
ถอดรหัสลับ จับทิศทาง
ความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล

จากรายงานการสํารวจทั�วโลก แรงงานยุคดิจิทัล 9,900 คน ได้แชร์ทัศนคติของ
พวกเขาเกี�ยวกับการทํางานแบบระยะไกล การเปลี�ยนงาน และสิ�งที�ทํางานใน
อุดมคติของพวกเขาควรจะมีให้
 
ข้อมูลเจาะลึกที�ผู้ประกอบการต้องไม่พลาด

ฉบับประเทศไทย

รู้ทันการเปลี�ยนแปลงการทํางานไปสู่รูปแบบดิจิทัล



1-2

3-14

15-26

27

ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล

ข้อมูลประชากรของผู้ที�มีทักษะดิจิทัล
คนที�มีทักษะดิจิทัลมีความกระตือรือร้นที�จะเปลี�ยนงาน ภายใต้สายงานเดิม
ความต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานด้านสถานที�และเวลาทํางาน
ยังเป�นที�ต้องการสูง
ความสะดวกสบายจากการทํางานแบบระยะไกลปูทางไปสู่การทํางานให้กับองค์กร
จากประเทศอื�น ๆ

แรงงานยุคดิจิทัลจํานวนน้อยลงยินดีจะย้ายไปทํางานในต่างประเทศ

การเปลี�ยนมุมมองด้านสิ�งสําคัญในตัวงาน

ถอดรหัสลับ ทําความเข้าใจกับความท้าทายในกลุ่มแรงงานทักษะดิจิทัล

ประเด็นด้านสังคมมีความสําคัญต่อผู้มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ�มมากขึ�น
การตามให้ทันของระบบการทํางานอัตโนมัติและการเรียนรู้
วิธีดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิจิทัล

กรุงลอนดอนยังคงเป�นที�หนึ�ง

วิธีการ

สารบัญ



เนื�องด้วยความสําเร็จของ ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล ซึ�งเป�นชุดรายงาน 3 
ส่วนที�เราทําร่วมกับ Boston Consulting Network ทําให้จ๊อบส์ ดีบี และจ๊อบส์ สตรีทมีความยินดีที�จะนําเสนอ
รายงานพิเศษอีกฉบับเพื�อช่วยให้คุณสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเทรนด์การแปลงกระบวนการทํางานไป
เป�นรูปแบบดิจิทัล รายงานนี�มาจากผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ  9,900 คนจาก 209,000 คนซึ�งได้ทําการ
สํารวจในชุดหลัก

ผู้มีทักษะดิจิทัลส่วนใหญ่นั�นลุกขึ�นกลับมาจากวิกฤตที�เกิดขึ�นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ อันที�จริงแล้วพวกเขา
กลายเป�นกลุ่มคนที�นายจ้างต้องการเป�นอย่างมาก อุตสาหกรรมอื�นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
กําลังต้องการพวกเขาเพื�อที�จะให้ช่วยเหลือในด้านการเปลี�ยนแปลงองค์กรให้เป�นรูปแบบดิจิทัล ลองหาวิธี
ที�คุณสามารถดึงดูดและรักษากลุ่มแรงงานกลุ่มนี�

ดิจิทัลไลเซชั�นมีไว้สําหรับทุกคน

รายงานนี�ครอบคลุม:

ถอดรหัสลับ จับทิศทาง
ความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล

ที�ไหน
กลุ่มประเทศที�พวกเขาต้องการ
ทํางานแบบระยะไกล

อะไร
ป�จจัยกระตุ้นใหเ้ปลี�ยนงานนอกเหนอื
จากค่าตอบแทน

เมื�อไหร่
ความยืดหยุ่นในการ
ทํางาน

อย่างไร
ก้าวทันกระแส
การเปลี�ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล
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Boston Consulting Group ได้ร่วมมือกับผู้นําในธุรกิจและสังคมเพื�อรับมือกับป�ญหา รวมถึงความท้าทายที�
สําคัญ และเตรียมพร้อมกับการคว้าโอกาสอันดีของพวกเขา BCG เป�นผู้บุกเบิกธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ซึ�ง
ก่อตั�งขึ�นในป� 2506 ป�จจุบันเราให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านการเปลี�ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป�นการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี�ยนแปลงที�ซับซ้อน การทําให้องค์กรเติบโต การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน รวมไปถึงการขับเคลื�อนผลลัพท์ทางธุรกิจ

เพื�อให้ประสบความสําเร็จ ทุกองค์กรจําเป�นต้องผสมผสานขีดความสามารถของดิจิทัลและมนุษย์เข้าด้วย
กัน ทีมงานระดับโลกที�หลากหลายของเรา นําความเชี�ยวชาญในแต่ละสายงานและอุตสาหกรรมในแบบเชิง
ลึก รวมถึงหลากหลายมุมมองที�จะช่วยจุดประกายการเปลี�ยนแปลง BCG นําเสนอโซลูชั�นผ่านการให้คํา
ปรึกษาการจัดการระดับแนวหน้า ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและการออกแบบ การร่วมทุนขององค์กรและดิจิทัล
และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราทํางานแบบร่วมมือกันในรูปแบบที�ไม่เหมือนใครทั�วทุกระดับในองค์กร รวมถึง
ทุกระดับในองค์กรลูกค้า เพื�อเป�นการสร้างผลลัพธ์ที�ช่วยให้ลูกค้าของเราเจริญเติบโตได้ดียิ�งขึ�น

The Network คือเครือข่ายพันธมิตรที�รวบรวมเว็บไซต์จัดหางานชั�นนํามากกว่า 60 เว็บไซต์จากทั�วโลก เรา
มีความมุ่งมั�นเพื�อค้นหาผู้มีความสามารถที�ดีที�สุดในกว่า 130 ประเทศ ก่อตั�งขึ�นในป� 2545 เครือข่าย The 
Network ได้กลายเป�นผู้นําระดับโลกในด้านการสรรหาบุคลากรออนไลน์ ให้บริการองค์กรมากกว่า 2,000 
องค์กรทั�วโลก เราใช้รูปแบบการติดต่อเดียวให้กับองค์กรเหล่านี�ในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา และอนุญาต
ให้พวกเขาทํางานในสกุลเงินเดียว และด้วยสัญญาฉบับเดียว โดยเป�ดให้มีการเข้าถึงกลุ่มแรงงานจากทั�ว
โลก เว็บไซต์จัดหางานใน The Network ดึงดูด ผู้เข้าชมที�ไม่ซํ�ากันเกือบ 200 ล้านคนในแต่ละเดือน ดูราย
ละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.the-network.com

จ๊อบสตรีทและจ๊อบส์ดีบีเป�นพอร์ทัลงานอันดับ 1 ในเอเชีย และเป�นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับผู้สมัคร
งานและผู้ประกอบการจ๊อบสตรีทและจ๊อบส์ดีบีเป�นส่วนหนึ�งของ SEEK Asia โดยมีเครือข่ายที�แข็งแกร่ง
ครอบคลุมถึง 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟ�ลิปป�นส์ และ เวียดนาม SEEK 
Asia เป�นส่วนหนึ�งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SEEK Limited ออสเตรเลีย บริษัทพอร์ทัลงาน
ที�ใหญ่ที�สุดในโลกโดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด SEEK Asia ดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า400 ล้านครั�งต่อ
ป�โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อปรับปรุงชีวิตผ่านอาชีพการงานที�ดีขึ�น
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ผู้คนนับล้านทั�วโลกได้มีการเปลี�ยนแปลงวิธีทํางานไปอย่างสิ�นเชิง หรือไม่ก็สูญเสียงานเพราะโรคระบาด
ความไม่สงบทางสังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมอื�น ๆ  คนส่วนใหญ่ลุกขึ�นกลับมาจากวิกฤต
ที�เกิดขึ�นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ เนื�องจากทักษะทางดิจิทัลขั�นสูงที�ป�จจุบันเป�นที�ต้องการของนายจ้างที�
กําลังปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย แรงงานยุคดิจิทัลจึงมีทางเลือกมากกว่าเดิม ซึ�งผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ต่างทราบถึงข้อมูลนี�

จากรายงานพบว่า ในกลุ่มผู้ที�มีทักษะด้านดิจิทัลทั�งหมด 40% กําลังมองหางานอยู่ และเกือบ 75% คาดว่าจะ
เปลี�ยนงานในอนาคตอันใกล้ ทําให้คนกลุ่มนี�อยู่แถวหน้าของ “การลาออกครั�งใหญ่” และก่อให้เกิดป�ญหาที�ซับ
ซ้อนสําหรับนายจ้างนอกอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที�ต้องการแหล่งรวมกลุ่มคนมีความสามารถนี�เพื�อ
เปลี�ยนแปลงธุรกิจ แต่พวกเขาอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกของแรงงานยุคดิจิทัล ในเวลาที�พวกเขาหางาน
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ถอดรหัสลับ จับทิศทาง
ความต้องการ
คนที�มีทักษะดิจิทัล
บทความนี�เป�นส่วนหนึ�งของซีรี�ส์ ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนทํางานยุคใหม่ของ BCG
ซึ�งสํารวจวิธีการทํางานทั�วโลกเพื�อเป�ดเผยเทรนด์แรงงานในระยะยาว



