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บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 4
(สไลด์ท่ี 2) ในช่วงที่ 4 นี้ เป็ นเรื่องสถานภาพของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
มุมมองจากองค์กรสถาบันต่างประเทศ ที่มีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจต่างๆ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเป็ นหัวข้ อที่มีการพิจารณาในการจัดอันดับนี้ด้วย
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจต่างๆ มีหลายองค์กรสถาบันจัดทาขึ้น เช่น
International Institute for Management Development (IMD), World Economic Forum (WEF),
ธนาคารโลก ซึ่งข้ อมูลจากองค์กรสถาบันเหล่านี้ หน่วยงานรัฐของบ้านเราได้นามาพิจารณาและออกแบบเป็ น
แผนและนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ
(สไลด์ท่ี 3) สาหรับข้ อมูลที่จะให้ นิสติ ศึกษาในทีน่ ้ ี เป็ นข้อมูลของ IMD ซึ่งมีท่ตี ้งั สานักงานใหญ่อยู่ทเ่ี มือง
โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปี จะจัดทาหนังสือที่ชื่อว่า The World Compettitiveness Yearbook (WCY) ออกมาในราวปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดอันดับจะมา
จาก 2 ส่วนด้ วยกันคือ ข้ อมูลปฐมภูมิของเขตเศรษฐกิจต่างๆ และข้ อมูลจากการสารวจในเขตเศรษฐกิจ
นั้นๆ แล้ วนา มาสู่การจัดอันดับให้ กบั ดัชนีย่อยต่างๆ (มี 334 ตัวชี้วัดใน WCY ปี 2564 นี้) อันดับของ 4
กลุ่มปัจจัยหลัก และอันดับรวมของเขตเศรษฐกิจ
(สไลด์ท่ี 4) 4 กลุ่มปัจจัยหลัก อันได้ แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic performance) ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (Government efficiency) ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business efficiency) และ โครงสร้ างพื้นฐาน
(Infrastructure) แต่ละปัจจัยหลักจะแบ่งเป็ น 5 หมวดด้วยกัน และแต่ละปัจจัยหลักจะมีจานวนดัชนีย่อยที่
เป็ นตัวชี้วัดไม่เท่ากัน แต่มีการให้ นา้ หนักแก่ทุกปัจจัยหลักเท่ากัน คือ เป็ นร้ อยละ 25 เท่ากัน ซึ่งเรื่องของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะอยู่ในกลุ่มปัจจัยหลักที่เป็ นโครงสร้ างพื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็ น 5 หมวด คือ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Basic infrastructure) โครงสร้ างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี (Technological infrastructure) โครงสร้ างพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ (Scientific infrastructure) สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม (Health
and Environment) และ การศึกษา (Education) โดยมีดชั นีย่อยอยู่ 107 ตัวชี้วัดใน WCY ปี 2564 นี้ ซึ่ง
เราจะมาพิจารณาในกลุ่มปัจจัยหลักที่เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานนี้กนั ต่อไป
(สไลด์ท่ี 6) อันดับความสามารถในการแข่งขันของ 64 เขตเศรษฐกิจ (เพิ่มขึ้นอีก 1 เขตเศรษฐกิจจากปี
2563 คือ สาธารณรัฐบอตสวานา (Botswana)) ที่ประกาศออกมาโดย IMD ในปี 2564 นี้ ใน 5 อันดับ
แรกมีความแตกต่างจากอันดับในปี 2563 (สไลด์ท่ี 5) โดยสวิสเซอร์แลนด์เลื่อนจากอันดับ 3 ขึ้นมาเป็ น
อันดับ 1 สวีเดน เดนมาร์ค และเนเธอร์แลนด์เป็ นอันดับ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ สิงคโปร์ตกจากอันดับที่ 1
มาอยู่ท่อี นั ดับ 5 ในปี น้ ีจากสภาวะหยุดชะงักทางเศรษฐกิจเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ด้ วยลักษณะโครงสร้ าง
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ทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพารายได้ จากการค้ าระหว่างประเทศค่อนข้างสูง โดยที่ 4 ปัจจัยที่สนับสนุนของเขต
เศรษฐกิจที่อยู่อนั ดับต้ นๆ ของโลกในปี น้ ี ซึ่งเป็ นปัจจัยช่วยให้ เขตเศรษฐกิจเหล่านี้มีสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
(Economic performance) ที่เข้ มแข็งในช่วงเวลาที่ท่วั โลกต้ องเผชิญกับความท้าทายจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 คือ
1. การลงทุนในนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนวัตกรรมถือเป็ นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และจะทวีความสาคัญขึ้นไปในอนาคต เนื่องจากการมีนวัตกรรมใหม่จะช่วยเรื่องประสิทธิภาพให้ ดี
ขึ้น ใช้เวลาน้ อยลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้น หรืออาจเป็ นหนทางสร้ างสินค้ าและบริการใหม่ๆ อัน
ส่งผลให้ เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา แต่เรื่องของการขับเคลื่อนให้ เกิดนวัตกรรมนั้น จาเป็ นต้ องมีองค์ประกอบ
