"อิสรภาพ" ปั จจัยจูงใจคนทางานรุ่ นใหม่ นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ
บทความโดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
วิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ
พัฒนาการของการกาหนดสิ่งจูงใจให้ คนเก่งๆเข้ าไปทางานกับองค์กรเริ่ มต้ นจากค่าจ้ าง ( Wage) เงินเดือน
(Salary) ความมัน่ คงในการทางาน (Job & Organization Security) สวัสดิการและชุดของ ผลตอบแทนโดยรวม (Total
remuneration packages) แต่ในปั จจุบน
ั และในอนาคต การมีแค่สิ่งจูงใจ ที่เป็ นตัวเงินและสวัสดิการอาจจะไม่เพียง
พอที่จะรองรั บการจูงใจ ให้ คนรุ่ นใหม่ๆเข้ ามาทางาน และอยู่กับองค์ กรนาน เพราะคนรุ่ นใหม่ต้องการสิ่งที่เรี ยกกว่า
"อิสรภาพ (Freedom)" เร็ วขึ ้นและมากขึ ้นเหตุผลที่คนรุ่นใหม่ต้องการอิสรภาพมากกว่าคนรุ่นก่อนคือ
คนรุ่ นใหม่ เกิดมาในยุคของข้ อมูลข่ าวสาร
เด็กทุกมุมโลกสามารถเข้ าถึงและเรี ยนรู้สงิ่ ที่ดีที่สดุ ของมนุษย์บนโลกนี ้ได้ เหมือนกัน เช่น เขารู้วา่ คนอายุยี่สบิ กว่า
ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจร่ ารวยเป็ นเศรษฐี ภายในไม่กี่ปีโดยไม่จาเป็ นต้ องเกิดมาในตระกูลที่ร่ ารวยเหมือน
คนรุ่นก่อนๆ ทาให้ เด็กรุ่นใหม่ๆไม่คอ่ ยเอาเรื่ องเวลาและอายุมาเป็ นเงื่อนไขในการประสบความสาเร็ จ ในหน้ าที่การงาน
และในชีวติ ส่วนตัว
คนรุ่ นใหม่ เติบโตมาพร้ อมกับอิสรภาพ
เราจะเห็นว่าการเลี ้ยงดูของพ่อแม่รุ่นเก่ากับรุ่ นใหม่แตกต่างกัน คนรุ่ นเก่าเลี ้ยงลูกอย่างใกล้ ชิด คอยชี ้แนะ ชี ้นา
และสัง่ ให้ ทาหรื อไม่ให้ ทาอย่างละเอียดในทุกๆเรื่ อง แต่พอ่ แม่รุ่นใหม่เลี ้ยงลูกโดยให้ ลกู มีอิสระมากขึ ้นเพราะพ่อแม่ รุ่ นใหม่
ต้ องทางานไม่มีเวลามาดูแลสัง่ สอนตลอดเวลา และเด็กรุ่นใหม่มีอิสรภาพในการเรี ยนรู้ด้วยตัวเองมากกว่า จะสอบถามพ่อ
แม่ เด็กอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็ค้นคว้ าหาได้ เองจากอินเตอร์ เน็ทและสือ่ ต่างๆถึงแม้ เด็กรุ่นใหม่ ยังคงรักและเคารพพ่อ
แม่ไม่แตกต่างจากเด็กรุ่ นเก่า แต่สิ่งที่แตกต่างคือเด็กรุ่ นใหม่มีแนวโน้ มจะเชื่อฟั งคาสัง่ สอน และความคิดเห็นของพ่อแม่
น้ อยลง เพราะเขาคิดว่าเขามีความรู้มากกว่า เขามีความคิดเป็ นของตัวเอง เขาคิดว่าสิง่ ที่พอ่ แม่พดู ไม่เหมาะกับยุคกับสมัย
ของเขาแล้ ว ดังนัน้ เด็กรุ่ นใหม่มกั จะเกิดและเติบโตมาพร้ อมกับอิสรภาพทางความคิด อิสรภาพในการดารงชีวิตมาโดย
ตลอดจนจบการศึกษา
คนรุ่ นใหม่ ไม่ อยากเป็ นเหมือนคนรุ่ นเก่ า
