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พีดบับลิวซี เผยผลการศึกษา จ านวนคนวยัท างานยคุ Generation Y หรือ Millennials จะมีสดัส่วนถึง 80% ของแรงงาน
ทั้งหมดในอีก 3 ปีขา้งหนา้ ครองสดัส่วนการเป็นผูบ้ริหารแทนคนยคุ Baby Boomers ภาคธุรกิจตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์การ
ท างานแบบเก่า หรือ ‘Top-down approach’ เพ่ือลดช่องวา่งความแตกต่าง รวมทั้งรักษาคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Talent ใหอ้ยู่
กบัองคก์ร หรือไม่ใหส้มองไหลออกไปยงัต่างประเทศ 

• Gen Y จะเป็นตวัแปรส าคญัทีผ่ลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กร มส่ีวนร่วมในการก าหนดทศิทางบ.แทน
คนรุ่นเก่า  
• Gen Y ร้อยละ 70 มองเร่ือง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั มากกว่าค่าตอบแทน  
• Gen Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการค.ยดืหยุ่นในการท างานแบบ Anytime, Anywhere, Any Device ชอบ
เทคโนโลย ี

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) เผยผลการศึกษาพบ จ านวนคนวยัท างานยคุเจนเนอเรชัน่ เอก็ซ์ (Generation Y) หรือ 
Millennials ของบริษทัจะมีสดัส่วนถึงร้อยละ 80 ของแรงงานทั้งหมดในอีก 3 ปีขา้งหนา้ ข้ึนแท่นการเป็นผูบ้ริหารแทนคน
ยคุ Baby Boomers สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทรนดท์ัว่โลก ภาคธุรกิจตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์การท างานแบบเก่า หรือ ‘Top-down 

approach’ เพ่ือลดช่องวา่งความแตกต่าง รวมทั้งรักษาคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Talent ใหอ้ยูก่บัองคก์ร หรือไม่ใหส้มองไหล
ออกไปยงัต่างประเทศ 

นางสาว วิไลพร ทวลีาภพนัทอง หุน้ส่วนสายงานท่ีปรึกษา บริษทั PwC Consulting ประเทศไทย กล่าวถึงผลส ารวจ 
NextGen: A global generational study 2013 วา่ คน Gen Y คือผูท่ี้เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 โดย
คนกลุ่มน้ีเติบโตมาในยคุ     ดิจิตลั ท่ีเตม็ไปดว้ยการส่ือสารผา่นอีเมลล ์เทคโนโลยบีนมือถือ อินเทอร์เน็ต และ ส่ือออนไลน์ 
(Facebook, Skypes, Facetime, Twitter และอ่ืนๆอีกมาก) มีความเช่ือมัน่ในความคิดเห็นของตนเองสูง มีสไตลก์าร
ใชชี้วติอยา่งสมดุล (Work/life balance) 

“ประเด็นส าคญัท่ีเราพบก็คือ ตอนน้ีหลายๆ องคก์รก าลงัประสบปัญหาการท างานร่วมกนัของพนกังานในแต่ละ Gen ท่ีมี
ลกัษณะนิสยั ความคิด ความเช่ือ รูปแบบการท างาน และทศันคติท่ีแตกต่างกนัจนเกิดการท างานท่ีเรียกวา่ Out of Sync พดู
ง่ายๆก็คือเขา้กนัไม่ได”้ นางสาว วไิลพร กล่าว 
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สิง่ที่เกิดขึน้คือ Personality Clash ระหวา่งคนในแตล่ะรุ่น คนยคุก่อนหน้ามองวา่คนรุ่น Gen Y เป็นพวกไมทุ่ม่เทกบัการ
ท างาน ไมม่ีน า้อดน า้ทน เปลีย่นงานบอ่ย ไมฟั่งค าสัง่ แตใ่นทางกลบักนั เด็กรุ่นใหมก็่จะมองวา่คนรุ่นเก่าชอบวางอ านาจ 
ท างานเช่ืองช้า ท างานแบบ Hierarchy ล้าหลงัในเร่ืองเทคโนโลยี ซึง่หากมองแบบผวิเผิน ปัญหานีด้ไูมไ่ด้นกัหนาอะไร เป็น
ปัญหาภายในท่ีไมไ่ด้สง่ผลตอ่การสร้างรายได้ หรือ Bottom line ให้กบับริษัท แตจ่ริงๆแล้ว ถ้ามองดีๆ มนัเป็นปัญหาเชิงลกึ
ที่สง่ผลตอ่ Performance และ Turnover อยา่ลมืวา่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัคนในองค์กรทัง้สิน้  