4การสํารวจและวิเคราะห์พนักงาน 9,864 คนในสายงานดิจิทัลผ่านทางเว็บที�เป�นกรรมสิทธิ�ของ BCG/The Network ในป� 2020 

ข้อมูลประชากร
ของผู้ที�มีทักษะดิจิทัล

209,900 คน ใน 190

สําหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี� เราได้กําหนดให้ผู้มีทักษะด้านดิจิทัลนั�นคือผู้ที�ทํางานด้านไอที 
ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือดิจิทัลไลเซชั�น

ข้อมูลเชิงลึกนี�มาจากการสํารวจทั�วโลกของคนที�มีทักษะดิจิทัลดําเนินการโดย BCG และ The Network ซึ�ง
เป�นเครือข่ายพันธมิตรของเว็บไซต์จัดหางานระดับโลก
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี�ย 9,900 คนที�ทํางานด้านดิจิทัลอยู่ในกลุ่ม

ประเด็นที�เราค้นพบเกี�ยวกับความชอบของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลนั�นทําให้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่าในอนาคตจะเป�น
อย่างไรสําหรับกลุ่มคนทํางานกลุ่มนี� ผู้คนในบทบาทงานดิจิทัลยอมรับกับรูปแบบการทํางานใหม่ที�เกิดขึ�นใน
ช่วงระบาด และต้องการที�จะรักษาความยืดหยุ่นในการทํางานไว้บางส่วน พวกเขาเป�นพลเมืองของโลกที�เป�ด
รับมากที�สุดสําหรับการทํางานแบบระยะไกลให้กับบริษัทในต่างประเทศหรือการย้ายไปทํางานที�ต่างประเทศ 
พวกเขาใส่ใจกับสิ�งที�กําลังเกิดขึ�นในสังคมและสิ�งแวดล้อม และพวกเขาต้องการที�จะทํางานให้กับนายจ้างที�มี
ความเชื�อเดียวกัน

ที� BCG และ The Network ทําการสํารวจสําหรับซีรีย์ ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนทํางานยุค
ใหม่ ที�กําลังดําเนินอยู่ เพื�อวัตถุประสงค์ในการศึกษานี� เราได้กําหนดคนที�มีทักษะดิจิทัลว่าเป�นคนที�อยู่ในสาย
งานไอที ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ หรือดิจิไทเซชั�น หากต้องการเรียนรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกับเรื�องราวเบื�องหลัง
ตัวเลขเหล่านี� เราได้ทําการติดตามงานสัมภาษณ์แรงงานยุคดิจิทัล และหัวหน้าฝ�ายทรัพยากรบุคคลทั�งใน
บริษัททั�วไป และบริษัทสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล

ประเทศ

ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล

เพศ

เพศชาย เพศหญิง
ไม่ระบุ

2%24% 74%

การศึกษา

11% 31%

1%

6% 2%

49%

ผู้ตอบแบบสอบถามแรงงานยุคดิจิทัลทั�งหมด 9,864

ปริญญาตรี

ไม่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ปริญญาโท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น
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กลุ่มแรงงานยุคดิจิทัลมีความ
มั�นใจในความสามารถและความ
ต้องการ นั�นอาจจะอธิบายได้ว่า
ทําไมหลายคนถึงเป�ดกว้าง เพื�อ
แลกเปลี�ยนความมั�นคงของงาน
กับโอกาสใหม่ ๆ  และทําให้พวกเขา
อยูใ่นกลุม่แนวหน้าของการลาออก
ครั�งใหญ่ รวมไปถึงการนําเสนอ
นายจ้างที�มีทั�งโอกาสและความ
เสี�ยง 

จํานวน 4 ใน 10 ของแรงงานยุคดิจิทัลกําลังมองหางาน และ 73% 
วางแผนที�จะมองหางานใหม่ภายในสองถึงสามป�ถัดไป

สถานะการหางาน

73%
กําลังวางแผน

เปลี�ยนงานในเวลา 
2 ถึง 3 ป�ข้างหน้า

40%
กําลังมองหางานใหม่อยู่

การแสวงหาโอกาสในการก้าวหนา้
ในอาชีพคอืเหตผุลหลกัที�แรงงานยคุ
ดิจิทัลต้องการจากงานใหม่ เงินเดือนที�
สูงขึ�นเป�นอีกหนึ�งแรงจูงใจที�สําคัญในขณะที�องค์กรต่าง ๆ ยังคงลงทุนในด้านการสรรหาพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ พวกเขาก็เต็มใจที�จะลงทุนในทักษะด้านไอทีมากขึ�น

พนักงานที�มีความรู้ด้านดิจิทัลจะได้รับ 
"แพ็กเกจค่าตอบแทนที�สูงจากทุก
อุตสาหกรรม" เพื� อดึงดูดให้ย้ายงาน
ไปอีกบริษัทหนึ�ง

คุณ Ruthie Garelik 
กรรมการบริหารฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ด้านไอทีของ The Estée Lauder
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แม้ว่าพวกเขาสนใจที�จะเปลี�ยนงาน แต่มีคนทํางานด้านดิจิทัลจํานวนหนึ�งที�ต้องการจะเปลี�ยนสายงานที�ไม่ใช่
ดิจิทัล สําหรับผู้ที�อยากเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ส่วนใหญ่พวกเขาต้องการอยู่ในสาขาของตนเองในด้านไอที 
ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ บางคนอาจจะพิจารณาเปลี�ยนอาชีพไปเป�นที�ปรึกษาหรือวิศวกร

บทบาทด้านดิจิทัลยังเป�นเป�าหมายในการปรับทักษะใหม่ที�น่าสนใจที�สุดสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเกือบทุกอาชีพ 
20 เปอร์เซ็นต์ขึ�นไปของพนักงานที�ทํางานอยู่ในสายอาชีพต่าง ๆ เต็มใจเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ถ้าหากการทําเช่น
นี�ช่วยทําให้พวกเขาได้งานในด้านสาขาดิจิไทเซชั�น ระบบอัตโนมัติ ไอที หรือเทคโนโลยี

โอกาสหรือข้อเสนอเรื�องค่าตอบแทนที�ดีขึ�นไม่ใช่เหตุผลเดียวที�แรงงานยุคดิจิทัลลาออกจากงาน บางคน
เปลี�ยนงานเพื�อมองหาความท้าทายใหม่ ๆ เพื�อทําให้ทักษะของพวกเขามีความทันสมัยอยู่เสมอ หรือเพื�อให้
สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มแรงงานทั�วไป ในขณะที�คนอื�นอาจเริ�มมองหางานเมื�อพวกเขารู้สึกว่านายจ้างไม่เห็น
คุณค่า หากงานของพวกเขาไม่สมดุลกับชีวิตด้านอื�น ๆ  หรือถ้าค่านิยมของนายจ้างไม่สอดคล้องกับความเชื�อ
ส่วนตัวของพวกเขาอีกต่อไป

เหตุผลหลักสําหรับการเปลี�ยนงาน

63%

49%

36%

29%

24%

โอกาสก้าวหน้าของอาชีพ
ในบทบาทงานอื�น

กําลังมองหาความท้าทาย

รู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ
ในตําแหน่งงานป�จจุบัน

ขาดความสมดุลของชีวิตและงาน

กําลังมองหาองค์กรที�มีความเชื�อ
และคุณค่าที�ตรงกัน
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นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่จําเป�นต้องอยู่ในออฟฟ�ศเพื�อเขียนโค้ด นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่จําเป�นต้องอยู่ที�
ออฟฟ�ศเพื�อจัดโครงสร้างอัลกอริทึมและวิเคราะห์ชุดข้อมูล และผู้ดูแลระบบไอทีสามารถมั�นใจได้ว่า
เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะปลอดภัยจากที�อื�น ไม่น่าแปลกใจที�พวกเขาและแรงงานยุคดิจิทัลคนอื�น ๆ คุ้นเคยกับ
งานแบบระยะไกลมานานก่อนจะเกิดโรคระบาดในช่วงสองป�ที�ผ่านมา

แต่เช่นเดียวกันกับพนักงานคนอื�น ๆ วิกฤตโรคระบาดได้ทดสอบความสะดวกสบายของผู้มีทักษะดิจิทัลด้วย
การทํางานแบบระยะไกล ในช่วงปลายป� 2563 จํานวนแรงงานยุคดิจิทัลที�บอกว่าพวกเขาทํางานนอกออฟฟ�ศ
บางส่วนหรือตลอดเวลาเพิ�มขึ�นเป�น 76% จาก 41% ในป� 2018 ณ เวลาที�ทําการสํารวจ 24% ของแรงงาน
ดิจิทัลที�อยู่ในออฟฟ�ศทุกวัน ซึ�งเป�นเพียงครึ�งหนึ�งของคนที�มีบทบาทที�ไม่ใช่ดิจิทัล

แรงงานยุคดิจิทัลมีความเป�นเอกฉันท์เรื�องความต้องการที�จะรักษาความยืดหยุ่นบางอย่างไว้ในสถานที�
ทํางาน (ดูรายงาน 3) โดยรวมแล้ว 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการทํางานจากที�บ้านอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั�ง โดยมีแค่ส่วนน้อยมาก ๆ ที�อยากทํางานเต็มเวลาในออฟฟ�ศ

