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PwC เผย ‘ช่องว่างทกัษะ’ �»��°��»¦ �·�Ã̈���̧Êเทคโนฯ-วศิวกรรม-คอมพวิเตอร์กระทบมากสุด

PwC Á�¥°��r�¦ �́Éª Ã̈ ��¦ ³  ��́�®µ�n°�ª nµ��́�¬³�»�̈µ�¦ (Skills gap) ส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดแคลนแรงงานความสามารถสูง
Â¤ oÂ�ª Ã�o¤�µ¦ �oµ��µ�Á¡ ·É¤�¹Ê� พบอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีวศิวกรรม และคอมพิวเตอร์ประสบปัญหาหนกัสุด แนะภาครัฐเร่งผลกัดนั
นโยบายพฒันาทกัษะแรงงานใหท้นัความตอ้งการของตลาด ° �̧�́Ê�£µ��»¦ �·��ª ¦ ¦ nª ¤¤ º° �́� �µ�́��µ¦ «¹�¬µ �́�°�¦ ¤Á¡ ·É¤�́�¬³
แรงงานและหาทางรักษาทาเลนต ์�̧ÊÅ�¥Á�° �́�®µÁ�̧¥ª �́�ขาดแคลนคนเก่งในกลุ่มเทคโนโลย-ีคอมพิวเตอร์

นาย ศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการสาํรวจความทา้ทายทาเลนต ์ (Talent

Challenge: Adapting to growth) �̧É�Îµ�µ¦ Á�È��o° ¤¼̈�µ��¼o�¦ ·®µ¦ Â̈ ³ �̧° Ã̧°�ª nµ1,300 ราย ใน 68 ประเทศวา่ ปัญหาการขาด
Â�̈�Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³ �̈µ¥Á�È��́�®µ¦ ³ �́�Ã̈ ��̧É�¦ ·¬�́�nµ�Ç กาํลงัเผชิญ โดยซีอีโอถึง 63% �́Éª Ã̈ ��nµ�¦ ³�»ª nµ ปัญหาการขาด
Â�̈�̈¼��oµ��̧É¤�̧́�¬³ (Skilled employees) ตรงกบัประเภทของงาน �̈µ¥Á�È��ª µ¤Á Ȩ́¥�° �́�́��o�ÇÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�

“ปัจจุบนัการเฟ้นหาทาเลนต�̧์É¤ �̧́�¬³ Á®¤µ³  ¤�́��ÎµÂ®�n��°��µ���̈µ¥Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥��¦ ³ �µ¦  Îµ�́��°�£µ��»¦ �·��Å¤nÂ¡ o�µ¦ Á¡ ·É¤
ขีดความสามารถในการแข่งขนั หรือความสามารถในการทาํกาํไร” นายศิระ กล่าว

“�̧° Ã̧° �́Éª Ã̈ ��¹�50% ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É�³�oµ��µ�Á¡ ·É¤Ä�° �̧12 เดือนขา้งหนา้ Â�n�́�®µ�̧É�nµ�́�ª ¨ �̧É »��º°�µ¦ �oµ����̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �
หรือคุณสมบติัเหมาะสมกบังานอยา่งแทจ้ริง ผลสาํรวจของเราพบวา่ �¼o�¦ ·®µ¦ Ä�  É́�แอฟริกาและ ° µÁ�̧¥�¤°��́�®µÁ¦ ºÉ°��µ¦ �µ�Â�̈�
Â¦ ��µ��́�¬³  n��̈�¦ ³���n°�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��°���¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ � Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä��̈»n¤Á��Ã�Ã̈ ¥ ̧ วศิวกรรมและ
คอมพิวเตอร์”

นายศิระกล่าววา่ Â�ª Ã�o¤�µ¦ �oµ��µ��°�£µ��»¦ �·�Á�·�Ã�Á¡ ·É¤�¹Ê�®¨ �́�·«�µ�Á«¦ ¬��·�Ã̈ �Á¦ ·É¤¢ºÊ��́ª �µ�£µª ³ ª ·�§�·Á«¦ ¬��·����° ¥
Ä��nª �®¨ µ¥�̧�̧É�nµ�¤µ โดยผลสาํรวจระบุวา่ บรรดาผูบ้ริหารของหลายๆ °��r�¦ �́Éª Ã̈ �®�́¤µ�¦ �́Á�̈Ȩ́¥�¦ ¼�Â���µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ�Â�ª
�µ��µ¦ �¦ ·®µ¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤° ¥¼n¦ °�(Survival mode)  ¼n�µ¦ �¦ ·®µ¦ �̧É¤»n� ¦ oµ��ª µ¤Á�·�Ã��µ��»¦ �·�(Growth mode) ¤µ��¹Ê�



