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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
การยกระดับศักยภาพของทุนมนุษย์ในองค์กรธุรกิจเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะช่วยช่วงชิง

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการ องค์กรธุรกิจชั้นน ำของไทยต่ำงเร ิม่ต่ืนตัว

ให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนพัฒนำทักษะและควำมรูใ้ห้กับบุคลำกรของตนมำกข้ึน 

ซึ่งได้น ำไปสู่กำรยกระดับผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ท้ังด้ำนผลก ำไรท่ีเพ่ิมข้ึน

และต้นทุนกำรผลิตท่ีลดลง โดยทิศทำงดังกล่ำวสอดคล้องกับเป้ำหมำยประเทศท่ี

จะยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนทักษะของแรงงำน รวมถึงตอบโจทย์กำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีรฐับำลต้องกำรผลักดัน

ธุรกิจ Corporate Training หรอืผู้ให้บรกิารฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร จะเป็น

กลไกส าคัญท่ีช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับองค์กรธุรกิจ ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 

20,000 ล้านบาท โดย Krungthai COMPASS มองว่าในระยะ 5-6 ปีข้างหน้า จะมี

โอกาสเติบโตขึ้นได้อกีมาก ซ่ึงประเมินจากมูลค่าการใช้จ่ายเพ่ือฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ของประเทศไทย ท่ีคาดวา่จะขยับขึ้นแตะระดับ 60,800 ล้านบาท ภายในปี 2570 หรอื

เติบโตเฉล่ียถึง 26.4% ต่อปี (CAGR 2562-2570) โดยมี drivers ส ำคัญจำก 

4 เมกะเทรนด์โลก ได้แก่ 1. กำรเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลข้ันแนวหน้ำท่ีถูกน ำมำ

ปรบัใช้ในภำคธุรกิจมำกข้ึน 2. กระแสด้ำนเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะน ำมำสู่กำรจ้ำงงำน

ในกลุ่ม green jobs 3. หลักกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวทำง Environment 

Social and Governance (EGS) และ 4. แนวโน้มของรูปแบบชีวติแบบ Multi-

stage life อันเกิดจำกอำยุขัยของประชำกรท่ีสูงข้ึน รวมถึงกำรเข้ำสู่ Aging Society

Krungthai Compass เสนอแนะ 6 กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจ Corporate 

training เพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีมากขึ้น คือ 1. Customise โปรแกรม

ฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเน้นหลักสูตรท่ีใช่ ในรูปแบบท่ีชอบ เจำะ

กลุ่มทักษะท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 2. เสรมิ

พลังของกำรให้บรกิำรด้วย Partnership โดยผนึกก ำลังควำมเชี่ยวชำญกับพันธมิตร

กลุ่มต่ำงๆ เพ่ือยกระดับกำรฝึกอบรมให้ตรงใจลกูค้ำมำกท่ีสุด 3. ต่อยอดธุรกิจ กระจำย

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เพ่ือโอกำสในกำรขยำยตลำดท่ีมำกข้ึน อำทิ กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ

อิสระ นักศึกษำท่ีใกล้จะจบกำรศึกษำ หรอืผู้สูงอำยุท่ีต้องกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆ  

4. ยกระดับกำรบรหิำรจดักำรกำรเรยีนรูด้้วยระบบ LMS และ AI  5. ยกระดับประสบกำรณ์

เรยีนรูบ้นโลก Virtual ด้วย VR และ AR 6. บรกิำรครบวงจร รวมถึงติดตำมผลลัพธ์

ท่ีเป็นรูปธรรมให้กับองค์กรท่ีเป็นลูกค้ำ 

ธุรกิจ Corporate training นอกจากจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพด้านทรัพยากร

บุคคลให้กับภาคธุรกิจแล้ว ยังช่วยเสรมิภูมิคุ้มกันให้แรงงานของไทยมีความเข้มแข็ง 

(resilience) สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงพลิกผันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างย่ังยืน และถือเป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนการ

ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งในระยะถัดไป

เผยแพร:่ กุมภาพันธ์ 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ กิตติศักด์ิ กวกิีจมณี
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ท่ีมา: Allied Market Research, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, WEF, UN, Our World in Data   วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
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ประเภท

4
Megatrends
ก าหนดทิศทาง
การฝึกอบรม

การใช้เทคโนโลยีในภาคธรุกิจ

Top 3 เทคโนโลยีท่ีธุรกิจจะใช้มากท่ีสุด 
(เกิน 80%) ในปี 2025 
Cloud computing, Big Data และ IoT

Green Economy หนุนการโต
ของ Green Jobs

การใช้พลังงานทดแทน 
จะเพ่ิมการจ้างงาน 100 ล้านต าแหน่ง 

ภายในปี 2050

ESG กับการพัฒนาทุนมนุษย์
การพัฒนา human capital 
น าไปสู่การยกระดับ ESG

ธุรกิจเตรยีมพรอ้มบุคลากรให้มีความรูด้้าน ESG 

Multistage life
อายุขัยประชากรโลกเพ่ิมขึ้น

จาก 72.8 ปี (2020) เป็น 77 ปี (2050)

เส้นแบ่งการเรยีน-ท างาน-เกษียณไม่ชัดเจน
ต้องพัฒนาทักษะต่อเน่ือง

ธรุกิจ Corporate training จะไขวค่วา้โอกาสท่ีมีมากขึ้นได้อย่างไร 

ตัวช่วยภาครฐั

สิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการ
ด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนุุษย์ (BOI)

การรบัรองหลักสูตร
Future skill sets (อว.)

Digital Transformation/
Digital manpower 
(depa)

Customise
โปรแกรมฝึกอบรม
ตามความต้องการ
ของลูกค้า 

ยกระดับการบรหิาร
จัดการการเรยีนรู้
ด้วยระบบ LMS 
และ AI 

เสรมิพลังการ
ให้บรกิารด้วย 
Partnership

ยกระดับประสบการณ์
เรยีนรูด้้วย VR และ AR

ต่อยอดธุรกิจ 
กระจายกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย

บรกิารครบวงจร 
ติดตามผล มุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมาย
องค์กร
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและความรู้ท่ีก้าวทันโลกของการท างาน 

เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสรา้งขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจและการสรา้งการ

เจรญิเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพำะเม่ือสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ

และสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ เรำยิ่งต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ

ทักษะบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง โดยธุรกิจ Corporate training เป็นกลุ่มท่ีมีบทบำท

ในกำรช่วยติดอำวุธด้ำนทุนมนุษย์ให้กับบุคลำกรในภำคธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำร

สรำ้งควำมรูแ้ละทักษะท่ีเก่ียวกับต ำแหน่งงำน (Functional competency) 

และกำรพัฒนำ Soft skill ท้ังน้ี เป้ำหมำยของประเทศในกำรยกระดับคุณภำพ

ทุนมนุษย์ รวมถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือเป็นกลจักรใหม่ในกำร

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับทิศทำง Megatrend ของโลก จะส่งผลให้

ตลำดงำนต้องกำรแรงงำนท่ีมีทักษะใหม่ๆรองรบัต ำแหน่งงำนแบบใหม่ในยุค 

New Normal 

ขณะเดียวกัน ธุรกิจ Corporate Training เองก็ต้องปรับตัวเพ่ือท่ีจะได้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำมำรถน ำไปสู่กำรยกระดับ

ศักยภำพบุคลำกรในภำคธุรกิจ และถ่ำยทอดศักยภำพท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไปสู่กำร

ยกระดับผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อไป 

โดยบทควำมน้ี จะน ำท่ำนไปรูจ้กักับธุรกิจ Corporate Training 

ในประเทศไทยในแง่มุมต่ำง ๆ รวมถึงทักษะและหลักสูตร

ท่ีจ ำเป็นส ำหรบัแรงงำนในอนำคตเพ่ือเป้ำหมำย

กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ตลอดจนแนวทำงกำรปรบัตัว

ของผู้ประกอบกำรในธุรกิจน้ี เพ่ือให้สำมำรถแข่งขัน

และช่วงชิงโอกำสท่ีจะมีมำกข้ึนด้วย 
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ในประเทศไทย ผู้เล่นท่ีมีบทบำทให้บรกิำรยกระดับทักษะก ำลังแรงงำนมี

หลำกหลำยกลุ่ม และมีจุดเน้นของควำมเชี่ยวชำญท่ีแตกต่ำงกันไปในแต่ละกลุ่ม 

(แสดงดังตำรำงท่ี 1) โดยธุรกิจ Corporate training เป็นหน่ึงในผู้เล่นส ำคัญ

ในระบบฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร ซึ่งหมำยถึง กิจกำรท่ีให้บรกิำรด้ำนกำรศึกษำ

และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะให้แก่ผู้บรหิำรและพนักงำนขององค์กรท่ีเป็น

ลูกค้ำ ให้สำมำรถเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) ให้กับงำน ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจ

ในกำรท ำงำน และลดอัตรำกำรลำออกจำกองค์กรได้ 
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ท้ังน้ี ประเภทของกำรฝึกอบรมโดยธุรกิจ Corporate training สำมำรถจ ำแนก

ได้เป็น 4 ประเภท 1 ได้แก่ 

1. Technical training กำรฝึกอบรมเก่ียวกับควำมรูเ้ชิงเทคนิคส ำหรบังำน  

2. Soft skills training กำรฝึกอบรมเพ่ือสรำ้งคุณลักษณะให้บุคคลสำมำรถ

ท ำงำนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในกำรท ำงำนได้อย่ำงรำบร ื่น

3. Quality training กำรฝึกอบรมควำมรูแ้ละทักษะเก่ียวกับกำรควบคุมคุณภำพ

และมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำรซึ่งถูกก ำหนดไว้โดยอุตสำหกรรม 

องค์กร หรอืหน่วยงำนภำยนอก มักเป็นกำรฝึกอบรมในอุตสำหกรรมกำรผลิต 

4. Compliance training กำรฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบำย กระบวนกำร หรอื

แนวปฏิบัติขององค์กร หรอืตำมท่ีถูกก ำหนดไว้ในกฎหมำย มีควำมเฉพำะเจำะจง

กับแต่ละอุตสำหกรรม เช่น จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน กำรปกป้องข้อมูล นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว เป็นต้น

1 Allied Market Research (2021) Global Corporate Training Market

ตารางท่ี 1 องค์กรท่ีมีบทบาทให้บรกิารยกระดับทักษะก าลังแรงงานในประเทศไทย 

ที่มา: วเิคราะห์และสรปุโดย Krungthai COMPASS

ประเภทองค์กร จุดเน้นของการฝึกอบรม

สถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานภาครฐั

 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
 อาจเป็นหลักสูตรท่ีใช้องค์ความรู้ขั้นสูงเฉพาะด้าน และเน้นความรู้ด้านวิชาการ 

(สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวจิัย) หรือหลักสูตรฝึกอาชีพท่ีเน้นทักษะการท างาน
พ้ืนฐานหรือทักษะระดับกลาง (หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส านักงาน กศน.) 