ทั้งน้ี ผลส ารวจฉบบัน้ี ถูกจดัท าข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่ง PwC มหาวทิยาลยั Southern California และ The London 

Business School ผา่นการส ารวจพนกังานในกลุ่ม Gen Y และ Generation อ่ืนๆ กวา่ 44,000 คน จากเครือข่าย PwC 
ใน 18 ประเทศทัว่โลก การส ารวจดงักล่าวใชเ้วลา 2 ปีในการจดัท า โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะท าความเขา้ใจถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรักษาพนกังานในองคก์ร ลกัษณะนิสยั (Stereotype) ทศันคติ และแรงจูงใจของคนท างานในแต่ละรุ่น รวมทั้งศึกษา
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ใหพ้นกังานในองคก์รสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นางสาว วิไลพร กล่าววา่ตน้ก าเนิดของรายงานน้ีเร่ิมข้ึนเม่ือสิบปีก่อนในช่วงท่ีคน Gen Y เร่ิมเขา้มาท างานกบั PwC มากข้ึน 
แต่ส่ิงท่ีเราสงัเกตไดใ้นเวลาเดียวกนั คือคนรุ่นใหม่ๆท่ีเขา้มาท างาน ก็อยูก่บัเราไดไ้ม่นาน หลงัจากสองสามปีแลว้ก็ไป ประเด็นน้ี
ท าใหเ้ราหนัมาศึกษาอยา่งจริงจงัวา่อะไรเป็นปัจจยัหรือ Shift in Culture ท่ีเกิดข้ึน 

คน Gen Y เลอืกความสมดุลมากกว่า เงนิ ต าแหน่ง 
ผลส ารวจระบุวา่ พนกังานในกลุ่ม Gen Y ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง การสร้างความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติ
ส่วนตวั (Work/life balance) มากกวา่คนรุ่นอ่ืนๆ โดยร้อยละ 71 ของคน Gen Y มองวา่ค่าตอบแทนหรือการเล่ือน
ต าแหน่งเป็น priority รองเปรียบเทียบกบัคนรุ่นอ่ืน (Non Milliennials) ท่ีร้อยละ 63 

ในขณะเดียวกนั พนกังานในกลุ่ม Gen Y กวา่ร้อยละ 60 ตอ้งการความยดืหยุน่ในการท างาน (Greater flexibility) เช่น 
สามารถเลือกหรือปรับเปล่ียนเวลาเขา้ท างานได ้หรือท างานจากท่ีบา้น หรือท่ีอ่ืนๆ และเช่ือวา่การไดม้าซ่ึงความสามารถในการ
ผลิต (Productivity) ไม่ไดว้ดักนัท่ีจ านวนชัว่โมงท่ีใชท้ างาน แต่อยูท่ี่ผลงานท่ีไดม้ากกวา่ (Results/goals achieved 

over time invested) ซ่ึงแตกต่างกบัคนรุ่นเก่าท่ีถูกปลูกผงัและเคยชินกบัการท างานหนกัท่ีท างาน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงต าแหน่ง 
และความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
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นางสาววไิลพร กล่าวต่อวา่ ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเราพบ คือ คนท างานรุ่นน้ี (Gen Y) ตอ้งการรู้สึกวา่พวกเขามีส่วน
ร่วมและก าหนดทิศทางของบริษทัไปพร้อมๆ กบัการเติบโตไปในองคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของเด็กรุ่นน้ี
ใหไ้ด ้และตอ้งสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีใหพ้นกังานทุก level มีส่วนร่วม กระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม ร่วม
ท างานกบัเพ่ือนร่วมงานและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

พนกังานในกลุ่ม Gen Y ร้อยละ 41 ตอ้งการท่ีจะไดรั้บความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยเป็นประจ าทุก
เดือน ในขณะท่ีคนรุ่นเก่ามกัไม่ชินกบัการแสดงออกความคิดเห็น หรือมกัท างานตามค าสัง่อยา่งเดียวและไม่ไดรั้บ 
Feedback จนกวา่จะถึงรอบ Performance review cycles (ร้อยละ 30) 

คนรุ่นน้ีท างานรวดเร็วและตอ้งการใหเ้จา้นายมีเสียงตอบรับกบัผลงานอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงจะช่วยใหพ้วกเขาพฒันาความสามารถ 
แทนท่ีจะนัง่รอรายงานวดัผลงาน คนเป็นผูบ้ริหารควรใหค้  าตอบรับ แนะน า หรือติชมในทางสร้างสรรค ์ไม่วา่ในรูปแบบใดก็
ตามอยูเ่สมอ เพราะคนรุ่นน้ีมกัคาดหวงัวา่จะไดมี้ผลตอบรับจากนายจา้งทนัที และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการช่ืนชมความส าเร็จของ
พวกเขาอยา่งจริงใจ 