ทางด้ านการศึกษาและโครงสร้ างพื้นฐาน จึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ เต็มที่
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ (Digitalization) ดิจิตัลเป็ นตัวนาให้ เศรษฐกิจก้าวลา้ ไปข้ างหน้ า ประเทศไหนที่
สามารถทาเรื่อง digital transformation ได้ดี ยิ่งทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสินค้ าและบริการ เป็ นข้ อได้ เปรียบ
ต่อประเทศนั้นๆ
3. การดูแลทรัพยากรมนุษย์โดยมีระบบสวัสดิการที่ดี (Welfare benefits) ภาครัฐของประเทศใดที่ให้ บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ จะทาให้ มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น วิกฤตโควิด-19 ทาให้
ปัจจัยด้ านโครงสร้ างพื้นฐานทางสาธารณสุขเป็ นเรื่องสาคัญในการวัดศักยภาพทางการแข่งขัน ยิ่งมีระบบ
สาธารณสุขที่เข้ มแข็งมากเท่าไร โอกาสในการฟื้ นตัวจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น
ผู้คนในประเทศก็จะได้ มีกาลังและเวลาไปทุ่มเทพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้ างสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวมได้
4. ความร่วมมือสมานฉันท์ในสังคม (Social cohesion)
ไทยมีอนั ดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ท่อี นั ดับ 28 ขยับขึ้น 1 อันดับจากอันดับที่ 29 ในปี ที่แล้ ว
(ความเห็นของครู : อันดับไม่ได้ ดีข้ นึ ดูคงที่ เนื่องจากปี น้ เี พิ่มเขตเศรษฐกิจมาอีก1 เป็ น 64 เขตเศรษฐกิจ)
(สไลด์ท่ี 7) เมื่อพิจารณาปัจจัยหลัก 4 ด้ านที่ใช้ ในการจัดอันดับ ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีข้ นึ
จากปี ที่แล้ วใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure) ในขณะที่ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอนั ดับที่ลดลง จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อภาพ
รวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลให้ อนั ดับด้ านนี้ ลดลงจากปี ก่อนถึง 7
อันดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้ าน ดังนี้
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ผลการจัดอันดับรายปัจจัยหลักของไทย

ปี 2564

ปี 2563

1. ด้ านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) อันดับ 21 (-7)

อันดับ 14

2. ด้ านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) อันดับ 20 (+3)

อันดับ 23

3. ด้ านประสิทธิภาพของธุรกิจ (Business Efficiency)

อันดับ 21 (+2)

อันดับ 23

4. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure)

อันดับ 43 (+1)

อันดับ 44

สาหรับด้ านสมรรถนะทางเศรษฐกิจนั้น ประเทศไทยเคยได้ รับการจัดอันดับด้ านสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่
ใน 10 อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่องมา 3 ปี ในช่วงปี 2560 – 2562 ก่อนที่จะมีอนั ดับลดลงในปี 2563
ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ซึ่งมีอนั ดับลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 21 จากอันดับที่ 14 ในปี 2563 อันเป็ นผลกระทบ มาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลถึงเกือบทุกตัวชี้วัดในด้ านนี้
และจะเห็นได้ว่าอันดับของด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure) นั้น จากข้ อมูลที่มีย้อนหลังถึงปี 2546
ไม่เคยอยู่เหนือกึ่งกลางการจัดอันดับได้เลย และอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นตัวฉุดให้ อนั ดับรวมของประเทศแย่ลง
ซึ่งไม่ว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านไป เรื่องนี้กย็ ังไม่ได้ รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก็อยู่ในปัจจัยหลักด้ านโครงสร้ างพื้นฐานนี้ด้วย
สไลด์ท่ี 8 เป็ นการแจกแจงอันดับของแต่ละปัจจัยหลักและอันดับรวมของประเทศตั้งแต่ปี 2546 เป็ นต้นมา
สไลด์ท่ี 9 ให้ ข้อมูลเปรียบเทียบอันดับรวมของเขตเศรษฐกิจแนวหน้ าในเอเชียและในอาเซียนกับประเทศ
ไทย ตั้ง แต่ปี 2546 เป็ นต้นมาถึงปัจจุบนั สิงคโปร์มีอนั ดับอยู่ใน 5 อันดับแรกมาตลอด สาธารณรัฐประชาชนจีนมีอนั ดับรวมที่ดีข้ นึ อย่างก้าวกระโดดเมื่อเข้าสู่ปี 2560 เป็ นต้ นมา ญี่ปุ่นมีอนั ดับที่แย่ลงในช่วงปี
หลังๆ นี้ และอยู่ตา่ กว่าเกาหลี มาเลเซียตั้งแต่ปี 2559 ก็มีอนั ดับที่แย่ลงมากอันเป็ นผลเนื่องมาจากวิกฤต
ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ สาหรับประเทศไทยที่ผ่านมายังคงรักษาอันดับอยู่เหนือกึ่งกลางการจัด
อันดับได้ ตลอดมา แต่กม็ ีบางปี ที่อนั ดับตกลงหลายอันดับอันเนื่องมาจากวิกฤตในประเทศ เช่น อันดับของปี
2548 (ปี 2547 เกิดการชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร จนนาไปสู่การเกิด