องค์กรอิสระ มูลนิธิ
สมาคมอุตสาหกรรม 

สมาคมวชิาชีพ

 ฝึกอบรมความรูแ้ละทักษะเก่ียวกับอาชีพตามความต้องการของผู้ประกอบการ ท้ัง
ภาคการผลิตและบรกิาร

 เช่น สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ฯลฯ

ธุรกิจเอกชนท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

 องค์ธุรกิจเอกชนท่ีประกอบกิจการด้านการผลิตและบรกิาร แต่ให้บรกิารฝึกอบรม
รว่มด้วย เช่น ธุรกิจท่ีให้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ธุรกิจ
จ าหน่ายเครื่องจกัร บรษัิทท่ีปรกึษาด้านการตลาด เป็นต้น

ธุรกิจ Corporate 
Training

 องค์กรธุรกิจท่ีเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหรอืบรกิารจดัการทรพัยากรบุคคล หรอื
บริษัทท่ีให้บริการฝึกอบรมแก่กิจการท่ีอยู่ในเครือเดียวกัน เน้นฝึกอบรมความรู้
และทักษะเก่ียวกับอาชีพตามความต้องการของผู้ประกอบการ ท้ังภาคการผลิต
และบรกิาร

 แพลตฟอร์มการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ท่ีให้บรกิารท้ังฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไป และ
ให้บริการเผยแพร่เนื้อหาการเรียนรู้แก่ผู้ผลิตเนื้อหา เน้นฝึกอบรมความรู้และ
ทักษะตามความต้องการของผู้ประกอบการ หรอืให้ผู้เรยีนศึกษาด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ท้ังแบบมีหรอืไม่มีค่าใช้จา่ย
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>> ภาพรวมธุรกิจ Corporate training ของประเทศไทย 

จำกข้อมูลกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ พบว่ำประเทศไทยมีธุรกิจ Corporate

training ท่ียังมีสถำนะด ำเนินกิจกำรอยู่รำว 5,100 รำย โดยด ำเนินกิจกรรมด้ำน

กำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร และอำจประกอบกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น 

กำรบรกิำรให้ค ำปรกึษำ กำรจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ 

เป็นต้น กิจกำรเหล่ำน้ีมีมูลค่ำตลำด2 ประมำณ 20,000 ล้ำนบำท (รูปท่ี 1) 

และท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มเติบโตข้ึนด้วยอัตรำเติบโตเฉล่ียต่อปีสูงถึง 11.0% 

(CAGR 2560-2562) แม้ว่ำจะสะดุดลงเพรำะกำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 ใน

ปี พ.ศ.2563 แต่คำดว่ำในปี 2564 มูลค่ำตลำดจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวข้ึนมำอยู่ท่ีรำว 

20,800 ล้ำนบำท ท้ังน้ี หำกเปรยีบเทียบกับองค์กรฝึกอบรมท้ังหมด (รวมท้ัง

หน่วยงำนภำครฐัและหน่วยงำนประเภทอ่ืน) ธุรกิจ Corporate training ยังคง

มีส่วนแบ่งตลำดของกำรฝึกอบรมมำกท่ีสุด อ้ำงอิงจำกผลส ำรวจของส ำนักงำน

สถิติแห่งชำติท่ีพบว่ำรอ้ยละ 75.5 ของประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป ได้รบักำรอบรม

และกำรพัฒนำในหน่วยงำนจัดกำรอบรมท่ีเป็นภำคเอกชนเป็นหลัก3

รูปท่ี 1 มูลค่าตลาดของธุรกิจ Corporate training ในประเทศไทย (พันล้านบาท)

ที่มา: BOL วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2 ค านวณจากรายได้จากการด าเนินงาน ขอ้มูลป ี2564 คาดการณ์โดย Krungthai COMPASS
3 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564) การส ารวจความต้องการพัฒนาขดีความสามารถของประชากร พ.ศ.2564

19.2

21.7

23.7

18.6

20.8

2560 2561 2562 2563 2564f
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>> ผลลัพธ์ท่ีวดัได้เป็นรูปธรรม เป็นจดุส าคัญท่ีท าให้บรษัิทช้ันน า
ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

บรษัิทชั้นน ำหลำยแห่งต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะให้กับพนักงำน 

โดยพัฒนำท้ังองค์ควำมรูท่ี้เก่ียวกับงำนปัจจุบัน และทักษะใหม่ ๆ ท่ีอำจเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตให้กับองค์กร (ตัวอย่ำงดังตำรำงท่ี 2) 

ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเข้มแข็งและช่วยส่งเสรมิควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินงำนให้กับ

องค์กรในระยะยำว ท้ังน้ี กำรฝึกอบรมทักษะพนักงำน ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทำง

เศรษฐกิจต่อกำรด ำเนินกิจกำรในมิติต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกระดับประสิทธิภำพ

กำรท ำงำน กำรลดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นในกระบวนกำรท ำงำน และสรำ้งมูลค่ำเพ่ิม

ให้กับกิจกำร (ตำรำงท่ี 3) 

ตารางท่ี 2 การลงทุนพัฒนาทักษะบุคลากรของบรษัิทช้ันน าของประเทศไทย 

ที่มา: รายงานความยั่งยืนของบรษัิท ป ี2563 หรอืปล่ีาสุดที่มีขอ้มูล สรปุและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  หมายเหตุ ค่าใชจ้า่ยฝึกอบรม 
เทียบกับจ านวนพนักงานท้ังหมดของบรษัิท

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
(บาท/คน/ปี)

ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรม

บมจ. ปตท. 53,000 ความรูพ้ื้นฐานในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data & Analytics, 
Cyber Security, Chatbot & AI, Blockchain และ Cloud

บมจ. บางจาก 
คอรป์อเรชั่น

36,000 การเพ่ิมประสิทธภิาพการท างาน เช่น ปรบัปรุงกระบวนการตรวจ
ปล่อยน้ามัน กระบวนการบรหิาร fleet ท่ีคลังน้ามัน 
กระบวนการขนส่งนา้มัน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 16,000 Design Thinking, Business Strategy in VUCA world, 
Business Concept Development (BCD) 

บมจ. โกลบอล 
เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์

13,900 ธุรกิจไฟฟ้า ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโรงไฟฟ้า สัญญาซื้อขาย
ไฟฟา้ 

บมจ. แอดวานซ์ 
อินโฟร ์เซอรว์สิ

8,400 Basic innovation การเขียนโปรแกรม และหลักสูตรเฉพาะส าหรบั
พนักงานกลุ่ม Talent ท่ีจะเติบโตไปเป็นผู้บรหิารในอนาคต

บมจ. ซีพี ออลล์ 8,200 
(ปี 2562)

การเพ่ิมประสิทธภิาพในการท างาน การบรหิารจดัการผลิตภัณฑ์ 
อาหาร และเครื่องด่ืม 
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ตารางท่ี 3 ผลลัพธ์จากการลงทุนฝึกอบรมทักษะพนักงานของบรษัิทช้ันน าของประเทศไทย

ที่มา: รายงานความยั่งยืนของบรษัิท ป ี2563 หรอืปล่ีาสุดที่มีขอ้มูล สรปุและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

>> ตลาดฝกึอบรมไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

Krungthai COMPASS มองว่ำมูลค่ำตลำดของธุรกิจฝึกอบรมในประเทศไทย

ยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกมำก โดยประเมินว่ำหำกสถำนประกอบกำรไทยใช้สัดส่วน

กำรลงทุนด้ำนกำรฝึกอบรมพนักงำนต่อค่ำต้นทุนแรงงำน เทียบเท่ำกับสัดส่วน

ของกลุ่มประเทศ EU (รอ้ยละ 1.7 ของ labour cost)4 สถำนประกอบกำรไทย

ควรลงทุนด้ำนกำรฝึกอบรมทักษะพนักงำน โดยเฉล่ียประมำณ 3,000 บำท/คน/ปี5

ท้ังน้ี (รำ่ง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 ก ำหนดเป้ำหมำย

ท่ีจะยกระดับดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนทักษะ (6th pillar - skills) 

ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดย World Economic Forum (WEF) ให้มีคะแนน

เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 20 เม่ือส้ินสุดแผนฉบับน้ี (ประมำณปี พ.ศ. 2570) โดย Krungthai

COMPASS ได้ประเมินว่ำ หำกประเทศไทยจะบรรลุเป้ำหมำยกำรยกระดับดัชนี

ดังกล่ำว ประเทศไทยจะต้องเพ่ิมจ ำนวนก ำลังแรงงำนท่ีได้รบักำรฝึกอบรม

พัฒนำทักษะจำกเดิมปีละ 6-7 ล้ำนคน (ปี พ.ศ. 2562)6 เป็น 20.6 ล้ำนคน 

หรอืคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรมจ ำนวน  60,800 ล้ำนบำท ภำยในปี พ.ศ. 2570 

คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉล่ียสูงถึง 26.4% ต่อปี (CAGR พ.ศ. 2562-2570) 

ผลลัพธ์จากการลงทุนฝึกอบรมทักษะพนักงาน

บมจ. บางจาก 
คอรป์อเรชั่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ

สรา้งมูลค่าเพ่ิม 

 ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติตรวจปล่อยน้ามันท่ีคลังลอยน้า แทนการขนถ่ายขึ้น

บกท่ีคลังสีชัง ลดค่า Shipping และค่าเช่าท่อขนส่งน้ามันบนบก 30 ล้านบาท/ปี

 ปรบัปรุงกระบวนการขนส่งน้ามัน High Margin Product ในเขตภาคใต้ลดค่า

ขนส่งน้ามันไปยังลูกค้า 24 ล้านบาท/ปี

บมจ. ซีพี ออลล์ โปรแกรมการเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement Program) ลดต้นทุน

และเพ่ิมรายได้สะสมจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 53 ล้านบาท/ปี (ปี 2562)

บมจ. โกลบอล 
เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์

โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับพนักงาน (Business Academy) มี

อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนด้านทักษะ ดังนี้

 ด้านธุรกิจสาธารณูปโภค ผลตอบแทน 8.61 เท่า (ปี 2563) 

 ด้านธุรกิจไฟฟา้ ลดค่าใช้จา่ย 10.54 เท่า (ปี 2562)

4 Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database เขา้ถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
5 ตัวเลขประมาณการ 3,000 บาท/คน/ป ีคิดเฉล่ียจากพนักงานทั้งหมดขององค์กร ทั้งที่ได้รบัการฝึกอบรม และไม่ได้รบัการฝึกอบรม ค านวนจากขอ้มูล
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ียของธนาคารแห่งประเทศไทย

6 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) (2564) การส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong 
learning) เพ่ือรองรบัการพลิกโฉมฉับพลันและวกิฤตการณ์โลก

https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database


12

รูปท่ี 2 คาดการณ์ศักยภาพการเติบโตของจ านวนแรงงานท่ีจะรบัการฝึกอบรม และค่าใช้จา่ยของการฝึกอบรม

ที่มา: 1. ข้อมูลจ านวนก าลังแรงงานท่ีได้รบัการฝึกอบรมปี 2562 ประมาณการโดย สอวช. อยู่ท่ี 6-7 ล้านคน 2. ข้อมูลจ านวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ปี 

พ.ศ. 2562 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปี พ.ศ. 2570 จากการประมาณการโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. ประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโดย Krungthai COMPASS

จ านวนแรงงานท่ี
ได้รบัการฝึกอบรม

ทักษะ 
(ล้านคน)

จ านวนประชากร
วยั 15 ปีขึ้นไป
(ล้านคน)

ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
(ล้านบาท)

2562 2570
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Section2

4
Megatrends
Drivers ส าคัญ
ท่ีสรา้งโอกาส
และก าหนดทิศทาง
การพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต
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Krungthai COMPASS มองว่ำมีกระแส megatrends ในโลกยุคใหม่ 4 ด้ำน

ท่ีก ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกร ซึ่งทุกภำคส่วนในตลำด

แรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร แรงงำน Corporate Training ตลอดจนภำครฐัเอง

ควรให้ควำมส ำคัญ ได้แก่ 
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1. องค์กรธุรกิจท่ัวโลกเรง่น าเทคโนโลยีมาใช้เสรมิขีดความสามารถ
มากขึ้น

องค์กรธุรกิจท่ัวโลกต่ำงต้องปรบัตัวเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

โดยกำรรบัเอำเทคโนโลยีแห่งอนำคตมำปรับใช้ในกิจกำร ซึ่งมีแนวโน้มของ

องค์กรท่ีน ำเอำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำปรบัใช้ในกิจกำรมำกข้ึน โดยเฉพำะกลุ่ม