คนรุ่ นใหม่เกิดมายังเห็นพ่อแม่อายุสี่ห้าสิบยังทางานเป็ นลูกจ้ างเขาอยู่และพ่อแม่ก็บ่นให้ ฟังว่าอยากจะลาออก
อยากจะเกษี ยณ ก่อนกาหนด อยากจะออกมาทากิจการส่ วนตัว และเด็กๆจะเห็นว่าพ่อแม่ของเพื่อนๆที่ออกมาทาอาชีพ
อิสระ ประกอบธุรกิจ ส่วนตัวประสบความสาเร็ จกว่าพ่อแม่ของตัวเองที่ยงั ทางานเป็ นลูกจ้ างอยู่ ภาพเหล่านี ้ทาให้ เด็ก รุ่ น
ใหม่ร้ ูสกึ ว่าตัวเองต้ องไม่เหมือนพ่อแม่ ต้ องประสบความสาเร็ จในชีวิตเร็ วกว่า
ปั จจุบนั หลายองค์กรกาลังประสบปั ญหาในการรักษาคนเก่งๆให้ อยูก่ บั องค์กรเนื่องจาก คนทางานรุ่ นใหม่ เขาไม่
ต้ องการแค่เงินเดือน สวัสดิการและตาแหน่งหน้ าที่เท่านัน้ แต่เขาต้ องการอิสรภาพที่เร็ วกว่าและมากกว่า ที่องค์กรมีให้

และซ ้าร้ ายกว่านันคื
้ อ มีธุรกิจขายตรง ขายหลายชัน้ รู้ ว่าจุดอ่อ นของคนทางานรุ่ นใหม่คือการแสวงหาอิสรภาพ
เขาก็จุดนี ้มาเป็ น จุดขายเพื่อดึงดูดคนเก่งๆที่ทางานอยู่ในองค์กรออกไปทาอาชีพอิสระที่ไม่ต้องลงทุน แต่มีไฟก็ สามารถ
ประสบความสาเร็ จได้ ไม่ยาก ตอนนี ้คนรุ่นใหม่เปรี ยบเสมือนแมงเม่าที่กาลังบินเข้ ากองไฟเพราะตกหลุม พรางของสิง่ ล่อ ใจ
คือ "อิสรภาพของความสาเร็ จ" ที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็ นใคร แม่บ้าน นักศึกษา คนทางาน ทุกคนสามารถประสบ
ความสาเร็ จได้ เร็ วกว่าดีกว่ามากกว่าอย่างแน่นอน พร้ อมยกตัวอย่างคนประเภทต่างๆที่เข้ ามา แล้ วประสบความสาเร็ จ ทา
ให้ องค์กรต่างๆประสบปั ญหาคนเก่งๆกาลัง ถูกดูดออกจาก องค์กรไปยังธุรกิจที่มกั จะบอกว่า "อิสระ" ทังๆที
้ ่ในความเป็ น
จริ งแล้ ว อิสระแค่เพียงเวลาและสถานที่ทางานเท่านัน้ แต่อิสระเทียมนัน้ ถูกผูกล๊ อคด้ วยเงื่อนไขต่างๆอีกมามายที่ดเู สมือน
หนึง่ ว่าไม่มีการบังคับ แต่ถ้าไม่ทาตามที่เขากาหนดคุณก็อยูใ่ นธุรกิจนันไม่
้ ได้ หรื ออยูไ่ ด้ ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ สุดท้ ายคา
ว่าทางานอิสระนันเป็
้ นแค่คาโฆษณาที่สวยหรูเท่านัน้
ดังนัน้ คงจะถึงเวลาแล้ วที่องค์กรต่างๆควรจะให้ ความสาคัญกับการเตรี ยมรับมือกับการบริ หารคนทางานรุ่ นใหม่
ที่ต้องการอิสรภาพในด้ านต่างๆเพิ่มมากขึ ้น จึงขอแนะนาแนวทางในการรับมือกับการบริ หารคนบนพื ้นฐานของ อิสรภาพ
ส่วนบุคคลดังนี ้
เลือกสภาพการจ้ างได้
"ไม้บรรทัดไม่สามารถใช้แทนมาตรวัดทุกประเภท(เช่น ปริ มาตรน้า ความดัน ฯลฯ) ได้ฉนั ใด สภาพการจ้าง แบบ
เดี ยวก็ไม่เหมาะสม กับการจ้างคนทุกคนได้ฉนั นัน้ " ที่กล่าวเช่นนี ้ก็เพราะว่าสภาพการจ้ างแบบเดียวกันไม่สามารถ จูงใจ
