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ใกล้
จะเปิดประชาคมอาเซียนเข้ามาทุกที หลายๆ ท่าน 

คงมีค�าถามในใจกันว่า เราพร้อมหรือยัง? จะต้อง 

เตรียมตัวอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้น? มีผลกระทบต่อตัวเรา? และเรา

ต้องท�าอะไร อย่างไร? คอลัมน์ รู้ทัน AEC ในฉบับนี้ ขอน�าเสนอผล

การส�ารวจศักยภาพ และการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของ

องค์กรไทย เพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ของศนูย์วจิยั

ออคิดสลิงชอท พบว่าองค์กรไทยทั้งธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิบัติของ AEC 

อยู่เพียงระดับ “ปานกลาง” เท่านั้น

แต่ถึงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทาง

ปฏบิตัขิอง AEC อยูเ่พยีงระดบั “ปานกลาง” ก็ยังพบว่า 50 เปอร์เซน็ต์

ขององค์กรมองว่าการมาของ AEC จะน�ามาซึ่งโอกาสส�าหรับ

ประเทศไทย โดยที่องค์กรขนาดใหญ่จะมองเห็นโอกาสของ AEC 

มากกว่า SME เล็กน้อย และจากการที่มองเห็นเป็นโอกาสมากกว่า

อุปสรรคนั้นเอง จึงท�าให้องค์กร ทั้ง SME และธุรกิจขนาดใหญ่มี 

แนวโน้มจะขยายฐานการผลิต และขยายธุรกิจไปยังในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

อย่างไรกด็ ีในทกุโอกาสย่อมมคีวามท้าทายเกดิขึน้เสมอ เช่น

เดยีวกบัผลส�ารวจครัง้นี ้ได้พบว่า เรือ่งของ “คน” ถอืเป็นความท้าทาย

ส�าคัญที่อาจจะท�าให้การขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนต้องมีอัน

สะดุดลงได้ หากไม่มีการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร

ทีดี่พอ ซึง่ได้พบประเด็นส�าคัญหนึง่ คือ แนวโน้มความต้องการระหว่าง

องค์กรกับบุคลากรไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากข้อมูลระบุ

ว่า กว่า 1 ใน 3 ของผู้ประกอบการ SME และกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ

องคก์รขนาดใหญ่ มแีนวโน้มที่จะขยายฐานการผลิต ขยายธรุกิจหรือ

ไปลงทุนในอาเซียน 

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ 

และเวียดนาม) เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในขณะนี้ โดย

เฉพาะ “เมียนมาร์” ผลส�ารวจออกมาว่าเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็น

ประเทศที่องค์กรไทยมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตหรือขยายธุรกิจ

ไปมากที่สุดในอาเซียน 

แต่ขณะเดียวกัน จากความเห็นของบุคลากร พบว่าประเทศ

ที่บุคลากรมีแนวโน้มจะย้ายไปท�างานกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เลือกที่จะ

ไป “สิงคโปร์” นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่า หากองค์กรที่

AECเตรียมพร้อม “คน”

รับโอกาส
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ต้องการขยายธุรกิจ หรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ น่าจะ

ประสบกบัปัญหาการโยกย้ายพนกังานไปท�างาน โดยเฉพาะประเทศ

ทีด่เูหมอืนว่ามกีารพฒันาทางเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยูด้่อย

กว่าประเทศไทย เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ หรือเวียดนาม เป็นต้น 

ดังน้ัน การให้ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และปัญหาการ 

แย่งคน (Talent War) มีแนวโน้มท่ีจะเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกๆ  

องค์กรต้องใส่ใจ และให้ความสนใจอย่างจริงจังมากขึ้น นับต้ังแต่นี้

เป็นต้นไป

นอกจากนี ้หากเจาะลกึลงไปจะพบอกีว่าในองค์กรกลุม่ทีเ่ป็น 

Baby Boomer จะเห็นโอกาสจาก AEC มากกว่า Gen อืน่ๆ (ประมาณ 

50 เปอร์เซ็นต์) เนื่องจากปัจจุบันคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็น 

ผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีความแนวโน้มที่จะ 

โยกย้ายฐานการผลิตหรือขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากกว่า 