เทคโนโลยีดิจิทัลข้ันแนวหน้ำ (Frontier digital technologies) จำกกำรส ำรวจ

ผู้ประกอบกำรท่ัวโลกโดย World Economic Forum (WEF) พบว่ำเทคโนโลยี

ท่ีกิจกำรคำดว่ำจะน ำมำปรบัใช้มำกท่ีสุดในปี 2025 คือ Cloud computing, Big 

Data และ Internet of things โดยมีสัดส่วนขององค์กรธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยี

ดังกล่ำวสูงเกินร้อยละ 80 ท้ังน้ี กระแสกำรเปล่ียนผ่ำนสู่ดิจิทัล (Digital 

transformation) ยิ่งท ำให้องค์กรให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์

มำกยิ่งข้ึน ดังน้ัน คำดว่ำในปี 2025 จะเกิดกำรเรง่ตัวของกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำรหัส

และควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ในองค์กร (Encryption and cybersecurity) 

มำกข้ึน 29  percentage point เทียบกับปี 2018

รูปท่ี 3 สัดส่วนของบรษัิทท่ีจะปรบัใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทภายในปี 2025 (% ของบรษัิทท่ีเข้ารว่มการส ารวจ)

ที่มา: World Economic Forum (2020) The Future of Jobs Report 2020

2025          2018          Difference

Cloud computing (17%)

Big data analytics (2%)

Internet of things and connected devices (9%)

Encryption and cybersecurity (29%)

Artificial intelligence (inc. ML and NLP) (8%)

Text, image and voice processing (-)

E-commerce and digital trade (2%)

Robots, non-humanoid (e.g. industrial automation, drones (10%)

Augmented and virtual reality (1%)

Distributed ledger technology (e.g. blockchain) (11%)

3D and 4D printing and modeling (10%)

Power storage and generation (-)

New materails (e.g. nanotubes, graphene) (-12%)

Biotechnology (8%)

Robots, humanoid (11%)

Quantum computing (-5%)

Share of company surveyed (%)

0                         20                         40                         60                        80                 100
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หากบุคลากรไม่มีความพร้อมด้านทักษะ การน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในองค์กร

ก็คงเป็นไปได้ยาก อุปสรรคท่ีส ำคัญท่ีสุดของกำรใช้ศักยภำพของเทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสรมิกำรเติบโตของกิจกำร คือปัญหำด้ำนทักษะของบุคลำกรในองค์กร 

โดยผลกำรส ำรวจผู้ประกอบกำรโดย WEF ได้สะท้อนปัญหำเก่ียวกับบุคลำกร

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปรบัใช้เทคโนโลยีในองค์กรในหลำยมิติ พบว่ำองค์กร

ธุรกิจกว่ำรอ้ยละ 55.4 มองว่ำช่องว่ำงของทักษะในตลำดแรงงำนเป็นอุปสรรค

ต่อกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำร นอกจำกน้ีสถำนประกอบกำรยังเผชิญ

ควำมท้ำทำยกับกำรเสำะหำผู้มีศักยภำพสูง (Talent) ท่ีเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

ปัญหำช่องว่ำงทักษะของผู้บรหิำรองค์กร และกำรขำดควำมเข้ำใจเร ื่องโอกำส

ของกำรใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

รูปท่ี 4 มุมมองเก่ียวกับอุปสรรคของการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในองค์กร (% ของบรษัิทท่ีเข้ารว่มการส ารวจ)

ที่มา: World Economic Forum (2020) The Future of Jobs Report 2020

55.4

46.7

41.4

38.9

33.0

32.3

26.3

17.9

5.3

Skills gaps in the local labour market

Inability to attract specialised talent

Skills gaps among organisation's

leadership

Insufficient understanding of

opportunities

Lack of flexibility of the regulatory

framework

Shortage of investment capital

Lack of flexibility in hiring and firing

Lack of interest among leadership

Other
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2. กระแส Green Economy ส่งเสรมิการเติบโตของ Green Jobs

กระแสกำรเปล่ียนผ่ำนของเศรษฐกิจโลกสู่ Green economy ท ำให้ควำมรู้

และทักษะแรงงำนท่ีเป็นท่ีต้องกำรเพ่ือรองรบั “Green job” จะเติบโตมำกข้ึน 

ในทำงกลับกัน ต ำแหน่งงำนในภำคธุรกิจท่ีมีกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

และไม่สอดรบักับหลักกำร Green economy จะเป็นท่ีต้องกำรลดลง ตัวอย่ำง

อุตสำหกรรมท่ีแรงงำนจะได้รบัผลกระทบ เช่น อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรม

กำรขนส่งท่ีใช้พลังงำนฟอสซลิเป็นหลัก อุตสำหกรรมยำนยนต์และอำกำศยำน 

เป็นต้น ประเทศไทยเองก็ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย Bio-Circular-Green (BCG) 

Economy เพ่ือปฏิรูปโฉมหน้ำของภำคอุตสำหกรรมท่ีจะมำเป็น growth engine 

ใหม่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ จะต้องเรง่

กำรสรำ้งบุคลำกรท่ีมีทักษะ “green skills” เพ่ือรองรบั “green jobs” ท่ีจะ

เกิดขึ้นในภำคธุรกิจ ตัวอย่ำงรูปแบบงำนท่ีเปล่ียนไป เช่น

 อุตสาหกรรมพลังงาน United Nations คำดกำรณ์ว่ำ กำรลงทุนทุกๆ 1 ล้ำน

เหรยีญในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน จะน ำไปสู่กำรจ้ำงงำนเพ่ิมข้ึนอีก

รอ้ยละ 70 เม่ือเทียบกับกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมพลังงำนฟอสซิล7 และ

หำกโลกเรำเปล่ียนมำใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงเต็มท่ี ก็จะน ำมำสู่กำรจ้ำงงำน

เพ่ิมข้ึนอีก 100 ล้ำนต ำแหน่งภำยในปี 2050 8

 อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ ต ำแหน่งงำนท่ีจะเป็นท่ีต้องกำร

มำกท่ีสุดหำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ปรบัตัวไปใช้เทคโนโลยีไฟฟ้ำเป็นหลัก 

ได้แก่ Data Analyst, Innovation Manager, Electrification Engineer 

และ Software Specialist and Cybersecurity Engineer 9 และใน

สหรำชอำณำจกัร รฐับำลได้ต้ังเป้ำหมำยยกเลิกจ ำหน่ำยรถยนต์ท่ีใช้เคร ื่องยนต์

ดีเซลและเบนซินภำยในปี 2030 และยกเลิกจ ำหน่ำยรถยนต์ไฮบรดิ ภำยใน

ปี 2035 ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนใหม่โดยเฉพำะต ำแหน่งงำนด้ำนกำร

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำและแบตเตอร ีก่ว่ำ 120,000 ต ำแหน่งภำยในเวลำ 10 ปี 

ซึ่งกว่ำรอ้ยละ 80 ของต ำแหน่งงำนดังกล่ำวจะเก่ียวข้องกับกำรผลิตระบบ

ส่งก ำลังรถยนต์ (Powertrain)10

7 United Nations อ้างอิงใน The Adecco Group (2021) Skills for the Green Economy
8 The International Renewable Energy Agency อ้างอิงใน OECD (2020) Making the Green Recovery work for jobs, income and growth 
9 Development and Research on Innovative Vocational Education Skills (2020) Automotive Skills Agenda Strategy & Roadmap
10 Confederation of British Industry (2021) Skills and training for the green economy
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3. กรอบแนวทาง ESG กับการพัฒนาทุนมนุษย์

กำรด ำเนินธุรกิจตำมกรอบแนวคิดด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 

(Environment, Social, and Governance : ESG) จะไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้

หำกปรำศจำกทุนมนุษย์ (Human capital) ท่ีคอยขับเคล่ือนพันธกิจองค์กร 

โดยภำคธุรกิจจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงทรพัยำกรมนุษย์ในฐำนะสินทรพัย์ท่ีมีควำม

ส ำคัญ และต้องมีกำรบรหิำรจัดกำรคุณค่ำของทรพัยำกรดังกล่ำวรวมถึงบรหิำร

ควำมเส่ียงท่ีอำจเข้ำมำกระทบ (ดังรูปท่ี 5) โดย Willis Towers Watson ได้

เสนอมำตรวัด (Metrics) ด้ำนทุนมนุษย์ท่ีองค์กรต้องให้ควำมส ำคัญเพ่ือให้

กำรด ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักคิด ESG ตัวอย่ำงมำตรวัดท่ีส ำคัญ เช่น กำร

เข้ำถึงกำรพัฒนำ เคร ื่องมือท่ีเก่ียวข้อง และโปรแกรมพัฒนำทักษะอย่ำงเท่ำเทียม 

(Equitable access to development, retooling, and upskill programs) 

กำรมีมำตรกำรรองรบัส ำหรบับุคลำกรศักยภำพสูงขององค์กร (High performing 

employee experience measures) เป็นต้น (ดังตำรำงท่ี 4) 

นอกจำกน้ี กระแสควำมส ำคัญเร ื่อง ESG จะผลักดันให้องค์กรต่ำงๆมีควำม

ต้องกำรเตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกรในเร ื่อง ESG มำกข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจท่ีให้

ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และทรพัยำกรมนุษย์เร ิม่พัฒนำหลักสูตรและ solution 

เก่ียวกับ ESG เพ่ือเตรยีมให้บรกิำรแก่ลูกค้ำภำคธุรกิจ เช่น KPMG ซึ่งเป็นบรษัิท

ท่ีปรกึษำระดับโลก ได้ประกำศเตรยีมพรอ้มสนับสนุนลูกค้ำธุรกิจด้ำนกลยุทธ์ 

ESG ในกำรด ำเนินกิจกำร และก ำลังวำงแผนฝึกอบรมบุคลำกรของบรษัิทกว่ำ 

227,000 คนท่ัวโลกให้มีควำมรูใ้นเร ื่อง ESG เพ่ือสนับสนุนกำรให้บรกิำรแก่

ลูกค้ำ11 

รูปท่ี 5 Willis Towers Watson’s Human Capital Value and Risk Model (HCVR)

ที่มา: Willis Towers Watson https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/09/sustainable-human-capital-
management-drives-achievement-of-esg-priorities เขา้ถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565

11 https://www.esgtoday.com/kpmg-to-invest-over-1-5-billion-to-boost-esg-solutions-provide-esg-training-to-all-employees/
เขา้ถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565

https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/09/sustainable-human-capital-management-drives-achievement-of-esg-priorities
https://www.esgtoday.com/kpmg-to-invest-over-1-5-billion-to-boost-esg-solutions-provide-esg-training-to-all-employees/
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ตารางท่ี 4 Human capital value and risk metrics 

ที่มา: Willis Towers Watson https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/09/sustainable-human-capital-
management-drives-achievement-of-esg-priorities เขา้ถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565

Categories (integrated themes) Metrics

1. Wellbeing Ways of working  Decision making approach
 Engagement survey

Healthy work environment  Flexible work policies
 Culture of health (e.g., smoking)

2. Diversity, 

equity and 

inclusion (DEI)

