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เทรนดท่ีผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมใชเร�องใหม 
แตเปนความเรงดวนใหม
ตลาดแรงงานมีพลวัตและเปล่ียนแปลงดวยเหตุผลที่แตกตางกัน: บางก็เปนไปตาม
รอบระยะเวลา บางก็เปนเร�องของโครงสราง และยังอาจเปนผลมาจากโรคระบาด
อยางที่เราเพิ่งพบเม�อเร็วๆ นี้ เราคิดวาความผิดปกติที่เกี่ยวของกับโรคระบาด
สวนใหญเปนเร�องชั่วคราว แตเวลาสำหรับความปกติใหมเปนส่ิงที่ไมแนนอน

� การฟนตัวนี้ไมเหมือนกับที่เราเคยเห็นมากอน – ความตองการแรงงานทักษะสูงเปนประวัติการณใน    
   หลายประเทศที่ระดับการวางงานยังคงสูง ในขณะที่การมีสวนรวมของแรงงานกลับซบเซา
� การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันยังคงดำเนินตอไป – ในขณะที่บางตลาดกำลังฟนตัวไดดี 
   แตบางตลาดกลับยังคงออนแรง และถูกซ้ำเติมดวยโควิดสายพันธุใหมๆ, อัตราการฉีดวัคซีนและความ
   ทาทายตอหวงโซอุปทานที่เคยมีมีประสิทธิภาพสูงมาก
� การทดลองวิธีการทำงานรูปแบบใหมๆ  เกิดข้ึนอยางแพรหลาย การทำงานแบบผสมผสานและการทำงาน
   ที่บาน (เดิมเรียกวา ‘Telecommuting’ หรือ การส�อสารโทรคมนาคม) ชวยเพิ่มความยืดหยุนและจะยัง  
   คงดำเนินตอไปในป 2565
� นายจางยังพยายามมองหาทางออกดานแรงงานที่ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ เพ�อตอบสนองความ  
   ตองการสินคาและบริการที่แข็งแกรงในวันนี้ และการสรางมูลคาอยางยั่งยืนในระยะยาว

“การฟนตัวของการจางงานหลังสถานการณโรคระบาดที่ดำเนินมาระยะหนึ่งจะยังคงดำเนินตอไปใน
ป 2565 โดยนายจางคาดการณวาคนเกงในสาขาหลักๆ จะเปนที่ตองการตัวอยางสูง” 
~ โจนาส ไพรซิง ประธานและซีอีโอของแมนพาวเวอรกรุป

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565
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ความตระหนักที่ยิ่งใหญ:

เทรนดที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว, ความเรงดวนใหม

คนทำงานตองการอะไร

สถานการณ

แรงงาน 2565

การขาดแคลนคนเกง

การปรับตัวของบริษัทการปรับตัวของบริษัท 

จากพื้นฐานสู

ความเปนเจาของ

จากคำสัญญาสู

ความกาวหนา

จากเชิงรับสูเชิงรุก
จากการปรับเปลี่ยนขอมูลที่เปน

แบบอนาล็อกไปเปนดิจิทัล 

(Digitization) สู การนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาผสมผสาน

กับรูปแบบการทำงาน 

(Digital Adoption)

เทรนด 6    การขาดแคลนทักษะผลักดันความสรางสรรค

              ของนายจาง

เทรนด 7    หมดยุคของการแบงเจนเนอเรชั่น

เทรนด 8    ความเปลี่ยนแปลงของแรงงานหญิง

เทรนด 9    DEIB กำลังกาวหนา ไมใชเปนเพียงคำสัญญา

เทรนด 10   อนาคตของงานตองไปกันไดกับครอบครัว

เทรนด 1 การสรางงานขึ้นใหมโดยคนทำงาน

เทรนด 2 การใหความสำคัญกับสมรรถภาพทางจิต

เทรนด 3 งานกับบานยังคงตองแยกออกจากกัน

เทรนด 4 วัฒนธรรมเปนเร�องสำคัญ

เทรนด 5 การสงเสียงและการแสดงออก

เทรนด 17 จาก เปาหมายสุทธิที่ศูนย (Net Zero) สู  

             เปาหมายสุทธิเชิงบวก (Net Positive)