ขณะทีก่ลุม่ของคน Gen X ถือว่ามสัีดส่วนมากทีสุ่ดในองค์กร 

และปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้บริหารระดับกลาง/สูง ที่ท�าหน้าที่

บริหารจัดการงานต่างๆ แต่กลับมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายไปท�างาน 

ต่างประเทศน้อยกว่า Gen อื่นๆ (อยู่ที่ประมาณ 36.36 เปอร์เซ็นต์)

จากประเดน็นีเ้อง หากองค์กรทีต้่องการจะขยายธรุกจิไปต่าง

ประเทศ ต้องตระหนัก และหาทางบริหารจัดการ เพราะที่ผ่านมา

องค์กรจ�านวนไม่น้อยประสบปัญหาในการหาผูบ้รหิารระดับกลางทีม่ี

ประสบการณ์ไปท�างานต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีแต่พนักงานที่มี

ประสบการณ์น้อยอยากไปท�างานต่างประเทศ 

AEC กับ Senior Gen Y

จากประเด็นข้างต้นที่ว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานอยากไป

สิงคโปร์ แต่ 60 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรมองเห็นโอกาสในเมียนมาร์  

ถึงจุดนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจต้องถามตัวเองก่อนว่า ส�าหรับพนักงาน 

ต้องถามตัวเองว่าแล้วจะไปสิงคโปร์กับองค์กรไหน? ส่วนองค์กรเอง 

ก็ต้องถามตัวเองว่า แล้วจะไปเมียนมาร์กับใคร?

ในเรื่องนี้ ดร.ธัญ ธ�ารงนาวาสวัสด์ิ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท  

ออคิด สลิงชอท จ�ากัด ได้อธิบายผ่านการยกตัวอย่างให้เห็นคือ มี

บรษิทัหนึง่ก�าลงัขยายธรุกจิไปทีเ่มยีนมาร์ พบว่าเดก็รุน่ใหม่ๆ ทีส่่งไป

อยู่ไม่ได้ เพราะที่นั่นไม่สะดวกสบาย ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต 

คนกลุ่มนี้เคยเรียนแต่วิธีท�างานด้วยคอมพิวเตอร์ แต่คนที่อยู่ได้กลับ

เป็นคนเก่าแก่ของบริษัท ฉะนั้นเรื่องไฟดับบ้าง น�้าไหลบ้างหยุดบ้าง 

ถือเป็นเรื่องเล็กมาก ยิ่งคอมพิวเตอร์ไม่มี ก็ไม่เดือดร้อนอะไร มีเพียง

เครื่องคิดเลขตัวเดียวก็เพียงพอแล้ว

หากวิเคราะห์กันในเชิง SWOT กลยุทธ์หลักสู่ AEC ส�าหรับ

องค์กรในประเทศไทย คือ การน�าสินค้าที่ “High” ไปเปิดตลาดที่ 

“Low” ดังนั้น สิ่งที่องค์กรต้องการคือคนที่ขยันเรียนรู้ และมีความรู้

ใหม่ๆ ที่น�าสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถใช้ชีวิตสมบุก- 

สมบัน อดทนมุ่งมั่น และกร�าประสบการณ์ได้ด้วย

ดังนั้นหากจะพูดแบบเหมารวม คือ คนรุ่นใหม่ Gen Y มีข้อดี

ที่ขยันเรียนรู้ และมีความรู้ใหม่ๆ ที่น�าสมัย แต่ขาดความสามารถใน

การใช้ชีวิตสมบุกสมบัน อดทนมุ่งมั่น และกร�าประสบการณ์ ส่วนคน

รุ่น Senior นั้นจะสวนทางกลับคนกลุ่มแรก ฉะนั้นค�าตอบของการไป

สู่ AEC คือ คนทีส่ามารถท�าได้ทัง้หมดดังทีก่ล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น Gen 

Y และ Senior ที่สามารถเสริมจุดแข็ง และปิดจุดอ่อนของตนได้ ซึ่ง

กลุ่มนี้เป็น Talent ในองค์กรที่ขอเรียกว่ากลุ่ม “Senior Gen Y”
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