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สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา OEC Forum ครั้งที่ ๓
เรื่อง
“ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกำ�แหง พลางกูร สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จดั สภาการศึกษาเสวนา OEC Forum
ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016) โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคีของ World
Economic Forum (WEF) มาเป็นวิทยากรนำ�เสนอเกี่ยวกับผลการจัดอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันภาพรวมของประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก และ
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการศึ ก ษา กระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล และ
การคำ�นวณดัชนีของ WEF รวมทั้งแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีเศรษฐกิจโลก
ข้อเสนอของวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
ได้น�ำ เสนอ เรือ่ ง “ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙”
ซึ่ ง ทำ � ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้
ความเข้าใจต่อวิธกี ารคำ�นวณคะแนนและการจัดอันดับ
ของรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะด้านการ
ศึกษามากยิ่งขึ้น มีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
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๑. กระบวนการเก็บข้อมูลและการคำ�นวณดัชนี
ข้ อ มู ล สำ � หรั บ การจั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในเวที
เศรษฐกิจโลกใช้ขอ้ มูลจาก ๒ ส่วนหลัก คือ ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากองค์กรระหว่างประเทศ
ร้ อ ยละ ๓๐ และข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากแบบสำ � รวจความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
ในภาคธุรกิจร้อยละ ๗๐ โดยข้อมูลแบบสำ�รวจความคิดเห็นนี้จะนำ�มาถัวเฉลี่ย
ระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา สำ�หรับปี ๒๕๕๘ จะใช้ข้อมูลของปี ๒๕๕๘
ในสั ด ส่ ว นนํ้ า หนั ก ร้ อ ยละ ๕๖.๑ และข้ อ มู ล ของปี ๒๕๕๗ ในสั ด ส่ ว นนํ้ า หนั ก
ร้อยละ ๔๓.๙ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่ ว โลก การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสำ � รวจความคิ ด เห็ น
จะต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนดังเป้าหมายที่ WEF
ต้องการคือ
		- ต้องการการตอบกลับของแบบสำ�รวจอย่างน้อย
๘๐ บริษัทต่อประเทศ
		
- ผูต้ อบแบบสำ�รวจต้องเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง (Top 5) ขององค์กรเอกชน
ที่อยู่ในประเทศไทย โดยอาจเป็นบริษัทข้ามชาติก็ได้ แต่ต้องตอบจากมุมมองของ
ประเทศไทยเท่านั้น
- สั ด ส่ ว นของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สั ด ส่ ว นผลผลิ ต
มวลรวมภายในประเทศ
- กลุม่ ตัวอย่างต้องประกอบด้วยบริษทั ขนาดเล็ก (พนักงาน ๒๐ – ๕๐๐ คน)
และขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า ๕๐๐ คน) ในสัดส่วนที่เท่ากัน
- กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสำ�รวจในปีที่แล้วร้อยละ ๕๐
และสุ่มผู้ที่ยังไม่เคยตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ ๕๐
		