สถานที� จํานวนวันต่อสัปดาห์ที�ผู้คนในสาขาดิจิทัลต้องการทํางานจากที�บ้าน โดยคิดเป�นเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
95% แบบทั�งหมดหรือทํางานแบบระยะไกลบางส่วน

5 วัน
25%

24%

4 วัน
13%

9%

3 วัน
29%

25%

2 วัน
22%

23%

1 วัน
6%

7%

0 วัน
5%

11%

ยืดหยุ่นเต็มที� ไม่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นรวมกัน ไม่ยืดหยุ่นเลย พนักงานทั�วไป

การนําเสนอทางเลือกในการทํางานแบบระยะไกลเป�นสิ�งจําเป�นในการดึงดูดผู้มีทักษะ
ด้านดิจิทัล ที� OLX Group พนักงานในบทบาทด้านเทคนิคบางอย่างจําเป�นต้องเข้ามา
ในออฟฟ�ศเพียงไตรมาสละครั�ง “และเพื� อนร่วมงานบางคนก็พบว่าสิ�งนี�มากเกินไป”

Tekla Szabó ผู้อํานวยการด้านรางวัลระดับโลก
ของ OLX Group ซึ�งเป�นเครือข่ายแพลตฟอร์มการซื�อขายออนไลน์

ที�ตั�งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ถึงอย่างไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 4 ของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลที�ต้องการทํางานแบบระยะไกลตลอดเวลา และหลาย
คนต้องการมาที�ออฟฟ�ศสองหรือสามวันต่อสัปดาห์ เพื�อร่วมงานกับทีมของตนหรือพบปะกับผู้จัดการของ
ตน “ผู้มีทักษะด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ�งพนักงานรุ่นใหม่ คาดหวังความยืดหยุ่นสูงในด้านสถานที�ทํางาน 
แต่พวกเขาก็ยังคงสนใจกับวัฒนธรรมและความเป�นส่วนหนึ�งในทีมไม่ว่าจะอยู่ที�ใดก็ตาม ” Garelik ผู้บริหาร
ฝ�ายทรัพยากรบุคคลของ The Estée Lauder Companies กล่าว
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ความต้องการความยืดหยุ่น
ในการทํางานด้านสถานที�และเวลา
ทํางานยังเป�นที�ต้องการสูง



20% 44% 36%

75% แบบทั�งหมดหรือทํางานเวลาแบบยืดหยุ่น

ยืดหยุ่นเต็มที�
29%

ไม่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นรวมกัน
46%

ไม่ยืดหยุ่นเท่านั�น
25%

เวลา ระดับความยืดหยุ่นที�ต้องการเกี�ยวกับชั�วโมงทํางาน โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ยืดหยุ่นเต็มที� ไม่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นรวมกัน ไม่ยืดหยุ่นเลย พนักงานทั�วไป

ความต้องการด้านความยืดหยุ่นของแรงงานยุคดิจิทัลขยายรวมไปถึงเวลาทํางาน จํานวน 46% ซึ�งเป�นกลุ่ม
ที�ใหญท่ี�สุดชอบการทํางานเวลาแบบยดืหยุน่และไมย่ดืหยุน่รวมกนั การทํางานดงักลา่วจําเป�นตอ้งใหท้กุคนใน
ทีมทํางานในเวลาเดียวกัน เช่น ตั�งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเที�ยงวัน เป�นต้น พวกเขาสามารถกําหนดตารางเวลา
ของตนเองได้ หรือบางคนอาจต้องว่างตามวันและเวลาที�เจาะจงของแต่ละสัปดาห์ มากไปกว่านี� 29% ของผู้
ตอบแบบสํารวจดิจิทัลต้องการอิสระในการควบคุมชั�วโมงทํางานอย่างสมบูรณ์ มีเพียง 25% เท่านั�นที�ชอบ
งานแบบมีกําหนดเวลา ซึ�งน้อยกว่าค่าเฉลี�ยทั�วโลก 36% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั�งในบทบาทดิจิทัลและ
ไม่ใช่ดิจิทัล

กลุม่พนักงานเทคโนโลยแีสดงความพอใจตอ่การเขา้ทํางานในออฟฟ�ศพรอ้มกบัทมีเมื�อ
เวลาที�พวกเขามีโปรเจคหรืองานที�ต้องทําด้วยกัน ทีมอไจล์ของเราเจอกันที�ออฟฟ�ศ
สองสามครั�งต่อสัปดาห์สําหรับการทํางานร่วมกันอย่างขะมักเขม้น

Stuti Bajaj รองประธานอาวุโสฝ�ายทรัพยากรบุคคล
Adecco Group บริษัทโซลูชั�นด้านแรงงานระดับโลก

เธอให้ความสนับสนุนการทํางานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และไอที

เมื�อ Tomilola Abiodun ร่วมงานกับ Microsoft ในตําแหน่ง cloud-com ทําหน้าที�ผู้จัดการฝ�ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์หลังจากจบหลักสูตรเรียน MBA ของเธอ พนักงานชาวไนจีเรียคนนี�ชอบที�จะทํางานในออฟฟ�ศทุก
วัน แม้ว่าเจ้านายของเธอจะบอกว่าเธอสามารถทํางานจากที�บ้านสัปดาห์ละครั�ง หรือจากที�ไหนก็ได้ในช่วงเวลา
อื�น ๆ

“ฉันพยายามทํางานจากที�บ้านสองครั�งแล้วก่อนที�วิกฤต COVID จะเกิดขึ�น แต่ก็ไม่ได้ผล” Abiodun กล่าว พอ
เกิดวิกฤตขึ�น เธอจึงตั�งโฮมออฟฟ�ศที�ดีขึ�น และตอนนี�เธอพอใจกับการทํางานจากที�บ้านทุกวันจันทร์และวัน
ศุกร์ และทํางานที�ออฟฟ�ศในวันอื�นที�เหลือของสัปดาห์ เธอยังคงต้องการชั�วโมงการทํางานที�ยืดหยุ่น 
“ฉันชอบทํางานตอนกลางคืน นั�นคือเวลาที�ฉันทํางานส่วนใหญ่ของฉันเสร็จ”
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ความต้องการความยืดหยุ่น
ในการทํางานด้านสถานที�และเวลา
ทํางานยังเป�นที�ต้องการสูง
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สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

เยอรมนี

แคนาดา

สิงคโปร์

ญี�ปุ�น

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวิสเซอร์แลนด์

ฝรั�งเศส

ความสะดวกสบายจากการทํางาน
แบบระยะไกล ปทูางไปสู่การทํางาน
ให้กับองค์กรจากประเทศอื�น ๆ
สําหรับผู้ที�มีทักษะดิจิทัล การทํางานแบบ
ระยะไกลในช่วงที�มีการระบาดใหญ่ได้เพิ�ม
ความสนใจในการทํางานทางไกลให้กับ
นายจ้างต่างชาติ โดยรวมแล้ว 68% ของ
แรงงานยุคดิจทิลักลา่ววา่พวกเขาเตม็ใจที�จะ
ทํางานทางไกลให้กับนายจ้างที�ไม่มีสถานะ
ทางกายภาพในประเทศของตน ซึ�งมากกว่า
ค่าเฉลี�ย 57% และก็ยังสูงกว่าตัวเลข 55% 
ของแรงงานยุคดิจิทัลที�พร้อมจะย้ายไป
ทํางานต่างประเทศ

ความสนใจของแรงงานยุคดิจิทัลในการจ้างงานระหว่างประเทศทางไกลนั�นไม่เจาะจง ถึงแม้ว่ามันจะไม่
เกี�ยวข้องกับการเคลื�อนไหวทางกายภาพก็ตาม แต่พวกเขาต้องการทํางานให้กับนายจ้างที�มีสํานักงานใหญ่
อยู่ในบางประเทศมากกว่าที�อื�น เมื�อพูดถึงการทํางานแบบระยะไกล สิ�งแรกที�พวกเขากล่าวถึงคือทํางานให้กับ
บริษัทที�ตั�งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามด้วยสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย บริษัทสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสิงคโปร์ก็เป�นที�น่าสนใจสําหรับแรงงานยุคดิจิทัลที�สนใจนายจ้างที�อยู่ห่างไกล

68%
แรงงานยุคดิจิทัลยินดี

ทํางานแบบระยะไกลให้กับ
องค์กรที�ไม่ได้อยู่ใน

ประเทศของตน

57%
ของพนักงานที�

จะเลือกทางเลือกนี�

ประเทศยอดนิยมที�แรงงานยุคดิจิทัลมองหาการจ้างงานแบบระยะไกล
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เทรนดสู่์การทํางานเสมอืนจรงินั�นหมายความวา่นายจา้งทั�งในองคก์รทั�วไปและภาครฐัมทีางเลอืกใหมสํ่าหรบั
การมองหาตําแหน่งที�หายาก เช่น ผู้เชี�ยวชาญ AI หรือผู้ดูแลระบบไอที เนื�องจากข้อจํากัดด้านวีซ่านั�นไม่มีผล
กับการทํางานแบบระยะไกล นายจ้างจึงสามารถสํารวจกลุ่มคนที�มีความสามารถที�แต่ก่อนอาจจะไม่น่าสนใจ

