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PwC Á�¥�»¦ �·��́Éª Ã̈ �Á̈È� n�พนง.Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ�Â��Á¡ ·É¤�¹Ê��Â�n®nª �Å¤n�»o¤�nµÁ�·�̈��»��

สํานักข่าวอไีฟแนนซ์ไทย- -27 ม.ค. 58 13:20 น. 

PwC Á�¥°��r�¦ �́Éª Ã̈ �¤Â̧�ª Ã�o¤Á¡ ·É¤�µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ�̧É µ�µ�nµ��¦ ³ Á�« (Mobility Programme) ¤µ��¹Ê��¹�
50% ภายในปี 2563 ®ª �́Á¡ ·É¤�́�¬³�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼oและประสบการณ์ทาํงานใหม่ๆ Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �»��̈�¦ แต่กลวัผลลพัธ์ไม่คุม้
ค่าเงินลงทุน �¹É�Ä�Â�n̈³ �̧�»¦ �·��»n¤Á�·�®¨ µ¥¨ oµ��µ� Á¡ ºÉ°  n�¡ �́��µ�Å�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ�Â��Â�n�̈�́Å¤n�°�Ã��¥r�µ¤�̧É�µ�®ª �́ �̧Ê
Â�ª Ã�o¤°��r�¦ �³�¦ �́Â�� n��»�̈µ�¦ Å�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ��¦ ³ Á�«�nª � Ế�Â��Á¡ ºÉ° ¨ ��o��»�Â̈ ³ Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �»�̈µ�¦  พร้อมเตือน
ธุรกิจไทยเตรียมรับมือคนเก่งสมองไหลออกนอก แนะหาแนวทางดึงคนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว

นาย วสนัต ์ ชวลิตวรกลุ ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ Modern

mobility – Moving people with purpose �¹É��Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��¦ ¦ �µ�¼o�¦ ·®µ¦ °��r�¦ �́Ê��Îµ�́Éª Ã̈ ��ª nµ 200 ราย วา่ ในช่วง 5 ปี 
�oµ�®�oµ°��r�¦ �́Éª Ã̈ �¤Â̧���̧É�³ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ�̧É µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«¤µ��¹Ê��¹� 50% Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Â¦ ��µ�Ä®o¤¸
�́�¬³ �̧É®¨ µ�®¨ µ¥ เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์การทาํงานในต่างประเทศ และนาํมาปรับใชก้บัธุรกิจในประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล โดย 9 ใน 10 ของผูบ้ริหารระบุวา่ ¤ Â̧���̧É�³ Á¡ ·É¤�Îµ�ª �¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�«Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä��nª �2 ปีขา้งหนา้

° ¥nµ�Å¦ �È�̧�Â¤ oÂ�ª Ã�o¤�µ¦  n�¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«�³ Á¡ ·É¤�¹Ê��È�µ¤�Â�n�̧É�nµ�¤µ�¼o�¦ ·®µ¦  nª �Ä®�n�̈�́¡ �ª nµ��̈¨ ¡́ �r�̧É
Å�o�µ��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�«��̈�́Å¤n�¦ ��µ¤�̧É°��r�¦ �µ�®ª �́�Â̈ ³ Á¦ ·É¤�¦ ³ ®�́�ª nµ�Â�ª�·��̧Ê° µ�Å¤n�»o¤�nµ
กบัเงินลงทุน

“แมเ้ทรนด�์°��µ¦ ®µ�¦ ³  ��µ¦ �rÄ��µ¦ �Îµ�µ�Ä��nµ�Â���³ Á¡ ·É¤�¹Ê��Â̈ ³ ®¨ µ¥°��r�¦ Á¦ ·É¤�ÎµÂ�ª�µ��̧Ê¤µÁ�È�¥»��«µ �¦ rÄ��µ¦
¡ �́�µ�»�̈µ�¦ �°���Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ�Â�nÁª ¨ µ�̧Ê�¼o�¦ ·®µ¦  nª �Ä®�n�̈�́¡ �ª nµ¥�́��Á�È�Á¦ ºÉ°�¥µ�Ä��µ¦ ª �́�ª µ¤�»o¤�nµ�®¦ º° �̈¨ ¡́ �r�̧ÉÅ�o
�µ��µ¦  n���Å�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ��¦ ³ Á�«ª nµ�°�Ã��¥r�¦ ��µ¤�ª µ¤�o°��µ¦ �°��»¦ �·�®¦ º° Å¤n�° ¥nµ�Å¦ ��́��»�́�Á¦ µ�¹�Á¦ ·É¤Á®È��¦ ·¬�́®¨ µ¥
¦ µ¥¤�̧µ¦ ���ª�¦ ¼�Â���°�Â�ª�µ��̧ÊÄ®¤n”

