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บทคัดย่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นประเด็นที่นักวิชาการทั่วโลกให้ความส�ำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัด
อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศควบคู่ไปกับกระแสของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และใน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และพลวัตของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ท�ำให้โลกก�ำลัง
ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของนานาประเทศ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์
ความรู้และองค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับเป้าหมายการบริหารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาล้วนอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งสิ้น บทความวิชาการนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์และนโยบายของประเทศในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้เกิดเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันในเวทีโลก ตลอดจนวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวโน้มของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองประเทศ ที่ได้น�ำมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองภายในประเทศ
และเกิดเป็นความได้เปรียบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ประการที่ส�ำคัญ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดอันดับ
ความส�ำคัญและก�ำหนดหรือปรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดท่าทีในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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Abstract

National competitiveness is a significant issue of concern to scholars around the globe
because it is one of the key factors that indicate the progress of the country along with the targets
of sustainable development. Because of the globalization and dynamics and advancement of
technology and innovation, the world is moving towards the digital economy and its transition to
the fourth industrial revolution which will play a vital role in building up the competitiveness of
the nations. The objectives of this article are aiming at reviewing the literature on the knowledge
and components of competitiveness and identifying the linkage or relationship between the level
of competitiveness of the country and the sustainable development management approach. The
government’s policies and strategies were usually based on the development of competitiveness
that enhances the level of national competitiveness; therefore, this study focused on a comparative study on the national human resource management strategies of Singapore and Thailand. This
covered the visions and policies of both countries for the development of human resources in
their respective countries in order to achieve a competitive advantage on the global platform. The
study also included analyzing strategies and trends in the human resource development of Singapore and Thailand that had been used in the development of the country to enhance the capabilities of the citizen within the country to achieve sustainable advantage. The benefits of this study
included the raise awareness of the use of the available resources for maximum benefit and efficiency. Along with the country's sustainable growth and the well-being of the people, the government and related agencies can also serve as a basis for ranking priorities and formulating or adjusting their policies and strategies to align with the country’s aims. It also can be used as a framework
for setting a position in formulating international policies or strategies for the best benefits of the
country.
Keywords: National Competitiveness, Sustainable Development, Human Resources Development,
Singapore, Thailand

1. บทน�ำ
ท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์และพลวัตของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ส่งผลให้ระดับการแข่งขันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในเวทีโลกอย่าง
ชัดเจนในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากปัจจัยการแข่งขันด้านเศรษฐกิจแล้ว กระแสการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการที่ดีหรือการมีธรรมาภิบาลในการบริหารของภาครัฐ  แนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวมของภาคธุรกิจ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา เพื่อเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไม่
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ บทความวิชาการนี้ น�ำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันในระดับ
ประเทศ โดยมุ่งน�ำเสนอแนวคิด องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ รวมถึงผลของการวัดระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศจากองค์กรที่ส�ำคัญที่ใช้อ้างอิงกันโดยทั่วไปในแวดวงวิชาการ และน�ำเสนอแนวความคิดและเป้า
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หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น�ำเสนอโดยจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ตลอดจนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่แสดงให้ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตก้าวหน้าควบคู่ไปกับความอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการสร้าง
สามารถในการแข่งขันของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ในภาพรวม การก�ำหนด
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน�ำเสนอตัวอย่างการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญมากที่สุดประการหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้องค์กรหรือประเทศได้ บทความนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการโดย
การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมมาตรฐานจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถน�ำมาเป็น
ข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการได้แล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักของบุคคลหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงผู้บริหารประเทศ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพราะทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดเริ่มลดลงโดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ พลังงานและทรัพยากรน�้ำ  แต่จ�ำนวนประชากรและความ
ต้องการของโลกกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความสัมพันธ์ของความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจึงเป็นแนวทางที่นานาอารยประเทศควรน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของตน

2. แนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้สภาวะการแข่งขันของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในเวทีโลก ประเทศจะสามารถเติบโตก้าวหน้าต่อไป
ได้อย่างมั่นคง จ�ำเป็นจะต้องมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness)” ซึ่ง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) คือ ขีด
ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การแข่งขันกับ
นานาประเทศ ซึ่งการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันนั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่นและจุดด้อยของประเทศ
ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถน�ำมาประยุกต์ในการพัฒนาประเทศได้ (ศักดิ์
ดา ศิริภัทรโสภณ, 2556) โดยระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี้ นับเป็นตัวชี้วัดทางอ้อม (Indirect
measure) ของระดับของผลกระทบของโลกาภิวัตน์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อ
ทุกประเทศในโลก
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น สถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งได้มีการ
ด�ำเนินการและจัดท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เนื่องจากวิธีการอันดับของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน ในที่นี่ จึงขอ
อธิบายการจัดอันดับของสถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Institution of Management Development: IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum,  WEF) ซึ่งเป็นหน่วย
งานที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและมีการอ้างอิงทางวิชาการจากนานาประเทศ
2.1 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Institution of Management Development, IMD) เป็นหน่วยงานอิสระด้านการศึกษาและพัฒนา ก่อตั้งมากว่า 75 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจาก
นานาประเทศในการเป็นผู้บุกเบิกในการและพัฒนาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมต่อสังคม สถานที่ตั้งอยู่
ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แนวคิดของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ได้แก่ การที่
รัฐบาลและภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม โดยมีเป้า
หมายเพื่อยกระดับความมั่งคั่งให้ประชาชนภายในประเทศ ดังนั้น ขีดความสามารถบนพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าว
จึงเป็นการท�ำให้มาตรฐานการด�ำรงชีพของประชาชนในประเทศสูงขึ้นในระยะยาว (International Institution of
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Management Development, 2020) โดย IMD ได้ท�ำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อ
เนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับของสถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จะมุ่งเน้นการวัดความ
สามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีต่อการแข่งขันใน 4 มิติหลัก โดยมิติแรกเป็นมิติด้านศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economic performance) ซึ่งประกอบด้วย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ
การลงทุนจากต่างประเทศ การจ้างงาน และระดับราคา มิติที่สองเป็นมิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government efficiency) ที่ประกอบด้วย การคลังภาครัฐ นโยบายการคลัง หน่วยงานภาครัฐ การอ�ำนวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ และการศึกษา ส�ำหรับมิติที่สามเป็นเรื่อง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business efficiency) อัน
ประกอบด้วย ผลิตภาพการผลิต ตลาดแรงงาน ตลาดเงิน การบริหารงาน และการปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์  และมิติ
สุดท้ายเป็นมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure) อันประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และค่านิยม โดยรายละเอียดภายใน 4 มิติหลักนี้ จะมีดัชนีที่
เป็นองค์ประกอบและใช้วัดแบ่งย่อยออกไปอีกกว่า 340 ตัวชี้วัด (International Institution of Management
Development, 2019)
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) สถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศมีการจัดล�ำดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันจ�ำนวนทั้งสิ้น 63 ประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ ส�ำหรับผลการจัด
ล�ำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการรับวิกฤตจากโรคระบาดได้ดี โดยสิงคโปร์ครอง
อันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน ทั้งนี้ ปัจจัยเบื้องหลังความส�ำเร็จของสิงคโปร์คือผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากมาตรการทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงระดับการจ้างงานและตลาดแรงงาน
ที่สูง รวมถึงการมีประสิทธิภาพของระบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ได้แก่ การสื่อสาร
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการส่งออกที่มีการเทคโนโลยีในระดับสูง ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 29 ลดลงจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 25 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
บางประเทศได้น�ำเสนอในตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี 2563 ของสถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (IMD)
อันดับ
อันดับ
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
1
1
สิงคโปร์
28
29
เกาหลีใต้
8
2
เดนมาร์ก
22
27
มาเลเซีย
4
3
สวิตเซอร์แลนด์
25
29
ประเทศไทย
6
4
เนเธอร์แลนด์
30
34
ญี่ปุ่น
2
5
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
32
43
อินโดนีเซีย
3
10
สหรัฐอเมริกา
42
43
ฟิลิปปินส์
ที่มา: ดัดแปลงจาก International Institution of Management Development (2020)
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2.2 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF)
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum, WEF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ซึ่งได้จัดการประชุม
ขึ้นทุกปีที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนคร
เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
โดยสมาชิกองค์กรประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีพันธะสัญญาหรือเป้าหมายเพื่อการ
ปรับปรุงสถานะของโลกในด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา และสังคม เพื่อก�ำหนดวาระนโยบายแห่งภูมิภาคและโลก
อีกทั้งเป็นเวทีของการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์บนโลก
และมุ่งมั่นที่จะท�ำให้โลกดีขึ้นด้วยแนวทางที่มีเป้าหมาย สามารถวัดผลได้และให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวอย่างยั่งยืน
สภาเศรษฐกิจโลกได้ประเมินผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทุกปีโดยที่ผ่านมา
ได้ใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitive Index: GCI) ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มใช้
เกณฑ์การประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0, GCI
4.0) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยของประเทศที่ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย (Factors) 12 เสาหลัก (Pillars) และ 123 เกณฑ์ชี้วัด (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2063) ดังนี้
ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements) ที่ส�ำคัญสู่การผลักดัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ เสาที่ 1 สถาบัน (Institutions) เสาที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เสาที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT adoption) และเสาที่ 4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic stability)  ปัจจัยถัดมาเป็นปัจจัยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers) เป็นปัจจัยที่น�ำไป
สู่ความมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 เสาหลัก ได้แก่ เสาที่ 5 สุขภาพ (Health) เสาที่ 6 ทักษะ (skills) เสาที่ 7
ตลาดผลิตภัณฑ์ (Product market) เสาที่ 8 ตลาดแรงงาน (Labour market) เสาที่ 9 ระบบการเงิน (Financial
system) และเสาที่ 10 ขนาดตลาด (Market size) และ ประการสุดท้ายคือปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ (Innovation and sophistication factors) อันเป็นปัจจัยมุ่งเน้นการผลักดันระดับของนวัตกรรมของ
ประเทศ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก ได้แก่ เสาที่ 11 พลวัตธุรกิจ (Business dynamism) และเสาที่ 12  ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม (Innovation capability) (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) ทั้งนี้ สภา
เศรษฐกิจโลกจะมีการประกาศผลการจัดอันดับในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเผยแพร่ผ่านทาง The Global Competitiveness Report หรือรายงานความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum, 2019) ทั้งนี้ ผลการ
จัดอันดับล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ในกลุ่มประเทศอาเซียน แสดงในตารางที่ 2