เทรนด 18 การบริหารจัดการคนเกงเชิงยุทธศาสตร

เทรนด 19 ธุรกิจกลายเปนแหลงขอมูลท่ีนาเช�อถือท่ีสุด

เทรนด 20 คำจำกัดความใหมของความเสี่ยงและความ   

             ยืดหยุน

เทรนด 11 การเช�อมตอจุดแข็งของมนุษย

เทรนด 12 จาก การปรับเปลี่ยนขอมูลที่เปนแบบอนาล็อก

            ไปเปนดิจิทัล (Digitization) สูการยอมรับ

            อยางรวดเร็ว

เทรนด 13 การเริ่มตนใหมของเทคโนโลยีเพ�อความยั่งยืน

เทรนด 14 AI เพ�อความหลากหลายและความเทาเทียม

เทรนด 15 คาจางที่ไดมาจากการเติบโตของผลิตภาพ

เทรนด 16 ระบบวิเคราะหขอมูลบุคคล

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565
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จากการเอาตัวรอดสูการเติบโตในหนาที่การงาน

อำนาจของแรงงานอยูในชวงขาขึ้น

คนทำงานตองการใหนายจางเสนอสิ่งที่มากกวา – ใหความสำคัญกับความผาสุกและจุดมุงหมาย และในขณะเดียวกันก็ตองจัดใหมีปจจัยสุขอนามัย 

เชน ความยืดหยุน, คาตอบแทนที่เหมาะสม, สภาพการทำงานที่ดี และการพัฒนาทักษะ

นอกจากนี้หลายคนยังคาดหวังจุดยืนที่เขมแข็งขึ้นในประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ – คานิยมรวมเปนสิ่งสำคัญ

ที่มา: 2021 Edelman Trust Barometer: The Belief Driven Employee

เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5ทิศทางตลาดแรงงานป 2565
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เทรนด #1

 | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

การสรางงานขึ้นใหมโดยคนทำงาน – ความยืดหยุน, 

สถานที่และจุดมุงหมาย

ทางเลือกจะอยูในมือของหลายคน – ไมใชแคเพียงไมก่ีคน ผูคนจากทุกบทบาทหนาท่ี – ต้ังแตสายการผลิตไปจนถึง

 หองทำงานที่บาน – จะตองการใหความยืดหยุน, คาจางที่เปนธรรม และอิสระที่มากขึ้นเปนบรรทัดฐาน กำหนด  

  นิยามใหมของคำวา “จำเปนอยางยิ่ง” สำหรับงานและสำหรับคนทำงาน

    การมุงเนนที่คุณคา, หัวหนาที่มีความเห็นอกเห็นใจ และวัฒนธรรมแหงความไววางใจจะกลายเปนพลังบวกใน    

      การดึงดูดและรักษาคนเกงและสรางความผูกพันกับทีมที่ทำงานทางไกล การใหคุณคาแกพนักงานในองคกร  

        (Employee Value Proposition) จะกลายเปนปจจัยสำคัญ

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564 

ที่มา: Mercer Global Talent Trends 2563-2564

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5
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เทรนด #2

 | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

การใหความสำคัญกับสมรรถภาพทางจิต — กันไวดีกวาแก

สมรรถภาพทางจิตจะไดรับความสำคัญมากข้ึน เพ่ิมเติมจากสุขภาพและความปลอดภัยในรูปแบบเดิม การ

จะทำลายความรูสึกอับอายจากปญหาสุขภาพจิตและใชการเงียบเปนวิธีแกปญหาน้ัน นายจางตองมีความ

ชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนในการดูแลปกปองสุขภาพจิต รวมท้ังความม่ังค่ัง, ความสามารถในการ

ทำงานและความผาสุก

เสียงเรียกรองจะดังข้ึนเพ�อหาหนทางปองกันภาวะหมดไฟในการทำงาน, สรางความยืดหยุน

และสงเสริมสมรรถภาพทางจิต

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564 

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5
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เทรนด #3

 | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

งานกับบานยังคงตองแยกออกจากกัน

การทำงานในรูปแบบผสมผสานและงานท่ีไมผูกมัดเปนท่ีตองการมากกวาท่ีเคย เน�องจากผูคนต้ังใจท่ีจะรักษาเร�องดีๆ ท่ีซอนอยูภายใตสถานการณ