Skills for the future  Equitable competency framework
 Equitable access to development, 

retooling, upskilling programs
 Discrimination / harassment / bullying 

incidents
 Physically safe environment

3. Employee 

experience (EX)
Doing great work in thriving 

organisation

 High performing employee experience 
measures

 Employee feedback

4. Operational 

excellence (OX)
Technology to optimise work  Existence of dynamic HRIS

 Utilisation and maintenance of HRIS

Processes to optimise work  Process for reviewing / revising career 
framework

 Processes supporting flexible work 
policies

4. Multistage life อายุยืนขึ้น ย่ิงต้องรูห้ลายทักษะมากขึ้น

ควำมก้ำวหน้ำของวทิยำกำรทำงกำรแพทย์ จะยิ่งท ำให้ประชำกรโลกมีอำยุขัย

เฉล่ียมำกข้ึน โดย Our World in Data ได้คำดกำรณ์ว่ำ ค่ำเฉล่ียของอำยุขัย

ประชำกรโลกในปี 2050 จะอยู่ท่ี 77 ปี เทียบกับปี 2020 ซึ่งอยู่ท่ี 72.8 ปี และ

คำดว่ำประชำกรในหลำยประเทศจะมีอำยุขัยเฉล่ียเกิน 85 ปี เช่น ออสเตรเลีย 

(87 ปี) ญ่ีปุ่น (88.2 ปี) เกำหลีใต้ (87 ปี) ขณะท่ีประเทศไทยเอง ประชำกรก็

จะมีอำยุขัยเฉล่ียสูงข้ึนจนถึง 82.4 ปี (รูปท่ี 6) โดยอำยุขัยท่ีนำนข้ึน จะท ำให้

จ ำนวนปีท่ีผู้คนต้องท ำงำนเพ่ือหำเล้ียงชีพเพ่ิมข้ึนตำมด้วย สอดคล้องกับ

ทิศทำงในหลำยประเทศท่ีเร ิม่มีนโยบำยส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุอย่ำงเป็น

รูปธรรม เช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร ์และไทย ในขณะเดียวกัน ก็จะท ำให้ผู้ท่ียังอยู่ใน

ก ำลังแรงงำนจ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะของตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/09/sustainable-human-capital-management-drives-achievement-of-esg-priorities
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รูปท่ี 6 คาดการณ์อายุขัยของประชากรในแต่ละประเทศ ในปี 2050 เปรยีบเทียบกับปี 2020 (ปี)

ที่มา: Our World in Data วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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นอกจำกน้ี กำรเปล่ียนแปลงขององค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีท ำให้เกิดอำชีพ

และทักษะใหม่ ๆ ข้ึนอย่ำงรวดเรว็ ยิ่งท ำให้กำรเรยีนรูต้ลอดชีวติเพ่ือสรำ้งทักษะ

ใหม่เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรปรบัตัวสู่โลกแห่งอนำคต ด้วยเหตุน้ี รูปแบบ

ชีวติท่ีเคยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง (three-stage life) คือ เรยีน-ท ำงำน-เกษียณ 

ก็จะไม่สอดคล้องกับโลกอนำคตอีกต่อไป และคนจะมีแนวโน้มท่ีจะใช้ชีวติท่ี

แบ่งช่วงเป็นหลำกหลำยช่วง (Multi-stage life) มำกข้ึน และไม่มีเส้นแบ่ง

แต่ละช่วงท่ีชัดเจนเหมือนในอดีต เช่น คนอำจเรยีนและท ำงำนไปพรอ้ม ๆ กัน 

หรอืมีช่วงของกำรค้นพบตัวเองหลังจำกเรยีนจบก่อนจะเข้ำสู่โลกกำรท ำงำน 

หรอืแม้กระท่ังผู้ท่ีเกษียณแล้ว ก็อำจจะกลับมำสู่ตลำดแรงงำนได้ด้วยเช่นกัน 

(ดังรูปท่ี 7) 
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ส ำหรบัในประเทศไทยน้ัน ภำวะท่ีประชำกรมีอำยุขัยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนซึ่งสวนทำง

กับอัตรำกำรเกิดท่ีลดลง ท ำให้ประเทศไทยได้เข้ำสู่ภำวะสังคมสูงวัยอย่ำง

สมบูรณ์แบบ (Complete aged society) ในปี พ.ศ.2565 เป็นปีแรก12 และ

สัดส่วนของประชำกรวัยแรงงำนต่อผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีข้ึนไป) ได้ลดลง

ต่อเน่ืองจำก 5.08 คนต่อผู้สูงอำยุ 1 คน ในปี พ.ศ.2553 มำอยู่ท่ี 3.44 คนต่อ

ผู้สูงอำยุ 1 คน ในปี พ.ศ.256413 และยังมีแนวโน้มท่ีจะลดต่ำลงเร ื่อยๆ สัดส่วน

แรงงำนท่ีลดลงน้ียิ่งชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะแรงงำน

อย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงวัยสูงอำยุให้ยังคงมีทักษะกำรท ำงำนท่ีตำมทันโลกยุค

ใหม่ และรองรับกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุท่ียังมีสุขภำพเอ้ืออ ำนวยและยัง

ต้องกำรอยู่ในก ำลังแรงงำนต่อไป ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับผลิตภำพของ

แรงงำนในระบบเศรษฐกิจให้สูงข้ึน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจในภำพรวมยัง

สำมำรถหล่อเล้ียงผู้สูงอำยุท่ีมีจ ำนวนมำกข้ึนได้ 

รูปท่ี 7 เปรยีบเทียบ Three-stage life model กับ Multistage life model 

ที่มา: Lynda Gratton and Andrew Scott (2017) The Corporate Implications of Longer Lives

Education

Work

Retirement

The Three-Stage Model The Multistage Life

Education

Exploration

Transition

Employment in 
an organization

Self-employment

Portfolio (mix of paid 
and unpaid work)

Retirement

12 มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพัฒนาผูสู้งอายุ (2564) รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ป ี2563
13 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2564) รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหวา่งประเทศและการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ 
ไตรมาสที่ 2/2564
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Section3

ธุรกิจ

Corporate 
training 
จะไขวค่วา้โอกาส
ท่ีมีมากขึ้นได้อย่างไร 



23

นอกเหนือจำก 4 Megatrends ท่ีจะมีผลต่อทักษะแรงงำนท่ีต้องกำรในอนำคตแล้ว 

กำรแพรร่ะบำดของโรคโควดิ-19 ยังได้เข้ำมำเรง่กระแส Digital transformation 

ให้เกิดข้ึนอย่ำงรวดเรว็ไม่เพียงแต่ในภำคเศรษฐกิจจรงิ (Real sector) แต่รวมถึง

กำรใช้ชีวติประจ ำวัน และกิจกรรมกำรเรยีนรู ้ซึ่งท ำให้พฤติกรรมกำรเรยีนรูข้อง

ผู้คนเปล่ียนแปลงไปสู่กำรใช้ช่องทำงออนไลน์มำกข้ึน ผู้เรยีนต้องกำรกำรเรยีนรู้

ท่ีกระชับ ตรงประเด็น และตอบโจทย์กำรน ำไปใช้งำนจรงิมำกข้ึนมำกข้ึน ธุรกิจ 

Corporate training จึงจ ำเป็นต้องปรบัตัวให้สอดคล้องกับบรบิทโลกในยุค 

New Normal ได้ โดย Krungthai COMPASS ขอเสนอแนวทำงกำรปรับตัว

ของธุรกิจ Corporate training 6 ข้อ 
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>> #1 Customise โปรแกรมฝกึอบรมตามความต้องการ
ของลูกค้า 

1.1 หลักสูตรท่ีใช่ - จดัหลักสูตรทักษะท่ีตรงกับความต้องการ  

ทักษะท่ีผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรพัฒนำให้กับบุคลำกรสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ 1. สมรรถนะด้ำนงำน (Functional competency) ซึ่งแบ่งได้เป็น

สมรรถนะท่ีเจำะจงกับอุตสำหกรรมแต่ละกลุ่มและสมรรถนะท่ีอุตสำหกรรม

หลำยกลุ่มมีควำมต้องกำรคล้ำยคลึงกัน และ 2. ทักษะ Soft skill โดยธุรกิจ 

Corporate training อำจเจำะกลุ่มเป้ำหมำยพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม 

S-curve ท่ีรฐับำลต้องกำรผลักดันให้เป็นกลจักรใหม่ของกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

(New growth engine) โดยมีตัวอย่ำงทักษะท่ีเป็นท่ีต้องกำรมำกท่ีสุดดัง

ตำรำงท่ี 5 ท้ังน้ีเรำจะเห็นได้ว่ำ Soft skills เป็นทักษะท่ีผู้ประกอบกำรให้

ควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำสมรรถนะด้ำนกำรท ำงำน โดย Allied Market 

Research ได้ประมำณกำรว่ำกำรลงทุนพัฒนำบุคลำกรด้ำน Soft skills ท่ัวโลก

มีอัตรำกำรเติบโตสูงกว่ำกำรลงทุนพัฒนำทักษะด้ำนอ่ืน โดยมี CAGR สูงถึง 

11% ระหว่ำงปี 2021-2027 (รูปท่ี 8)14

รูปท่ี 8 การเติบโตของตลาดฝึกอบรมแต่ละประเภทท่ัวโลก

ที่มา: Allied Market Research วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

14 Allied Market Research (2021) Global Corporate Training Market
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ตารางท่ี 5 ทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ที่มา: 1) สอวช. 2) ม.ธุรกิจบณัฑิตย์ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย 4) WEF รวบรวมและสรปุโดย Krungthai COMPASS

Functional Competencies (by industrial sector)

Future Mobility Intelligence 
electronics

High Wealth &
Medical Tourism

Advanced 
Agriculture

& Biotechnology

Food for the 
Future

 Engineering 
Design

 Electronic 
Technology

 Electric Vehicle 
Propulsion 
Systems

 Electric and 
Hybrid Vehicle 
Technology

 Electric Vehicle 
Data Acquisition, 
Sensors, and 
Control Systems

 Computer Aided 
Manufacturing 
(CAM)

 Artificial 
Intelligence

 Computer Aided 
Design (CAD)

 Computer Aided 
Engineering 
(CAE)

 Electronic 
Maintenance

 Design Thinking

 Digital 
Marketing

 Marketing and 
Business 
Development

 Digital Platform 
Development

 Food Hygiene

 Biotechnology

 Data Science

 Machine Learning

 Land Survey and 
Mapping

 Sales

 Food Science

 Food 
Technology and 
Innovation

 Food and Drug 
Regulation

 Food Design

 Branding & 
Marketing

Bioenergy & 
Biochemicals

Digital Aviation & 
logistics

Medical Hubs Industrial
Robotics

 Downstream 
Processing

 Bioinformatics

 Bio-Safety

 Genetic 
Modification

 Marker Assisted 
Breeding

 Security 
Architecture

 Network 
Configuration

 Security 
Assessments

 Security 
Configuration

 Data 
Visualization 
and Data 
Engineering

 Disaster 
Recovery 
Management

 Accident and 
Incident 
Response 
Management

 Aircraft 
Emergency 
Management

 Aircraft Manual 
Handling

 Aerospace 
Maintenance 
Practices

 E-Logistics IT 
Solutioning

 Good 
Manufacturing 
Practices 
Implementation

 Pharmacovigilance
Integration

 Biorisk
Management

 Chromatography 
Equipment 
Operation

 Ultra-Performance 
Liquid Technology

 Robot 
Programming 
and 
Programming 
Pendant

 Robot 
Troubleshooting

 Embedded 
Systems

 Servo Motor 
Controller

 Digital Signal 
Processing

Cross-cutting 
functional 

competency

 Quantitative 
analytical & 
statistical skills

 Design thinking

 Digital skill

 Coding

 Foreign language

Soft skills
 Creativity & 

innovation

 Adaptive 
thinking

 Resilience

 Collaboration

 Cross culture 

 Leadership

 Communication 
skills

 Analytical thinking/ complex 
problem-solving / critical 
thinking

 Active/ Lifelong learning

 People management skill
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1.2  รูปแบบท่ีชอบ – รูปแบบ/วธีิการอบรมท่ีสอดคล้องกับ

ลักษณะของเน้ือหา 

นอกจำกกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ผู้ประกอบกำรแต่ละกลุ่มแล้ว ธุรกิจ Corporate training ยังต้องเลือกใช้วธิีกำร

พัฒนำทักษะท่ีสอดคล้องกับลักษณะของเน้ือหำและทักษะท่ีต้องกำรพัฒนำด้วย 

(ตัวอย่ำงของวธิีกำรพัฒนำทักษะประเภทต่ำงๆ ดังตำรำงท่ี 6) ซึ่งรูปแบบกำร

พัฒนำทักษะบำงรูปแบบน้ันก ำลังกลำยเป็นเทรนด์ท่ีน่ำจบัตำมอง สอดคล้องกับ

พฤติกรรมกำรเรยีนรูท่ี้เปล่ียนไป และสำมำรถตอบโจทย์กำรสรำ้งทักษะใหม่ๆ

ในโลกอนำคตได้ เช่น Bite-sized learning, Gamification, Bootcamp เป็นต้น

ตารางท่ี 6 วธิีการพัฒนาทักษะรูปแบบต่างๆ

ที่มา: วเิคราะห์และสรปุโดย Krungthai COMPASS 

วธีิการ
พัฒนาทักษะ

รูปแบบการเรยีนรู้ เหมาะกับการพัฒนาทักษะและความรู้
ในเรื่องอะไร? 