คนทางานทุกสาขาอาชีพหรื อคนทุกคนได้ ดังนัน้ องค์กรที่ควรจะเริ่ มมีสญ
ั ญาจ้ างหรื อเงื่อนไขในการจ้ างที่มี ทางเลือกเพิ่ม
มากขึ ้นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับยังเหมือนเดิมแต่ปลดล๊ อคเงื่อนไขบางอย่าง ให้ เหมาะสมกับคนทางานที่
หลากหลายประเภท หลากหลายความต้ องการ เช่นสามารถเลือกเวลาทางานได้ เลือกสถานที่ เลือกลักษณะงานที่ทา
เลือกเงินเดือน เลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับตัวเองได้ มากขึ ้น
เลือกงานที่จะทาเองได้
คนสมัยก่อนจบการศึกษาด้ านไหนมาก็มกั จะเลือกทางานตรงกับที่ร่ าเรี ยนมาและมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนสายงาน แต่
คนรุ่นใหม่หลายคนอยากทางานที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรี ยนมา เพราะตอนเรี ยนยังไม่ร้ ูวา่ อยากเป็ นอะไร แต่พอเรี ยนจบ ถึงรู้วา่
ชอบงานอีกแบบหนึ่ง ดังนัน้ องค์กรไม่ควรกาหนดสเปคในการรับคนเข้ าทางานที่แคบเกินไป ถ้ าตาแหน่งงานนัน้ ไม่ใช่
ตาแหน่งงานที่ต้องใช้ วิชาชีพ ควรเปิ ดโอกาสให้ คนบางคนที่มีความอยาก(ทางาน)สูงแต่ไม่ได้ จบสาขานันๆมา
้
และคนรุ่ น
ใหม่มกั จะมีการเปลีย่ นความต้ องการของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ เวลารับคนรุ่นใหม่เข้ ามาทางานในองค์กร ในสายงาน
หรื อตาแหน่งงานใดแล้ ว ต้ องมีระบบในการตรวจสอบว่าเขายังมีความสุขอยูก่ บั ตาแหน่งงานเดิมหรื อไม่ หรื อเขาต้ องการจะ
เปลี่ยนไปทางานในตาแหน่งอื่น เพราะบางคนเข้ ามาทางานสักสองสามปี ก็พบว่า "ไม่ใช่" เขาน่าจะ เหมาะกับงานอื่นใน
องค์กรมากกว่าและรู้ สกึ อยากทามากกว่า องค์กรควรเปิ ดโอกาสให้ คนในองค์กรเลือกงานที่จะทาได้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้
เกิดความวุ่นวายในการเลือกและเปลี่ยนงานภายในองค์กรก็อาจจะกาหนดกฎกติกาขึ ้นมารองรับก็ได้ เช่น ใครต้ องการ
ทางานตาแหน่งอื่นให้ ทาเรื่ องเสนอได้ ปีละหนึง่ ครัง้ พร้ อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะทา และเหตุผลที่จะ ทาให้ องค์กรมัน่ ใจได้
ว่าสามารถทาตาแหน่งงานนันๆได้
้
และทางผู้บริ หารจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

เลือกเส้ นทางสู่ความสาเร็จได้
แต่ก่อนองค์กรเป็ นผู้กาหนดว่าใครจะเติบโตไปยังตาแหน่งไหน เมื่อไหร่ แต่การบริ หารคนรุ่นใหม่ให้ เขาเป็ น ผู้กาหนด
ด้ วยตัวเขาเองว่าอีก 3-5 ปี ถ้ าเขาทางานอยู่กับเรา เขาต้ องการเติบโตไปยังระดับไหน ตาแหน่งไหน และ เขาต้ องทา
