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เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ปัญหาเชิงโครงสรา้ง

ด้านทุนมนุษย์ของไทย 



Skill mismatch Talent shortage 
Digital/

technological skills

42nd

(out of 64 economies in 2021)

English proficiency

58th ช่องวา่งความต้องการบุคลากร

Data scientist, game 
developer / animation, 

system developer 

57,000 คน

(2562-2565)
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ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การส่ือสาร บรหิารจัดการ

Skill gap แรงงานไทย

ปัจจุบัน คาดหวงั

ท่ีมา: IMD, กระทรวงแรงงาน, ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา

ช่องวา่งด้านบุคลากร เป็นปัญหาท้ังด้านคุณภาพและปรมิาณ



Complete-aged 
society

ผู้สูงอายุ (>60) เกิน 20% 

ท่ีมา: Population pyramid, ธปท., มูลนิธิสถาบันวจิัยผู้สูงอายุ

Thailand: From complete aged society to hyper-aged society 

Hyper-aged 
society
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ผู้สูงอายุ (>65) เกิน 20% 

สัดส่วนประชากรสูงวยัท่ีเพ่ิมขึน้ของ
ประเทศไทย ท าให้สัดส่วนก าลังแรงงาน
ลดลง กดดันแรงงานในภาคเศรษฐกิจ
ให้ย่ิงต้องมี productivity สูง เพ่ือ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศให้หล่อ
เล้ียงประชากรท่ีมีอายุเฉล่ียเพ่ิมขึน้
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ธุรกิจ Corporate training คืออะไร?

Corporate training 
ให้บรกิารฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง 

ท่ีมา: Allied Market Research วเิคราะห์และสรุปโดย Krungthai COMPASS

การ
ฝึกอบรม

4
ประเภท

Technical

Quality 

Compliance

Soft skills  

ความรูเ้ชิงเทคนิคส าหรบังาน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร

นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติของ
องค์กร หรอืท่ีถูกก าหนดไวใ้นกฎหมาย

ใครมีบทบาท
ให้บรกิารยกระดับทักษะก าลังแรงงานในประเทศไทย 
สถาบันอดุมศึกษาและ

หน่วยงานภาครฐั

องค์กรอสิระ มูลนิธิ
สมาคมอตุสาหกรรม 

สมาคมวชิาชีพ

ธุรกิจ 
Corporate 
Training

• ฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน ท้ังแบบท่ีเน้นวชิาการ หรอืการ
ฝึกอาชีพ

• ฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

• กิจการด้านการผลิตและบรกิารเฉพาะ
ด้านอื่นๆ ท่ีให้บรกิารฝึกอบรมรว่มด้วย

ธุรกิจเอกชน 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

• องค์กรธุรกิจท่ีเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหรอื
บรกิารจดัการทรพัยากรบุคคล 

• บรษัิทท่ีให้บรกิารฝึกอบรมแก่กิจการในเครอื
เดียวกัน 

• เน้นฝึกอบรมความรูแ้ละทักษะเก่ียวกับอาชีพ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

• แพลตฟอรม์การเรยีนรูแ้บบออนไลน์
• ฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
หรอืให้ผู้เรยีนศึกษาตามความสนใจ มี/ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
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ภาพรวมธุรกิจ Corporate training ของประเทศไทย 

มูลค่าตลาดประมาณ

20,000
ล้านบาท

75.5%
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ได้รบัการอบรมและการพัฒนาในหน่วยงาน
จดัการอบรมท่ีเป็นภาคเอกชนเป็นหลัก 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าม ฐานข้อมูล BOL, ส านักงานสถิติแห่งชาติ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: มูลค่าตลาด ประเมินจากรายได้จากการด าเนินงาน ซึ่งรวมรายได้จากการฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ 

มูลค่าตลาดของธรุกิจ 
Corporate training ในประเทศไทย

(พันล้านบาท) 

ประเทศไทยมีธุรกิจ 
Corporate training 

5,100
ราย

19.2
21.7

23.7

18.6
20.8

2560 2561 2562 2563 2564f
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ผลลัพธ์ท่ีวดัได้เป็นรูปธรรม: key ส าคัญของการลงทนุพัฒนาบุคลากร 