Bite-sized 
learning / 
tutorial

เรยีนรูผ่้านบทเรยีนในคลิป
วดีิโอส้ัน โดยอาจแบ่งเป็น
หลายตอน

การเรยีนท่ีมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
เช่น กฎระเบียบของท่ีท างาน กฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับงาน

Gamification การเรยีนรูท่ี้ใช้เกมเป็นส่ือ 
ช่วยกระตุ้น จงูใจ เพ่ิมความ
น่าสนใจของการเรยีนรูห้รอื
ฝึกอบรม หรอืจ าลอง
สถานการณ์โดยใช้เกม

การเรียนท่ีมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน มีการก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน มีการวัดระดับความก้าวหน้าของการเรียน มักเป็น
บทเรียนท่ีสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรม
พัฒนาพนักงานใหม่ (onboarding) ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ความรู้ด้านการเงิน การ
ฝึกทักษะการขาย เป็นต้น

Live course, 
instructor-led 
training 
(offline/online)

ฝึกอบรมระยะส้ันในห้องเรยีน
หรอืผ่านส่ือออนไลน์ 

การเรยีนเนื้อหาภาคทฤษฎีท่ีซับซ้อน และมีเนื้อหาเจาะจง
กับงานขององค์กร ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและ
ระหว่างผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์
การเงนิ

Workshop ฝึกอบรมพรอ้มฝึกปฏิบัติ
ระยะส้ัน

การฝึกปฏิบัติทักษะหรือวิธีการท างานแบบใหม่ และมี
ความซับซ้อน เช่น ทักษะการวิเคราะห์และวิจัย ทักษะท่ี
ต้องอาศัยเครื่องมือหรอืเครื่องจกัรจรงิในการฝึกปฏิบัติ 
หรอืทักษะ Soft skills เช่น การส่ือสาร การน าเสนองาน 
ความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม เป็นต้น

Continuing 
Professional 
Development
(CPD)

ฝึกอบรมตามเน้ือหาและ
จ านวนช่ัวโมง ตามมาตรฐานท่ี
ถูกก าหนดโดยสมาคมหรอื
สภาวชิาชีพ

การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นต่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เช่น ผู้แนะน าการลงทุน นักวเิคราะห์การลงทุน นายหน้า
ประกันภัย เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยเชิงเทคนิค เป็นต้น  

Bootcamp ระดมสมองอย่างเข้มข้นและ
เป็นระบบอาจใช้เวลานานเป็น
สัปดาห์ หรอืเดือน 

การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมให้ตอบ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า มักใช้ใน
อุตสาหกรรมดิจทัิล หรอืใช้สรา้งการมีส่วนรว่มของบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือพัฒนากลยุทธ์องค์กร การพัฒนาผู้บรหิาร

Simulation ฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์
จ าลอง

การสรา้งทักษะให้คุ้นเคยกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
เหมาะกับการฝึกทักษะ Soft skills เช่น การฝึกพนักงานขาย
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ออกแบบการเรยีนรูย้่อยงา่ย 
ด้วย Bite-size learning

BOX 1
Bite-size learning หรอื Micro-learning เป็นการเรียนรู้ท่ีแบ่งบทเรียนขนาด

ยาวออกเป็นบทเรยีนย่อยๆหลายบท เพ่ือท าให้การเรยีนรูแ้ต่ละบทใช้ระยะเวลาส้ันลง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรจัดท ำบทเรยีนออนไลน์ท่ีผู้เรยีนมีแนวโน้มท่ีจะมีสมำธิ

อยู่กับบทเรยีนได้ไม่นำนนัก งำนวจิัยพบว่ำ ผู้เรยีนมักมีสมำธิเพียง 5-7 นำทีในกำร

รบัชมบทเรยีนวดิีโอแบบออนไลน์15 กำรจัดท ำบทเรยีนเป็น Bite-size learning 

จะช่วยเพ่ิมโอกำสท่ีผู้เรยีนจะมีสมำธิจดจ่อกับบทเรยีนมำกข้ึนและสำมำรถเรยีน

จนจบโปรแกรมได้มำกข้ึนถึง 80%16 ตัวอย่ำงของกำรใช้ Bite-size learning

ในองค์กร เช่น บรษัิท Deloitte ออสเตรเลียได้เร ิม่ใช้โมดูลกำรเรยีนรูแ้บบ Micro-

learning ผ่ำนแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ควำมรูด้้ำน Inclusion and diversity แก่

พนักงำน 10,500 คน โดยลดระยะเวลำน ำเสนอเน้ือหำจำก 60 นำที เหลือเพียง 

30 นำที โดยยังคงส่ือสำรประเด็นส ำคัญจำกบทเรยีนได้ครบถ้วน17

15 1) Geri, N., Winer, A., & Zaks, B. (2017). Challenging the six-minute myth of online video lectures: Can interactivity 
expand the attention span of learners?. Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM), 5(1), 101-111. 
2) Lagerstrom, L., Johanes, P., & Ponsukcharoen, U. (2015, June). The myth of the six-minute rule: Student 
engagement with online videos. In 2015 ASEE Annual Conference & Exposition (pp. 26-1558).

16 Micro-Learning: A Game Changer for the Digital Age https://rpsblog.raytr.com/micro-learning-game-changer-
digital-age/ เข้าถึงเม่ือ 10 กุมภาพันธ์ 2565

17 Deloitte Australia turns to microlearning https://www.itnews.com.au/news/deloitte-australia-turns-to-
microlearning-562075 เข้าถึงเม่ือ 10 กุมภาพันธ์ 2565

BOX 2

Digital Bootcamp 
ค าตอบของการสรา้งก าลังคนด้านดิจทัิล

ภาคธุรกิจไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ต าแหน่งงานท่ีใช้ทักษะดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น กำรวเิครำะห์ข้อมูลหรอืกำรพัฒนำ

ซอฟต์แวร ์จำกผลกำรส ำรวจผู้ประกอบกำรไทยโดย Deloitte พบว่ำต ำแหน่งงำน

ด้ำนดิจิทัลท่ีผู้ประกอบกำรไทยเสำะหำ (Recruit) ได้ยำกท่ีสุด คือนักวเิครำะห์

ข้อมูล (Data analyst) และนักวทิยำศำสตรข้์อมูล (Data scientist) ในขณะท่ี

ต ำแหน่งงำนในสำขำ Hardware เช่น ผู้เชี่ยวชำญด้ำนคลำวด์และโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศน้ันหำไม่ยำกนักและก ำลังมีควำมส ำคัญน้อยลง (รูปท่ี 9) 

https://rpsblog.raytr.com/micro-learning-game-changer-digital-age/
https://www.itnews.com.au/news/deloitte-australia-turns-to-microlearning-562075
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รูปท่ี 9 ช่องวา่งของก าลังคนด้านดิจทัิลของผู้ประกอบการไทย

ที่มา: Deloitte (2021) The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020

Digital bootcamp อาจเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคน

ด้านดิจิทัล โดยเป็นกระบวนกำรสรำ้งทักษะด้ำนดิจิทัลท่ีอำศัยกำรระดมสมองและ

ท ำงำนรว่มกันของผู้เรยีนอย่ำงเข้มข้น  ตัวอย่ำงเช่น Coding bootcamps ผู้เรยีน

จะได้รบักำรฝึกฝนทักษะด้ำน computer programming และทักษะดิจิทัลอ่ืนๆ 

ท่ีมุ่งเน้นส ำหรบักำรท ำงำนโดยเฉพำะ ท ำให้ผู้ท่ีเข้ำรว่มกำรฝึกอบรมเกิดควำมคุ้นเคย

กับภำษำเขียนโปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทำงท่ีใช้กันแพรห่ลำยในอุตสำหกรรม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และยังสำมำรถใช้พัฒนำทักษะกำรเขียนโปรแกรมให้กับ

ผู้ท่ีไม่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอุตสำหกรรมน้ีด้วยก็ได้ จำกกำรส ำรวจ

ผู้ประกอบกำรในสหรฐัอเมรกิำในปี 2018 พบว่ำผู้ประกอบกำรกว่ำรอ้ยละ 80 ท่ี

เคยจ้ำงผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกระบวนกำร Bootcamp มีควำมพึงพอใจกับผล

กำรปฏิบัติงำนของคนกลุ่มดังกล่ำว และรอ้ยละ 99.8 ต้ังใจท่ีจะจ้ำงคนกลุ่มน้ีต่อ18

Bootcamp มีจุดเด่นตรงท่ีสำมำรถพัฒนำท้ังทักษะเชิงเทคนิค (Technical skill) 

และทักษะกำรอยู่รว่มกับผู้อ่ืน (Interpersonal skills) ท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน

เป็นทีม และยังช่วยสร้ำงประสบกำรณ์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ต้นจนจบ

กระบวนกำรให้กับผู้เรยีน19 ซึ่งเม่ือเปรยีบเทียบกับกำรเรยีนระดับปรญิญำใน

สถำบันกำรศึกษำ ก็ใช้ระยะเวลำส้ันกว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำ และมุ่งเน้นสรำ้งทักษะ

ท่ีก ำลังเป็นท่ีต้องกำรของอุตสำหกรรม ในประเทศไทยได้มีกำรจัดกิจกรรม 

Digital bootcamp โดยองค์กรธุรกิจท่ีเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 

 Data Analytics Bootcamp โดย Skooldio มีระยะเวลำของกำรฝึกอบรม 

2.5 เดือน เป็นกำรผสมผสำนกำรเรยีนท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ และใช้

กระบวนกำรต่ำง  ๆเช่น กำรท ำ Capstone Project และ Hands-on Workshops 

โดยผู้ไม่มีพ้ืนฐำนก็สำมำรถเข้ำเรยีนได้20

 Digital marketing bootcamp โดย STEPS Academy ส ำหรบันักศึกษำ

มหำวทิยำลัยชั้นปีท่ี 4 หรอืผู้ท่ีเพ่ิงส ำเรจ็กำรศึกษำ มีระยะเวลำอบรม 1 เดือน 

เป็นเรยีนภำคทฤษฎีรอ้ยละ 30 และภำคปฏิบัติรอ้ยละ 7021

18 Indeed (2017) อ้างอิงใน Inter-American Development Bank (2019) Disrupting Talent The Emergence of Coding 
Bootcamps and the Future of Digital Skills, 

19 International Telecommunication Union (2016) Coding bootcamps: A strategy for youth employment
20 https://blog.skooldio.com/what-is-digital-leadership-bootcamp/ เข้าถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
21 https://stepstraining.co/trendy/steps-academy-digital-marketing-bootcamp เข้าถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ์ 2565

https://blog.skooldio.com/what-is-digital-leadership-bootcamp/
https://stepstraining.co/trendy/steps-academy-digital-marketing-bootcamp
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>> #2 เสรมิพลังของการให้บรกิารด้วย Partnership

ธุรกิจ Corporate training สำมำรถเติมเต็มควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพ่ือ

เพ่ิมศักยภำพของธุรกิจในกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ ด้วยกำรสรำ้งควำมรว่มมือ