รัฐประหารต่อมา) ปี 2555 (ปี 2554 เกิดวิกฤตนา้ ท่วมใหญ่เป็ นพื้นที่บริเวณกว้ างในภาคกลาง ในสมัย
รัฐบาลนายก-รัฐมนตรีย่งิ ลักษณ์ ชินวัตร) ปี 2558 (ปี 2557 เกิดการชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนนาไปสู่การเกิดรัฐประหารต่อมา)
หมายเหตุ : อันดับที่ประกาศออกมาในปี นั้นๆ จะเป็ นข้ อมูลที่รวบรวมได้ ในปี ก่อนหรือ 2-3 ปี ก่อนหน้ า
สไลด์ท่ี 10-11 เป็ นการสรุปประเด็นทีเ่ ป็ นความท้าทายของเขตเศรษฐกิจทั้ง 6 ที่กล่าวมาในสไลด์ท่ี 9 ที่
ต้ องคลี่ คลายให้ ได้ ในปี 2564 นี้ สาหรับประเทศไทยนั้นมี 5 ประเด็นสาคัญ คือ
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1. มาตรการฟื้ นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ดูจะให้ ผลดีในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว
2. การปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิตัลของภาครัฐ ทาได้ ช้ามาก
3. การรับมือความแตกต่างทางความคิดในสังคมและช่องว่างระหว่างวัย
4. ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ
5. การปรับปรุงความสามารถในการรับมือสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะเรื่องการสือ่ สารข้ อมูล
สไลด์ท่ี 64-67 เป็ นข้ อมูลอันดับของ 5 หมวดที่อยู่ในแต่ละปัจจัยหลักทั้ง 4 ที่มีข้อมูลย้ อนหลังถึงปี 2561
สาหรับปัจจัยหลักที่นิสติ ต้ องให้ ความสนใจ คือ ปัจจัยหลักด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน โดยมีดัชนีย่อยอยู่ 107
ตัวชี้วัดใน WCY ปี 2564 นี้ ดังแสดงอยู่ในสไลด์ท่ี 68-72 ซึ่งแบ่งเป็ น 5 หมวด คือ สาธารณูปโภคพื้น
ฐาน (Basic infrastructure) ซึ่งมี 20 ดัชนีตัวชี้วัด ขึ้นต้ นด้ วยเลข 4.1 โครงสร้ างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี
(Technological infrastructure) ซึ่งมี 18 ตัวชี้วัด ขึ้นต้นด้วยเลข 4.2 โครงสร้ างพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์
(Scientific infrastructure) ซึ่งมี 22 ตัวชี้วัด ขึ้นต้นด้ วยเลข 4.3 สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม (Health and
Environment) ซึ่งมี 28 ตัวชี้วัด ขึ้นต้นด้วยเลข 4.4 และ การศึกษา (Education) ซึ่งมี 19 ตัวชี้วัด ขึ้นต้น
ด้ วยเลข 4.5 ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหลายมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มลดได้ ในการจัดอันดับปี ต่อไป
สไลด์ท่ี 73-76 เป็ นข้ อมูลตัวชี้วัดทีเ่ ป็ นจุดอ่อนและจุดแข็งในปัจจัยหลักด้ านโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ
ไทย และอันดับที่ได้ของตัวชี้วัดเหล่านั้น ตั้งแต่ปี 2561-2564 และมีข้อมูลลักษณะนี้ในปี 2561-2564
ของประเทศญี่ปนุ่ (สไลด์ท่ี 77-80) ของประเทศเกาหลี (สไลด์ท่ี 81-83) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(สไลด์ท่ี 84-87) ของประเทศมาเลเซีย (สไลด์ท่ี 88-91) และของประเทศสิงคโปร์ (สไลด์ท่ี 92-95)
ให้ นิสติ พิจารณาดูในส่วนของประเทศไทยว่ามีตัวชี้วัดใดทีย่ ังไม่ได้ รับการแก้ไข (คืออันดับยังไม่ดขี ้ นึ ) ตัวชี้
วัดที่เป็ นจุดอ่อนและจุดแข็ง มีหรือไม่ท่เี ด่นออกไปทางหมวดใดของปัจจัยหลักด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน และมี
ความแตกต่างจากประเทศทั้ง 5 ดังกล่าวหรือไม่ เช่น จุดแข็งที่เด่น 10 อันดับแรกของประเทศสิงคโปร์ในปี
2562 มีถึง 4 ตัวชี้วัดที่อยู่ในหมวดโครงสร้ างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี และอันดับหมวดโครงสร้ างพื้นฐาน
ด้ านเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ในปี เดียวกันนี้ ก็อยู่ในอันดับ 2 ส่วนจุดอ่อน 9 อันดับแรกของประเทศ
สิงคโปร์ในปี เดียวกัน ก็มีถึง 4 ตัวชี้วัดที่อยู่ในหมวดสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
สไลด์ท่ี 96 เป็ นข้ อมูลอันดับของโครงสร้ างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี (Technological infrastructure) และ
อันดับของโครงสร้ างพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ (Scientific infrastructure) สรุปตั้งแต่ปี 2546-2564 ซึ่ง
ข้ อมูลนี้ได้นามาสร้ างรูปกราฟเปรียบเทียบกับอีก 5 ประเทศที่อยู่ในแนวหน้ าของเอเชียและในอาเซียน ดัง
ในสไลด์ท่ี 97-98
สไลด์ท่ี 97 เปรียบเทียบอันดับโครงสร้ างพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าประเทศญี่ปนในอดี
ุ่
ตมีอนั ดับที่
ดีอยู่ใน 5 อันดับแรกๆ มาตลอด แต่ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาอันดับเริ่มถดถอยลง แต่ยังอยู่ใน 10 อันดับแรก
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ซึ่งสวนทางกับประเทศเกาหลี ซึ่งก้าวเข้ ามาอยู่ใน 5 อันดับแรกในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมานี้ และที่น่าจับตามอง