ผลส ารวจยงัระบุวา่คน Gen Y ยงัมองหาโอกาสในการท างานในต่างประเทศหรือ Opportunity oversea (ร้อยละ 37) 
ผิดกบัคนรุ่นเก่า (ร้อยละ 28) ท่ีมกัไม่ชอบการเปล่ียนแปลง หรือยา้ยถ่ินฐานห่างจากครอบครัว 

เม่ือมองแนวโนม้ในอนาคต ส าหรับประเทศไทย เร่ิมเห็นหลายๆ องคก์รปรับกระบวนการทางดา้นพฒันาบุคลากร ท่ีจะ 
Retain พนกังานใหเ้หมาะกบัแต่ละ Gen อยา่งจริงจงัมากข้ึน เม่ือก่อนเราอาจจะมีแค่วธีิเดียว สูตรเดียวใชก้บัทุกคนใน
องคก์ร เด๋ียวน้ีเร่ิมมีบางท่ี ท่ีท าการวเิคราะห์สดัส่วนจ านวนพนกังานแต่ละ Gen วา่มีจ านวน Gen X ก่ีเปอร์เซ็นต ์Gen Y ก่ี
เปอร์เซ็นต ์เพื่อออกแบบ   กลยทุธ์ใหเ้หมาะสม อีกเร่ืองหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ บางบริษทัเร่ิมมีการประเมินผลงานในรูปแบบ 
Result-oriented โดยใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ Output มากกวา่ปริมาณ 

นโยบายจากบนลงล่าง หรือ Top-down approach อาจจะเป็นรูปแบบการท างานท่ีใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป เพราะคนท างานรุ่น
ใหม่ท่ีเขา้มาในตลาดแรงงานมีการศึกษามากข้ึนกวา่เดิมและคนรุ่นน้ีกลา้ท่ีจะตั้งค  าถามกบัเจา้นาย คนรุ่นหลงัๆเติบโตมากบัการ
ตั้งถามกบัพอ่แม่ ครูอาจารย ์มากกวา่การท าตามค าสัง่เพียงอยา่งเดียว ถา้องคก์รยงัใชว้ธีิบริหารแบบเดิมๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีคนรุ่นน้ี
จะไม่ตอบสนองกบัวธีิการบริหารแบบใชอ้ านาจและการควบคุม จนในท่ีสุดบางรายลาออกไป โดยเราไม่สามารถรักษาเขาไวไ้ด ้
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นางสาว วิไลพร กล่าววา่ ทุกวนัน้ีเราจะเห็นพนกังานส่วนใหญ่เป็นคนใน Gen Y และเร่ิมมี Gen Z เขา้มาท างานเพ่ิมข้ึน เรา
เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงวา่ มีผูบ้ริหารระดบักลางถึงสูง ในบางองคก์รท่ีเป็นคนในรุ่น Gen Y แลว้ หากผูบ้ริหารสามารถวาง
กลยทุธ์เพ่ือเช่ือมความแตกต่าง และลดช่องวา่งระหวา่งวยัของพนกังานเหล่าน้ีไดมี้ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ องคก์รก็จะยิง่
ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั ส่งผลดีทั้งในแง่การบริหารงานท่ีไดไ้อเดียมาจากคนรุ่นใหม่ และยงัรักษาคนเก่งๆท่ีเป็น Gen Y 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัการเปิด AEC ในปี’58 ท่ีการโยกยา้ยแรงงานจะเป็นไปอยา่งเสรี เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงดึงดูดเพ่ือ
รักษา Talent  ใหอ้ยูก่บัธุรกิจใหไ้ด ้

ส าหรับ ค าศพัท ์Generation Y (Gen Y), Millennial Generation หรือ Generation M (Gen M) คือผูท่ี้
เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 โดยคนกลุ่มน้ีเติบโตมาในยคุดิจิตลั ท่ีเตม็ไปดว้ยการส่ือสารผา่นอีเมลล ์
เทคโนโลยบีนมือถือ อินเทอร์เน็ต และ ส่ือออนไลน์ (Facebook, Skypes, Facetime, Twitter และอ่ืนๆอีกมาก) 
มีความเช่ือมัน่ในความคิดเห็นของตนเองสูง มีสไตลก์ารใชชี้วติอยา่งสมดุล (Work/Life Balance) 
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