กับองค์กรภำยนอกท่ีมีควำมเชี่ยวชำญแตกต่ำงกันไปแต่ละกลุ่ม ดังน้ี

1. Service partners หรอืผู้ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้บรกิำร

ฝึกอบรม เช่น Production studio ท่ีให้บรกิำรถ่ำยท ำคลิปวดิีโอกำรเรยีนกำรสอน 

บรษัิทท่ีบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรธุรกิจและทรพัยำกรมนุษย์ 

(HR consulting companies) เป็นต้น โดย service partners จะน ำควำม

เชี่ยวชำญมำช่วยยกระดับกำรบรหิำรจดักำรธุรกิจและกำรถ่ำยทอด (implement) 

บทเรยีนออนไลน์สู่ผู้เรยีน จำกกำรศึกษำพบว่ำองค์กรฝึกอบรมท่ีมีศักยภำพสูง 

(High-performing training organizations) มีแนวโน้มท่ีจะใช้ควำมเชี่ยวชำญ

จำกองค์กรภำยนอก (External vendor) มำช่วยพัฒนำบรกิำรฝึกอบรมมำกกว่ำ

กลุ่มอ่ืนถึงรอ้ยละ 3022 ตัวอย่ำงของกำรสรำ้งควำมรว่มมือกับ Service partner 

เช่น Skooldio สถำบันพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล รว่มมือกับ PacRim Group 

บรษัิทท่ีปรกึษำด้ำนกำรพัฒนำผู้น ำและองค์กรชั้นน ำในประเทศไทย พัฒนำ

หลักสูตรและ solution ท่ีบูรณำกำรควำมเชี่ยวชำญด้ำน People Skills หรอื 

Leadership Skills ของ PacRim เข้ำกับควำมเชี่ยวชำญด้ำน Digital Skills 

ของ Skooldio เป็นต้น23

2. Content partners หรอืผู้ท่ีเชี่ยวชำญด้ำนเน้ือหำของกำรฝึกอบรม เช่น 

ผู้เชี่ยวชำญจำกภำคธุรกิจหรอือุตสำหกรรม อำจำรย์ นักวชิำกำรจำกสถำบัน

อุดมศึกษำ สถำบันวจิัย หรอืนักวชิำกำรอิสระ ซึ่งจะช่วยพัฒนำหรอืคัดเลือก

เน้ือหำบทเรยีนท่ีทันสมัย สอดคล้องกับทักษะแห่งอนำคตท่ีเป็นท่ีต้องกำรของ

ผู้ประกอบกำร เช่น SkillSoft ซึ่งเป็นบรษัิทด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำของ

สหรฐัอเมรกิำ ได้พัฒนำเน้ือหำส ำหรบัหลักสูตรฝึกอบรมโดยรว่มมือกับผู้ผลิต

เน้ือหำวชิำกำรท่ีมีชื่อเสียง เช่น MIT Sloan Management Review, The MIT 

Press และ McGrawHill Education เป็นต้น24

22 Training Industry (2020) Navigating the Corporate Training Market During the COVID-19 Pandemic 
https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/navigating-the-corporate-training-market-during-
the-covid-19-pandemic/ เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

23 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3086570 เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565
24 https://www.skillsoft.com/partners#content-partners เขา้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565

https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/navigating-the-corporate-training-market-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3086570
https://www.skillsoft.com/partners#content-partners
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ธุรกิจ Corporate training อำจน ำควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ

ออนไลน์ไปขยำยผลสู่กำรเรยีนรูแ้บบอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกหลักสูตรระยะส้ันส ำหรบั

บุคลำกรวัยท ำงำน เช่น กำรรว่มมือกับสถำบันอุดมศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ

แบบให้ปรญิญำผ่ำนช่องทำงกำรเรยีนแบบออนไลน์ รวมถึงกำรพัฒนำเน้ือหำ

ให้ตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอำชีพอิสระ 

นักศึกษำท่ีใกล้จะจบกำรศึกษำ แม่บ้ำน หรอืแม้แต่ผู้ท ำงำนท่ีอยู่ในวัยก่อนเข้ำสู่

วัยสูงอำยุ (Pre-ageing หรอืช่วงอำยุ 45-59 ปี) ท่ีต้องกำรพัฒนำทักษะใหม่ๆ 

เพ่ือให้ยังคงสำมำรถรบัมือกับโลกของกำรท ำงำนยุคใหม่ และกลุ่มผู้สูงอำยุท่ี

ต้องกำรกำรเรยีนรูเ้พ่ือเข้ำสังคม หรอืกำรเรยีนรูใ้นเร ื่องท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวติ

วัยเกษียณ (เช่น ควำมรูด้้ำนสุขภำพ โภชนำกำร สิทธิผู้สูงอำยุ เป็นต้น) 

25 https://news.microsoft.com/th-th/2016/07/12/office365_skilllane_th/ เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565

>> #3 ต่อยอดธุรกิจ กระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3. Technology partners หมำยถึงกลุ่มท่ีสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำช่วยยกระดับ

ประสบกำรณ์และผลลัพธ์กำรเรยีนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีน หรอืช่วยน ำบทเรยีนแบบ

ออฟไลน์เข้ำสู่ช่องทำงออนไลน์ได้ เช่น กลุ่มผู้ให้บรกิำรเทคโนโลยีกำรเรยีนรู ้

(Learning technology providers) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (Software house) 

ผู้ให้บรกิำรแพลตฟอร์ม (Platform partner) ผู้ให้บรกิำร web portal 

ผู้บูรณำกำรระบบ (System Integrators) ซึ่ งท ำหน้ำท่ีบูรณำกำรระบบ

เทคโนโลยีต่ำงๆท่ีซับซ้อนให้กับเข้ำระบบท่ีองค์กรมีอยู่เดิม หรอืผนวกเข้ำกับ

ระบบเทคโนโลยีใหม่ให้สำมำรถท ำงำนรว่มกันได้ รวมถึงผู้ให้บรกิำรแพลตฟอรม์

เรยีนรูอ้อนไลน์ (Online learning platform) ท่ีให้บรกิำรออกแบบบทเรยีน

ท่ีเหมำะสมกับกำรเรยีนในช่องทำงออนไลน์ รวมถึงเผยแพรบ่ทเรยีนดังกล่ำว

แก่ผู้เรยีนในวงกว้ำง โดยธุรกิจ Corporate training สำมำรถร่วมมือกับ

แพลตฟอรม์ดังกล่ำวเพ่ือพัฒนำวธิีกำรถ่ำยทอดบทเรยีนท่ีเหมำะสม ตลอดจนท ำ

กำรตลำดหลักสูตรผ่ำนแพลตฟอร์ม และมีโอกำสได้รับ feedback จำก

ผู้เรยีนจ ำนวนมำก

4. Product and service venders หมำยถึงองค์กรธุรกิจอ่ืนๆท่ีจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำรของตน และรว่มมือกับผู้ให้บรกิำรฝึกอบรมเพ่ือให้ควำมรู้

แก่ลูกค้ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำรน้ันๆ เช่น Microsoft Thailand รว่มมือ

กับ SkillLane ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิำรหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือจัดหลักสูตร

ออนไลน์ด้ำนคอมพิวเตอร์แก่ผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 365 โดย

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นเวลำ 1 ปี25

https://news.microsoft.com/th-th/2016/07/12/office365_skilllane_th/
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ตัวอย่ำงกำรต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม Corporate training เช่น SkillLane รว่มมือ

กับมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ พัฒนำหลักสูตรปรญิญำโทออนไลน์ในสำขำ 

Business Innovation,  Data Science for Digital Business Transformation 

และ Applied AI ซึ่งสำมำรถเรยีนได้จำกทุกท่ีและตำมเวลำท่ีสะดวก ผู้เรยีน

อำจเลือกศึกษำตำมควำมสนใจเพ่ือควำมรูเ้พียงอย่ำงเดียว หรอือำจเก็บหน่วยกิต

ไปจนกระท่ังส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำโทก็ได้26

26 SkillLane https://www.skilllane.com/academic/tuxsa? เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565
27 Fortune Business Insights https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/16/2049013/0/en/Learning-Management-

System-LMS-Market-to-Reach-USD-29-742-0-Million-by-2026-A-Need-to-Enhance-Learning-Process-will-Favor-Growth-
Fortune-Business-Insights.html เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565

>> #4 ยกระดับการบรหิารจดัการการเรยีนรูด้้วยระบบ LMS 
และ AI 

ธุรกิจ Corporate training สำมำรถยกระดับกำรบรหิำรจัดกำรกำรเรยีนรูใ้ห้

ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนด้วยกำรใช้ระบบ Learning management 

system (LMS) โดยธุรกิจฝึกอบรมท่ัวโลกมีแนวโน้มท่ีจะใช้ LMS มำช่วยบรหิำร

จัดกำรกำรให้บรกิำรมำกข้ึน คำดว่ำมูลค่ำตลำดของระบบ LMS ท่ัวโลก จะเติบโต

ข้ึนจำก 7,206.7 ล้ำนเหรยีญในปี 2018 เป็น 29,742 ล้ำนเหรยีญในปี 2026 

ด้วยอัตรำกำรเติบโต CAGR 19.1%27 โดยระบบ LMS มีฟังก์ชั่นท่ีจะช่วยอ ำนวย

ควำมสะดวกกำรบรหิำรจัดกำรในหลำยด้ำน เช่น ระบบตำรำงสอนของผู้สอน 

ระบบลงทะเบียนผู้เรยีน ระบบติดตำมกำรเรยีนของผู้เรยีนจนจบหลักสูตร 

ระบบติดตำมและเบิกจ่ำยเงนิค่ำฝึกอบรม เป็นต้น 

ท้ังน้ีเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จะยิ่งเข้ำมำ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของ LMS ให้ท ำงำนได้ดียิ่งข้ึน เช่น ช่วยวเิครำะห์ข้อมูล

และแนะน ำเส้นทำงกำรเรยีนรูท่ี้เหมำะสมกับผู้เรยีนแต่ละคนได้ ช่วยออกแบบ

กำรเรยีนรูแ้บบ Workflow Integrated Training โดยแบ่งกำรเรยีนรูอ้อกเป็น

ขนำดกะทัดรดั (AI-based, bite-size content) และน ำไปแทรกอยู่ในระบบ

กำรท ำงำนในแต่ละวัน (in-between work tasks) รวมถึงช่วยสรำ้งปฏิสัมพันธ์

กับผู้เรยีนด้วย AI chatbot เช่น แพลตฟอรม์ Duolingo ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์

ออนไลน์ส ำหรบัสอนภำษำต่ำงประเทศท่ีมีผู้ใช้งำนท่ัวโลกกว่ำ 300 ล้ำนคน ได้

ใช้ AI chatbots เพ่ือสนทนำกับผู้เรยีนแบบ real-time และเป็นตัวช่วยใน

กำรฝึกฝนภำษำกับผู้เรยีนด้วย ท้ังน้ี คำดว่ำมูลค่ำตลำดของกำรใช้ AI เพ่ือ

กำรศึกษำและกำรเรยีนรูจ้ะเติบโตข้ึนจำก 1 พันล้ำนเหรยีญในปี 2020 เป็น 

2 หม่ืนล้ำนเหรยีญในปี 2027 ด้วยอัตรำกำรเติบโต CAGR มำกกว่ำ 40%

https://www.skilllane.com/academic/tuxsa
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/16/2049013/0/en/Learning-Management-System-LMS-Market-to-Reach-USD-29-742-0-Million-by-2026-A-Need-to-Enhance-Learning-Process-will-Favor-Growth-Fortune-Business-Insights.html
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รูปท่ี 10 มูลค่าตลาดส าหรบัการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจการศึกษาและการเรยีนรู ้(ล้านเหรยีญสหรฐั)

ที่มา: Global Market Insights วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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>> #5 ยกระดับประสบการณ์เรยีนรูบ้นโลก Virtual ด้วย VR 
และ AR