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีอนั ดับเข้ ามาอยู่ใน 10 อันดับแรกในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์
ยังคงอันดับในระหว่าง 15-17 อยู่ ประเทศมาเลเซียก็คงอันดับเหนือกึ่งกลางการจัดอันดับในระหว่าง 2730 ต่างจากประเทศไทย ซึ่งใน 18 ปี ที่ผ่านมานี้ ยังไม่สามารถทาอันดับให้ ดีข้ นึ มาให้ อยู่เหนือกึ่งกลางการ
จัดอันดับได้ เลย และถูกทิ้งห่างจากประเทศที่อยู่ในแนวหน้ าของเอเชียและในอาเซียน กับประเทศมาเลเซีย
ก็ยังห่างกันราวเกือบ 10 อันดับ
สไลด์ท่ี 98 เปรียบเทียบอันดับโครงสร้ างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีอนั ดับที่ดีอยู่
1-3 อันดับแรกๆ มาตลอด ประเทศมาเลเซียมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีอนั ดับดีอยู่ใน 5 อันดับแรก แต่ในช่วง 5 ปี
หลังนี้ อันดับแย่ลงมากกว่า 10 อันดับมาอยู่ท่อี นั ดับที่ 20 ในปี 2564 สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่อนั ดับที่
ดีอย่างก้าวกระโดด แม้ว่า 2 ปี หลังนี้มีอนั ดับที่ตกลงแต่ยงั คงอยู่ใน 10 อันดับแรก แต่ประเทศญี่ปนุ่ จะเห็น
ถึงการถดถอย อันดับต่าลงมามากกว่า 10 อันดับใน 2 ปี หลังนี้มาอยู่ในอันดับที่ 32 ในปี ปัจจุบนั ต่างจาก
ประเทศเกาหลี ที่ยังคงอันดับอยู่ในอันดับราว 10-20 สาหรับประเทศไทย ซึ่งใน 18 ปี ที่ผ่านมานี้ ยังไม่
สามารถทาอันดับให้ ดีข้ นึ มาให้ อยู่เหนือกึ่งกลางการจัดอันดับได้เลย และถูกทิ้งห่างจากประเทศที่อยู่ในแนว
หน้ าของเอเชียและในอาเซียนมาตลอด แต่กด็ ขี ้ นึ กว่าอดีตที่มีอนั ดับที่ 40 กว่าขึ้นไป
IMD ยังได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันขึ้นอีก 2 เรื่องคือ
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั (World Digital Competitiveness Ranking)
2. อันดับความสามารถทางการพัฒนา ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ (World Talent Ranking)
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั (World Digital Competitiveness Ranking) (เนื้อหาอยู่ใน
สไลด์ท่ี 12-39) เป็ นการประเมินเพื่อสะท้อนการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ ท้งั ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
IMD เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งรวบรวมนาเสนอที่ย้อนไปถึงในปี 2556 โดยพิจารณา 3 ปัจจัย
หลัก คือ 1) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งมี 19 ตัวชี้วัด 2) เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งมี 18 ตัวชี้วัด 3)
ความพร้ อมในอนาคต (Future Readiness) ซึ่งมี 15 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 52 ตัวชี้วัดในปี 2563 นี้
(สไลด์ท่ี 12-13) แต่ละปัจจัยหลักจะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 3 หมวด
ด้ านความรู้ (Knowledge) เป็ นการพิจารณาถึงความรู้ของคน และองค์ความรู้ของประเทศ ประกอบด้ วย 3
หมวดดังนี้
- บุคลากรที่มีความสามารถ (Talent) ไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกประเทศ ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวด
นี้ ได้ แก่ ผลการสอบ PISA ด้ านคณิตศาสตร์ ( Education assessment PISA – Math) ประสบการณ์ต่าง
ประเทศของผู้จัดการอาวุโส (International experience) การมีสภาพแวดล้ อมที่ดึงดูดบุคลากรต่างชาติท่มี ี
ทักษะสูงให้ เข้ ามาทางานในประเทศ (Foreign highly-skilled personnel) การบริหารจัดการของเมืองที่เอื้อ
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ต่อการพัฒนาธุรกิจ (Management of cities) ทักษะด้ านดิจิทลั และเทคโนโลยี (Digital/Technological
skill) และจานวนสุทธิของนักศึกษาต่างชาติท่เี ข้ ามาศึกษาในประเทศไทย (Net flow of international
student)
- การฝึ กอบรมและการศึกษาของประชากร (Training & Education) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่
การฝึ กอบรมพนักงาน (Employee training) งบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาของประเทศ (Total
public expenditure on education) อัตราการเรียนต่อในการศึกษาขั้นสูง (Higher education achievement)
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Pupil-teacher ratio (tertiary education))
ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (Graduates in Sciences) สตรีท่มี ีปริญญาการศึกษา (Women with
degrees) เป็ นต้น
- สภาวะแวดล้ อมทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ (Scientific concentration) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้
