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 บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จะต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจน 
ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนมี การตั้ ง เป้ าหมายการพัฒนา
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาประเทศ
ให้เป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ การเร่ง
พัฒนาประเทศสู่ Vision 2020 เพ่ือการหลุดพ้น 
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางของ
มาเลเซีย หรือประเทศไทยตั้งเป้าหมาย 
การ พัฒนาประ เทศไปสู่  Thailand 4.0  
เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี นโยบายการพัฒนาประเทศ 
ที่มีความโดดเด่นของกลุ่มประเทศอาเซียน 
คงหนีไม่พ้น Smart Nation ของสิงคโปร์ 
โดย Smart Nation (ประเทศอัจฉริยะ) เป็น
การพัฒนาประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีที่
ทั นสมั ยม าช่ ว ย สนั บ สนุ น และอ า นว ย 
ความสะดวกให้กับกิจการของภาครัฐและ
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในประเทศ 

เดิมทีสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ 
ที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ เลย 

แม้แต่น้ าดื่มยั งต้องน าเข้าจากมาเลเซีย 
รวมทั้ ง ยั ง เ คยมีปัญหาทุ จ ริ ตคอรั ปชั่ น 
ติดอันดับโลก (สิงคโปร์แยกตัวออกจาก
มาเล เซี ย ในวันที่  9 สิ งหาคม พ.ศ. 2508)  
แต่ในปัจจุบันสิงคโปร์พัฒนาขึ้นมาสู่การเป็น
ประเทศเจริญแล้วที่มีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และการเงินของภูมิภาค ซึ่ งข้อมูลจาก
ธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2559 สิงคโปร์ มี
รายได้ เฉลี่ ยต่อหัวประชากร (GPD Per 
Capita) 52,962.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(ขณะที่ประเทศไทยมีรายได้ เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพียง 5,910.62 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ) อีกทั้งสามารถสร้างสังคมที่มีระเบียบ
วินัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และลด
การคอรัปชั่นจนเหลือน้อยที่สุดในทวีปเอเชีย 
ซึ่งจากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ในปี พ.ศ. 2560 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 6 จากจ านวนประเทศ
ทั้งหมด 180 ประเทศ (ขณะที่ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 96) นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีจุดเด่นอีก
หลายด้าน เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ได้รับการจัด



อันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA จากทุก
สถาบันไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส 
(S&P) หรือ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส หรือ 
ฟิทช์ เรทติ้งส์ การมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนท าให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจใน
สิงคโปร์ และในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์ส่ง
สินค้าออกมากเป็นอันดับ 14 ของโลก ซึ่งคิด
เป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมประมาณ 
373.23 พันล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
โดยรวมประมาณ 236.69 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูลจาก https://www.statista.com) 

โดยสินค้าส่งออกของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เกิด
จากการลงทุนของนานาประเทศโดยเฉพาะ
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งเหตุผลที่ประเทศ
เหล่านั้นเลือกลงทุนในสิงคโปร์ เนื่องจากมีการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและ 
มีความโปร่งใสในการท าธุรกิจสูง  
 ทรัพยากรมนุษย์  คือ รากฐานที่
ยั่งยืนของประเทศ 
 เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่
จ ากัดและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ นาย ลี กวน ยู 
(Lee Kuan Yew) นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศสิงคโปร์ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันและเป็นต้นทุนในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีนโยบายส าคัญ คือ การให้

ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยออกแบบหลักสูตรการศึกษา  
ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา
สายอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อนโยบาย
การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยจัดสรรงบประมาณ 
ด้ านการศึ กษาสู งประมาณร้อยละ 20  
ของงบประมาณภาครัฐในแต่ละปี ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ปฏิรูปคุณภาพของ
ระบบการศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติด้วยจุดแข็งด้านการศึกษา 5 
ด้ า น ห ลั ก  ไ ด้ แ ก่  ( 1)  บุ ค ล า ก ร ค รู ที่ มี
คุณภาพสูง (2) การเรียนการสอน 2 ภาษา 
มุ่งเน้นวางระบบการศึกษาให้ประชาชน 
ทุกคนต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ นอกเหนือจากการใช้ภาษาจีนหรือภาษา
ทมิฬ (3) โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม (4) 
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ (5) 
ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น สามารถถ่ายโอน
นักเรียนระหว่างสายวิชาชีพกับสายสามัญ  
เพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้น ในการเรียน  
 สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ นป ร ะ เ ทศ ที่ มี ร ะบ บ
การศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากผล
การประเมินคุณภาพระบบการศึกษาระดับ
นานาชาติ เช่น โครงการประเมินผลนักเรียน



ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับทางการศึกษาจากการสอบ 3 วิชา 
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน 
ในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี (ประเมินทุก 3 ปี) 
โดยปี 2558 สิงคโปร์ได้คะแนนสอบเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกทั้ง 3 วิชา (จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 70 ประเทศ)  
ส่วนประเทศไทยมี อันดับต่ ากว่า 50 ทั้ ง  
3 วิชา หรือโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึ กษาคณิตศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ (Trends in International 
Mathematics and Science Study: TIMSS)  
ซึ่ งประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(ประเมินทุก 4 ปี) โดยปี 2558 กลุ่มนักเรียน
สิงคโปร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษา
ปี ที่  2 ได้ ค ะแนน เป็ น อันดั บ 1 ทั้ งวิ ชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (จากประเทศ 
ที่เข้าร่วมประเมิน 39 ประเทศและรัฐที่เข้า
ร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐ) ส่วนประเทศไทยใน
ปี 2558 เข้าร่วมการประเมินเฉพาะนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ได้
อั น ดั บ ที่  2 7  แ ล ะ วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
ได้อันดับที่ 26 นอกจากการศึกษาในระดับ 
พ้ืนฐานแล้ว สิงคโปร์ยังสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

พิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดต่าง ๆ  เช่น พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of 
Singapore) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ของชาติอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ประวัติการ
ก่อตั้งไปจนถึงเรื่องวัฒนธรรมประจ าชาติหรือ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library 
Singapore) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนให้กับประชาชน 
 สิ ง ค โ ป ร์ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ป ลู ก ฝั ง
จิตส านึกและค่านิยมที่ดี ให้แก่ประชาชน
ตั้งแต่วัยเด็ก โดยมุ่งเน้น 4 พ้ืนฐานส าคัญ 
ได้แก่ (1) ความมีระเบียบวินัย (2) การเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบัน 
Internet สามารถท า ให้ เกิดการ เรี ยนรู้ 
ได้ตลอดเวลา (3) การท างานเป็นทีม และ 
(4) การรักและเคารพในชาติ สิงคโปร์เชื่อมั่น
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพและจะกลายเป็นรากฐาน 
ที่แข็งแรง และพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 นอกจากนี้ จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ความสามารถการแข่งขันในการดึงดูด พัฒนา 
และรักษาคนเก่งทั่วโลก (Global Talent 
Competitiveness Index) ประจ าปี  พ.ศ. 
2561 สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่ม
เพาะคนเก่ งมีพรสวรรค์ เป็นอันดับที่  2  
ของโลกรองจากสวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็น



อันดับที่  1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่  5 
(สิงคโปร์เป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชื่อติด 10 
อันดับแรก) ตอกย้ าถึงระบบการศึกษาที่
แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้าง
แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความ
หลากหลายของประเทศ (ขณะทีป่ระเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก) ดัชนีดังกล่าว
ประเมินจากศักยภาพของ 119 ประเทศใน
การดึงดูด พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถไว้ ในประเทศ  
โดยประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ 
ครั้งนี้ล้วนมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ 
กล่าวคือ มีระบบการศึกษาที่ดี มีระเบียบ
และกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เอ้ือต่อการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงให้ท างานในประเทศ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อน
ประเทศ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มี
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
ประชาชนสิงคโปร์สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่
ช่วยพัฒนาชาติให้เติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่ า ง ร วด เร็ ว  จ ากการจั ด อันดั บดั ชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: 
GII) ซึ่งเป็นการวัดความสามารถด้านนวัตกรรม 
ของแต่ละประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 127 ประเทศ
ทั่วโลก (ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 

