การพัฒนาทักษะ

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ :

หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม,
การจัดสรรบุคลากรใหม
ผลกระทบของโควิด-19 ตอการปรับกระบวนการทำงานเขาสูระบบดิจิทัลและทักษะ:
อนาคตใหมสำหรับแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรครั้งใหญซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2563 ไดเริ่มตนในฐานะภาวะวิกฤต
ดานสุขภาพและพัฒนาไปสูภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ในชวงแรก อุตสาหกรรมทั้งหมด เชน
การบริการ, การเดินทางและแมแตการผลิตไดหยุดชะงักชัว่ ขามคืน ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมอ�นๆ ไดแก เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ,
โลจิสติกสและรานขายของชำมองเห็นความตองการดานแรงงานอยางรวดเร็วและตอเน�อง ในเวลาเดียวกัน บริษทั ตางๆ ไดปรับ
เปลีย่ นกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั ดวยความเร็วและในระดับทีพ่ วกเขาไมเคยคิดมากอน ในขณะทีป่ ระชากรรอยละ 93
มีวิธีการทำงาน, การใชชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในเวลาเดียวกัน 1
แนวโนมหลายอยางทีเ่ ราไดคาดการณมาระยะหนึง่ ไดเกิดขึน้ รวดเร็วอยางมีนยั สำคัญ: ความทุกขยากมักเปนแรงผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพ�อใหสังคมกาวหนา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอยางไมเคยปรากฏ
มากอน ซึ่งเปนการสรางงานและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางดวยศักยภาพในการปรับปรุงชีวิตของผูคน
และสรางโลกที่เช�อมโยงกันมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันกำลังผลักดันโครงการดานวัคซีนครั้งใหญ,
การเปลีย่ นแปลงและความยืดหยุน ดานกำลังคน รวมถึงการเรียกรองใหเกิดการผสมผสานระหวางชีวติ สวนตัวและการทำงาน
ที่ดีขึ้น การมีทกั ษะทีส่ งู ขึน้ และการมีอสิ ระในการทำงานมากขึน้ ทัง้ ในแงของวิธกี าร, เวลาและสถานทีท่ ง่ี านแลวเสร็จ ซึง่ ทัง้ หมด
เกิดจากการระบาดใหญครั้งนี้
อีกหนึง่ ปตอ จากนี้ เราจะเห็นการฟน ตัวทีค่ วามเร็วสองระดับในรูปแบบตัวเค อุตสาหกรรมบางอยางและผูค นจะกลับมา
ฟน ตัวเร็วขึน้ และดีขน้ึ ไดแก บุคคลทีอ่ ยูใ นภาคธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตและมีทกั ษะซึง่ เปนทีต่ อ งการสูง ในขณะทีบ่ างคนมีความเสีย่ ง
ที่จะถูกทิ้งไวเบื้องหลัง เรากำลังเห็นการเรงความเร็วในการแบงขั้วของแรงงานระหวางผูที่มีทักษะและผูที่ไมมีทักษะ และความ
ตึงเครียดทางสังคมทีเ่ พิม่ มากขึน้ กำลังทวีความรุนแรงขึน้ เร�อยๆ เม�อผูค นรูส กึ วาตนเองถูกตัดสิทธิจ์ ากสถานทีท่ ำงาน, ชุมชน
และผูคนที่มีมุมมองที่แตกตางจากพวกเขา
ขณะนี้ เรามีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะคาดการณ เตรียมพรอมและสนับสนุนมากกวาที่เคยมีในประวัติศาสตร
ที่แมนพาวเวอรกรุป เรามุงมั่นอยางเต็มที่ที่จะเปนพันธมิตรกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก พนักงาน, ผูสมัครและผูรวมงาน,
ลูกคา, คูคาและชุมชนซึ่งเราประกอบกิจการเพ�อเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา การชวยใหผูคนเตรียมทักษะลวงหนา
เพิ่มทักษะและปรับทักษะใหมสำหรับบทบาทซึ่งเปนที่ตองการในการพัฒนาทักษะครั้งนี้ยังคงเปนความทาทายของ
ทศวรรษนี้ ซึ่งมีความสำคัญกอนการระบาดใหญและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน เพ�อสรางสถานที่ทำงานที่ดี
ยิง่ ขึน้ โดยเปนสถานทีท่ ท่ี กุ คนสามารถปลดปลอยศักยภาพของมนุษยอยางเต็มทีแ่ ละมีสว นรวมในความเจริญกาวหนา
อยางเทาเทียมกัน

โจนาส ไพรซิง

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
1 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประจำป พ.ศ. 2563 การอุดชองวางดานทักษะ: สิ่งที่บุคลากรตองการ แมนพาวเวอรกรุป พ.ศ. 2563
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ผลการวิจัย: การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ – หลักการ 3 อาร:
การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
การปรับกระบวนการทำงานเขาสูระบบดิจิทัลเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
แนวโนมที่เราคาดการณไวกอนที่วิกฤตจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและแนวโนมที่กำลังเกิดขึ้นใหม ทักษะที่ขาดแคลนกำลัง
ทวีความรุนแรงขึ้นเม�อความตองการทักษะเฉพาะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางสังคม ซึ่งกำลังแสดงใหเห็นถึงการแบงขั้วที่
เพิ่มขึ้นระหวางผูที่มีทักษะและผูที่ไมมีทักษะ การเพิ่มขึ้นของทางเลือกสวนบุคคลกำลังเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน เราเห็นสิ่งเหลานี้
จากงานวิจัยหัวขอสิ่งที่บุคลากรตองการ ทัง้ กอนและระหวางโควิด-19 ผูค นตองการความยืดหยุน , ทางเลือกและการทำงานในรูปแบบ
ผสมที่ดีที่สุด ทั้งการทำงานระยะไกลและในสำนักงานมากกวาในอดีต องคกรตางๆ มีความซับซอนเพิ่มขึ้นเน�องจากกำลังเตรียมพรอม
ที่จะปรับเปลี่ยนและปรับตัวใหเขากับความเปนจริงใหมดวยความคลองตัวเพิ่มขึ้นโดยมุงเนนที่การวางแผนดานแรงงาน, ความยืดหยุน
ของหวงโซอุปทานที่เพิ่มขึ้นและการรวบรวมผูขายเพ�อจัดการกับความไมแนนอนและความเสี่ยง
การเปลีย่ นแปลงทางดิจทิ ลั ยังคงดำเนินตอไปในจังหวะทีเ่ หลือเช�อ ดังนัน้ ทุกธุรกิจจึงตองเปนธุรกิจเทคโนโลยีโดยการปรับกระบวนการ
ทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลเพ�อประสบการณของผูบริโภคและเพ�อการผสมผสานที่ดีที่สุดระหวางบุคลากรที่มีความสามารถและเทคโนโลยี
ในสวนหนาและสวนกลาง จากผลกระทบของการระบาดใหญ เราสามารถคาดหวังวาจะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน�องและเต็มที่
ในตลาดแรงงานและบุคลากร
ในบทความการพัฒนาทักษะฉบับลาสุด เราไดสอบถามนายจางมากกวา 26,000 รายในกวา 40 ประเทศดังตอไปนี้
• วิกฤตโควิด-19 สงผลกระทบตอแผนการแปลงกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัล
และระบบอัตโนมัติอยางไร
• หนาที่การทำงาน, อุตสาหกรรมและภูมิศาสตรใดมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด
• การจัดลำดับความสำคัญของฝายทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางไรอันเปนผลมาจากวิกฤตดังกลาว
• นายจางคิดอยางไรเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทักษะในปจจุบันและอนาคต
ผูช นะไดทกุ อยาง: การปรับเปลีย่ นกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั จะเปลีย่ นการสัง่ งานรูปแบบเกาบริษทั ตางๆ กำลังเรงปรับเปลีย่ น
กระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติอันเปนผลมาจากการระบาดใหญ โดยรอยละ 38 กำลังเรงดำเนินการ ในขณะ
ที่รอยละ 17 ไดระงับแผนการไวกอน ในขณะเดียวกันมีการสรางตำแหนงงานมากกวาการลดตำแหนงงาน นายจางรอยละ 86 กำลัง
วางแผนปรับเปลี่ยนเปนระบบอัตโนมัติเพ�อเพิ่มหรือรักษาจำนวนพนักงาน เม�อเทียบกับนายจางเพียงรอยละ 11 ที่วางแผนจะลดหรือ
ระงับแผนการปรับเปลี่ยนเปนระบบอัตโนมัติ 2 บริษัทที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลไดมากที่สุดกำลังสรางตำแหนง
งานมากที่สุด
บริษัทที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัล
ไดมากที่สุดกำลังสรางตำแหนงงานมากที่สุด