ก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาด HelloFresh บริษัทสัญชาติเยอรมันซึ�งขายชุดเตรียมอาหารไปทั�วโลก ได้ย้ายผู้มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีมาที�กรุงเบอร์ลินจากแอฟริกาใต้ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา แต่วิกฤตและการแข่งขัน
ระดับท้องถิ�นที�มีสูงสําหรับผู้มีความสามารถทําให้บริษัทเป�ดรับผู้มีความสามารถใหม่ๆมากขึ�น และก็รวมถึง
การจ้างงานทางไกล ในช่วงป� พ.ศ. 2564 พนักงานด้านเทคโนโลยีมากกว่าหนึ�งในสี�ของ HelloFresh ได้ร่วม
งานกับบริษัทผ่านทางไกลจากประเทศอื�น ข้อมูลอ้างอิงจาก Johannes Willberg หัวหน้าฝ�ายปฏิบัติการด้าน
บุคลากรของ HelloFresh คนส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าจะย้ายไปเบอร์ลิน แต่จนถึงตอนนี� พวกเขาอาจทํางาน
จากประเทศบ้านเกิดของตนได้นานถึงหกเดือน บริษัทก็ยังเป�ดโอกาสให้พนักงานที�ทํางานในกรุงเบอร์ลินได้
ทํางานในต่างประเทศหนึ�งหรือสองเดือนต่อป� “และเพื�อเจาะตลาดผู้สมัครคุณภาพที�เพิ�มขึ�น เรากําลังมองหา
วิธีการทํางานแบบระยะไกลอย่างสมบูรณ์สําหรับทีมเทคโนโลยีบางทีมในประเทศอื�น ๆ” Willberg กล่าว

ในขณะเดียวกัน การจ้างงานกลุ่มแรงงานยุคดิจิทัลจากต่างประเทศทําให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ขึ�น 
ซึ�งก็รวมไปถึง

เพื�อให้พนักงานมีความปลอดภัย และรู้สึกถูกต้อนรับโดยไม่จําเป�นว่าพวกเขาจะอยู่ที�ใดก็ตาม

การกําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน
ในภูมิภาคที�มีค่าครองชีพแตกต่างกัน 

การขยายการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล

การปรับระบบการจ่ายเงินเดือนและการ
ประกันภัย

วัฒนธรรมองค์กร

พิจารณาที�จะย้ายที�ทํางานภายใต้สถานการณ์ที�เหมาะสม“คุณยังคงต้องรู้สึกชินกับความคิด
และวัฒนธรรมของบริษัท”

Matej Hrapko วัย 41 ป� วิศวกรช่างกลจากประเทศสโลวาเกีย
ซึ�งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียและทํางานให้กับผู้ผลิตถุงลมนิรภัยที�นั�น
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ความสะดวกสบายจากการทํางาน
แบบระยะไกล ปทูางไปสู่การทํางาน
ให้กับองค์กรจากประเทศอื�น ๆ
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นิวซีแลนด์
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สวิสเซอร์แลนด์

ฝรั�งเศส

สถานที�ถูกจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที�อยากจะย้ายไปทํางานที�นั�น

ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของแรงงานยุคดิจิทัลสําหรับการทํางาน
ในต่างประเทศกําลังเปลี�ยนไป

12

เมื�อเราศึกษาเทรนด์แรงงานสําหรับผู้มีทักษะดิจิทัลในป� 2561 พบว่า 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามเป�ดรับกับ
การย้ายไปทํางานในประเทศอื�นทั�วโลก ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงนับตั�งแต่นั�นมา ส่วนหนึ�งเป�นเพราะเทรนด์ใน
ระยะยาวด้านการจํากัดการเข้าเมืองที�เข้มงวดขึ�น และนโยบายการย้ายถิ�นฐานที�เปลี�ยนแปลงไป วิกฤตด้าน
สุขภาพทั�วโลกที�เกิดจากโรคระบาดทําให้ตัวเลขลดลงอย่างมาก และสิ�งที�เราค้นพบคือแรงงานยุคดิจิทัล
จํานวนมากไม่รู้สึกว่าการย้ายไปทํางานในต่างประเทศนั�นเป�นเรื�องจําเป�น หากพวกเขาสามารถหางานที�จะมา
หาพวกเขาได้

ในการสํารวจครั�งล่าสุดของเรา มีเพียง 55% เท่านั�นของแรงงานยุคดิจิทัลที�จะย้ายไปทํางานในประเทศอื�น ถึง
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนั�นก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี�ยทั�วโลกที� 50%

ในกลุ่มคนที�เป�ดรับการย้ายไปทํางานในต่างประเทศ ประเทศปลายทางที�พวกเขาเลือกดูค่อนข้างแตกต่างไป
จากที�เคยเป�นเมื�อสองป�ก่อน ตอนนี�ประเทศแคนาดาเป�นลําดับแรกของพวกเขา ทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตกอันดับมาเป�นที�สอง รองลงมาคือออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

แรงงานยุคดิจิทัล
จํานวนน้อยลง ยินดีจะ
ย้ายไปทํางานในต่างประเทศ
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เทรนด์ที�มาแรงกว่านั�นก็คือการเกิดขึ�นของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ�กในฐานะจุดหมายปลายทางสําหรับการ
ย้ายถิ�นฐาน หลายประเทศในแถบเอเชียแปซิฟ�ก รวม
ถึงประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ
ญี�ปุ�น ได้รับความนิยมเพิ�มขึ�นตั�งแต่ป� 2018 แรงงาน
ยุคดิจิทัลมองว่าประเทศเหล่านี�มีต้อนรับมากกว่า
ประเทศอื�น ๆ และก็มีเสถียรภาพทางสังคมหรือ
เศรษฐกจิมากกวา่ แถมยงัแสดงใหเ้หน็ถงึการจดัการ
โรคระบาดได้ดีในช่วงแรก

“ผมจะไม่ย้ายไปอยู่ที�ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพราะผมมองว่าประเทศนี�ไม่ปลอดภัย และ
ป�ญหาล่าสุดกับตํารวจจะทําให้ผมไม่อยาก
ไปที�นั�น”

Cherif Ahmed Alexandre
ที�ปรึกษาระบบไอทีจากประเทศไอวอรี�โคสต์

แรงงานยุคดิจิทัลจํานวน
น้อยลงยินดีจะย้ายไปทํางาน
ในต่างประเทศ

ความนิยมที�เพิ�มขึ�นของประเทศอื�น ๆ มาจากอันดับที�ตกลงมาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั�งเศส ประเทศยอดนิยมสําหรับการทํางานในต่างประเทศที�มีอยู่มายาวนาน 
ทุกวันนี�ถูกมองว่าเป�นประเทศที�ไม่ต้อนรับบุคคลภายนอก ด้วยเหตุผลหลายประการ สิ�งนี�คือคําเตือน
สําหรับนายจ้างในประเทศเหล่านั�นให้อย่าตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าผู้ที�มีทักษะความสามารถ เช่น 
ทักษะด้านดิจิทัลจะสนใจข้อเสนอของงานที�พวกเขาจําเป�นต้องย้ายไปที�ประเทศของคุณ

กรุงลอนดอน ซึ�งเป�นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจระดับโลก ยังคงเป�นเมือง
ติดอันดับที�ผู้มีทักษะดิจิทัลพิจารณาจะย้ายถิ�นฐาน แต่ความชอบที�เปลี�ยนไป
ทําให้สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในทวีป
ยุโรปได้รับความนิยมน้อยลง ในขณะที�ความ
น่าดึงดูดใจของเมืองอื�น ๆ   ในทวีปเอเชียก็เพิ�ม
มากขึ�น.
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เปลี�ยนมุมมอง
ด้านสิ�งสําคัญในตัวงาน

ลําดับความสําคัญเปลี�ยนไป แต่สมดุลระหว่างชีวิตกับงานยังเป�นที�หนึ�ง
จัดอันดับตามความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบงานต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
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ความสัมพันธ์ที�ดีกับผู้ร่วมงาน

ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน

ความสัมพันธ์ที�ดีกับหัวหน้างาน

ความมั�นคงทางการเงินของบริษัทนายจ้าง

ตัวงานที�น่าสนใจ

ความภาคภูมิใจกับงาน

สร้างสรรค์สิ�งแวดล้อมนวัตกรรม
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ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในช่วงสองป�ที�ผ่านมาอาจจะเป�นตัวเปลี�ยนสถานที�และวิธีการทํางานของแรงงานยุค
ดิจิทัล คุณลักษณะของงานมากมายที�พวกเขาสนใจก็ยังคงเป�นเหมือนเดิม หนึ�งในสิ�งสําคัญอันดับแรกคือ
การรักษาความสมดุลของการทํางานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา สิ�งเดียวที�ถูกยกออกมาในช่วงวิกฤตไม่ว่า
พนักงานนั�นจะมาจากที�ไหนก็ตาม 

แม้จะมีการเปลี�ยนจากการประชุมแบบตัวต่อตัวเป�นการประชุมเสมือนจริงแล้วก็ตาม แต่แรงงานยุคดิจิทัลก็
ใหค้วามสําคญักบัความสัมพันธท์ี�ดีกบัเพื�อนรว่มงานและผูจ้ดัการมากกวา่ในอดตี และการไดร้บัการยอมรบัใน
สิ�งที�พวกเขาทํา มันเป�นเรื�องเตือนใจสําหรับผู้จัดการที�จะต้องพยายามรับทราบและชื�นชมผู้พวกเขา ซึ�งก็รวม
ไปถึงผู้ที�ทํางานแบบระยะไกล หรือทํางานตามกําหนดเวลาที�ทําให้พวกเขาต้องอยู่นอกออฟฟ�ศมากกว่า

