
องค์กรที่คนเก่งรุ่นใหม่อยากอยู่นาน 

 
บทความโดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

 

ในช่วงหนึง่ปัญหาใหญ่ขององค์กรตา่งๆคือ “หาคนเก่งยาก” จึงท าให้เกิดธุรกิจนายหน้าสรรหาคลากรหรือที่เรียก

กนัว่า Head hunter หรือ Recruitment agency เยอะแยะมากมาย ซึ่งก็พอช่วยท าให้ปัญหาการหาคนเก่งลดลงไปได้

ระดบัหนึง่ นอกจากนีค้วามทนัสมยัของเทคโนโลยีอินเตอร์ที่ท าให้คนท างานเข้าถึงองค์กรและองค์กรเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย

ที่ต้องการท าได้ง่ายขึน้ ปัญหาการหาคนเก่งให้เจอจึงไมใ่ช่เร่ืองยากอีกตอ่ไป 

แตใ่นปัจจบุนัและอนาคตปัญหาที่ใหญ่กวา่และยากกวา่การหาคนเก่งๆมาร่วมงานคือ “การรักษาคนเก่งให้อยูก่บั

องค์กรนานๆ” เพราะคนรุ่นใหมเ่กิดมาพร้อมกบัความสะดวกสบายท าให้คนรุ่นใหมล่กัษณะแตกตา่งจากคนรุ่นก่อนๆหลาย

อยา่งเช่น 

„ ชอบเรียนรู้ด้วยตวัเองมากกวา่การให้คนอื่นสอน เพราะเด็กรุ่นใหมไ่มเ่คยถามพอ่แมว่า่เล่นเกมส์อย่างไร แต่เขาจะ

ใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตวัเองมาตัง้แตเ่ด็ก 

„ อยากประสบความส าเร็จเร็วกวา่มากกวา่คนรุ่นก่อนและคนรุ่นเดียวกนั เพราะมีคนรุ่นใหม่ๆที่ประสบความส าเร็จ

ทัง้ๆที่อายยุงัน้อยเป็นไอดอลหรือเป็นโมเดลออกมากระตุ้นอยูต่ลอดเวลา 

„ อยากท างานสบายแต่ได้เงินดีมีช่ือเสียง จะเห็นได้จากการประกวดร้องเพลง การแสดงที่คนชนะมกัจะได้รับเงิน

รางวลัมากมายเมื่อเทียบกบัวยัวฒุิและคณุวฒุิในขณะนัน้ 

„ อยากเกษียณจากการเป็นลูกจ้างเร็วๆ เพราะต้องการอิสรภาพทางการเงินและการงาน อีกทัง้ยังมีธุรกิจบาง

ประเภทกระตุ้น(หลอกลอ่)ให้คนท างานกินเงินเดือนอยากออกไปท าอาชีพอิสระ 

„ ไมช่อบอะไรท่ีจ าเจซ า้ซาก เพราะเขาเกิดมาพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การท าอะไรซ า้ ๆ ซาก ๆเขารู้สกึ

วา่ไมพ่ฒันาไม่ก้าวหน้า ไม่ทนัคนอื่น ดไูด้จากการที่เด็กรุ่นใหม่ชอบเปลี่ยนมือถือ คอมพิวเตอร์ ทัง้ๆที่รุ่นเดิมก็ยงั

ใช้ได้อยู ่

„ ชอบสงัคมออนไลน์มากกว่าสงัคมแบบดัง้เดิม เนื่องจากสงัคมออนไลน์จะปิดจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจ ชอบ จะ

แสดงตวัตนจริงหรือตวัตนปลอมก็ได้ จะติดตอ่กบัสงัคมไหนก็ได้ทัว่โลก ติดตอ่ได้มากกวา่หนึ่งสงัคม 

„ ชอบให้เทคโนโลยี คนอื่น หรือเงินท างานแทนการท างานหาเงิน ทศันคตินีก้ าลงัมาแรงเพราะเด็กรุ่นใหม่เคยชินกบั

การท าอะไรในช่วงแรกๆแล้วให้ความส าเร็จนัน้ท างานตอ่ให้ 

„ ชอบท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั เพราะเขารู้สกึวา่การใช้เวลากบัสิง่ใดสิง่หนึง่เป็นเร่ืองที่ไมคุ่้มคา่ จะเห็นวา่

ไม่มีเด็กรุ่นใหม่คนไหนเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงหน้าจอเดียวหรือเพจเดียว จะเ ปิด เปิด Facebook เปิด

หน้าจอท างาน เปิดมือถือ เปิด BB ในเวลาเดียวกนั 



ทัง้หมดนีเ้พียงตวัอย่างที่จะช่วยให้องค์กรรู้จกั รู้ทนัและเข้าใจคนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึน้ เพราะผู้บริหารและองค์กร

สว่นใหญ่ยงัเป็นช่วงเช่ือมตอ่ระหวา่งคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ หากผู้บริหารหรือองค์กรใดยงัคงเป็นแบบอนรัุกษ์นิยมไม่