51) และสิงคโปร์ถือเป็นประเทศชั้นน าด้าน
นวัตกรรมอันดับ 1 ทั้งของทวีปเอเชียและใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความส าคัญ 
ต่อการสร้างชาติสู่ Smart Nation เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและชีวิต 
ประจ าวันมากขึ้น และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอด ผลิตภัณฑ์ทันสมัยเกิดใหม่ขึ้นเรื่อย  ๆ
สิงคโปร์เล็งเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่มา
พร้อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน 
ได้ วางแนวความคิ ดที่ จะน าเทคโนโลยี 
มาสร้ างความได้ เปรียบให้กับประเทศ  
โดยพัฒนาให้สิงคโปร์เป็น Smart Nation 
ด้วยแนวคิด Connecting everyone, everything, 
everywhere and all the time ห รื อ 
“เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง ทุกที่ และทุกเวลา” 
ผ่านการน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงทุกสิ่ง 
ทุกอย่ าง  เ พ่ือสร้ า งคุณภาพชี วิตที่ ดี แก่
ประชาชน สร้างสังคมที่ปลอดภัย และที่
ส าคัญ คือ สร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริม
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย Smart Nation 
สิงคโปร์ ได้วางฐานรากที่จ าเป็นไว้นานแล้ว  
โดยการวางรากฐานระบบสื่อสารและสารสนเทศ
ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม พร้อมกับให้



ความส าคัญต่ อ ก า ร พัฒนาอ งค์ ค ว าม รู้
ประชาชนในด้านเทคโนโลยี ท าให้สิงคโปร์
กลายเป็นประเทศที่ความเร็วของระบบและ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงอันดับต้น ๆ ของโลก  
เกิด Connectivity หรือระบบอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยงเสมือนเครือข่ายเดียวกัน และ
สิงคโปร์ยังน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกระบบ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น  
การขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น 
 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
ก้าวไปสู่  Smart Nation ของสิงคโปร์ คือ 
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เช่น บริษัททางด้ านเทคโนโลยี  Apple, 
Microsoft, Google ห รื อ  IBM บ ริ ษั ท 
รถยนต์  Tesla มหาวิทยาลั ย Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) รวมไปถึง
ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยี IT 
เป็นตัวขับเคลื่อน ภาคเอกชนเหล่านี้จะเป็น
ตัวแปรส าคัญในการสร้างนวัตกรรมจาก
ฐานข้อมูลมหาศาลที่ภาครัฐจัดเก็บไว้ และน า
เทคโนโลยีพร้อมข้อมูลเหล่านี้มาสร้างรายได้
ในเชิงพาณิชย์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์พร้อม
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในทุกด้าน ทั้งเงินทุน
และวางกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุนจาก
ต่างชาติ อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ในการต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้ า ง พ้ืนฐานที่ ดี ห รื อแรงงานที่ มี
ศักยภาพ  
 ส าหรับการยกระดับความทันสมัยแบ่ง
ออกเป็นหลายโครงการที่จะช่วยให้ชีวิต 
คนสิงคโปร์สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น คือ (1) การติดตั้งเครือข่ายเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์  ทั่ วทั้ ง เกาะสิงคโปร์  เ พ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทุกตัว 
น ามาวิเคราะห์และประมวลผล เช่น สภาพ
อากาศ การจราจร การระบายน้ า ปริมาณ
น้ าฝน อาชญกรรม คิวรถแท็กซี่ ในแต่ละ
ช่ ว ง เ วลา เข้ า สู่ ร ะบบศูนย์ ข้ อมู ล กลา ง  
ซึ่งสามารถประมวลผลได้ทันทีเมื่อต้องการ
ข้อมูลในแต่ละเรื่อง และลงทุนสร้าง Platform  
เ พ่ือจั ด เก็บข้อมูลจ านวนมากเหล่ านั้ น 
นอกจากนี้ ระบบเซ็นเซอร์ยังถูกน ามาใช้ใน
ด้านสาธาณสุข เช่น การติดเซ็นเซอร์ที่แขน
ผู้ป่วยเพ่ือติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยจึงไม่
จ าเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย ๆ (2) ระบบ
บัตรประชาชนแห่งชาติดิจิทัล (Singpass) 
โครงการนี้ก าลังด าเนินการอยู่  ประชาชน
สามารถใช้บัตรในการเข้าสู่ระบบบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ทุกหน่วยงาน เช่น  
การติดต่อระบบราชการ การขออนุมัติ  
การจัดการเอกสารภาษี เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ท าได้ในเวลาอันรวดเร็วและลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ประชาชนได้ด้วย (3) ระบบ E-Service เป็น



