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ประเด็นสำ�คัญ

 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการถูก Disruption จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ท�าให้ความต้องการทักษะแรงงานของภาคธุรกิจเปลี่ยนไป และล่าสุดคือการเกิดขึ้นของโรคโควิด-19  

ที่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจจ�านวนมาก ขณะที่การด�าเนินธุรกิจหลังการระบาด อาจจะม ี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดเป็น New Normal ของธุรกิจ ท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน ส่งผลให ้

ภาคธุรกิจเอกชนเอง อาจประสบกับปัญหาประสิทธิภาพการผลิตลดลง จากแรงงานท่ีมีทักษะความรู้ 

ที่ไม่ตอบโจทย์กับรูปแบบธุรกิจที่จะเกิดขึ้น

 ศนูย์วจิยักสกิรไทย เหน็ว่า แนวทางทีจ่ะสามารถรบัมอืกบัความท้าทายดังกล่าวได้ กค็อื การเร่งพัฒนา

ทักษะแรงงานเดิมที่มีอยู่ (Upskill) และการเสริมเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ (Reskill) เพื่อให้สามารถรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการรองรับเทคโนโลยี 

และดิจทิลั ซ่ึงปัจจบุนัมหีน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน รวมถงึภาคการศกึษาจดัหลกัสตูรเพ่ือช่วยเหลอื

ธุรกิจและภาคแรงงานจ�านวนมาก

 อย่างไรกต็าม การทีภ่าคธรุกจิจะตดัสนิใจว่าจะเลอืกใช้การพฒันาทกัษะเดมิของแรงงาน หรอืจะเพิม่เติม 

ทกัษะใหม่ๆ กข็ึน้อยูก่บัความจ�าเป็นของภาคธรุกจิเอง อาท ิการวางต�าแหน่งธรุกจิของตนเองว่าจะปรบัตวั

ไปอยู ่ณ จดุไหน จะน�าเทคโนโลยมีาใช้ในองค์กรในระดับใด ภายใต้ความพร้อมหรอืศกัยภาพของธรุกจิทีมี่ 

รวมถึงต้องส�ารวจว่าบุคลากรมีองค์ความรู้เพียงพอที่จะตอบโจทย์ และรองรับธุรกิจในระยะข้างหน้า 

ได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทัง้ส่ือความและกระตุน้ให้บุคลากรในองค์กร เห็นความส�าคญัของการเพ่ิมทักษะ

ที่จ�าเป็นต่องาน เพื่อผลักดันธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เกิด
จากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิด 
ความท้าทายต่อภาคธรุกจิและภาคแรงงานค่อนข้างมาก เน่ืองจากทักษะองค์ความรูท่ี้แรงงานมอียู่ อาจไม่สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และอาจน�ามาซึ่งปัจจัยเสี่ยงทั้งต่อภาคธุรกิจเอง จากประสิทธิภาพการผลิต
ที่ลดลง ขณะที่ภาคแรงงานเอง ก็อาจต้องสูญเสียต�าแหน่งงาน หรือต้องท�างานโดยรับผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก 
โดยปัจจัยท้าทายที่ส�าคัญ มีดังนี้ 

• คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี ทำ�ให้คว�มต้องก�รแรงง�นในภ�คธุรกิจเปลี่ยน ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี ถือเป็นหน่ึงในเมกะเทรนด์ที่เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจให้เพ่ิมขึ้น และ
พึ่งพาแรงงานลดลง อาทิ เช่น AI (ปัญญาประดิษฐ์)  Robot (หุ่นยนต์) ระบบ Automation (เครื่องจักรอัตโนมัติ) 
และ Big Data (การมีข้อมูลจ�านวนมาก) Cloud Computing (เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให ้
ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการในระดับท่ีสูงขึ้น ท�าให้ภาคธุรกิจ จ�าเป็นต้องมีการน�าเทคโนโลยี 
ดังกล่าวมาใช้ ขณะเดียวกัน การที่เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาจนมีต้นทุนของการน�ามาใช้ที่ต�่าลง ส่งผลให ้
ผู้ประกอบการ SME บางส่วนก็เริ่มหันมาปรับใช้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจมีความต้องการบุคลากร 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรองรับเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีมาตรการ 
Lockdown และมาตรการ Social Distancing ส่งเสรมิให้ประชาชนอยูใ่นทีพ่กัอาศยั ท�างานจากทีบ้่าน งดการเดนิทาง 
ออกจากบ้านโดยไม่จ�าเป็น หรอืปิดธุรกจิบางประเภท ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิชะลอหรอืหยดุลง หรอืปรบัรปูแบบ 
ธุรกิจใหม่ และคาดว่าภายหลังการระบาดยุติลง การด�าเนินธุรกิจต่างๆ อาจไม่กลับมาเป็นรูปแบบเดิม  
จากพฤตกิรรมประชาชนทีเ่ร่ิมคุน้ชนิกบัเทคโนโลย ีอาทิ การจบัจ่ายสนิค้าบนโลกออนไลน์ การตดิต่อรบับรกิารผ่าน
วดิโีอคอลล์ อาทิ การแพทย์ การศกึษา รวมถงึภาคธรุกจิทีจ่ะปรบัรปูแบบน�าเทคโนโลยมีาใช ้ทัง้ทางด้านการผลติ 
การจ�าหน่าย โลจสิตกิส์ โดยเฉพาะการเพ่ิมระบบอัตโนมตัมิาใช้ในยามท่ีภาคแรงงานไม่สามารถท�างานได้สะดวก 
รวมถึงการท�างานผ่าน Work From Home ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็น New Normal ของธุรกิจ และจะเป็นปัจจัย
เร่งให้ภาคธุรกิจหลายรายต้องเข้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมช่ัน (Digital Transformation) เร็วข้ึน และส่งผลให้ 
ภาคธุรกิจและแรงงานต้องปรับตัวสอดคล้องกับกระแสดังกล่าว 

 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ทักษะหรือองค์ความรู้ดั้งเดิมท่ีบุคลากรในภาคธุรกิจมีอยู่  
อาจไม่เพียงพอรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ส่งผลให้ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะด้านแรงงาน  
ท้ังทางด้านการพฒันาความรูใ้นทกัษะเดมิ (Upskill) เนือ่งจากมเีทคโนโลยหีรอืรปูแบบการตลาดใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรยีนรู ้
ความเชี่ยวชาญให้สูงข้ึน เพื่อให้ยังคงสามารถใช้ได้กับโลกยุคปัจจุบัน และการพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill)  
ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เพื่อตอบรับกับการเปล่ียนแปลง และรองรับงานหรือหน้าท่ีใหม่ท่ีต่างจากงานที่ท�าเดิม  
ซึ่งการพัฒนาทักษะดังกล่าว ส่วนมากจะเป็นบุคลากรเดิม ซึ่งจะท�าให้องค์กรธุรกิจมีต้นทุนน้อยกว่าการจัดหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหม่ และอาจมีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรไม่มากเท่ากับคนเก่า
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ที่มา: World Economic Forum: Future of Jobs 2018

1 ที่มา: World Economic Forum: Future of Jobs 2018

 และจากการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า ร้อยละ 54 ของแรงงานทั่วโลก1 จ�าเป็นต้อง
ได้รับการเพิ่มทักษะ และส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับท�างานร่วมกับเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยทักษะ
ที่เป็นที่ต้องการ 10 อันดับแรกในระยะต่อไป ได้แก่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ส�าหรับประเทศไทยตอนนี้ ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับแรงงานและเป็นส่ิง 
ที่ภาคธุรกิจต้องการ และน่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้ จะมีดังนี้