คอ่ยเปลีย่นแปลง ไมค่อ่ยเข้าใจ ไม่พร้อมปรับตวัให้เข้ากบัคนรุ่นใหม่ องค์กรนัน้ๆ อาจจะต้องถกูทอดทิง้ให้อยู่กบัอดีต

อยา่งแนน่อน 

จากการท่ีได้เข้าไปสมัผสักบัองค์กรต่างๆ เร่ืองแนวทางหรือกลยทุธ์การรักษาคนเก่งให้อยู่กบัองค์กรนาน ๆพบว่า

ผู้บริหารสว่นใหญ่ยงัไมห่ลดุกรอบของความคิดแบบเดิมๆ เช่น 

„ คิดวา่ถ้าเพิ่มเงินเดือนผลตอบแทน สวสัดิการจะช่วยให้สามารถรักษาคนเกง่ให้อยูน่านได้ 

„ ถ้าท าให้เขาเติบโตเร็วจะช่วยให้เขาอยูก่บัองค์กรนานขึน้ 

„ ถ้าให้เขาท างานท่ีชอบเขานา่จะอยูไ่ด้นานกวา่ 

„ ถ้ามีสวสัดิการท่ีครอบคลมุถงึครอบครัวนา่จะท าให้เขาอยูก่บัเรานาน 

„ ฯลฯ 

ซึง่ผลที่ได้มกัจะสวนทางกนัคือ “ยิ่งให้ยิ่งเสีย”เช่น ยิ่งเพิ่มสวสัดิการยิ่งสร้างดีมานด์ไมรู้่จบยิ่งเพิ่มเงินเดือนยิ่ง 
โปรโมทเร็วยิ่งท าให้เขาไปจากเราเร็วขึน้กวา่เดิม สดุท้ายการรักษาคนเก่งรุ่นใหมด้่วยกลยทุธ์ที่เกิดจากกรอบแนวคิดของคน
รุ่นเก่ายงัไงก็ไม่ได้ผลอย่างแน่นอน ไม่ใช่ว่ากลยทุธ์ไม่ดี แต่เป็นเพราะแนวคิดในการบริหารคนรุ่นใหม่ไม่เหมาะสมนัน่เอง   
เหมือนกบัคนท่ีก าลงัหิวน า้มา แตเ่รากลบัเอาทองค าไปให้เขาแม้จะให้มากเพียงใดก็ยังไมต่รงกบัใจที่เขาต้องการอยูด่ี 

ในเมื่อองค์กรไมส่ามารถหยดุกระแสการเปลีย่นแปลงความเช่ือ ความคิด และแนวทางการด าเนินชีวิตของ 
คนรุ่นใหมไ่ด้ สิง่ส าคญัคือองค์กรต้องปรับตวัให้เป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการเข้ามาร่วมงานและท างานกบัองค์กรนาน

กวา่ คนรุ่นใหมต้่องการท างานกบัองค์กรที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

„ Job menu 

        คนรุ่นใหมอ่ยากเลือกท าเฉพาะงานที่ตวัเองชอบ คนรุ่นใหม่ไม่มีความอดทนท ากบังานที่ไม่ชอบ และไม่ชอบ ให้ใคร

บงัคบัเลือก ดงันัน้ องค์กรควรจะก าหนดเมนขูองงาน(Job menu) ให้คนท างานสามารถเลือกท าเฉพาะ สิ่งที่ตวัเองชอบ 

ถนดัและอยากท าเท่านัน้ เหมือนการเข้าไปร้านอาหารที่มีเมนใูห้ลกูค้าเลือกเฉพาะสิ่งที่ตวัเองชอบเท่านัน้ และในแต่ละปี

อาจจะให้คนท างานเลอืกใหมไ่ด้วา่ปีหน้าอยากจะท างานในเมนไูหน ปัญหาที่ องค์กรจะต้องท าระบบขึน้มารองรับคือ จะ

บริหารจัดการอย่างไรกบัเมนูงานที่คนเลือกท าน้อย จะท าอย่างไรกับเมนงูานที่คนเลือกท าเยอะ ถ้าจะให้ดีกว่านีค้ือ ท า

เหมือนร้านอาหารตามสัง่ ท่ีคนท างานสามารถสัง่นอกเหนือจากเมนทูี่ก าหนดไว้ได้ 

„ Self-employed 

คนรุ่นใหมอ่ยากเลอืกเง่ือนไขการจ้างด้วยตวัเอง เพราะคนรุ่นใหมม่ีความหลากหลายของตวัตนมากกว่าคนรุ่นเก่า 

จะใช้เง่ือนไขการจ้างแบบเดียวกนัคงเป็นไปไมไ่ด้ ดงันัน้ คนรุ่นใหมอ่ยากจะก าหนดเง่ือนไขการจ้างด้วยตวัเอง เช่น จ้างใน