มูลค่ำตลำดกำรฝึกอบรมผ่ำนโลกออนไลน์ (Online learning หรอื virtual 

training) ของท้ังโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน และจะมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรฝึกอบรม

แบบ face-to-face training ภำยในปี 2026 (รูปท่ี 11) สอดคล้องกับกำร

ส ำรวจผู้ประกอบกำรของ SkillSoft ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์กำรเรยีนรูอ้อนไลน์

ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำธุรกิจในสหรฐัอเมรกิำ พบว่ำกำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 

ท ำให้องค์กรกว่ำรอ้ยละ 62 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร

ผ่ำนระบบออนไลน์มำกข้ึน28

รูปท่ี 11 การเติบโตของรายได้ของการฝึกอบรมแบบ virtual และ Face-to-face

ที่มา: Allied Market Research วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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28 Skillsoft, ET HRWorld.com (2021) Learning and development in the new normal
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28 Skillsoft, ET HRWorld.com (2021) Learning and development in the new normal
29 https://business.oculus.com/case-studies/nestle/ เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
30 https://virtualspeech.com/blog/vr-training-case-studies เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
31 Ibid 

เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) จะช่วย

ยกระดับประสบกำรณ์กำรเรยีนรูบ้นโลก Virtual ให้น่ำดึงดูดมำกยิ่งข้ึน และ

จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งกับกำรพัฒนำทักษะเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวกับงำน (Technical 

skills) ในกระบวนกำรผลิต ช่วยส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของผู้เรยีนในกระบวนกำร

ฝึกอบรม และจ ำลองสถำนกำรณ์กำรฝึกอบรมท่ีไม่สำมำรถท ำได้ในโลกจรงิให้

เกิดข้ึนได้ ซึ่งจะสรำ้งผลลัพธ์สู่ภำคธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมท้ังกำรยกระดับรำยได้

หรอืลดต้นทุนกำรผลิต สะท้อนจำกกำรประเมินของ Price Water House Cooper 

(PWC) ท่ีคำดกำรณ์ว่ำเทคโนโลยี VR และ AR ท่ีใช้ในธุรกิจพัฒนำและฝึกอบรม

บุคลำกร (Development and training) จะช่วยเพ่ิมมูลค่ำของ GDP โลกได้

ถึง 2.9 แสนล้ำนเหรยีญสหรฐั หรอืรอ้ยละ 0.34 ของ GDP โลก ภำยในปี 2030 

(รูปท่ี 12) และองค์กรธุรกิจชั้นน ำของโลกได้น ำ VR และ AR มำใช้เป็นเคร ื่องมือ

ยกระดับกำรพัฒนำควำมรูใ้ห้กับบุคลำกรบำ้งแล้ว เช่น

 Nestlé Purina ผู้ผลิตอำหำรสัตว์เล้ียงระดับโลก ใช้ VR Tour เพ่ือช่วยให้

พนักงำนขำยสำมำรถรบัชมกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตวข์องโรงงำน โดย 

Nestlé ประมำณกำรว่ำกำรฝึกอบรมพนักงำนขำย 10 คนต่อเดือนโดยกำร

ใช้ VR ช่วยลดต้นทุนค่ำเดินทำงและลดกำรสูญเสีย productivity รวมกัน 

1 แสนเหรยีญต่อปี29

 Intel ได้พัฒนำหลักสูตร Virtual Electrical Safety Recertification ท ำให้

พนักงำนสำมำรถฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยเก่ียวไฟฟ้ำได้ในสถำนกำรณ์

จ ำลองต่ำงๆ พบว่ำพนักงำนกว่ำรอ้ยละ 94 พึงพอใจและต้องกำรรบักำรอบรม

โดยใช้ VR อีก โดยประมำณกำรว่ำจะเกิดผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

(Return on investment) ในหลักสูตรกว่ำ 300% ภำยใน 5 ปี โดย Intel 

วำงแผนท่ีจะขยำยผลกำรฝึกอบรมโดยใช้ VR ไปท่ัวโลก30

 Bosch Auto Parts พัฒนำแพลตฟอรม์ Common Augmented Reality 

Platform (CAP) ส ำหรบัให้ช่ำงเทคนิคท่ีเข้ำรบักำรฝึกอบรมด้ำนกำรซอ่ม

บ ำรุงใช้ศึกษำองค์ประกอบของชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยสำมำรถใช้ Tablet เพ่ือ

ศึกษำแผนผังชิ้นส่วนพรอ้มค ำอธิบำยผ่ำนโปรแกรม Microsoft HoloLens31  
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รูปท่ี 12 มูลค่าของ GDP ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี VR & AR ในธุรกิจพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
(Development and training) 

ที่มา: PwC (2019) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รูปท่ี 13 ภาพจ าลองโรงงานผลิตอาหารสัตวข์อง Nestlé Purina ผ่านระบบ Virtual Reality 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=1Bf5tjkgtVM&t=39s เขา้ถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รูปท่ี 14 การใช้ Augmented Reality ศึกษาองค์ประกอบของช้ินส่วนยานยนต์ โดย Bosch Auto Parts

ที่มา: 1. https://www.counterman.com/bosch-plans-to-acquire-stake-in-augmented-reality-specialist-reflekt-gmbh/
2. https://www.youtube.com/watch?v=4YYsu4F2-vM เขา้ถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565

https://www.youtube.com/watch?v=1Bf5tjkgtVM&t=39s
https://www.counterman.com/bosch-plans-to-acquire-stake-in-augmented-reality-specialist-reflekt-gmbh/
https://www.youtube.com/watch?v=4YYsu4F2-vM
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>> #6 บรกิารครบวงจร รวมถึงติดตามผล มุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายองค์กร

ธุรกิจ Corporate training ควรให้บรกิำรได้อย่ำงครบวงจร ต้ังแต่กำรออกแบบ

แนวทำงพัฒนำทักษะ กำรส่งมอบบรกิำรฝึกอบรม ติดตำมประเมินผลลัพธ์ท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือให้ feedback ตลอดเส้นทำงของกำรพัฒนำบุคลำกร ตลอดจน

รว่มกับองค์กรเพ่ือผลักดันให้เกิดกำรน ำทักษะท่ีพัฒนำข้ึนไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

จรงิจนเกิดเป็นผลลัพธ์ท่ีจบัต้องได้ เช่น เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม ผลประกอบกำร

ของบรษัิทดีข้ึน หรอือัตรำกำรลำออกของพนักงำนลดลงจำกกำรท่ีพนักงำนท่ี

ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้รบักำรยอมรบัในด้ำนควำมสำมำรถมำกข้ึน ซึ่งเป็นส่ิงท่ี

ผู้ประกอบกำรต้องกำรเป็นอย่ำงมำกจำกกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร 
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บทสัมภาษณ์ผู้บรหิารองค์กรธรุกิจ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรพัยากรบุคคลBOX 3

Q1 ธุรกิจ Corporate training เข้ามาช่วยตอบโจทย์
การพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคธุรกิจอย่างไรได้บ้าง?

จดุแข็งของการให้บรกิารพัฒนาบุคลากรโดยองค์กร  Corporate 
training ก็คือ วทิยากรมีประสบการณ์การท างานจรงิ สามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหาการฝึกอบรมให้ผู้เรยีนได้มองเห็นภาพในภาคปฏิบัติ 
มกีารใช้กรณีศึกษา (Use case) รวมถึงการเรยีนรูผ้่าน Learning 
simulations ต่างๆ  ท่ีจะท าให้ผู้เรยีนสามารถตกผลึกความเข้าใจด้วย
ตนเองได้ชัดและเรว็ขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานได้ อีกท้ังยัง
สามารถ customize กระบวนการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ความต้องการ
การพัฒนาบุคลากรของแต่ละบรษัิทได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา 
Soft skills เพ่ือให้คนของเรามีความครบเครื่องในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนท่ีสะท้อนความเป็นเบทาโกร อย่างเต็มภาคภูมิ

(สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS วนัท่ี 20 มกราคม 2565)

คณุกรกนก ออ้นค าภา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Organization Development 
เครอืเบทาโกร 

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ Real Asset ถอดรหัสจากทิศทางการ
เติบโตและเป้าหมายขององค์กร โดย CEO มีความเชื่อวา่ลูกค้าท่ีพักอาศัย
ในโครงการของ Real Asset จะมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น พรอ้มส่งพลังบวก

ให้สังคมดีขึ้น ในด้านบุคลากรซึ่งเป็นพลังส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนองค์กร
ก็ควรจะดีขึ้นในทุกวนั เราจงึส่งเสรมิให้พนักงานต้ังเป้าหมายในการท างาน 

(Individual OKR) และเป้าหมายส่วนตัว (Personal Goal) รวมถึง
สนับสนุนการเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านช่องทางการเรยีนรูต่้าง ๆ และจาก
ช่องทางท่ีองค์กรจดัเตรยีมให้ผ่าน Real Academy ซึ่งบรษัิทพัฒนา

เน้ือหา กระบวนการ เครื่องมือในการเรยีนรูท่ี้กระชับ สะดวก 
บน Learning Platform ไม่วา่จะเป็นความรูเ้บ้ืองต้นในการพัฒนา

อสังหารมิทรพัย์ ความรูใ้นสายอาชีพ เช่น Customer Service 
Development และ Customer Insight การพัฒนา Management & 

Leadership ซึ่งเราให้ความส าคัญกับการพัฒนา Psychological 
safety เพ่ือสรา้งบรรยากาศและส่งเสรมิบุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็น

ท่ีแตกต่าง และกล้าแชรบ์ทเรยีนจากการท างานเพ่ือต่อยอดให้เกิด
นวตักรรมได้ และ Life Skill ซึ่งเน้นพัฒนาด้าน Mental Health, 

Physical Health และ Financial Security 

ท้ังน้ี การเรยีนรู ้70% จะเป็นการถ่ายทอดความรูโ้ดย Internal Trainer 
ส่วนอีก 30% ใช้บรกิารหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก เราเชื่อวา่พนักงาน
ของเราจะดีขึ้นในทุกวนัเมื่อเขาเป็นนักเรยีนรู ้(Learner) ท่ีจะ unlearn 

ในทักษะท่ีเคยท าให้ส าเรจ็ แต่อาจใช้ไม่ได้แล้วในวนัน้ี และ relearn 
กล้าคิด กล้าลองท าส่ิงใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย อาจจะเจบ็ปวดบ้างแต่จะเติบโต 

และเผชิญความท้าทายได้โดยไม่หวัน่ไหว

(สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS วนัท่ี 21 มกราคม 2565)

คณุจนัทรทิ์มา เจรญิวชิยเดช 
VP-HR 
บรษัิท เรยีลแอสเสท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
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Q2 อะไรคือจดุเน้นท่ีองค์กรธุรกิจมองหา
จากธุรกิจ Corporate training?