โรคระบาด และปรับเปลี่ยนโลกแหงการทำงานใหมในแบบของตนเอง: การหาสมดุลระหวางบานกับงาน, การใหความสำคัญกับความยืดหยุน, 

การมีปฏิสัมพันธ, การรวมมือและมนุษยสัมพันธในรูปแบบท่ีเหมาะสำหรับตน 

ความรูสึกยอนแยงในตัวเองน้ีจะยังคงดำเนินตอไปในขณะท่ีเราใชและปรับปรุงความยืดหยุนท่ีไดผลสำหรับทุกคน ประธานเจาหนาท่ีฝายทรัพยากร

มนุษย (CHRO) เผชิญกับความทาทายใหญอีกคร้ังเม�อตองพิจารณาการจางงาน, การปฐมนิเทศและความผาสุกของพนักงานสำหรับโลกแหงการ

ทำงานยุคดิจิทัล 

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564 
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ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป 

      เดือนธันวาคม 2564 

เทรนด #4

 | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

วัฒนธรรมเปนเร�องสำคัญ – เคร�องมือดึงดูดและรักษา

พนักงานที่เสมือนกินยุทธศาสตรเปนมื้อเชา

การมุงเนนที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของบริษัทเพ�อสรางความไววางใจ, รักษาทีมงานที่ทำงานทางไกลและสรางประสบการณ

ที่ดีใหแกพนักงานจะทำใหบริษัทตองหันมาใชหลักการใหคุณคาแกพนักงานในองคกร (Employee Value Proposition) ที่ทำให

รูสึกถึงคุณคาและความผาสุก บวกกับหัวหนาที่มีความเห็นอกเห็นใจในโลกดิจิทัล

ในยุคแหงการขาดแคลนคนเกงเชนนี้ นายจางที่ดีจะตระหนักวาหากไมลงทุนในและพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัทแลว พวกเขาก็จะ

ตองพยายามอยางหนักที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตรของตนและตองเตรียมพรอมที่จะสูญเสียคนเกงใหกับบริษัทที่พรอมจะ

ปรับตัว

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5
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เทรนด #5

 | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

เสียงเรียกรองขอเพ่ิมคาจาง, การทำงานท่ียืดหยุน, สวัสดิการท่ีครอบคลุมข้ึนและการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ดังข้ึนผานส�อสังคมออนไลน ไมวาจะมีหรือไมมีสหภาพแรงงานก็ตาม

ในป 2564 เราไดเห็นคนทำงานกลายืนหยัด, กลาพูดและกลาที่จะเดินออกไปหาสิ่งที่พวกเขาตองการ พนักงานและ

ลูกคาอยากใชเวลาและเงินไปกับองคกรที่ทำตัวเปนผูมีสวนไดเสีย: พลเมืองโลก, เสาหลักของชุมชนและผูดูแล

ส่ิงแวดลอม

การสงเสียงและการแสดงออก 

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564 

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5
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จากคำสัญญาสูความกาวหนา

ใครที่มีคนเกงอยูในมือ ยอมมีอนาคตอยูในมือ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งรวมถึงอัตราการเกิดที่นอยลง, การขามพรมแดนที่ลดลง 

และการเกษียณกอนวัยที่เพิ่มขึ้น หมายความวาคนเกงกำลังขาดแคลน

ตอนนี้ถึงเวลาแลวที่ตองใชความคิดที่สรางสรรคยิ่งกวาเดิมเพ�อดึงดูด, เสริมทักษะเดิม, สรางทักษะใหมและรักษาพนักงานที่ทรงคุณคาไว

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับการขาดแคลนคนเกง พ.ศ. 2564

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #1   |   เทรนด #2  |   เทรนด #3  |  เทรนด #4  |  เทรนด #5
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เทรนด #6

 | คนทำงานตองการอะไร | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

การขาดแคลนทักษะผลักดันความสรางสรรคของนายจาง

การปฏิวัติทักษะไดเกิดขึ้นแลว การขาดแคลนคนเกงอยางหนัก, คาจางที่เพิ่มขึ้นและการพยายามเรียนรูทักษะใหม หมายความวา 