สำ�หรับปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling)
และการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Randomization) ในการเลื อ กตั ว อย่ า ง จากฐาน
ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และฐานข้อมูลจาก WEF โดยส่งแบบสำ�รวจในสัดส่วนภาคเกษตรกรรมร้อยละ ๑๒
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๔๒.๕ และภาคบริการร้อยละ ๔๕.๕ และได้รับแบบสำ�รวจ
ที่สมบูรณ์กลับคืนมาจำ�นวน ๑๑๐ บริษัท
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๒. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ผลการจั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย
แบ่ ง ออกเป็ น ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ภาพรวมของประเทศ และขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
๒.๑) ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศ สามารถ
สรุปประเด็นได้ดังนี้
๒.๑.๑) ใน WEF 2015-2016 มีประเทศเข้าร่วมการจัดอันดับ
๑๔๐ ประเทศ โดยประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในภาพรวม
อยูอ่ นั ดับ ๓๒ ด้วยคะแนน ๔.๖ เป็นอันดับ ๓ ในกลุม่ ประเทศ Emerging & Developing
ASIA รองจากมาเลเซียและจีน และเป็นอันดับ ที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ ASEAN
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
๒.๑.๒) เมื่อเปรียบเทียบอันดับของตัว ชี้วัด ๑๒ เสาหลักกับ
WEF 2014-2015 ประเทศไทยมี ๗ เสาหลักที่อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (คะแนนดีขึ้น
๓ เสาหลัก และคงที่ ๔ เสาหลัก) มี ๑ เสาหลัก
อั น ดั บ คงที่ (คะแนนคงที่ ) และ ๔ เสาหลั ก
อั น ดั บ ตกลง (คะแนนคงที่ ๒ เสาหลั ก และ
คะแนนตกลง ๒ เสาหลั ก ) แสดงว่ า มี เ พี ย ง
๒ เสาหลักที่มีคะแนนตกลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment)
และพัฒนาการของตลาดเงิน (Financial Market Development) ซึ่งคะแนน
ที่ใช้ในการจัดอันดับตัวชี้วัดที่ตํ่าที่สุดที่ฉุดอันดับของทั้ง ๒ เสาหลักมาจากข้อมูล
สถิติ (Hard Data) จากองค์กรระหว่างประเทศ
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ตารางที่ ๑ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
อันดับ
ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขัน (GCI)
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			 ๒.๑.๓) ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการประกอบธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทย ๓ อันดับ ได้แก่ ความไม่มเี สถียรภาพของรัฐบาล/ การปฏิวตั ิ รัฐประหาร
(๑๘.๑ คะแนน) คอร์รัปชั่น (๑๒.๕ คะแนน) และความไม่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ
(๑๒.๓ คะแนน) ซึง่ แตกต่างจากปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ ทีป่ ญ
ั หาคอร์รปั ชัน่ อยูใ่ นอันดับสูง
ทีส่ ดุ (๒๑.๔ และ ๒๐.๒ คะแนนตามลำ�ดับ) นอกจากนัน้ ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคทัง้ ๓ อันดับ
มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (คะแนนลดลง)
๒.๒) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา สามารถสรุปประเด็น
ได้ดังนี้
๒.๒.๑) WEF จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยอาศัยคะแนนจากตัวชี้วัดที่อยู่ใน ๒ เสาหลัก คือ เสาหลักที่ ๔
สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒ ตัวชี้วัด) และเสาหลักที่ ๕ การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม (๘ ตัวชี้วัด) รวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด จำ�แนกเป็นคะแนนที่ได้จากข้อมูล
สถิติพื้นฐานของประเทศ (Hard Data) ๓ ตัวชี้วัด จากองค์กรระหว่างประเทศ และ
การสำ�รวจความคิดเห็นภาคธุรกิจ (Executive Opinion Survey : EOS) ๗ ตัวชี้วัด
๒.๒.๒) ในจำ�นวน ๑๐ ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดอันดับขีดความ
สามารถด้านการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มี ๗ ตัวชี้วัดที่มีอันดับ
ดีขึ้น (คะแนนดีขึ้น ๑ ตัวชี้วัด คะแนนคงที่ ๔ ตัวชี้วัด และคะแนนตกลง ๒ ตัวชี้วัด)
มี ๑ ตัวชี้วัดที่มีอันดับและคะแนนคงที่ และมี ๒ ตัวชี้วัดที่มีอันดับและคะแนนลดลง
๒.๒.๓) ตัวชี้วัดที่ได้จากข้อมูลสถิติพื้นฐานทั้ง ๓ ตัวชี้วัด มีคะแนน
คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ แต่มี ๒ ตัวชี้วัดถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
ในขณะที่อีก ๑ ตัวชี้วัดมีอันดับคงที่ (เป็นไปได้ว่าชาติอื่นๆ ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ
มีคะแนนลดลงหรือไม่เข้าร่วมการจัดอันดับ) ในขณะทีผ่ ลจากการสำ�รวจความคิดเห็น
ภาคธุรกิจ (Executive Opinion Survey: EOS) ๗ ตัวชีว้ ดั มี ๕ ตัวชีว้ ดั ทีม่ อี นั ดับดีขนึ้
(คะแนนสูงขึน้ เพียง ๑ ตัวชีว้ ดั คงที่ ๒ ตัวชีว้ ดั และคะแนนตํา่ ลง ๒ ตัวชีว้ ดั ) และมี ๒ ตัวชีว้ ดั
ที่มีอันดับและคะแนนตกลง ได้แก่ การให้บริการฝึกอบรมเฉพาะทางในประเทศ
และขอบเขตของการฝึกอบรม
๒.๒.๔) ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษาทีม่ อี นั ดับดีขนึ้ และคะแนน
สูงขึน้ อย่างมาก โดยเป็นตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามน่าสนใจโดดเด่น ๑ ใน ๔ ตัวชีว้ ดั (จากทัง้ หมด
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๑๑๓ ตัวชี้วัด ใน ๑๒ เสาหลัก) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คือ คุณภาพของระบบการศึกษา
(Quality of the Education Systems) ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ ๗๔ คะแนน ๓.๖ (ปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ อันดับที่ ๘๗ คะแนน ๓.๔) ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการสำ�รวจความคิดเห็น
ภาคธุรกิจ (Executive Opinion Survey: EOS)
ตารางที่ ๒ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการศึ ก ษาของประเทศไทย
		 ของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
เสาหลัก

ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ ๔
สุขภาพและ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (Quality of Primary
Education)
อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
สุทธิ (Primary Education
Enrollment, net %*)
เสาหลักที่ ๕ อัตราการเข้าเรียน
การศึกษา มัธยมศึกษา (Secondary Education
ขั้นสูงและ Enrollment, Gross %*)
การฝึกอบรม
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อันดับ
คะแนน
๒๕๕๘- ๒๕๕๗- ๒๕๕๘- ๒๕๕๗๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘
๘๙
๙๐
๓.๕
๓.๖
๕๔

๕๘

๙๕.๖

๙๕.๖

๗๙

๗๙

๘๗.๐

๘๗.๐

อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
(Tertiary Education Enrollment,
Gross %*)
คุณภาพของระบบการศึกษา (Quality
of the Education System)

๕๒

๕๔

๕๑.๒

๕๑.๒

๗๔

๘๗

๓.๖

๓.๔

คุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (Quality of Math
and Science Education)
คุณภาพของสถานศึกษาที่สอน
การบริหารจัดการ (Quality of
Management Schools)

๗๙

๘๑

๓.๙

๓.๙

๗๗

๘๑

๔.๐

๔.๑
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เสาหลัก

ตัวชี้วัด
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา (Internet Access
in Schools)
การให้บริการฝึกอบรมเฉพาะทางใน
ประเทศ (Local Availability
of Specialized  Training Services)
ขอบเขตของการฝึกอบรม (Extent of
Staff Training)

อันดับ
คะแนน
๒๕๕๘- ๒๕๕๗- ๒๕๕๘- ๒๕๕๗๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘
๕๔
๖๑
๔.๖
๔.๖
๗๐