38
% กำลังเรงปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เปนรูปแบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติอันเปนผลมาจากการระบาดใหญ

86
% กำลังวางแผนปรับเปลี่ยนเปน
ระบบอัตโนมัติเพ�อเพิ่มหรือรักษาจำนวนพนักงาน

2 บุคลากรซึ่งเปนที่ตองการ: หุนยนตตองการคุณ แมนพาวเวอรกรุป พ.ศ. 2562
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การคนหาผลกระทบของโควิด-19 ตอการปรับกระบวนการทำงานเขาสูระบบดิจิทัล

ในปจจุบัน บริษัททุกแหงจำเปนตองเปนบริษัทดานเทคโนโลยี และองคกรระดับ “ซุปเปอรสตาร”
ที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลกอนการระบาดใหญ
กำลังพัฒนาอยางแข็งแกรงยิ่งขึ้น 3 บริษัทที่ลงทุนมากกวาในดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปน
รูปแบบดิจทิ ลั ทักษะแรงงานและนวัตกรรมกำลังดึงดูดสวนแบงการตลาดทีม่ ากขึน้ , ฉีกตัวออกจากบริษทั อ�นๆ
เปนประโยชนตอ พนักงานและลูกคาเน�องจากวิธที เ่ี ราทำงาน, บริโภค, เรียนรูแ ละเขาสังคมไดเปลีย่ นแปลงไปสู
รูปแบบระยะไกลเพียงชั่วขามคืน
... ผูแพไมเหลืออะไร ยังคงเปนไปตามกฎเดิมหรือไม

นาแปลกใจที่นายจางรอยละ 45 กลาววาการระบาดใหญไมมีผลกระทบตอแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เปนรูปแบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
บริษัทในประเทศตางๆ ในยุโรปและเอเชียแปซิฟก (สเปน, โปรตุเกส, สหราชอาณาจักร, จีน, สิงคโปรและอินเดีย) มีแนวโนม
นอยที่สุดที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกและเรงแผนการเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีเ่ ห็นไดชดั อยางรวดเร็วก็คอื
องคกรตางๆ ตองหาวิธกี ารใหมๆ ในการทำสิง่ เกาๆ หรือวิธกี ารใหมๆ ในการทำสิง่ ใหมเน�องจากทัง้ ธุรกิจดัง้ เดิมและธุรกิจใหม
ตางก็ตองปรับตัว ใชนวัตกรรมดิจิทัลและใชประโยชนจากโอกาสทางระบบออนไลนใหเร็วที่สุด 4

ประเทศที่นายจางจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลมากที่สุดและนอยที่สุด
10 อันดับแรก: เยอรมนี, ออสเตรีย, กรีซ
สวิตเซอรแลนด, ปานามา, คอสตาริกา, ญี่ปุน, กัวเตมาลา,
อิตาล,ี เม็กซิโก

มีความเปนไปไดวา สหรัฐอเมริกา
จะเพิม่ การปรับเปลีย่ นกระบวน
การทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั
ของสำนักงานตอนรับสวนหนา/
สวนตอนรับลูกคามากทีส่ ดุ (28%)

10 อันดับสุดทาย: จีน, สหราชอาณาจักร, โปรตุเกส, อินเดีย
สเปน, สโลวาเนีย, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, สาธารณรัฐเช็ก, ฮองกง

สวีเดน (39%) เพิม่ การปรับเปลีย่ น
เยอรมนี (44%) ปรับระบบ กระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั
ของฝายธุรการมากทีส่ ดุ
การทำงานแบบอัตโนมัติ
มากกวาสหรัฐอเมริกา (13%),
ฝรัง่ เศส (11%) และ
เยอรมนีปรับระบบการทำงานแบบ
สหราชอาณาจักร (8%)
อัตโนมัตสิ ำหรับฝายธุรการ (28%)
และสำนักงานตอนรับสวนหนา/
สวนตอนรับลูกคา (21%)
มีความเปนไปไดวา คอสตาริกา (25%),
สหราชอาณาจักร (21%),
มีความเปนไปไดวา EMEA
กรีซ (20%) และฮังการี (20%)
และอเมริกาจะปรับเปลีย่ น
จะปรับเปลีย่ นกระบวนการทำงานเปน กระบวนการทำงานเป
แบบดิจทิ ลั
รูปแบบดิจทิ ลั ของฝายการเงินและ ของฝายธุรการหรือนฝรูาปยสนั
บสนุน
การบัญชีมากทีส่ ดุ
สำนักงานมากทีส่ ดุ (23%)

เยอรมนีปรับระบบการทำงาน
แบบอัตโนมัตสิ ำหรับ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการผลิตมากทีส่ ดุ (21%)
อินเดียจะปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั ของ
ฝายการผลิต (38%)

3, 4 การอยูรอดของคนที่แข็งแกรงที่สุด นิตยสาร The Economist พ.ศ. 2563
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ความเปนไปไดมากกวาที่บริษัทขนาดใหญจะเรงปรับเปลี่ยนกระบวน
การทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลอันเปนผลมาจากการระบาดใหญ

