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 สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม นับตั้งแต่แยกตัวจาก
ประเทศมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ใช้เวลา
เพียง 50 ปี ในการพัฒนาประเทศ จนก้าวขึ้นสู่
การเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
และเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าทางนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก  
 จากสถิติของธนาคารโลกพบว่าในช่วง 
50 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ของสิงคโปร์เติบโตโดยเฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ 
10 ซึ่ งกล่าวได้ว่า  สู งที่สุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 20 และ
ทัดเทียมประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาของการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในอดีต เช่น เดนมาร์ก 
สวีเดน แคนาดา และเนเธอร์แลนด์  
 ความส าเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิ จ  
ดังกล่าว ส่วนส าคัญเป็นผลมาจากการส่งเสริม 
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วยเหตุที่รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและ 

ไม่อาจพ่ึงพิงการพัฒนาในสาขาที่ต้องพ่ึงพา
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้มากนัก ดังนั้น 
จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เ พ่ื อ เป็ นต้ นทุ น ในการ พัฒนาประ เทศ 
มาโดยตลอด  
 รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเท่าเทียมกันและมีการปฏิรูปคุณภาพ
ระบบการเรียนการสอนของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งให้
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  
และสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้
กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ พร้อมทั้งให้ความส าคัญ 
กับการส่ ง เส ริ มการศึ กษาสายอาชี ว ะ  
เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีทักษะและประสิทธิภาพ
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่อไป 
 ใน  พ .ศ .  2557 รั ฐบาลสิ งค โปร์
ประกาศแผนการด าเนินนโยบายหลักเพ่ือ
พัฒนาประเทศให้ เป็น “Smart Nation”  
ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย



มาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนรัฐและ
ตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชน  โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ สร้างสังคมที่มี
ความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสิงคโปร์ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ระดับโลก ซึ่ งรัฐบาลสิงคโปร์ 
ได้เล็งเห็นว่า การจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวไดน้ั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือ การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ (Smart 
Citizens)  ด้ วยการ พัฒนาและยกระดับ
การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong - Learning) 
 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงมุ่งด าเนิน
นโยบายที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจ
และมีโอกาสในการศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิต 
เพ่ือให้พลเมืองมีทักษะความสามารถเท่าทันโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นล าดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล 
ชุมชนเมือง จนถึงระดับชาติ  โดยมีการ
ด า เ นิ น น โ ย บ า ยแ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ 
ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดดังกล่าวมากมาย  
 โครงการที่มีความโดดเด่นมากโครงการ
หนึ่งคือ โครงการ “SkillsFuture” เป็นนโยบาย
ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีโปรแกรมการ

พัฒนาที่ครอบคลุมพลเมืองในทุกระดับ 
ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง 
วัยท างาน เน้นหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ  
4 ประการคือ  
 1)  กา ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ า น ก า รศึ กษ า  
การฝึกงานและอาชีพ  
 2)  การ พัฒนา โ ดยร วมทั้ ง ร ะบบ
การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
 3)  ส่งเสริมให้นายจ้างพัฒนาอาชีพ
ผ่านความช านาญ ทักษะ และการเรียนรู้  
 4)  สนับสนุนและส่ งเสริมวัฒนธรรม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ในกรณีของโครงการส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่น่าสนใจคือ โครงการ Individual 
Learning Portfolio (ILP) ซึ่งเป็นระบบการ
ประเมินลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยในการวางแผนการศึกษา การฝึกอบรม  
และแนะแนวอาชีพอย่างครบวงจรผ่านระบบ
ออนไลน์ ขณะเดียวกันยังสามารถค้นหา
ความสนใจ ความถนัด แนวทางการเรียนรู้ 
ตลอดจนการฝึ กอบรม พัฒนาทั กษะ ที่
เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 



