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      นางสาว วิไลพร ทวีลาภพนัทอง หุ้นสว่นสายงานท่ีปรึกษา บริษัท PwC Consulting ประเทศไทย กลา่วถงึผลส ารวจ 
NextGen: A global generational study 2013 วา่ คน Gen Y คือผู้ที่เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 โดย
คนกลุม่นีเ้ติบโตมาในยคุ ดิจิตลั ที่เต็มไปด้วยการสือ่สารผา่นอีเมลล์ เทคโนโลยีบนมือถือ อินเทอร์เน็ต และ สือ่ออนไลน์ 
(Facebook, Skypes, Facetime, Twitter และอื่นๆอีกมาก) มีความเช่ือมัน่ในความคิดเห็นของตนเองสงู มีสไตล์การใช้
ชีวิตอยา่งสมดลุ (Work/life balance) 

     “ประเด็นส ำคญัท่ีเรำพบก็คือ ตอนน้ีหลำยๆ องคก์รก ำลงัประสบปัญหำกำรท ำงำนร่วมกนัของพนกังำนในแต่ละ Gen ท่ีมีลกัษณะ
นิสยั ควำมคิด ควำมเช่ือ รูปแบบกำรท ำงำน และทศันคติท่ีแตกต่ำงกนัจนเกิดกำรท ำงำนท่ีเรียกวำ่ Out of Sync พดูง่ำยๆก็คือเขำ้กนั
ไม่ได”้ นำงสำว วไิลพร กล่ำว 
      “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ Personality Clash ระหวำ่งคนในแต่ละรุ่น คนยคุก่อนหนำ้มองวำ่คนรุ่น Gen Y เป็นพวกไม่ทุ่มเทกบักำร
ท ำงำน ไม่มีน ้ ำอดน ้ ำทน เปล่ียนงำนบ่อย ไม่ฟังค ำสัง่ แตใ่นทำงกลบักนั เด็กรุ่นใหม่ก็จะมองวำ่คนรุ่นเก่ำชอบวำงอ ำนำจ ท ำงำนเช่ืองชำ้ 
ท ำงำนแบบ Hierarchy ลำ้หลงัในเร่ืองเทคโนโลย ีซ่ึงหำกมองแบบผิวเผิน ปัญหำน้ีดูไม่ไดน้กัหนำอะไร เป็นปัญหำภำยในท่ีไม่ได้
ส่งผลต่อกำรสร้ำงรำยได ้หรือ Bottom line ใหก้บับริษทั แต่จริงๆแลว้ ถำ้มองดีๆ มนัเป็นปัญหำเชิงลึกท่ีส่งผลต่อ Performance 
และ Turnover อยำ่ลืมวำ่ธุรกิจจะประสบควำมส ำเร็จไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัคนในองคก์รทั้งส้ิน”  
 

PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส) เผยผลกำรศึกษำพบ จ ำนวนคนวยั
ท ำงำนยคุ หรือ Millennials ของบริษทัจะมีสดัส่วนถึงร้อยละ 80 
ของ Generation Y แรงงำนทั้งหมดในอีก 3 ปีขำ้งหนำ้ ข้ึนแท่นกำร
เป็นผูบ้ริหำรแทนคนยคุ Baby Boomers สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทรนด์
ทัว่โลก ภำคธุรกิจตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์กำรท ำงำนแบบเก่ำ หรือ ‘Top-

down approach’ เพ่ือลดช่องวำ่งควำมแตกต่ำง รวมทั้งรักษำคนรุ่น
ใหม่ท่ีเป็น Talent ใหอ้ยูก่บัองคก์ร หรือไม่ใหส้มองไหลออกไปยงั
ต่ำงประเทศ 
 

          ทั้งน้ี ผลส ำรวจฉบบัน้ี ถูกจดัท ำข้ึนโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง PwC มหำวทิยำลยั Southern California และ The London 

