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ปรืะชิากรืสงูวยั่ (The aging population) ห้มายถงึ บริษิทั

มีแนวโน้มที�จะจ้างกลั่�มแริงงานส่งวัยเห้ลั�านี� เน่�อีงจากกล่ั�มนี�

ต้อีงการิที�จะทำงานต�อี แลัะส�วนให้ญ�วางแผ่นที�จะ “ทำงานใน

วัยเกษียณ์ (working retirement)” ทั�ง ๆ ที�การิทำงานในอี่ดมคติ

มักจะอีย่�ตริงกันข้้าม แต�ทว�าอีาย่ที�มากข้ึ�นข้อีงพนักงานส�วนให้ญ� 

ไม�ไดส้�งผ่ลักริะทบต�อีปริะสทิธุภิัาพ แลัะการิเริยีนริ่ใ้นงานข้อีงกล่ั�ม

แริงงานส่งวัย ที�มีความตั�งใจ แลัะสามาริถเริียนริ่้เทคโนโลัยีให้ม� ๆ 

เทรินด์ที�กำลัังเกิดให้ม�นั�นค่อี แริงงานส่งวัยที�สามาริถทำงาน

พาริ์ทไทม์ได้ ซึ่ึ�งเป็นอีีกวิธุีห้นึ�งในการิก้าวส่�การิเกษียณ์งาน 

พนักงาน แลัะอีงค์กริกำลัังพยายามริ�วมกันกำห้นดคำนิยามให้ม�

สำห้ริับการิเกษียณ์งาน ที�ริวมทั�งอีาชิีพที�สอีงเชิ�นเดียวกับงาน

พาริ์ทไทม์ ห้ริ่อีงานชิั�วคริาว ห้ริ่อีการิทำงานตามโคริงการิที�ได้ริับ

มอีบห้มาย

Generation Z มีความเป็นนักลังท่นมากกว�าวัยอี่�น ๆ แลัะ

สนใจในความสำคัญข้อีงงานมากกว�าเงิน คนทำงานวัย Genera-

tion Z ต้อีงการิทำงานในบริริยากาศที�มีการิส่�อีสาริอีย�างต�อีเน่�อีง 

แลัะสามาริถเข้้าถึงคำตอีบได้ทันที  

Gen Y or Millennials ริักโอีกาสในการิเริียนริ่้ แลัะเติบโต 

ซึ่ึ�งเป็นสิ�งสำคัญมาก พวกเข้าชิอีบที�จะมีส�วนริ�วมในโอีกาสการิ

พัฒนาที�จะปริับปริ่งทักษะ แลัะการิทำงานที�ดี โดยไม�สนใจในเงิน

เด่อีนมากนัก จากการิสำริวจข้อีง Gallup เม่�อีเริ็ว ๆ นี�พบว�า 87% 

ข้อีง Generation Y ให้้ความสำคัญกับการิเติบโต แลัะโอีกาสใน

การิพัฒนาในอีาชิีพ มากกว�า 1 ใน 3 ข้อีง Generation Y ริายงาน

ว�าโอีกาสในการิเรีิยนริ่้เริ็ว ๆ นี�ข้อีงพวกเข้าไม�ค่้มค�ากับเวลัาข้อีง

พวกเข้าเลัย แลัะ 60% กลั�าวว�าเข้าเปดิโอีกาสต�อีการิพจิาริณ์างาน

ให้ม� 

Generation X ให้้ค่ณ์ค�าต�อีความ

สงสัย ความไม�เป็นทางการิ แลัะการิ

เป็นการิเป็นงาน การิแสวงห้าความสมด่ลั

ริะห้ว�างการิทำงาน แลัะชีิวิตส�วนตัว แลัะ

ไม�ชิอีบการิควบค่มอีย�างใกลั้ชิิด พวกเข้า

ค�อีนข้้างจะมีความอีดทนน้อีย แลัะชิอีบ

ถากถาง 

Baby Boomers ห้ริ่อี Generation 

“Me” ให้ค้ณ่์ค�าต�อีความยต่ธิุริริมทางสงัคม 

แลัะความอีสิริะ เข้าชิอีบการิแข้�งขั้น ทำงาน

ห้นกั แลัะเนน้ต�อีการิปฏิบิตัอิีย�างเท�าเทยีมสำห้ริบัพนกังานทั�งห้มด 

พวกเข้ามักถ่กมอีงว�าเป็นพวกบ้างาน แลัะเข้้มงวดในการิทำตาม

กฎอีย�างเคริ�งคริัด 

แผันภูมิท่� 9: เจนเนอเรืชิั�นท่�หลากหลาย่ของกลุ่มแรืงงาน 

(Generations in the Workforce)