ตลาดแรงงานกำลังเปลี่ยนไป 

การเรียนรูทักษะใหมและการเสริมทักษะท่ีมีอยูเดิมจะกลายเปนส่ิงท่ีบุคคลและองคกรไมสามารถตอรองไดอีกตอไปเน�องจากบทบาท

ตางๆ ตองการทักษะมากกวาเดิม ทั้งความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถของมนุษยที่เปนที่ตองการมากที่สุด

นายจางจะมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นและมีความเชี่ยวชาญในศิลปะแหงความยืดหยุน – เพ�อดึงดูด, รักษาและเสริมทักษะ

58% ของลูกจางทั้งหมดจำเปนตองมีทักษะใหมเพ�อที่จะทำงานของตนใหสำเร็จ

ที่มา: Gartner
ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
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เทรนด #7

 | คนทำงานตองการอะไร | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

หมดยุคของการแบงเจเนอเรชัน

ไมมีเจนเอ็กซ, เจนวายหรือเจนแซดอีกตอไป?

คนทุกวัยจะตองการความเปนสวนตัวมากกวาที่เคย และไมพอใจที่ถูกตีตราและถูกจับ

มาแขงกัน

คนงานที่อายุนอยกวาจะมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาแรงงาน และเม�อเงินเฟอสูงขึ้นและ

เงินเก็บคอยๆ ลดลงไป คนที่ออกจากงานชวงโรคระบาดมีแนวโนมที่จะกลับมาทำงาน

นอกระบบโดยไมมีเสนแบงเจนเนอเรชัน 

ที่มา: Deloitte
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เทรนด #8

 | คนทำงานตองการอะไร | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

ความเปลี่ยนแปลงของแรงงานหญิง

การปดชองวางระหวางเพศตองถูกแตะเบรกเม�อผูหญิงออกจากงานในอัตราที่นาตกใจ

 การออกจากงานในสาขาที่โดยมากแลวผูหญิงจะเปนแรงงานหลัก – การศึกษา, สุขภาพและการบริการ – แตในขณะ  

  เดียวกันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในงานดานเทคโนโลยี, โลจิสติกสและการขาย ซึ่งมักจะมีผูหญิงทำนอยกวา

     เม�อผูหญิงจบการศึกษาระดับปริญญามากขึ้น เปนผูแทนกลาวสุนทรพจนในวันจบการศึกษา และไดเกรดเฉลี่ย  

       มากกวาผูชายในวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM) ตอนนี้ก็ขึ้นอยูกับ   

         นายจางท่ีตองเสนอทางเลือก, ความยืดหยุนและผลงานท่ีจะดึงดูดและรักษาคนท่ีเกงท่ีสุดและฉลาดท่ีสุดท้ังหมด 

            นี้จะเปนปจจัยผลักดันทักษะและการเติบโต

ที่มา: Deloitte Women @ Work Global Outlook 2021
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เทรนด #9

 | คนทำงานตองการอะไร | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

ความหลากหลาย, ความเทาเทียม, การมีสวนรวม 

และความรูสึกเปนเจาของกำลังกาวหนา ไมใชเปนเพียงคำสัญญา

การที่มีความแตกตางในดานการเมือง, เชื้อชาติ, อัตลักษณและอายุ ยอมหมายความวาองคกรจะถูกขอใหเลือกขางเม�อเกิดประเด็นทางสังคม

ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย – นักลงทุน, ผูกำกับดูแล, ลูกคาและพนักงาน – คาดหวังวาความกาวหนาจะมาพรอมกับความโปรงใสที่มากยิ่งขึ้น ไมไดเปน

เพียงคำสัญญาเทานั้น และบริษัทจะถูกขอใหอธิบายเหตุผล

องคกรจำเปนตองดำเนินการในเร�องความหลากหลาย, ความเทาเทียม, การมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของเพ�อใหทุกคนสามารถไดประโยชนจาก

การฟนตัวทางเศรษฐกิจ, ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #6   |   เทรนด #7  |   เทรนด #8  |  เทรนด #9  |  เทรนด #10

ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
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เทรนด #10

 | คนทำงานตองการอะไร | ความกาวหนาของเทคโนโลยี | การตั้งคาใหมของบริษัท

ความรูสึกและเหตุผล:

อนาคตของงานตองไปกันไดกับครอบครัว 

การกลับมาทบทวนอนาคตของงานจะเกี่ยวกับเร�องครอบครัวและการดูแลมากพอๆ กับการเรียนรูเทคโนโลยี, หุนยนตและ

เคร�องจักร 

นายจางที่ ใหความยืดหยุนในการเลือกและพิจารณาผลงานมากกวาการทำงานโดยที่ ไมพรอมแกพนักงาน (ไมวาจะเพศใดก็ตาม) 

จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่เกงและฉลาดที่สุดไวได

ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนา

      ของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564
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จากการแปลงขอมูลเปนรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) 

สูการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาผสมผสานกับรูปแบบการ

ทำงาน (Digital Adoption)

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่เหลือเช�อ

การลงทุนในกระบวนการ การแปลงขอมูลเปนรูปแบบดิจิทัล (Digitization) เรงตัวขึ้น อันเปนผลมาจากโรคระบาด และลูกคา

และลูกจางตางก็คาดหวังวานั่นจะทำใหการใชชีวิตและทำงานของพวกเขางายขึ้น

มีเร�องเรงดวนใหมที่องคกรจะตองเสริมทักษะของพนักงานของตนเพ�อใหพวกเขาสามารถแปลงขอมูลใหอยู ในรูปดิจิทัล, 

ตัดสินใจโดยมีขอมูลเพียงพอ และเช�อมโยงการเรียนรูทักษะของมนุษยและเคร�องจักรเพ�อสรางคุณคาใหม

ที่มา: World Economic Forum Future of Jobs Report
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เทรนด #11

มนุษย กับ หุนยนต – การเช�อมตอจุดแข็งของมนุษย

เม�อทุกดานของชีวิตตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เราจำเปนตองเสริมความแข็งแกรงของ

การเช�อมตอท่ีคนเรามีกับงานและเพ�อนรวมงานเพ�อเพ่ิมผลิตภาพและความคิดสรางสรรค

ขอมูลการเรียนรูของระบบคอมพิวเตอรและขอมูลแรงงานจะชวยใหสามารถคาดการณ

ประสิทธิภาพได, จับคูบุคคลกับโอกาสที่ดีที่สุด และจะชวยใหคนรูจักตนองมากกวาที่เคย

รูจักมากอน

เคร�องจักรอัจฉริยะและ AI จะชวยใหคนมีความชำนาญเปนพิเศษเก่ียวกับจุดแข็งของมนุษย 

– ความเห็นอกเห็นใจและความซ�อสัตย, การตัดสินและความสรางสรรค, การสอนงาน, 

ความเมตตา และอ�นๆ 

ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
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เทรนด #12

การปดชองวาง – จากการแปลงขอมูลเปนรูปแบบดิจิทัล (DIGITIZATION) 

สูการยอมรับอยางรวดเร็ว 

เม�อทุกดานของชีวิตตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เราจำเปนตองเสริมความแข็งแกรงของเทคโนโลยีที่กาวหนามีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบทางธุรกิจของบริษัทมากขึ้นเร�อยๆ, เสริมสรางประสบการณของลูกคาและลูกจาง และกลายเปนบริษัทที่ขับเคล�อนดวยขอมูลมากขึ้น

แตการลงทุนในและแมกระทั่งใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสวนที่งาย การเปลี่ยนแปลงดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพียงอยางเดียวไมใชตัว

สรางความแตกตาง

ความสามารถของมนุษยและการมีวัฒนธรรมที่ถูกตองตลอดทั้งองคกรที่จะปฏิบัติเปนกุญแจสำคัญของการยอมรับเทคโนโลยี, ผลตอบแทนจาก

การลงทุน (ROI) ที่รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน�อง ซึ่งทั้งหมดลวนแตมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะนำไปสูโอกาสในการสรางคุณคาใหม

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
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เทรนด #13

การเริ่มตนใหมของเทคโนโลยีเพ�อความยั่งยืน 

การใชเทคโนโลยีเพ�อลดการปลอยกาซพิษ, เปลี่ยนแปลงหวงโซอุปทานและกระตุนการปฏิบัติ ในขณะที่บริษัท  

