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เกี่ยวกับดัชนีแรงงานภาพรวม (Total Workforce Index : TWI)
ดัชนีแรงงานภาพรวมไดวัดความสะดวกในการจัดหา, การวาจางและการรักษาพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ
มาเปนระยะเวลาแปดปแลว ดัชนีแรงงานภาพรวมเปนดัชนีเดียวในการวิเคราะหปจจัยตางๆ มากกวา 200 รายการ
ในตลาดแรงงานที่แขงขันกัน 75 แหง โดยใหมุมมองเชิงเปรียบเทียบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสี่ประเภทหลัก ไดแก
การจัดหาแรงงาน, ความคุมคา, ระเบียบขอบังคับและประสิทธิผลของแรงงาน
เอกสารฉบับนี้จะพิจารณาขอมูล TWI ระดับมหภาคอยางละเอียดยิ่งขึ้นเพ�อระบุลักษณะตลาดของตลาดที่เติบโตเต็มที่,
ตลาดเกิดใหมและตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ โดยพิจารณาเฉพาะโอกาสสำหรับการลงทุนในกลุมเติบโตหลักสามกลุม ไดแก บริการดิจิทัล,
การผลิตขั้นสูงและพลังงานสะอาด รายงานฉบับยอสามฉบับจะถูกเผยแพร ในอีกไมกี่เดือนขางหนาเพ�อใหขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและกลยุทธ
ที่นำไปใชไดจริงในการดูแลและรักษาบุคลากรศักยภาพสูงที่องคกรตางๆ จำเปนตองมีเพ�อที่จะเติบโต
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตลาดและการจัดอันดับที่ www.totalworkforceindex.com
ความคุมคา

การจัดหาแรงงาน

ประสิทธิผล

ระเบียบขอบังคับ
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ขอมูลสรุปสำหรับผูบริหาร
องคกรตางๆ กำลังแสวงหาโอกาสในการเติบโตอยางจริงจังในระหวางระยะเวลาที่ตลาดแรงงานมีความตึงตัวที่สุดในรอบ 80 ป การสำรวจภาพรวมการจางงานของ
แมนพาวเวอรกรุป ประจำไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2564 ยืนยันวาความตัง้ ใจในการจางงานอยูท ร่ี ะดับสูงสุดนับตัง้ แตกอ นเกิดการระบาดใหญ ในขณะเดียวกัน นายจางรอยละ
69 ทัว่ โลกกลาววาพวกเขาประสบปญหาเกีย่ วกับการหาบุคลากรเขาเสริมตำแหนงงานวางเน�องจากการขาดบุคลากรศักยภาพสูงทีม่ ที กั ษะ ซึง่ ทำสถิตสิ งู สุดในรอบ 15 ป
ขอมูลจากการสำรวจชี้ ใหเห็นวาการดึงดูด, การใชและการรักษาบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโตไมเคยยากขนาดนี้มากอน
ความทาทายในการจางงานเพิ่มมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมและประเภทงาน อยางไรก็ตาม ภัยคุกคามเฉพาะตอความสามารถในการแขงขัน – ทั้งสำหรับแตละองคกรและ
เศรษฐกิจ คือการขาด “บุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโต” บุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโตมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใชในองคกร, เรงความเร็วในการเขาสูตลาด และทำใหผลิตภัณฑหรือบริการสวนบุคคลมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บริษัทตางๆ ที่ ใชดัชนีแรงงานภาพรวมเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนดานแรงงานและการเขาถึงทักษะที่จำเปนจะไดรับประโยชนจากความไดเปรียบที่สำคัญในการแขงขัน
เพ�อแยงชิงบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโต ซึ่งรวมถึงความสามารถในการมองเห็นมุมรอบดานและมุงเนนการลงทุนระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาวใน
ตลาดแรงงาน, ภาคสวนและชุดทักษะตางๆ ที่มีศักยภาพสูงสุดเพ�อปรับเปลี่ยนโลกหลังการระบาดใหญ

ความทาทายทางธุรกิจที่ ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโต
การปรับเปลี่ยนแบบจำลองและ
กระบวนการทางธุรกิจใหเขาสู
ระบบดิจิทัล

การเขาสูตลาดอยางรวดเร็ว
และความคลองตัวในการ
ดำเนินงาน

การปรับเปลี่ยนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัลและการ
ทำใหภารกิจประจำเปนระบบอัตโนมัติกำลังเรงใหเกิด
ความตองการชุดทักษะที่เกี่ยวของกับดานตางๆ เชน
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุนยนตและความ
ปลอดภัยของขอมูล รวมถึงความรูดานดิจิทัลเพิ่ม
ขึ้นของแรงงาน

ในระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคล�อนดวยนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นา
อยางรวดเร็ว, ความสามารถในการลดระยะเวลาที่นำ
สินคาเขาสูต ลาดขึน้ อยูก บั การเขาถึงทักษะทีห่ ลากหลาย
– ตั้งแตวิศวกรรม (Application Programming
Interface : API) และการเรงการขาย ไปจนถึงการ
จัดการผลิตภัณฑและโครงการ

การเสนอสินคาและบริการ
เฉพาะบุคคล
บริษทั ทีส่ ามารถตอบสนองความคาดหวังทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปของผูบ ริโภคเพ�อประสบการณแบบเฉพาะบุคคลเพิม่
ขึ้น จะอยู ในตำแหนงที่ดีกวาในการเติบโตอยารวดเร็ว
ซึ่งจำเปนตองอาศัยขอมูลระดับสูงที่ยากตอการ
คนหาและความสามารถในการวิเคราะหทช่ี ว ยใหองคกร
สามารถแปลงขอมูลเปนการมีสวนรวมของผูบริโภค
อยางมีความหมาย
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“กฎใหมถูกนำมาใชในยุคที่ ‘ไมปกติ': เพ�อใหไดมาซึ่งบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการ
เติบโต นายจางตองใหความสำคัญกับสถานที่และวิธีที่พวกเขาสรรหาแรงงานไปพรอมๆ กับ
การกำหนดสัญญาทางสังคมแบบใหมบนพื้นฐานของความไววางใจและการกำหนดใหการ
เรียนรูเปนหัวใจสำคัญของคุณคาที่นายจางตองการนำเสนอหลังการระบาดใหญ”
- Grantley Morgan หัวหนาฝายปฏิบตั ริ ะหวางประเทศและรองประธาน, ทาเลนท โซลูชน่ั ส คอนซัลติง้