December 2021 | No. 300 |

ต่อฉบับหน้าอ่าน

16 TPA news

ไมเกงก็เกงได

นักอีน่ริักษ์นิยม (Traditionalists) มีชิีวิตอีย่�ในชิ�วงริะห้ว�าง

การิถดถอียทางเศริษฐกิจที�ยิ�งให้ญ� แลัะมีชีิวิตอีย่�ริะห้ว�าง

สงคริามโลักคริั�งที� 2 พวกเข้ามีแนวโน้มที�จะให้้ค่ณ์ค�าต�อีการิ

ปริะห้ยัด ความเป็นชิาติ แลัะความจงริักภัักดีที�ยึดมั�นต�อีกฎกติกา 

แลัะมีความจงริักภัักดีต�อีนายจ้าง มีความริับผ่ิดชิอีบ แลัะเสียสลัะ

ต�อีปริะโยชิน์ข้อีงบริิษัท แลัะปริะโยชิน์ส�วนริวมข้อีงบ้านเม่อีง 

มันเป็นสิ�งสำคัญ ที�จะตริะห้นักว�าความแตกต�างทาง

เจนเนอีเริชิั�นที�มแีนวโน้มที�จะดำริงอีย่� สมาชิิกในเจนเนอีเริชิั�นเดยีวกัน

อีาจจะมีความแตกต�างกัน นั�นห้มายความว�า เริาควริจะตริะห้นัก

ในคณ่์สมบตัทิี�แตกต�างกนัในพฤตกิริริม  แลัะทศันคตขิ้อีงพนกังาน

ที�แตกต�างกันในแต�ลัะเจนเนอีเริชิั�น ห้ริ่อีการิคาดห้วังว�าพนักงาน

ในแต�ลัะเจนเนอีเริชัิ�น จะให้้ค่ณ์ค�าต�อีการิทำงานเห้ม่อีนกัน

การิวิจัย แนะนำว�าพนักงานในแต�ลัะเจนเนอีเริชิั�น มีทั�งความ

เห้ม่อีนกนั แลัะความแตกต�างกนั ถงึแมว้�าจะพบความแตกต�างต�อี

การิให้ค้ณ่์ค�าในการิทำงานริะห้ว�าง Baby Boomers, Generation 

X, แลัะ Millennials, พนักงานข้อีง Generation Millennial มีความ

เห้ม่อีนกันมากกว�าเจนเนอีเริชัิ�นอ่ี�น ๆ ในความเชิ่�อีต�อีการิทำงาน 

คณ่์ค�าข้อีงงาน แลัะความเชิ่�อีอ่ี�น ๆ  พนกังาน Generation Millennial

ส�วนให้ญ�มอีงว�า งานเปน็การิใชิท้กัษะแลัะความสามาริถข้อีงพวก

เข้าอีย�างเตม็ที� ในการิตอีบสนอีงความสนใจ แลัะความเปน็อีย่�ตาม

ไลัฟ์สไตลัท์ี�ตอ้ีงการิ พวกเข้าให้ค้ณ่์ค�าต�อีความสมดล่ัในการิทำงาน 

แลัะการิใชิ้ชิีวิต ที�ห้มายถึงนโยบายการิทำงานที�ย่ดห้ย่�นเป็น

สิ�งสำคัญ ที�ทำให้้พวกเข้าสามาริถเลั่อีกสถานที� แลัะเวลัาในการิ

ทำงานได้  

มันเป็นสิ�งสำคัญที�จะตริะห้นักว�า ถึงแม้ว�าจะมีความ

แตกต�างกนัในแต�ลัะเจนเนอีเริชิั�น แต�กย็งัมคีวามเห้มอ่ีนกนัมากกว�า

