
"อสิรภาพ" ปัจจยัจงูใจคนท างานรุ่นใหม่นอกเหนือจากเงนิเดือนและสวัสดกิาร 
 

บทความโดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง  
วิทยากร ท่ีปรึกษาและนกัเขยีนอสิระ 

 

พฒันาการของการก าหนดสิ่งจูงใจให้คนเก่งๆเข้าไปท างานกับองค์กรเร่ิมต้นจากค่าจ้าง (Wage) เงินเดือน 

(Salary) ความมัน่คงในการท างาน (Job & Organization Security) สวสัดิการและชดุของ ผลตอบแทนโดยรวม (Total 

remuneration packages) แต่ในปัจจุบนัและในอนาคต การมีแค่สิ่งจูงใจ ที่เป็นตวัเงินและสวสัดิการอาจจะไม่เพียง

พอที่จะรองรับการจูงใจ ให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาท างาน และอยู่กับอง ค์กรนาน เพราะคนรุ่นใหม่ต้องการสิ่งที่เรียกกว่า 

"อิสรภาพ (Freedom)" เร็วขึน้และมากขึน้เหตผุลที่คนรุ่นใหมต้่องการอิสรภาพมากกวา่คนรุ่นก่อนคือ 

คนรุ่นใหม่เกิดมาในยุคของข้อมูลข่าวสาร 

เด็กทกุมมุโลกสามารถเข้าถึงและเรียนรู้สิง่ที่ดีที่สดุของมนษุย์บนโลกนีไ้ด้เหมือนกัน เช่น เขารู้วา่คนอายยุี่สบิกวา่ 

ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร ่ารวยเป็นเศรษฐีภายในไมก่ี่ปีโดยไมจ่ าเป็นต้องเกิดมาในตระกลูที่ร ่ารวยเหมือน

คนรุ่นก่อนๆ ท าให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ไมค่อ่ยเอาเร่ืองเวลาและอายมุาเป็นเง่ือนไขในการประสบความส าเร็จ ในหน้าที่การงาน 

และในชีวติสว่นตวั 

คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับอิสรภาพ 

เราจะเห็นว่าการเลีย้งดขูองพ่อแม่รุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่แตกต่างกนั คนรุ่นเก่าเลีย้งลกูอย่างใกล้ชิด คอยชีแ้นะ ชีน้ า 

และสัง่ให้ท าหรือไมใ่ห้ท าอยา่งละเอียดในทกุๆเร่ือง แตพ่อ่แมรุ่่นใหมเ่ลีย้งลกูโดยให้ลกูมีอิสระมากขึน้เพราะพ่อแม่ รุ่นใหม ่

ต้องท างานไมม่ีเวลามาดแูลสัง่สอนตลอดเวลา และเด็กรุ่นใหมม่ีอิสรภาพในการเรียนรู้ด้วยตวัเองมากกว่า จะสอบถามพ่อ

แม ่เด็กอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็ค้นคว้าหาได้เองจากอินเตอร์เน็ทและสือ่ตา่งๆถึงแม้เด็กรุ่นใหม ่ยงัคงรักและเคารพพอ่

แม่ไม่แตกต่างจากเด็กรุ่นเก่า แต่สิ่งที่แตกต่างคือเด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะเช่ือฟังค าสัง่สอน และความคิดเห็นของพ่อแม่

น้อยลง เพราะเขาคิดวา่เขามคีวามรู้มากกวา่ เขามีความคิดเป็นของตวัเอง เขาคิดวา่สิง่ ที่พอ่แมพ่ดูไมเ่หมาะกบัยคุกบัสมยั

ของเขาแล้ว ดงันัน้ เด็กรุ่นใหม่มกัจะเกิดและเติบโตมาพร้อมกบัอิสรภาพทางความคิด อิสรภาพในการด ารงชีวิตมาโดย