13

14

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

ตาราง 2 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนประจ�ำปี 2562 ของสภาเศรษฐกิจโลก
ประเทศ

อันดับ
สิงคโปร์
1
มาเลเซีย
27
ประเทศไทย
40
อินโดนีเซีย
50
บูรไน
56
ฟิลิปปินส์
64
เวียดนาม
65
กัมพูชา
106
ลาว
113
ที่มา: ดัดแปลงจาก World Economic Forum (2019)

คะแนน (Score)
84.8
74.6
68.1
64.6
62.8
61.9
61.5
52.1
50.1

เทียบกับปีที่ผ่านมา
+1
-2
-2
-5
+6
-8
+10
+4
-1

จากผลการจัดอันดับขององค์กรดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็ก
และไม่มีอ�ำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในด้านความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศแล้ว สิงคโปร์มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเคยได้อันดับสูงสุดในอดีตที่
ผ่านมาหลายครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจที่ประเทศได้มีการสร้าง
ขึ้นและส่งต่อให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ได้อย่างมากมาย

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ได้รับการนิยามว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการตอบสนองความต้องการของตนเองการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มีความพยายามร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ครอบคลุมยั่งยืนและยืดหยุ่นส�ำหรับ
ประชากรและโลก และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานองค์ประกอบหลัก 3
ประการเข้าด้วยกัน ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การรวมตัวทางสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ
เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันและล้วนมีความส�ำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของปัจเจกบุคคลและสังคม (United Nations,
2020)
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จากการประชุมสุดยอดระดับ
โลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth summit) ซึ่งได้มีประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)” ขึ้น ในเวลาต่อมา องค์การสหประชาชาติ (United Nations)  ซึ่งเป็นองค์การระดับโลกที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ขึ้นและได้สิ้นสุดลง แต่เพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใน
ปี พ.ศ.2573 องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558
(Post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส�ำคัญของวาระการ
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พัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) คือการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) ซึ่งผู้น�ำโลกได้เห็นด้วยกับเป้าหมาย 17 ประการในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย, 2563) อันประกอบไปด้วย
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน (GOAL 1: No poverty) เป็นเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุก
รูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 2  การขจัดความหิวโหย (GOAL 2: Zero Hunger) เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (GOAL 3: Good Health and Well-being) เป็นการรับรอง
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (GOAL 4: Quality Education) เป็นการรับรองการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (GOAL 5: Gender Equality) เป็นการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล (GOAL 6: Clean Water and Sanitation) เพื่อรับรองการมี
น�้ำใช้ การจัดการน�้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (GOAL 7: Affordable and Clean Energy) เพื่อรับรอง
การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GOAL 8: Decent Work and Economic Growth) เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (GOAL 9: Industry, Innovation and
Infrastructure) เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้ำ  (GOAL 10: Reduced Inequality) เป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (GOAL 11: Sustainable Cities and Communities)
เพื่อท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (GOAL 12: Responsible Consumption and
Production) เพื่อรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GOAL 13: Climate Action) เป็นการด�ำเนิน
มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (GOAL 14: Life Below Water)
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (GOAL 15: Life on Land) เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions)
เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน และ
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal)
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เพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายทั้ง 17 ประการดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเป้าหมายเพื่อให้นานาประเทศมีการด�ำเนินการเพื่อยุติ
ความยากจน ปกป้องโลก และท�ำให้ประชาชนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ได้
ก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนาของประเทศ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยแนวทางการจัดการกับปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและนานาประเทศ และก่อให้เกิด
แนวคิดการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitiveness) ขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ อยู่บน
พื้นฐานที่ว่า ความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันควรธ�ำรงคงอยู่ต่อไปส�ำหรับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตด้วย โดยจ�ำเป็นที่รัฐควรสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในด้านการจัดการทรัพยากร ความเท่าเทียม
กันทางสังคม การพัฒนามนุษย์ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
Corrigan และคณะ (2014) เสนอว่า องค์ประกอบของการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ย่ังยืนนั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economic sustainability)
หมายถึง กลุ่มสถาบัน นโยบาย และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดประสิทธิผลทางเศรษฐกิจแก่ประเทศชาติได้ในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกันต้องเป็นการรับประกันว่าจะเกิดความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป (2) ความยั่งยืนทาง
สังคม (Social sustainability) หมายถึง สถาบัน นโยบาย และปัจจัยที่ช่วยให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมและความมั่นคงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และช่วยส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมและการได้
รับประโยชน์จากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศของประชาชนเกิดศักยภาพสูงสุด และ (3) ความยั่งยืนด้านสิ่ง
แวดล้อม (Environmental sustainability) หมายถึง สถาบัน นโยบายและปัจจัยที่ท�ำให้มั่นใจว่า รัฐจะมีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้กับประชากรในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ Zmuda (2020) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับเป้าหมายของการ
พัฒนาดังภาพที่ 1 ซึ่งจากภาพแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเริ่มจากการพัฒนาที่เน้นเรื่อง
ต้นทุนเป็นหลัก (แรงงาน ทุน ทรัพยากร ภาษี ผลผลิต) ต่อมาจึงมีการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงคุณภาพ โดยอาศัยนวัตกรรม การศึกษา สถาบัน กลุ่มคลัสเตอร์ การสร้างระบบนิเวศและระบบสังคม จาก
เดิมที่ประเทศมีการพัฒนาโดยต้องบริโภคทรัพยากรอย่างมาก ไปสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งในกรอบด้านล่างของ
ภาพนี้ จะเป็นปัจจัยที่ก�ำหนดระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งขึ้นกับความมีอยู่ของทรัพยากรและ
สมรรถนะของประเทศ แต่หากประเทศต้องการที่จะเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขัน จ�ำเป็นที่ต้องก�ำหนดเป้า
หมายทั้งที่เป็นเป้าหมายที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด (Instrumental goal) เช่น ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป้า
หมายพื้นฐาน (Fundamental goal) คือ การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป การบรรลุเป้าหมายทั้งสองประการนี้
ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันหมายถึง การมีระดับความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาอีกด้วย
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ภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มา: Zmuda, M. (2020). National Competitiveness and Sustainability: Friends or Foes
จากความสัมพันธ์ของระดับความสามารถในการแข่งขันกับเป้าหมายที่ก�ำหนดดังที่ได้ได้อธิบายไว้ข้างต้น
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Andreoni and Miola (2016) ได้วิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถในการ
แข่งขันกับเป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังแสดงในตารางที่ 3

5. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสิงคโปร์
แนวคิดเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ก่อให้เกิด
กระแสความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาล้วนอยู่
บนพื้นฐานของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การเปลี่ยนบทบาทภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม การเพิ่มขึ้นของ
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ตลอดจนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprises) เพื่อให้มีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศร่วมกัน (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2560)
สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีทรัพยากรธรรมชาติจ�ำกัด จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า ระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสิงคโปร์อยู่ในระดับแถวหน้าของโลก แนวความคิดในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสิงคโปร์เริ่ม
ขึ้นในราวทศวรรษ 1960 ซึ่งในขณะนั้นก�ำลังเกิดปัญหาชุมชนแออัดและมีประชากรหนาแน่น และตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 (ค.ศ. 2009) เป็นต้นมา สิงคโปร์เริ่มประกาศใช้พิมพ์เขียว (Blueprint) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ โดยสิงคโปร์พยายามท�ำให้
เกิดความสมดุลของสามเสาหลักเพื่อไปสู่ประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์จะมีความ
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ส�ำคัญพอ ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม (Biophilic Singapore, 2020) รายละเอียดดังแสดงใน
ภาพที่ 3
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างมิติของความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการ
ความสามารถในการ
ความสามารถในการ
เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน แข่งขันทางเศรษฐกิจ แข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม
แข่งขันทางสังคม
การปกครองท้องถิ่น (Local วิสัยทัศน์ใหม่ ธรรมาภิบาล สถาบันที่มีประสิทธิภาพสูง สถาบันที่มีประสิทธิภาพสูง
ความโปร่งใส และความรับ และเฉพาะสามารถน�ำไปสู่ เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการจัดหา
governance)

ผิ ด ชอบเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ใน
การส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะ
ฐาน (Investment in infra- สมช่ ว ยให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
สามารถซื้อและขายสินค้า
structure)
และบริการและเพิ่มผลผลิต
ได้

ก า ร ส ร ้ า ง เ งื่ อ น ไข แ ล ะ
ก� ำ หนดพฤติ ก รรมด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม
แผนพลั ง งานทดแทนและ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนเป็นองค์
ประกอบหลั ก ในการลด
มลพิษและเพิ่มความคงอยู่
ในระยะยาวของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพการ
ศึกษาและการคุ้มครองทาง
สังคม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานควร
สามารถเข้าถึงได้ ส�ำหรับ
คนขาดแคลน การเข้าถึงน�้ำ
ถนนและพลั ง งานเป็ น พื้ น
ฐานในการส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการแข่งขันทาง
สั ง คมและความเท่ า เที ย ม
กัน
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ (Hu- การศึกษา สุขภาพ และการ การพั ฒ นาทั ก ษะและการ ทักษะและสุขภาพที่ดีเป็น
man capital develop- พั ฒ นาทั ก ษะเป็ น ปั จ จั ย ศึกษามีความส�ำคัญต่อการ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส� ำ คั ญ
ส�ำคัญส�ำหรับผลิตภาพของ สร้ า งงานและการส่ ง เสริ ม ส� ำ หรั บ ความเท่ า เที ย มกั น
ment)
แรงงาน
พฤติกรรมที่ยั่งยืน
ทางสังคม และความมั่นคง

ที่มา: Andreoni and Miola (2016). Competitiveness and Sustainable Development Goals.