ได้ แก่ รายจ่ายทั้งหมดในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (Total expenditure on R&D (%)) จานวน
บุคลากรด้ านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทางานเต็มเวลาต่อประชากร 1, 000 คน (Total R&D
personnel per capita) นักวิจัยที่เป็ นสตรี (Female researchers) ผลิตผลทางการวิจัยและพัฒนาในรูปของ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ (R&D productivity by publication) การจ้ างงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientfic and technical employment) การให้ ทุนสิทธิบัตรที่ใช้ เทคโนโลยีข้นั สูง (High-tech patent
grants) การใช้ หุ่นยนต์ในด้ านการศึกษาและการวิจัยพัฒนา (Robots in Education and R&D)
ด้ านเทคโนโลยี (Technology) มุ่งเน้ นสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ประกอบด้ วย 3 หมวดดังนี้
- โครงสร้ างการควบคุม (Regulatory framework) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ
(Starting a business) การบังคับใช้ สญ
ั ญา (Enforcing contracts) กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
(Immigration laws) การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี (Development & application of
technology) กฎหมายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research legislation) และสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา (Intellectual property right)
- การลงทุน (Capital) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดไอที
และการสือ่ สาร (IT & media stock market capitalization) การให้ ทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี (Funding
for technological development) การบริการทางการเงินและธนาคาร (Banking and financial services)
อันดับเครดิตของประเทศ (จากการประเมินของ Fitch, Moody’s และ S&P) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
(Venture capital) และการลงทุนในโทรคมนาคม (Investment in Telecommunications)
- โครงสร้ างเทคโนโลยี (Technological framework) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ เทคโนโลยีการสือ่
สาร (Communications technology) ผู้บอกรับเป็ นสมาชิกบรอดแบนด์ท่สี ามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile
Broadband subscribers) อัตราการเข้ าถึงบรอดแบนด์ไร้ สาย (Wireless broadband) ผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ต
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(Internet users) ความเร็วการรับส่งข้ อมูลอินเทอร์เน็ต (Inter-net bandwidth speed) และการส่งออก
สินค้ าไฮเทค (High-tech exports (%))
ด้ านความพร้ อมสาหรับอนาคต (Future Readiness) เป็ นความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของคนและธุรกิจและการนาเทคโนโลยีมาใช้ ประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้
- ทัศนคติท่พี ร้ อมในการปรับตัวได้ (Adaptive attitudes) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ การใช้ บริการ
ออนไลน์สาหรับประชาชนในการติดต่อกับภาครัฐ (E-Participation) การค้ าปลีกทางอินเทอร์เน็ท (Internet retailing) การใช้ แท็บเล็ต (Tablet possession) การใช้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone possession)
และทัศนคติท่มี ีต่อโลกาภิวัตน์ (Attitudes toward globalization)
- ความคล่องตัวของภาคธุรกิจ (Business agility) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ โอกาสและอุปสรรค
(Opportunities and threats) สัดส่วนร้ อยละหุ่นยนต์ของโลก (World robots distribution) ความคล่องตัว
ของบริษัท (Agility of companies) การวิเคราะห์และใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลระดับมหภาค (Use of big
data and analytics) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี (Know-ledge transfer) และความกลัวต่อการล้ มเหลว
ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial fear of failure)
- การประสานกันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT integration) ตัวอย่างตัวชี้วัดในหมวดนี้ ได้ แก่ การจัด
เตรียมบริการต่างๆ ของภาครัฐทางออนไลน์เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ (E-Government) การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-private partnerships) ความปลอดภัยทางการสือ่ สารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (Cyber security) และการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรซอฟแวร์ (Software piracy)
