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บทคัดยอ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสรางความผูกพนัตอองคการของเจนเนอเรชัน่ซี

ที่เริ่มเขาสูการทํางาน ซึ่งพบวาเจนเนอเรชั่นซีมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานเม่ือปฏิบัติไป 1-2 ปคอนขางสูง 

การที่จะธํารงรักษาพนักงานไวกับองคการประการหนึ่งคือ การสรางความผูกพันขึ้น ซึ่งคานิยมในการทํางาน

นั้นสามารถนํามาพยากรณความผูกพันได จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ                    

โมเดล 3 องคประกอบของความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Allen ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา

และแนวทางการพัฒนาความผูกพันของ Meyer & Hescovitch ซึ่งนําเสนอไวเมื่อป พ.ศ. 2540 กับ                               

ความตองการและคานิยมในการทํางานของเจนเนอเรช่ันซี พบวาเจนเนอเรช่ันซีมีความตองการและคานิยม

การทํางานที่แตกตางจากเจนเนอเรชั่นอื่นๆ เชน คาตอบแทน ความกาวหนาในการทํางาน งานที่มี                                 

ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม โดยแนวทางการสรางความผูกพันนี้ใชแนวคิดของโมเดลสามองคประกอบ                     

และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย อันประกอบดวยการออกแบบงานท่ีมีคุณคาและความหมาย                       

การบรหิารผลงานท่ีโปรงใสและคาตอบแทน การมีสวนรวม การสรางคานยิมรวม และความรับผิดชอบตอสังคม 
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คําสําคัญ
 เจนเนอเรช่ันซี    ความผูกพันในองคการ  

Abstract
 The aim of this article is to suggest how building up the organizational commitment                            

of generation Z. Generation Z tends to leave their jobs after for 1-2 years. To retain the employees, 

it needs to build up the organizational commitment, which work values can predict. After reviewing 

the literature of Three Component model of commitment of Meyer & Allen since 1991, guideline for 

develop the commitment of Meyer & Hescovitch, which is presented in 2001, and work values                

of generation Z, it was found that the work values of generation Z were different from other                           

generations such as compensation, job-advancement, and social-impact work. Three Components 

Model and human resource management activities are used to build up the organizational                         

commitment by create the meaningful work design, performance management and compensation, 

participation, shared values, and corporate social responsibility.             

Keywords
 Generation Z,  Organizational Commitment 

บทนํา
 ประชากรไทยในปจจุบันมีประมาณ 66 ลานคน เปนวัยแรงงานหรือผูมีอายุ 15 – 59 ป ประมาณ                    

43 ลานคนทีเ่ปนกาํลงัแรงงานในการพฒันาความเจรญิกาวหนาทัง้ทางเศรษฐกจิและสังคมใหแกประเทศไทย 

ประกอบดวยคนหลายชวงวยั หรือท่ีเรยีกกันวาเจนเนอเรช่ัน (Generation) ทาํงานรวมกัน คาํวา “เจนเนอเรช่ัน” 

หมายถึง  กลุมหรือรุนของคนที่เกิดในชวงเวลาหรือปเกิดใกลเคียงกัน ทําใหอยูในชวงที่มีเหตุการณตางๆ 

คลายคลึงกันและเหตุการณเหลานั้นก็นําไปสูรูปแบบในการแสดงออกของพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต                      

รวมกนั สมาชกิในแตละเจเนอเรช่ันนัน้เปนบคุคลท่ีเกดิ เขาเรียน เร่ิมทาํงาน สมรส และเกษยีณอายกุารทาํงาน

ในชวงเวลาเดียวกัน (Hoole & Bonnema, 2015) วัยแรงงานในปจจุบันสามารถแบงตามเจนเนอเรช่ันออก    

ไดเปนทั้ง เบบี้บูมเมอร (เกิดป พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2505) เจนเนอเรช่ันเอกซ (เกิดป พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2520) 

เจนเนอเรชั่นวาย (เกิดป พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2538) และประชากรท่ีกําลังเขาสูการทํางานคือ เจนเนอเรช่ันซี 

(เกิดป พ.ศ. 2539 เปนตนมา) โดยมีการคาดการณของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (The Office of                     

Permanent Secretary, Ministry of Labor, 2018) วามีอยูประมาณรอยละ 25 ซึ่งเจนเนอเรช่ันซีเปน                                  

ผูที่เกิดมาพรอมความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และเปนมนุษยขอมูลที่กลัวอนาคต กลัววาจะเรียน

อะไรดีที่ ไม ตกงาน  มีอาชีพที่มั่นคง  และมีแนวโน มที่จะเลือกงานที่ เ งินดีมากกว างานที่ชอบ                                                                        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256212

(Gray, Pattaravanich, Lucktong & Sangkla, 2016) อกีท้ังการศกึษาของ Deloitte (2018) ทีส่าํรวจเจนเนอเรช่ันวาย 