ระบบที่สิงคโปร์ก าลังเร่งพัฒนา โดยเป็นการ
เชื่อมโยงระบบประกันสุภาพ ระบบธนาคาร 
หรือแม้แต่การลงคะแนนเสียงของประชาชน 
สามารถท าได้โดยใช้บัตรใบเดียว (4) เตรียม
สิงคโปร์เข้าสู่ประเทศไร้เงินสด เพ่ือลดภาระ
และการบริการที่ไม่จ าเป็นจากการถือเงินสด
และท าให้ การท าธุ รกรรมทางการเงิ น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 บทเรียนจากสิงคโปร์สู่ประเทศไทย 
 ประเทศไทยควรศึกษาและติดตาม
การพัฒนาของสิงคโปร์เป็นประเทศตัวอย่าง 
เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยและเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ การมุ่งเน้นพัฒนา
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 
ประเทศไทยต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
คนไทยควบคู่ไปด้วย ซึ่งจากแนวคิดของ
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ลี เซียน ลุง เคยกล่าว
ไว้ว่าสิงคโปร์จะเป็น Smart Nation ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนั้น มิอาจขาดการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนได้ โดยประชาชนต้องเริ่ม
จากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้มี
องค์ความรู้ที่ จ า เป็น  หากจะน าแนวคิด
ดังกล่ าวมาประยุกต์ ใช้กับประเทศไทย
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย  
(1)  พัฒนาระบบการศึกษาที่กระตุ้น ให้
นักเรียน/นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก

ยิ่ ง ขึ้ น  แ ละต้ อ ง เ น้ น วิ ช า คณิ ตศ าสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ (2) ยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนของครูไทย (สิงคโปร์จะลงทุน
กับการสร้างบุคลากรครูที่มีคุณภาพ โดยจะ
คัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาด้วยผลการ
เรียนที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันครูทุกคนจะต้อง
ผ่ านการอบรมจากสถาบันการศึ กษา
แห่งชาติ) (3) ส่งเสริมทัศนคติและค่านิยม
ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม  
เ พ่ื อ พัฒนาสั งคมไทยให้ เ ข้ มแข็ ง  และ  
(4) ปลูกฝังให้คนไทยไม่หยุดที่จะพัฒนา
ตนเองและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี คนไทยสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
การได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี IT 
สามารถน าความสะดวกสบายสู่ประชาชน 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และช่วย
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น 
สิงคโปร์มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ภายใน 
ประเทศเพ่ือเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และ
ทดสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าหมาย
ไว้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ 
online ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ 



ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ ดังนั้น ภาครัฐของไทย
ควรเร่ งลงทุนในโครงสร้ าง พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีการน าเทคโนโลยี IT มาใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต รวมถึงภาครัฐยังสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทเทคโนโลยี
ระดับสูงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ประเทศให้มากขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงแค่การออก
มาตรการจูงใจทางภาษี เท่านั้น แต่ต้อง
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและ
สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการท าธุรกิจ
อย่างจริงจัง 
 บทสรุป 
 เป้ าหมายส าคัญของสิงคโปร์  คือ  
การพัฒนาประเทศไปสู่  Smart Nation 
(ประเทศอัจฉริยะ) ซ่ึงสิงคโปร์เริ่มต้นจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและมีพ้ืนที่
จ า กั ด  แต่ พัฒนาตน เองสู่ ป ร ะ เทศที่ มี
ศั กยภาพที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอา เซี ยนและ 
อันดับต้น ๆ ของเอเซียได้โดยภาครัฐมุ่งสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ การปลูกฝั งทัศนคติที่ ดี ตั้ งแต่
เยาวชน และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นหลัก  
ในปัจจุบันแม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศสังคม

แห่งเทคโนโลยีอยู่แล้ว ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับที่
ดีมาก แต่ภาครัฐยังคงมุ่งที่จะพัฒนาและ
ยกระดับ เทคโนโลยีของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
ปลอดเงินสดหรือการใช้ระบบ E-Payment 
ให้ ครอบคลุม ในทุกภาคธุ รกิ จ  เป็นต้น  
จากความส าเร็จของสิงคโปร์ดังที่กล่าวมาแล้ว 
เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ประเทศไทยต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญของคุณภาพของคนและ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น การพัฒนาประเทศไทย
ต้องเป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศ ภาครัฐมี
หน้าที่ ส่ ง เสริมและสนับสนุนระบบและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 
ส่วนคนไทยต้องมุ่งพัฒนาตนเอง ก้าวทัน 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเ พ่ือร่วม
พัฒนาประเทศต่อไป 
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