“แมเ้ทรนด�์°��µ¦ ®µ�¦ ³  ��µ¦ �rÄ��µ¦ �Îµ�µ�Ä��nµ�Â���³ Á¡ ·É¤�¹Ê� Â̈ ³ ®¨ µ¥°��r�¦ Á¦ ·É¤�ÎµÂ�ª�µ��̧Ê¤µÁ�È�¥»��«µ �¦ rÄ��µ¦
¡ �́�µ�»�̈µ�¦ �°���Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ Â�nÁª ¨ µ�̧Ê�¼o�¦ ·®µ¦  nª �Ä®�n�̈�́¡ �ª nµ¥�́��Á�È�Á¦ ºÉ°�¥µ�Ä��µ¦ ª �́�ª µ¤�»o¤�nµ ®¦ º° �̈¨ ¡́ �r�̧ÉÅ�o
จากการส่งคนไปเรียนรู้งานต่างประเทศวา่ตอบโจทยต์รงตามความตอ้งการของธุรกิจหรือไม่ อยา่งไร �́��»�́�Á¦ µ�¹�Á¦ ·É¤Á®È��¦ ·¬�́®¨ µ¥
¦ µ¥¤�̧µ¦ ���ª�¦ ¼�Â���°�Â�ª�µ��̧ÊÄ®¤n”



�́Ê��̧Êผลสาํรวจพบวา่ มีองคก์รระดบัโลกเพียง 8% Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ ��Îµ�ª��o��»�Ä��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��°���Å�oและมีเพียงแค่
9% �̧É µ¤µ¦ �ª �́�̈�°�Â���µ��µ¦ ¨ ��»�(Return on Investment) ออกมาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และมีผูบ้ริหารเพียง 6%

Á�nµ�́Ê��̧É¤ É́�Ä�ª nµÂ�ª�µ��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ¥�́�nµ� µ�µ®¦ º° Ä��nµ��¦ ³ Á�«�°��¦ ·¬�́�ª µ¤  °��̈o°��́��ª µ¤�o°��µ¦
ของธุรกิจ �°��µ��̧Ê�́�®µ�̧É¡ � nª �Ä®�n¥�́¤�̧́Ê�Â�n�µ¦ �̧É°��r�¦  n��»�̈µ�¦ Å��¦ ³�Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�« Ã�¥�̧É�́�¬³�°��»�̈µ�¦
�̈�́Å¤n�¦ ��́��ª µ¤�o°��µ¦ �̧ÉÂ�o�¦ ·��°� µ¥�»¦ �·� ®¦ º° Â¤ o�¦ ³ �́É��µ¦ �¦ �́�́ª �°�¡ �́��µ�Ä®oÁ�oµ�́� �µ��̧É®¦ º°�¦ ³ Á�«�̧É���¼�
โยกยา้ยไป รวมไปถึงการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Expatriates) โดยจ่ายค่าตอบแทนใหสู้งเกินไป Ä���³ �̧É¡ �́��µ��¦ ³ �Îµ�o°��·É�
�°��¦ ·¬�́�È¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �®¦ º° �́�¬³ Ä�¦ ³ �́��̧ÉÅ¤n�nµ��́�

นายวสนัต ์ ยงักล่าวต่อวา่ �µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ Á¢o�®µ�»��̈µ�¦ �̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��°�  nµ¥�¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈ (Human Resources: HR)

�°�®¨ µ¥�¦ ·¬�́�́Éª Ã̈ �¥�́�µ��¦ ³  ·��·£µ¡ Á�ºÉ°��µ��µ��µ¦ ¨ ��»��oµ��o° ¤¼̈Â̈ ³ Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� Á¡ ºÉ°�°� �°��n°�µ¦ ¡ �́�µ
บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจโดยรวม �°��µ��̧Ê ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการโยกยา้ยพนกังานไปประจาํ
 µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«�°�Â����»��̈�°��¦ ·¬�́�µ�¦ µ¥�È¥�́° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ

ในขณะเดียวกนั �¼o�¦ ·®µ¦ °��r�¦ �o°��Îµ®���Ã¥�µ¥�µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�«�̧É�́�Á�� สอดคลอ้งกบั
แผนการเติบโตทางธุรกิจและเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปยงัแต่ละประเทศ ¦ ª ¤�́Ê��o°�Á�oµÄ�ª nµ°��r�¦ �°���¥�́�o°��µ¦ ®¦ º°�µ�
ทกัษะของบุคลากรในดา้นใดบา้ง Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³ �Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�«�»o¤�nµÂ̈ ³ Á�·��¦ ³ Ã¥��r ¼� »��́�Á�·��̧É
องคก์รลงทุนไป