และเจนเนอเรช่ันซี ในหลายประเทศท่ัวโลก พบวาเจนเนอเรช่ันซีมีความคาดหวังวาจะลาออกจากงาน                     

ภายใน 2 ปถึงรอยละ 61 และหวังวาจะอยูกับองคการมากกวา 5 ป เพียงรอยละ 12 สอดคลองกับการศึกษา

ของ Randstad (2016) ที่พบวาเจนเนอเรชั่นซี หวังวาจะทํางานในองคการปจจุบันอีก 1-2 ป เพียงรอยละ 25 

และทํางานในองคการปจจุบัน 3-4 ป รอยละ 29 จากผลการศึกษาทั้งสองน้ีแสดงใหเห็นไดวาเจนเนอเรช่ันซี

มีแนวโนมสูงท่ีจะลาออกจากองคการ อันจะสงผลตอปญหาการธํารงรักษาพนักงานขององคการ                            

เพราะผูทีม่คีวามผกูพนัตอองคกรตํา่มกัมแีนวโนมทีจ่ะขาดงานและสมัครใจลาออกจากงานสูง อกีทัง้ไมเตม็ใจ

ที่จะเสียสละหรือมีสวนรับผิดชอบใด ๆ ตอสวนรวม (Kajeranunt, 2008) 

 การสรางความผูกพันในงานและองคการเปนสิ่งหน่ึงที่ชวยใหปญหาการลาออกจากองคการลดลง 

เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันในงานและองคการแลวยอมสงผลใหเกิดความสุขและอยูกับองคการตอไป 

ทั้งนี้ความผูกพันนั้นถือเปนทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการ อันจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตางๆ                        

ในการทํางาน ในการสรางความผูกพันจึงจําเปนตองทราบถึงคุณลักษณะ ความตองการและคานิยม                             

ของพนักงานเสียกอน จึงจะสามารถพัฒนาแนวทางในการสรางความผูกพันใหสอดคลองได ซึ่งในปจจุบันนี้

พนกังานในองคการน้ันมีวยัทีแ่ตกตางหลากหลายนับตัง้แต เบบ้ีบมูเมอร เจนเนอเรช่ันเอกซ เจนเนอเรช่ันวาย 

ซึ่งไดมีการศึกษาในเรื่องความผูกพันของพนักงานและเสนอแนะแนวทางในการสรางความผูกพันไวแลว                  

และเจนเนอเรชั่นซีที่ในปจจุบันนี้กําลังจะกาวเขาสูกําลังแรงงาน แมจะมีผูศึกษาเกี่ยวกับความตองการ                      

และคานิยมของเจนเนอเรช่ันซี แตการศึกษาความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรช่ันน้ียังมีอยูไมมากนัก 

บทความนี้จึงใชแนวคิดและทฤษฎีของ Meyer & Allen (1991, 1997) คือ โมเดล 3 องคประกอบ ที่ประกอบ

ดวยความผูกพันเชิงอารมณ ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ และแนวทางการสราง

ความผูกพันของ Meyer & Hescovitch (2001) มาใชเพื่อมุงนําเสนอแนวทางในการสรางความผูกพัน                           

ในงานและองคการที่ตอบสนองตอความคาดหวังและคานิยมของพนักงานเจนเนอเรช่ันซี 

 

ความผูกพันในองคการ
 เม่ือพจิารณาแนวคดิและความหมายของความผกูพนัทุมเทแรงกายแรงใจใหแกองคกร (Commitment) 

กบัความรักผกูพนัเปนสวนหน่ึงขององคการ (Engagement) แลวนัน้จะพบวา ตางก็คอื ความผูกพนัตอองคการ 

แตมีระดับความมากนอยและรูปแบบทางการคิดและการกระทําแตกตางกันตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ                

และกลุมองคการตางๆ (Vance, 2006)  ซึ่งสามารถพิจารณาไดวา ความผูกพันทุมเทแรงกายแรงใจ                                

ใหแกองคกร (Commitment) เนนความเขมขนท้ังดานอารมณเชิงบวกและดานความเปนเหตุเปนผล                             

เพื่อทํางานขององคการในความรับผิดชอบใหสําเร็จ สวนความรักผูกพันเปนสวนหนึ่งขององคการ                                   

(Engagement) นั้นเนนความรูสึกเปนเจาของงานและพฤติกรรมกระตือรือรน มุงมั่นที่จะทํางานในหนาที่                      

ใหดีที่สุด แตอยางไรก็ตามทั้งความยึดมั่นผูกพันในงาน (Job Engagement)  และความผูกพันตอองคการ 

(Organization Commitment) ตางเปนคุณลักษณะที่อิงความผูกพันทางบวกที่มีตองาน รวมแลวอาจกลาว
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ไดวา “Commitment” หรือความผูกพันทางใจ เปนทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคกร เชน การยอมรับใน                    

