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HR Tips

HR ว่าด้วยเรื่องของ Gen Y
“บทเรียนจากความหวานสู่พลังงาน
ในอนาคต”
การบริหารคน Gen Y2 ดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งปวดหัวของ
ผู้บริหารหลายท่าน แม้กระทั่งฝ่าย HR เองก็ปรับตัวไม่ทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของ Generation ในองค์การ ซึง่ หลายครัง้
ที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นรุ่น BB
ก็มักจะมาพร้อมกับค�ำถามต่อ Gen Y ว่า “คนรุ่นนี้เค้าคิด
อะไรกัน” “ท�ำไมถึงท�ำแบบนี้นะ” “เค้าก็เก่งนะ แต่ท�ำไม
ไม่เข้าใจวิถปี ฏิบตั ขิ องเรา” และเมือ่ ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้พดู คุยกับ
ผู้บริหารระดับกลางซึ่งส่วนมากเป็น Gen X ก็พบว่าผู้บริหาร
ระดับกลางมีค�ำถามต่อ Gen Y เช่นเดียวกัน แต่ประเภทของ
ค�ำถามนั้นแตกต่างจากผู้บริหารรุ่น BB ทั้งนี้ ผู้บริหารกลุ่ม
Gen X มักจะถามว่า “ท�ำอย่างไรจะบริหารคน Gen Y ได้”
“อยากรู้ว่าเค้าคิดอะไร เราจะได้วางแผนและจัดการได้ถูก”
“จะท�ำอย่างไรไม่ให้เค้าลาออก” นอกจากนี้ เมือ่ ผูเ้ ขียนได้ลอง
สอบถามลูกน้องที่อายุมากกว่าหัวหน้าซึ่งเป็นคน Gen Y ก็ได้
มุมมองของลูกน้องทีม่ ตี อ่ หัวหน้าว่า “หัวหน้าน่าจะลงมาพูดคุย
กับเราบ้าง” “บางอย่างที่หัวหน้าคิด ทีมอาจจะท�ำไม่ได้”
เมือ่ ผูเ้ ขียนทบทวนค�ำถามของคนทัง้ สองรุน่ ทีม่ ตี อ่ กลุม่
Gen Y ท�ำให้เกิดข้อสรุปจากมุมมองส่วนตัวว่า กลุม่ คนทีอ่ ายุ
มากกว่ามักมีค�ำถามต่อคน Gen Y แต่ลักษณะของค�ำถาม

แตกต่างกัน หากเป็นผู้บริหาร Gen BB มักจะถามเรื่อง
พฤติกรรมและวัฒนธรรม ขณะทีผ่ บู้ ริหารระดับกลางซึง่ ส่วนมาก
เป็นคน Gen X จะตั้งค�ำถามเพื่อหาวิธีการในการจัดการ
คน Gen Y ส่วนลูกน้องที่มีหัวหน้าเป็นคน Gen Y จะสะท้อน
มุมมองน้อยใจต่อหัวหน้า
หลังจากได้ยินค�ำถามและข้อมูลเกี่ยวกับ Gen Y มา
สักพัก ผู้เขียนจึงคิดว่าจะต้องหาค�ำตอบเกี่ยวกับ Gen Y จาก
มุมมองและวิถีปฏิบัติแบบนัก HR ให้ได้ จนกระทั่งเมื่อผู้เขียน
มีโอกาสได้จดั หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารของกระทรวงการคลัง
ซึ่งในขณะนี้มีบุคลากร Gen Y อยู่ในอัตราส่วน 40% และใน
อนาคตคนกลุม่ นีจ้ ะเพิม่ มากขึน้ ตามอัตราส่วนการเกษียณอายุ
ราชการของบุคลากรกลุ่ม Gen BB ดังนั้น เมื่อโอกาสเหมาะ
มาถึง ผูเ้ ขียนจึงได้ตดิ ต่อขอดูงานไปยังบริษทั มิตรผล องค์การ
ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ�ำ
ปี 2016 และรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นส�ำหรับคน Gen Y3
ถอดบทเรียนการบริหารคน Gen Y ของบริษัทมิตรผล
ผู้เขียนติดต่อขอดูงานที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ของ
บริษัทมิตรผล ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเพลินจิต สุขุมวิท ความ
ประทับใจแรกตัง้ แต่เข้าไปดูงานคือบรรยากาศและการต้อนรับ
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จากฝ่าย HR ของที่นี่ ที่ง่ายแต่ดูคล่องตัว บรรยากาศของ
สถานที่ท�ำงานก็ดูสบาย มีลู่วิ่งอยู่ข้างๆ ห้องประชุมที่ผู้เขียน
เข้าไปนัง่ ฟังการบรรยายระหว่างการศึกษาดูงาน ระหว่างการ