ปรับแผนส่ง พนง. Å��°��nª � Ế��®¦ º° Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��́�Â��

อยา่งไรก็ดี ผลการสาํรวจพบวา่ ในอนาคต ¦ ¼�Â���°��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³�Îµ�̧É µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«�³ Á�̈Ȩ́¥�Å�Á�È�̈�́¬�³�°�
การมอบหมายงานแบบโปรเจ็ค¦ ³ ¥³  Ế� (Short-Term Assignments) ¤µ��¹Ê��¹� °�Á�nµ หรือราว 58% ในช่วงอีก 5 ปี
ขา้งหนา้ ��³ �̧Éโปรเจ็ค�̧É¤�̧µ¦ �Îµ�́��»¦ �·��nµ��µ�· (International Business Travelers) เขา้มาช่วยการจดัการหรือแชร์
ความรู้และ �µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�¡ �́��µ�¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�« (Talent Swaps) �³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ�¤µ��¹Ê�Á�È�° �́�́�¦ ° �̈�¤µ โดยผล
สาํรวจยงัพบวา่ มีผูบ้ริหารถึง 57% หรือ 1 ใน 5 �̧É¦ ³ �»ª nµ��¤Â̧���̧É�³ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��́ª ¡ �́��µ��́�¤µ��¹Ê�Ä�° �̧2 ปีขา้งหนา้

�́Ê��̧Ê� µÁ®�»�̧É¦ ¼�Â���µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��³ Á�̈Ȩ́¥�Á�È�¦ ³ ¥³  Ế�Ç�Å¤nÁ�·�1 �̧�®¦ º° Ä�oª ·�̧�µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�¡ �́��µ�¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«
Â���ÈÁ¡ ºÉ° Ä®o�»¦ �·� µ¤µ¦ � n���Å���·�́�·�µ�Å�o° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª ��́��́��ª µ¤�o°��µ¦ �°��̈µ��̧É¤�̧µ¦ Â�n��́� ¼��¹Ê��° �̧�́Ê�¥�́�nª ¥¨ �
�o��»�Â̈ ³ Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �µ¦ �Îµ�µ�Å�o° �̧�µ�®�¹É��Ã�¥โปรเจ็ค�µ��¦ ³ Á£��̧Ê¥�́Å�o¦ �́�ª µ¤  �Ä�Á�È�¡ ·Á«¬�µ��¦ ¦ �µ¡ �́��µ��̧É
Á�È��¼o®�·��¦ ª ¤�́Ê���¹��¼�¡ �́��µ��̧É¤ ª̧ �́��¦ ¦ ¤ ° ¥¼nÄ��·É��̧É¤�̧¦ °��¦ ª́ Ä®�n�¤ ̧ ¤µ�·��Îµ�ª�¤µ��Â̈ ³ Å¤n�o°��µ¦ �µ��oµ�Á�·�Å�
นานๆ เช่น คนเอเชีย

นายวสนัต ์กล่าววา่ ความทา้ทาย 3 อนัดบัแรกของการส่งพนกังานไปประจาํสาขาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1. การปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบั
ดา้นภาษีและกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 2. การดูแลสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังานและ 3. ผลประโยชน์จากเงินบาํเหน็จ
�Îµ�µ��Ã�¥Ä��µ¦  Îµ¦ ª ��¦ Ế��̧Ê�¡ �ª nµ�¤ °̧��r�¦ Á¡ ¥̧�Â�n�17% �̧É¤�̧Ã¥�µ¥��́Ê��°����¦ ³ Á�̧¥��Â̈ ³ �µ¦ �́��µ¦ �µ��oµ�£µ¬�̧̧É
ครอบคลุมชดัเจน 