14การสํารวจและวิเคราะห์พนักงาน 9,864 คนในสายงานดิจิทัลผ่านทางเว็บที�เป�นกรรมสิทธิ�ของ BCG/The Network ในป� 2020 

ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนที�มีทักษะดิจิทัล



กรุงลอนดอน
ยังคงเป�นที�หนึ�ง
ความชอบที�เปลี�ยนไปของแรงงานยุคดิจิทัลส่งผลต่อความนิยมของเมืองใดเมืองหนึ�ง
และบางประเทศ

กรุงลอนดอนยังคงเป�นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ สําหรับผู้มีทักษะด้านดิจิทัลที�จะพิจารณาย้ายไป
ทํางานในเมืองอื�นเพื�อทํางาน (ดูรายงาน) ในฐานะที�เป�นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกและเป�นฐานหลัก
สําหรับธุรกิจและวัฒนธรรม กรุงลอนดอนดึงดูดกลุ่มผู้อพยพหลากหลายกลุ่มที�ย้ายมาทํางานที�นั�นมาเป�น
เวลานาน เมืองนี�ยังคงเป�นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Commonwealth 54 ประเทศ ซึ�งหลายแห่งเคย
เป�นส่วนหนึ�งของสหราชอาณาจกัร เป�นอกีหนึ�งคําอธบิายสําหรบัจดุหมายปลายทางที�ไดร้บัความนยิมสําหรบั
การทํางานในต่างประเทศ

เมืองต่าง ๆ ในทวีปเอเชียได้รับความนิยมมากขึ�นตั�งแต่ป� 2561 ซึ�งเป�นผลมาจากความนิยมโดยรวมที�เพิ�มขึ�น
ของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟ�กสําหรับการย้ายไปทํางานในต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์เป�นเมืองที�ได้รับ
ความนิยมสูงสุดเป�นอันดับสองสําหรับการทํางานในต่างประเทศ ความเชื�อมั�นที�ได้รับอิทธิพลจากความ
พยายามของประเทศในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลและสนับสนุนดิจิทัลอย่างเห็นได้ชัด กรุงโตเกียวยังอยู่ใน
อันดับที�สูงกว่าที�เคยเป�นมา และเป�นครั�งแรกที�กัวลาลัมเปอร์ ป�กกิ�ง และโซล ติดอันดับ 30 ของเมืองที�ได้รับ
ความนิยมสูงสุดของแรงงานยุคดิจิทัลสําหรับการย้ายถิ�นฐาน

152020 BCG/The Network proprietary web survey and analysis of 9,864 workers in digital fields.

ยินดีที�จะย้ายไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เฉพาะอย่างยิ�งเมืองป�กกิ�ง โดยถูกเรียกว่า 
"เมืองแห่งนวัตกรรม"

Alexandre ที�ปรึกษาด้านไอที
จากประเทศไอวอรี�โคสต์



หลายเมืองในแถบตะวันออกกลางก็ได้รับความนิยมสําหรับผู้มีทักษะดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมืองดูไบและ
อาบูดาบี ซึ�งได้ป�นสูงขึ�นในการจัดอันดับ

ในทวีปยุโรป กรุงเบอร์ลินและอัมสเตอร์ดัมยังคงได้รับความนิยม แต่ความสนใจของแรงงานยุคดิจิทัลในการ
ย้ายไปเมืองบาร์เซโลนาและปารีสลดลง ซึ�งก็เป�นกรณีเดียวกับของนิวยอร์กเช่นกัน ซึ�งในขณะที�ทําแบบ
สํารวจของเราก็ยังคงประสบป�ญหาด้านสุขภาพและผลกระทบทางสังคมจากการโรคระบาด

เมืองที�น่าดึงดูดที�สุดสําหรับผู้มีทักษะด้านดิจิทัล
จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที�ยินดีจะย้ายไปแต่ละเมือง

กรุง
ลอนดอน สิงคโปร์ อัมสเตอร์ดัม เบอร์ลิน โตเกียว ดูไบ นิวยอร์ก ซิดนีย์ อาบูดาบี บาร์เซโลน่า
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5916641380

เมลเบิร์น11

ลอสแอนเจลิส12

โทรอนโต13

แวนคูเวอร์14

ซูริค15

กัวลาลัมเปอร์16
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ซานฟรานซิสโก18

ป�กกิ�ง19

ซิลิคอนแวลลีย์20
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เวียนนา22

โคเปนเฮเกน23

โซล24

มิวนิก25

บรัสเซลส์26

เจนีวา27

สตอกโฮล์ม28

ออสโล29

มอนทรีออล30

ชื�อเมืองใหม่ที�ติดท็อป 30 ในการจัดอันดับครั�งนี� อันดับที�มีการเปลี�ยนแปลงจากป� 2018-2020

“ในชว่งเริ�มของอาชพีการงานของฉัน ฉนัคดิว่าสิ�งที�สําคญัที�สุดของงานคอืโครงการและประเดน็
ที�คุณทํางาน ต่อมา ฉันเข้าใจดีว่าการทํางานในสภาพแวดล้อมที�ดีที�สุดกับทีมที�ยอดเยี�ยมนั�นอัน
ที�จริงแล้วคือสิ�งที�สําคัญที�สุด”

Manuel Milliery ผู้ประกอบการในปารีส
ที�ลาออกจากงานด้านเทคโนโลยีช่วงโรคระบาดเพื�อเริ�มบริษัทบรรจุภัณฑ์สะอาด 
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นอกเหนือจากสิ�งที�จับต้องไม่ได้ในที�ทํางาน ป�จจัยของงานที�เป�นรูปธรรมอย่างหนึ�งที�มีค่ามากขึ�นคือ ค่า
ตอบแทนทางการเงนิ สําหรบัผูม้ทัีกษะดา้นดจิทิลั การทําเงนิใหเ้พียงพอและทํางานใหก้บันายจา้งที�มฐีานะการ
เงินมั�นคงนั�นถือเป�นหนึ�งในป�จจัยที�ได้รับการมองหามากที�สุด ไม่น่าแปลกใจเลยเมื�อพิจารณาถึงผลกระทบ
ของโรคระบาดใหญ่ที�มีต่อองค์กรต่าง ๆ ทั�วโลก และก็เข้าใจได้ว่าความต้องการของผู้คนสําหรับรายได้ที�
มั�นคงเพื�อให้อยู่รอดไปกับวิกฤต

เงินเดือนสําหรับงานที�เกี�ยวข้องกับดิจิทัลนั�นค่อนข้างสูงเมื�อเทียบกับตําแหน่งงานอื�น ๆ และพวกเขาก็มีการ
แข่งขันกันมากขึ�นเมื�อนายจ้างเริ�มกลับมาจ้างงานอีกครั�ง

ป�จจยัดา้นงานอยา่งหนึ�งที�ยงัคงเหมอืนเดมิในชว่งสองป�ที�ผา่นมาคอืการใหค้วามสําคญัตอ่งานที�นา่สนใจของ
พนักงานดิจิทัล ผู้มีทักษะด้านดิจิทัลจัดอันดับงานน่าสนใจผ่านความท้าทายหรืองานที�จูงใจสูง โดยให้ความ
สําคัญมากกว่ากลุ่มพนักงานที�ไม่ได้อยู่ในสายดิจิทัล Garelik จาก The Estée Lauder Companies กล่าวถึง
คําถามเกี�ยวกับ “ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีลํ�าสมัย” ที�ผู้คนสามารถคาดหวังได้ว่าจะร่วมงานด้วย มักมีขึ�นใน
การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานดิจิทัล

และจากข้อมูลของ Szabó การที�องค์กรไม่สามารถรับประกันได้ว่าพนักงานสามารถทํางานกับฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีล่าสุดได้ "อาจจะเป�นตัวทําลายข้อตกลง"

ลําดับความสําคัญที�แรงงานยุคดิจิทัลให้ความสําคัญในความก้าวหน้าของอาชีพของตน ตลอดจนการเรียน
รู้และการพัฒนาลดลงเล็กน้อยในช่วงป� 2561 ถึง 2563 แต่ก็ยังคงเป�นหนึ�งในป�จจัยงานที�พวกเขาให้ความ
สําคัญ

ถึงอย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนนั�นไม่ใช่แค่เงินเดือน 
องค์กรต่าง ๆ อาจดึงดูดผู้มีทักษะด้านดิจิทัลให้
ทํางานกับองค์กรต่อไปด้วยป�จจัยอื�น

“แรงงานยุคดิจิทัลที�มีข้อเสนอเพียง
ขอ้เดยีวกม็กัจะมองหาสิ�งที�ดีกวา่ กอ่นเกดิ
โรคระบาด ผู้สมัครมักจะมีข้อเสนอจาก 4 
หรือ 5 ที� แต่ตอนนี�พวกเขามีข้อเสนอมาก
ถึง 20 หรือ 25 ที�” 

ผู้สมัครดิจิทัลใส่ใจกับสิ�งจูงใจระยะยาวเป�นอย่างมาก เช่น สิทธิพิเศษในการซื�อ/ขายหุ้น เป�นตัว
บ่งบอกถึงความเป�นเจ้าของและความไว้วางใจ และก็ยังทําให้พวกเขารู้สึกเป�นส่วนหนึ�งของ
บริษัท