ทักษะท�งด้�นเทคโนโลยี ทั้งเครื่องจักร และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย เพ่ือน�ามา
ประยกุต์ใช้ร่วมกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ อาท ิการควบคมุหุน่ยนต์ การใช้ปัญญาประดษิฐ์  บิก๊ดาต้า รวมถงึคลาวด์ 
เทคโนโลยี เป็นต้น

ทักษะแรงง�นที่ภ�คธุรกิจต้องก�ร

1. Data Analysts and Scientists : 
   นักวิเคราะห์ข้อมูล

6. Sale and Marketing Professionals :  
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด

2. AI and Machine Learning Specialists : 
   ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

7. New Technology Specialists :  
   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. General and Operation Manager : 
   ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

8. Organization Development Specialists : 
   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร

4. Big Data Specialists : 
   ผู้เขี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล

9. Software and Applications Developers and   
   Analysts : นกัพฒันาซอฟต์แวร์และแอพพลเิคชัน่

5. Digital Transformation Specialists : 
   ผู้เขี่ยวชาญระบบดิจิทัล

10. Information Tecnology Services :      
     ผู้ให้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศองค์กร
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ทักษะที่รองรับด้�นก�รค้�ออนไลน์ ที่ถือเป็น New Normal หลังการระบาดของโควิด-19 อาทิ  
ทักษะทางด้านภาษาเพื่อสนับสนุนการค้าบนโลกที่ไม่มีพรมแดน รวมถึงทักษะทางด้าน Digital Marketing และ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ และโซเซียลมีเดีย (โฆษณา การส่ือสาร Chat Bot  E-mail marketing)  
การเขยีนคอนเทนท์ ทกัษะการใช้กราฟฟิกต่างๆ เช่น  Photoshop การท�ารปู การตัดต่อวิดีโอ รวมถงึการออกแบบ
เว็บไซต์

ทกัษะในก�รคดิวเิคร�ะห์ แก้ปัญหาและความเข้าใจทีต้่องใช้ทกัษะของคน เพือ่มาเสรมิการใช้เทคโนโลยี 
AI และระบบอัติโนมัติ

ทกัษะรองรับก�ร Work From Home ซึง่เป็นกระแสทีเ่กิดขึน้มาสกัระยะ และบางองค์กร มกีารน�าไปปฏิบัติ 
แต่จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ียังไม่มีแผนด้านน้ีมาก่อน เริ่มหันมาวางแผน 
เพื่อรองรับ อาทิ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสนับสนุนการท�างาน เช่น การเก็บไฟล์บน 
คลาวด์ และทักษะทางด้านการประชุมและการน�าเสนอการประชุมผ่านออนไลน์ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ปัจจัยที่จะผลักดันการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ เพื่อรองรับ
ความท้าทายในระยะข้างหน้าให้สัมฤทธิ์ผล ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้