สไลด์ท่ี 14 เป็ นอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั ของ 63 เขตเศรษฐกิจในปี 2561-2563 ในปี
2563 นี้ สหรัฐอเมริกายังคงได้ อนั ดับ 1 เหมือนปี ที่ผ่านมา รองลงมาอันดับ 2 คือ สิงคโปร์ ได้ เท่ากับปี ที่
แล้ ว ถัดมาเป็ นเดนมาร์ก ซึ่งดีข้ นึ กว่าปี ที่แล้ ว 1 อันดับ สวีเดนได้ อนั ดับ 4 ในปี นี้ตกลงมาจากปี ที่แล้ ว 1
อันดับ อันดับ 5 คือ ฮ่องกง เลื่อนขึ้นมา 3 อันดับจากปี ทีแ่ ล้ ว ส่วนประเทศไทยได้ อนั ดับ 39 ดีข้ นึ กว่าปี ที่
แล้ ว 1 อันดับ
ซึ่งแต่ละประเทศที่ได้ อนั ดับต้ นๆนี้ต่างให้ ความสาคัญกับการเสริมสร้ างความรู้ด้านดิจิทลั คือ การเสริมสร้ าง
ความรู้ด้านดิจิทลั การสร้ างปัจจัยแวดล้ อมที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และความพร้ อมที่จะรับนา
นวัตกรรมมาใช้
สไลด์ท่ี 15 ให้ ข้อมูลเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั ของเขตเศรษฐกิจแนวหน้ าใน
เอเชียและในอาเซียนกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556-2563 สิงคโปร์มีอนั ดับอยู่ใน 1-2 อันดับแรกมา
ตลอด สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และไต้ หวัน ล้ วนมีอนั ดับรวมที่ดขี ้ นึ ตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นมา ญี่ปุ่น
ในช่วง 3 ปี หลังมีอนั ดับที่ค่อนข้างคงที่ท่อี นั ดับ 26-27 เช่นเดียวกับมาเลเซียที่มีอนั ดับอยู่ในราว 22-27
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ขณะที่ประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่สามารถขึ้นมาอยู่เหนือกึง่ กลางการจัดอันดับได้ เลย และใน 5 ปี หลังนี้มี
อันดับอยู่ท่อี นั ดับ 39-41
ในสไลด์ท่ี 16 ให้ ข้อมูลอันดับของปัจจัยหลักในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั ของ
ประเทศไทย ปัจจัยหลักเทคโนโลยีมีอนั ดับทีด่ ีข้ นึ มาโดยตลอดและอันดับในปี 2563 นี้ดขี ้ นึ ถึง 5 อันดับ
จากปี ที่แล้ ว ปัจจัยหลักความรู้ยังมีอนั ดับค่อนข้ างคงที่ใน 5 ปี หลังตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมาอยู่ท่อี นั ดับ
42-44 ส่วนอันดับของปัจจัยหลักความพร้ อมในอนาคตยังไม่เห็นแนวโน้ มที่แน่นอน แต่อนั ดับในปี 2563
ได้ เลื่อนขึ้นถึง 5 อันดับ ดังนั้นประเทศยังคงต้ องพัฒนาด้านความพร้ อมในอนาคตและด้ านความรู้ ซึ่งทั้ง
สองปัจจัยหลักเป็ นเหตุดึงรั้งให้ ประเทศไทยมีอนั ดับรวมความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั ที่ยังไม่ไปถึง
เหนือกึ่งกลางการจัดอันดับได้ เลย
สไลด์ท่ี 17-39 เป็ นรายละเอียดข้ อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทลั ของทั้ง 7 เขต
เศรษฐกิจอันได้ แก่ ไทย (สไลด์ท่ี 17-21) สิงคโปร์ (สไลด์ท่ี 22-24) ญี่ปนุ่ (สไลด์ท่ี 25-27) เกาหลี
(สไลด์ท่ี 28-30) มาเลเซีย (สไลด์ท่ี 31-33) สาธารณรัฐประชาชนจีน (สไลด์ท่ี 34-26) และไต้ หวัน
(สไลด์ท่ี 37-39) ครอบคลุมอันดับรวม อันดับของปัจจัยหลัก อันดับของหมวด และอันดับของแต่ละ
ตัวชี้วัด ที่ได้ เน้ นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งที่สาคัญไว้ ด้วย รวม 2 ปี คือ ปี 2562-2563
เมื่อมองลึกลงข้ อมูลของประเทศไทย หมวดที่ต้องได้ รับการพัฒนาอย่างมากซึ่งมีท้งั อันดับต่าในปี 2563 นี้
และมีการเลื่อนอันดับลง คือ หมวดการฝึ กอบรมและการศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้ ปัจจัยหลักความรู้ ที่เลื่อน
อันดับลง 5 อันดับ จากอันดับ 50 ในปี ที่แล้ ว (2562) เป็ นอันดับ 55 ในปี น้ ี ทาให้ หมวดการฝึ กอบรมและ
การศึกษามีอนั ดับต่าสุดในบรรดาหมวดทั้ง 9 หมวดในปี น้ ี ตัวชี้วัดหลักที่มีผลต่ออันดับของหมวดการฝึ ก
อบรมและการศึกษา คือ ตัวชี้วัดงบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาทั้งหมดของประเทศ (Total public
expenditure on education) และตัวชี้วัดอัตราการเรียนต่อในการศึกษาขั้นสูง (Higher education achievement) มีอนั ดับ 51 และ 41 ในปี ที่แล้ ว ส่วนปี น้ ีมีอนั ดับ 58 และ 48 ในปี น้ ี ตามลาดับ ทาให้ ตัวชี้วัดงบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาทั้งหมดของประเทศ เป็ นตัวชี้วัดที่มีอนั ดับต่าที่สดุ ในบรรดาตัวชี้วัดทั้งหมด
ในปี นี้คู่กบั ตัวชี้วัดการใช้ แท็บเล็ต (Tablet possession) ที่อยู่ภายใต้ หมวดทัศนคติท่พี ร้ อมในการปรับตัวได้
ในปัจจัยหลักความพร้ อมสาหรับอนาคต ถึงแม้ ปัจจัยหลักเทคโนโลยีมีอนั ดับเลื่อนขึ้นและจัดอยู่ในอันดับ
22 ในปี นี้ แต่มีตวั ชี้วัดภายใต้ หมวดโครงสร้ างเทคโนโลยีท่ตี ้ องพัฒนาอย่างมาก คือ ตัวชี้วัดผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ต (Internet users) ที่ยังคงรักษาอันดับ 54 ไว้ เหมือนปี ท่แี ล้ ว และไทยยังคงต้ องพัฒนาอีกหลายตัวชี้วัด