Szabó ผู้อํานวยการแผนกรางวัล OLX Group
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“แรงงานยุคดจิทิลัจํานวนมากไมรู่สึ้กวา่การยา้ยไปทํางานในตา่งประเทศนั�นเป�นเรื�องจําเป�น หาก
พวกเขาสามารถหางานที�จะมาหาพวกเขาได้”

Bajaj จาก Adecco Group ซึ�งทํางานแบบตัวต่อตัวกับพนักงานด้านเทคนิค
เพื�อคิดขั�นตอนถัดไปที�มีความเหมาะสมที�สุดสําหรับความต้องการในอาชีพการงานของพวกเขา

67%
ของแรงงานยุคดิจิทัลต้องการที�จะเดินทางไปทํางาน
ในต่างประเทศในป� 2561

55%
ของแรงงานยุคดิจิทัลต้องการที�จะเดินทาง
ไปทํางานในต่างประเทศในป�จจุบัน

50%
ของพนักงานในทุกตําแหน่งงานต้องการ
ที�จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศในป�จจุบัน
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ประเด็นด้านสังคม
มีความสําคัญต่อผู้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเพิ�มมากขึ�น
การระบาดใหญ่ไม่ได้เป�นเพียงวิกฤตเดียวที�โลกต้องเผชิญในช่วงที�ผ่านมา ในหลายป�ที�ผ่านมาก็มีการ
เคลื�อนไหวของ #MeToo การประท้วงเรื�อง Black Lives Matter ความวุ่นวายทางการเมือง ไฟป�าที�เกิดขึ�น
ในหลายทวีป และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื�น ๆ ทําให้ผู้หางานปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมในสถานที�ทํางานมากขึ�น 
รวมถึงจุดยืนที�นายจ้างมีกับประเด็นเหล่านี�

ผู้มีทักษะด้านดิจิทัลใส่ใจกับสิ�งที�เกิดขึ�นบนโลก โดยส่วนใหญ่ 61% (69% ของผู้ที�มีอายุ 30 ป�หรือตํ�ากว่ากล่าว
ว่าประเด็นที�เกี�ยวข้องกับความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงานมีความสําคัญต่อพวกเขามากขึ�น
ในป�ที�ผ่านมา ความถูกต้องมีความสําคัญมากพอที�ครึ�งหนึ�งของกลุ่มผู้มีทักษะดิจิทัลทั�วโลก (53% ของคน
ทํางานดิจิทัลอายุ 30 ป�และน้อยกว่า) จะแยกตัวออกจากบริษัทหางานที�มีความเชื�อเกี�ยวกับความหลากหลาย
และความเท่าเทียมของพนักงานไม่ตรงกับของตนเอง

Garelik จากบริษัท Estée Lauder เห็นด้วยว่าความหลากหลายของพนักงานมีความสําคัญต่อผู้มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีมากขึ�น ในป� 2564 หัวหน้าเจ้าหน้าที�สารสนเทศของบริษัทได้ร่วมก่อตั�ง TechPACT ซึ�งเป�นกลุ่ม
ผู้นําด้านเทคโนโลยีระดับโลกด้วยความมุ่งมั�นที�จะสร้างโอกาสมากขึ�นสําหรับกลุ่มผู้มีความสามารถที�หลาก
หลายซึ�งสนใจในด้านไอที และอาชีพด้านดิจิทัลอื�น ๆ 

ประเด็นระดับโลกที�มีความสําคัญต่อผู้มีทักษะด้านดิจิทัล
ความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน

61% 50%

ประเด็นด้านความหลากหลายและ
ความเท่าเทียมของพนักงาน
กลายเป�นเรื�องสําคัญมาก

ในป�ที�ผ่านมา

จะปฏิเสธองค์การที�มีค่านิยมไม่ตรง
กับความเชื�อของพวกเขาในด้าน

ความหลากหลายและความเท่าเทียม
ของพนักงานเวลาที�หางาน

61% 48%

ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม

ประเด็นด้านความหลากหลายและ
ความเท่าเทียมของพนักงาน
กลายเป�นเรื�องสําคัญมาก

ในป�ที�ผ่านมา

จะปฏิเสธองค์การที�มีค่านิยมไม่ตรง
กับความเชื�อของพวกเขาในด้าน

ความหลากหลายและความเท่าเทียม
ของพนักงานเวลาที�หางาน
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ความยึดมั�นของแรงงานยุคดิจิทัลที�มีต่อความถูกต้องนั�นแข็งแกร่งพอ ๆ กับจุดยืนของพวกเขาในประเด็น
ด้านสิ�งแวดล้อม มากกว่า 60% ของพนักงานดิจิทัลทั�งหมด เห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นเรื�องความรับผิดชอบ
ต่อสิ�งแวดล้อมมีความสําคัญมากขึ�นในป�ที�ผ่านมา ซึ�งเป�นความรู้สึกที�ถูกแชร์ถึง 2 ใน 3 โดยกลุ่มแรงงานยุค
ดิจิทัลที�มีอายุ 30 ป�และน้อยกว่า เกือบครึ�งหนึ�งของพนักงานดิจิทัลทั�งหมด (48%) และ 50% ของพนักงาน
ที�รุ่นใหม่จะไม่ทํางานกับนายจ้างที�มีนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมไม่ตรงกับความเชื�อส่วนตัวของพวกเขา

Milliery เจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพด้านบรรจุภัณฑ์สะอาดในกรุงปารีส เห็นด้วยว่าบริษัทต่างๆ สามารถทํา
กําไรให้กับตนเอง และช่วยเหลือโลกให้ดีขึ�นผ่านการให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ�งแวดล้อมมากขึ�น

“ที�บริษัท The Estée Lauder ความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน และความ
เสมอภาคเป�นส่วนสําคัญของค่านิยมและสิ�งที�องค์กรยึดมั�น ซึ�งก็เป�นตัวสร้างความแตกต่าง
ในด้านการดึงดูดกลุ่มผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีที�คํานึงถึงป�ญหาสังคม รวมถึงทัศนคติและ
พื�นเพที�หลากหลาย”

Garelik จากบริษัท Estée Lauder

“เรามีป�ญหาของอากาศที�เรา
หายใจในเมืองของเราที�เกิดขึ�น
จริง บริษัทต่าง ๆ ควรเปลี�ยน
โฟกัสไปที�การแก้ไขป�ญหาสิ�ง
แวดล้อม”

Milliery เจ้าของบริษัท
สตาร์ทอพัดา้นบรรจุภณัฑ์

สะอาดในกรุงปารีส 

20

ประเด็นด้านสังคม
มีความสําคัญต่อผู้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเพิ�มมากขึ�น

กรุงลอนดอนยังคงเป�นที�หนึ�ง

การสํารวจและวิเคราะห์พนักงาน 9,864 คนในสายงานดิจิทัลผ่านทางเว็บที�เป�นกรรมสิทธิ�ของ BCG/The Network ในป� 2020 



การตามให้ทันของระบบ
การทํางานอัตโนมัติและการเรียนรู้
บางคนอาจคดิวา่แรงงานยคุดจิทิลัไมค่ํานงึถงึผลกระทบของระบบอตัโนมตัทิี�จะเข้ามาแทนที�งานของพวกเขา
เนื�องด้วยทักษะและความเชี�ยวชาญของพวกเขา แต่ในทางตรงกันข้ามนั�น เราพบว่าสัดส่วนของแรงงานยุค
ดิจิทัลที�กังวลว่างานของตนมีความเสี�ยงอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มคนที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญประเภทอื�น

42 % ของแรงงานยุคดิจิทัลกล่าวว่าพวกเขามีความกังวลเกี�ยวกับผลกระทบของระบบอัตโนมัติต่องานของ
พวกเขามากขึ�น เปรียบเทียบกับ 48% ของคนทํางานในด้านการเงินและการตรวจสอบ 43% ในสายงาน
ทรัพยากรบุคคล และ 41% ในสายงานสื�อและสารสนเทศ

นอกเหนือจากความกังวลว่าวันหนึ�งอัลกอริธึม หุ่นยนต์ หรือซอฟต์แวร์ขั�นสูงที�พัฒนาขึ�นจะเข้ามาแทนที�พวก
เขาแล้ว แรงงานยุคดิจิทัลอาจจะรู้สึกเครียดจากจากที�พวกเขาต้องติดตามและเขาใจในเทคโนโลยีที�กําลัง
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ�งมันเป�นสิ�งจําเป�นสําหรับงานของพวกเขา

ผูท้ี�มทีกัษะดา้นดจิทิลัจะจดัการกบัความกงัวลผา่นการพัฒนาและลงทนุในทกัษะของพวกเขา บวกกบั
เพิ�มความยืดหยุ่นด้านความคาดหวังในอาชีพ กลุ่มคนส่วนใหญ่ (68%) กล่าวว่าพวกเขาลงทุนใช้
เวลาเป�นอย่างมากในการเรียนรู้ทักษะใหม่ โดยใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามสัปดาห์ต่อป�เพื�อ
พัฒนาทักษะของพวกเขา