ในเพศห้ริอ่ีชินชิาตเิดยีวกนั มเิชิ�นนั�น สมาชิกิในแต�ลัะเจนเนอีเริชิั�น

อีาจจะเกดิการิริบัริ่ท้ี�ผ่ดิพลัาดต�อีกนัแลัะกนั ที�อีาจก�อีให้เ้กดิความ

ตงึเคริยีด แลัะความเข้า้ใจที�ผ่ดิพลัาดในที�ทำงาน อีาท ิGeneration 

X ที�จะบริิห้าริพนักงาน Generation Z อีาจจะเกิดความริำคาญที�

ต้อีงตอีบคำถามข้อีงพนักงาน Generation Z เกี�ยวกับความ

คาดห้วังต�อีการิทำงานที�พนักงาน Generation Z ชิอีบการิตอีบ

สนอีงทันที แลัะคำชิมเชิยเม่�อีพวกเข้าทำงานสำเริ็จ Millennials 

อีาจจะคดิว�าผ่่จ้ดัการิใน Generation X ทำให้้ลัำบาก เห้น่�อีย ริำคาญ

ไม�สนใจพวกเข้า แลัะเป็นตัวแทนที�ไม�ดี ในทางกลัับผ่่้จัดการิ

Generation X อีาจพิจาริณ์าว�าพนักงานเจน Y ห้ริ่อี Millennials 

ต้อีงการิความสนใจมากเกินไป เริียกร้ิอีงส่ง แลัะมีความมั�นใจใน

ตนเอีงอีย�างลั้นเห้ลั่อี แลัะริ่นแริง Generation Millennials อีาจจะ

คิดว�า Baby Boomers เข้้มงวดมากเกินไป แลัะทำตามกฎบริิษัท

อีย�างเคริ�งคริัดมาก ๆ พวกเข้าเชิ่�อีว�า พวกเจนเนอีเริชิั�นที�มีอีาย่

มาก ๆ จะเชิ่�อีงชิ้ามากในการิริับเคริ่�อีงม่อีให้ม� ๆ ทางโซึ่เชิียลัมีเดีย 

แลัะพวกเข้าให้้คณ่์ค�ากบัตำแห้น�งมากกว�าความริ่ ้แลัะปริะสทิธุภิัาพ

Traditionalists แลัะ Baby Boomers เชิ่�อีว�า Millennials ไม�มี

จริิยธุริริมในการิทำงานมากนักเพริาะว�า Millennials ให้้ความ

สำคญักบัความสมด่ลัข้อีงการิทำงาน แลัะชิวีติส�วนตวั เจนเนอีเริชิั�น

ที�อีายน้่อียกว�าอีาจจะไม�พอีใจ Baby Boomers แลัะ Traditionalists

ที�ทำงานนานกว�าก�อีนจะเกษยีณ์อีาย ่เพริาะว�าทำให้พ้วกเข้าไม�ได้

ริับการิเลั่�อีนตำแห้น�ง แลัะความก้าวห้น้าในทางอีาชิีพ 

บริษิทัอีาจจะใชิค้วามห้ลัากห้ลัาย เพ่�อีให้เ้กดิจด่เด�นแก�ทาง

บริิษัท ผ่ลัสำคัญที�เกิดข้ึ�นจาการิปฏิิบัติที�ห้ลัากห้ลัายริวมภัาพ

ลัักษณ์์ที�ดีข้ึ�น สภัาพทางการิเงินที�ดีข้ึ�น ลัดคำบ�น แลัะการิฟ้อีงริ้อีง

ทางคดีความ ริวมทั�งการิริักษา แลัะการิริับพนักงานที�ห้ลัากห้ลัาย 

(Diverse Workforce)




