
แนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 

อภิญญา ปิ่นแก้ว   
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 สิงคโปร์นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ความเจริญสูงสุดแถวหน้าของโลก ถึงแม้ว่า
สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
และมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่ด้วยสถานที่ตั้งที่เป็นเมืองท่า ประกอบกับ
รัฐบาลมีความเข้มแข็ง มีนโยบายที่ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท า
ให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่ส าคัญ  
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าหลักในแถบเอเชีย 
และกลายเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยที่ท าให้สิงคโปร์
ประสบความส าเร็จได้แก่ 
 ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและ
คุณธรรมของภาครัฐ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง และมีปัญหาทางด้านการคอร์รัปชั่น 
ค่อนข้างน้อย ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ 
และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ 
สามารถด าเนินนโยบายระยะยาวได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว  

 ภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเดินเรือ 
เนื่องด้วยการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นธุรกิจ
ส าคัญของนานาประเทศ เมื่อมีการเดินเรือ
ทางไกลมาจากประเทศต่าง ๆ เรือขนส่ง
สินค้าจ านวนมากจะมีจุดแวะพักที่สิงคโปร์ 
จึงท าให้เกิดการจ้างงาน มีการหมุนเวียนเงิน
ภายในประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ 
ในประเทศเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี 
 บุคลากรมีความสามารถและระเบียบ
วินัยสูง คืออีกหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้
สิงคโปร์ก้าวไปสู่ความส าเร็จ โดยมีการ
พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประชากร
กลุ่ ม เยาวชนและนักศึกษา  ซึ่ งสิ งคโปร์ 
มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาสูง
เป็นอันดับ 2 รองจากงบประมาณด้าน
การทหาร เนื่องจากเป็นประเทศที่ ไม่มี
ทรัพยากรมากนัก รัฐบาลจึงมุ่ งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ
แข่งขัน เป็นคนมีระเบียบวินัยสูง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ท าให้
องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์ทั้ งภาครัฐและ



เอกชนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มี
แผนพัฒนาประเทศ Intelligent Nation 
2015 เป็นนโยบายเพ่ือวางรากฐานระบบ 
สื่อสารและสารสนเทศของประเทศให้แข่งขัน
ได้ในระดับโลก โดยการมีพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ทันสมัย ประกอบกับ
ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เ พ่ื อ ก้ า ว สู่  “ Smart Nation”  โ ด ย น า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์และปรับใช้
เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things : IoT)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ everyone, everything, 
everywhere and all the time (E3A)  
ซ่ึงหมายถึง ทุกคนจะได้เข้าถึงและรับบริการ
ทุกอย่างที่ต้องการ ครอบคลุมทุก พ้ืนที่
ตลอดเวลา เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน ปรับแก้ปัญหาด้านการคมนาคม 
ความแออัดของประชากร ความชราภาพของ
ประชากร และด้านการสาธารณสุข เพ่ือให้
สิงคโปร์เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าท างาน และเต็ม
ไปด้ ว ยค ว า มสุ ข  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สิ ง ค โ ป ร์ 
ได้ด าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็น Smart Nation ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ดังนี้ 

 Smart Housing Development 
Board (HDB) โดยหน่วยงานดูแลที่อยู่อาศัย
ของประชาชน จะบริหารจัดการเมืองและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย  มีการวางยุทธศาสตร์เมือง
ที่มีความก้าวหน้าทันสมัย เ พ่ือปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีและมีความสุข  
โดยมีการกระจายความเจริญไปในแต่ละ
พ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่อยู่อาศัย สถานศึกษา สถานที่
ท างาน สวนสาธารณะ โรงพยาบาล จุดขนส่ง
สาธารณะ และห้างสรรพสินค้าหรือร้าน
สะดวกซื้อ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลดความ
แออัดและการกระจุกตัวของความเจริญ 
นอกจากนี้ ยั งจัดให้ประชาชนที่มีความ
หลายหลากทางเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลเซีย 
อินเดีย และเชื้อชาติอื่น ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุขและสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาด
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตามท้องถนนจะไม่มี
ขยะหรือรถเข็นจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้า 
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เกือบ
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่บนพ้ืนดินของสิงคโปร์  
ถูกปกคลุมไปด้วยพ้ืนที่สี เขียว ถึงแม้จะมี
อุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ในช่วง
เวลากลางวันยังคงรู้สึกเย็นสบายในขณะที่
เดินทางกลางแจ้ ง  รวมถึ ง เป็น เมืองที่มี 
ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เนื่องจาก
ภาครัฐมีการจัดการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 