บางเวลา(Part-time) จ้างเป็นรายเดือน จ้างเป็นวนัๆ จ้างเป็นสปัดาห์ จ้างวนัเว้นวนั จ้างเป็นพนกังานประจ า จ้างเป็นราย



ชิน้งาน จ้างเป็นผู้บริหารโครงการ และคนรุ่นใหม ่อยากจะเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการท างานได้ด้วยตวัเอง เพราะ

งานบางงานท าอยูท่ี่ไหนในโลกนีก็้ได้ผลงานเหมือนกนั งานบางอยา่งไมต้่องเข้ามาท างานก็ได้ งานบางอยา่งไมจ่ าเป็นต้อง

ท าทกุวนัก็ได้ งานบางอย่างไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมในระหว่างท างานก็ได้ งานบางอย่างสามารถควบคุมแบบรีโมท

ทางไกลได้ ปัญหาที่องค์กรต้องมีระบบมารองรับคือ ระบบการควบคุมเพื่อให้ได้ผลงานครบถ้วนตามที่ต้องการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และการรองรับการบริหารจดัการท่ีมีเง่ือนไขการจ้างที่หลากหลายเป็นรายบคุคล 

„ Self-Career Planning 

คนรุ่นใหม่ต้องการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพด้วยตวัเอง ดงันัน้ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(CareerPath) 

แบบเดิมที่องค์กรมีต่อไปจะใช้ไม่ได้ผลเพราะคนต้องการเส้นทางที่หลากหลายกว่าที่  องค์กรจัดท าไว้ให้ องค์กรควร

มอบหน้าที่นีใ้ห้คนท างานรุ่นใหม่เป็นคนรับผิดชอบเองว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ เขาจะต้องพฒันาตนเองเร่ือง

อะไรบ้าง อยา่งไร ท าไมองค์กรควรจะโปรโมทเขาเขาจะให้อะไรเพื่อเป็นการตอบแทนองค์กรให้เหมาะสมกบัหน้าที่การ

งานที่สงูขึน้ เพราะฉะนัน้ในแต่ละปี คนท างานต้องเป็นคนน าเสนอว่าต้องการก้าวหน้าในอาชีพอย่างไร เช่น ต้องการ

ท างานเพิ่มขึน้ต้องการับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ ต้องการท างานที่สูงขึน้ ต้องการท างานที่ยากขึน้ ฯลฯ เพื่อให้องค์กร

พิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม ่และหากคนรุ่นใหมท่ี่ต้องการท าธุรกิจสว่นตวั ต้องการท างานอิสระเปิดโอกาสให้น าเสนอ

ต่อองค์กรดูก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องการนัน้องค์กรตอบสนองได้หรือไม่ เช่นมีทางเลือกให้เปลี่ยนสถานะจากลกูจ้างเป็น 

Business partner เป็นผู้ ถือหุ้น เป็นกรรมการบริหาร เป็นท่ีปรึกษาเป็นเอเยน่ต์ เป็นผู้ขาย เป็นผู้ รับเหมาช่วง เป็นลกูค้า 

ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองความฝันในชีวิตของคนท างานและปอ้งกนัไมใ่ห้คนเก่งๆออกไปอยูก่บัคูแ่ขง่หรือออกไปท าธุรกิจแขง่

กบัองค์กร และสดุท้ายคือช่วยป้องกันให้คนเก่งมีความสามารถไปล้มเหลวจากการท าธุรกิจส่วนตวั หรือโดนหลอก

ออกไปท าธุรกิจที่ชอบโฆษณาว่าอิสระ รวยเร็ว ไม่ต้องท างานเพราะมีระบบ มีทีมท างานแทนทัง้หมดนีเ้ป็นเพียง

ตวัอยา่งเพื่อกระตุ้นแนวคิดให้องค์กรตา่งๆที่อยูร่ะหวา่งรอยตอ่ของคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่ได้ตระหนกัและ

เห็นว่าองค์กรในอนาคตที่เหมาะสมกับกระแสของคนรุ่นใหม่นัน้น่าจะมีหน้าตาแบบไหน หากองค์กรไหนคิดว่ายงัไม่

พร้อมก็ไมเ่ป็นไร หากองค์กรไหนคิดวา่ต้องเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ตอนนีก็้จะได้มีเวลาคิดมีเวลาเตรียมรับมือ หากองค์กรไหน

คิดวา่ตอนนีก้ าลงัประสบปัญหาในการบริหารคนรุ่นใหมอ่ยูก็่อาจจะลองน าเอาแนวคิดนีไ้ปประกอบการก าหนดกลยทุธ์

ในการปรับเปลีย่นองค์กรเลยก็ได้ ผมเช่ือวา่เราคงไปต้านหรือเปลีย่นแปลงความเช่ือ แนวคิดและวิถีการด าเนินชีวิตของ 

คนรุ่นใหม่ไม่ได้ มีทางเดียวคือการปรับองค์กรเพื่อให้เป็น “องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานด้วย”จะเป็นทางออก

และทางเลอืกที่เหมาะสมกวา่ 

 

 