เปาหมายขององคกร การตองการเปนสวนหน่ึงขององคกร สวน “Engagement” เปนพฤติกรรมท่ีพนักงาน

แสดงออกถึงความผูกพันโดยมีพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความกระตือรือรน ทุมเท และจดจอเอาใสใจ                     

โดยพนักงานจะใหความสนใจในงานท่ีทํามากกวาองคกร โดยในบทความน้ีจะนําเสนอเฉพาะความผูกพัน               

ตอองคการที่จะสงผลตออัตราการลาออกของพนักงาน 

 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ 
 แมจะมีผูศึกษาความผูกพันตอองคการไวจํานวนมาก แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาทฤษฎี

ความผูกพันที่มีการศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่องคือ โมเดลสามองคประกอบ (Three Component Model: 

TCM) ของ Meyer & Allen  (1991, 1997) ที่เกิดจากการสังเกตความเหมือนและความแตกตางของแนวคิด

ความผูกพันในองคการมิติเดี่ยว เชน การศึกษาของ Mowday, Porter & Steers (1982) และ Wiener (1982) 

ซึ่งเห็นตรงกันวาเปนความเชื่อที่ผูกพันบุคคลไวกับองคการและนําไปสูการลดการลาออก โดยการศึกษา                       

ในยคุแรกน้ันมคีวามแตกตางกนัทีค่วามเชือ่อนัเปนพืน้ฐานของความผกูพนั จนนาํมาสูโมเดลสามองคประกอบ

ที่อธิบายวา ความผูกพันประกอบดวย 3 ความเช่ือ ไดแก ความตองการ (Desire) หนาที่ (Obligation)                      

และตนทุน (Cost) โดยบุคคลจะสามารถรักษาความสัมพันธหรือยังคงกระทําอยางใดอยางหนึ่ง                                      

เพราะเขาตองการ หรือรูสึกวาควรจะทํา หรือเช่ือวาตนเองตองกระทํา อันนํามาสูองคประกอบท้ังสามของ      

ความผูกพัน ไดแก 1) ความผูกพันเชิงอารมณ (Affective Commitment) เปนความตองการท่ีจะรักษา                     

ความสัมพันธ หรือการกระทํานั้นไว 2) ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ (Normative Commitment) ที่มาจาก                     

ความเช่ือดานหนาที่ เชน หนาที่ที่ตองคงอยูในองคการเพราะเปนสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมแลว มี 2 ดาน               

คือ ทัศนคติถึงความถูกตองดีงาม กับ ทัศนคติถึงหนี้บุณคุณ (Meyer & Parfyonova, 2010) และ 3)                             

ความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ (Continuance Commitment) ซึ่งหมายถึงการตระหนักถึงความเสียหาย                                  

ทีจ่ะเกดิขึน้หากไมรกัษาความสมัพันธหรอืการกระทาํนัน้ไว ประกอบดวยความสญูเสยี และการขาดทางเลอืก 

(Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002) โดยองคประกอบท้ังสามมีความสัมพันธเชิงลบ                     

ตอความตั้งใจที่จะลาออกและการลาออก ซึ่งในปจจุบันนี้งานวิจัยตางๆ พบวา ความผูกพันของพนักงาน                  

ตางสะทอนองคประกอบทั้งสามอยาง แตอาจมีระดับไมเทากันไดในแตละองคประกอบ เพราะพนักงาน                        

มคีวามตองการทาํสิง่ทีต่นเชือ่วาถกูตองและตระหนกัวาอาจมคีวามสญูเสียทีไ่มประสงคเกดิข้ึนหากกระทาํไม

สําเร็จแตกตางกันไป (Meyer, 2017) 

 อยางไรก็ตามองคประกอบทั้งสามน้ีมีความสัมพันธตอการธํารงรักษา ผลการปฏิบัติงาน ความเปน

สมาชิกในองคการ และสุขภาพความเปนอยูของพนักงานแตกตางกัน (Meyer & Maltin, 2010) โดยผูที่มี               

ความผูกพันเชิงอารมณสูงมักจะทํางานไดดีกวาผูที่อยูกับองคการเพราะไมมีทางเลือกอื่น อีกทั้งยังพบวา                 

ความผูกพันเชิงอารมณนั้นมีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับผลการปฏิบัติงาน การเปนสมาชิกขององคการ 

และการมาทํางาน ตามมาดวยความผูกพันเชิงกฎเกณฑ โดยท่ีความผูกพนัเชิงเศรษฐกิจอาจไมมคีวามสัมพนัธ

หรือมีความสัมพันธเชิงลบตอพฤติกรรมเหลานี้ (Meyer et al., 2002) 
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 นอกจากนี้ไดมีผูศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการไวหลายทานซึ่งมีปจจัยที่คลายกัน                

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ไดแก 1) ปจจยัสวนบุคคล เชน อาย ุอายกุารทาํงาน เพศ ระดบัการศกึษา ระดบัเงินเดอืน 

