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PwC คาดผู้หญิง Gen Y บุกตลาดแรงงานโลกปี 63

บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧��¦ ·�µ¦ Ä®o
คาํปรึกษาดา้นภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลการศึกษา Next Generation Diversity:

Developing tomorrow’s female leaders

ผูห้ญิงเจ็นวาย (Female Gen Y) หรือ ผูห้ญิงมิลเลนเนียล (Female Millennials) จะมีสดัส่วนคิดเป็น 25% ของแรงงาน
Ã̈ ��́Ê�®¤�Ä��̧�2563 และอีกเกือบ 1 พนัลา้นคนจะเขา้สู่ตลาดแรงงานในอีก 10 ปีขา้งหนา้ สวนทางกบัจาํนวนผูบ้ริหารระดบัสูง
�̧ÉÁ�È��¼o®�·��̧É° ¥¼nÄ�£µª ³ �µ�Â�̈��£µ��»¦ �·�Å�¥�o°��¦ �́�̈¥»��r-Á�·�Ã°�µ Ä®o�¼o®�·�¦ »n�Ä®¤n¤ Ã̧°�µ �́É�Á�È��° ¦ r��¦ ·®µ¦ -ผูน้าํ
°��r�¦ �́�Á�̧¥¤�¼o�µ¥��°��µ��̧Ê�o°��́�  »n��µ¦ �Îµ�µ�Â��Á�nµ, ลดอคติทางเพศ, สนบัสนุนโอกาสในการทาํงานตปท. Á¡ ºÉ°�¹��¼��µ
เลนตแ์ละสร้าง ‘ผูห้ญิงแถวหนา้’ ใหอ้ยูก่บัองคก์ร ไม่ใหส้มองไหลออกไปเมืองนอกหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 
Ä�° �̧Å¤n�̧É�̧�oµ�®�oµ

�̈�µ��µ¦ «¹�¬µ�̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n

ผูห้ญิงเจ็นวาย (Female Gen Y) หรือ มิลเลนเนียล (Millennials) �̧ÉÁ�·�¦ ³ ®ª nµ��̧�2523 – 2538 จะมีสดัส่วนคิดเป็น 25%
�°�Â¦ ��µ�Ã̈ ��́Ê�®¤�Ä��̧�2563

�̈�µ¦ «¹�¬µ¦ ³ �»ª nµ��¼o®�·�Á�È�ª µ¥Å�oÁ�oµ¤µ¤�̧��µ�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́��n°�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�Â̈ ³ �́�Á�̈ºÉ°�°��r�¦ �Ã�¥¤ ̧ µÁ®�»®¨ �́¤µ
�µ�° �́¦ µ�µ¦ ¤ ̧ nª �¦ nª ¤�°�Â¦ ��µ�Á¡ «®�·��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê��(Global female labour force participation) Ä���³ �̧É �́ nª �
เพศชายลดลง และคาดวา่ผูห้ญิงอีกเกือบ 1 พนัลา้นคนจะเขา้สู่ตลาดแรงงานในช่วง 10 ปีขา้งหนา้

ปัญหาความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิง-�µ¥Ä��̧É�Îµ�µ��(Gender Equality at a Workplace) ¥�́��Á�È�° »� ¦ ¦ � Îµ�́��̧É
�n° Ä®oÁ�·�£µª ³ �µ�Â�̈��¼o�Îµ®�·�Ä�°��r�¦ �Ã�¥�̈ Îµ¦ ª �¡ �ª nµ�¡ �́��µ�®�·��̧ÉÁ�È�Á�È�ª µ¥�ª nµ�¦ ¹É��®¦ º°�55% ¥�́��Á�ºÉ° ª nµ�́ª Á°�
Å¤nÅ�o¦ �́Ã°�µ Ä��µ¦ �Îµ�µ��̧ÉÁ�nµÁ�̧¥¤�́�Á¡ «�µ¥° ¥nµ�Â�o�¦ ·�



ผูห้ญิงทาํงานเจ็นวายเกือบ 1 ใน 3 หรือ 29% Á�ºÉ° ª nµ��µ¥�oµ�¥�́��¤°̧��·�n° Á¡ «®�·�Ä��̧É�Îµ�µ�Á�È� nª �Ä®�n�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�
Áª ¨ µ¤�̧µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÁ̈ºÉ°��́Ê�-Á̈ ºÉ°��ÎµÂ®�n���̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª �¡ �ª nµ��µ¥�oµ�Ä��¦ ³ Á�« Á���(40%), เยอรมนี (39%) และ 
รัสเซีย (35%) ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É�³ ¤ °̧��·�n° Á¡ «®�·�¤µ��̧É »��Ä���³ �̧É��̧��(6%) และ บราซิล (5%) ¤ °̧�·�o° ¥�̧É »��

58% �°��¼o®�·�Á�È�ª µ¥�̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��Á̈º°��̧É�³ Å¤n�Îµ�µ�Ä��Sector ®¦ º° �̈»n¤ ° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧ºÉ° Á ¥̧�Ä��̧ÉÅ¤nÁ° ºÊ° ° Îµ�ª ¥�n°
�µ¦ Á�·�Ã�Ä�®�oµ�̧É�µ¦ �µ��°��¼o®�·��Ã�¥�̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª �¡ �ª nµ��̈»n¤Ä®o�¦ ·�µ¦ �µ��µ¦ Á�·��(Financial Services) และ 
พลงังานและปิโตรเคมี (Oil & Gas) ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É�¼o®�·�Á�È�ª µ¥�³ ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��Îµ�µ��oª ¥¤µ��̧É »�

ผูห้ญิงเจ็นวายถึง 97% ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างสมดุลระหวา่งการทาํงานกบัชีวติส่วนตวั (Work-life Balance) มากกวา่
��¦ »n�° ºÉ�Ç�Ã�¥�̈nµª ª nµ�ª µ¤¥º�®¥»n�Ä��µ¦ �Îµ�µ��Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ Á̈ º°�®¦ º°�¦ �́Á�̈Ȩ́¥�Áª ¨ µÁ�oµ�Îµ�µ��®¦ º°�Îµ�µ��µ��̧É�oµ��
Â̈ ³ ¤ Á̧ª ¨ µÄ®o�́��́ª Á°�° ¥nµ�Á®¤µ³  ¤�°�Áª ¨ µ�µ��̈oª �Á�È��́��́¥�̧É¤�̧ª µ¤  Îµ�́�¤µ��ª nµ�nµ�°�Â���®¦ º°�µ¦ Á̈ ºÉ°��ÎµÂ®�n�
อยา่งรวดเร็ว

พนกังานหญิงในกลุ่มเจ็นวายถึง 51% �o°��µ¦ Å�o¦ �́¢Ȩ̂�Â�È�Ä��µ¦ �Îµ�µ��‘แบบตวัต่อตวั’ �µ��µ¥�oµ��Á¡ ºÉ°�Îµ�»�° n°�Å�
�¦ �́�¦ »�Â�oÅ��Á¡ ºÉ°�ª µ¤�oµª ®�oµÄ�° µ�̧¡ ��°��µ��̧Ê��¼o®�·�Á�È�ª µ¥Á�º°��70% มองหาโอกาสในการทาํงานในต่างประเทศ

นอร์เวย,์ Á��¤µ¦ r��Â̈ ³  ª Á̧��Å�o¦ �́�µ¦ �́�° �́�́�Ä®o° ¥¼nÄ��́��̧�¼o®�·�Ä��µ¦ �Îµ�µ� µ¤° �́�́�Â¦ �Ä��̧�̧Ê�Ã�¥¤ ̧ µÁ®�»¤µ�µ�
อตัราการวา่งงานเพศหญิง (Female unemployment rate) และช่องวา่งค่าตอบแทนเทียบเพศชาย (Gender pay gap)

�̧É° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ�Ä���³ �̧ÉÁ�µ®¨ Ä̧�oÂ̈ ³ �̧É�»�Á�È��¦ ³ Á�«Ä�Á°Á�̧¥�̧É�¼��́�° �́�́�Â�n° ¥¼nÄ�° �́�́��oµ¥Ç

�¦ ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��°�����³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ� Îµ�́�¤µ��Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�®¨ �́Á�·�Á° ° �̧̧��̧É�µ¦ Ã¥�¥oµ¥Â¦ ��µ��³ Á�È�Å�° ¥nµ�Á ¦ ¤̧ µ�
�¹Ê��®µ��¼o�¦ ·®µ¦ Å¤n µ¤µ¦ �Â�o�́�®µÁ®¨ nµ�̧ÊÅ�o��ª µ¤Á Ȩ́¥�Á¦ ºÉ°��°� ��¦ µ¤�µÁ̈��r�(Talent war) และสมองไหล (Brain

drain) จะกลายเป็นปัญหาคุกคามเกินกวา่การแกไ้ขได้
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