ขนาดมีความสำคัญ – องคกรขนาดใหญกำลัง
ปรับมาใชระบบอัตโนมัติและจางงานมากที่สุด
เม�อกลาวถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบ
ดิจิทัลและอนาคตสำหรับแรงงาน พนักงานอาจพบวาการ
มีพนักงานเปนจำนวนมากเปนเร�องที่ปลอดภัย องคกร
ขนาดใหญ (พนักงาน 250 รายขึ้นไป) วางแผนที่จะปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นและมีการจางงาน
มากที่สุด ในทางกลับกัน องคกรขนาดเล็กไดรับผลกระทบ
มากที่สุดจากการระบาดใหญ 5 และมีความเปนไปไดวาจะระงับ
แผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลและ
ลดแผนการจางงาน

29 %

ขนาดใหญ

21 %

ขนาดกลาง

16 %

ขนาดเล็ก

12 %

จุลภาค

แนวโนมกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนกัน กลาวคือ องคกรขนาดใหญวางแผนจะดำเนินการเพ�อทำใหฝายการผลิตกลายเปนระบบ
อัตโนมัตกิ อ น ตามมาดวยฝายธุรการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและฝายตอนรับสวนหนา มีความเปนไปไดทบ่ี ริษทั ขนาดเล็กจะปรับเปลีย่ น
กระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัลเพ�อเปลี่ยนแปลงสวนงานสนับสนุน ไดแก ฝายธุรการและการสนับสนุนสำนักงาน, ฝายตอนรับ
ลูกคาและฝายการเงิน
การเพิม่ เงินเดิมพันเปนสองเทาสำหรับการปรับเปลีย่ นกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั – การอยูร อดของผูท แ่ี ข็งแกรงทีส่ ดุ
ภาคธุรกิจที่มีความลาใชในการปรับเปลี่ยนเปนระบบอัตโนมัติกอนการระบาดใหญถือเปนภาคธุรกิจที่กำลังวิ่งตามหลัง:
ภาคธุรกิจการเงิน, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพยและบริการทางธุรกิจกำลังเพิม่ เงินเดิมพันเปนสองเทาเพ�อปรับเปลีย่ นกระบวนการทำงาน
เปนรูปแบบดิจทิ ลั อันเปนผลมาจากภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิง่ ในฝายตอนรับ, ฝายธุรการและฝายดูแลลูกคา ภาคธุรกิจรอยละ 21
วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนเปนระบบอัตโนมัติมากขึ้นอันเปนผลมาจากภาวะวิกฤต
สิง่ ทีน่ า จับตามอง: อุตสาหกรรมทีไ่ ดรบั ผลกระทบอยางมีนยั สำคัญทีส่ ดุ จากภาวะวิกฤตในชวงเริม่ ตน ไดแก ภาคการผลิต, การกอสราง
และการคาปลีก ไดถูกแยกออกจากกัน อุตสาหกรรมบางอยางใชระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลเพ�อที่จะปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ในขณะ
ที่อุตสาหกรรมอ�นๆ ใชวิธีการรอ สังเกตการณและระงับแผนดังกลาว

นายจางกำลังถูกแยกออกจากกัน: ปรับเปลี่ยนเปนระบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้หรือระงับไวกอน

คาปลีก

การกอสราง

19% 18% เร17%
18%
งปรับเปลี่ยน
ระงับ

เรงปรับเปลี่ยน
ระงับ
กระบวนการทำงาน การดำเนินการ
เปนรูปแบบดิจิทัล

+

กระบวนการทำงาน การดำเนินการ
เปนรูปแบบดิจิทัล

+

การผลิต

21% 19%

เรงปรับเปลี่ยน
ระงับ
กระบวนการทำงาน การดำเนินการ
เปนรูปแบบดิจิทัล

+

การเงิน, ประกันภัย,
อสังหาริมทรัพย

21% 11%

เรงปรับเปลี่ยน
ระงับ
กระบวนการทำงาน การดำเนินการ
เปนรูปแบบดิจิทัล

+

5 ธุรกิจขนาดเล็กใดและเม�อไหรมีความเปราะบางตอโควิด-19 มากที่สุด – McKinsey และบริษัท วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
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#บุคลากรมีความสำคัญเปนอันดับแรก: ฝายทรัพยากรบุคคลในฐานะสิ่งสำคัญทางธุรกิจ
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษ + เทคโนโลยี: ฝายทรัพยากรบุคคลกำลังสวนกระแส ในป พ.ศ. 2561 นายจางไมมแี ผน
ทีจ่ ะเพิม่ จำนวนพนักงานในฝายทรัพยากรบุคคล ในขณะทีน่ ายจางบางรายลดจำนวนพนักงาน ถัดจากนัน้ สองป เราเห็นวานายจาง
ลงทุนดานเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลและจางบุคลากรมากขึน้ เชนกัน โดยนายจางทีว่ างแผนจะใชระบบอัตโนมัตมิ จี ำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ฝายทรัพยากรบุคคลกำลังสวนกระแส – จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจิทัล
ปจจุบัน
15%
ปจจุบัน
5%
-7%

ปจจุบัน
9%

-3%
2018

ปจจุบัน
14%

ปจจุบัน
9%

9%
0%
2018

2018

ปจจุบัน
12%

5%

6%

2018

2018

2018

ธุรการและสำนักงาน การเงินและ
การบัญชี

ทรัพยากร
มนุษย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การผลิต

การตอนรับ
ลูกคาสวนหนา

การเพิ่มบุคลากรฝายทรัพยากรมนุษย – การเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับความสำคัญ

ภาวะวิกฤตดานสุขภาพ, เศรษฐกิจและสังคมทำใหฝา ยทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากขึน้ กวาทีเ่ คยเปนมา เน�องจาก
บริษัทตางๆ ตองใชแนวทางการใหความสำคัญแกบุคลากรเปนอันดับแรก และเห็นวาฝายทรัพยากรบุคคลเปนรากฐาน
ของกลยุทธทางธุรกิจ การเรงดำเนินการดังกลาวของฝายทรัพยากรบุคคลหมายความวาจะเกิดการพัฒนาทักษะใหมๆ และจำเปน
ตองใชเทคโนโลยีใหม การรวบรวม, การปองกันและการวิเคราะหขอ มูลเปนทีต่ อ งการสูงเน�องจากหัวหนาหนวยงานดานทรัพยากร
มนุษย (CHRO) กำลังมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการเปนผูนำในดานสุขภาพ, สุขภาวะและความยืดหยุน การวางแผนบุคลากร
แบบไดนามิกและการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม รวมถึงการมีสวนรวมและจริยธรรม, การสรางทักษะใหม, การเพิ่มทักษะและ
ความริเริ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติตอพนักงานเทียบเทาผูบริโภค
สำหรับป พ.ศ. 2564 เปนตนไป ผูน ำฝายทรัพยากรบุคคลเล็งเห็นวาสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานเปนสิง่ สำคัญทีส่ ดุ
โดยมีความสำคัญเปนสองเทาในลำดับความสำคัญถัดจากการสรางรูปแบบการทำงานใหมและการผลักดันใหมงุ เนนไปทีก่ ารเพิม่ ทักษะ,
การเรียนรูและการพัฒนา ผูนำฝายทรัพยากรบุคคลรอยละ 63 เห็นวาสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานเปนสิ่งที่สำคัญที่สุด

