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ก้ารีเก้ษย่ณ์อายขุองเจเนอเรีช้ั�นเบบ่�บม้ 

(Retirement of Baby Boomers) 

ขณ์ะทุี�เจเนอเรัชิั�นเบบี�บ้ม ยังคงเกษียณ์อายุใน

ห่ลัาย ๆ  ปขี�างห่น�า ซึ่ึ�งอาจมผีู้ลัอยา่งมากติอ่แรังงาน ติอ่การัเติบิโติ

ทุางเศรัษฐกจิ แลัะอาจเป็นอปุส่รัรัคต่ิอแรังงานทุี�เห่ล่ัออย้ ่ทีุ�บางครัั�ง

อาจทุำให่�แรังงานทุี�เห่ลั่ออย้่ติ�องทุำงานมากชิั�วโมงขึ�น โด้ยเฉพื่าะ

ในอาชิีพื่กับห่น�าทุี�ทุี�เกี�ยวข�องน�อยกับเทุคโนโลัยี แลัะนวัติกรัรัม

ให่ม ่ๆ  อาทุ ิงานการัให่�บรักิารัทุางด้�านส่ขุภาพื่ แลัะบรักิารัทุางด้�าน

การัศึกษา แลัะการัผู้ลัิติ เป็นติ�น องค์กรัจำเป็นทุี�จะติ�องพื่ยายาม

ให่�พื่นักงานให่ม่ ๆ เรีัยนร้ั�ความร้ั�ทุี�มีค่าจากผู้้�ทีุ�กำลัังเกษียณ์อายุ 

รัวมทุั�งการัแชิรั์ความรั้�ภายในองค์กรั (Knowledge Sharing and 

Managing) เพื่่�อให่�แน่ใจว่าความรั้�ทุี�มค่ีาจากแรังงานทุี�มปีรัะส่บการัณ์์

ส่้งเห่ลั่านี�จะไม่ส่้ญห่ายไปจากองค์กรั   

ความต่้องก้ารีที่างด้้านที่ัก้ษะ (Skill Requirements)

ขณ์ะทุี�อัติรัาการัว่างงานลัด้ลัง แลัะธุรักิจเติิบโติ องค์กรั

มากมายในห่ลัากห่ลัายอุติส่าห่กรัรัม อาทุิ ก่อส่รั�าง การัผู้ลัิติ แลัะ

บางธุรักิจเลั็ก ๆ เผู้ชิิญความยากลัำบากในการัห่าแรังงานทีุ�มี

คุณ์ภาพื่ แรังงานทุี�ไรั�ทุักษะกำลัังถ้ึกแทุนทุี�ด้�วยงานการัผู้ลิัติ

ทุนัส่มยัทุี�ติ�องการัทุกัษะทุางด้�านคอมพิื่วเติอรั ์IT ห่รัอ่ความรั้� ทัุกษะ 

แลัะเทุคนคิอ่�น ๆ  ยิ�งไปกวา่นั�นผู้ลัติิภณั์ฑ์ ์แลัะบรักิารัมากมาย แลัะ

ห่ลัากห่ลัายเพื่่�อติอบส่นองความติ�องการัของลั้กค�า ติ�องการั

แรังงานทุี�ส่รั�างส่รัรัค ์แลัะส่ามารัถึแก�ไขปญัห่าได้�ด้ี 

รัวมทัุ�งความติ�องการันวัติกรัรัมอย่างติ่อเน่�อง 

ติ�องการัความส่ามารัถึในการัเรัียนรั้�อีกด้�วย 

ก้ารีพัฒนาภาวะผู้้้นำ (Developing Leadership)