โอกาสในตลาดแรงงาน
ดัชนีแรงงานภาพรวมในปนี้แสดงความชัดเจนทามกลาง
กำแพงเสี ย งที ่ ล  อ มรอบ “การฟ  น ตั ว ครั ้ ง ใหญ ” ,
“การลาออกครัง้ ใหญ” และ “การกระตุน เตือนครัง้ ใหญ”
หัวขอ ขอมูล TWI และขอมูลเชิงลึกตามที่ ไดระบุ
ไวดานลางเปดเผยใหเห็นโอกาสในตลาดแรงงานที่
สำคัญสามประการ

โอกาสสำคัญ 3 ประการในตลาดแรงงาน
1. การเรียนรูกำลังกลายเปนขอกำหนดหลัก

และโอกาสทีพ่ นักงานตองเรียนรูท กั ษะใหมและไดมาซึง่ ความรูใ หมจาก
โครงสรางพืน้ ฐานและระดับการศึกษาในปจจุบนั จะนำเสนอโอกาสทางการ
ตลาดทีส่ ำคัญ

2. สามารถปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เงินเฟอทีเ่ กิดจากคาจางทีส่ งู ขึน้ ในตลาดแรงงาน
ที่เติบโตเต็มที่ โดยการวางเดิมพันอยางถูกตอง
ในตลาดทีอ่ ยู ในกระบวนการบมเพาะ

3. แรงงานชั่วคราวเปนชองทางการจัดหาแรงงานที่สำคัญ
เม�อแรงงานทีม่ ที กั ษะเปลีย่ นไปใชรปู แบบการทำงาน
ทีย่ ดื หยุน มากขึน้
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ตลาดแรงงานสามประเภทที่ถูกเปดเผย
1. ตลาดที่เติบโตเต็มที่:

ประเภทของตลาดแรงงาน
กลยุทธดานแรงงานที่แตกตางและหลากหลายเพ�อเขาถึง
การผสมผสานทักษะ, การผสมผสานกำลังคนและตลาด
แรงงานที่เหมาะสมไมเคยมีความสำคัญเทานี้มากอน ไมวา
กลยุทธขององคกรจะกำหนดรูปแบบการรักษาและพัฒนา
บุคลากรศักยภาพสูงทีม่ อี ยู ในปจจุบนั หรือกำหนดเสนทาง
ที่เหมาะสมที่สุดไปยังแหลงที่มาของบุคลากรศักยภาพสูง
ขอมูลจากดัชนีแรงงานภาพรวมสามารถลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับพนักงานในมิติตางๆ ของการจัดหาแรงงาน,
ความคุม คา, ระเบียบขอบังคับและประสิทธิผล การวิเคราะห
เพิม่ เติมเกีย่ วกับประเภทของ TWI แสดงใหเห็นตลาด
แรงงานสามประเภท โดยทีต่ ลาดแรงงานแตละประเภท
มีทง้ั จุดแข็งและจุดออน

ตลาดทัง้ 20 แหงเหลานีเ้ ปนแหลงรวมบุคลากร
ศักยภาพสูงที่ชวยสงเสริมการเติบโตที่ ใหญ
ทีส่ ดุ (แรงงานทีม่ ที กั ษะรอยละ 40 โดยเฉลีย่ )
และมีโครงสรางพื้นฐานเพ�อสนับสนุนการเพิ่ม
ทักษะและการปรับทักษะใหม อยางไรก็ตาม
ตลาดเหลานี้ยังตองเผชิญกับเงินเฟอที่เกิด
จากคาจางที่สูงขึ้น

 2. ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ:
มีตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับเทคโนโลยีดาน
การบริการดิจทิ ลั , การผลิตขัน้ สูงและพลังงาน
สะอาด 16 แหงซึ่งเปดโอกาสใหสรางความ
สมดุ ล ระหว า งแรงงานที ่ ม ี ท ั ก ษะกั บ ความ
สามารถในการแขงขันดานตนทุน

 3. ตลาดเกิดใหม: ตลาด 31 แหงเหลานี้มีแนวโนมที่จะมีแรงงานในกลุม Gen Z/millennial ที่เพิ่มขึ้น
(มีจำนวนรอยละ 50 หรือมากกวาจากจำนวนแรงงานทั้งหมด) แตขาดแคลนบุคลากรศักยภาพสูง
ที่มีทักษะเน�องจากมีอัตราการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำ ตลาดเหลานี้ตองการการลงทุนระยะยาว

ตัวอยางตลาดแรงงานแยกตามประเภท
ตลาดที่เติบโตเต็มที่

แคนาดา
เดนมารก
เอสโตเนีย
เยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

่อยู ใน
 ตลาดที
กระบวนการบมเพาะ  ตลาดเกิดใหม

ออสเตรีย
สาธารณรัฐเช็ก
โปรตุเกส
เกาหลี ใต
สเปน
ไตหวัน

บราซิล
โคลอมเบีย
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เม็กซิโก
ฟลิปปนส

มีบางสวนที่ทับซอนกันระหวางตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะและตลาด
ทีเ่ ติบโตเต็มที่ เน�องจากกิจการพลังงานสะอาดมักจะเปนตลาดทีเ่ ติบโตเต็มที่
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2 หนา 10-11
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ประเภทของตลาดแรงงาน

