastructure) สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 7 
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ อันดับที่  49 จาก
สถานการณ์ตั วชี้ วั ด  IMD จะ เห็ น ได้ ว่ า
ประเทศสิงคโปร์มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันท่ีดีในทุกด้านโดยมีอันดับอยู่ 1 ใน 10 
อันดับแรกทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ขณะที่
ประเทศไทยมีจุดอ่อนอย่างมากในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและหากพิจารณาจากปัจจัยย่อย
ปัจจัยที่ เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของไทยคือ
โครงสร้ างพ้ื นฐานด้ านสาธารณสุ ขและ 
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา  
 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

 
 
 



  บทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
ปัจจัยความส าเร็จของสาธารณรัฐสิงคโปร์
เกิดจากการเร่งสร้างศักยภาพของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ าหน้ากว่า
ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประเทศก้าวทัดเทียม
กับนานาชาติ อีกทั้งการที่ผู้น าของประเทศ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการออกแบบวางผัง
เมืองระยะยาวที่ดี มีการออกแบบในลักษณะ
อารยสถาปัตย์และค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมเป็นหลัก มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่รวมถึง 
การมีหน่วยงานในการพัฒนาเมืองและ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ
คือ คณะกรรมการเ พื ่อการพ ัฒนาและ 
การเคหะ (Role of Housing & Development 
Board (HDB)) ตลอดจนการให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สิงคโปร์มี
ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐน้อยมาก 
โดยจะใช้วิธีการจ้าง Outsource (ภาคเอกชน)  
ซึ่งมีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นหลัก 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการท างาน  

โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ 
สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการสร้างคนเป็น
อย่างมาก สร้างคนเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
โ ด ย มี ก า ร จั ด ตั้ ง  ASTAR ( Agency for 
Science, Technology and Research)  
การสร้างงานวิจัยต่าง ๆ โดยดึงผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศและการน าภาคเอกชนเข้า
มาร่วมมือ โดยมีทั้งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย 
ผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และให้
เอกชนน าไปต่อยอดเป็นธุรกิจ รวมถึงการให้
ความส าคัญกับนโยบายการศึกษาซึ่งสะท้อน
ได้จากอันดับมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับ
ของ บริษัท ควอกควอเรลลี ไซมอนด์ (QS)  
ในปี  2017-2018 มหาวิทยาลัยจากทวีป
เอเชียอยู่ ในกลุ ่ม  20 อ ันด ับแรก 2 แห ่ง  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
ทั ้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
นันยาง (NTU) อยู่อันดับที่ 11 ของโลกและ
อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่  1 ข อ ง เ อ เ ชี ย  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 15 
ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชีย ส่งผลให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถผลิตก าลังคน
คุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยมีการวางแผนการผลิตการท างานอย่าง
เป็นระบบการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และ



ที่ส าคัญประชาชนของสิงคโปร์มีความ
ตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (Active Citizen) 
  โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีนโยบายการ
พัฒนาประเทศไปสู่ การเป็น “Smart Nation”  
โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เ พ่ือมา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น 
โดยเป้าหมายของการพัฒนาเมือง นอกจาก
จะท าให้คนในประเทศใช้ชีวิตอย่างสะดวก 
สบายแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดสนใจในการ
ดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาอยู่และ
ท างานในประเทศสิงคโปร์มากขึ้นอีกด้วย 
สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์ให้ความส าคัญและ
ตื่นตัวในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและก้าวล้ าด้านเทคโนโลยีไปอย่าง
มากแล้วก็ตาม ส าหรับประเด็นที่ได้จากการ
เรียนรู้ผ่ าน Smart Nation ของสิงคโปร์ 
โดยเริ่มจาก Digital Transformation คือ
การเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ให้เข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนทุกคน และเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจและการสร้างสังคมให้มี
ความแข็งแกร่ง  

 

จุดแข็งที่ ส าคัญยิ่ ง อีกประการหนึ่ งคือ  
การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการ
วางแผนและการจัดท านโยบายจากข้อมูล 
ที่ถูกต้องแม่นย า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการก าหนดนโยบายจากความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดยสิงคโปร์มีการลงทุนใน
เรื่ อ ง  Platform ในการ เ ชื่ อมต่ อข้ อมู ล
ระหว่างประชาชนกับภาครัฐอย่างมาก  
การสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ รวมถึง
การสร้างพ้ืนที่การท าความดีผ่านแอปพลิเคชัน 
ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อข้อมูลโครงการหรือ
กิจกรรมดี ๆ และการให้ประชาชนสมัครเป็น
จิตอาสาผ่ านแอปพลิ เคชัน  สิ งคโปร์ ใช้
รูปแบบการพัฒนาประเทศด้วยการน า
เทคโน โลยี มา ใช้ ในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์