�́Ê��̧Êผลสาํรวจพบวา่ ผูบ้ริหารในกลุ่มประเทศตะวนัออกถึง 71% ¤ °�®µ�µ¦ �oµ��µ�Á¡ ·É¤¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �Ä�° �̧12 เดือนขา้งหนา้ 
¦ ° �̈�¤µ�º° Á° Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�o�̧É 54% �µ¤�oª ¥�̧�Â̈ ³ ±n°����̧É 53% Ã�¥�̈»n¤�»¦ �·��̧É�o°��µ¦ Á¡ ·É¤�Îµ�ª �¡ �́��µ�
(Headcount) ¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ (Business service) 51% ประกนัภยั (Insurance) 49%

และเทคโนโลย ี(Technology) 46%

�µ¥«·¦ ³ �̈nµª �n° ª nµ��µ¦ �nª ¥Á®¨ º°�µ�£µ�¦ �́¥�́Á�È� ·É� Îµ�́�° �̧�¦ ³�µ¦ �̧É�¦ ¦ �µ�¼o�¦ ·®µ¦ �o°��µ¦ �Ã�¥�̧° Ã̧°�ª nµ�41% เรียกร้องให้
£µ�¦ �́¡ ·�µ¦ �µ�µ¦ �̈�́�́�Â�ª�µ�Â̈ ³ �Ã¥�µ¥�̧ÉÁ° ºÊ° Ä®oÁ�·��µ¦ ¡ �́�µ�µ��oµ�  ¤̧ º° Â¦ ��µ��Ã�¥Ä®o�º° Á�È�ภาระกิจเร่งด่วน 3 อนัดบั
Â¦ �Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �¦ ³ Á�«���³ �̧É�¼o�¦ ·®µ¦ ° �̧�52% กล่าววา่ นโยบายบางประการของภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการจา้ง
�µ��Â̈ ³�¹��¼��¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈�̧É¤�̧»�£µ¡

“ ·��Ã�¦ r�º° Á�È��́ª ° ¥nµ��̧É�̧�°��¦ ³ Á�«�̧É¤ ¤̧µ�¦ �µ¦ Ä��µ¦ �¹��¼�Â̈ ³ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥Â¦ ��µ�Ã�¥Á�È��¦ ³ Á�«�̧É�¼��́�Ä®o° ¥¼n° �́�́�5 ในแง่
�°��µ¦ ¤ ¤̧µ�¦ �µ¦ �oµ�Â¦ ��µ��̧É n�Á ¦ ·¤ Â̈ ³ Á° ºÊ°�¦ ³ Ã¥��r�n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·�¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �” [1] นายศิระกล่าวแนะองกรไทยหาวธีิมดั
ใจคนเก่ง

�n°�ª nµ�Â¦ ��µ��́�¬³ �̧É�ª oµ��¹Ê�Â̈ ³ �nµÂ¦ ��̧É ¼��¹Ê�Ä��̈µ�Á�·�Ä®¤n n��̈Ä®o�¦ ¦ �µ�¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·�(Multinational

corporations: MNCs) ®¨ µ¥¦ µ¥Á��Á�È¤¤µÁ¢o�®µ�»�̈µ�¦ ®¦ º° Á�È���Ä®¤n�µ��̧�Â̈ ³ ° ·�Á�̧¥Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê��¦ ª ¤�́Ê��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°�
�oµ�° ¥nµ��° ·�Ã��̧Á�̧¥�Áª ¥̧��µ¤�Â̈ ³ ¢·̈ ·��·� r�Â�nÄ���³ Á�̧¥ª �́��È¤Â̧�ª Ã�o¤�̧É̈¼��oµ��°��¦ ³ Á�«Á®¨ nµ�̧Ê�³ ®�́¤µ �Ä�¦ nª ¤�µ��́�
�¦ ·¬�́®¦ º°�»¦ �·�£µ¥Ä��¦ ³ Á�«¤µ��¹Ê�Á�n��́���µ¥«·¦ ³ �̈nµª

สาํหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย นาย ศิระ กล่าววา่ ปัจจุบนัไทยมีแรงงานกวา่ 38 ลา้นคน Ã�¥Ä��Îµ�ª��̧ÊÂ�n�Á�È�Â¦ ��µ��̧É¤¸
ทกัษะสูงเพียง 10-15% Á�nµ�́Ê�อยา่งไรก็ดี Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ ผูบ้ริหารบริษทัไทยหลายราย Å�o¤�̧µ¦ �¦ �́Á�̈Ȩ́¥��̈¥»��rÄ��µ¦ �́�Á̈º°�
พนกังานหรือทาเลนต�̧์É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��̧É®¨ µ�®¨ µ¥¤µ��¹Ê��ª nµÂ�n�n°� ไม่วา่จะเป็นความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี หรือมีความรู้
¡ ºÊ��µ��oµ��̈µª �r�° ¤ ¡ ·ª �·Ê��°��µ��̧Ê°��r�¦ �µ�Â®n�¥�́Á¦ ·É¤®�́¤µÄ�o�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�o° ¤ ¼̈�́Ê� ¼��µ��oµ��¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈ (HR data

analytics) Á¡ ºÉ°�Îµ¤µ�o° ¤ ¼̈Á�·�̈¹��̧ÉÅ�o¤µÄ�o�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ¦ Á¢o�®µ̈ ¼��oµ� ¦ ª ¤�́Ê��µ��µ¦ �r�́�¬³ ¡ ·Á«¬�°�¡ �́��µ��̧É�¦ ·¬�́
�o°��µ¦ Á®¤µ³  ¤�́�Â���µ�Â̈ ³ �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�อุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงานขององคก์ร