เนื่องจากอันดับรวมที่ได้ ในปี น้ ียังคงเป็ นอันดับค่อนไปในทางที่ไม่ดี เพื่อให้ ในปี หน้ าจะมีอนั ดับที่ดขี ้ นึ กว่านี้
“คน” ที่มีศักยภาพและความสามารถ ไม่ว่าจะเกิดจากการสร้ างและพัฒนาขึ้นเอง หรือดึงดูดคนเก่งมาจาก
ภายนอก ถือเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ IMD จึงได้ มีการจัด
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ทาอันดับความสามารถของเขตเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่จะบ่งบอกความสามารถทางการพัฒนา ดึงดูดและ
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ คือ อันดับความสามารถด้ านบุคลากร (World Talent Ranking) ซึ่ง IMD รวบ
รวมนาเสนอที่ย้อนไปถึงในปี 2559 โดยพิจารณา 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) การลงทุนและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Investment & Development) ซึ่งมี 8 ตัวชี้วัด 2) ความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ
จากภายนอกประเทศ(Appeal)ซึ่งมี 11 ตัวชี้วัด 3) ความพร้ อมของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศ(Readiness)
ซึ่งมี 12 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัดในปี 2563 นี้ (สไลด์ท่ี 40)
ตัวชี้วัดภายใต้ ปัจจัยหลักการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ แก่ งบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษา
ทั้งหมดของประเทศ (Total public expenditure on education) งบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาทั้งหมด
ของประเทศต่อคนของนักเรียน (Total public expenditure on education per student) อัตราส่วนของครู
ต่อนักเรียนในระดับประถมศึกษา(Pupil-teacher ratio (primary education)) อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา (Pupil-teacher ratio (secondary education)) การฝึ กงาน (Apprenticeships) การ
ฝึ กอบรมพนักงาน (Employee training) สัดส่วนแรงงานสตรี (Female labor force) โครงสร้ างพื้นฐานทาง
สุขภาพ (Health infrastructure)
ตัวชี้วัดภายใต้ ปัจจัยหลักความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกประเทศ ได้ แก่ ดัชนี
ค่าครองชีพ (เทียบกับนครนิวยอร์ก) (Cost-of-living index) การดึงดูดและรักษาไว้ ซ่งึ บุคลากรที่มีศักยภาพได้ (Attracting and retaining talents) การจูงใจคนทางาน (Worker motivation) ปัญหาสมองไหล
(Brain drain) คุณภาพชีวิต (Quality of life) บุคลากรต่างชาติท่มี ีทกั ษะสูง (Foreign highly-skilled
personnel) ค่าตอบแทนรวมต่อปี จากการทางาน (Remuneration in services professions) ค่าตอบแทน
ของการจัดการ (Remuneration of management) อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่แท้จริง (Effective
personal income tax rate) ความเป็ นธรรม (Justice) และการเผชิญปัญหาละอองฝุ่ นขนาด 2.5 PM
(Exposure to particle pollution)
ตัวชี้วัดภายใต้ ปัจจัยหลักความพร้ อมของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศ ได้ แก่ การขยายตัวของกาลังแรงงาน
(Labor force growth) แรงงานที่มีทกั ษะ (Skilled labor) ความเชี่ยวชาญภาคการเงิน (Finance skills)
ประสบการณ์ต่างประเทศของผู้จัดการอาวุโส (International experience) ผู้จัดการอาวุโสที่มีความสามารถ
(Competent senior managers) การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน
(University education) การศึกษาระดับประถมและมัธยมที่ตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน
(Primary and secondary education) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Graduates in Sciences) การจัดการศึกษาสาขา
บริหารจัดการที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Management education) ความสามารถด้ านภาษาที่ตอบสนองต่อ
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ภาคธุรกิจ (Language skills) นักศึกษาต่างชาติท่เี ข้ ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต่อประชากร
1,000 คน (Student mobility inbound) ผลการสอบวัดระดับ PISA (Educational assessment – PISA)
สไลด์ท่ี 41 เป็ นอันดับความสามารถด้ านบุคลากรของ 63 เขตเศรษฐกิจในปี 2563 (ออกเผยแพร่ในปี
2564) ในปี 2563 นี้ สวิตเซอร์แลนด์เลื่อนขึ้นมาเป็ นอันดับ 1 โดยเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในอันดับสูงสุด 10
อันดับแรกอยู่ในยุโรปถึง 8 อันดับ ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนอร์ดิกถึง 3 เขตเศรษฐกิจ
คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน และเขตเศรษฐกิจนอกยุโรปมีเพียงแคนาดาและสิงคโปร์เท่านั้น