องค์กรัต่ิาง ๆ ได้�รัายงานว่า ความทุ�าทุายทุี�กำลัังเผู้ชิิญ

ในการับรัิห่ารัคนเก่ง นั�นค่อ การัรัะบุว่าพื่นักงานคนใด้มีความเก่ง

ในการับรัิห่ารั เพื่่�อทีุ�จะได้�ทุำการัอบรัม แลัะพื่ัฒนาคนเก่งเห่ลั่านี�

ส่้่ติำแห่น่งผู้้�บรัิห่ารั เน่�องจากการัเกษียณ์ของพื่นักงานส่้งวัย 

โลักาภิวัฒน์ แลัะความจำเป็นส่ำห่รัับผู้้�จัด้การัทุี�ติ�องให่�ความ

ส่ำคญัแกก่ารัมสี่ว่นรัว่มของพื่นกังาน ผู้้�จดั้การั แลัะผู้้�บรัหิ่ารัรัะด้บั

ส่้งทุี�จะเผู้ชิิญกับอัติรัาการัลัาออกส่้ง เน่�องจากการัเกษียณ์อายุ 

แลัะเสี่ยชิีวิติ นอกจากนี�องค์กรัมากมายไม่ได้�มีพื่นักงานจำนวน

มากทุี�มีทุักษะทุี�ส่ำคัญ ๆ ในการับรัิห่ารัทุ่ามกลัางเศรัษฐกิจโลัก 

ในการับรัิห่ารัองค์กรัในเศรัษฐกิจโลักให่�ปรัะส่บความ

ส่ำเรั็จ ผู้้�จัด้การัจำเป็นติ�องติรัะห่นักในการัส่รั�างทุีมผู้้�บรัิห่ารัรัะด้ับ

โลักพื่รั�อมการัฝึ่กฝ่นทุางการัติลัาด้ รัวมทัุ�งการัมีปฏิิส่ัมพื่ันธ์ แลัะ

บรัหิ่ารัพื่นกังานจากพื่่�นฐานทุางวัฒนธรัรัมทุี�แติกติา่งกนั ผู้้�จดั้การั

ติ�องให่�ความส่ำคญัแกก่ารัมสี่ว่นร่ัวมของพื่นกังาน ด้�วยการัด้ำเนนิ

งานบรัิห่ารัพื่่�นฐาน (การัวางแผู้น การัจัด้การั การัควบคุม แลัะ

ภาวะผู้้�นำ) โด้ยผู้า่นทุกัษะการัส่่�อส่ารัทุี�ด้ใีนการัชิว่ยให่�พื่นกังานได้�

พื่ัฒนา แลัะทุำงานรั่วมกันอย่างมีปรัะส่ิทุธิภาพื่ แลัะมีความสุ่ข 
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การัวจิยัมากมายแนะนำว่า เจนเนอเรัชิั�น Y ห่รัอ่ Millennials

มคีวามส่นใจติอ่โอกาส่ในการัก�าวห่น�าทุางอาชิพีื่ รัวมทัุ�งการัก�าวส่้่

ติำแห่น่งผู้้�จัด้การั แลัะผู้้�บริัห่ารั รัวมทุั�งพื่วกเขามีความติ�องการั

อย่างมากติ่อโอกาส่ในการัพื่ัฒนาภาวะผู้้�นำอย่างเป็นทุางการั 

มากกว่าพื่นักงานในเจนเนอเรัชิั�นอ่�น ๆ พื่นักงานจากเจนเนอเรัชิั�น

ทุั�งห่มด้ ติ่างก็มีจุด้แข็ง แลัะจุด้อ่อนในทุักษะการับรัิห่ารั แติ่ทุว่า

เจนเนอเรัชิั�น Y ห่รั่อ Millennials มีจุด้แข็งในการัปรัับติัว แลัะให่�

ความส่ำคัญติ่อลั้กค�า ซึ่ึ�งพื่วกเจนเนอเรัชิั�น Y ห่รั่อ Millennials มี

ความคลั�ายคลัึงกับ เจนเนอเรัชัิ�น X ในการัมีทุักษะภาวะผู้้�นำทีุ�

ส่ำคัญ แลัะการัมีปฏิิส่ัมพื่ันธ์กับเพื่่�อนร่ัวมงาน การัพื่ัฒนาผู้้�อ่�น 

ความผู้้กพื่ันติ่อองค์กรั รัวมทุั�งการัส่่�อส่ารัอย่างมีปรัะส่ิทุธิภาพื่ 

เจนเนอเรัชิั�น Y ห่รั่อ Millennials จำเป็นติ�องพื่ัฒนาทุักษะ

ทุางด้�านการัติดั้ส่นิใจ การัวางแผู้น แลัะการัด้ำเนนิงาน รัวมทุั�งการั

เรัียนรั้� เพื่่�อทุี�จะส่ามารัถึติั�งมาติรัฐานการัทุำงานในรัะดั้บส้่ง เพ่ื่�อ

การัก�าวส่้่การัเป็นผู้้�จัด้การั แลัะผู้้�บรัิห่ารัทุี�มีปรัะส่ิทุธิภาพื่ ผู้ลัก็ค่อ