"ผู้ที�มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชั�นแนวหน้ารู้ว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ และทักษะของพวกเขา
จะล้าสมัยโดยเฉลี�ยในเวลาประมาณ 18 เดือน ดังนั�นพวกเขาจึงต้องอัปเดตทักษะและความรู้
ของพวกเขาอย่างต่อเนื�อง เราไม่จําเป�นต้องจัดระเบียบการเรียนรู้ของพวกเขามากเกินไป 
แค่ทําให้แน่ใจว่าพวกเขามีพื�นที�และช่องว่างสําหรับสิ�งนี�”

Szabó ผู้บริหารของ OLX Group
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เมื�อพูดถึงเรื�องการเรียนรู้ ผู้ที�มีทักษะด้านดิจิทัลชอบการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั�งในเรื�องการฝ�กทักษะ
ใหม่ ๆ  ในเวลาทํางาน หรือการเรียนออนไลน์ สัดส่วนของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลที�ชอบเรียนรู้ทางออนไลน์เพิ�มขึ�น
อย่างมากจากป� 2561 เป�น 65% และยังมีตัวเลขที�สูงกว่าถึง 48% ในผู้ที�ไม่ได้อยู่ในสายงานดิจิทัล ซึ�งอาจเป�น
เพราะลักษณะงานของพวกเขาทําให้คนมีทักษะด้านดิจิทัลรู้สึกว่าการเรียนรรู้ออนไลน์นั�นสะดวกสบายกว่า

สถาบันการศึกษาออนไลน์
(รวมถึงคอร์สดิจิตอล

และ MOOCs)

การจัดอันดับ
ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

65%
58%

65%
46%

46%
31%

33%
26%

33%
19%

12%
4%

75%
77%

การสอนงานขณะปฏิบัติงาน
(รวมถึงการสอนแบบโค้ช

และการหมุนเวียนเปลี�ยนงาน)

2

3

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

1

การประชุมและสัมมนา

4

สถาบันการศึกษาแบบดั�งเดิม
(ยกตัวอย่างเช่น

ปริญญาหรืออาชีวะศึกษา)

5

แอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ

6

โปรแกรมการเรียนรู้
ที�ทางรัฐบาลมีไว้ให้

7

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองและออนไลน์มีความ
น่าดึงดูดมากยิ�งขึ�น
เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที�ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื�อพัฒนาและฝ�กทักษะของพวกเขา

หมายเหตุ: MOOCs = แหล่งรวมคอร์สเรียนรู้ออนไลน์แบบเป�ดขนาดใหญ่
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วิธีดึงดูดและรักษา
แรงงานยุคดิจิทัล
วิกฤต COVID ได้เปลี�ยนแปลงอํานาจความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับผู้มีทักษะด้านดิจิทัล องค์กรต่าง ๆ 
จําเป�นต้องมีพนักงานดิจิทัลมากขึ�นกว่าเดิมเพื�อเร่งการเปลี�ยนผ่านองค์กรไปสู่การดําเนินงานและ
กระบวนการที�ทันสมัย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที�มีทักษะกลุ่มนี�ก็มีทางเลือกของงานมากขึ�น รวมไปถึงโอกาสใน
การทํางานแบบระยะไกลให้กับนายจ้างทั�งในและนอกประเทศ ทําให้ผู้มีทักษะด้านดิจิทัลอยู่ในจุดที�น่าอิจฉา และ
ก็ทําให้นายจ้างต้องดิ�นรนเพื�อปรับตัวเพื�อให้สามารถรักษากลุ่มผู้มีทักษะเหล่านี�ของตนเองไว้ให้ได้

สําหรับการดึงดูดแรงงานยุคดิจิทัลที�พวกเขาต้องการสําหรับอนาคต องค์กรต่าง ๆ จําเป�นต้องใช้การ
วางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ์เพื�อทําความเข้าใจความต้องการสําหรับในป�จจุบันและอนาคต บวกกับการ
พัฒนาทางกลยุทธ์สําหรับผู้มีทักษะด้านดิจิทัล หลังจากวางแผนจุดนี�แล้ว พวกเขาก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่า
จะสร้าง ซื�อ หรือยืมเพื�อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

ไม่ว่าพวกเขาจะสร้าง ซื�อ หรือยืมผู้มีทักษะด้านดิจิทัลมาก็ตาม นายจ้างไม่ควรมองข้ามความสําคัญในเรื�อง
ของสิ�งสําคัญที�แรงงานยุคดิจิทัลเน้นยํ�า เช่น ประเด็นสังคม สิ�งแวดล้อม และค่านิยมส่วนบุคคล  องค์กรจะ
ต้องคํานึงถึงหัวข้อเหล่านี� และวางตําแหน่งจุดยืนที�ชัดเจนเพื�อเชื�อมโยงกับคุณค่าที�พนักงานให้ความสําคัญ 
ถ้าหากทําเช่นนั�น พวกเขาก็อาจจะดึงดูดคนมีทักษะดิจิทัลที�เคยมองข้ามองค์กรของพวกเขาไปก็ได้
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เมื�อพูดถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์กรต่าง ๆ ควรยอมเสียการควบคุมบางส่วนให้กับ
พนักงานกลุ่มนี� เพราะพวกเขาชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น The 
Adecco Group ให้งบประมาณกับพนักงานสายดิจิทัลในการใช้จ่ายบนหลักสูตรหรือการ
ฝ�กอบรมตามที�พวกเขาเห็นสมควร การเป�ดโอกาสให้ผู้มีทักษะด้านดิจิทัลได้มีด้วยตัวเลือกด้าน
พัฒนาทักษะทําให้องค์กรมีโอกาสเน้นยํ�าถึงคุณค่าที�พนักงานกลุ่มนี�ให้ความสําคัญ ได้แก่ การ
เรียนรู้และการฝ�กอบรมทักษะ และโอกาสสําหรับการพัฒนาอาชีพ

โปรแกรมการสร้างทักษะใด ๆ ก็ตามควรได้รับการออกแบบเพื�อให้มีขีดความสามารถที�
ต้องการ ด้วยต้นทุนและความเร็วที�เหมาะสม องค์กรสามารถให้การฝ�กอบรมทักษะผ่านห้องเรียน
ออนไลน์ และเครื�องมือดิจิทัลอื�น ๆ ที�เป�นประโยชน์กับพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่สําหรับผู้มี
ทักษะด้านดิจิทัลเท่านั�น และองค์กรก็ควรนําการเรียนรู้ผสมผสานเข้าไปในงานประจําวัน การวิจัย
ของเราก่อนหน้านี�ชี�ให้เห็นว่าวิธีเรียนรู้ทักษะใหม่ที�ดีที�สุดคือการใช้ทักษะเหล่านี�ทุกวัน

68%
ของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลใช้เวลา

อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์
หรือมากกว่าต่อป�ในการพัฒนา

ทักษะของพวกเขา

42%
ของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลมีความ
กังวลมากขึ�นเกี�ยวกับผลกระทบ

ของระบบอัตโนมัติ
ต่องานของพวกเขา

60%
ของผู้มีทักษะด้านดิจิทัลจะยอมฝ�ก

ทักษะในบบทบาทงานใหม่
เพื�อให้ยังสามารถแข่งขันได้

สร้างความสามารถ
เพิ�มศักยภาพสูงสุดให้กับพนักงานผ่านการพัฒนาทักษะเดิม และการสร้างทักษะใหม่

การวเิคราะหข์อ้มลูกบัความตอ้งการของบคุลากรนั�นจะชว่ยองคก์รให้สามารถทําความเขา้ใจสิ�ง
ที�เหมอืนกนัระหวา่งโปรไฟลง์านตา่งๆ และกําหนดไดว้า่พนกังานไหนที�สามารถเพิ�มทกัษะให้อยูใ่น
ตําแหน่งดิจิทัลที�เป�นที�ต้องการได ้ เมื�อพวกเขาพิจารณาว่าพนักงานคนไหนควรพัฒนาทักษะเดิม
หรือสร้างทักษะใหม่ องค์กรต่าง ๆ  ไม่ควรมองข้ามกลุ่มพนักงานที�ไม่มีทักษะด้านดิจิทัล ข้อมูลของ
เราชี�ให้เห็นว่าพนักงานในสายอาชีพอื�นก็มีความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื�อก้าวสู่
ตําแหน่งงานที�เกี�ยวเนื�องกับดิจิทัล
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ทําองค์กรให้กลายเป�น "ผู้ว่าจ้าง" ที�น่าดึงดูด 
ที�มีความน่าสนใจยิ�งขึ�น คุณไม่จําเป�นต้องเป�นบริษัททางด้านเทคโนโลยีเพื�อดึงดูดผู้มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี

องคก์รตา่งๆ สามารถกลายเป�นแมเ่หลก็ดงึดดูแรงงานยคุดจิทิลัไมว่า่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมไหน
ก็ตาม ผ่านการยอมรับวิธีการทํางานแบบใหม่ เรารู้ดีว่าแรงงานยุคดิจิทัลนั�นให้ความสําคัญกับ
ความยืดหยุ่น ความสมดุล และการมองเห็นคุณค่าในสิ�งที�พวกเขาทํา นายจ้างต้องให้อิสระมาก
ที�สุดเท่าที�เป�นไปได้ในเรื�องเวลา สถานที� และวิธีการทํางาน และต้องแน่ใจว่าองค์กรสนับสนุนความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทํางานสําหรับพนักงาน ซึ�งอาจจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรและรูป
แบบการทํางาน มากไปกว่านี� องค์กรต่าง ๆ อาจจําเป�นต้องฝ�กสอนกลุ่มผู้นําเกี�ยวกับวิธีจัดการ
พนักงานจากระยะไกล และการดูแลงานโดยตรงในลักษณะที�สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลส่วนบุคคล 
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเป�าหมาย