สูงสุด และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น การขับเคลื่อนประเทศ
สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart Nation โ ด ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ อาทิ การสร้าง Smart 
Community ผ่ านการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ คือ Smart Government + 
Smart Business + Smart Citizens การใช้
เทคโนโลยีช่วยในการท างานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีการเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลกันเพ่ือ
สร้ างสั งคมอั จฉริ ยะ Smart Transportation  
ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงระบบ
การจราจรให้ดียิ่งขึ้น และมีแอปพลิเคชันใน
การค านวณระยะเวลาการเดินทาง และเลือก
รูปแบบการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว
ที่สุด Smart Healthcare มีแอปพลิเคชัน
ช่วยเหลือฉุกเฉิน มีระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Tele- health) เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเอง เช่น วัดความ
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์จะให้
ค าแนะน าต่าง ๆ และส่งผลกลับมาได้ทันที 
จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยภาครัฐ
ของสิงคโปร์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน 
เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ใช้และเหมาะสมกับ
ประชาชนแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนสิงคโปร์มีความรู้ ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสูง  

การประยุกต์ ใช้กับประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบใน
การขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้ก้าวไปสู่ประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ด้วยการ
ยกระดับและสร้างฐานเศรษฐกิจ ในด้าน 
ต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าและ



ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และ
ก าหนดเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย บนการ
พัฒนาที่ค านึงถึงความยั่งยืนและมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 
2544) ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ยัง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยตระหนัก
ว่าคนไทยที่มีคุณภาพจะน าพาประไทยไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามร่างยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อย่างไร
ก็ตาม คนไทยทุกกลุ่มวัยยังคงมีปัญหาใน
เชิงคุณภาพหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา 
ทักษะภาษา ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่ า 
คุณธรรม จริยธรรม และปัญหาสุขภาพ อาทิ 
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในกลุ่มเด็กแรกเกิด
และปฐมวัย  
  ดังนั้น  การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นประเด็น
ท้าทายการพัฒนาที่ส าคัญ จะต้องเร่ง
ด าเนินการอย่างจริงจัง ประกอบกับปัจจุบัน
โลกก าลังก้าวเข้าสู่ยุค Disruptive Technology  
ไม่ว่าจะเป็น Mobile technology, Internet of 
Things, Cloud, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์, 
ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมบนเทคโนโลยีร ูปแบบใหม่ 
ซึ ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิมและยังส่งผลต่อการเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิต 
และรูปแบบการท างาน  โดยธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาท่ีมีการเติบโต
และมีมูลค่าการตลาดแซงหน้าธุรกิจประเภท
เดิมอย่างเช่น ธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจธนาคาร 
ขณะเดียวกันธุรกิจ Startup จะเติบโตขึ้น
อย่างมาก อีกทั้งจะเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ยัง 
ไ ม่ เ ค ย มี ใ น อดี ต  เ ช่ น  Data scientist, 
Artificial  Intelligence specialist รวมถึง
การเพิ่มจ านวนงานที่มีลักษณะไม่ประจ า
มากขึ้น ขณะเดียวกัน จะท าให้หลายอาชีพ
อาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด จะมีผลกระทบต่อแรงงานและ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าจากโอกาสการ
เข้าถึงเทคโนโลยีของประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
ต่างกัน ท าให้แรงงานที่มีทักษะสูงและมี
ความสามารถเฉพาะทางจะโอกาสและ
ช่องทางในการสร้างรายได้สูงขึ้น ในขณะที่
แรงงานทักษะต่ าจะว่างงานจากการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่  ส่งผลให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนเพ่ิมข้ึน  
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  เป็นเรื่องที่ ต้องอาศัย
ระยะเวลาและต้องมีการด าเนินการอย่าง



ต่อเนื่อง จากการเรียนรู้จากสิงคโปร์ทุกภาค
ส่วนต้องให้ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพคนไทยให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้างสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
โดยสร้างกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เหมาะสม
และมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ดี  ให้
ประชาชนทุ กกลุ่ มมี โอกาสพัฒนาตนเอง 
อย่างเต็มศักยภาพ   ผ่านการมีส่วนร่วมจากคน
ทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา สื่อ ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เ พ่ือใช้ ในการวางแผน
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล การพัฒนาทักษะยกระดับ
การศึกษา ทักษะและสมรรถนะผู้เรียนโดยการ
เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงผ่านความ
ร่ วมมื อระหว่ างสถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย การพัฒนาคนไทย
ทุกคนให้มี ความสามารถในการ เข้ าถึ ง
เทคโนโลยี และสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการ
พัฒนาประเทศไทย คือ การสร้างจิตส านึกที่ดี
ตั้งแต่เยาว์วัยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน หากคนไทยตระหนักรู้และ

ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประเทศ
ไทยจะเจริญก้าวไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก 
 
 


