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Â�ª Ã�o¤�oµ��µ�Á¡ ·É¤�Â�n�µ¥�oµ�Á�¦ ¥̧��Â¦ ��µ�¤  ̧ ¤̧ º°�µ��®ª É́�Á�·��“สงครามสมองไหล”

PwC สาํรวจพบปัญหาช่องวา่งทกัษะบุคลากร (Skills gap) เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานความสามารถสูง แมแ้นวโนม้การจา้งงาน
�³ �̧�¹Ê� พบอุตสาหกรรมทาเทคโนโลย ี วศิวกรรม และคอมพิวเตอร์เจอปัญหาหนกัสุด ส่วนไทยเจอปัญหาไม่ต่างกนั ขาดคนทาํงาน
ทกัษะดีในกลุ่มงานเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ แนะนาํรัฐเร่งพฒันาฝีมือแรงงาน ส่วนภาคธุรกิจใหร่้วมกบัสถานศึกษาจดัอบรม

นาย ศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ประเทศไทย เปิดเผยรายงานการ
สาํรวจ Talent Challenge: Adapting to growth �¹É�Á�È��o° ¤¼̈�µ��¼o�¦ ·®µ¦ Â̈ ³ �̧° Ã̧°�ª nµ 1,344 ราย ใน 68 ประเทศ 
ระหวา่งช่วงกนัยายน-ธนัวาคม 2556 ¡ �ª nµ�́�®µ�µ¦ �µ�Â�̈�Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³ �̈µ¥Á�È��́�®µ¦ ³ �́�Ã̈ ��̧É�¦ ·¬�́�nµ�Ç กาํลงั
เผชิญ CEO ถึง 63% �́Éª Ã̈ �¦ ³ �»ª nµ �́�®µ�µ¦ �µ�Â�̈�̈¼��oµ��̧É¤�̧́�¬³ ®¦ º° Skilled employees �¹É��¦ ��́��¦ ³ Á£��°��µ�
�̈µ¥Á�È��ª µ¤Á Ȩ́¥�° �́�́��o�Ç ในการดาํเนินธุรกิจ แมว้า่ CEO �́Éª Ã̈ ��¹�50% ¤ Â̧�ª Ã�o¤�oµ��µ�Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä�° �̧12 เดือน
ขา้งหนา้ Â�n�̈�́�́�ª ¨ ª nµ�³ ª nµ��oµ����̧É¤�̧́�¬³ ®¦ º°�»� ¤�́�·Á®¤µ³ �́��µ�Å¤nÅ�o



“�́��»�́��µ¦ Á¢o�®µÂ¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³ Á®¤µ³  ¤�́��ÎµÂ®�n��°��µ� �̈µ¥Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥� Îµ�́� Å¤nÂ¡ o�µ¦ Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦
แข่งขนั หรือความสามารถในการทาํกาํไร” นายศิระกล่าวและวา่ "ผลสาํรวจยงัพบวา่ผูบ้ริหารในแอฟริกาและ ° µÁ�̧¥��Îµ�¹��¹��́�®µ�̧Ê
¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �Ã�¥Á�¡ µ³ Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³   ¤̧ º° Ä��̈»n¤Á��Ã�Ã̈ ¥ ̧วศิวกรรมและคอมพิวเตอร์”

Â¤ oª nµÂ�ª Ã�o¤�µ¦ �oµ��µ��°�£µ��»¦ �·��³ Á�·�Ã�Á¡ ·É¤�¹Ê�®¨ �́Á«¦ ¬��·�Ã̈ �Á¦ ·É¤¢ºÊ��́ª �µ�£µª ³ Á«¦ ¬��·����°¥Ä��nª �®¨ µ¥�̧�̧É�nµ�¤µ
Á®È�Å�o�µ��̈ Îµ¦ ª ��¹É�¡ �ª nµ ผูบ้ริหารของหลายๆ °��r�¦ �́Éª Ã̈ �®�́¤µ�¦ �́¦ ¼�Â���µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ�Â�ª�µ��µ¦ �¦ ·®µ¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤° ¥¼n
รอด (Survival mode) ¤µ ¼n�µ¦ �¦ ·®µ¦ �̧É¤»n� ¦ oµ��ª µ¤Á�·�Ã��µ��»¦ �·�(Growth mode) ¤µ��¹Ê�

ผลสาํรวจจาํแนกดว้ยวา่ ผูบ้ริหารในกลุ่มประเทศตะวนัออกถึง 71% ¡ ¦ o° ¤�oµ��µ�Á¡ ·É¤¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �Ä�° �̧ 12 เดือนขา้งหนา้ 
รองลงมาคือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 54% ตามดว้ยจีนและฮ่องกง 53% Ã�¥�̈»n¤�»¦ �·��̧É�o°��µ¦ Á¡ ·É¤�Îµ�ª �¡ �́��µ�¤µ��̧É »�ไดแ้ก่
อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ 51% ประกนัภยั 49% และเทคโนโลย ี46%