องค์กรัจำนวนมากรัวมทุั�ง General Electric (GE) แลัะ Sherwin-

Williams ได้�ด้ำเนนิการัเพื่่�อทุี�จะรักัษาคนเก่ง (Talents) ของเจนเนอ-

เรัชิั�น Y ห่รัอ่ Millennials ในการัพื่ฒันาทุกัษะในการับรัหิ่ารั ติวัอยา่ง

เชิ่น General Electric (GE) ให่�โอกาส่ในการัเปลัี�ยนงานแก่กลัุ่ม

ผู้้�จัด้การัทุี�จะช่ิวยให่�พื่วกเขาได้�รัับปรัะส่บการัณ์์การัทุำงานจาก

ติำแห่น่งผู้้�จัด้การัอาวุโส่ทุี�แติกติ่างกันในแผู้นกติ่าง ๆ ซึ่ึ�งติรังกับ

ความติ�องการัของกลัุ่มเจนเนอเรัชิั�น Y ห่รั่อ Millennials ทุี�ติ�องการั

ปรัะส่บการัณ์์ในการัเติิบโติ แลัะเคร่ัอข่ายในขณ์ะทีุ�กำลัังพัื่ฒนา

ทุักษะทุี�จำเป็น ในการัทุำงานให่�ปรัะส่บความส่ำเรั็จ ทุั�งติ่อลั้กค�า 

แลัะความทุ�าทุายในงานห่ลัากห่ลัาย คลั�าย ๆ กับ Sherwin-Wil-

liams ทุี�ได้�ติรัะห่นกั ห่ลังัจากเกดิ้อตัิรัาลัาออกส่ง้ของเห่ลัา่ผู้้�จดั้การั

ฝ่กึห่ดั้ จากการัเกบ็ข�อมล้ัจากการัส่ำรัวจ แลัะการัส่มัภาษณ์ ์พื่บวา่ 

เห่ลั่าผู้้�จัด้การัฝ่ึกห่ัด้ไม่ได้�รั้�ส่ึกถึึงการัมีส่่วนรั่วม แลัะผู้้กพื่ันกับ

องค์กรั เพื่่�อทีุ�จะแก�ปัญห่านี� Sherwin-Williams ได้�พื่ัฒนาโมเด้ลั

ความก�าวห่น�าทุางอาชิีพื่ นั�นค่อ การัพื่ิจารัณ์าปรัะส่ิทุธิภาพื่ของ

เห่ลั่าผู้้�จัด้การัฝ่ึกห่ัด้ทุุก ๆ  6 เด้่อน แทุนการัพื่ิจารัณ์าปรัะส่ิทุธิภาพื่

ปรัะจำปขีองพื่นกังาน ทุี�จะทุำให่�พื่วกเขาได้�รับัฟ้ดี้แบค็ แลัะโอกาส่

มากขึ�นในการัได้�รัับการัขึ�นเงินเด้่อนทุุก ๆ 6 เด้่อน รัวมทุั�งผู้้�จัด้การั

ปรัะจำภาค ยังส่ามารัถึพื่้ด้คุยเกี�ยวกับความก�าวห่น�าทุางอาชิีพื่

แลัะเป้าห่มายรัะยะยาวของเห่ล่ัาผู้้�จัด้การัฝึ่กห่ัด้ รัะห่ว่างการั

ฝึ่กงานส่องปี พื่นักงานให่ม่ จะมีโอกาส่ได้�ลัองทุำงานในบทุบาทุ

ติ่าง ๆ ภายในบรัิษัทุ รัวมทุั�งการัทุำงานรั่วมกับพื่นักงานขายใน

ส่าขาติ่าง ๆ ของบรัิษัทุอีกด้�วย 

ก้ารีให้้บรีิก้ารีล้ก้ค้า และก้ารีให้้ความสำคัญก้ับ

คุณ์ภาพ (Customer Service and Quality Emphasis) 

ลั้กค�าของบรัิษัทุติ�องการัทุั�งคุณ์ภาพื่ แลัะปรัะส่ิทุธิภาพื่

ดั้งนั�น การัให่�บรัิการัล้ักค�าทีุ�ยอด้เยี�ยม ติ�องการัความใส่่ใจติ่อทุั�ง

สิ่นค�า แลัะบรัิการั รัวมทุั�งการัมีปฏิิสั่มพื่ันธ์ทีุ�ดี้กับลั้กค�า ความ

ติ�องการัให่�บรัิการัล้ักค�าทีุ�เยี�ยมยอด้ รัวมถึึงความเข�าใจในความ

ติ�องการัของลั้กค�า การัทุำนายความติ�องการัในอนาคติ การัลัด้

ความผู้ดิ้พื่ลัาด้ การัติอบส่นองติ่อความคาด้ห่วงัอยา่งด้ีเยี�ยม แลัะ

การัลัด้คำติำห่นิจากลั้กค�า