  เทคโนโลยียักษ ใหญแขงขันกันวาใครจะเปนเจาแรกที่จะเปดตัวในโลกเสมือนเมตาเวิรส การผสมผสานระหวาง

    โลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพจะเกิดขึ้นในฐานะหนึ่งในเทรนดใหมที่สำคัญที่สุด, สรางโอกาสใหมสำหรับการ

       ประชุมและการทำงานแบบผสมผสานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
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เทรนด #14

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

การใช AI เพ�อเพ่ิมความหลากหลายและลดความไมเทาเทียม

ความเขาใจในความหลากหลายทางระบบประสาท (Neurodiversity) ที่เพิ่มขึ้นหมายความวาปญญาประดิษฐ (AI) 

จะตองมีระบบคัดกรองความเมตตาในตัวเพ�อหาความสามารถที่หลากหลาย, ไมคัดสิ่งที่ ไมเขาพวกออก องคกรจะ

ตระหนักถึงคุณคาของการเรียนรูของเคร�องและความสามารถในการพยากรณเพ�อที่เราจะสามารถชวยใหคนรูจัก

ตัวเองมากกวาที่พวกเขารูจักตัวเอง และนำไปสูความสามารถในการทำงาน, ความเทาเทียมและความเจริญรุงเรือง

ที่มา: การสำรวจ MEOS ของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
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เทรนด #15

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

วิน-วิน = เม�อคาจางที่ ไดมาจากการเติบโตของผลิตภาพ 

องคกรพยายามสรางความสมดุลระหวางคาจางที่สูงขึ้นกับการเติบโตของผลิตภาพ และผูกำหนดนโยบายก็เห็นดวยกับแนวคิดนี้เพราะ

ไมมีแรงกดดันจากเงินเฟอในปจจุบันหรือเงินเฟอแฝง เน�องจากความเปนไปไดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีจะเขามา

ปลดล็อกปญหานี้ดวยการผลิตไดมากขึ้นดวยปจจัยการผลิตเทาเดิม หรือผลิตไดเทาเดิมดวยปจจัยการผลิตที่นอยกวา

ที่มา: การสำรวจการจางงานของแมนพาวเวอรกรุป ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565 เทรนด #11   |   เทรนด #12  |   เทรนด #13  |  เทรนด #14  |  เทรนด #15  |  เทรนด #16



22

เทรนด #16

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

ระบบวิเคราะหขอมูลบุคคลจะชวยใหสามารถตัดสินใจจากขอมูลที่มีอยู 

การมอบประสบการณดิจิทัลแบบไรรอยตอและสามารถปรับขนาดไดใหแกลูกจางจำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี, 

วิธีการบริหารจัดการและรูปแบบการสรางความผูกพันกับลูกจางและลูกคา ขอมูล/บทวิเคราะหแรงงานและคนเกงจะเปนปจจัยหลักและศูนยกลาง

ในการใชขอมูลและบทวิเคราะหเพ�อระบุบทบาทที่เหมาะสม และพยากรณความสามารถ นายจางจะมีขอมูลมากขึ้นกวาเดิมในการจัดการและทำความ

เขาใจอยางลึกซึ้ง เน�องจากการแบงปนและรวบรวมขอมูลลูกจางจากคลังขอมูลเพิ่มขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: Harvard Business Review, Ace the Assessment
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จากยุทธศาสตรการจัดการกำลังคนเชิงรับสูเชิงรุก

การตั้งคาใหมของบริษัท

บริษัทเริ่มมีความซับซอนมากขึ้น, ปรับเปลี่ยนตัวเอง และพยายามหารูปแบบการดำเนินงานที่คลองตัวมากขึ้น, ซัพพลายเชน

ที่ยืดหยุนขึ้น และหุนสวนที่ ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น และทางออกเพ�อรับมือ

กับการแขงขันที่รุนแรง, การไมสามารถคาดการณลวงหนาได และความโปรงใสที่มากขึ้น

ที่มา: Orange Business Services
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เทรนด #17

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | การตั้งคาใหมของบริษัท

จาก เปาหมายสุทธิท่ีศูนย (Net Zero) สู เปาหมายสุทธิเชิงบวก 

(Net Positive) 
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ความโปรงใสดานสิ่งแวดลอม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG), การเติบโตของแนวคิดทุนนิยมที่คำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholder Capitalism) และการบรรจบกันของมาตรฐานและการรายงาน ทำใหเกิดความเรงดวนมากขึ้นที่บริษัท