 ส่วนโครงการส าหรับลูกจ้างวัยท างาน
ที่ส าคัญคือ โครงการ “Skills Future Credit”  
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นโครงการ 
ที่ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ) ในการ
ส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์มีโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือขจัดช่องว่างของ
ทักษะอาชีพ (Skill gab) โดยให้สิทธิแก่ชาว
สิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับ 
“Skills Future Credit” คิดเป็นเงิน 500 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 12,500 บาท) เป็น
เครดิตที่ไม่มีวันหมดอายุ และรัฐบาลจะเพ่ิม
เครดิตให้เป็นระยะ โดยสามารถน า “Skills 
Future Credit”  ไป ใ ช้ ใ น การฝึ กอบรม
เพ่ิมเติมจากหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 
ต่าง  ๆ ที่ รั ฐบาลเห็นชอบและได้ ให้ เงิน
ช่วยเหลือสมทบอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้มีจ านวน
มากถึง 12,500 หลักสูตร 
 นอกจากนี้ยังมี โครงการ Continuing 
Education and Training (CET) Masterplan  
ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยรวมคือระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูง การฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเน้นความร่วมมือกันระหว่าง
นายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม สหภาพและ
ศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้พลเมืองชาวสิงคโปร์สามารถตอบรับกับ 
การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 อย่างไรก็ตาม รั ฐบาลสิงคโปร์ยั ง
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้น
ภายในประเทศ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์หรือ
ห้องสมุดต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
ยังหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของภาค
ประชาสั งคม เ พ่ือเป็นกลไกขับเคลื่ อน
กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวอย่างกลุ่มทางสังคมที่มีบทบาทโดดเด่น 
คือ NUS Literary Society ซึ่งเนน้กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม รักการอ่านในหมู่
ชาวสิ งคโปร์  และกลุ่ม  Book and Beer  
ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์
และสาระความรู้จากสิ่งที่อ่าน 
 กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์นั้น ให้ความ 
ส าคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคม แห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
คนเกิดจิตส านึกในการพัฒนาทักษะของ
ตนเอง ควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 จากแนวทางการด าเนินนโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ดังกล่าว สามารถน ามาถอดบทเรียน
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของไทยได้ ดังนี้ 
 1)  รัฐควรวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการศึกษา ควบคู่กับการส่ง เสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาก าลั งคนที่ สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
 2)  มีหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบดู แล
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น เมือง 
จนถึงระดับชาติ และควรมีการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกของคนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้คนเกิดความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าความส าคัญ และความจ าเป็นของการ
พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3)  สร้างแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง เพ่ือเปิดโอกาสให้คน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ 
ด้ วยรูปแบบที่ มี ความหลากหลายและ
เหมาะสมตามความต้องการ ความสนใจ 
และความถนัด รวมทั้งควรพัฒนาทรัพยากร

การเรียนรู้ที่ มีอยู่ ในสั งคมให้ เป็นแหล่ ง 
การเรียนรู้ 
 4)  ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นต่อผู้ศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึง 
ก าลังคนในตลาดแรงงาน เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมทักษะ
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ตนเอง และเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้นอกจากนี้ 
ควรให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสายอาชีวศึกษา เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มี
ความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 5) การจัดการองค์ความรู้ 
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมาจาก
การวิ เคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่หรือ
ชุมชนอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความ
ต้องการของประชาชน และบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมของพ้ืนที่หรือชุมชนนั้น ๆ 
โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้  ควรมีการ
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ของคนในชุมชน ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( Creative Thinking)  



อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 6)  ควรสร้างภาคีเครือข่ายและสร้าง
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของการ
พัฒนาองค์ความรู้ การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้  และพัฒนาเป็นเครือข่ ายสั งคม 
แห่งการเรียนรู้ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และชุมชน 
 กล่าวโดยสรุป หัวใจส าคัญของพัฒนา
ประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถเพียงพอและ
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของประเทศ 
ทั้ งยั งต้ องอาศัยการบู รณาการจากทุ ก 
ภาคส่วนในสั งคม ไม่ว่ าจะเป็นภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือที่ประเทศจะสามารถพัฒนาต่อไปได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 
 

 