สีเขียว การใช้กฎหมายที่เข้มงวดในการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ ประกอบกับ
ประชาชนมีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมสูง จึงท าให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่
สวยงามและน่าอยู่เมืองหนึ่ง 
 Smart Mobility สิงคโปร์มีการจัดการ
ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการ
เ ดิ น ท า ง ข อ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง ส า ธ า ร ณ ะ 
ทุกประเภทและให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
มีระบบรถไฟฟ้าที่มีความยาวเกือบ 160 
กิโลเมตร เชื่อมโยงพ้ืนที่ทางเหนือ ใต้ ตะวันออก 
และตะวันตก เป็นเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ท าให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใน
สิงคโปร์มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงมาก เพราะสามารถเข้าถึงย่านส าคัญ ๆ 
ของสิงคโปร์ได้เกือบทุกจุด มีระบบขนส่งที่
ตรงเวลา สร้างความสะดวกในการเดินทาง  
จึ งท า ให้ประชาชนนิยมใช้ ระบบขนส่ ง
สาธารณะมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะ การจราจรติดขัด 
สามารถก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการ
เดินทางได้  นอกจากนี้สิงคโปร์ยังใช้บัตร  
EZ- Link Card ในการ เดินทางโดยสาร
รถไฟฟ้าและรถประจ าทางทุกเส้นทาง อีกทั้ง
ยังสามารถใช้บัตรใบเดียวกันในการซื้อของ
ตามร้านสะดวกซ้ือได้อีกด้วย 
 โครงการพัฒนา Application ต่าง ๆ 
เช่น My transport Application เป็น 

Application ที่ช่วยวางแผนการเดินทาง 
แสดงหมายเลขรถประจ าทาง หรือเส้นทาง
การไปยังจุดหมายปลายทาง และการส่ง
สัญญาณเตือนก่อนถึ งสถานีปลายทาง 
ให้ผู้ใช้บริการทราบ เป็นต้น  
 Smart Healthcare ทางโรงพยาบาล 
Changi General Hospital ได้มี การออก 
แบบวางแผนพ้ืนที่การท างานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ เข้ามารับบริการ 
กั บทา ง โ ร งพยาบาล  มี ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ตรวจสอบอาการทางโทรศัพท์ บริการให้
ความรู้และการดูแลสุขภาพผ่านทีมพยาบาล
ผู้ดูแลทางโทรศัพท์ เพ่ือลดภาระของผู้ป่วย 
ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
มีการน านวัตกรรม โดยใช้หุ่นยนต์มาช่วยใน
การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ 
ผู้ป่วย รวมถึงทางโรงพยาบาลยังมีการออกแบบ
ห้องพักให้เสมือนเป็นบ้านของผู้ป่วย เช่น  
มีห้องครัว ห้องนั่งเล่นดูโทรทัศน์ และสวนหย่อม
ขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมและการ
เคลื่อนไหว ช่วยให้ร่างกายมีการฟ้ืนฟูได้
รวดเร็ว และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาให้ดียิ่ งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังให้
ความส าคัญกับประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้
ทดสอบระบบมอร์นิเตอร์ผู้สูงอายุในบ้าน ติดตั้ง 
Home Sensors เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว 
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หากเกิดความผิดปกติจะส่งสัญญาณเตือนไป
ยังลูกหลานหรือญาติได้ทันที 
 โครงการต่าง ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้
ด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียง
บางส่วนที่อยู่ในแผนพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็น Smart Nation อย่าง
เต็มรูปแบบ เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวคิดและ 
กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์  
จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญ
กับประชาชน โดยบริหารประเทศภายใต้
แนวคิด People – Centric มุ่งเน้นประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีการวางแผนและบูรณาการ 
การด าเนินงานโดยมองภาพองค์รวม เชื่อมโยง 
การแก้ปัญหาในแต่ละจุด น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาปรับใช้  ( IoT) มีการรวบรวม
ข้อมูล (Big data) จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาการบริการภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ  
 จากโครงการต้นแบบของสิงคโปร์ 
ประเทศไทยสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริการภาครัฐได้ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยมีความแออัดของ
ประชากรและความเจริญกระจุกตัวอยู่ 
ตามเมืองหลวงและชุมชนเมืองต่ า ง  ๆ 
เนื่องจากไม่มีการจัดวางผังเมืองอย่างเป็น
ระบบ  คว าม เ จ ริญ เข้ า ถึ ง ชุ มชน เมื อ ง 

อย่างไม่เท่าเทียมกัน ท าให้เกิดการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตพ้ืนที่
ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น เมื่อในเขต
เมืองมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น 
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหา
ความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ท างาน 
ในเขตเมือง ปัญหาการจราจรติดขัด และ
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐจึงควร
มีการวางผังเมืองในเขตพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นใหม่
หรือยังไม่มีความหนาแน่นของประชากรและ
สิ่ งปลูกสร้าง เริ่มจัดท าแผนการบริหาร 
จัดการเมือง ก าหนดให้มี พ้ืนที่อยู่อาศัย 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน สวนสาธารณะ 
โรงพยาบาล จุดขนส่ งสาธารณะ และ
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ในสัดส่วน 
ที่พอเหมาะ โดยอาจจะเริ่มจากพ้ืนที่ปริมณฑล หรือ
พ้ืนที่ต่างจังหวัดที่เริ่มมีการขยายตัว เพ่ือเป็น
การวางรากฐาน ลดการกระจุกตัวและ
กระจายความเจริญไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมถึงมีการส ารวจและจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ระบบประปา  
ระบบไฟฟ้า และระบบการจัดการของเสีย  
ให้ครอบคลุมเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันของประชากร 
แต่ละพ้ืนที่มากขึ้น  และเพ่ือเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไปใน
ระยะยาว  