ตลอดจนจบการศกึษา 

คนรุ่นใหม่ไม่อยากเป็นเหมือนคนรุ่นเก่า 

คนรุ่นใหม่เกิดมายงัเห็นพ่อแม่อายสุี่ห้าสิบยงัท างานเป็นลกูจ้างเขาอยู่และพ่อแม่ก็บ่นให้ฟังว่าอยากจะลาออก 

อยากจะเกษียณ ก่อนก าหนด อยากจะออกมาท ากิจการส่วนตวั และเด็กๆจะเห็นว่าพ่อแม่ของเพื่อนๆที่ออกมาท าอาชีพ 

อิสระ ประกอบธุรกิจ สว่นตวัประสบความส าเร็จกว่าพ่อแม่ของตวัเองที่ยงัท างานเป็นลกูจ้างอยู่ ภาพเหลา่นีท้ าให้เด็ก รุ่น

ใหมรู้่สกึวา่ตวัเองต้องไมเ่หมือนพอ่แม ่ต้องประสบความส าเร็จในชีวิตเร็วกวา่ 

ปัจจบุนัหลายองค์กรก าลงัประสบปัญหาในการรักษาคนเก่งๆให้อยูก่บัองค์กรเนื่องจาก คนท างานรุ่นใหม่ เขาไม่

ต้องการแคเ่งินเดือน สวสัดิการและต าแหนง่หน้าที่เทา่นัน้ แตเ่ขาต้องการอิสรภาพท่ีเร็วกวา่และมากกวา่ ท่ีองค์กรมีให้ 



และซ า้ร้ายกว่านัน้คือ มีธุรกิจขายตรง ขายหลายชัน้ รู้ว่าจุดอ่อนของคนท างานรุ่นใหม่คือการแสวงหาอิสรภาพ 

เขาก็จุดนีม้าเป็น จุดขายเพื่อดึงดดูคนเก่งๆที่ท างานอยู่ในองค์กรออกไปท าอาชีพอิสระที่ไม่ต้องลงทนุ แต่มีไฟก็ สามารถ

ประสบความส าเร็จได้ไมย่าก ตอนนีค้นรุ่นใหมเ่ปรียบเสมือนแมงเมา่ที่ก าลงับินเข้ากองไฟเพราะตกหลมุ พรางของสิง่ลอ่ใจ

คือ "อิสรภาพของความส าเร็จ" ที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร แม่บ้าน นักศึกษา คนท างาน ทุกคนสามารถประสบ

ความส าเร็จได้เร็วกวา่ดีกวา่มากกวา่อยา่งแนน่อน พร้อมยกตวัอยา่งคนประเภทตา่งๆที่เข้ามา แล้วประสบความส าเร็จ ท า

ให้องค์กรต่างๆประสบปัญหาคนเก่งๆก าลงั ถกูดดูออกจาก องค์กรไปยงัธุรกิจที่มกัจะบอกว่า "อิสระ" ทัง้ๆที่ในความเป็น

จริงแล้ว อิสระแคเ่พียงเวลาและสถานท่ีท างานเทา่นัน้ แตอ่ิสระเทียมนัน้ ถกูผกูล๊อคด้วยเง่ือนไขต่างๆอีกมามายที่ดเูสมือน

หนึง่วา่ไมม่ีการบงัคบั แตถ้่าไมท่ าตามที่เขาก าหนดคณุก็อยูใ่นธุรกิจนัน้ไมไ่ด้ หรืออยูไ่ด้ก็ไมป่ระสบความส าเร็จ สดุท้ายค า

วา่ท างานอิสระนัน้เป็นแคค่ าโฆษณาที่สวยหรูเทา่นัน้ 

ดงันัน้ คงจะถึงเวลาแล้วที่องค์กรตา่งๆควรจะให้ความส าคญักบัการเตรียมรับมือกบัการบริหารคนท างานรุ่นใหม ่

ที่ต้องการอิสรภาพในด้านตา่งๆเพิ่มมากขึน้ จึงขอแนะน าแนวทางในการรับมือกบัการบริหารคนบนพืน้ฐานของ อิสรภาพ