๖๙

๔.๑

๔.๒

๔๑

๓๗

๔.๓

๔.๔

หมายเหตุ *ข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ
๓. แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวที
เศรษฐกิจโลก
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก
มีแนวทางที่สำ�คัญ ดังนี้
๓.๑) ประเทศไทยได้รบั การจัดให้อยูใ่ นกลุม่ Stage ๒: Efficiency-Driven
ซึง่ เป็นกลุม่ ประเทศทีม่ ผี ลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita)
อยูร่ ะหว่าง ๓,๐๐๐ – ๘,๙๙๙ ดอลล่าร์สหรัฐ การเพิม่ GDP per capita ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
ดังนั้นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินการในขณะนี้คือ ต้องพิจารณาการคำ�นวณคะแนนและ
ให้นํ้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม สำ�หรับประเทศไทยต้องเน้นและให้ความสำ�คัญกับ
เสาหลักที่ ๕-๑๐ ให้มาก เนื่องจาก ๖ เสาหลักนี้มีนํ้าหนักในการคำ�นวณอันดับถึง
ร้อยละ ๕๐ ในขณะที่เสาหลักที่ ๑-๔ มีนํ้าหนักร้อยละ ๔๐ และเสาหลักที่ ๑๑-๑๒
มีนํ้าหนักร้อยละ ๑๐
๓.๒) ปิดจุดอ่อนเรื่องข้อมูลสถิติที่ส่งให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ
เพราะข้อมูลเชิงสถิติที่ WEF นำ�มาใช้ในการจัดอันดับได้มาจากข้อมูลของหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ อาทิ UNESCO UIS, World Bank, UNICEF, UNDP และ
OECD เป็นต้น
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๓.๓) การสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจที่เป็นผู้ตอบแบบ
สอบถามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ WEF
เก็บข้อมูลเชิงสำ�รวจ ข่าวดีของประเทศที่เน้นข่าวดีด้านการศึกษามีความสำ�คัญ
และจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากผู้บริหารของภาคธุรกิจไม่ได้มีบุตรหลานที่กำ�ลัง
อยู่ ใ นวั ย เรี ย นแล้ ว คงเป็ น การยากที่ จ ะรั บ รู้ เ หตุ ก ารณ์ แ ละมี ค วามเข้ า ใจต่ อ
สภาพปัจจุบันของการศึกษาไทย หน่วยงานด้านการศึกษาจึงควรพิจารณา
๓.๓.๑) “สาร” ที่จะนำ�เสนอไปถึงภาคธุรกิจ ต้องเป็นเรื่องที่เป็น
ภาพพจน์ในเชิงบวก และมีรูปแบบที่น่าสนใจ
๓.๓.๒) “สือ่ ” ช่องทางการนำ�เสนอทีม่ ปี ระสิทธิภาพไปถึงผูบ้ ริหาร
ภาคธุรกิจ อาจต้องพิจารณาแล้วว่าผู้บริหารภาคธุรกิจบริโภคข่าวสารจากสื่อใด
การอภิปรายทั่วไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย ให้ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑) หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่
ควรให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ โดยควรมี ก ารนำ � เสนอตั ว อย่ า งที่ ดี
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย และเผยแพร่ ไ ปตามสื่ อ และช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้บริหารในภาค
ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ กั บ WEF อั น จะนำ � ไปสู่ ผ ลการจั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น เพราะข้ อ มู ล ที่ นำ � มาใช้ ใ นการจั ด อั น ดั บ
ร้อยละ ๗๐ เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
๒) การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย WEF
(World Economic Forum) เป็นการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
ในภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาในประเทศของตนเอง จึ ง อาจไม่ ใช่ ก ารจั ด อั น ดั บ
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง
๓) ควรมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ส่งข้อมูลให้องค์กร
ระหว่างประเทศเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของ WEF เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย
และเชื่อถือได้
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๔) ประเทศไทยควรมี ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาที่ อ อกแบบโดย
ประเทศไทยเอง และมีความเชื่อถือได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องอิงกับต่างประเทศ เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างภาพลักษณ์หรือการรับรูท้ ดี่ ใี ห้กบั ผูบ้ ริหาร
ในภาคธุรกิจทีเ่ ป็นผูต้ อบแบบสำ�รวจให้กบั WEF ในช่วงเวลาทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิงสำ�รวจ
(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม) เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามในเชิงบวก และทำ�ให้ค่าคะแนน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒) ควรมีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้องค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของ WEF เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อถือได้
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