จะตองกาวขึ้นมาเปนผูนำ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขอตกลงที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ใหเหลือเทากับศูนย (Net Zero) เริ่มเปนเร�องทั่วไปมากขึ้น แมวาพรมแดนถัดไปจะเปน S – ผลลัพธทางสังคมของบริษัท 

ที่มา: Mercer Global Talent Trends 2020-21



25

เทรนด #18

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี

การใชประโยชนสูงสุดจากแรงงานผานการบริหารจัดการคนเกง

เชิงยุทธศาสตร 

การดำเนินงานรูปแบบใหมที่คลองตัวและกระบวนการและวิธีที่ ใชตลอดวงจรชีวิตของพนักงานจะเกิดขึ้นเพ�อตอบ  

 สนองตอการเปลี่ยนผานในตลาด – จากเทคโนโลยีดิจิทัลสูการเปลี่ยนความพึงพอใจของลูกคา

   การสามารถเปลี่ยนขอมูลมาเปนความเขาใจที่ลึกซึ้งจะมีสวนสำคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานทุน  

     มนุษย รวมทั้งแรงงานนอกระบบ, แรงงานอิสระและแรงงานตามสัญญา 

        การรวมผูคา (Vendor Consolidation) และความยืดหยุนจะเปนสิ่งจำเปนเพ�อลดความไมแนนอนและบริหาร 

           จัดการความเสี่ยงดานแรงงาน

ที่มา: Staffing Industry Analysts (SIA) 2020 Workforce Solutions Buyer Survey
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เทรนด #19

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี

ธุรกิจกลายเปนแหลงขอมูลที่นาเช�อถือที่สุด

นายจางกลายเปนแหลงขอมูลที่นาเช�อถือที่สุด เหนือกวารัฐบาลและส�อ การผลักดันวาระที่เนนคุณคากลายเปนจุดแข็งในการดึงดูด

และรักษาคนเกง

ลูกจางเรียกรองการกระทำที่ “เห็นอกเห็นใจ” มากขึ้น และทุกฝายทางการเมืองก็คาดหวังวาซีอีโอจะเปนผูนำทาง บทบาทของธุรกิจ

จะขยายออกไปสูดานอ�นๆ ต้ังแตการสนับสนุนความเทาเทียมทางเช้ือชาติไปจนถึงการสนับสนุนการฉีดวัคซีนและสิทธิในการออกเสียง
ที่มา: การสำรวจเกี่ยวกับปจจัยที่ทำใหคนงานกาวหนาของแมนพาวเวอรกรุป เดือนธันวาคม 2564
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เทรนด #20

 | คนทำงานตองการอะไร | การขาดแคลนคนเกง | ความกาวหนาของเทคโนโลยี

คำจำกัดความใหมของความเส่ียงและความยืดหยุน  

ความเปราะบางของหวงโซอุปทาน ที่ถูกซ้ำเติมดวยสภาพภูมิอากาศ, ความตองการของผูบริโภคและ

การขาดแคลนทักษะ กำลังกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

หมดยุคของการใชซัพพลายเออรรายเดียวและหวงโซอุปทานแนวด่ิง ในขณะท่ีหวงโซอุปทานแบบหมุนเวียน, 

เครือขาย, ภูมิภาค, ยืดหยุนและยั่งยืนสามารถตอบโจทยไดมากกวา

ความยืดหยุนของหวงโซอุปทานและการรวมผูคา (Vendor Consolidation) จะเปนสิ่งจำเปนเพ�อลด

ความไมแนนอนและบริหารจัดการความเสี่ยงดานแรงงาน

ที่มา: Orange Business Services
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แมนพาวเวอรกรุปตอบสนองทุกความตองการดานทรัพยากรมนุษย

การปรึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับกำลังคน

การจัดการสายอาชีพ การเปลี่ยนงาน การดึงดูดผูมีความสามารถสูง

การจัดการกำลังคน การสรรหาคนผูมีความสามารถ

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.manpowergroup.com 

ทิศทางตลาดแรงงานป 2565