สว่นบคุคลดงันี ้

เลือกสภาพการจ้างได้ 

"ไม้บรรทดัไม่สามารถใช้แทนมาตรวดัทกุประเภท(เช่น ปริมาตรน ้า ความดนั ฯลฯ) ไดฉ้นัใด สภาพการจ้าง แบบ

เดียวก็ไม่เหมาะสม กบัการจ้างคนทกุคนได้ฉนันัน้" ที่กลา่วเช่นนีก็้เพราะว่าสภาพการจ้างแบบเดียวกนัไม่สามารถ จูงใจ

คนท างานทกุสาขาอาชีพหรือคนทกุคนได้ ดงันัน้ องค์กรที่ควรจะเร่ิมมีสญัญาจ้างหรือเง่ือนไขในการจ้างที่มี ทางเลือกเพิ่ม

มากขึน้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับยงัเหมือนเดิมแตป่ลดล๊อคเง่ือนไขบางอยา่ง ให้เหมาะสมกบัคนท างานที่ 

หลากหลายประเภท หลากหลายความต้องการ เช่นสามารถเลือกเวลาท างานได้ เลือกสถานที่ เลือกลกัษณะงานที่ท า 

เลอืกเงินเดือน เลอืกสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัตวัเองได้มากขึน้ 

เลือกงานที่จะท าเองได้ 

         คนสมยัก่อนจบการศกึษาด้านไหนมาก็มกัจะเลือกท างานตรงกบัที่ร ่าเรียนมาและมกัจะไม่ค่อยเปลี่ยนสายงาน แต ่

คนรุ่นใหมห่ลายคนอยากท างานท่ีไมต่รงกบัสาขาที่เรียนมา เพราะตอนเรียนยงัไมรู้่วา่อยากเป็นอะไร แตพ่อเรียนจบ ถึงรู้วา่

ชอบงานอีกแบบหนึ่ง ดงันัน้ องค์กรไม่ควรก าหนดสเปคในการรับคนเข้าท างานที่แคบเกินไป ถ้าต าแหน่งงานนัน้ ไม่ใช่

ต าแหนง่งานท่ีต้องใช้วิชาชีพ ควรเปิดโอกาสให้คนบางคนที่มีความอยาก(ท างาน)สงูแต่ไม่ได้จบสาขานัน้ๆมา และคนรุ่น

ใหมม่กัจะมีการเปลีย่นความต้องการของตวัเองอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ เวลารับคนรุ่นใหมเ่ข้ามาท างานในองค์กร ในสายงาน

หรือต าแหนง่งานใดแล้ว ต้องมีระบบในการตรวจสอบวา่เขายงัมีความสขุอยูก่บัต าแหนง่งานเดิมหรือไม ่หรือเขาต้องการจะ

เปลี่ยนไปท างานในต าแหน่งอื่น เพราะบางคนเข้ามาท างานสกัสองสามปีก็พบว่า "ไม่ใช่" เขาน่าจะ เหมาะกับงานอื่นใน

องค์กรมากกว่าและรู้สกึอยากท ามากกว่า องค์กรควรเปิดโอกาสให้คนในองค์กรเลือกงานที่จะท าได้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้

เกิดความวุ่นวายในการเลือกและเปลี่ยนงานภายในองค์กรก็อาจจะก าหนดกฎกติกาขึน้มารองรับก็ได้ เช่น ใครต้องการ

ท างานต าแหนง่อื่นให้ท าเร่ืองเสนอได้ปีละหนึง่ครัง้พร้อมระบเุหตผุลที่ต้องการจะท า และเหตผุลที่จะ ท าให้องค์กรมัน่ใจได้

วา่สามารถท าต าแหนง่งานนัน้ๆได้ และทางผู้บริหารจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 



เลือกเส้นทางสู่ความส าเร็จได้ 

         แตก่่อนองค์กรเป็นผู้ก าหนดวา่ใครจะเติบโตไปยงัต าแหนง่ไหน เมื่อไหร่ แตก่ารบริหารคนรุ่นใหมใ่ห้เขาเป็น ผู้ก าหนด