แหลงขอมูลที่จำเปน
การเลือกตลาดที่เหมาะสมจะแตกตางกันไปตามอุตสาหกรรมและวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท ดัชนีแรงงานภาพรวมใหขอมูลที่บริษัทตองการเพ�อแจง
ใหทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ โดยไดกลายเปนแหลงขอมูลที่จำเปนซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาเปนผูสรางความแตกตางในความสามารถ
ของบริษัทในการดำเนินการตามกลยุทธเพ�อการเติบโต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกตลาดที่เหมาะสม

แผนภูมินี้ประกอบดวยตัวอยางปจจัยทางการตลาดของ TWI และวิธีการ ซึ่งปจจัยดังกลาวถูกนำมาเปรียบเทียบกับอดีตในตลาดทั้งสามประเภท
พ.ศ. 2562

คาจางรายเดือนเฉลี่ย
(คาจางเปนเงินเหรียญสหรัฐ)
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ตลาดที่เติบโตเต็มที่
ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ
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รอยละของแรงงานชั่วคราว (มีทักษะ)





การจัดอันดับประเทศ*ที่เปดรับ
(1 คือเปดรับมากกวา)

*หมายถึงความสะดวกในการเดินทางโดยไมตอ งมีวซี า

การเปลี่ยนแปลงคิดเปน
การเปลี่ยนแปลงเม�อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา อัตรารอยละเม�อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมาในชวงเวลา
ในชวงเวลาเดียวกัน
เดียวกัน

3,874
เหรียญสหรัฐ
2,291
เหรียญสหรัฐ
883
เหรียญสหรัฐ



รอยละของแรงงานที่ ไมมีทักษะ

พ.ศ. 2564

ตลาดที่เติบโตเต็มที่
 ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ
 ตลาดเกิดใหม
+

+

รอยละของแรงงานที่มีทักษะ

พ.ศ. 2563

+




ตลาดที่เติบโตเต็มที่
ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ
ตลาดเกิดใหม
ตลาดที่เติบโตเต็มที่
ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ
ตลาดเกิดใหม
ตลาดที่เติบโตเต็มที่
ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะ
ตลาดเกิดใหม

2
0
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โอกาสสำคัญ

ในการแขงขันเพ�อแยงชิงบุคลากรศักยภาพสูงทีช่ ว ยสงเสริมการเติบโต องคกรตางๆ ควรใชประโยชนจากโอกาสเหลานีเ้ พ�อตรวจสอบ
ใหแน ใจวาพวกเขามีพนักงานที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล, การเขาสูตลาดอยางรวดเร็วและการเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการเฉพาะบุคคล

“ถึงเวลาแลวที่นายจางทุกคนตองปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นต่ำและลงทุนในการฝกอบรมทักษะ
มิฉะนั้นพวกเขาอาจเสี่ยงที่จะพลาดบุคลากรที่มีความสามารถ, ความอุตสาหะและความกระตือรือรนซึ่งสามารถขับ
เคล�อนธุรกิจของนายจางไปขางหนา” – Allison Kerska รองประธาน, ทาเลนท โซลูชั่นส คอนซัลติ้ง
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โอกาสสำคัญ

หัวขอที่ 1
ยกระดับการเรียนรูใหเปนผลประโยชนหลักในตลาดแรงงานทั้งหมด
ภายในตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่, อัตราการมีสวนรวมของแรงงานที่ลดลง, การเพิ่มขึ้นของคาจางและการควบคุมแรงงานขามชาติ
ทำใหการแขงขันเพ�อแยงชิงบุคลากรศักยภาพสูงมีความเขมขนขึน้ ในทุกระดับ ในตลาดแรงงานเกิดใหม บุคลากรศักยภาพสูงทีม่ ที กั ษะสูง
และมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษากำลังขาดแคลน ความสามารถในการจัดหาบุคลากรศักยภาพสูงที่จำเปนสำหรับการเติบโตในตลาดทั้ง
51 แหง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นวาจะขึ้นอยูกับกลยุทธการจายคาตอบแทนและขอเสนอดานการพัฒนาทักษะ
แนวทางและความตองการแตกตางกันไปโดยขึน้ อยูก บั ประเภทและระดับของงาน ตัวอยางเชน ผูท ต่ี อ งการแรงงานฝายผลิตและคลังสินคา
ตองการขอมูลเชิงลึกดานการแขงขันเกีย่ วกับการเพิม่ คาจางและความยืดหยุน ของการทำงานแบบเปนกะ สำหรับแรงงานวิชาชีพทีม่ ที กั ษะ
มีความแตกตางระหวางขอกำหนดของงานกับความพรอมของแรงงานทีจ่ ะตองไดรบั การพิจารณา

ชองวางระหวางขอกำหนดของงานและความพรอมของแรงงาน
คุณสมบัติที่ตองการ
แรงงาน
วิชาชีพทั้งหมด

• ตำแหนงงานที่เปดรับสมัครนอยกวารอยละ 20 เปนตำแหนงงานในระดับเริ่มตน
• รอยละ 51 ของตำแหนงงานที่เปดรับสมัครจำเปนตองมีประสบการณ
มากกวา 8 ป

เทคโนโลยีสารสนเทศ • รอยละ 88 ของตำแหนงงานที่เปดรับสมัครจำเปนตองใชวุฒิการศึกษา

ความพรอมของแรงงาน
• รอยละ 36 ของแรงงานทั่วโลกมีประสบการณนอยกวา 3 ป
• แรงงานนอยกวารอยละ 35 มีคุณสมบัติเปนแรงงานระดับอาวุโส
• รอยละ 34 ของแรงงานดานเทคโนโลยีมีวุฒิการศึกษา