ท่ีมา: รายงานความยั่งยืนของบรษัิท ปี 2563 หรอืปีล่าสุดท่ีมีข้อมูล สรุปและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการลงทนุฝึกอบรมทักษะพนักงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกประสิทธิภาพการท างาน 
• ปรบัปรุงกระบวนการอนุมัติตรวจปล่อยน้ามันท่ีคลังลอยน้า แทนการขนถ่ายขึ้น

บกท่ีคลังสีชัง ลดค่า Shipping และค่าเช่าท่อขนส่งน้ามันบนบก 30 ล้านบาท/ปี

• ปรบัปรุงกระบวนการขนส่งนา้มัน High Margin Product ในเขตภาคใต้ลดค่า

ขนส่งน้ามันไปยังลกูค้า 24 ล้านบาท/ปี

Productivity Improvement Program
ลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้สะสมจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

53 ล้านบาท/ปี 

โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับพนักงาน 
• ด้านธรุกิจสาธารณูปโภค ผลตอบแทนการลงทุน 8.61 เท่า (ปี 2563) 

• ด้านธรุกิจไฟฟ้า ลดค่าใช้จา่ย 10.54 เท่า (ปี 2562)

ค่าใช้จา่ยฝึกอบรม 
(บาท/คน/ป)ี

36,000

8,200

13,900
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ตลาดฝึกอบรมไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อกีมาก

คาดการณ์จ านวนแรงงานท่ีจะได้รบัการฝึกอบรม (ซ้าย-ล้านคน) 

และค่าใช้จา่ยรวมของการฝึกอบรม (ขวา-ล้านบาท)

7.0

20.611,813
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จ านวนแรงงานท่ีได้รบัการฝึกอบรมทักษะ

จ านวนประชากรวยั 15 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่ีมา: 1. ข้อมูลจ านวนก าลังแรงงานท่ีได้รบัการฝึกอบรมปี 2562 ประมาณการโดย สอวช. อยู่ท่ี 6-7 ล้านคน 
2. ข้อมูลจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2570 จากการประมาณการโดย สศช. ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

• (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมคะแนนดัชนี
ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะ (โดย WEF) 
ของไทย 20% เม่ือส้ินสุดแผน (ประมาณปี พ.ศ. 2570)

• Krungthai COMPASS ประเมินวา่ หากไทยจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว จะต้องเพ่ิมจ านวนก าลังแรงงานท่ี
ได้รบัการฝกึอบรมเป็น 

20.6 ล้านคนในปี 2570

หรอื  คิดเป็นค่าใช้จา่ยฝกึอบรมจ านวน  

60,800 ล้านบาท
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1. องค์กรธุรกิจท่ัวโลกเรง่น าเทคโนโลยีมาใช้เสรมิขดีความสามารถมากขึ้น

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

อุปสรรคของการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในองค์กร 
(% ของบรษัิทท่ีเข้ารว่มการส ารวจ)

หากบุคลากรไม่พรอ้มด้านทักษะ การน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ในองค์กรก็คงเป็นไปได้ยาก 

สัดส่วนของบรษัิทท่ีจะปรบัใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทภายในปี 2025 
(% ของบรษัิทท่ีเข้ารว่มการส ารวจ) 

องค์กรมีแนวโน้มน าเอาเทคโนโลยีดิจทัิลขั้นแนวหน้ามาปรบัใช้
ในกิจการมากขึ้น โดยเฉพาะ Cloud computing, Big Data 
และ IoT

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. Green Economy ส่งเสรมิการเติบโตของ Green Jobs

• การลงทนุทกุๆ 1 ล้าน USD ในอตุสาหกรรม
พลังงานทดแทน 
จะเพ่ิมการจา้งงานอกี 70% 
เทียบกับการจา้งงานในอตุสาหกรรมพลังงาน
ฟอสซลิ 

• หากโลกเปล่ียนมาใช้พลังงานทดแทน
อย่างเต็มท่ี จะเพ่ิมการจา้งงานอกี 

100 ล้านต าแหน่ง
ภายในปี 2050

ต าแหน่งงานท่ีจะเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
• Data analyst
• Innovation manager
• Electrification Engineer 
• Software Specialist and Cybersecurity Engineer

ท่ีมา: UN, The Adecco Group, IEA, Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, Confederation of British Industry 