63%

สุขภาพและ
สุขภาวะของ
พนักงาน

18%

ขับเคล�อน
ดวยขอมูล
มากขึ้น

37%

16%

แบบจำลอง
การทำงานใหม
ไดแก การทำงาน
แบบไมเต็มเวลา,
แบบตามสัญญา,
แบบยืดหยุน
การพัฒนา
ผูนำและ
ผูจัดการ

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม

30%

มีการยกระดับทักษะ,
การเรียนรูและ
การพัฒนามากขึ้น

13%

ความหลากหลาย,
ความเสมอภาคและ
การมีสวนรวม
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การฟนตัวในรูปแบบตัวเค

ความเปนผูนำและ
การมีอิทธิพลทางสังคม

การใชเหตุผล
การแกปญหา

ความรับผิดชอบ
ความนาเช�อถือ
และวินัย

ความสามารถ
ในการปรับตัว

ธ
ชิง
กล
ยุท
รึก
ษา เ
ที่ป

นักวิเคราะหการจัดการ

อง
คก
ร

ผูเชี่ยวชาญ
ดานความปลอดภัย
ทางไซเบอร

ี่ย
ผูเช

ุข
านส

ด

าญ

วช

ง

ผจู
ดั ก
ารท
ว่ั ไป
และ
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บิ ตั
กิ าร

จิต

ภาพ
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เสี่ย
สนิ
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ลงั
ค
ค
ะ
ร
า
สแ ล
ริห
ตกิ
ารบ
จสิ
านก
างโล
ด
ท
นุ
สน
ชาญ
นบั
ี่ยว
ารส
ผูเช
าด นก
ชาญ
ย่ี ว
ผเู ช

และ

การเรียนรูอยางกระตือรือรน
และความอยากรูอยากเห็น

การริเริ่ม

ร
จัก
�อง
เม คร นต
ซอ ุนย
ชาง วกรห
วิศ
าร
งก ูล
คร
ารโ หขอม
ก
ะ
ัด
ผูจ วิเครา
นัก

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เงิน ัพ
ีการ ทร
ลย ดาน
โค นโ ธุรกิจ
กล ิ
รเท าง
ะยะไ มัต
วก รท
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วิศ ันธมิต
ขอม การอัต
อ
พ
ิดต วน
ยต ระบ
ีา ่ศูน ดานก
ท
หน าญ
เจา ี่ยวช
ผูเช

เราจะเห็ น การฟ  น ตั ว ที ่ ค วามเร็ ว สองระดั บ ในรู ป แบบตั ว เค
อุตสาหกรรมบางอยางและผูคนจะกลับมาฟนตัวเร็วขึ้นและดีขึ้น
ไดแก บุคคลที่อยูในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตและมีทักษะซึ่งเปนที่
ตองการสูง ในขณะทีบ่ างคนมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกทิง้ ไวเบือ้ งหลัง
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เสม

การคิดเชิงวิพากษและการวิเคราะห

ความยืดหยุน
การทนตอความเครียด

ความรวมมือ การส�อสาร
และการทำงานเปนทีม



ษุ ย

มน

ร
ยาก

IT

ความคิดสรางสรรค
ความคิดริเริ่ม

สิ่งที่กำลังเปน
ที่ตองการสูง

ผเู ช
ย่ี
มน วชาญ
ษุ ย ดา
ร ะด นท
บั ก รพั
ลาง ยาก
ร

สิ่งที่ความตองการ
กำลังลดลง

พนักงาน
บริการลูกคา

คน
งาน
กอ
สรา
ง
พนักงานธนาคาร

ที่มา: งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะดานอารมณและสังคมของแมนพาวเวอรกรุป ประจำป พ.ศ. 2562, ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทาเลนทโซลูชั่นส
ของแมนพาวเวอรกรุป ประจำป พ.ศ. 2564 รายงานเกี่ยวกับตำแหนงงานในอนาคตประจำป พ.ศ. 2563 สภาเศรษฐกิจโลก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ทักษะดานอารมณและสังคม + ทักษะดานเทคนิค = พลังของมนุษย

ในขณะทีอ่ งคกรตางๆ กำลังเปลีย่ นแปลงและปรับเปลีย่ นกระบวนการทำงานเปนรูปแบบดิจทิ ลั อยางรวดเร็วและในวงกวาง ความตองการ
ดานทักษะก็เปลีย่ นไปเชนกัน ภายในป พ.ศ. 2568 มนุษยและเคร�องจักรจะแยกหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของกับงานออกจากกันรอยละ 50-50
โดยจะเกิดงานใหม 97 ลานตำแหนงในภาคสวน AI (ปญญาประดิษฐ), เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจใสใจ6 ความทาทายที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของเราคือการนำทุกคนไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และปกปองบุคคลที่ชีวิตไดรับผลกระทบจากความลาชาในการสรางงาน

การเรียนรูเพ�อที่จะเรียนรู: แนวโนมการเรียนรูแบบกระชับ

การพัฒนาทักษะไปพรอมกับภาวะวิกฤตกำลังเรงใหเกิดความตองการทักษะทัง้ ดานเทคนิคและดานบุคคลมนุษย ทักษะทาง
อารมณและสังคม เชน การส�อสาร, การจัดการเวลา/การจัดลำดับความสำคัญ, ความสามารถในการปรับตัว, การคิดวิเคราะห,
ความคิดริเริม่ และการเห็นอกเห็นใจเปนสิง่ ทีน่ ายจางใหความสำคัญและเปนทีต่ อ งการมากกวาในอดีต ซึง่ ถือเปนพืน้ ฐานของความสำเร็จ
องคกรตางๆ กำลังตระหนักวาพวกเขาตองการบุคลากรทีเ่ ปนผูเ รียนรูอ ยางตอเน�อง คลองตัวสำหรับหนาทีใ่ หมและมีความพรอม
และยืดหยุนสำหรับชวงเวลาแหงการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญไปสูการทำงานในรูปแบบระยะไกล
หมายความวาการรวมมือกัน, การทำงานเปนทีมและทักษะทางอารมณและสังคม กำลังเปนที่ตองการมากที่สุด แตมีองคกรเพียง
รอยละ 30 เทานั้นที่ลงทุนในทักษะทางอารมณและสังคม ในขณะที่องคกรหนึ่งในสามกำลังวางแผนพัฒนาทักษะการเปนผูนำใน
หกเดือนขางหนา การฝกอบรมมีแนวโนมวาจะสัน้ ลงและเกีย่ วของกับบทบาทและหนาทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ พนักงานตองการเนือ้ หา
ทีม่ คี วามเกีย่ วของ, กระชับและผานการคัดสรร โดยทีพ่ วกเขาตองการเนือ้ หาทีส่ ามารถเขาถึงไดงา ยและมีความเกีย่ วของกับตนเอง
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
6 รายงานเกี่ยวกับตำแหนงงานในอนาคตประจำป พ.ศ. 2563 สภาเศรษฐกิจโลก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
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การสรางสรรควิธีแกปญหาดานแรงงานสำหรับการพัฒนาทักษะ
การประเมินศักยภาพ การระบุทักษะดานอารมณและสังคมดวย SkillsInSight™