ชองวางที่กวางขึ้นระหวางขอกำหนดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความพรอมของแรงงานแสดงใหเห็นถึงความสำคัญอยางตอเน�อง
ของหลักสูตรการเรียนรูระยะสั้นและระดับเริ่มตนเพ�อความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนการทำงานใหเขาสูระบบดิจิทัล “นายจางชั้นนำ”
บางรายกำลังอยูระหวางการพัฒนา ตัวอยางเชน Amazon ซึ่งไดกำหนดตัวเลือกการเพิ่มทักษะในแพ็คเกจคาตอบแทนและสวัสดิการ
สำหรับแรงงานดานการจัดจำหนาย โดยความรวมมือก็ถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง บริษัทที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการวาจางผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจพิจารณาจัดตัง้ พันธมิตรดานการเรียนรูก บั บริษทั คาปลีก, บริษทั บริการตอนรับหรือบริษทั จัดจำหนาย
ในฐานะนายจางของแรงงานตามฤดูกาลที่สามารถเพิ่มทักษะกอนการถายโอนบุคลากรศักยภาพสูงในอนาคต
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โอกาสสำคัญ

หัวขอที่ 1: ยกระดับการเรียนรูใหเปนผลประโยชนหลักในตลาดแรงงานทั้งหมด

ตลาดที่เติบโตเต็มที่กำลังมุงหนาสูระบบดิจิทัล; การเรียนรูคือหัวใจสำคัญสำหรับการยกระดับบุคลากรศักยภาพสูงอยางยั่งยืน
จังหวะของการนำระบบดิจิทัลไปใชในตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่ ซึ่งถูกเรงโดยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรมและความตองการในระหวางการระบาดใหญ
ของโควิด-19 ไดเพิ่มความตองการสำหรับทักษะดานดิจิทัล แรงงานในตลาดที่เติบโตเต็มที่อาจไดรับประโยชนจากโอกาสในการเรียนรูเพิ่มขึ้นเน�องจาก
ตลาดเหลานี้ชวยใหเขาถึงการฝกอบรมและอัตราการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สูงกวาซึ่งทำใหพนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการไดรับทักษะใหมๆ การวิจัยของ
แมนพาวเวอรกรุป ยังแสดงใหเห็นวาแรงงานตองการโอกาสในการเรียนรูและการปรับทักษะใหม ซึ่งหมายความวาบริษัทที่ตองการจางหรือรักษาพนักงานไว
ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท

ตลาดเกิดใหมยังไมพรอมที่จะตอบสนองความตองการของแรงงานที่มีทักษะและพรอมทำงาน เน�องจากความทาทายสองประการ ไดแก การควบคุมการยายถิน่ และ
การขาดโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม สำหรับนายจางที่เต็มใจที่จะกาวเขาสูบทบาทของนักการศึกษาในตลาดเกิดใหม ผล
ตอบแทนระยะยาวอาจสูงกวาตลาดที่เติบโตเต็มที่ เน�องจากความแตกตางอยางมากของคาจางและแรงงานในวัยเยาวชน
(ตรงกับอิสราเอลเทานั้นในประเภทของตลาดที่เติบโตเต็มที่)

ความพรอมของตลาดในการตอบสนองความตองการแรงงานที่มีทักษะ

แผนภูมนิ แ้ี สดงการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดของ TWI ในตลาดแรงงานทีเ่ ติบโตเต็มทีแ่ ละตลาดเกิดใหม
+ ตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่ (20)
 ตลาดแรงงานเกิดใหม (31)
คาจางรายเดือนโดยเฉลี่ย
(คาจางเปนเงินเหรียญสหรัฐ)

4,374 เหรียญสหรัฐ

765 เหรียญสหรัฐ

แรงงานที่จัดอยู ในประเภท
ที่มีทักษะสูง

รอยละ 40 ขึ้นไป

รอยละ 20

การเปลี่ยนแปลงดานยุคสมัย

แรงงานรอยละ 43 เปนคนยุค Baby Boomers
หรือ Gen X

แรงงานรอยละ 43 เปนคนยุค Millennials หรือ Gen Z

ทัศนคติตอการยายถิ่นฐาน

• มีเพียง 3 ใน 10 ประเทศเทานั้นที่อยู ใน
10 อันดับแรกสำหรับกฎขอบังคับเกีย่ วกับ
การเดินทางเขาประเทศ
• เปดกวางสูง/เดินทางสะดวก
• ดัชนีการเปดรับต่ำ

• เปดกวางสูง/เดินทางสะดวก
• อันดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสูง
• มีความยากลำบากในการทำธุรกิจมากกวา

ความพรอมดานทักษะดิจิทัล

• อัตราการฝกอบรมและความครอบคลุมทักษะ
ดานดิจิทัลอยู ในระดับสูง
• แรงงานรอยละ 39 ทีม่ อี ายุ 25 ปขน้ึ ไป
มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา

• อัตราการฝกอบรมและความครอบคลุมทักษะดิจิทัลอยู ในระดับต่ำกวา
• แรงงานเพียงรอยละ 19 ที่มีอายุ 25 ปขึ้นไปมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• แรงงานที่พูดภาษาสเปนเปนสวนใหญ (รอยละ 75) เม�อเปรียบเทียบกัน
แรงงานเพียงรอยละ 14 เทานั้นที่พูดภาษาอังกฤษได
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หัวขอที่ 2
สวนแบงตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะเพ�อปองกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับเงินเฟอที่เกิดจากคาจางที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่
ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะมีศักยภาพในการจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพและทักษะสูงเฉพาะเจาะจง
สำหรับอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วในราคาที่แขงขันได