Business School ผำ่นกำรส ำรวจพนกังำนในกลุ่ม Gen Y และ Generation อ่ืนๆ กวำ่ คน จำกเครือข่ำย PwC ใน18 ประเทศ
ทัว่โลก กำรส ำรวจดงักล่ำวใชเ้วลำ 2 ปีในกำรจดัท ำ โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะท ำควำมเขำ้ใจ 44,000 ถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
รักษำพนกังำนในองคก์ร ลกัษณะนิสยั (Stereotype) ทศันคติ และแรงจูงใจของคนท ำงำนในแตล่ะรุ่น รวมทั้งศึกษำแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำ ใหพ้นกังำนในองคก์รสำมำรถท ำงำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
      “ตน้ก ำเนิดของรำยงำนน้ีเร่ิมข้ึนเมิ่ือสิบปีก่อนในช่วงท่ีคน Gen Y เร่ิมเขำ้มำท ำงำนกบั PwC มำกข้ึน แต่ส่ิงท่ีเรำสงัเกตไดใ้นเวลำ
เดียวกนั คือคนรุ่นใหม่ๆท่ีเขำ้มำท ำงำน ก็อยูก่บัเรำไดไ้ม่นำน หลงัจำกสองสำมปีแลว้ก็ไป ประเด็นน้ีท ำใหเ้รำหนัมำศึกษำอยำ่งจริงจงั
วำ่อะไรเป็นปัจจยัหรือ Shift in Culture ท่ีเกิดข้ึน” นำงสำว วไิลพร กล่ำว 
 
 

http://www.thaipr.net/general/481621 
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คน Gen Y เลือกควำมสมดุลมำกกวำ่ เงิน ต ำแหน่ง 
     ผลส ำรวจระบุวำ่ พนกังำนในกลุ่ม Gen Y ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ือง กำรสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกำรท ำงำนกบัชีวติส่วนตวั 
(Work/life balance) มำกกวำ่คนรุ่นอ่ืนๆ โดยร้อยละ 71 ของคน Gen Y มองวำ่ค่ำตอบแทนหรือกำรเล่ือนต ำแหน่งเป็น 
priority รองเปรียบเทียบกบัคนรุ่นอ่ืน (Non Milliennials) ท่ีร้อยละ 63 

     ในขณะเดียวกนั พนกังำนในกลุ่ม Gen Y กวำ่ร้อยละ 60 ตอ้งกำรควำมยดืหยุน่ในกำรท ำงำน (Greater flexibility) เช่น 
สำมำรถเลือกหรือปรับเปล่ียนเวลำเขำ้ท ำงำนได ้หรือท ำงำนจำกท่ีบำ้น หรือท่ีอ่ืนๆ และเช่ือวำ่กำรไดม้ำซ่ึงควำมสำมำรถในกำรผลิต 
(Productivity) ไม่ไดว้ดักนัท่ีจ ำนวนชัว่โมงท่ีใชท้ ำงำน แตอ่ยูท่ี่ผลงำนท่ีไดม้ำกกวำ่ (Results/goals achieved over 

time invested) ซ่ึงแตกต่ำงกบัคนรุ่นเก่ำท่ีถูกปลูกผงัและเคยชินกบักำรท ำงำนหนกัท่ีท ำงำน เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงต ำแหน่ง และ
ควำมกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็ว 
      นำงสำววิไลพร ยงักล่ำวต่อวำ่ “ปัจจยัส ำคญัอีกประกำรหน่ึงท่ีเรำพบ คือ คนท ำงำนรุ่นน้ี (Gen Y) ตอ้งกำรรู้สึกวำ่พวกเขำมีส่วน
ร่วมและก ำหนดทิศทำงของบริษทัไปพร้อมๆ กบักำรเติบโตไปในองคก์ร ผูบ้ริหำรจะตอ้งตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของเด็กรุ่นน้ีใหไ้ด ้
และตอ้งสำมำรถสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีใหพ้นกังำนทุก level มีส่วนร่วม กระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดริเร่ิม ร่วมท ำงำนกบัเพ่ือน
ร่วมงำนและสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ๆ” 
     พนกังำนในกลุ่ม Gen Y ร้อยละ 41 ตอ้งกำรท่ีจะไดรั้บควำมยอมรับจำกเพ่ือนร่วมงำน และผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ยเป็นประจ ำทุก
เดือน ในขณะท่ีคนรุ่นเก่ำมกัไม่ชินกบักำรแสดงออกควำมคิดเห็น หรือมกัท ำงำนตำมค ำสัง่อยำ่งเดียวและไม่ไดรั้บ Feedback 
จนกวำ่จะถึงรอบ Performance review cycles (ร้อยละ 30) 
     “คนรุ่นน้ีท ำงำนรวดเร็วและตอ้งกำรใหเ้จำ้นำยมีเสียงตอบรับกบัผลงำนอยูเ่ป็นประจ ำ ซ่ึงจะช่วยใหพ้วกเขำพฒันำควำมสำมำรถ 
แทนท่ีจะนัง่รอรำยงำนวดัผลงำน คนเป็นผูบ้ริหำรควรใหค้  ำตอบรับ แนะน ำ หรือติชมในทำงสร้ำงสรรค ์ไม่วำ่ในรูปแบบใดก็ตำมอยู่
เสมอ เพรำะคนรุ่นน้ีมกัคำดหวงัวำ่จะไดมี้ผลตอบรับจำกนำยจำ้งทนัที และท่ีส ำคญัท่ีสุดคือกำรช่ืนชมควำมส ำเร็จของพวกเขำอยำ่ง
จริงใจ” 
      ผลส ำรวจยงัระบุวำ่คน Gen Y ยงัมองหำโอกำสในกำรท ำงำนในต่ำงประเทศหรือ Opportunity oversea (ร้อยละ 37) ผิด
กบัคนรุ่นเก่ำ (ร้อยละ 28) ท่ีมกัไม่ชอบกำรเปล่ียนแปลง หรือยำ้ยถ่ินฐำนห่ำงจำกครอบครัว 
 