อตุสาหกรรมพลังงาน อตุสาหกรรมยานยนต์ 

เลิกจ าหน่าย
รถยนต์ดีเซล
และเบนซิน

จะเกิดการจ้างงานใหม่
ด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟา้

และแบตเตอรี ่

120,000
ต าแหน่งภายใน 10 ปี 

2030

2035 เลิกจ าหน่าย
รถยนต์ไฮบรดิ
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3. ESG กับการพัฒนาทุนมนุษย์

การด าเนินธุรกิจตามกรอบ ESG จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากปราศจาก

“ทุนมนุษย์”
ท่ีคอยขับเคล่ือนพันธกิจองค์กร 

วางแผนฝึกอบรมบุคลากร
ของบรษัิท 

227,000
คนท่ัวโลก

ด้าน ESG เพ่ือสนับสนุน
การให้บรกิารแก่ลูกค้า 

ท่ีมา: Willis Towers Watson, ESG Today
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4. Multistage life อายุยืนขึ้น ย่ิงต้องรูห้ลายทักษะมากขึ้น

ท่ีมา: Our World in Data, Lynda Gratton and Andrew Scott (2017) The Corporate Implications of Longer Lives, 
กระทรวงแรวงงาน, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

อายุขัยประชากรสูงขึ้น 
ย่ิงอายุยืน ย่ิงต้องท างานนานข้ึน
ย่ิงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ

ต่อเน่ือง

สัดส่วนของประชากรวยัแรงงานต่อ

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1 คน

ภาวะสังคมสูงวยัของไทย 
ท าให้เราต้องเพ่ิม 

productivity แรงงาน
และส่งเสรมิการจา้งงานผู้สูงวยั 

ซึ่งอาจจ าเป็นต้อง Reskill Upskill

5.08

3.44

2010 2021

คนมีแนวโน้มใช้ชีวติแบบ 
Multi-stage life และไม่มีเส้นแบ่ง
แต่ละช่วงท่ีชัดเจนเหมือนในอดีต 

อายุขัยประชากรโลก (ปี)
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
72.8

77

2020 2050
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#1 Customise โปรแกรมฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า 

ท่ีมา: สอวช, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย,WEF รวบรวมและสรุปโดย Krungthai COMPASS

Future Mobility

Future Food
• Engineering Design
• Electronic Technology
• Electric Vehicle 

Propulsion Systems
• Electric and Hybrid 

Vehicle Technology

• Food Science
• Food Technology and 

Innovation
• Food and Drug 

Regulation
• Food Design

Resilience

Creativity & 
innovation

Bioenergy & Biochemicals
• Downstream Processing
• Bioinformatics
• Bio-Safety
• Genetic Modification

Adaptive 
thinking

Active/ 
Lifelong 
learning

Leadership

Soft 
skills 

Functional 
competency

หลักสูตร
ท่ีใช่
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รูปแบบ
ท่ีชอบ

Bite-sized 
learning
เน้ือหาไม่ซับซ้อน สามารถ
ศึกษาเองได้ เช่น กฎระเบียบ
ของท่ีท างาน กฎหมาย
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับงาน

Gamification
เน้ือหาไม่ซับซ้อน มีเป้าหมาย
ชัดเจน มีการวดัระดับ
ความก้าวหน้า เน้นเรยีนด้วย
ตนเอง เช่น ความรูพ้ื้นฐาน
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์

Live course, 
instructor-
led training 
การเรยีนท่ีต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและ
ระหวา่งผู้เรยีน

Workshop 
การฝึกปฏิบัติทักษะหรอื
วธิีการท างานแบบใหม่ และ
ซับซ้อน ทักษะท่ีต้องอาศัย
เครื่องมือหรอืเครื่องจกัร, 
soft skills

Continuing 
Professional 
Development
การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นต่อ
วชิาชีพ เช่น ผู้แนะน าการ
ลงทุน นักวเิคราะห์การลงทุน

Bootcamp
การพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาหรอืนวตักรรม
ให้ตอบกลุ่มเป้าหมายมัก
ใช้ในอตุสาหกรรมดิจทัิล

Simulation 
การสรา้งทักษะให้คุ้นเคยกับ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

#1 Customise โปรแกรมฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า 
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#2 เสรมิพลังของการให้บรกิารด้วย Partnership

ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้อง
กับการให้บรกิารฝึกอบรม 

• Production studio 
• HR consulting 

companies 

1. Service partners 

SkillSoft (USA) X MIT Sloan 

Management Review, The MIT 

Press, McGrawHill Education 

2. Content partners 

Skooldio X PacRim Group 

พัฒนาหลักสูตรและ solution ด้าน 

people & leadership skills

ผู้ท่ีเชี่ยวชาญด้านเน้ือหาของ
การฝึกอบรม เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอตุสาหกรรม อาจารย์ 
นักวชิาการจาก
สถาบันอดุมศึกษา สถาบันวจิยั 
หรอืนักวชิาการอสิระ

ท่ีมา: วเิคราะห์และสรุปโดย Krungthai COMPASS 

4. Product and 
service venders

องค์กรธรุกิจอื่นๆท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารของตน 
และรว่มมือกับผู้ให้บรกิารฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรูแ้ก่ลกูค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารน้ันๆ 

SkillLane X 
Microsoft Thailand

น าเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับ
ประสบการณ์และผลลัพธ์การ
เรยีนรูห้รอืช่วยน าบทเรยีนเข้าสู่
ช่องทางออนไลน์ได้ 

• Learning technology 
providers

• Software house
• Platform partner
• Web portal
• System Integrators

3. Technology 
partners 
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#3 ต่อยอดธรุกิจ กระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ขยายผลความเชี่ยวชาญไปสู่การเรยีนรู้
รูปแบบอื่น
• รว่มมือกับสถาบันอดุมศกึษา พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแบบให้ปรญิญา 

• มองหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอื่น 

ท่ีมา: SkillLane https://www.skilllane.com/academic/tuxsa? 

หลักสูตรปรญิญาโทออนไลน์ 
• Business Innovation
• Data Science for Digital Business 

Transformation 
• Applied AI

ศึกษาตามความ
สนใจเพ่ือความรู้

ศึกษาจนครบ
หน่วยกิต 

ได้รบัปรญิญา

ผู้ประกอบอาชีพอสิระ

นักศึกษาท่ีใกล้
จะจบการศึกษา

แม่บ้าน

ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ  
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#4 ยกระดับการบรหิารจดัการการเรยีนรูด้้วยระบบ LMS และ AI

มูลค่าตลาดส าหรบัการใช้ A.I. 
ในธรุกิจการศึกษาและการเรยีนรูท่ั้วโลก (m USD)

Learning management system (LMS)

• วเิคราะห์ข้อมูลและแนะน าเส้นทางการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม
กับผู้เรยีนแต่ละคน 

• ออกแบบ Workflow Integrated Training 

• สรา้งปฏิสัมพันธ์กับผู้เรยีนด้วย AI chatbot

ท่ีมา: Fortune Business Insights, Global Market Insights วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

7,200

29,700

2018 2026

มูลค่าตลาดของระบบ LMS ท่ัวโลก (m USD)

1,000

20,000

2021 2027

• ระบบตารางสอน

• ระบบติดตามการเรยีน
ของผู้เรยีนจนจบหลักสูตร 

AI ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้ LMS 
และอ านวยความสะดวกการเรยีนรูแ้ก่ผู้เรยีน

• ระบบลงทะเบียนผู้เรยีน 

• ระบบติดตามและเบิกจา่ย   
เงนิค่าฝกึอบรม

CAGR

19.1%
CAGR

40.0%
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#5 ยกระดับประสบการณ์เรยีนรูบ้นโลก Virtual ด้วย VR และ AR

ท่ีมา: Oculus, Virtualspeech, PwC (2019) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

มูลค่าของ GDP ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้ VR & AR 
ในธุรกิจพัฒนาและฝกึอบรมบุคลากรท่ัวโลก

• ใช้ VR Tour ฝึกอบรมพนักงานขายเรื่องกระบวนการผลิต
อาหารสัตวข์องโรงงาน

• การฝึกอบรมพนักงานขาย 10 คน/เดือนช่วยลดต้นทุนและ
การสูญเสีย productivity 1 แสน USD/ปี 

• พัฒนาหลักสูตร Virtual 
Electrical Safety 
Recertification 

• ROI ในหลักสูตร 300% 
ภายใน 5 ปี

• Common Augmented 
Reality Platform เพ่ือ
ฝึกอบรมช่างเทคนิคด้าน
องค์ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0