ภาพ 3 เสาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศสิงคโปร์ (Sustainable Singapore Blueprint 2015)
ที่มา: Biophilic Singapore (2020).
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ทั้งนี้ ตามพิมพ์เขียวของสิงคโปร์อย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2558 (2015) สิงคโปร์ก�ำหนดขึ้นเพื่อต้องการบรรลุเป้า
หมายการเป็นประเทศสีเขียว (Green nation) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเป็นประเทศอัจฉริยะ (Intelligent nation) ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อวาง
รากฐานระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับโลก โดยการมีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมให้ทันสมัย และการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับการก�ำหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่ “เมืองอัจฉริยะ (Smart nation)” โดยน�ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์และปรับใช้เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things : IoT) เพื่อ
การเป็นสร้างอนาคตที่น่าอยู่และยั่งยืน
ในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัตินั้น สิงคโปร์ได้เข้าร่วมจัดท�ำรายงานทบทวนระดับ
ชาติโดยสมัครใจ (Voluntary national review) เช่นเดียวกับประเทศไทย และรายงานว่า สิงคโปร์มีการออกแบบ
นโยบายที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว โดยการจัดการทรัพยากรที่หายากอย่างรอบคอบ รวมถึง การจัดการ
ระบบการศึกษาเพื่อให้พลเมืองเข้าถึงได้ มีนโยบายการดูแลสุขภาพและเงินอุดหนุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ควบคู่
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ และพื้นที่ส่วนกลางที่ปลอดภัย พร้อมกันนั้น สิงคโปร์ยังให้ความส�ำคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมี
การจัดการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การประกาศใช้ภาษีคาร์บอน (Carbon tax) ในปี พ.ศ. 2562 เป็นประเทศแรกใน
เอเชีย และในความร่วมมือกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิงคโปร์ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กว่า 120,000 คนจากกว่า
170 ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การจัดการภัยพิบัติ การศึกษา สุขภาพ การจัดการน�้ำ และทรัพยากรมนุษย์ (Ministry
of Foreign Affairs - Singapore, 2018)

6. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ประเทศไทยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตั้งอยู่บนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy Philosophy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อาศัยหลักภูมิปัญญา ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนหลักการทางสายกลาง
ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบ และจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความยั่งยืนนั้น ได้มีการมาเป็น
หลักการส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (Ministry of Foreign Affairs - Thailand, 2017) ทั้งนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 และต่อมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในฐานะที่เป็นทางเลือกในการแก้ไข
วิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยประสบในปีพ.ศ. 2540 เพื่อให้ประเทศสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระ
แสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นความสมดุลในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
และตั้งอยู่บนหลักการ 3 ประการที่เน้นการเดินทางสายกลางในทุกระดับตั้งแต่จากประชาชน สู่ระดับชุมชน และสู่
ระดับประเทศ โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวได้ในภาพที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างกลมกลืน เนื่องจากมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกัน กล่าวคือ หลักการและเป้าหมายทั้งสองแนวคิดนี้ต่างมุ่งที่จะพัฒนาและสร้างความสมดุลในมิติสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
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ภาพ 4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มา: มูลนิธิมั่นพัฒนา (2563)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการบูรณาการไว้ในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0
ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อให้เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน อันจะน�ำไปสู่เป้าหมายได้ตามก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
พร้อมกับอันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ในที่สุด (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

7. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนับเป็นนโยบายหลักที่ส�ำคัญในการท�ำให้ประเทศมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก เนื่องจากพลเมืองในประเทศ
ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่นานา
ประเทศก�ำหนดไว้เป็นนโยบายในแผนการพัฒนาประเทศของตน
7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปีเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วยการพัฒนาในยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการปรับสมดุลของสภาพแวดล้อม และการพัฒนาภาครัฐ ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากร
มนุษย์เป็นแกนกลางหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ (ภาพที่ 5)
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ภาพ 5 ยุทธศาสตร์หลักในกรอบยุทธศาสตร์ชาติของไทยระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560)
โดยในแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับดังกล่าว (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ระบุเป้าหมายของการพัฒนาว่า  “ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน (ตามภาพที่ 5) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างเสถียรภาพของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและความยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล”
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ยังก�ำหนดไว้อีกว่า “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของไทย มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  
7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสิงคโปร์
แม้สิงคโปร์จะมีจ�ำนวนประชากรไม่มาก แต่บุคลากรมีความสามารถและระเบียบวินัยสูง และเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้สิงคโปร์ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ อันเป็นผลมาจากการที่รัฐจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และส่งผลให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างสังคมที่น่าอยู่
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านของความมีมาตรฐานและความเป็นผู้น�ำ
ของระบบการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก โดยสิงคโปร์ริเริ่มพัฒนาระบบการศึกษาแบบองค์รวมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเน้น
"วิธีการเรียนรู้ (How to Learn)" มากกว่าที่จะ "เรียนรู้อะไร (What to Learn)" ในปรัชญาของระบบการศึกษาของ
ประเทศ รวมถึงการมีนโยบายพัฒนาการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และในปี พ.ศ.
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2546 (ค.ศ. 2003) สิงคโปร์มีการปฏิรูปแนวคิดการศึกษาครั้งใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นการศึกษาแบบสร้างขีดความ
สามารถให้พลเมืองสิงคโปร์กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการนโนบายสร้างเศรษฐกิจบน
ฐานขององค์ความรู้ พร้อมกับการประกาศวิสัยทัศน์ “Thinking Schools, Learning Nation” อันหมายถึง
“โรงเรียนที่สอนให้รู้จักคิด” และ “ชาติที่สอนให้เรียนรู้” (โพสต์ทูเดย์, 2562) ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว ระบบการ
ศึกษาในประเทศ จึงให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน โดยที่แต่ละสถาบันการศึกษา จะมีอิสระในการก�ำหนดหลักสูตรเองมาก
ขึ้น ท�ำให้หลักสูตรของสิงคโปร์ได้ขึ้นชื่อว่ามีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ และเป็นตัวอย่างของระบบการศึกษาที่มี
ความก้าวหน้ามาก
ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ยังได้ก�ำหนดนโยบายที่เรียกว่า “สร้างประเทศให้มีความแตกต่าง (Doing Singapore Differently)” ภายในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) โดยการให้พลเมืองของประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
แนวคิดที่ก่อให้เกิดนโยบายนี้ ก�ำเนิดจากการที่การพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากจนท�ำให้เกิดการหยุด
ชะงักของระบบสังคม (Societal disruption) รัฐจึงเกิดแนวคิดว่า ประเทศควรจะต้องท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้พลเมือง
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเป็นดีอยู่ดีและมีความผาสุขมากขึ้น ซึ่งในแผนปฏิบัติการของ
นโยบายนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเพิ่มทักษะ
ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และยุทธศาสตร์การมีชีวิตที่ยืนยาว  ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพ 6 นโยบายการสร้างประเทศให้มีความแตกต่าง (Doing Singapore Differently) ของสิงคโปร์
ที่มา: Institute of Policy Studies. (2017).

8. กรณีศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ช่วงโรคระบาดโควิด-19
ในขณะที่สังคมโลกก�ำลังเปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2562 ในประเทศจีนและ
เริ่มลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างกว้างต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึง
การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ประเทศไทยและสิงคโปร์ได้มีการปรับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ในส่วนนี้ เป็นการน�ำเสนอตัวอย่าง
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กรณีศึกษาของทั้งสองประเทศในการพัฒนาพลเมืองของตนในช่วงของการระบาดดังกล่าว
การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ท�ำให้หลายประเทศต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและออก
มาตรการป้องกันที่เข้มงวด โดยเฉพาะการปิดเมืองและปิดประเทศ ท�ำให้เกิดการกระตุ้นให้มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็ว เช่น การประชุมออนไลน์ หรือการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในประเทศไทยมีการ
เติบโตกว่าร้อยละ35 ในเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2563 (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2563) และคาดการณ์ว่าทั้งผู้
บริโภคและผู้ค้าต่างหันมาให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันเพิ่มมากขึ้น และภายหลังจาก
การใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาดนี้ การเติบโตของระดับการใช้เทคโนโลยีจะยังคงเติบโตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจาก
ประชาชนในประเทศต่างๆ เริ่มมีความคุ้นเคยและรู้สึกว่าการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันไม่เรื่องที่ยุ่งยากอีก
ต่อไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันการใช้เทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐของไทยจ�ำนวนมาก ได้จัดให้มีการ
อบรมหลักสูตรออนไลน์ข้ึนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2563) ได้จัดตั้ง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และจัดท�ำหลักสูตร E-Academy (https://e-academy.ditp.go.th)
ขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มเนื้อหาการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) และให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตใน
หลั ก สู ต รความรู ้ ด ้ า นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การค้ า ระหว่ า งประเทศยุ ค ใหม่ หรื อ กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม (2563) ได้จัดให้มีหลักสูตรที่เรียกว่า SMEs Grow-up (https://www.smesgrowup.com) ซึ่ง
เป็นการน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านออนไลน์ สามารถน�ำไปปรับใช้กับการด�ำเนินงาน และมีความพร้อมในการ
แข่งขัน นอกจากนี้ ภาคธุรกิจก็ได้เริ่มมีการลงทุนน�ำเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ที่เรียกว่า HR
Tech Platform ซึ่งท�ำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีโปรแกรมของ
การฝึกอบรมที่เรียกว่า e-Learning ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีการเตรียมความพร้อมของพลเมืองเพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่มนุษย์ก�ำลังจะถูกระบบอัตโนมัติมาท�ำงานแทน McKinsey
Global Institute (2017) รายงานว่าระบบการท�ำงานในสิงคโปร์จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติถึงร้อยละ 44 ด้าน
แรงงานจึงจ�ำเป็นต้องมีการยกทักษะ (Upskill) และ/หรือ ฝึกอบรมใหม่ (Retrain) สิงคโปร์จึงเน้นการสร้างความรู้
ทางดิจิทัล และสมรรถนะทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ประเทศอัจฉริยะ (Smart nation)
หรือ การสร้างทักษะแห่งอนาคต (Skill future) เพื่อสร้างให้พลเมืองเกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในใช้เทคโนโลยี
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ส�ำหรับโครงการการสร้างทักษะแห่งอนาคตนั้น นับว่ามีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรสิงคโปร์ ด้วยแนวคิดที่ว่า บุคลากรจ�ำเป็นต้องมีทัศนคติความคิดแบบยืดหยุ่น (Flexible minds) ซึ่งเป็น
ส่วนที่ส�ำคัญมากต่อการจ้างงานในอนาคต ซึ่งจะเน้นก�ำลังแรงานที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี (Adaptive
workforce) และมีทักษะในการท�ำงานแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Skill of ideation) มีกรอบความคิดที่กว้าง และมี
ความสามารถในการสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนได้ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายนี้ ได้ก�ำหนดหลักสูตรหลักที่จ�ำเป็น 8 ด้านเพื่อ
รองรับทักษะในอนาคต ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)  การเงิน (Finance) บริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน (Tech-enable services) สื่อดิจิทัล (Digital media) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) การเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การผลิตขั้นสูง (Advanced manufacturing) และการพัฒนาเมือง (Urban
solution) ซึ่งการเรียนผ่านหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ พลเมืองของสิงคโปร์จะได้รับเครดิตจ�ำนวนหนึ่งจาก
รัฐบาลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน และได้รับการสนับสนุนส่วนลดค่าเรียนในหลักสูตรที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
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เอกชนขึ้นทะเบียนไว้สูงถึงร้อยละ 90 ของค่าเรียน (Ministry of Manpower, 2020) ท�ำให้นโยบายนี้เป็นที่นิยมและ
สามารถเข้าถึงพลเมืองของประเทศสิงคโปร์ได้อย่างทั่วถึง

9. สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวคิดด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก�ำลังเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศในการน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ก�ำลังเกิดขึ้น ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ก็คือความมั่งคั่งที่ได้มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมีการกระจายไปยังประชาชน อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นเครื่องมือในการไปถึงเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือการเพิ่ม
มาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นส�ำหรับประชาชนของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัน
เป็นการรักษาให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสามารถด�ำรงคงอยู่ต่อไปในระยะยาว ดังนั้น นโยบาย
ที่เกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะต้องมีการด�ำเนินการควบคู่ไปกับการก�ำหนดเป้า
หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน กล่าวคือ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นไปใน
ลักษณะของการการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติอันเป็นองค์ประกอบที่
จะท�ำให้พลเมืองอยู่ดี มีสุข ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผนวกเป็นยุทธศาสตร์ชาติและใช้เป็นพื้นฐาน
ในการก�ำหนดนโยบายของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ความสามารถในการแข่งขันของไทย
ยังคงต้องมีการพัฒนาอีกมาก ที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับสูง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยยังคงต้องเรียนรู้และพัฒนาประเทศให้มีระดับความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายหลักของการพัฒนาของทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์ต่างก�ำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในมิติอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ แต่ใน
เชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศนั้น สิงคโปร์ได้ใช้ความริเริ่มหลายประการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เช่น การสร้าประเทศอัจฉริยะ การสร้างทักษะแห่งอนาคต และการให้สถาบันการศึกษาเน้นเรื่องการยกระดับทักษะ
รวมทั้งให้ความรู้กับแรงงานและความเป็นพลเมืองส�ำหรับอนาคต ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถาบันในระดับ
โลกเพื่อเน้นการสร้างทักษะแห่งอนาคต นับเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในการเตรียมพลเมืองอย่างองค์รวมเพื่อสร้าง
อนาคตให้กับประเทศ
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะใหม่หรือยกระดับของทักษะให้สอดรับกับสภาวการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่ง ภาครัฐจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการศึกษาในทุกระดับทั้งใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการก�ำหนดนโยบายที่
เหมาะสมแบบองค์รวมที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านความรู้และ
ทักษะในการท�ำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เร่งรัดการพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะซึ่งจะ
ช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถท�ำได้ง่ายขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพของแรงงานและการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาอยู่เสมอ รวมถึงการเร่งผลิตและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 3 September – December 2020