 2. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการ
พัฒนาระบบการขนส่งเป็นจ านวนมาก แต่
โครงการขนส่งต่าง ๆ ยังเป็นเพียงการอ านวย
ความสะดวกเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่ง หน่วยงาน
ภาครัฐด้านการคมนาคมควรมีการวางแผน
พัฒนาการจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้มี
ความครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกจุดส าคัญ 
เช่น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ 
สนามบินดอนเมือง มีการวางแผนก่อนการ
ด าเนินการก่อสร้าง โดยค านึงถึงความสะดวก
ในการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายเส้นทาง
ระหว่างประเภทด้วย เนื่องจากหากมีการ
ด าเนินการสร้างระบบขนส่งเป็นเพียงบางจุด 
แต่ไม่ได้ค านึงถึงการเดินทางในภาพรวมที่
จ ะต้ อ งมี กา ร เปลี่ ยนถ่ า ย เ ส้ นทา งของ
ประชาชน ก็จะท าให้โครงการที่จัดสร้างไม่
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
ควรมี การร่ วมมือระหว่ างระบบขนส่ ง
สาธารณะ จัดท าบัตรโดยสารที่ใช้ได้กับระบบ
ขนส่ งทุกประเภท เช่น รถไฟฟ้า BTS MRT  
รถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก ให้ แก่ ประชาชน  
ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมถึงมีการ
พัฒนาการบริ ก า รขอ ง เ จ้ า หน้ าที่ ใ ห้ มี
มาตรฐาน ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
เป็นหลัก หากสามารถปรับปรุงได้ตามแนวทาง
ดังกล่าว จะท าให้ประชาชนเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ช่วยลดปัญหา

การจราจรติดขัด ลดมลพิษ และการสูญเสีย
พลังงานจากสภาพปัญหารถติด ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้า
มายังประเทศไทยมากขึ้น 
 3. สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขหรือสุขภาพของผู้สูงวัยจึงเป็นอีก
หนึ่งประเด็นส าคัญ ที่ภาครัฐจะต้องเตรียม
รับมือและหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยใน
การรักษา มีการจัดเก็บประวัติและข้อมูลของ
ผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์แทนการเก็บใน
รูปแบบแฟ้มประวัติ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประมวล
ผลการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควร
มีการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษา
และให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์และ
ทางโทรศัพท์  มีการจัดท า  Application  
ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีความเข้าใจ
และสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ใน
เบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาความ
แออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล และ
ช่วยลดปัญหาการเดินทางของผู้สูงอายุที่
อาจจะเคลื่อนไหวล าบากเพ่ือมาพบแพทย์ 



รวมถึงท าให้ผู้สู งวัยรู้สึกว่าสามารถดูแล
ตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวสู่ Thailand 
4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันเพ่ือให้
ประเทศไทย ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ลดความเลื่อมล้ า
ของรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นและเกิดความเท่าเทียม 
ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เ พ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  
 จากการที่ได้ไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็น “Smart Nation” จึงได้น า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จัดท า
เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กร ภาคราชการ และ
ประเทศไทย ดังนี้ 
 1. การน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
และสื่อดิจิทัล (IoT) มาปรับและประยุกต์ใช้
ในการบริการของภาครัฐ เพ่ือช่วยในการ
ท างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน 
การท างาน และประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น  

 2. การรวบรวมข้อมูล (Big data) ที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ น ามาเป็นแหล่งข้อมูล
ในการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงและแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การด า เนินงานและประยุกต์ ใช้ ในส่ วน
ราชการและองค์กรต่าง ๆ  
 3. การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน 
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการน าผลการศึกษา 
วิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการ
ท างาน การให้บริการสาธารณะ และการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจ เพ่ือให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. การให้ความส าคัญกับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
รวมถึ งระบบการศึกษาสายอาชีพและ
การศึกษานอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีการศึกษาเรี ยนรู้ อย่ า งต่อ เนื่ องทั้ ง ใน 
และนอกห้องเรียน มีการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านความรู้และทักษะ
ในการท างาน เพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เตรียมพร้อมทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 หากประเทศไทยมีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้



ในการพัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนา
ประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประสานความ
ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น 
ประชาชน และสถาบันการศึกษา ประกอบ
กับทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการบูรณา
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ประเทศไทย
จะสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศผู้น าในด้าน
เศรษฐกิจได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี น าไปสู่เป้าหมาย
การ เป็ นประ เทศที่ เ ติ บ โ ตอย่ า งมั่ น ค ง 
เศรษฐกิจรุ่ งเรืองมั่งคั่ ง และประชาชนมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
 

 
 

 