อีกหนึ�งวิธีเพื�อให้นายจ้างกลายเป�นเป�นแม่เหล็กดึงดูดผู้มีทักษะดิจิทัลคือการเสนองานที�น่า
สนใจ เราทราบดีว่าแรงงายุคดิจิทัลให้ความสําคัญในด้านนั�นกับงานของตน งานที�น่าสนใจไม่ได้
จํากัดอยู่แค่การเป�ดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เครื�องมือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและดีที�สุด แต่มันอาจจะ
หมายถึงการให้โอกาสพวกเขาทํางานในโปรเจคที�มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ “เราพบว่า ผู้สมัคร
รู้สึกชื�นชอบในโอกาสการสร้างสิ�งใหม่ร่วมกัน การเริ�มใช้ระบบใหม่ และการช่วยให้องค์กรเปลี�ยน
แปลงเป�นองคก์รดา้นดจิทิัลมากขึ�น แทนที�จะเป�นแคส่่วนหนึ�งของเครื�องจกัรที�ทํางานไดด้ใีนบรษัิท
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่” Bajaj ผู้บริหาร Adecco Group กล่าว

ถา้องคก์รตอ้งการเป�ดรบัพนกังาน องคก์รตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการแสวงหาผูม้คีวามสามารถใน
พื�นที�ที�ถูกมองข้าม หรือพื�นที�ใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Estée Lauder ได้เป�ดศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลในประเทศโรมาเนียเพื�อเข้าถึงตลาดใหม่ของกลุ่มผู้สมัครคุณภาพ ในทํานองเดียวกัน เพื�อ
หลีกเลี�ยงการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีที�ร้อนแรงในกรุงลอนดอนและเมืองซูริก Adecco Group 
ได้สร้างศูนย์กลางเทคโนโลยีในกรุงปรากและเบอร์ลิน สิ�งที�ได้เป�นโบนัสเพิ�มเติมคือ องค์กรได้จ้าง
งานผู้สมัครคุณภาพจากบริษัทสตาร์ทอัพที�นั�นที�อาจจะไม่ได้ทํากําไรในช่วงวิกฤต

องค์กรสามารถจ้างพนักงานที�อยู่ห่างไกลในประเทศอื�น ๆ ได้ตามความเหมาะสม พวกเขา
สามารถเริ�มต้นจากประเทศที�พวกเขามีบริษัทนิติบุคคลตามกฎหมายอยู่แล้ว และโฟกัสในตําแหน่ง
งานที�ต้องใช้ในทักษะเฉพาะ

อกีทางเลอืกหนึ�งคอืใหก้ารสนบัสนนุพนักงานที�ตอ้งการยา้ยไปต่างประเทศและทํางานแบบระยะ
ไกล  ในช่วงฤดูร้อนป� 2564 Facebook ได้กล่าวว่าพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถย้าย
ไปทํางานที�ประเทศแคนาดาได้ และพนักงานจากพื�นที�ต่าง ๆ ทั�วโลกสามารถย้ายไปสหราช
อาณาจักรได้ บริษัทคาดว่าจะขยายทางเลือกสําหรับการทํางานแบบระยะไกลในต่างประเทศในป� 
2565 ใน 7 ประเทศทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศในทวีแอฟริกาที�บริษัทดําเนินการอยู่ และ
มีความต้องการพนักงานสูง
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ยืมผู้มีทักษะความสามารถ 
สร้างเครือข่ายของผู้ทําสัญญา พนักงานชั�วคราว และเอเจนซี�

องคก์รตา่งพึ�งพาหนว่ยงานจดัหาพนกังานภายนอกมาเป�นเวลานานเพื�อคน้หาและจา้งผูม้คีวาม
สามารถเมื�อจําเป�น แต่ป�จจุบันนี�ก็มีตัวเลือกใหม่ ซึ�งก็รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการ
จัดหางานให้กับกลุ่มพนักงานดิจิทัลที�กําลังเป�นที�ต้องการ องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีความรอบรู้ใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี� เพื�อใช้ประโยชน์สําหรับการมองหากลุ่มคนที�มีความสามารถเฉพาะหรือ
ตําแหน่งงานบางตําแหน่ง

การทํางานกับผู้มีทักษะที�มีตามความต้องการสูงเมื�อเทียบกับในอดีตทําให้องค์กรต้องปรับ
เปลี�ยนวัฒนธรรมและรูปแบบความเป�นผู้นํา ระดับผู้จัดการอาจจะต้องเรียนรู้ที�จะทํางานกับผู้มี
ทักษะความสามารถจากภายนอกผ่านความไว้วางใจ และต้องจัดการโดยเน้นผลงานและตัวงาน 
มากกว่าบทบาทและตําแหน่งงาน พนักงานอาจจะต้องเรียนรู้วิธีทํางานในทีมที�ผสมผสานคนมี
ทักษะทั�งจากภายในและภายนอก เพื�อช่วยให้พนักงานทํางานได้รวดเร็วขึ�น องค์กรต่าง ๆ  อาจต้อง
เปลี�ยนไปใช้โซลูชันการจ่ายเงินเดือน ภาษี และการบริหารที�แตกต่างกันเพื�อรองรับพนักงานที�
กําลังเป�นที�ต้องการ

กลุ่มผู้มีทักษะด้านดิจิทัลคือผู้สร้างเทรนด์ วิศวกรซอฟต์แวร์เป�นคนกลุ่มแรกที�ใช้
วธิกีารทํางานแบบอไจล ์(การทํางานแบบคลอ่งตวั) ซึ�งกลายมาเป�นวธิกีารทํางาน
ที�แพร่หลายในองค์กรทั�วโลกและในแทบทุกอุตสาหกรรม สิ�งที�แรงงานยุค
ดิจิทัลในป�จจุบันต้องการ สิ�งพวกเขาให้คุณค่าเกี�ยวกับงาน สภาพ
แวดล้อมในการทํางานและนายจ้าง แสดงให้เห็นว่าพวกเขากลุ่มผู้มี
ทักษะอื�นกําลังไปในทิศทางไหน องค์กรที�เข้าใจสิ�งนี�และดําเนินการ
ตามนั�นจะไดร้บัชยัชนะเป�นสองเท่า นั�นกค็อืการคน้พบผูม้ทีกัษะ
ที�จําเป�นมากในตอนนี� และเการตรียมพวกเขาให้พร้อม
สําหรับอนาคต
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วิธีการ
BCG และ The Network ร่วมกับหลายองค์กรในเครือของ The Network 
ได้ดําเนินการสํารวจซึ�งเป�นพื�นฐานของรายงานนี�ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 ทั�งหมด 

27BOSTON CONSULTING GROUP    X    THE NETWORK

208,807 คน ใน 190 ประเทศที�เข้าร่วม

จากตัวเลขทั�งหมดนี� ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 9,900 คนทํางานในสาขาดิจิทัล ซึ�งรวมไปถึง

ไอที และเทคโนโลยีดิจิไทเซชั�น ระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที�ถูกรวบรวมจากการสํารวจนี� รวมถึงสัญชาติของพนักงานและตําแหน่งงาน ซึ�งทําให้สามารถ
วิเคราะห์ทัศนคติของพวกเขาตามป�จจัยต่าง ๆ ที�กําหนดได้ BCG ยังได้ดําเนินการติดตามผลการสัมภาษณ์
ผ่านช่องทาง Zoom กับผู้ตอบแบบสอบถามที�ได้รับคัดเลือกจากทั�วโลก รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําด้าน
การจัดหาบุคลากร และจัดการผู้มีทักษะด้านดิจิทัล

ผลการสํารวจได้รับการประกาศในรายงานหลายฉบับที�ระบุถึงรายละเอียดผลกระทบที�เกิดขึ�นจากวิกฤต 
COVID ที�ได้เปลี�ยนความชอบของพนักงานในด้านการเคลื�อนย้ายบุคลากรแบบภายภาพและเสมือนจริง วิธีที�
พวกเขาต้องการทํางาน และความเต็มใจที�จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และเปลี�ยนอาชีพเพื�อให้พวกเขาสามารถ
แข่งขันได้

74%

24%

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 25 ถึง 40 ป� และ 88% มีวุฒิ
ปริญญาตรีขึ�นไป

แบบสํารวจคําถาม 40 ข้อได้นําทัศนคติของกลุ่มพนักงานในหัวข้อต่าง ๆ ออกมา 
ซึ�งก็รวมถึงความเต็มใจที�จะทํางานในต่างประเทศ ประเทศอื�น ๆ ที�ไม่ใช่ประเทศ
ของตนเองที�พวกเขาต้องการย้ายไปทํางานมากที�สุด และผลกระทบของวิกฤต 
COVID-19  ที�มีต่องานที�พวกเขาชอบ การจ้างงาน และความเต็มใจที�จะเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ 
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เพื�อให้เราเป�นส่วนหนึ�งในการวางแผนด้านกลยุทธ์การจ้างงาน
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