ด้วยตัวเขาเองว่าอีก 3-5 ปี ถ้าเขาท างานอยู่กับเรา เขาต้องการเติบโตไปยงัระดับไหน ต าแหน่งไหน และ เขาต้องท า

อะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ โดยองค์กรมีหน้าที่ให้ข้อมลู สนบัสนนุการพฒันาตนเอง ของคนท างานรุ่นใหม ่

และก าหนดเง่ือนไขในการเลือ่นต าแหนง่ที่เป็นไปได้ และได้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งองค์กร กบัคนท างาน 

เลือกสถานะความสัมพนัธ์กบัองค์กรได้ 

         คนท างานรุ่นก่อนมีสถานะให้เลอืกอยูเ่พียงไมก่ี่สถานะ เช่น เป็นพนกังานประจ า เป็นพนกังานชัว่คราว เป็นพนกังาน 

สญัญารายปี แตค่นรุ่นใหมต้่องการทางเลอืกที่มากกวา่และยืดหยุน่กวา่คนท างานรุ่นเก่า เช่น สามารถเลือกได้ว่าในแต่ละ 

ช่วงเวลาจะมีความสมัพนัธ์กบัองค์กรแบบไหน เช่น เลอืกที่เป็นลกูจ้างประจ า เลอืกได้ว่าจะท างานกินค่าคอมมิชชัน่ อย่าง

เดียว เลอืกที่จะเป็นพนกังานชัว่คราว(Part-Time) เลือกรับท างานเป็นชิน้ๆจากองค์กร เลือกเป็นผู้ รับจ้าง (Outsource) 

เลอืกที่เป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจ (Partner) เลือกที่จะเป็นที่ปรึกษา (Advisor) และอาจจะเลือกได้ว่าจะมี ความสมัพนัธ์กบั

องค์กรในสถานะนัน้ๆ นานแค่ไหน และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ ทัง้นี ้เพื่อ

ปอ้งกนัการลาออกของคนเก่งๆ และเพื่อป้องกนัต้นทนุแรงงานขององค์กรสงูเกินกว่าความเป็นจริง เพราะไม่ว่าองค์กรจะ

จ้างเขารูปแบบไหน สิ่งที่เป็นเง่ือนไขหลกัๆคือ "ผลงาน" ที่คุ้มค่า ส่วนคนท างานคือ "อิสระ" ที่เลือกท างานได้ตามความ

ต้องการของชีวิตแตล่ะช่วงเวลา 

         สรุป การบริหารคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เร่ืองยากหากองค์กรเข้าใจธรรมชาติของเขา น าเอาสิ่งที่เขาเป็นมาก าหนดเป็น กล

ยทุธ์ในการบริหารให้เหมาะสม โดยยึดความสมดลุระหว่าง "ผลประโยชน์ขององค์กร" กบั "ความต้องการของ คนท างาน" 

ซึง่นอกจากผลตอบแทนที่คุ้มคา่ ความก้าวหน้าที่เลอืกได้แล้ว คนรุ่นใหม่มีความต้องการเร่ือง "อิสรภาพ ในชีวิต" เพิ่มมาก

ขึน้ด้วย ดงันัน้องค์กรไหนต้องการบริหารคนรุ่นใหมใ่ห้ได้ทัง้ใจและผลงาน คงต้องเตรียมตวัปรับเปลี่ยน กลยทุธ์การบริหาร

คนตัง้แตเ่ร่ิมจ้างคนจนถงึการพ้นสภาพไปจากองค์กรเสยีใหมต่ัง้แตต่อนนี ้ถ้าองค์กรไหนปรับตวัรับมือ กบัการเปลีย่นแปลง

นีไ้ด้ดีกวา่และเร็วกวา่ นา่จะสร้างความได้เปรียบในการบริหารคนรุ่นใหมใ่นอนาคตได้ดีกว่าอยา่ง แนน่อน 

 

 