สถานภาพสมรส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ Meyer & 

Allen (1997) โดยที่งานวิจัยของ Satjaman, Tadadej, Kittipichai & Sangmahachai (2018) พบวา                              

ผูที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูที่มีอายุนอย นอกจากนี้ระยะเวลาในการทํางานกับ                       

องคการหนึ่งมีผลตอความผูกพันเชนกัน 2) ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงาน เชน ความสําคัญของงาน                          

ลักษณะงานท่ีหลากหลาย ลักษณะงานท่ีทาทาย การมีสวนรวมในการทํางาน การมีโอกาสกาวหนา                    

เปนสวนหนึ่งของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงอารมณ ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997)                                  

ซึ่งงานวิจัยของ Phongtrakul & Chainiran (2016) และ Krakeaw & Watchrasriroj (2018) ตางพบวา                   

ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานน้ันมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน อีกทั้ง Satjaman et al. (2018)                     

ยงัพบวาปจจยัทีเ่กีย่วกับลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธกบัความผูกพนัเชงิอารมณ 3) ปจจยัทีเ่กีย่วกบัลกัษณะองคการ 

เชน ลักษณะการกระจายอํานาจในองคการ ความสําคัญของหนาที่งานของตนตอองคการหรือเพื่อนรวมงาน 

ความชัดเจนของกฎขอบังคับ ขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน เปนสวนหน่ึงของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพัน                  

เชิงกฎเกณฑ ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ซึ่งการวิจัยของ Satjaman et al. (2018) นั้นพบวา 

ปจจัยเก่ียวกับลักษณะองคการน้ีมีความสัมพันธกับความผูกพัน และ 4) ปจจัยเก่ียวกับประสบการณ                              

ในการทํางาน เชน ทัศนคติวาตนมีความสําคัญตอหนวยงาน ทัศนคติวาหนวยงานมีความยุติธรรม                          

ในการพิจารณาความดีความชอบ ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน ความคาดหวัง                           

ที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงกฎเกณฑ                          

ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rhiitkamrop & Phasunont (2017) 

ภาพที่ 1: ความสัมพันธระหวางปจจัยในการทํางาน ความผูกพัน และการธํารงรักษา

ที่มา: Meyer & Allen (1991, 1997) ; Meyer et al. (2002) ; Meyer & Maltin (2010) ; Meyer (2017)
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 จากภาพท่ี 1 เหน็ไดวาสิง่ทีอ่งคการคาดหวังจากพนักงานน้ันคอื องคการสามารถธํารงรักษาพนักงาน

ที่มีผลการปฏิบัติงานดีคงอยูกับองคการ อีกทั้งแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ อันเปนผล                     

มาจากพนักงานมีความผูกพันตอองคการทั้งความผูกพันเชิงอารมณ และความผูกพันเชิงกฎเกณฑ                              

เพราะความผูกพันเชิงอารมณ เรียกไดวาเปนความรักท่ีจะทํางานในองคการโดยการยอมรับเปนสวนหน่ึง               

ขององคการ ปรารถนาท่ีจะทํางานใหองคการยอมสงผลตอการมีพฤติกรรมท่ีดี มีผลการปฏิบัติงานดี                             

ปจจัยในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันเชิงอารมณนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล                                      

ดานระยะเวลาการทํางาน และปจจัยลักษณะงาน เม่ือพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับงานวาไดทํางาน                                       

ที่ตนรูสึกวามีความสําคัญ ไดใชความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย มีความทาทาย มีอิสระในตัดสินใจ                   

ทํางาน ไดมีสวนรวมในการทํางาน รวมท้ังเมื่อทํางานแลวไดรับรูวามีโอกาสกาวหนายอมเกิดความรัก                      

ความผูกพัน ไมประสงคจะออกจากองคการ 

 ประการตอมา คือ ความผูกพันเชิงกฎเกณฑที่พนักงานมีทัศนคติวาการปฏิบัติงานองคการนั้น คือ 

หนาที่ เปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม และความกตัญู โดยปจจัยลักษณะองคการ และปจจัยประสบการณทํางาน 

มีผลตอความผูกพันนี้โดยเมื่อพนักงานไดรับรูขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน รับรูถึงอํานาจหนาที่ในการทํางาน 

การรายงาน รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ แลว พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการยอมมีพฤติกรรมในการทํางาน

ตามที่องคการตองการ อีกทั้งมีทัศนคติวางานของตนมีความสําคัญ และการทํางานน้ันไดรับความยุติธรรม 

ยอมทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

 ในขณะท่ีความผูกพันเชิงเศรษฐกิจนั้น อาจไมมีหรือมีความสัมพันธเชิงลบตอการธํารงรักษา                             

ซึ่งความผูกพันเชิงเศรษฐกิจนี้เปนการตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติ โดยไดรับผล                        

จากปจจัยสวนบุคคลที่สามารถอธิบายไดวา พนักงานที่มีอายุมาก หรือตองดูแลรับผิดชอบครอบครัว                             