พบโอกาสตางๆ ในสามอุตสาหกรรม ไดแก
บริการดิจิทัล, การผลิตขั้นสูงและพลังงาน
สะอาด การวิจยั และการพัฒนาสำหรับประเทศ
ตางๆ ซึง่ เปนตลาดทีอ่ ยูในกระบวนการบมเพาะ
แนะใหรัฐบาลรวมลงทุนเพ�อสรางขีดความ
สามารถดานการเติบโตในภาคธุรกิจเหลานี้
ในขณะเดียวกัน การผสมผสานระหวางยุค
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนระยะยาว
สำหรับบริษัทที่เลือกลงทุนในตลาดที่อยู ใน
กระบวนการบมเพาะ

ตลาดชั้นนำที่อยู ในกระบวนการบมเพาะในสามอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเติบโต
บริการดิจิทัล
เบลารุส
ฮองกง
ไอรแลนด
ลิทัวเนีย
เกาหลี ใต
ไตหวัน

การผลิตขั้นสูง
ออสเตรีย
จีน
สาธารณรัฐเช็ก
อิตาลี
ญี่ปุน
โปแลนด
โปรตุเกส
สเปน

พลังงานสะอาด
เยอรมนี
ญี่ปุน
สเปน
สหราชอาณาจักร

การลงทุนตามเปาหมายในตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะจะตอบสนองความทาทายดานบุคลากรศักยภาพสูงในยุคหลังการระบาดใหญ
กลาวคือ การเขาถึงบุคลากรศักยภาพสูงที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในตลาดที่มีศักยภาพสูงดวยอัตราที่แขงขันได ซึ่งเปน
การลงทุนระยะกลางที่เปนไปไดโดยมีศักยภาพในการเขาถึงตลาดแหงใหมและทักษะที่สามารถกระตุนการเติบโตในตลาดเดิม

ตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะสำหรับการผลิตขั้นสูงมีแรงงานที่มีทักษะสูง (รอยละ 33)
แตคาจางรายเดือนเฉลี่ย (2,314 เหรียญสหรัฐ) อยูที่เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดที่เติบโตเต็มที่
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หัวขอที่ 2: สวนแบงตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะเพ�อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินเฟอที่เกิดจากคาจางที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่

ความเสี่ยงและโอกาสแตกตางกันไปตามแตละกลุม
กิจการพลังงานสะอาดทีอ่ ยูในกระบวนการบมเพาะแสดงใหเห็นถึงการพึง่ พาตลาดแรงงานทีเ่ ติบโตเต็มทีซ่ ง่ึ มีตน ทุนสูง เน�องจากจำเปนตองใชแรงงานทีม่ ที กั ษะสูงและผูส ำเร็จการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
และวิทยาศาสตรจำนวนมากในกิจการพลังงานสะอาด และเน�องจากประเทศตางๆ ทีต่ อ งพึง่ พาเชือ้ เพลิงฟอสซิลปริมาณมากไมไดรวมอยู ในกลุม นี้ เปนทีค่ าดการณวา กิจการพลังงานสะอาดในตลาดที่
อยู ในกระบวนการบมเพาะจะขยายเปนตลาดแรงงานประเภทตางๆ มากขึ้น เน�องจากประเทศตางๆ เรงดำเนินการเพ�อมุงสูความเปนกลางทางคารบอน
เสถียรภาพทางการเมืองและความสามารถทางภาษามีแนวโนมทีจ่ ะเปนความทาทายในกิจการบริการดิจทิ ลั ในตลาดทีอ่ ยู ในกระบวนการบมเพาะ อยางไรก็ตาม ประวัตศิ าสตรไดแสดงใหเห็นแลววาการลงทุน
ดานแรงงานในตลาดตางๆ ซึ่งอยู ในตำแหนงที่ดีเพ�อรองรับอุตสาหกรรมที่เติบโต สามารถเพิ่มขีดความสามารถดานนวัตกรรมและความเร็วในการเขาสูตลาดได อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรของ
ไตหวันและความสำเร็จของออสเตรียในการผลิตรถยนตคือตัวอยางลาสุด
กิจการบริการดิจิทัลในตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะกระจุกตัวอยู ในยุโรปและเอเชีย โดยมีแรงงานประจำและชั่วคราวที่มีทักษะในสัดสวนที่คอนขางสูง มีระดับความพรอมทางเทคโนโลยีสูง
และคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศมากกวารอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งไมมีตลาดแรงงานที่เติบโตเต็มที่ โดยแสดงใหเห็นถึงโอกาสตางๆ ในการลดแรงกดดันดาน
คาจาง
กิจการการผลิตขัน้ สูงในตลาดทีอ่ ยู ในกระบวนการบมเพาะมีลกั ษณะเฉพาะบางประการเหมือนกันกับกิจการบริการดิจทิ ลั ซึง่ ยังกระจุกตัวอยู ในยุโรปและเอเชีย มีระดับความพรอมทางเทคโนโลยีสงู และ
มีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาที่คอนขางสูง ตลาดเหลานี้ยังจำกัดเฉพาะตลาดที่อนุญาตใหมีการจางเหมาชวงเพ�อใหสอดคลองกับความตองการของผูผลิตขั้นสูงที่มักจะปรับใหแรงงานของตน
สอดคลองกับวัฏจักรการผลิต

โอกาสตางๆ ในตลาดที่อยู ในกระบวนการบมเพาะแบงตามอุตสาหกรรม

ปจจัยทางการตลาดของ TWI บงชีถ้ งึ ศักยภาพทีด่ ี ในการจัดหาผูม คี วามสามารถทีม่ ที กั ษะสูงใหกบั อุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตอยางรวดเร็ว
บริการดิจิทัล