 
     แนวโนม้ขำ้งหนำ้ 
     เม่ือมองแนวโนม้ในอนำคต “ส ำหรับประเทศไทยเอง ตอนน้ีเรำเร่ิมเห็นหลำยๆ องคก์รปรับกระบวนกำรทำงดำ้น HR ท่ีจะ 
Retain พนกังำนใหเ้หมำะกบัแต่ละ Gen อยำ่งจริงจงัมำกข้ึน เม่ือก่อนเรำอำจจะมีแค่วธีิเดียว สูตรเดียวใชก้บัทุกคนในองคก์ร 
เด๋ียวน้ีเร่ิมมีบำงท่ี ท่ีท ำกำรวเิครำะห์สดัส่วนจ ำนวนพนกังำนแต่ละ Gen วำ่มีจ ำนวน Gen X ก่ีเปอร์เซ็นต ์Gen Y ก่ีเปอร์เซ็นต ์
เพ่ือออกแบบ กลยทุธ์ใหเ้หมำะสม อีกเร่ืองหน่ึงท่ีน่ำสนใจ คือ บำงบริษทัเร่ิมมีกำรประเมินผลงำนในรูปแบบ Result-oriented 
โดยใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของ Output มำกกวำ่ปริมำณ”  
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     “นโยบำยจำกบนลงล่ำง หรือ Top-down approach อำจจะเป็นรูปแบบกำรท ำงำนท่ีใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป เพรำะคนท ำงำน
รุ่นใหม่ท่ีเขำ้มำในตลำดแรงงำนมีกำรศึกษำมำกข้ึนกวำ่เดิมและคนรุ่นน้ีกลำ้ท่ีจะตั้งค  ำถำมกบัเจำ้นำย คนรุ่นหลงัๆเติบโตมำกบักำรตั้ง
ถำมกบัพอ่แม่ ครูอำจำรย ์มำกกวำ่กำรท ำตำมค ำสัง่เพียงอยำ่งเดียว ถำ้องคก์รยงัใชว้ธีิบริหำรแบบเดิมๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีคนรุ่นน้ีจะไม่
ตอบสนองกบัวธีิกำรบริหำรแบบใชอ้ ำนำจและกำรควบคุม จนในท่ีสุดบำงรำยลำออกไป โดยเรำไม่สำมำรถรักษำเคำ้ไวไ้ด”้ 
     “ทุกวนัน้ีเรำจะเห็นพนกังำนส่วนใหญ่เป็นคนใน Gen Y และเร่ิมมี Gen Z เขำ้มำท ำงำนเพ่ิมข้ึน เรำเร่ิมเห็นกำรเปล่ียนแปลง
วำ่ มีผูบ้ริหำรระดบักลำงถึงสูง ในบำงองคก์รท่ีเป็นคนในรุ่น Gen Y แลว้ หำกผูบ้ริหำรสำมำรถวำงกลยทุธ์เพ่ือเช่ือมควำมแตกต่ำง 
และลดช่องวำ่งระหวำ่งวยัของพนกังำนเหล่ำน้ีไดมี้ประสิทธิภำพมำกเท่ำไหร่ องคก์รก็จะยิง่ไดเ้ปรียบทำงกำรแขง่ขนั ส่งผลดีทั้งในแง่
กำรบริหำรงำนท่ีไดไ้อเดียมำจำกคนรุ่นใหม่ และยงัรักษำคนเก่งๆท่ีเป็น Gen Y โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หลงักำรเปิด AEC ในปี’58ท่ี
กำรโยกยำ้ยแรงงำนจะเป็นไปอยำ่งเสรี เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงแรงดึงดูดเพ่ือรักษำ Talent ใหอ้ยูก่บัธุรกิจใหไ้ด”้ นำงสำว วไิลพร 
กล่ำว 
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