50

100

150

200

250

300

350

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 202820292030

Boost to global GDP (billions USD)

% Boost to global GDP
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ภาพจ าลองโรงงานผลิตอาหารสัตวข์อง Nestlé Purina
ผ่านระบบ Virtual Reality 

การใช้ Augmented Reality ศึกษาองค์ประกอบของช้ินส่วนยานยนต์
โดย Bosch Auto Parts

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=1Bf5tjkgtVM&t=39s เข้าถึงเม่ือ 23 กุมภาพันธ์ 2565
https://www.counterman.com/bosch-plans-to-acquire-stake-in-augmented-reality-specialist-reflekt-gmbh/
https://www.youtube.com/watch?v=4YYsu4F2-vM เข้าถึงเม่ือ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Krungthai COMPASS 23
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#6 บรกิารครบวงจร ติดตามผล มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร

ออกแบบ
แนวทาง

พัฒนาทักษะ 

ส่งมอบ
บรกิาร
ฝึกอบรม 

ติดตามประเมิน
ผลลัพธ์

+ 
ให้ feedback

รว่มกับ
องค์กร       
ผลักดัน

การน าไปใช้
ปฏิบัติงานจรงิ

ผลประกอบการดีขึ้น

ผลลัพธ์ต่อองค์กร

นวตักรรม อตัราการลาออกของ
พนักงานลดลง
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ภาครฐัมีตัวช่วยอะไรบ้าง ส าหรบัธุรกิจ Corporate Training

หน่วยงาน มาตรการส่งเสรมิ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน 

(BOI) 

กระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม 

(อว.)

ส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจทัิล 

(depa)

สิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุุษย์ 
(สถานฝกึฝนวชิาชีพ)
 ได้รบัยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) ยกเวน้อากรขาเข้าเครื่องจักร เช่น 

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรีียนการสอนหรือการฝึกอบรม และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน การน าเข้าช่างฝีมือและผู้ช านาญการ วซ่ีา
และใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 

ให้การรบัรองหลักสูตรฝกึอบรมท่ีมีหลักสูตรท่ีสรา้ง future skill sets
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กิจการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 250% 
ภายใต้มาตรการ Thailand Plus Package 

 depa Digital Transformation Fund – สนับสนุนเงินให้เปล่า สูงสุด 1,000,000 
บาท/ราย (60% ของมูลค่าโครงการ) ส าหรบัค่าใช้จ่ายของ SMEs ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวตักรรมดิจิทัล และค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ

 Depa Digital Manpower Fund – ส่งเสรมิ SMEs ท่ีต้องการพัฒนาก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล วงเงินสนับสนุน 1-3 แสนบาท/ราย

ท่ีมา: BOI, กระทรวง อว., depa สรุปโดย Krungthai COMPASS
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สรุป
ท่ีก่อรูปทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะแห่งอนาคตท่ีต้องก้าวทันและพรอ้ม

รบัมือกับโลกการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

ธุรกิจ Corporate training ถือเป็นคานงดัส าคัญท่ีจะช่วยติดอาวธุทางปัญญาให้ทรพัยากรมนุษย์ใน

ตลาดงาน มูลค่าตลาดการฝกึอบรมของไทยยังคงมีศักยภาพการเติบโตสูงได้มากถึง 60,800 ล้านบาท 

ภายในปี พ.ศ. 2570 (CAGR = 26.4%) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีต้องการยกระดับ

คุณภาพทรพัยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ธุรกิจ Corporate training ต้องปรบักลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถส่งมอบบรกิารฝึกอบรมท่ีสอดรบักับทิศทาง

เทคโนโลยีโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเรว็ และตอบโจทย์พฤติกรรมการเรยีนรูใ้นยุค New normal การรว่มมือ

กับองค์กรผู้เชี่ยวชาญภายนอก และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการยกระดับ

บรกิารการเรยีนรูใ้นโลกยุคใหม่

ทิศทาง megatrend ของโลก ท้ัง
ด้านการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีในภาคธุรกิจ กระแสการ
เติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว ประเด็น
ด้านความย่ังยืนของการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางประชากร
ศาสตรข์องโลก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยั



27Krungthai COMPASS

พชรพจน์ นันทรามาศ

กิตติศักด์ิ กวกิีจมณี
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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. 

Disclosures 