การผลิตขั้นสูง

พลังงานสะอาด

คาจางรายเดือนโดยเฉลีย่
(คาจางเปนเงินเหรียญสหรัฐ) 2,528 เหรียญสหรัฐ

2,314 เหรียญสหรัฐ

3,976 เหรียญสหรัฐ

ทักษะแรงงาน

รอยละ 34 มีทักษะสูง

รอยละ 33 มีทักษะสูง

รอยละ 36 มีทักษะสูง

การเปลี่ยนแปลง
ดานยุคสมัย

แรงงานรอยละ 41 เปนคนยุค Gen Z /
Millennial

แรงงานรอยละ 39 เปนคนยุค Gen Z /
Millennial

แรงงานรอยละ 38 เปนคนยุค Gen Z /
Millennial

จุดแข็ง

• ปริมาณการวิจยั และการพัฒนาในระดับสูง • ปริมาณการวิจยั และการพัฒนาในระดับกลาง • ผลผลิตพลังงานหมุนเวียนสูง
• ผลผลิตเชิงนวัตกรรม / ความรูส งู
• อันดับโครงสรางพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกรง
• ผูส ำเร็จการศึกษาดานวิศวกรรม /
• ผูส ำเร็จการศึกษาดานวิศวกรรม /
วิทยาศาสตร
• อายุทม่ี สี ทิ ธิรบั เงินบำนาญคือ 60 ปขน้ึ ไป วิทยาศาสตร

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ทักษะภาษาอังกฤษและความชอบธรรมของ เงินชดเชยต่ำในกรณีเจ็บปวย
ระบอบการปกครอง

ตลาดที่มีตนทุนสูงกวา
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โอกาสสำคัญ

หัวขอที่ 3
รวบรวมแรงงานชั่วคราวเปนชองทางการจัดหาเชิงกลยุทธที่สำคัญ
ความตองการงานชั่วคราวไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9 ในปที่ผานมา* โดยยังคงเปนแนวโนมตอเน�องตามขอมูลดัชนีแรงงานภาพรวมตั้งแต
ป พ.ศ. 2556 แรงงานชั่วคราวที่มีทักษะสูงคิดเปนรอยละ 40 โดยเฉลี่ย จากประเภทแรงงานในตลาดที่เติบโตเต็มที่ ขณะนี้ แรงงาน
ชั่วคราวมีสวนแบงสูงสุดในจำนวนแรงงานและพนักงานที่ถูกจางงานใหม
แรงงานชั่วคราวและแรงงานประจำ พ.ศ. 2559-2563

2559

%แรงงานชั่วคราว

2560

2561

%แรงงานประจำ

2562

%การจางงานชัว่ คราว

การเปลี่ยนแปลงการจางงานรอยละ 9 จาก
แรงงานประจำเปนแรงงานชั่วคราวในป พ.ศ. 2563

}

56%

44%

62%

38%

65%

35%

64%

36%

68%

32%

66%

34%

69%

31%

68%

32%

72%

28%

70%

30%

{
2563

%การจางงานประจำ

*ที่มา: Gartner Talent Neuron พฤษภาคม พ.ศ. 2564

“ขอมูล TWI และขอมูลเชิงลึกชวยใหองคกรตางๆ สามารถเรียกดูตัวเลือกตางๆ กำหนดกลยุทธการซื้อ-การสราง-การยืม-การเช�อมตอที่เหมาะสม,
ปรับการผสมผสานบุคลากรและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรโดยมีขอมูลที่ดีขึ้นเม�อสิ้นสุดวันเพ�อเขาถึง, กระตุนและรักษาบุคลากรศักยภาพสูง
เพ�อการเติบโต”

- Pierre Jauffret รองประธานอาวุโส, ทาเลนท โซลูชั่นส คอนซัลติ้ง
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โอกาสสำคัญ

หัวขอที่ 3: รวบรวมแรงงานชั่วคราวเปนชองทางการจัดหาเชิงกลยุทธที่สำคัญ

การปรับปรุงกลยุทธดานบุคลากรโดยรวม
โดยใชการจัดหาชั่วคราว
ในขณะที่ขอมูลไมไดบงชี้เกี่ยวกับการเรงเปลี่ยนแปลงเปนแบบจำลองตนทุน
ผันแปรนับตั้งแตเริ่มตนการระบาดใหญ มีหลักฐานเล็กนอยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ ในพฤติกรรมการซื้อ – โดยมีลูกคาเพิ่มขึ้นที่ ใชการ
จัดหาชั่วคราวเพ�อกระจายกลุมบุคลากรศักยภาพสูงและปรับปรุงการผสม
ผสานทักษะของบุคลากรโดยรวม แทนที่จะสงผลกระทบตองานประจำ, ++ ตลาดเติบโตเต็
+ ม+ที่ +++ + + ++ + +
งานชั่วคราว ชวยเสริมงานประจำและชวยใหเขาถึงแรงงานที่มีทักษะสูง
+ ตลาดบมเพาะและตลาดเกิดใหม 64%
ที่เลือกทำงานในรูปแบบที่ยืดหยุนมากขึ้น

ในตลาดที่โตเต็มที่
งานประจำมีความ
มั่นคงแมวาจะมีการ
ใชแรงงานชั่วคราว
82%

รอยละของงานประจำ
แยกตามประเภทของ
ตลาดแรงงาน

อัตราที่สูงขึ้นของงานชั่วคราวยังเปนสัญญาณของความพรอมของการทำงานระยะไกลของตลาดแรงงาน การจัดอันดับความพรอมของการทำงานระยะไกล
ของ TWI โดยเฉลี่ยสำหรับประเทศที่มีแรงงานชั่วคราวที่มีทักษะสูงคือลำดับที่ 21 เม�อเทียบกับลำดับที่ 47 สำหรับประเทศอ�นๆ ทั้งหมด ความพรอมของ
การทำงานระยะไกลยังแสดงใหเห็นวากลยุทธดานแรงงานสามารถขยายไปสูความสมดุลระหวางแรงงานตนทุนคงที่และแรงงานตนทุนผันแปรอยางไร ธุรกิจ
และแรงงานเริ่มยายไปทำงานชั่วคราวเพิ่มขึ้นโดยแสวงหาความยืดหยุนและความเปนอิสระเพิ่มขึ้นหลังการระบาดใหญ หนวยงานกำกับดูแลไดตอบ
สนองตอแนวโนมนี้ ในตลาดที่เติบโตเต็มที่ เชน ขอกำหนดของสหราชอาณาจักรในการจายเงินผลประโยชนแกพนักงานชั่วคราวและการปรับระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับเงินเดือน
ปจจุบัน แรงงานชั่วคราวเปนทางเลือกดานการจัดหาที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ตองการเพิ่มความหลากหลายของทักษะและขับเคล�อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ดวยบุคลกรศักยภาพสูงที่ชวยสนับสนุนการเติบโต