เตรียมรับมือการแข่งขนัแยง่ชิงคนเก่ง

ผลการศึกษาของ PwC ยงัเปิดเผยวา่ �́��́¥ Îµ�́��̧É�³ ¤ ̧ nª ��̈�́�́�Ä®oÁ�·��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��°�°��r�¦ ¤µ��¹Ê� คือ การ
Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��oµ�£¼¤·«µ �¦ r®¦ º°  �µ��̧É�̧É¡ �́��µ��̧É¤ «̧�́¥£µ¡ ®¦ º°�ª µ¤  µ¤µ¦ � ¼�(Talent) เลือกทาํงานในอนาคต �́Ê��̧Ê ผล
สาํรวจพบวา่ภายในปี 2563 �³ ¤�̧́��·��̧É¤ °̧ µ¥»¦ ³ ®ª nµ�25-34 ปีอาศยัอยูใ่นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ถึงมากกวา่
50% �°��́��·��́Éª Ã̈ �โดยส่วนใหญ่ขยายตวัอยูใ่นจีน 29% อินเดีย 12% และ อินโดนีเซีย 6% �º° Á�È��́��́¥ �́� �»��̧É�ÎµÄ®o
องคก์รต่างๆ �o°�Á¦ ·É¤�̧É�³ ¤°�®µÃ°�µ Ä��µ¦ Á�oµ�¹�Â®¨ n��¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈ Ã�¥ ¦ oµ��ª µ¤Â���nµ�Â̈ ³ Ä�oÁ�¦ ºÉ°�¤º° Ä��µ¦ �¹��¼���
Á�n�Ä®oÁ�oµ¤µ° ¥¼n�́�°��r�¦ �́Ê�Â�nÁ�·É�Ç

“�µ¦ �¥µ¥�́ª �°� �́�¤Á¤º°�Â̈ ³�µ¦ �oµª Á�oµ ¼n �́�¤�¼o ¼�° µ¥»Ä��µ��¦ ³ Á�«�̧É° µ��ÎµÅ� ¼n�µ¦ �µ�Â�̈�Â¦ ��µ� ¥·É��ÎµÄ®o
�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �́Éª Ã̈ ��o°�¦ �̧���ª ¥Ã°�µ Ä��µ¦ ®µÁ¢o�®µ�µเลนต ์ โดยเรามองวา่ น่าจะมีนายจา้งเขา้ไปแข่งกนัหาคนเก่งในตลาด
Á�·�Ä®¤nÁ®¨ nµ�̧Ê¤µ��¹Ê�Ä�°�µ��” นาย วสนัตก์ล่าว �°��µ��̧Ê หากนายจา้งสามารถสร้างแบรนด�์°��¦ ·¬�́Ä®oÁ�È��̧É¦ ¼o�́�
เปรียบเสมือน ‘โกลบอลแบรนด’์ ได ้�È�³�¹��¼�Ä®o��Á�n�®�́¤µ¦ nª ¤�µ��́�°��r�¦ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�¡ �́��µ�Ä��̈»n¤ Gen Y �̧É�°�
การเรียนรู้ �°��Îµ�µ��̧É�oµ�µ¥ Â̈ ³ �°��̧É�³ ¡ �́�µ��Á°��ÎµÄ®o�µ¦ Â�n��́�Ä��µ¦ Á¢o�®µ��Á�n�Á�È�Á¦ ºÉ°��nµ¥�¹Ê�Á¤ºÉ° ¤ °�Ä�¦ ³ �́�
ภูมิภาค นายวสนัตก์ล่าววา่ “�¤¥�́Á�ºÉ° ª nµÄ�¦ ³ ¥³ ¥µª Á° Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�o�³ ¥�́��Á�È�Â®¨ n��̧É¤�̧µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�®¦ º°�µ¦ Ã¥�¥oµ¥
เขา้-° °��°�¡ �́��µ�Á¡ ºÉ° Å��Îµ�µ��nµ��¦ ³ Á�«° ¥nµ��́��́É�  nª �®�¹É�Á�È�Á¡ ¦ µ³ �µ¦ �¥µ¥�·��µ¦ �°��¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·�̧É¥�́��¤°̧ ¥¼n° ¥nµ�
�n° Á�ºÉ°�¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�·��¦ ³ �µ�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥�(AEC) �̧É�Îµ̈ �́�³ Á�·��¹Ê�Ä��̈µ¥�̧�̧Êก็น่าจะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการโยกยา้ย
ของแรงงานดว้ย”

�́��́Ê�ผูป้ระกอบการไทยตอ้งหนัมาใส่ใจ ทบทวนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการคนในองคก์ร (Talent Management) กนัให้
¤µ��¹Ê� Á¡ ¦ µ³ �³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ� Îµ�́��n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·��ª��¼nÅ��́��µ¦ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥Â¦ ��µ� �µ¦ ¤ ¡̧ �́��µ��̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ � ¼�° ¥¼nÄ�
°��r�¦ �³�nª ¥Á�·��¦ ³  ·��·£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�µ�Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®oÂ�n�¦ ·¬�́Å�o Ã�¥Á�¡ µ³ Ä�¥µ¤�̧ÉÁ«¦ ¬��·�¥�́��¤�̧ª µ¤�́��ª �
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