นายจางกลาววาทักษะดานอารมณและสังคมนั้นยากที่จะระบุและพัฒนา ในขณะที่องคกรรอยละ 38 กลาววาเปนเร�องยากที่จะฝก
ทักษะทางเทคนิคซึ่งเปนที่ความตองการ รอยละ 43 กลาววาการที่จะสอนทักษะดานอารมณและสังคมที่พวกเขาตองการ เชน การคิด
วิเคราะหและการส�อสาร 7 เปนสิ่งที่ยากยิ่งกวา และในขณะที่ทักษะทางเทคนิคมีความสำคัญ ทักษะดานอารมณและสังคมจะสรางความ
สามารถในการทำงานและความยืดหยุนในระยะยาวและสนับสนุนความกระตือรือรนของแตละบุคคลสำหรับการเรียนรูและการพัฒนา
อยางตอเน�อง
การประเมินตางๆ เชน SkillsInSight™ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของแมนพาวเวอรกรุป ชวยใหบุคคลสามารถระบุขอดีและความชอบดาน
การทำงานของตนเอง และชวยใหองคกรสามารถคาดการณวาแตละบุคคลมีแนวโนมที่จะเหมาะกับบทบาทนั้นๆ นอกจากนี้ยังชวยใหเรา
รวบรวมขอมูลที่ทำใหสามารถคาดการณไดวาใครมีแนวโนมที่จะไดรับทักษะใหมๆ ในอนาคต การประเมิน + ขอมูล + การวิเคราะห =
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, ลดตนทุนของการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ
ปรับปรุงการเคล�อนยายบุคลากรโดยการปรับความสามารถและศักยภาพใหสอดคลองกับชองวางดานทักษะขององคกร SkillsInSight
ใชแบบจำลอง LAD โดยขึ้นอยูกับความชอบ, ความสามารถและแรงขับเคล�อน

บุคคลที่มี LAD สูง
ยอมรับความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น – กอนที่จะมีทักษะ
ที่จำเปน

ทาทายตนเอง –
พัฒนาทักษะใหม
เพ�อประสบความ
สำเร็จ

มีความสามารถรูคิดสูง –
ประมวลผลขอมูลใหมอยาง
รวดเร็ว สงเสริมความ
สามารถในการเรียนรู

เปนที่ช�นชอบเน�องจากมีทักษะดานบุคคลที่ดีและ
ความเห็นอกเห็นใจ – มีความเปนไปไดมากกวาที่
จะแสวงหาผูดูแลและผูเชี่ยวชาญ, จูงใจผูอ�นและ
เอาชนะอุปสรรค

ความชอบ (LIKEABILITY)

ความสามารถ (ABILITY)

แรงผลักดัน (DRIVE)

• ทักษะการเขาใจตนเองและทักษะ
ดานบุคคลและสูง
• เปนมิตร
• ใหความรวมมือ
• นาทำงานดวย

• ความสามารถทางความคิดสูงและฉลาด
• จำแนกรูปแบบของขอมูล
• คิดเชิงวิเคราะห
• มีความชำนาญที่เกี่ยวของกับงาน
• สรางความชำนาญไดอยางรวดเร็ว

• ความทะเยอทะยานหรือความพิถี
พิถัน
• มีแรงจูงใจ
• มีจรรยาบรรณการทำงานทีแ่ ข็งแกรง
• มีแรงผลักดันที่จะเพิ่มทักษะเม�อ
เวลาผานไป

รอใหความรับผิดชอบเขา
มาหา อาจลังเลที่จะยอมรับ

ความสามารถทางการรูคิดต่ำ – ใชเวลานานใน
การเรียนรูหนาที่ใหม ขัดขวางความคลองตัว
และความกาวหนา

ความชอบต่ำ – เห็นวาการเอาชนะอุปสรรคเปนเร�อง
ยากซึง่ จำเปนตองอาศัยความออนไหวหรือการส�อสาร
ที่ดี

บุคคลที่มี LAD ต่ำ
7 ทักษะของฉันจะลาหลังในอนาคตหรือไม? แมนพาวเวอรกรุป พ.ศ. 2563 เราตองการมนุษย: หุนยนตตองการคุณ แมนพาวเวอรกรุป พ.ศ. 2562

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
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การสรางสรรคโซลูชั่นดานแรงงานสำหรับการพัฒนาทักษะ

การทำแผนความกาวหนาดานอาชีพดวย MYPATH®
บริ ษ ั ท ต า งๆ ต อ งการแผนงานที ่ ช ั ด เจนเม� อ พู ด ถึ ง กลยุ ท ธ ก ารสร า งทั ก ษะใหม แ ละแต บ ุ ค ลากรต อ งการแนวทางที ่ ช ั ด เจน เช น
อยางไรและเพราะเหตุใด โปรแกรม MyPath® ของแมนพาวเวอรกรุป ชวยใหบุคคลที่มีความสามารถพิเศษไดพัฒนาจากบทบาท
หนึง่ ไปสูบ ทบาทถัดไป จากอุตสาหกรรมทีก่ ำลังถดถอยไปสูภ าคธุรกิจทีม่ กี ารเติบโต, ปดชองวางดานทักษะ, ปรับปรุงความสามารถในการ
ทำงานของบุคลากรและชวยจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ
โดยการครอบคลุมตลาด 14 แหงในปจจุบนั ทัง้ ในสวนของแบรนดแมนพาวเวอรและเอ็กซพรี สิ แมนพาวเวอรกรุป ไดเพิม่ ทักษะแกตวั แทน
จัดหางานของเรากวา 2,700 ราย ใหกลายเปนตัวแทนจัดหาบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ไดแก ผูเ ชีย่ วชาญดานการประเมิน, การฝกสอน
และการจั ด หางานที ่ ข ั บ เคล� อ นด ว ยข อ มู ล เพ� อ ให ค ำแนะนำส ว นบุ ค คลแก ผ ู  ส มั ค รงานสำหรั บ การพั ฒ นาเพ� อ บทบาทในอนาคต
ผานความเชี่ยวชาญดานตลาดแรงงาน, ขอมูลและขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงาน เราสรางเสนทางอาชีพที่ไดรับคัดสรรอยางชัดเจนใน
ภาคธุรกิจที่มีการเติบโต เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การผลิตขั้นสูง, การขายและโลจิสติกส
ตัวอยางเสนทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงใหเห็นถึงวิธที พ่ี นักงานสามารถพัฒนาเสนทางอาชีพของพวกเขาจากผูเ ชีย่ วชาญ
ระดับเริ่มตนไปสูบทบาทที่ไดรับคาตอบแทนและเปนที่ตองการสูงขึ้นดวยทักษะที่ไดรับผานการฝกอบรมในที่ทำงานและการรับรอง
และบงชี้วาทักษะ, บทบาทและรายไดเหลานี้มีความยั่งยืนเพียงใดในอนาคต