“การใชแรงงานชัว่ คราวและการออกกฎหมายก็แตกตางกันไปแมแต ในตลาดทีเ่ ติบโตเต็มที่ การใชประโยชนจาก TWI ชวยใหนายจาง
สามารถวัดสวนผสมของแรงงานทีเ่ หมาะสมในระดับการปฏิบตั งิ านและระดับตลาด เพ�อใชประโยชนจากความยืดหยุน , การรักษา
- Raleen Gagnon รองประธานฝายขอมูลตลาดระหวางประเทศของ ทาเลนท โซลูชั่นส
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นายจางใชประโยชนจาก TWI
อยางไร
บริษทั ทุกขนาดทัว่ โลกหันมาใชดชั นีแรงงานภาพรวมเพ�อ
ชวยนำรองการเปลี่ยนแปลง – การปรับเปลี่ยนดัชนี
เพ�อตอบสนองความตองการเฉพาะของตน – นับตัง้ แต
กลยุทธดานสถานที่และการสรางสมดุลระหวางพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่และจากระยะไกล ไปจนถึงการ
ตัดสินใจปรับโครงสรางองคกรและบรรลุเปาหมาย
ดานความหลากหลายและการมีสวนรวม ตอไปนี้คือ
ผลประโยชนบางสวนที่บริษัทเหลานี้จะไดรับ

กลยุทธดา นสถานที่: นอกเหนือจากการวิเคราะห
ตนทุนแรงงานและอุปทาน, แนวโนมตางๆ เชน
ทักษะดิจทิ ลั และโอกาสในการเพิม่ ทักษะ ตลอดจน
ประเด็นดานภูมริ ฐั ศาสตรและสังคม มีผลตอการ
ตัดสินใจในแงของการจัดหาแรงงานในประเทศใกล
เคียงและจากตางประเทศ เปนตน

การจัดสรรงานระยะไกล: การวิเคราะห TWI แบบ
กำหนดเองชวยใหนายจางสามารถกำหนดความ
สมดุลที่เหมาะสมของงานระยะไกลและงานในพื้นที่
ไดทว่ั โลก และกำหนดกลยุทธการจัดหาจากระยะไกล
ที่ตรงตามความตองการเฉพาะของตน

กลยุทธการจัดหาโดยตรง: TWI ถูกใชเพ�อระบุ
ตลาดทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดหาบุคลากรทีม่ ที กั ษะทีจ่ ำเปน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม�อมีตำแหนงงานใหมและเม�อ
ทักษะที่จำเปนเปลี่ยนแปลงไป

ความหลากหลายและการมีสว นรวม: เม�อบริษทั
มุงเนนความสนใจไปที่ความหลากหลายและการมี
สวนรวมของพนักงานทั้งหมดมากขึ้น บริษัทหัน
มาใช TWI เพ�อทำความเขาใจวาตลาดใดสามารถ
บรรลุเปาหมายดานความหลากหลายและการมีสว น
รวมไดดที ส่ี ดุ เชน อายุ, ชาติพนั ธุ, เชือ้ ชาติ, เพศ
ฯลฯ ตามบทบาทของอุตสาหกรรม, บริษทั และงาน
ของตน

กลยุทธการจัดหาโดยการรวมสรางสรรคของ
กลุม คน: เม�อนายจางระบุสถานทีท่ จ่ี ะจัดหาบุคลากร
ศักยภาพสูงทีต่ นตองการผานการวิเคราะห TWI
ทีก่ ำหนดเอง นายจางจะไดรบั ขอมูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
เคร�องมือสำหรับการใชเทคโนโลยีเฉพาะเจาะจง
สำหรับตลาดเพ�อดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงซึ่ง
เปนที่ตองการสูง
การปรับโครงสรางองคกร: เน�องจากคาใชจา ย
ระเบียบขอบังคับและความพรอมของบุคลากร
ศักยภาพสูงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บริษัท
ตางๆ กำลังมองหาวิธลี ดและเพิม่ การดำเนินงานเพ�อ
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งรวมถึงโอกาส
ตางๆ สำหรับการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทำงาน
เปนรูปแบบดิจทิ ลั , การจัดลำดับความสำคัญของ
ทักษะ, การจัดสรรทรัพยากร, การเพิม่ ทักษะ และ
ขอมูลเชิงลึกอ�นๆ เกี่ยวกับตลาดที่สงผลตอวิธี
ทีอ่ งคกรตางๆ สามารถปรับโครงสรางองคกรได
อยางเหมาะสม
การวางแผนกำลังการผลิต: บริษทั ตางๆ ตองการ
ทราบวาจะเขาถึงบุคลากรศักยภาพสูงทีเ่ หมาะสมได
จากที่ใด, จะปรับสวนผสมของบุคลากรใหเหมาะสม
ไดอยางไร และโอกาสในการปรับจำนวนบุคลากร
ใหเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเพ�อตอบสนองความตองการ
ดานการผลิตแบบเรียลไทม