พักรับประทานอาหารเบรกก็ได้เห็นมุมเบรกทีด่ สู บายตา และ
บังเอิญว่าวันที่ผู้เขียนไปดูงานนั้นเป็นวันที่เรียกว่า Causal
Day พนักงานในบริษัทจะใส่ชุดสบายๆ มาท�ำงาน (แต่ยังคง
เป็นชุดสุภาพ) ไม่ต้องใส่สูทผูกเนคไทในวันศุกร์ วันที่บรรดา
เหล่า Gen Y เตรียมตัวไปปาร์ตี้
หลังจากสังเกตสิ่งแวดล้อมโดยรอบก็เข้าสู่โหมดการ
บรรยายของฝ่าย HR ซึ่งให้ความกรุณาแบ่งปัน HR Practices
และ Gimmicks เกี่ยวกับการบริหารคน Gen Y อย่างละเอียด
ท�ำให้ผู้เขียนได้บทเรียนเกี่ยวกับการบริหารคน Gen Y ดังนี้
ความส�ำเร็จไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ แต่เป็นการเปลีย่ นแปลง
ที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี (Planned Change) ฝ่าย HR
ของมิตรผลได้โชว์กระดาษลายมือ 1 แผ่น ที่ผู้น�ำเขียนในห้อง
อบรมเมื่อ 20 ปีที่แล้วว่าเห็นภาพมิตรผลอย่างไรในอีก 20 ปี
ข้างหน้า และเล่าต่อว่ามิตรผลก�ำลังเปลี่ยนผ่านจากการผลิต
สินค้าทางการเกษตรสูก่ ารท�ำธุรกิจทางด้านพลังงานซึง่ พัฒนา
ต่อยอดมาจากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ
ในธุรกิจทางด้านพลังงานก็เป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยบุคลากร
กลุ่มคน Gen Y เพราะเป็นธุรกิจน้องใหม่ คู่แข่งที่จะแย่งตัว
คน Gen Y ในตลาดก็มีมากตามไปด้วย (ในภาพรวมมิตรผล
มีคน Gen Y ประมาณ 68% อยู่ในกลุ่มมิตรผลที่ท�ำด้าน
พลังงานเกือบ 80%) จากการคาดการณ์ของผูน้ ำ� สูก่ ารวางแผน
ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่าย HR ที่มีการวางแผนท�ำเรื่อง
คน Gen Y มาต่อเนื่องหลายปี
มิตรผลมีระบบ HR Analytics ที่น่าสนใจมาก การ
ออกแบบประเด็นของข้อมูลที่เก็บน่าสนใจ บางประเด็นเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่เรามองข้าม แต่ที่นี่มีการเก็บข้อมูล วางแผน
จัดการ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น แทนที่จะรอให้
คนลาออกค่อยท�ำการสัมภาษณ์วา่ ลาออกไปเพราะเหตุใด แต่
ที่นี่ท�ำสิ่งที่เรียกว่า Stay Interview เก็บข้อมูลจากคนที่ยังอยู่
ดีกว่าคนทีจ่ ากเราไปแล้ว รวมไปถึงการเก็บข้อมูลทีส่ ะท้อนให้
12 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เห็นว่าเมื่อมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรเสร็จสิ้นแล้ว บุคลากร
แต่ละคนได้ส่งมอบมูลค่าเพิ่มต่อหัวเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด ที่
น่าสนใจคือบุคลากรสามารถส่งมอบมูลค่าได้ทนั ทีดว้ ยวิธกี าร
พัฒนาในรูปแบบ Project-Based Learning ซึ่งตอบโจทย์
ความชอบท้าทายของคน Gen Y
HR ยุคใหม่คือ Design Thinking โจทย์ใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนและแตกต่างจากเดิม การมองเรื่อง Engagement
ต้ อ งไม่ ถ ามค� ำ ถามแบบเดิ ม ที่ ม องว่ า คนต้ อ งอยู ่ น านจึ ง
จะเรียกว่า Engagement แต่ต้องมองมูลค่าที่ทั้งคนและ
องค์กรจะได้ระหว่างที่เราอยู่ด้วยกัน เมื่อการตีโจทย์เปลี่ยน
HR Architecture & Interventions จึงเปลี่ยนไปเน้นที่การ
พัฒนาทั้งสองฝั่ง การพัฒนาส�ำหรับคน Gen Y ที่ไม่ได้มีแค่
การเจริญเติบโตแนวตั้งในสายบริหาร แต่ยังรวมทั้งการเจริญ