จะเกิดการรับรูวาตนเองตองคํานึงถึงความสูญเสียหากไมปฏิบัติตอ ทําใหพนักงานมีทัศนคติที่วาตนจําเปน

ตองทํางานในองคการเดิมตอไปโดยไมมีทางเลือกอื่น ซึ่งสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก                        

ตามจําเปน มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 

 

ความตองการและคานิยมในการทํางานของเจนเนอเรชั่นซีและเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ
 แมเจนเนอเรช่ันซีกําลังจะเร่ิมเขาสูการทํางาน แตผูบริหารควรมีการวางแผนเพื่อรองรับการเขาสู     

ตลาดแรงงานของคนกลุมนีซ้ึง่มคีานยิมและความคาดหวังทีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่ๆ ในองคการ ซึง่ Super 

(1973)  ไดอธิบายกลไกความสัมพันธระหวางความตองการกับคานิยมเก่ียวกับงานไววา เมื่อบุคคล                                    

มคีวามตองการเกิดขึน้ ความตองการน้ันจะสงผลใหมกีารแสดงพฤติกรรมออกมาเพือ่ตอบสนอง เชนเดยีวกนั 

คานิยมก็มีหนาที่ในการกําหนดพฤติกรรมใหแสดงออกมา สิ่งที่แตกตางกันก็คือ ความตองการจะแสดงถึง

ความตองการดานกายภาพ (Physical) ขณะท่ีคานิยมแสดงถึงความตองการดานจิตใจ (Psychological)                  

ในบริบทของการทํางาน คานยิมเก่ียวกบังานกบัความตองการจากการทาํงานในระดบับคุคลจะมคีวามหมาย

ไมแตกตางกัน จงึสามารถนํามาใชเปนวัตถปุระสงค เปาหมาย หรอืระดับการใหความสําคญัได ซึง่คานิยมน้ัน
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มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (Fischer & Mansell, 2009 ; Mitrakul & Kongchan, 2016) 

โดยเฉพาะความผูกพันเชิงความรูสึกและเชิงกฎเกณฑ (Nwadei, 2003) และคานิยมในการทํางานสามารถ

ใชพยากรณความผูกพันองคการของพนักงานได โดยเชื่อมโยงสิ่งที่บุคลากรตองการและคาดหวัง                                   

จากการทํางาน กบัสิง่ทีอ่งคการจะตองตอบสนองเพ่ือทีจ่ะรกัษาบุคลากรใหอยูกบัองคการ มผีลการปฏิบตังิานดี 

และมีความผูกพนักับองคการ (Ros, Schwartz & Surkiss, 1999) ดวยเหตุนีเ้พือ่สรางความผูกพนัของพนักงาน 

ผูบริหารจึงจําเปนตองเขาใจความตองการและคานิยมในการทํางานของพนักงานกอน 

 ทั้งนี้ ผูเขียนไดศึกษาความตองการและคานิยมและกลยุทธการตอบสนองความตองการของ                         

เจนเนอเรชั่นซีและเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ ไวดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

ความตองการ คานิยม และกลยุทธการตอบสนองของเจนเนอเรช่ันซีและเจนเนอเรช่ันอื่น ๆ

ที่มา: Carver & Candela (2008) ; Valickas & Jakstaite (2017) ; Deloitte (2018) ; Ranstad (2016) ; 

        Kongkaew (2016) ; Gray et al. (2016)
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 จากตารางที่ 1 นี้จะเห็นไดวาแตละเจนเนอเรชั่นตางมีความตองการและคานิยมที่แตกตางกัน                        

ซึง่เจนเนอเรช่ันซยีอมมีความตองการท่ีแตกตางไป  ดงัเชน เจนเนอเรช่ันเบบ้ีบมูเมอรทีม่คีวามภกัดีตอนายจาง 

เจนเนอเรชัน่เอก็ซทีภ่กัดีตอวิชาชพี แตกลบัไมปรากฎในเจนเนอเรชัน่วาย และเจนเนอเรชัน่ซ ีทาํใหจาํเปนตอง

คํานึงถึงความผูกพันตอองคการ  อีกประการคือเจนเนอเรช่ันวายตองการทํางานเปนทีมแตเจนเนอเรช่ันซีนั้น

กลบัตองการทาํงานตามลาํพงั ความตองการจากการทาํงานและคานยิมของเจนเนอเรชัน่ซมีผีูศกึษาไวทัง้ใน

ประเทศไทยและตางประเทศท่ีพบความสอดคลองกันหลายประการ ประการแรก ไดแก คาตอบแทนและ                 

รายได ทั้งการศึกษาของ Deloitte (2018) และ Ranstad (2016) พบวาเจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญ                              

กับคาตอบแทนและรายไดคอนขางมาก และเปนสิ่งจูงใจใหยังคงทํางานในองคการ และสอดคลองกับ                    

Kodithuwakku, Mazuki & Karuthan (2018) Vision Critical (2017) Kongkaew (2016) และ Gray et al. 