เสนทางดานแพลตฟอรมคลาวดและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สเปน)

เสนทางดานการเงิน (สหรัฐอเมริกา)

บทบาทปจจุบัน

บทบาทในอนาคต

บทบาทเปาหมาย

บทบาทในอนาคต

เสมียนดานการเงิน

นักบัญชี/ผูสอบบัญชี

นักวิเคราะหการเงิน

ผูดูแลระบบ

ตำแหนงงานทีร่ บั สมัครในสหรัฐอเมริกา:
1,343,400

ตำแหนงงานทีร่ บั สมัครในสหรัฐอเมริกา:
1,436,100

ตำแหนงงานทีร่ บั สมัครในสหรัฐอเมริกา:
104,064

ตำแหนงงานที่รับสมัคร: 108,132

ตำแหนงงานที่รับสมัคร: 42,824

ตำแหนงงานที่รับสมัคร: 22,956

ตำแหนงงานที่รับสมัคร: 8,544

แนวโนม: +1%

แนวโนม: +4%

แนวโนม: สูง

Salary: $19/hour

เงินเดือน: 34 ดอลลาร/ชั่วโมง

แนวโนม: +5%
เงินเดือน: 39 ดอลลาร/ชัว่ โมง

แนวโนม: ปานกลาง – สูง
เงินเดือน: 15 ยูโร/ชั่วโมง

แนวโนม: สูง
เงินเดือน: 42 ยูโร/ชั่วโมง

แนวโนม: สูง
เงินเดือน: 55 ยูโร/ชั่วโมง

ดร บั
ทกั ษะไ

บทบาทเปาหมาย

บทบาทในอนาคต

บทบาทปจจุบัน

ผูดูแลและเจาหนาที่
เทคนิค SOC

เงินเดือน: 32 ยูโร/ชั่วโมง

ม่ิ เตมิ
บตั รเพ
าศนยี
ะก
ร
มและป
ารอบร
บิ ตั ,ิ ก
ฎ
ป
ร
า
:ก

ร บั
ทกั ษะได

สถาปนิกดาน
ความมั่นคงปลอดภัย

ปรึกษา SOC

เตมิ
ตั รเพม่ิ
าศนยี บ
ะก
ร
ะป
ล
มแ
ารอบร
ฎบิ ตั ,ิ ก
: การป

ผูรวมงานของแมนพาวเวอรและเอ็กซพีริส จะไดรับตราสัญลักษณแสดงทักษะทางพฤติกรรมมนุษย ไดแก Achiever (ผูบรรลุหนาที่),
Problem Solver (ผูแกปญหา), Learner (ผูเ รียนรู) , Producer (ผูผ ลิต), Team Player (ผูร ว มทีม) และ Communicator (ผูส อ� สาร)
ซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหพวกเขามีความโดดเดนในตลาดงานทีม่ กี ารแขงขันสูงและสรางแรงจูงใจในเสนทางการเรียนรูแ ละการพัฒนาของตนเอง

Achiever Problem Solver
(ผูแกปญหา)
(ผูบรรลุหนาที่)

Learner
(ผูเรียนรู)

Producer
(ผูผลิต)

Team Player
(ผูรวมทีม)

Communicator
(ผูส�อสาร)

ALUMNI ARE:

2X มีความเปน

ไปไดวา จะสำเร็จหลักสูตร
การยกระดับทักษะใน
สหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้
2 เทา

70%
อัตราการบรรจุเขาทำงาน

รอยละ 70 ในสหรัฐอเมริกา
(คาเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
รอยละ 30)

รอยละ 53

มีความเปนไปไดวา
จะไดรบั มอบหมายบทบาท
ถัดไปในประเทศทีไ่ ดรบั
การรับรองโดย MyPath

รายไดเพิม่ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกา
รอยละ 15 (เทียบกับคาเฉลีย่
ในประเทศรอยละ 3)

LEARNER
ACHIEVER
PROBLEM
COMMUNICATOR
SOLVER
การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม

TEAM PLAYER

พนักงานมีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
และนายจางมีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
(ตามคะแนนของ Net Promoter)
ในทุกประเทศทีไ่ ดรบั การรับรองในป
พ.ศ. 2563

PRODUCER
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การสรางสรรคโซลูชั่นดานแรงงานสำหรับการพัฒนาทักษะ

ผูสรางบุคคลที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเปนที่ตองการสูงพรอมทักษะตางๆ สำหรับอนาคต –
สถาบันดานเทคโนโลยีเอ็กซพีริส (EXPERIS TECH ACADEMY)

ในภาคธุรกิจที่มีการเติบโต เชน เทคโนโลยี บุคคลที่มีความสามารถพิเศษเปนบุคคลที่ขาดแคลนเน�องจากทักษะตางๆ
ยังเปนเร�องใหมองคกรที่มีนวัตกรรมใหมลาสุดกำลังรวมมือกับองคกรอ�นๆ ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาและแมแต
องคกรคูแขง เพ�อที่จะเปนผูสรางบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ จัดหาบุคลากรที่สามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะที่ตน
ตองการ
สถาบันดานเทคโนโลยีเอ็กซพรี สิ (EXPERIS TECH ACADEMY) ของเราทำงานรวมกับลูกคา, โรงเรียนเทคนิคและมหาวิทยาลัย
ตางๆ มากมายเพ�อการออกแบบหลักสูตรสำหรับผูเรียนซึ่งสามารถนำไปใชในงานไดกอนที่การเรียนรูจะเสร็จสมบูรณ ดวย
ประสบการณดานอุตสาหกรรมพรอมดวยความเชี่ยวชาญดานแรงงาน เรากำลังกำหนดความตองการดานทักษะในอนาคต
ระบุถงึ ชองวางในปจจุบนั และจัดทำแผนทักษะทีใ่ กลเคียงกับเสนทางอาชีพ และจัดหาโซลูชน่ั ดานการเพิม่ ทักษะและการจัดการบุคลากร
จากจุดเริม่ ตนในอิตาลีในฐานะผูผ ลิตรถแขงในนามของ Dallara สถาบันดานเทคโนโลยีเอ็กซพรี สิ (EXPERIS TECH ACADEMY)
ไดพฒ
ั นาหลักสูตรทีม่ เี อกลักษณเพ�อฝกอบรมและฝกทักษะใหมใหกบั คนงานสิง่ ทอเพ�อทำงานในการผลิตยานยนตระดับไฮเอนด
จนไดรับวุฒิปริญญาโทดานวิศวกรรมเคร�องกล, ไฟฟาและอากาศพลศาสตร, การวิเคราะหและออกแบบขอมูล ปจจุบัน สถาบัน
ดานเทคโนโลยีเอ็กซพีริส (EXPERIS TECH ACADEMY) ดำเนินกิจการครอบคลุมตั้งแตกีฬาแขงรถไปจนถึงการสนับสนุน
การสรรหาบุคลากรและการเพิ่มทักษะในภาคธุรกิจอ�นๆ ที่มีการเติบโตสูงและมีรายไดดี ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม,
ดิจิทัล, การผลิตขัน้ สูงและการทหารและอวกาศในแปดประเทศ ไดแก สเปน, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, โปแลนด, สาธารณรัฐเช็ก,
สวีเดน, นอรเวยและอิตาลี

