องค์ กรที่คนเก่ งรุ่ นใหม่ อยากอยู่นาน
บทความโดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ในช่วงหนึง่ ปั ญหาใหญ่ขององค์กรต่างๆคือ “หาคนเก่งยาก” จึงทาให้ เกิดธุรกิจนายหน้ าสรรหาคลากรหรื อที่เรี ยก
กันว่า Head hunter หรื อ Recruitment agency เยอะแยะมากมาย ซึ่งก็พอช่วยทาให้ ปัญหาการหาคนเก่งลดลงไปได้
ระดับหนึง่ นอกจากนี ้ความทันสมัยของเทคโนโลยีอินเตอร์ ที่ทาให้ คนทางานเข้ าถึงองค์กรและองค์กรเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ที่ต้องการทาได้ ง่ายขึ ้น ปั ญหาการหาคนเก่งให้ เจอจึงไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
แต่ในปั จจุบนั และอนาคตปั ญหาที่ใหญ่กว่าและยากกว่าการหาคนเก่งๆมาร่วมงานคือ “การรักษาคนเก่งให้ อยูก่ บั
องค์กรนานๆ” เพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาพร้ อมกับความสะดวกสบายทาให้ คนรุ่นใหม่ลกั ษณะแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆหลาย
อย่างเช่น
„ ชอบเรี ยนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการให้ คนอื่นสอน เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยถามพ่อแม่วา่ เล่นเกมส์อย่างไร แต่เขาจะ
ใช้ วิธีเรี ยนรู้ด้วยตัวเองมาตังแต่
้ เด็ก
„ อยากประสบความสาเร็ จเร็ วกว่ามากกว่าคนรุ่นก่อนและคนรุ่ นเดียวกัน เพราะมีคนรุ่ นใหม่ๆที่ประสบความสาเร็ จ
ทังๆที
้ ่อายุยงั น้ อยเป็ นไอดอลหรื อเป็ นโมเดลออกมากระตุ้นอยูต่ ลอดเวลา
„ อยากทางานสบายแต่ได้ เงินดีมีชื่อ เสียง จะเห็นได้ จากการประกวดร้ องเพลง การแสดงที่คนชนะมักจะได้ รับเงิน
รางวัลมากมายเมื่อเทียบกับวัยวุฒิและคุณวุฒิในขณะนัน้
„ อยากเกษี ยณจากการเป็ นลูกจ้ างเร็ วๆ เพราะต้ องการอิสรภาพทางการเงินและการงาน อีกทังยั
้ งมีธุรกิจบาง
ประเภทกระตุ้น(หลอกล่อ)ให้ คนทางานกินเงินเดือนอยากออกไปทาอาชีพอิสระ
„ ไม่ชอบอะไรที่จาเจซ ้าซาก เพราะเขาเกิดมาพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การทาอะไรซ ้า ๆ ซาก ๆเขารู้ สกึ
ว่าไม่พฒ
ั นาไม่ก้าวหน้ า ไม่ทนั คนอื่น ดูได้ จากการที่เด็กรุ่ นใหม่ชอบเปลี่ยนมือถือ คอมพิวเตอร์ ทังๆที
้ ่รุ่นเดิมก็ยงั
ใช้ ได้ อยู่
„ ชอบสังคมออนไลน์มากกว่าสังคมแบบดังเดิ
้ ม เนื่องจากสังคมออนไลน์จะปิ ดจะเปิ ดเมื่อไหร่ ก็ได้ ตามใจ ชอบ จะ
แสดงตัวตนจริ งหรื อตัวตนปลอมก็ได้ จะติดต่อกับสังคมไหนก็ ได้ ทวั่ โลก ติดต่อได้ มากกว่าหนึ่งสังคม