นายศิระกล่าววา่ �µ¦ �µ�Â�̈�Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³ ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É° µ��¥µ¥�̈Å� ¼n�µ¦ Â¥n��·��»�̈µ�¦  หรือลุกลามกลายเป็นสงครามสมอง
ไหล (Talent War) ไดใ้นระยะขา้งหนา้ �́��́Ê��¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È�° ¥nµ�¥·É��̧É°��r�¦ �³�o°��ÎµÂ�ª�µ�Ä®¤nÇ มาปรับใชใ้นการพฒันา 
และรักษาทาเลนตอ์ยา่งเร่งด่วน Á¡ ºÉ° Ä®o µ¤µ¦ �Â�n��́��́��¦ ·¬�́�¼nÂ�n�Å�o ¦ ª ¤�́Ê��o°��Îµ�µ�¦ nª ¤�́� �µ�́��µ¦ «¹�¬µÄ��µ¦ �́�°�¦ ¤
®¦ º° ®µ®¨ �́ ¼�¦ �µ¦ «¹�¬µ�̧ÉÁ�È��¦ ³ Ã¥��rÁ¡ ·É¤Á�·¤ �́Ê�£µ¥Ä�Â̈ ³�nµ��¦ ³ Á�« Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Å�oÁ�¦ ¥̧�Â̈ ³ Å�o¡ �́��µ��̧É�¦ ��́��ª µ¤
ตอ้งการของธุรกิจของตนอยา่งแทจ้ริง

ในส่วนของระดบัองคก์ร นาย ศิระ กล่าววา่ �́��́¥�̧É Îµ�́��̧É�¼o�¦ ³�°��»¦ �·��o°�¤  ̧คือ ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability)

Ä®o °��̈o°��́��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��nµ�Ç ไม่วา่จะเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถในดา้นต่างๆ ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�
สายงาน ใหเ้หมาะกบัตาํแหน่งและทกัษะของพนกังานแต่ละคน



�°��µ�Á®�º°�µ��µ¦  ¦ oµ��»�Á�n�Á¡ ºÉ°�¹��¼�¡ �́��µ�Ä®o° ¥¼n�́�°��r�¦ Å�oÄ�¦ ³ ¥³ ¥µª Â̈ oª นายศิระกล่าววา่ �ª µ¤�oµ�µ¥�̧É Îµ�́�¤µ�° �̧
�¦ ³ �µ¦ ®�¹É��°��¼o�¦ ³ �°��µ¦  คือ การมีระบบการใหผ้ลตอบแทน การปรับอตัราเงินเดือน Â̈ ³ �µ¦ Á̈ ºÉ°��ÎµÂ®�n�Ä®oÂ�n¡ �́��µ�
อยา่งเหมาะสม Ã�¥�o°��Îµ®��Â�ª�µ��̧É�́�Á��Ä��µ¦ Ä®o�̈�°�Â��Â�n̈¼��oµ��̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡  ¼�(High performer) แยกออก
�µ�¡ �́��µ��̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�µ�Â���̈µ�Ç ®¦ º° ¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �ÎÉµ ¦ ª ¤�́Ê��o°�¤�̧µ¦ �Îµ®��Career path �̧É�́�Á��Á¡ ºÉ°
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ลูกจา้งวา่ ตนก็สามารถพฒันาไปเป็นผูน้าํองคก์รไดใ้นอนาคต

�̈ Îµ¦ ª �¥�́�·Ê��oµ¥ª nµ�¼o�¦ ·®µ¦ �́Éª Ã̈ �¤µ��¹��93% ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปรับกลยทุธ์ในการดึงดูดและรักษาทาเลนตใ์น
องคก์ร แต่มีผูบ้ริหารมากถึง 62%Á�n��́��̧É¥�́Å¤nÅ�o¤�̧µ¦ �Îµ®��Â�ª�µ��µ¦ �́��µ¦ ° ¥nµ�Á�È�¦ ¼��¦ ¦ ¤

© 2007 - 2014 Tasang Limited, All Rights Reserved 0.0560s/1,311k [TH]


	Slide Number  1
	Slide Number  2
	Slide Number  3