เทคโนโลยีที่สำคัญ: วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะห Java,
.Net, Cloud, ความปลอดภัยทางไซเบอร, หุนยนต
1K
50
ผูเรียน
โปรแกรมการ
1,000 ราย/ป
ฝกอบรม
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาความชำนาญ
พิเศษ 20 สาขา

อัตราความสำเร็จ
ในชั้นเรียน
รอยละ 100

60%

ไดบรรจุเขาทำงาน
หลังสำเร็จ
บริษัทคูคา
การศึกษา
70 แหง
หองปฏิบัติการ
5 แหงเฉพาะ
ในอิตาลี

ในนอรเวย สถาบันดานเทคโนโลยีเอ็กซพีริส (EXPERIS TECH ACADEMY) รวมกับโคชอาชีพ ไรท แมเนจเมนท ของเรา
กำลังจัดหาโปรแกรมเตรียมทักษะ ปรับเปลี่ยนทักษะและเพิ่มทักษะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาและพนักงาน ดวยความรวมมือที่
พัฒนากับลูกคาดานเทคโนโลยีและ Noroff School of Technology and Digital Media เราจัดหาผูพัฒนาระบบ Java,
.Net และจัดหาการเพิ่มทักษะดานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรเพ�อใหองคกรตางๆสามารถพัฒนาบุคลากรใหมี
ความพรอมและสามารถสราง, รักษาความปลอดภัยและดูแลบริการเว็บไซตบนแพลตฟอรมคลาวด-เนทีฟที่สามารถปรับขนาดได

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
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การสรางสรรคโซลูชั่นดานแรงงานสำหรับการพัฒนาทักษะ

การปรับเปลี่ยนอนาคตของการจางงานที่เปนศูนยดวยโซลูชั่นการพัฒนาอาชีพของ ไรท แมเนจเมนท
เน�องจากความตองการดานทักษะเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วกวาในอดีต นายจางชัน้ นำจึงมุง มัน่ ทีจ่ ะบรรลุความสมดุลของการลด
ตำแหนงงานสุทธิใหเปนศูนย: เม�อองคกรมีการปรับโครงสรางใหมและตำแหนงงานตางๆ สูญหายไป ตำแหนงงานอ�นๆ จะถูกสรางขึน้
และบุคคลอ�นๆ จะไดรบั การปรับเปลีย่ นทักษะเพ�อรับบทบาทใหมทง้ั ภายในหรือภายนอกองคกรไรท แมเนจเมนท ของแมนพาวเวอรกรุป
จัดหาวิธีแกปญหาดานกลยุทธความสามารถพิเศษเพ�อชวยใหองคกรเรงมุงเนนไปที่การยกระดับทักษะและสนับสนุนบุคลากร
ทั้งหมดของตนทั้งบุคลากรระดับสูง, ระดับกลางและบุคลากรใหม โดยการสรางความมั่นคงดานการทำงานและการพัฒนาทักษะ
ที่จำเปนสำหรับงานในอนาคต
ในสหราชอาณาจักร เราไดชว ยเหลือทหารทีล่ าออกจากงานมากกวา 235,000 ราย ในการเปลีย่ นไปใชชวี ติ พลเรือนและไดสนับสนุน
องคกรหลายพันแหงในการวาจางบุคคลที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเคยรับราชการทหาร
• Own Your Career ของเราใหการสนับสนุนดานการฝกสอนสวนบุคคลผาน RightMap™ การประเมินโดยใช AI
(ปญญาประดิษฐ), การวิเคราะหทกั ษะและเทคโนโลยีการจับคู, รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแ บบกลุม , การสัมมนาดานอาชีพผานเว็บไซต,
การฝกสอนแบบเพียรทูเพียรและโปรแกรมการยกระดับทักษะในรูปแบบเสมือนจริงและแบบผสมผสานมากกวา 7,500 โปรแกรม

พนักงานรอยละ 85

รูสึกไดรับแรงจูงใจในการรับความทาทายเพิ่มขึ้นในบทบาท
ของตนดวย RightMap

• โปรแกรมการเปลี่ยนอาชีพและการสนับสนุนดานอาชีพแบบเรงรัด ของเราจัดหาโซลูชน่ั ดานการยกระดับทักษะและการปรับ
เปลี่ยนทักษะใหม, สรางการตระหนักรูทักษะที่สามารถถายโอนไดและเสนทางไปสูอาชีพทางเลือก, จัดหาโปรแกรมการหางานใหม
และใหคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับเงินทุนดานการฝกอบรมและการปรับกำลังใหม
สิ่งเหลานี้คือวิธีที่เราชวยใหองคกรตางๆ มอบทางเลือกและการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับอาชีพในอนาคตแกพนักงานของตน
โดยสงเสริมใหพวกเขาสำรวจอนาคตใหมภายในองคกรเดียวกันหรือที่อ�นๆ

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
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โซลูชน่ั สำหรับการพัฒนาทักษะ – แผนงานสำหรับการเริม่ ใหม,
การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม
เม�อความตองการดานทักษะเปลี่ยนแปลงเร็วกวาในอดีตและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเปนที่ตองการสูง องคกรตางๆ
จึงจำเปนตองมีกลยุทธใหมสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและแรงงานเพ�อดึงดูด, พัฒนา, มีสวนรวม
และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดซึ่งมีความสามารถพิเศษในระยะถัดไปของการพัฒนาดานทักษะ

SkillsInSight

รับรูความสามารถพิเศษที่ทานมีและความสามารถ
ที่ทานจำเปนตองมี:
ใชการประเมินคุณภาพเพ�อชวยใหบุคลากร
ของทานเขาใจขอดีของความสามารถพิเศษ,
ชองวางและความจำเปนของการพัฒนาทักษะ