เติบโตแนวนอนในสายที่เป็นความเชี่ยวชาญส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นมืออาชีพ
HR ยุคใหม่ต้อง Tailor-Made และสัมผัสได้ถึงระดับ
ปัจเจก ที่นี่เน้นการสื่อสารโดยการผูกค่านิยมของหน่วยงาน
โดยมีผู้ส่งผ่านสิ่งนี้คือผู้น�ำและหัวหน้างาน (Line Manager)
ทีต่ อ้ งเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาผูบ้ ริหารให้สามารถท�ำงาน
กับพนักงานกลุ่มต่างๆ ได้ หัวข้ออบรมผู้บริหารที่มิตรผล
น่าสนใจมาก อาทิ การอบรมทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี (Active
Listening Skills) เพื่ อ ฟั ง สิ่ ง ที่ พ นั ก งานคิ ด และน� ำ เสนอ
การจัดเตรียม Room & Space ส�ำหรับ Gen Y เป็นเรื่อง
ส�ำคัญ องค์การสามารถสร้างสิ่งนี้ผ่าน HR Systems & HRD
Projects ได้
ประเด็นผู้น�ำก็ยังคงส�ำคัญเสมอ ผู้น�ำส�ำหรับ Gen Y
คือผู้น�ำที่มี Servant Leadership ผู้น�ำที่ติดดิน ผู้น�ำที่พร้อม
รับฟัง และมิตรผลบอกว่าผู้น�ำต้องไม่เป็นผู้ท�ำลายความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน (Idea Killers) ข้อนี้สัมพันธ์กับ
ข้อก่อนหน้านี้ ซึง่ ทีน่ ใี่ ช้วธิ กี ารพัฒนาทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
Gen Y ไปพร้อมๆ กัน ต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
หากระบบใหญ่ยังปรับเปลี่ยนได้ยาก ขอให้ท�ำ HR
Gimmicks ก่อน ท�ำได้เลย แต่ต้องไม่ท�ำแบบการจัดงานโชว์

หรืองาน Event แต่ต้องท�ำให้เป็นวิถีปฏิบัติที่พนักงานรู้สึกว่า
เป็นของจริงและจับต้องได้ เช่น การจัดปาร์ตแี้ ลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงานทีท่ ำ� อย่างเป็นประจ�ำและ
ต่อเนื่อง การจัดวันศุกร์ให้เป็นวัน Causal Day
ข้อสุดท้าย HR ต้องพยายามทะลุข้อจ�ำกัดท่ามกลาง
การเปลี่ยนผ่านและข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร ที่นี่มีการสร้าง
ระบบอาสาสมัครที่มาช่วยการขับเคลื่อนกิจกรรม HR โดย
กลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้หลายคนเป็น Gen Y ที่มาจาก
สายงานหลัก (Line Functions) มาร่วมกับฝ่าย HR ช่วย
ขับเคลือ่ นกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันของพนักงานกลุม่ ต่างๆ
ในหน่วยงาน ข้อสังเกตจากผูเ้ ขียนคือ การทีฝ่ า่ ย HR จะได้รบั
ความร่วมมือจากผู้คนในหน่วยงานนั้น HR ต้องมีคุณลักษณะ
ทีเ่ รียกว่า Credible Activist4 สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจผ่านการ
ส่งมอบผลลัพธ์ให้กบั หน่วยงาน เป็นทีพ่ งึ่ หรือมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้คนในหน่วยงาน และพัฒนาตัวเองและพัฒนา
ความรู้ด้าน HR อย่างไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา
สุดท้าย ผู้เขียนขอจบบทความ HR ว่าด้วยเรื่องของ
Gen Y “บทเรียนจากความหวานสู่พลังงานในอนาคต”
ด้วยการขอบคุณผู้บริหารของบริษัทมิตรผลที่ให้โอกาสได้ไป
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ขอบคุณพีบ่ อย พีห่ นุม่ พีป่ ริญ คุณพิม และ
ทีม HR และขอบคุณนักบริหารของกระทรวงการคลังที่ร่วม
เดินทางในทริปนี้ สุดท้ายขอบคุณผู้อ่านวารสาร HRi ทุกท่าน
....แล้วพบกันใหม่ใน HR Tips ครั้งหน้าค่ะ....
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