ส่ิงท่ีหลายองค์กรมองหาจากผู้ให้บรกิารฝึกอบรม คือ ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาทรพัยากร
บุคคลท่ีเข้าใจบรบิทและเข้าถึงความต้องการขององค์กรน้ันๆ อย่างแท้จรงิ สามารถช่วยเราตลอดท้ัง
เส้นทางการพัฒนาต้ังแต่การออกแบบ (Design) ไปจนถึงการติดตามผล (follow up) ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงให้ผู้บรหิารในแต่ละหน่วยงานเห็น impact ของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS วนัท่ี 21 มกราคม 2565)

คณุธิติพันธ์ จติต์อารยี์
Senior Manager, People 
Value Department,, 
บรษัิท ไทยเบเวอรเ์รจแคน จ ากัด

ในช่วงท่ีโรคโควดิ-19 แพรร่ะบาด เราได้ปรบัรูปแบบการพัฒนากลุ่ม
พนักงานขายจาก Group coaching รูปแบบออนไลน์ เป็นการให้อาจารย์
เข้ารว่มประชุมกับลูกค้าเสมือนเป็นทีมงานของบรษัิทเรา เมื่อจบการประชุม 
อาจารย์จะใช้เทคนิค AAR : After Action Review ซึ่งเป็นการ Reflect 
หลังการท างาน เพ่ือให้พนักงานได้เห็นตัวเองในอกีหลายมุมท่ีสามารถ
พัฒนาไปได้อีก และท าให้อาจารย์ได้เข้าถึงและเข้าใจบรบิทของผู้เรยีน
อย่างแท้จรงิและสามารถสะท้อนมุมมองอื่นๆ ท่ีพนักงานของเราอาจ
ไม่เคยได้เห็นตนเองในมุมน้ันมาก่อน ซึ่งเมื่อท าไปสักระยะ เราพบวา่มี
ประเด็นท่ียังต้องพัฒนาอีก เช่น ทักษะการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
การด าเนินการประชุม (Conduct meeting) การฟงัเชิงลึกหรอืฟงั
ส่ิงท่ีคู่สนทนาไม่ได้พูดออกมาตรงๆ (Emphatic Listening) เราให้เวลา
ในการพัฒนารว่มกันระหวา่งอาจารย์ท่ีปรกึษา ผู้เรยีน และทีม People 
โดยปรบัรูปแบบกันมาตลอด จนถึงวนัน้ี 15 เดือนแล้ว ผลลัพธ์ท่ีได้ตามมา
ก็คือ ยอดขายของบรษัิทเพ่ิมขึ้นจนฝ่ายผลิตแทบผลิตตามไม่ทัน

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา CRG มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานในเรื่องดิจทัิลและ
นวตักรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง เราออกแบบหลักสูตรต่างๆท่ีเน้นสรา้ง

ประสบการณ์ควบคู่การเรยีนรู ้จนน าไปสู่การประยุกต์ใช้หรอืสรา้งผลลัพธ์
ทางธุรกิจได้จรงิ ตัวอย่างหน่ึงท่ีเราท า คือ รว่มกับสถาบันภายนอก

ออกแบบเส้นทางการพัฒนานวตักรรมโดยใช้ Design Thinking ท่ีผู้เข้าอบรม
จะมีการน าโจทย์จรงิมาพัฒนา เช่น การพัฒนาแบรนด์และช่องทางการขายใหม ่
เทคโนโลยีในรา้นอาหาร การลดต้นทุนทางธุรกิจ AI เพ่ือช่วยในการสรรหา
พนักงาน ฯลฯ มีการท า Project Pitching มีท่ีปรกึษาให้ค าแนะน าเพ่ือให้

มั่นใจวา่โครงการน้ันเกิดขึ้นจรงิ และน าไปสู่การส่งโครงการเข้าประกวดใน 
Innovation Convention จนถึงวนัน้ี การคิดและพัฒนานวตักรรม

ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในการท างานของคน CRG ไปแล้ว”

“ดังน้ัน ส่ิงท่ีเรามองหาจากสถาบันฝึกอบรมภายนอก คือ ความสามารถ
ในการ customize หลักสูตรให้ตอบโจทย์ตามบรบิทขององค์กร สามารถ
เชื่อมโยงเคสทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ และ

ส่ิงสุดท้ายท่ีมีความส าคัญมากคือ ความเรว็ในการปรบัองค์ความรู ้
สรรหาเครื่องมือใหม่ๆ  ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคน้ีได้

(สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS วนัท่ี 18 มกราคม 2565)

คณุโชติรส วฒันวรกิจกุล
HR Director –
Center of Excellence, 
Central Restaurants Group 
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Q3 อะไรคือความท้าทายในการปรบัตัว
ของธุรกิจ Corporate training 

ภำครฐัได้ออกมำตรกำรเพ่ือส่งเสรมิกำรเติบโตของธุรกิจ Corporate training 

ในตลำด ให้รว่มเป็นส่วนหน่ึงของกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคนและเทคโนโลยี

ให้แก่อุตสำหกรรมในประเทศ โดยกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุุษย์

ท่ีสอดคล้องกับเง ื่อนไขจะได้รับสิทธิประโยชน์ท้ังด้ำนภำษีและท่ีไม่ใช่ภำษี 

นอกจำกน้ี ภำครฐัยังออกสิทธิประโยชน์เพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ (Demand) ของ

กำรฝึกอบรมทักษะท่ีสอดคล้องกับทิศทำงของอุตสำหกรรมในอนำคต (Future 

skill set) รวมถึงจัดท ำมำตรกำรสนับสนุนธุรกิจท่ีต้องกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ำมำพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจทุกกลุ่มท่ี

ต้องกำรจะท ำ digital transformation อันรวมถึงกลุ่ม Corporate training 

ท่ีต้องกำรยกระดับกำรให้บรกิำรด้วยกำรใช้ดิจิทัล (ข้อมูลสรุปดังตำรำงท่ี 7)

>> ภาครฐัมีตัวช่วยอะไรบ้าง ส าหรบัธุรกิจ Corporate Training

ลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นบรษัิทรายใหญ่จะมคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว และบางแห่งอาจมี
หน่วยฝึกอบรมแบบ Academy เป็นของตนเอง ดังน้ัน
ผูใ้ห้บรกิารฝึกอบรมจ าเป็นต้องตีโจทย์ให้แตก เพ่ือมุ่งให้บรกิาร
พัฒนาทักษะท่ีองค์กรธุรกิจเหล่าน้ันยังขาดและไมส่ามารถ
พัฒนาได้เอง ซึ่งธุรกิจฝึกอบรมยังคงมีความท้าทายท่ีส าคัญ
หลายข้อ ในข้อแรก ธุรกิจฝึกอบรมจะต้องรูว้า่อะไรคือทักษะใหม่
ท่ีจะให้ความส าคัญในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า ข้อท่ีสอง ต้องส่งมอบ
บรกิารพัฒนาทักษะบุคลากรท่ีน าไปสู่การ implement 
solution และสรา้ง impact ต่อลูกค้าองค์กรได้จรงิ และ
ข้อสุดท้าย ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialty) 
ท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาด และตอบโจทย์ส่ิงท่ีลูกค้า
ยังขาดได้อย่างแท้จรงิ

(สัมภาษณ์โดย Krungthai COMPASS วนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2564)

คณุเพ็ญสุดา เหล่าศิรพิจน์
Chief Business, Partner, 
บรษัิท ไอรสิ คอนซัลต้ิง จ ากัด 
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26 Skillsoft, ET HRWorld.com (2021) Learning and development in the new normal

ตารางท่ี 7 มาตรการส่งเสรมิจากภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ Corporate training 

ที่มา: 1. https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
2. https://www.depa.or.th/th/digitalservice/digital-fund/promotion-tools
3. https://www.stemplus.or.th/news-detail/24
รวบรวมและสรปุโดย Krungthai COMPASS 

หน่วยงาน มาตรการส่งเสรมิ

ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
สิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุุษย์ 

(สถานฝึกฝนวชิาชีพ)

 สถานฝึกฝนวชิาชีพท่ีจะได้รบัสิทธิประโยชน์ ต้องมีการสอนหรอืฝึกอบรมทาง

เทคนิคในสาขาวชิาชีพเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design training center) 

ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนให้ความเห็นชอบ และต้องมีวสัดุอุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆท่ีจ าเป็น 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) ยกเว้นอากรขาเข้า

เครื่องจกัร เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียีนการสอน

หรอืการฝึกอบรม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

การน าเข้าช่างฝีมือและผู้ช านาญการ วซี่าและใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม (อว.)

ให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมท่ีมีหลักสูตรท่ีสร้าง Future skill sets เพ่ือ

เป็นแรงจูงใจให้กิจการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

250% ภายใต้มาตรการ Thailand Plus Package 

ส านักงานส่งเสรมิ

เศรษฐกิจดิจทัิล (depa)
 depa Digital Transformation Fund – ส่งเสรมิ SMEs ท่ีต้องการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกิจการ เช่น A.I., machine learning, 

virtual reality สนับสนุนเงนิให้เปล่า (grant) สูงสุด 1,000,000 บาท/ราย 

(60% ของมูลค่าโครงการ) ส าหรบัค่าใช้จา่ยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวตักรรมดิจทัิล และค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

 depa Digital Manpower Fund – ส่งเสริม SMEs ท่ี ต้องการพัฒนา

ก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจทัิล วงเงนิสนับสนุน 1-3 แสนบาท/ราย

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
https://www.depa.or.th/th/digitalservice/digital-fund/promotion-tools
https://www.stemplus.or.th/news-detail/24
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ทิศทาง megatrend ของโลก ท้ังด้านการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดของการใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจ กระแส

การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขยีว ประเด็นด้านความยั่งยืน

ของการด าเนินธุรกิจ  รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

ประชากรศาสตรข์องโลก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีก่อรูปทิศทาง

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้มีทักษะแห่งอนาคตท่ีต้องก้าวทันและ

พร้อมรับมือกับโลกการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจ 

Corporate training ถือเป็นคานงัดส าคัญท่ีจะช่วยติดอาวุธทางปัญญา

ให้ทรัพยากรมนุษย์ในตลาดงาน ให้สามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใต้กระแส megatrend ดังกล่าวได้ โดย Krungthai

COMPASS มองวา่มูลค่าตลาดการฝึกอบรมของไทยยังคงมีศักยภาพการ

เติบโตสูงได้มากถึง 60,800 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2570 (CAGR = 26.4%) 

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีต้องการยกระดับคุณภาพ

ทรพัยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อย่างไรก็ดี ธุรกิจ Corporate training เองก็จ าเป็นต้องปรบักลยุทธ์ธุรกิจ

ให้สามารถส่งมอบบริการฝึกอบรมท่ีสอดรับกับทิศทางเทคโนโลยีโลกท่ี

เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ในยุค New 

normal ท้ังนี้ การรว่มมือกับองค์กรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการ

ยกระดับบรกิารการเรยีนรูใ้นโลกยุคใหม่ ซึ่งธุรกิจ Corporate training 

นอกจากจะเป็นกลไกหลักท่ีช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนมนุษย์ของ

ภาคธุรกิจแล้ว ยังเป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

หลังวกิฤตการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ด้วย

สรุป
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในแวดวงวชิำกำรและส่ือมวลชนใน

ฐำนะเป็นนักเศรษฐศำสตร์ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในเร ื่องเศรษฐกิจและกำรเงนิ 

สำมำรถวเิครำะห์ได้อย่ำงลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยำกรในรำยกำรข่ำวและงำนสัมมนำอย่ำงต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงำนกับธนำคำรกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบกำรณ์ท ำงำนกว่ำ 7 ปีท่ี

ธนำคำรไทยพำณิชย์และเคยท ำงำนด้ำนวชิำกำรเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

นอกจำกน้ัน ยังเคยฝึกงำนท่ีธนำคำรกลำงของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก ด้ำนเศรษฐศำสตร ์จำก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

Senior Analyst

กิตติศักด์ิ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนกว่ำ 8 ปี ในด้ำนกำรวจิัยและผลักดัน

นโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เคยด ำรง

ต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของ

ประเทศ ท่ีส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและ

นวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) และเคยท ำงำนเป็นผู้ช่วยวจิัยด้ำนนโยบำย

เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมท่ี Lee Kuan Yew School of Public 

Policy, National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร ์

กิตติศักด์ิ จบกำรศึกษำระดับปรญิญำตรแีละโท (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

สำขำเคมี จำก University of Oxford สหรำชอำณำจักร ด้วยทุนโครงกำร

พัฒนำและส่งเสรมิผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(ทุน พสวท.) และปรญิญำโท สำขำนโยบำยสำธำรณะ จำก National 

University of Singapore ด้วยทุนกำรศึกษำของ NUS 

กิตติศักด์ิ กวกิีจมณี



VIEW MORE