ก�รว�งตำ�แหน่งธรุกจิ โดยจ�าเป็นต้องมกีารพิจารณาว่าธรุกจิของตนเองจะอยูใ่นจดุไหน จะใช้เทคโนโลยี
แบบใด และแรงงานแต่ละรายเหมาะกับการเพิ่มทักษะด้านใด ที่จ�าเป็นส�าหรับการน�าไปใช้ เพื่อให้การผลิตและ
การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาทักษะของบุคลากรแต่ละคน พร้อมทั้งจัดวาง  
Eco System ที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาทักษะ อาทิ แพลตฟอร์ม คอนเทนท์ ทั้งนี้การเรียนรู้ทักษะสามารถ
ท�าได้ทั้งระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากมือถือหรือเครื่อง PC ทั้งที่มีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่ง
บคุลากรไปรบัการเสรมิทกัษะจากองค์กรข้างนอก ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัและธรุกจิเอกชนหรอืสถาบันการศกึษา  
ซึ่งการเสริมทักษะในช่วงที่โควิด-19 ก�าลังระบาดอาจเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือหากต้องการเรียนแบบเข้มข้น
ในห้องเรียน ก็อาจต้องรอหลังการระบาดยุติลง
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 ก�รสื่อคว�ม ถึงบุคลากรให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเพ่ิมทักษะความรู้ โดยช้ีให้เห็นถึงองค์ความรู ้
ที่ยังขาดในด้านใด อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการริเริ่มและผลักดันการเพิ่มทักษะแล้ว ธุรกิจเองก็ต้องสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่จูงใจให้บุคลากรเกิดความสนใจเรียนรู้ อาทิ ต้องสนับสนุนเครื่องมือท่ีจะท�าให้การเรียนทักษะ
สามารถท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา และอาจต้องมีส่วนเข้ามารองรับค่าใช้จ่ายด้านนี้ แทนบุคลากรแต่ละรายที่อาจมี
ศักยภาพแตกต่างกัน แต่ภาคธุรกิจอาจต้องสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติม เพื่อดึงไม่ให้แรงงานที่มีการเพิ่มทักษะลาออก 
อาทิ การเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีการเสริมและเพ่ิมทักษะ ได้มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กร รวมถึงได้รับผลตอบแทน
หรือรายได้ที่สูงข้ึน โดยน�าเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังมาใช้ประเมินผลงาน หรือธุรกิจอาจต้องมีการท�าสัญญา 
หากค่าใช้จ่ายการเพิ่มทักษะค่อนข้างสูง

 คว�มร่วมมือกับองค์กรภ�ยนอก ทั้งภาครัฐและภาคการศึกษา ซึ่งปัจุบันมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน 
อาทิ การน�าเสนอความต้องการ เพื่อปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้อง อาทิ หลักสูตรทางด้านดิจิทัลที่สามารถ
น�ามาใช้ได้จริงในการท�างาน มากกว่าการเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรหรือได้ Degree รวมถึงการปรับรูปแบบ 
การเรียนนอกเหนือจากในห้องเรียน มาเพิ่มการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะคอร์สการเรียนส้ันๆ  
ทีเ่หมาะกบัแรงงานหลากหลายวยั เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัคนรุน่ใหม่ ท่ีต้องการเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดยค�านงึถงึ 
ผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็นประชาชน ภาคแรงงานและภาคธุรกจิ นอกเหนือจากเป้าหมายการผลิตนักศกึษาเพ่ือออกไปท�างาน
เพียงด้านเดียว

ปัจจัยที่ช่วยให้ก�ร Upskill และก�ร Reskill สัมฤทธิ์ผล

• จะใช้เทคโนโลยีแบบใดในองค์กร
• ส�ารวจทักษะแรงงานว่าตอบโจทย์หรือไม่
• จัดหลักสูตรการเสริมทักษะที่เหมาะกับแรงงานแต่ละบุคคล

• ชี้ให้เห็นองค์ความรู้หรือทักษะที่ยังขาดในด้านใด
• จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก ที่ท�าให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
• สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ อาทิ โอกาส/ความก้าวหน้าใน
   งานจากการท�างานในทักษะใหม่

• ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการและใช้ได้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ
  จากภายนอก
• การพัฒนารูปแบบการเรียน เช่น ระบบออนไลน์ การทดลอง 
   ฝึกงานจริง

ก�รว�งตำ�แหน่งธุรกิจ

ก�รสื่อคว�ม/

กระตุ้นแรงง�น

คว�มร่วมมือกับภ�ยนอก

(ภ�ครัฐ/ภ�คก�รศึกษ)

เป็นทีน่่าสังเกตว่า ปัจจบุนั ต้นทุนการเพ่ิมทักษะบุคลากรของภาคธรุกจิ จะข้ึนอยูก่บัทักษะความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ของผู้ถ่ายทอด แต่ในเบือ้งต้นนัน้ ส�าหรบัผู้ประกอบการ SME สามารถใช้บรกิารหน่วยงานภาครฐั 
ทีเ่ข้ามาสนบัสนนุและบรกิารเกีย่วกบัการพัฒนาทักษะความรู ้โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายหรือมกีน้็อย อาทิ กรมพัฒนาฝีมอื 
แรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงสถาบันพัฒนา



Analysis7

เฉพาะกิจในขั้นสูง อาทิ สถาบันสิ่งทอ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน 
ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐบางแห่ง ได้เข้ามาให้บริการเพิ่มทักษะแรงงาน
เพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ 

• สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้� ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพก�าลังคน 
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ Programming Cloud Service, Digital Content, Data 
Analytic และ Upskill ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ให้กับพนักงาน ในอุตสาหกรรมและ
กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี 

• กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค้� กระทรวงพ�ณชิย์ มโีครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธรุกจิบรกิาร เพือ่ปรบักลยุทธ์
ธรุกจิรับมอืกระแสโลกทีเ่ปล่ียนไป ด้วยแนวคิดโมเดลธรุกิจแนวใหม่ (New Business Model) โดยโครงการดงักล่าว 
มกีลุม่เป้าหมายเป็นผูท้ีต้่องการได้รบัความรูด้้านการประกอบธรุกจิบรกิารยคุใหม่, ผู้ประกอบการสินค้าท่ีต้องการ
ขยายกิจการสู่ภาคบริการ และผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ต้องการพัฒนาแผนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ท่ามกลางเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีถูกพัฒนาและน�ามาใช้ จนมีผลกระทบต่อ 
ภาคธุรกิจและภาคแรงงานที่ต้องปรับตัว ขณะท่ีแรงงานบางส่วนอาจต้องถูกปรับลดลง รวมถึงแรงงานรุ่นใหม ่
ที่ก�าลังจบออกมา ที่อาจมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มนี้อาจจ�าเป็นต้องได้รับการเพิ่มทักษะ 
เพื่อมุ่งไปสู่งานที่เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอัตโนมัติ ยังไม่สามารถทดแทนได้สมบูรณ์ อาทิ งานทางด้านบริการ
สุขภาพ เช่น สถานพยาบาล การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นวดแผนไทย สปา ที่ต้องการทักษะเฉพาะ ซึ่งนอกจาก
ความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ก็อาจจะต้องเพ่ิมเติมการเสริมทักษะทางด้านการให้บริการที่ดีและทักษะ
ทางด้านสังคม (Service Mind) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

 กล่าวโดยสรปุ การพฒันาและยกระดบัทักษะแรงงานให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ เป็นสิง่จ�าเป็น 
เร่งด่วนล�าดับต้นๆ ที่ภาคธุรกิจต้องให้ความส�าคัญ และท�าควบคู่กับการพิจารณาน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ หากต้องการอยู่รอดบนโลกธุรกิจยุคใหม่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยให้ธุรกิจ มีบุคลากรที่มีศักยภาพแล้ว ธุรกิจที่มีการสนับสนุนการเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่ม 
ความน่าสนใจขององค์กร และช่วยดึงบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรธุรกิจ 
จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้การพัฒนาทักษะเดิมของแรงงาน (Upkills) หรือจะเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ (Reskills)  
ก็ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของภาคธุรกิจเอง ว่าการพัฒนาทักษะเดิมเพียงพอรองรับแผนงานธุรกิจในระยะข้างหน้า
หรอืไม่ หรอือาจต้องก้าวข้ามไปสูก่ารพฒันาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ�าเป็น โดยอยู่ภายใต้บรบิท ต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีพอรบัได้ 
ส�าหรับ SME ที่มีงบประมาณจ�ากัด และยังคงตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และประการส�าคัญ การพัฒนาทักษะ 
ไม่ได้จบเพียงคร้ังเดียว แต่องค์กรธุรกิจต้องท�าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลาด้วย