นายศิระกล่าวต่อวา่ �µ¦ �nª ¥Á®¨ º°�µ�£µ�¦ �́¥�́Á�È� ·É� Îµ�́��̧É�¦ ¦ �µ�¼o�¦ ·®µ¦ �o°��µ¦ CEO กวา่ 41% เรียกร้องใหภ้าครัฐพิจารณาใน
เชิงนโยบายพฒันาทางดา้นฝีมือแรงงาน โดยใหถื้อเป็นภาระกิจเร่งด่วน 3 อนัดบัแรกในการบริหารประเทศ �ÎÊµ¦ oµ¥�¼o�¦ ·®µ¦ ° �̧52%

ยนืยนัวา่ �Ã¥�µ¥�µ�Á¦ ºÉ°��°�£µ�¦ �́Á�È�° »� ¦ ¦ ��n°�ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ �oµ��µ�¦ ª ¤�́Ê��¹��¼��¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈�̧É¤�̧»�£µ¡

“ ·��Ã�¦ r�º° Á�È��́ª ° ¥nµ��̧É�̧�°��¦ ³ Á�«�̧É¤ ¤̧µ�¦ �µ¦ �¹��¼�Â̈ ³ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥Â¦ ��µ�โดยจดัใหอ้ยูอ่นัดบั 5 ในแง่ของการมีมาตรการดา้น
Â¦ ��µ��̧É n�Á ¦ ·¤ Â̈ ³ Á° ºÊ°�¦ ³ Ã¥��r�n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·�¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �” ผูบ้ริหาร PwC กล่าว

�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�·�Îµ�ª�¤µ� เบนเขม็มาเฟ้นหา
�»�̈µ�¦ ®¦ º° Á�È���Ä®¤n�µ��̧�Â̈ ³ ° ·�Á�̧¥Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê� ¦ ª ¤�́Ê��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ� อินโดนีเซีย เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ แต่ใน
��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��́�
 nª ��̈µ�Â¦ ��µ�£µ¥Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê�นายศิระกล่าววา่ ปัจจุบนัไทยมีแรงงานกวา่ 38 ลา้นคน Ä��Îµ�ª��̧ÊÁ�È�Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³  ¼�
เพียง 10-15% Á�nµ�́Ê�อยา่งไรก็ดี �¼o�¦ ·®µ¦ Å�¥®¨ µ¥¦ µ¥Å�o�¦ �́Á�̈Ȩ́¥��̈¥»��r�µ¦ �́�Á̈º°�¡ �́��µ�Ä®o¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��̧É®¨ µ�®¨ µ¥
¤µ��¹Ê��ª nµÂ�n�n°�°��r�¦ �µ�Â®n�¥�́Á¦ ·É¤Ä�o�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�o° ¤ ¼̈�́Ê� ¼��oµ��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�

นายศิระกล่าววา่ �µ¦ �µ�Â�̈�Â¦ ��µ��̧É¤�̧́�¬³ ¤Â̧�ª Ã�o¤Á�·��µ¦ Â¥n��·��»�̈µ�¦  หรือลุกลามกลายเป็นสงครามสมองไหล (Talent

War) ได ้ �¹��ÎµÁ�È�° ¥nµ�¥·É��̧É®�nª ¥�µ��o°��ÎµÂ�ª�µ�Ä®¤nÇ มาปรับใชใ้นการพฒันาและรักษาแรงงานทกัษะโดยเร่งด่วน Á¡ ºÉ° Ä®o
สามารถแข่งขนักบับริษทัคู่แข่งได้ ¦ 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¤�o°��µ¦ �°��»¦ �·��°���°¥nµ�
แทจ้ริง

�̈ Îµ¦ ª �¥�́¥ÎÊµª nµ��¼o�¦ ·®µ¦ �́Éª Ã̈ �¤µ��¹��93%�¦ ³ ®�́��¹��ª µ¤  Îµ�́��°��µ¦ �¦ �́�̈¥»��rÄ��µ¦ �¹��¼��Â̈ ³ ¦ �́¬µ¡ �́��µ��̧É¤ �̧́�¬³
สูงในองค์กร แต่มผู้ีบริหารมากถึง 61%Á�n��́��̧É¥�́Å¤nÅ�o¤�̧µ¦ �Îµ®��Â�ª�µ��µ¦ �́��µ¦ ° ¥nµ�Á�È�¦ ¼��¦ ¦ ¤
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