สวนผสมดานบุคลากร: โดยการกำหนด TWI
สำหรับความตองการของอุตสาหกรรมและองคกร
นายจางสามารถวางแผนเกี่ยวกับสวนผสมของ
บุคลากรทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (เชน งานประจำ, งานชัว่ คราว,
ขอบเขตของงาน, อาชีพอิสระ, งานแบบครัง้ คราว)
ตามสถานที่ – เมือง, จังหวัด, รัฐและ/หรือประเทศ
การประหยัดตนทุน: TWI มอบขอมูลเชิงลึกแก
บริษัทตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ขอบังคับ, การเปลี่ยนแปลงคาจางและการจัดหา
บุคลากรศักยภาพสูงซึ่งจะสงผลตอตนทุนการ
ดำเนินงานในสถานที่เฉพาะเจาะจง
การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ: การเปลี่ยน
แปลงระเบี ย บข อ บั ง คั บ เป น ส ว นสำคั ญ ของ
ขอพิจารณาสำหรับนายจางเกี่ยวกับตนทุนและ
ประสิทธิผล และบริษทั ตางๆ ใช TWI เพ�อตรวจ
สอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น
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การเพิ่มมูลคาของ TWI ในระดับสูงสุด
ตลาดแรงงานมีความซับซอนและเปนพลวัต มิติแตละดาน (เชน การจัดหาแรงงาน, ประสิทธิภาพดานตนทุน, ระเบียบขอบังคับและประสิทธิผลของแรงงาน) มีความสำคัญตอการ
ทำความเขาใจ แตไมไดแสดงขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแนวโนมดานบุคลากรศักยภาพสูงและความตองการทางธุรกิจตามความเปนจริงในปจจุบัน
TWI แสดงใหเห็นถึงโอกาสตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรูใ นฐานะผลประโยชนหลัก ทำใหการลงทุนเปนไปตามเปาหมายในสถานทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพสูง
สำหรับการเติบโตและการปรับทิศทางของงานชัว่ คราวใหเปนชองทางการจัดหาบุคลากรศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ กรุณาดูหนา 15 เพ�อศึกษาขอมูลเกีย่ วกับวิธที อ่ี งคกรตางๆ
ใชประโยชนจาก TWI เพ�อเรงผลลัพธดา นบุคลากร
นายจางไดเปรียบในการแขงขันเพ�อแยงชิงบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสนับสนุนการเติบโตโดยการปรับกลยุทธดานบุคลากรดวยขอมูลทางการตลาด ดัชนีแรงงานภาพรวมชวยให
องคกรสามารถดำเนินการวิเคราะหที่กำหนดเองไดโดยการถวงน้ำหนักขอมูลที่ปรับตามปจจัยตางๆ ที่ขับเคล�อนการเติบโตซึ่งแตกตางกันในอุตสาหกรรมและตลาดเฉพาะเจาะจง
มีโอกาสมากมายในการปรับใหเหมาะสม นับตั้งแตขอมูลเชิงลึกเพ�อสนับสนุนการตอบแทนที่มุงเนนการรักษาบุคลากรไปจนถึงการกระจายสถานที่หรือชองทางที่หลากหลาย
TWI ใหขอมูลเชิงลึกที่ขับเคล�อนดวยขอมูลที่จำเปนเพ�อใชเปนแนวทางสำหรับกลยุทธดานบุคลากร
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การเขาสูตลาดกอนและการเขาถึง
บุคลากรศักยภาพสูงกอน
ดัชนีแรงงานภาพรวมใหขอ มูลทีส่ ามารถนำไปใชไดและขอมูล
เชิงลึกแบบเรียลไทมทส่ี รางความแตกตางในโลกทีค่ าดหวังวา
บริษัทตางๆ จะปรับตัวตามความตองการ กรุณาเยี่ยมชม
เว็บไซต www.totalworkforceindex.com เพ�อศึกษา
ขอมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดอันดับตลาดและขอมูลการตลาด
เกี่ยวกับการจัดหาแรงงาน, ความคุมคา, ระเบียบขอบังคับ
และประสิทธิผล

ใชประโยชนจาก TWI ในองคกรของทาน
1. ขอการวิเคราะหทก่ี ำหนดเองตามความตองการเฉพาะเจาะจงของทานและมุง เนน
ที่อุตสาหกรรมและภูมิศาสตรของทาน
2. พูดคุยกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธดานบุคลากรศักยภาพสูงที่ชวยสนับสนุน
การเติบโตโดยใชประโยชนจากการเรียนรูในฐานะผลประโยชนหลัก, การลงทุนใน
ตลาดทีอ่ ยูในกระบวนการบมเพาะ และการใชการจัดหาบุคลากรชัว่ คราวเชิงกลยุทธ:
consulting.talentsolutions@manpowergroup.com
3. ลงทะเบียนเพ�อจองรายงานขอมูลสรุปฉบับตอไปที่ totalworkforceindex.com

เกี่ยวกับทาเลนท โซลูชั่นส ทาเลนท โซลูชั่นส รวบรวม RPO, TAPFIN-MSP และ Right Management ชั้นนำระดับโลกของเราเพ�อชวยใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการ
ดานบุคลากรที่ซับซอนได ทาเลนท โซลูชั่นส ใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมอยางลึกซึ้งและความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่บุคลากรศักยภาพสูงตองการเพ�อมอบขีดความสามารถ
อยางครอบคลุมซึ่งขับเคล�อนดวยขอมูลตลอดอายุการทำงานของบุคลากรศักยภาพสูง นับตั้งแตการดึงดูดและการจัดหาบุคลากรศักยภาพสูงไปจนถึงการเพิ่มทักษะ, การพัฒนาและรักษา
บุคลากร เราใหบริการอยางราบร�นโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ดุ และขอมูลเชิงลึกดานแรงงานทีค่ รอบคลุมในหลายประเทศตามความเปนจริง talentsolutions.manpowergroup.com

เขารวมการสนทนา:

ดัชนีแรงงานภาพรวม | 16

