
   
 

 

มัดใจ Gen Z เพ่ือขับเคลื่อนอนาคตองค์กร 
 

 
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การท างานที่บ้านมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับบริบทสังคมที่คนกลุ่ม Gen Z เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยคนกลุ่ม Gen Z คือ คนที่
เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2552 ถ้านับจากปี 2564 กลุ่ม Gen Z จะเป็น
ประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 12-26 ปี เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมรอบตัว มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เรียนรู้ได้รวดเร็วและอยู่กับสื่อดิจิทัลโดยก าเนิด ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
บนโลกออนไลน์ จนถูกขนานนามว่าเป็น Digital Natives โดยงานวิจัยของ Savanta1  พบว่า 20% ของ Gen 
Z ใช้เวลาราวครึ่งวันไปกับการใช้ smart phone, video call, multi-party call  

นอกจากนี้ จากข้อมูลของประชาชาติธุรกิจ2 ยังระบุว่า ในประเทศไทยมีจ านวนประชากร Gen Z 
เกือบ 13 ล้านคน แบ่งเป็นหญิง 48% และชาย 52% อีกทั้งกลุ่มนี้ก็ก าลังเข้ามาสู่วัยแรงงานและเปน็ก าลงัหลกั
ในตลาดแรงงานของประเทศกว่า 20% แต่ทว่า Gen Z ก็จะมีการเปลี่ยนงานบ่อย ย้ายงานสูง ซึ่งอัตราการ
ลาออกของพนักงาน Gen Z ขององค์กรในประเทศไทยจะอยู่ทีป่ระมาณ 12-15% ต่อปี และปัจจัยที่มีผลท าให้
กลุ่มนี้เปลี่ยนงานบ่อย ได้แก่ ความต้องการรายได้ที่สูงข้ึน ไม่พอใจกับสวัสดิการ ต้องการความก้าวหน้าในสาย
งาน รวมถึงความคาดหวังที่จะได้ท างานตรงตามทักษะและความสนใจของตัวเอง ดังนั้น การรู้จัก Gen Z เพื่อ
รับรู้วิธีขับเคลื่อนผลิตภาพการท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยา่ง
ยิ่งขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงเวลาน้ี  

ด้วยการที่ Gen Z มีพื้นฐานของการเป็น Digital Natives ท าให้ Gen Z สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ส าหรับการท างานที่บ้านได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยเหลือบุคคลรอบข้างที่เผชิญปัญหาด้านเทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งค ากล่าวอ้างนี้ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยจาก Milkround3  ที่พบว่า 52% ของพนักงาน
โดยรวมประสบปัญหาการปรับใช้เทคโนโลยีส าหรับการท างานที่บ้านในช่วงเริ่มต้น ขณะที่ มีเพียง 31% ของ 
Gen Z เท่านั้นที่เผชิญปัญหาเดียวกันนี้ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวท าให้พนักงานกว่า 69% ได้ให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกันว่าพนักงาน Gen Z สามารถปรับตัวได้ดีกว่าตนเองในการท างานที่บ้านร่วมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และอีกกว่า 60% ที่กล่าวว่าพนักงาน Gen Z มักจะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในประเด็นด้าน
เทคโนโลยีเสมอด้วย  

                                                             
1 Savanta (2019). “All your employers are distracted; The realities of today’s open office and what you can do about 
it” 

https://cdw-prod.adobecqms.net/content/dam/cdw/on-domain-cdw/brands/poly/poly-perils-ebook.pdf 
2 ประชาชาติธุรกิจ “รู้ทันปัญหา Gen Z เป็นเร่ืองง่าย ๆ แค่เข้าใจ”  

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-382415 
3 Milkround (2020). “Gen Z lead the way through lockdown with tech skills that boost productivity”  

https://www.milkround.com/advice/gen-z-lead-the-way-through-lockdown-with-tech-skills-that-boost-
productivity#georgie-brazier-graduate-jobs-expert-at-milkround-said 

 



   
 