„ ชอบให้ เทคโนโลยี คนอื่น หรื อเงินทางานแทนการทางานหาเงิน ทัศนคตินี ้กาลังมาแรงเพราะเด็ กรุ่ นใหม่เคยชินกับ
การทาอะไรในช่วงแรกๆแล้ วให้ ความสาเร็ จนันท
้ างานต่อให้
„ ชอบทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะเขารู้สกึ ว่าการใช้ เวลากับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็ นเรื่ องที่ไม่ค้ มุ ค่า จะเห็นว่า
ไม่มีเด็กรุ่ นใหม่คนไหนเปิ ดหน้ าจอคอมพิวเตอร์ เพียงหน้ าจอเดียวหรื อเพจเดียว จะเปิ ด เปิ ด Facebook เปิ ด
หน้ าจอทางาน เปิ ดมือถือ เปิ ด BB ในเวลาเดียวกัน

ทังหมดนี
้
้เพียงตัวอย่างที่จะช่วยให้ องค์กรรู้ จกั รู้ ทนั และเข้ าใจคนรุ่ นใหม่ให้ มากยิ่งขึ ้น เพราะผู้บริ หารและองค์กร
ส่วนใหญ่ยงั เป็ นช่วงเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ หากผู้บริ หารหรื อองค์กรใดยังคงเป็ นแบบอนุรักษ์ นิยมไม่
ค่อยเปลีย่ นแปลง ไม่คอ่ ยเข้ าใจ ไม่พร้ อมปรับตัวให้ เข้ ากับคนรุ่ นใหม่ องค์กรนันๆ
้ อาจจะต้ องถูกทอดทิ ้งให้ อยู่กบั อดีต
อย่างแน่นอน
จากการที่ได้ เข้ าไปสัมผัสกับองค์กรต่างๆ เรื่ องแนวทางหรื อกลยุทธ์ การรักษาคนเก่งให้ อยู่ กบั องค์กรนาน ๆพบว่า
ผู้บริ หารส่วนใหญ่ยงั ไม่หลุดกรอบของความคิดแบบเดิมๆ เช่น
„ คิดว่าถ้ าเพิ่มเงินเดือนผลตอบแทน สวัสดิการจะช่วยให้ สามารถรักษาคนเก่งให้ อยูน่ านได้
„ ถ้ าทาให้ เขาเติบโตเร็วจะช่วยให้ เขาอยูก่ บั องค์กรนานขึ ้น
„ ถ้ าให้ เขาทางานที่ชอบเขาน่าจะอยูไ่ ด้ นานกว่า
„ ถ้ ามีสวัสดิการทีค่ รอบคลุมถึงครอบครัวน่าจะทาให้ เขาอยูก่ บั เรานาน
„ ฯลฯ
ซึง่ ผลที่ได้ มกั จะสวนทางกันคือ “ยิ่งให้ ย่ งิ เสีย”เช่น ยิ่งเพิ่มสวัสดิการยิ่งสร้ างดีมานด์ไม่ร้ ูจบยิ่งเพิ่มเงินเดือนยิ่ง
โปรโมทเร็ วยิ่งทาให้ เขาไปจากเราเร็ วขึ ้นกว่าเดิม สุดท้ ายการรักษาคนเก่งรุ่นใหม่ด้วยกลยุทธ์ที่เกิดจากกรอบแนวคิดของคน
รุ่นเก่ายังไงก็ไม่ได้ ผลอย่างแน่นอน ไม่ใช่ว่ากลยุทธ์ ไม่ดี แต่เป็ นเพราะแนวคิดในการบริ หารคนรุ่ นใหม่ไม่เหมาะสมนัน่ เอง
เหมือนกับคนที่กาลังหิวน ้ามา แต่เรากลับเอาทองคาไปให้ เขาแม้ จะให้ มากเพียงใดก็ยังไม่ตรงกับใจที่เขาต้ องการอยูด่ ี
ในเมื่อองค์กรไม่สามารถหยุดกระแสการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ ความคิด และแนวทางการดาเนินชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ได้ สิง่ สาคัญคือองค์กรต้ องปรับตัวให้ เป็ นองค์กรที่คนรุ่ นใหม่ต้องการเข้ ามาร่ วมงานและทางานกับองค์กรนาน