เอกสารอ้างอิง
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ. (2563). สถาบั น พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการการค้ า ยุ ค ใหม่ . สื บ ค้ น จาก
https://e-academy.ditp.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2563). SMEs Grow-up. สืบค้นจาก https://www.smesgrowup.com.
โพสต์ทูเดย์. (2562). สิงคโปร์ สร้างชาติด้วยคุณภาพการศึกษา สร้างการพัฒนาด้วยคุณภาพของคน. วันที่ 17
พฤศจิกายน 2562. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/world/606624
มูลนิธิมั่นพัฒนา. (2561). วิถีพอเพียงอย่างอย่างยั่งยืน. เดือนมิถุนายน 2561 สืบค้นจาก http://tsdf.nida.ac.th/th
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. (2556). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ เพียร์สัน
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.  
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. (2560). ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยในประชาคม
อาเซียน. วารสารสมาคมนักวิจัย, 22(3): 218-233.
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. (2563). โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่: ผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยและกลยุทธ์ในการฟื้นฟูกิจการ. วารสารสมาคมนักวิจัย, 25(2): 10-30.
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. สืบค้นจาก http://nscr.
nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). คู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD
และ IMF. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/article_attach/ article_file_20200103162946.
pdf
องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย. (2563). เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน. สืบค้นจาก https://www.un.or.th/
globalgoals/th/the-goals /
Andreoni, Valeria and Miola, Apollonia. (2016). Competitiveness and Sustainable Development
Goals. JRC Technical Report, European Union. Retrieved from https://publications.jrc.ec.
europa.eu/ repository/bitstream/JRC103576/lb-na-28316-en-n.pdf
Biophilic Singapore. (2020). History of Sustainability in Singapore. Retrieved from https://supsg.
wordpress.com/2016/09/05/history-of-sustainability-in-singapore/
Corrigan, G., Crotti, R., Drzeniek, M., Serin, C. (2014). Assessing Progress Towards Sustainable Competitiveness. The Global Competitiveness Report, Chapter 1.2. World Economic Forum.
Available online at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Chapter1.2_2014-15.
pdf
Institute of Policy Studies. (2017). Year 2026: Doing Singapore Differently. Action Plan Singapore: An
IPS Scenario-Planning Project, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University
of Singapore. Retrieved from https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/full-report_action-plan-singapore_160217.pdf
International Institution of Management Development. (2019). Methodology and Principles of
Analysis: IMD World Competitiveness Yearbook. Retrieved from https://www.imd.org/ globalassets/wcc/docs/methodology_world_competitiveness_center.pdf

25

26

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

International Institution of Management Development. (2020). IMD World Competitiveness Ranking
2020. Retrieved from https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/
McKinsey Global Institute. (2017). Artificial Intelligence and Southeast Asia’s Future. Discussion
paper for Singapore summit 2017. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/ Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/AI%20and%20SE%20ASIA%20
future/Artificial-intelligence-and-Southeast-Asias-future.ashx
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. (2017). Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s
Path towards Sustainable Development Goals. Retrieved from https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/sufficiency-economy-philosophy-thailands-path-towards-the-sustainable-development-goals
Ministry of Foreign Affairs, Singapore. (2018). Toward a Sustainable and Resilient Singapore. Singapore’s Voluntary National Review Report to the 2018 UN High Level Political Forum on
Sustainable Development. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/19439Singapores_Voluntary_National_Review_Report_v2.pdf.
Ministry of Manpower, Singapore. (2020). Skills Future Singapore. Retrieved from  https://www.
skillsfuture.sg/
United Nations. (2020). The Sustainable Development Agenda. Retrieved from https://www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
World Economic Forum. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Retrieve from https://
www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
Zmuda, M. (2020). National Competitiveness and Sustainability: Friends or Foes. In: Idowu S.,
Schmidpeter R., Zu L. (eds), The Future of the UN Sustainable Development Goals. CSR,
Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham, pp. 291-307.

Translated Thai References

Department of International Trade Promotion. (2020). Modern Trade Entrepreneurship Development Institute. Retrieved from https://e-academy.ditp.go.th (in Thai)
Department of Industrial Promotion. (2020). SMEs Grow-up. Https://www.smesgrowup.com (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Council (2017). 20-Year National Strategy.
Retrieved from http://nscr.nesdb.go.th/National Strategy. (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Council. (2020). IMD and IMF Competitiveness Indicators Handbook. Retrieved from https://www.nesdc.go.th/article_attach/
article_file_20200103162946.pdf
Post Today. (2019). Singapore Builds a Nation with Quality Education: Creating a Development with
Quality of People. 17 November 2019. Retrieved from https://www.posttoday.com/
world/606624 (in Thai)

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 3 September – December 2020

Sakda Siriphattrasophon. (2013). International Business Management, (3rd ed.). Bangkok: Pearson
Education Indochina. (in Thai)
Sakda Siriphattrasophon. (2017). Corporate social responsibility and the national competitiveness:
Enhancement of Thailand in the ASEAN community. Journal of the Association of Researchers, 22(3): 218-233. (in Thai)
Sakda Siriphattrasophon. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on Thai small and mediums
enterprises and strategies for revival. Journal of the Association of Researchers, 25(2): 1030. (in Thai)
Thailand Sustainable Development Foundation. (2018). A Sustainable Way of Sufficiency. Retrieved
June 2018. http://tsdf.nida.ac.th/th (in Thai)
United Nations Thailand (2020). Sustainable Development Goals. Retrieved from https://www.un.or.th/ globalgoals/th/the-goals (in Thai)

27