(2016) ทีพ่บวา เจนเนอเรชัน่ซคีาํนงึถงึคาตอบแทนจากการทาํงาน ตอมาคอื ความกาวหนาในงานอยางรวดเรว็ 

ทั้งการขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง (Kongkaew, 2016 ; Lovell, 2017 ; Ranstad, 2016) ชอบงานท่ีทาทาย 

ตองการความภูมิใจในตนเอง (Kodithuwakku et al., 2018) และการทํางานอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคม 

ตองการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นที่ทั้ง Lovell (2017) และ Vision Critical (2017) เสนอวา

เจนเนอเรชั่นซีนั้นตองการทํางานที่นาสนใจ มีคุณคาและความหมาย มีโอกาสสรางความแตกตางใหกับโลก

และทําอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคม การตอบแทนสังคม รวมทั้งการใหความสําคัญตอชื่อเสียง                                           

ทางดานศีลธรรม (Deloitte, 2018) และการมีจรรยาบรรณในการทํางาน นอกจากนี้การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

และการทํางานแบบยืดหยุน (Workplace Flexibility) ยังเปนสิ่งที่เจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญดวยเชนกัน 

(Lovell, 2017 ; Deloitte, 2018)

  สรุปไดวา เจนเนอเรช่ันซีมีความตองการและคานิยมทางดานคาตอบแทน ความกาวหนาในงาน    

อยางรวดเร็ว การทํางานท่ีมีผลกระทบตอสังคม จรรยาบรรณในการทํางาน การเรียนรูอยางตอเน่ืองและ                    

การทํางานแบบยืดหยุน ที่จะสามารถนําไปสูแนวทางการสรางความผูกพันในองคการได  

แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรชั่นซี
 จากโมเดล 3 องคประกอบของ Meyer & Allen (1991,1997) ที่กลาวถึงความผูกพันเชิงอารมณ                     

ที่พนักงานรักที่จะทุมเทใหกับองคการ  ความผูกพันเชิงกฎเกณฑที่พนักงานคงอยูในองคการเนื่องดวย                        

ความรูสึกถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอองคการ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจที่พนักงานคงอยูกับองคการ

เพราะการคาํนงึถงึความสญูเสยีทีจ่ะไดรบั การศกึษาหลายชิน้ยงัแสดงวาความผกูพันตอองคการนัน้แตกตาง

กันไปตามเจเนอเรช่ัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2

ความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรชั่นตาง ๆ 

    
-             

  
- 

 
 

-                  
 

(Constanza, Badger, 
Fraser, Severt & Gade, 
2012) 

-  
 

(D’Amato & Herzfeldt, 
2008) 

- 
 

 
 

(Constanza et al., 
2012) 

-  
 

 
(Glazer, Mahoney, 
& Randall, 2019) 
 

-  
  

 
             
              

(Arar & Oneren, 
2018) 

 การศึกษาความผูกพันทั้งระดับบุคคลและระดับองคการนั้นทําใหสามารถปรับการบริหาร                         

ทรพัยากรมนษุยใหเหมาะสมกบัองคการ หนวยงาน และทมีงานทีแ่ตกตางกนัได (Meyer, 2017) เมือ่พจิารณาตาราง  

ที่ 2 พบวาเจนเนอเรช่ันซี มีความผูกพันตํ่ากวาเจนเนอเรช่ันอื่นๆ ผูบริหารจึงควรใหความสนใจในการปรับ

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะสรางความผูกพันตอองคการกับเจนเนอเรชั่นซี ซึ่ง Meyer &                         

Hescovitch (2001) ไดเสนอแนวทางในการพฒันาความผกูพันผานองคประกอบท้ังสามของ Meyer & Allen 

(1997) ไดแก 1) ความผูกพันเชิงอารมณ สามารถพัฒนาดวยการมีสวนรวม ทั้งจากแรงจูงใจภายในหรือ                    

การซึมซับการกระทํานั้นๆ  การยกยองคานิยมรวมของหนวยงานหรือการกระทํา และการสรางอัตลักษณ                

จากการเขารวมหนวยงานหรอืจากการทาํงานบรรลเุปาหมาย 2) ความผกูพนัเชงิกฎเกณฑ โดยสามารถพฒันา

เมื่อบุคคลมีบรรทัดฐานความประพฤติของตน โดยอาจมาจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)                       

และ/หรอืไดรบัผลประโยชนหรอืมปีระสบการณในการแลกเปล่ียนกับผูบรหิาร หวัหนางาน หรือเพือ่นรวมงาน  

และ 3) ความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาขึ้นเมื่อบุคคลลงทุนไปและรับรูวาอาจขาดทุนเมื่อไมกระทํา

สิ่งนั้นตอ 

 แนวทางในการสรางความผูกพันโดยการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีอยูดวยกันหลายแนวทาง                     

ไมวาจะเปนการใหคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินเดือนท่ีสูงกวาองคการอ่ืน การใหสวัสดิการ                 

ที่เหนือกวา การสงเสริมใหบุคลากรไดรับความกาวหนาในสายอาชีพ การสื่อสารในองคการและการรับทราบ

ขาวสารขอมูลตางๆ ภายในองคการ การมีสวนรวมของบุคลากรและการเปดโอกาสใหกับบุคลากร  และ                     

การไดรับการยกยองชมเชย (Yodwisitsak, 2014) ซึ่งสอดคลองกับ Meyer (2017) ที่เห็นวาองคการควรมี                 

การมอบอํานาจเพ่ือตอบสนองความตองการอิสระในการทํางาน อกีทัง้ควรมีการใหความยุตธิรรมในการสรรหา 

-
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ประเมินผล จายคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรมและพัฒนา รวมทั้งการจัดการส่ือสารสองทาง

อยางมีประสิทธภิาพ แมวาจะมีแนวทางในการสรางความผูกพนัอยูมากมาย แตจาํเปนจะตองนําความตองการ

และคานยิมของเจนเนอเรช่ันซทีีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่มาพจิารณารวมดวยเพ่ือปรบัแนวทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสม และกอใหเกิดความผูกพนัตอองคการ ดังภาพที่ 2  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

    
 

    

 

          

      
          

 

 

   
 

     
  

(Meyer & Hescovitch,2001)

ภาพที่ 2: คานิยมและความคาดหวังของเจนเนอเรชั่นซี ที่สงผลตอแนวทางการสรางความผูกพัน

ที่มา: Meyer & Allen (1991, 1997) ; Meyer et al. (2002) ; Meyer & Maltin (2010) ; Meyer (2017)

  

 เม่ือจัดกลุมความตองการและคานิยมของเจนเนอเรช่ันซีตามปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันและ                    

เสนอแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Hescovitch (2001) จะพบวา อายุของ

เจนเนอเรช่ันซี เรียกไดวาอายุนอยถือเปนปจจัยสวนบุคคลอยางหน่ึงท่ีสงผลตอความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ                   

ทาํใหเจนเนอเรช่ันซเีปนพนกังานอายุนอยทีย่งัมทีางเลือกในการทํางานกับองคการอ่ืนมากกวา รวมท้ังพนกังาน

อายุนอยมีประสบการณทํางานนอย ยังไมไดลงทุนลงแรงในองคการมากนัก และอาจยังไมมีความผูกพัน                  

เชิงอารมณตอองคการมากพอที่จะคงอยูในองคการตอไป ซึ่งสามารถพัฒนาความผูกพันนี้ดวยการสราง                   

การรับรูถึงคุณคาที่พนักงานจะไดรับจากการมีความผูกพันตอองคการ เชน การกําหนดสิ่งตอบแทนและ                   

สิทธิประโยชนตาง ๆ ใหกับพนักงานที่มีอายุงานนานและผลปฏิบัติงานเปนตามที่องคการกําหนด พรอม                      

ทั้งสื่อสารใหพนักงานทราบ รวมท้ังโอกาสความกาวหนาในการทํางานกับองคการ นอกจากน้ีคานิยมของ                  

เจนเนอเรช่ันซี เชน ความกาวหนาในงาน งานท่ีมีคุณคาและความหมาย งานท่ีมีผลกระทบตอสังคม และ                 

การทํางานแบบยืดหยุนนั้น ถือเปนปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันเชิงอารมณที่สามารถพัฒนา                 

ไดดวยการสรางการมีสวนรวม การสรางแรงจูงใจภายใน คานิยมรวม และการสรางอัตลักษณในงาน                            
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สวนปจจัยลกัษณะองคการ และปจจยัประสบการณทีส่งผลตอความผกูพันเชิงกฎเกณฑ พบวาเจนเนอเรช่ันซี               

มีความตองการและคานิยมในเรื่องคาตอบแทน ความกาวหนาในการทํางาน ความยุติธรรม ศีลธรรมและ

จรรยาบรรณ ซึง่องคการสามารถพฒันาความผกูพนัเชงิกฎเกณฑไดผานการสรางบรรทัดฐานภายในของบคุคล 

ดวยการขัดเกลาทางสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น 

 จากการพัฒนาความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Hescovitch (2001)  สามารถนํามาปฏิบัติได

ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 แนวทาง ดังนี้  

 1. การออกแบบงาน ปจจัยลักษณะงานถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความผูกพันเชิงอารมณ ดังนั้น

เพื่อสรางความผูกพันในงาน องคการควรคํานึงถึงการออกแบบงาน ซึ่งเจนเนอเรช่ันซีตองการงานที่จะตองมี

อัตลักษณ มีคุณคาและความหมาย ซึ่งคุณคาและความหมายของงานน้ันมาจากการท่ีบุคคลตระหนัก                       