กว่า คนรุ่นใหม่ต้องการทางานกับองค์กรที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
„ Job menu
คนรุ่นใหม่อยากเลือกทาเฉพาะงานที่ตวั เองชอบ คนรุ่ นใหม่ไม่มีความอดทนทากับงานที่ไม่ชอบ และไม่ชอบ ให้ ใคร
บังคับเลือก ดังนัน้ องค์กรควรจะกาหนดเมนูของงาน(Job menu) ให้ คนทางานสามารถเลือกทาเฉพาะ สิ่งที่ตวั เองชอบ
ถนัดและอยากทาเท่านัน้ เหมือนการเข้ าไปร้ านอาหารที่มีเมนูให้ ลกู ค้ าเลือกเฉพาะสิ่งที่ตวั เองชอบเท่านัน้ และในแต่ละปี
อาจจะให้ คนทางานเลือกใหม่ได้ วา่ ปี หน้ าอยากจะทางานในเมนูไหน ปั ญหาที่ องค์กรจะต้ องทาระบบขึ ้นมารองรับคือ จะ
บริ หารจัดการอย่างไรกับเมนูงานที่คนเลือกทาน้ อย จะทาอย่างไรกับเมนูงานที่คนเลือกทาเยอะ ถ้ าจะให้ ดีกว่านี ้คือ ทา
เหมือนร้ านอาหารตามสัง่ ที่คนทางานสามารถสัง่ นอกเหนือจากเมนูที่กาหนดไว้ ได้
„ Self-employed
คนรุ่นใหม่อยากเลือกเงื่อนไขการจ้ างด้ วยตัวเอง เพราะคนรุ่นใหม่มีความหลากหลายของตัวตนมากกว่าคนรุ่ นเก่า
จะใช้ เงื่อนไขการจ้ างแบบเดียวกันคงเป็ นไปไม่ได้ ดังนัน้ คนรุ่นใหม่อยากจะกาหนดเงื่อนไขการจ้ างด้ วยตัวเอง เช่น จ้ างใน
บางเวลา(Part-time) จ้ างเป็ นรายเดือน จ้ างเป็ นวันๆ จ้ างเป็ นสัปดาห์ จ้ างวันเว้ นวัน จ้ างเป็ นพนักงานประจา จ้ างเป็ นราย

ชิ ้นงาน จ้ างเป็ นผู้บริ หารโครงการ และคนรุ่นใหม่ อยากจะเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการทางานได้ ด้วยตัวเอง เพราะ
งานบางงานทาอยูท่ ี่ไหนในโลกนี ้ก็ได้ ผลงานเหมือนกัน งานบางอย่างไม่ต้องเข้ ามาทางานก็ได้ งานบางอย่างไม่จาเป็ นต้ อง
ทาทุกวันก็ได้ งานบางอย่างไม่จาเป็ นต้ องมีการควบคุมในระหว่างทางานก็ได้ งานบางอย่างสามารถควบคุมแบบรี โมท
ทางไกลได้ ปั ญหาที่องค์กรต้ องมีระบบมารองรับคื อ ระบบการควบคุมเพื่อให้ ได้ ผลงานครบถ้ วนตามที่ต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และการรองรับการบริ หารจัดการที่มีเงื่อนไขการจ้ างที่หลากหลายเป็ นรายบุคคล
„ Self-Career Planning
คนรุ่ นใหม่ต้องการวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพด้ วยตัวเอง ดังนัน้ เส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ(CareerPath)
แบบเดิมที่องค์กรมีต่อไปจะใช้ ไม่ได้ ผลเพราะคนต้ องการเส้ นทางที่หลากหลายกว่าที่ องค์กรจัดทาไว้ ให้ องค์กรควร