สไลด์ท่ี 42 ให้ ข้อมูลเปรียบเทียบอันดับความสามารถด้ านบุคลากรของเขตเศรษฐกิจแนวหน้ าในเอเชียและ
ในอาเซียนกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2563 สิงคโปร์มีอนั ดับอันดับสูงสุดอยู่ใน 10 อันดับแรกใน 2
ปี หลังนี้ ซึ่งสิงคโปร์ให้ ความสาคัญกับมาตรการด้ านการดึงดู ดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกมาเสริมข้ อ
จากัดด้านกาลังคนในประเทศของตนเอง มาเลเซียและไต้หวันมีอนั ดับที่ค่อนข้ างคงที่ท่อี นั ดับ 20-25
เกาหลีมีอนั ดับรวมที่ดีข้ นึ มาอยู่ท่อี นั ดับ 31 ในปี น้ ี สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยมีอนั ดับที่ใกล้ เคียงกัน
ในปี นี้ คือ อันดับที่ 40 และ 43 ตามลาดับ และเลื่อนขึ้นลงอยู่ท่อี นั ดับ 40-43 ญี่ปุ่นในช่วง 2 ปี หลังนี้มี
อันดับที่ถดถอยอย่างมากเลื่อนลงถึง 3 อันดับจากปี ที่แล้ ว (2562) มาอยู่ท่อี นั ดับที่ 38
สไลด์ท่ี 43-63 เป็ นรายละเอียดข้ อมูลการจัดอันดับความสามารถด้ านบุคลากร (World Talent Ranking)
ของทั้ง 7 เขตเศรษฐกิจ อันได้ แก่ ไทย (สไลด์ท่ี 43-45) สิงคโปร์ (สไลด์ท่ี 46-48) ญี่ปนุ่ (สไลด์ท่ี 4951) เกาหลี(สไลด์ท่ี 52-54) มาเลเซีย (สไลด์ท่ี 55-57) สาธารณรัฐประชาชนจีน (สไลด์ท่ี 58-60)
และไต้ หวัน (สไลด์ท่ี 61-63) ครอบคลุมอันดับรวม อันดับของปัจจัยหลัก อันดับของหมวด และอันดับ
ของแต่ละตัวชี้วัด ที่ได้เน้ นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งที่สาคัญไว้ ด้วย รวม 2 ปี คือ ปี 2562-2563
(สไลด์ท่ี 43-45) สาหรับประเทศไทยมีผลการจัดอันดับคงที่อยู่อนั ดับที่ 43 เช่นเดียวกับปี ที่แล้ ว เมื่อ
พิจารณาผลการจัดอันดับที่ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้ าน พบว่าหมวดการลงทุนและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Investment & Development) และหมวดความพร้ อมของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศ (Readiness)
มีอนั ดับลดลงอยู่ในอันดับที่ค่อนข้ างต่ามาก คือ อันดับที่ 51 และ 45 ตามลาดับ ส่วนหมวดความสามารถ
ในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกประเทศ (Appeal) มีการเลื่อนขึ้นเพียง 2 อันดับมาอยู่ท่ี
อันดับที่ 28
ทั้งนี้จุดอ่อนที่เป็ นประเด็นที่ประเทศไทยยังต้ องพิจารณาแก้ไขโดยเร็วคือ เรื่องของการศึกษา ในมิติอตั รา
ส่วนของครูต่อนักเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา งบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาทั้งหมดของ
ประเทศ งบประมาณค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาทั้งหมดของประเทศต่อคนของนักเรียน ซึ่งได้ อนั ดับที่ 59, 57
และ 52 ตามลาดับ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ล้วนแย่ลงจากปี ที่แล้ ว ส่งผลฉุดอันดับของหมวดการลงทุนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ ต่าลงกว่าปี ที่แล้ ว 2 อันดับ
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จากข้ อมูลผลการจัดอันดับดังกล่าวข้ างต้ นสะท้อนให้ เห็นว่าการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศจะบรรลุผลได้ ดขี ้ นึ หรือไม่ ภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทัว่ ไป ต้ องตระหนัก
ถึงความเปลี่ยนแปลงในด้ านความรู้และทักษะที่มีความจาเป็ นสาหรับอนาคต และพยายามเสริมสร้ างพัฒนา
คนให้ มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้ เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยภาครัฐจะต้ องจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของประเด็นด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
เพื่อกาหนดนโยบายและสร้ างสภาพแวดล้ อมและสิ่งจูงใจให้ เกิดการพัฒนาไปแนวทางดังกล่าว รวมถึงการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ม่งุ เน้ นการสร้ างแรงจูงใจและทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนอกเหนือ
จากความรู้ทางวิชาการ และการสร้ างสภาพแวดล้ อมและการอานวยความสะดวกให้ กบั กาลังแรงงานของ
ประเทศในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาคธุรกิจเอกชนก็ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาหรือต่อ
ยอดทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต (สมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย)
ก่อนจบ ขอฝากยา้ อีกครั้งว่า “ผู้ใดครองเทคโนโลยี ผู้น้นั ครองเศรษฐกิจ ผู้ใดครองเทคโนโลยี ผู้น้นั
ครองอานาจ” เทคโนโลยีนาไปสู่การสร้ างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ประเทศ
จะต้ องมีบุคลากรที่มีศักยภาพ นิสติ ทั้งหลายจงเร่งพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ
เทอญ