RightCoach

1

ลงทุนในการใหคำแนะนำ:

การใหคำแนะนำที่ครอบคลุมเหนือกวา
C-suite สรางทักษะความเปนผูน ำเพิม่ ขึน้ ผาน
เคร�องมือตางๆ เชน RightCoach TM
ซึ่งจัดหาการใหคำแนะนำเสมือนจริงที่ให
ผลลัพธสูง, เปนไปตามสถานการณ และ
สามารถปรับใหเหมาะสมกับแตละบุคคล
ตามความตองการ

MyPath

สรางเสนทางดานทักษะ:

PowerYou

ติดตามผล: สิ่งที่ถูกวัดคา

6

2

โซลูชน่ั ดานการพัฒนาทักษะ
(SKILLS REVOLUTION SOLUTIONS)

5

ใหแนวทางแกบคุ ลากรในการตัดสินใจอยางมี
ขอมูลเกีย่ วกับดานทีบ่ คุ ลากรพยายามยกระดับ
ทักษะของตน ใหขอ มูลทีโ่ ปรงใสเกีย่ วกับทักษะใด
ทีม่ คี วามสำคัญและขัน้ ตอนในการไดรบั ทักษะใหม,
บทบาทถัดไปและรายไดทเ่ี พิม่ ขึน้

ACHIEVER

ดำเนินการใหสำเร็จ: ยกระดับเทคโนโลยี
เคร�องมือและขอมูลเพ�อใหบุคลากรสามารถ
รูจักตนเองมากกวาเดิม ติดตามผล KPI
รายบุคคล จัดหาเคร�องมือทางเทคโนโลยี
เชน Mindmarker บันทึกและแบงปนขอมูล
เกีย่ วกับความกาวหนาดานทักษะ, การยกระดับ
ทักษะและความเขาใจเชิงลึกดานอาชีพ

3

PROBLEM
SOLVER

COMMUNICATOR

Badging

ตระหนักรู ยกระดับและให
รางวัACHIEVER
ลทักษะดานอารมณ
และสั
งคม:
PROBLEM
COMMUNICATOR

LEARNER

TEAM PLAYER

PRODUCER

สรางการรับรอง เชน SOLVER
ใบรับรองหรือ
ตราสัญลักษณดา นทักษะบุคคล รวมถึงสนับสนุน
Achiever (ผูบรรลุหนาที่), Problem Solver
(ผูแกปญหา), Learner (ผูเรียนรู), Producer
(ผูผลิต), Team Player (ผูรวมทีม) และ
Communicator (ผูส อ� สาร) ขององคกร

4
ACHIEVER

PROBLEM
SOLVER

#AlwaysLearning
ACHIEVER

LEARNER
PROBLEM
SOLVER
COMMUNICATOR
LEARNER

COMMUNICATOR
ACHIEVER

PROBLEM
SOLVER

LEARNER

TEAM PLAYER
PRODUCER
LEARNER
COMMUNICATOR
TEAM PLAYER

TEAM PLAYER

PRODUCER

สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู:

จัดเวลาสำหรับการเรียนรูแ ละการทำตัวเปนแบบอยาง
สงเสริมแนวคิดของการเรียนรูต ลอดเวลาสำหรับคนสวนใหญ ACHIEVER
ไมใชคนสวนนอย ปรับใหสอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ
ในปจจุบนั และอนาคตรวมกับการเรียนแบบออนไลนดว ยเนือ้ หาทีก่ ระชับ,
การสัมมนาผานเว็บไซต, การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและ
การใหคำแนะนำ

การเริ่มใหมเพ�อพัฒนาทักษะ : หลักการ 3 อาร – การเริ่มใหม, การปรับทักษะใหม, การจัดสรรบุคลากรใหม

PROBLEM
SOLVER

COMMUNICATOR

LEARNER

T

TEAM PLAYER
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ABOUT MANPOWERGROUP ManpowerGroup® (NYSE: MAN) บริษัทซึ่งเปนผูนำดานโซลูชั่นการบริหารจัดการ
กำลังคนระดับโลกไดใหความชวยเหลือแกองคกรตางๆ ในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยการจัดหา
การประเมิน การพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษที่ชวยใหองคกรเหลานี้ประสบความสำเร็จ เราพัฒนา
โซลูชั่นเชิงนวัตกรรมสำหรับองคกรหลายพันแหงทุกปโดยจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและมีทักษะไปพรอมกับการคนหา
ตำแหนงงานทีม่ คี วามหมายและยัง่ ยืนสำหรับบุคลากรหลายลานรายในหลากหลายอุตสาหกรรมและทักษะอยางครอบคลุม แบรนดตา งๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุมบริษัทของเรา ไดแก แมนพาวเวอร, เอ็กซพีริส และทาเลนทโซลูชั่นส สรางมูลคาเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
สำหรับผูสมัครงานและลูกคาในประเทศและอาณาเขตตางๆ มากกวา 75 แหง และไดดำเนินการดังกลาวมาแลวกวา 70 ป เราไดรับ
การยอมรับอยางตอเน�องสำหรับความหลากหลายของเรา ในฐานะสถานทีท่ ำงานทีด่ ที ส่ี ดุ ในดานทีเ่ กีย่ วของกับผูห ญิง การมีสว นรวม
ความเสมอภาคและความพิการ และในป พ.ศ. 2563 แมนพาวเวอรกรุป มีรายช�อเปนหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก
เปนปทส่ี บิ เอ็ด ซึง่ เปนสิง่ ยืนยันสถานะของเราในฐานะแบรนดทไ่ี ดรบั การเลือกสำหรับบุคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษซึง่ เปนทีต่ อ งการ

เกี่ยวกับงานวิจัย แมนพาวเวอรกรุป ไดมอบหมายให Infocorp ดำเนินการวิจยั เชิงปริมาณในป พ.ศ. 2563 เพ�อสำรวจนายจาง
26,130 รายใน 6 ภาคอุตสาหกรรมจาก 43 ประเทศ การวิจัยไดถูกดำเนินการในอารเจนตินา ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม,
บราซิล, บัลแกเรีย, แคนาดา, จีน, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ,
กัวเตมาลา, ฮองกง, ฮังการี, อินเดีย, ไอรแลนด, อิสราเอล, อิตาลี, ญีป่ นุ , เม็กซิโก, เนเธอรแลนด, นอรเวย, ปานามา, เปรู, โปแลนด,
โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ไตหวัน, ตุรกี, สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกา การวิเคราะหขอ มูลไดถกู ดำเนินการโดย Reputation Leaders บริษทั ใหคำปรึกษาดานการเปนผูน ำทางความคิดและ
มีช�อเสียงระดับโลก

รวมสนทนาออนไลน
@ManpowerGroup
facebook.com/ManpowerGroup
linkedin.com/company/ManpowerGroup

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับแมนพาวเวอรกรุป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต WWW.MANPOWERGROUP.COM