มอบหน้ าที่นี ้ให้ คนทางานรุ่ นใหม่เป็ นคนรับผิดชอบเองว่าเขาอยากจะเป็ นอะไรเมื่อไหร่ เขาจะต้ องพัฒนาตนเองเรื่ อง
อะไรบ้ าง อย่างไร ทาไมองค์กรควรจะโปรโมทเขาเขาจะให้ อะไรเพื่อเป็ นการตอบแทนองค์กรให้ เหมาะสมกับหน้ าที่การ
งานที่สงู ขึ ้น เพราะฉะนัน้ ในแต่ละปี คนทางานต้ องเป็ นคนนาเสนอว่าต้ องการก้ าวหน้ าในอาชีพอย่างไร เช่น ต้ องการ
ทางานเพิ่มขึน้ ต้ องการั บผิดชอบเพิ่มมากขึน้ ต้ องการทางานที่สูงขึน้ ต้ องการทางานที่ยากขึน้ ฯลฯ เพื่อให้ องค์ กร
พิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่ และหากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทาธุรกิจส่วนตัว ต้ องการทางานอิสระเปิ ดโอกาสให้ นาเสนอ
ต่อองค์กรดูก่อนว่าสิ่งที่เขาต้ องการนันองค์
้
กรตอบสนองได้ หรื อไม่ เช่นมีทางเลือกให้ เปลี่ยนสถานะจากลูกจ้ างเป็ น
Business partner เป็ นผู้ถือหุ้น เป็ นกรรมการบริ หาร เป็ นที่ปรึกษาเป็ นเอเย่นต์ เป็ นผู้ขาย เป็ นผู้รับเหมาช่วง เป็ นลูกค้ า
ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองความฝันในชีวิตของคนทางานและป้องกันไม่ให้ คนเก่งๆออกไปอยูก่ บั คูแ่ ข่งหรื อออกไปทาธุรกิจแข่ง
กับองค์กร และสุดท้ ายคือช่วยป้องกันให้ คนเก่งมีความสามารถไปล้ มเหลวจากการทาธุรกิจส่วนตัว หรื อโดนหลอก
ออกไปทาธุรกิ จที่ช อบโฆษณาว่าอิสระ รวยเร็ ว ไม่ต้องทางานเพราะมีระบบ มีทีมทางานแทนทัง้ หมดนีเ้ ป็ นเพีย ง
ตัวอย่างเพื่อกระตุ้นแนวคิดให้ องค์กรต่างๆที่อยูร่ ะหว่างรอยต่อของคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางและคนรุ่ นใหม่ได้ ตระหนักและ
เห็นว่าองค์กรในอนาคตที่เหมาะสมกับกระแสของคนรุ่ นใหม่นนน่
ั ้ าจะมีหน้ าตาแบบไหน หากองค์กรไหนคิดว่ายังไม่
พร้ อมก็ไม่เป็ นไร หากองค์กรไหนคิดว่าต้ องเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ตอนนี ้ก็จะได้ มีเวลาคิดมีเวลาเตรี ยมรับมือ หากองค์กรไหน
คิดว่าตอนนี ้กาลังประสบปั ญหาในการบริ หารคนรุ่นใหม่อยูก่ ็อาจจะลองนาเอาแนวคิดนี ้ไปประกอบการกาหนดกลยุทธ์
ในการปรับเปลีย่ นองค์กรเลยก็ได้ ผมเชื่อว่าเราคงไปต้ านหรื อเปลีย่ นแปลงความเชื่อ แนวคิดและวิถีการดาเนินชีวิตของ
คนรุ่ นใหม่ไม่ได้ มีทางเดียวคือการปรับองค์กรเพื่อให้ เป็ น “องค์กรที่คนรุ่ นใหม่อยากจะร่ วมงานด้ วย”จะเป็ นทางออก
และทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