อะไรบ้ างเพื่อให้ ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ โดยองค์กรมีหน้ าที่ให้ ข้อมูล สนับสนุนการพัฒนาตนเอง ของคนทางานรุ่ นใหม่
และกาหนดเงื่อนไขในการเลือ่ นตาแหน่งที่เป็ นไปได้ และได้ ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร กับคนทางาน
เลือกสถานะความสัมพันธ์ กบั องค์ กรได้
คนทางานรุ่นก่อนมีสถานะให้ เลือกอยูเ่ พียงไม่กี่สถานะ เช่น เป็ นพนักงานประจา เป็ นพนักงานชัว่ คราว เป็ นพนักงาน
สัญญารายปี แต่คนรุ่นใหม่ต้องการทางเลือกที่มากกว่าและยืดหยุน่ กว่าคนทางานรุ่นเก่า เช่น สามารถเลือกได้ ว่าในแต่ละ
ช่วงเวลาจะมีความสัมพันธ์กบั องค์กรแบบไหน เช่น เลือกที่เป็ นลูกจ้ างประจา เลือกได้ ว่าจะทางานกินค่าคอมมิชชัน่ อย่าง
เดียว เลือกที่จะเป็ นพนักงานชัว่ คราว( Part-Time) เลือกรับทางานเป็ นชิ ้นๆจากองค์กร เลือกเป็ นผู้รับจ้ าง ( Outsource)
เลือกที่เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) เลือกที่จะเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) และอาจจะเลือกได้ ว่าจะมี ความสัมพันธ์ กบั
องค์กรในสถานะนัน้ ๆ นานแค่ไหน และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะจากรู ปแบบหนึ่งเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งได้ ทังนี
้ ้ เพื่อ
ป้องกันการลาออกของคนเก่งๆ และเพื่อป้องกันต้ นทุนแรงงานขององค์กรสูงเกินกว่าความเป็ นจริ ง เพราะไม่ว่าองค์กรจะ
จ้ างเขารู ปแบบไหน สิ่งที่เป็ นเงื่อนไขหลักๆคือ "ผลงาน" ที่ค้ มุ ค่า ส่วนคนทางานคือ "อิสระ" ที่เลือกทางานได้ ตามความ
ต้ องการของชีวิตแต่ละช่วงเวลา
สรุ ป การบริ หารคนรุ่ นใหม่ไม่ใช่เรื่ องยากหากองค์กรเข้ าใจธรรมชาติของเขา นาเอาสิ่งที่เขาเป็ นมากาหนดเป็ น กล
ยุทธ์ในการบริ หารให้ เหมาะสม โดยยึดความสมดุลระหว่าง "ผลประโยชน์ขององค์กร" กับ "ความต้ องการของ คนทางาน"
ซึง่ นอกจากผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า ความก้ าวหน้ าที่เลือกได้ แล้ ว คนรุ่ นใหม่มีความต้ องการเรื่ อง "อิสรภาพ ในชีวิต" เพิ่มมาก
ขึ ้นด้ วย ดังนันองค์
้ กรไหนต้ องการบริ หารคนรุ่นใหม่ให้ ได้ ทงใจและผลงาน
ั้
คงต้ องเตรี ยมตัวปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ การบริ หาร
คนตังแต่
้ เริ่ มจ้ างคนจนถึงการพ้ นสภาพไปจากองค์กรเสียใหม่ตงแต่
ั ้ ตอนนี ้ ถ้ าองค์กรไหนปรับตัวรับมือ กับการเปลีย่ นแปลง
นี ้ได้ ดีกว่าและเร็ วกว่า น่าจะสร้ างความได้ เปรี ยบในการบริ หารคนรุ่นใหม่ในอนาคตได้ ดีกว่ าอย่าง แน่นอน