นอกจากนี้ พนักงานกลุ่ม Gen Z กว่า 60% รู้สึกว่าการท างานที่บ้านท าให้มีผลิตภาพที่สูงข้ึน แม้ว่า
จะต้องท างานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยนัก รวมถึงต้องคอยช่วยเหลือบุคคลที่เผชิญปัญหาการ
ปรับใช้เทคโนโลยีส าหรับการท างานที่บ้าน ซึ่งสัดส่วนนี้ตรงกันข้ามกับพนักงานกลุ่มช่วงอายุอื่น ที่รู้สึก
ยากล าบากในการท างานที่บ้านด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเพียง 18% เท่านั้น ที่รู้สึกว่าการท างานที่บ้านนั้น
ช่วยเพิ่มผลิตภาพได้  อีกทั้ง Gen Z ยังบอกว่าตนเองมีผลิตภาพในการท างานที่สูงแม้ท างานท่ามกลาง
สิ่งรบกวน ซึ่งตรงกันข้ามกับ 60% ของ Baby Boomers ที่บอกว่าตนเองจะมีผลิตภาพการท างานสูงที่สุดเมื่อ
ท างานในที่เงียบสงบ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า Gen Z สามารถปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งรบกวนก็ตาม แต่ในขณะที่ อาจไม่ใช่สิ่งที่
พึงปรารถนาส าหรับพนักงานกลุ่มช่วงอายุอื่น และงานศึกษาจาก Deloitte4  ยังยืนยันว่าสัดส่วนของพนักงาน
กลุ่ม Gen Z ที่รู้สึกเครียดจากการท างานมีสัดส่วนลดลงเมื่อเปลี่ยนมาท างานที่บ้าน จาก 52% เหลือเพียง 
44% ถ้าเช่นน้ัน องค์กรจะมีแนวทางอย่างไรเพือ่ดึงดูดและรักษาพนักงานรุ่นใหม่ที่มทีักษะสงูนี้ไว้ รวมถึงวิธีการ
ในการเพิ่มผลิตภาพในการท างานไม่ว่าจะท างานที่ไหนหรือเมื่อไรก็ตาม ซึ่งงานศึกษาจาก Deloitte5 ได้สรุป
เอาไว้ว่า Gen Z มีลักษณะการท างานที่ชอบ คือ การท างานภายใต้ความยืดหยุ่น การมีอิสระแต่ไม่แตกแยก 
การเลือกที่จะท างานรายบุคคลมากกว่าการท างานเป็นทีม และการท างานด้วยแนวทาง work-life balance  
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรพร้อมที่จะเติบโตในระยะข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป การเตรียม
องค์กรให้พร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ Gen Z จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยงานศึกษาช้ิน
เดียวกันนี้ได้เสนอแนวทางที่สอดคล้องต่อลักษณะของ Gen Z และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ภายนอก เพื่อให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษา Gen Z ที่มีความสามารถสูงเอาไว้ได้ ดังนี้   

1. เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการและการพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับ Gen Z ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะ
หลายด้าน มากกว่ามีความเช่ียวชาญเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่ง  

2. สร้างเส้นทางอาชีพและรูปแบบการท างานที่หลากหลาย เพราะ Gen Z ไม่ให้การยอมรับเส้นทาง
อาชีพแบบดั้งเดิมหรือแบบล าดับข้ัน 

3. พัฒนาโปรไฟล์ของพนักงาน จัดตั้งโครงการฝึกงานภายใน และสรรหาพนักงานใหม่ที่มี
ความสามารถสูง เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

4. จัดต้ังศูนย์ภายในองค์กรเพื่อจับคู่โครงการกับชุดทักษะที่เหมาะสม  
5. ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความครอบคลุม ความเท่าเทียม และความหลากหลาย เพราะ Gen Z 

มักจะพิจารณาประเด็นเหล่าน้ีร่วมด้วยเสมอ 

                                                             
4 The Deloitte Global Millennial Survey (2020). “Resilient Generations hold the key to creating a better normal” 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
5 Deloitte (2019). “Welcome to Generation Z” 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/understanding-generation-z-in-the-
workplace.html 

 



   
 

อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของพนักงานรุ่นใหม่ยังคงเป็น
ประเด็นที่องค์กรให้ความกังวลเช่นกัน การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ รวมถึงการให้ผลตอบแทน
ที่สมน้ าสมเนื้อในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องรอผลประกอบการสิ้นปี เป็นสิ่งที่องค์กรไม่อาจมองข้ามได้ เพราะ
เหตุผลต้น ๆ ของการเปลี่ยนงานของ Gen Z คือ การต้องการรายได้ที่สูงข้ึน นอกจากนี้ ต้องก าหนดหน้าที่และ
ขอบเขตการท างานของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศการท างานที่เปิดโอกาสให้แสดงออกถึง
ความสามารถและความคิดเห็น รวมถึง สนับสนุนเครื่องมือด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและตอบโจทย์การท างาน 
ออกแบบรูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นและเปน็ Team-work สร้างวัฒนธรรมเปิดใจยอมรับฟังและเคารพซึง่กนั
และกัน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยจะช่วยสร้างความผูกพันคน Gen Z กับองค์กรที่อยากจะรักษาคนกลุ่มนี้ไว้นาน 
ๆ เพราะ Gen Z จะเป็น Generation ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อจากนี้ 

 
  
 

 
 
 
 

 