และรูสึกถึงคุณคาและความสําคัญของงานท่ีตนทํา การหลอมรวมคุณคาสวนตัวเขากับคุณคาหรือ                                    

ผลทีไ่ดรบัจากการทาํงาน ซึง่ทาํใหเกดิความรูสกึถงึความสาํคญั ความสขุทีเ่กีย่วของหรอืไดรบัจากการทาํงาน  

(Sorakaikitikul & Seangthai, 2013) การที่จะสรางคุณคาและความหมายในงานน้ัน Steger, Dik  & Duffy 

(2012) ไดอธิบายวา งานนั้นจะตองสรางผลกระทบตอสังคมในเชิงบวก หรือเรียกไดวางานนั้นไดสงผลดี                      

ตอผูอื่น และเปนคุณคาทางดานจิตใจที่พนักงานรับรูคุณคาที่อยูในงานน้ัน โดยท่ีสอดคลองกับเปาหมาย                    

ในการดํารงชีวิต โดยสรุปแลว ลักษณะงานที่จะสรางความผูกพันใหกับเจนเนอเรช่ันซีไดนั้น จะตองมีคุณคา

และความหมาย ซึ่งจะตองสรางการรับรูวางานนั้นมีความสําคัญตอองคการ โดยจะตองมีการสงเสริม                            

ใหพนกังานทํางานโดยใชความคิดสรางสรรค และมกีารพัฒนาแนวคดิในการทาํงาน เมือ่พนกังานทาํงานแลว

มีความสุขในการทํางานที่สะทอนโดยการทุมเททํางานและจดจอใสใจทํางาน อีกทั้งควรตองออกแบบงาน               

ใหเกิดการมีสวนรวม และมีอํานาจในการตัดสินใจรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ตองมีการให

ขอมูลปอนกลับอยางสมํ่าเสมอ นอกจากการออกแบบงานใหมแลว เจนเนอเรช่ันซียังมีความตองการทํางาน

แบบยืดหยุนท้ังทางดานเวลาและสถานท่ี ที่สามารถตอบสนองดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่จะ                          

อํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีไมจําเปนตองประจําท่ีสํานักงานเพียงอยางเดียว กลายเปนประเด็น                                

ที่นาสนใจสําหรับการออกแบบงานท่ีเหมาะสมกับเจนเนอเรช่ันนี้

 2. การบริหารผลงานและคาตอบแทน เนื่องดวยเจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญตอคาตอบแทน                    

เปนอันดับแรกๆ อีกทั้งเจนเนอเรช่ันซีมีคานิยมที่ตองการความกาวหนา เติบโตในสายงานอยางรวดเร็ว                        

และยังมีความคาดหวังถึงความถูกตอง ยุติธรรมในการทํางาน อันถือเปนปจจัยลักษณะงานองคการที่                              

สงผลตอความผกูพนัธเชงิกฎเกณฑ เพราะฉะนัน้เพ่ือตอบสนองตอคานยิมน้ีองคการจาํเปนตองมีการบรหิารผลงาน

ทีช่ดัเจน โปรงใส  ตัง้แตการกําหนดวัตถปุระสงค เชือ่มโยงเปาหมายในการปฏิบตังิานกับเปาหมายขององคการ 

หากองคการสามารถสรางระบบในการบริหารผลงานท่ีมีการกําหนดเปาหมายและส่ือสารไปยังพนักงาน                    

ไดอยางชดัเจนแลว ยอมนําไปสูการยอมรับเปาหมายในการทํางานของตนเอง ซึง่เจนเนอเรช่ันซีมคีวามมุงม่ัน 

ทุมเทตอผลสําเร็จเปนคานิยมในการทํางานอยูแลว อีกทั้งมีกระบวนการประเมินผลที่โปรงใส ชัดเจน                            

เปนที่ยอมรับไดของพนักงาน และยึดการประเมินผลงานมากกวาอาวุโสแลว ทําใหพนักงานมีความผูกพัน
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มากขึ้น รวมทั้งการใหขอมูลยอนกลับอยางสมํ่าเสมอ บอยคร้ัง เพราะเจนเนอเรช่ันซีมีความตองการที่จะรับรู

ขอมูล อกีทัง้การบริหารผลงานน้ีจะตองเช่ือมโยงสูความเติบโต กาวหนาในงานอยางชัดเจน องคการอาจมีการ

กําหนดความกาวหนาในแบบพิเศษ (Fast Track) ใหกับพนักงานที่มีความสามารถเปนพิเศษ หรือคนเกง                

ในองคการ (Talent) ซึ่งสามารถตอบความตองการของเจนเนอเรช่ันซี ที่ตองการความกาวหนาท่ีรวดเร็วได 

และเมื่อมีการบริหารผลงานที่ดีแลวยอมนําไปสู การบริหารคาตอบแทน ทั้งคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน                            

และไมเปนตวัเงิน ในดานคาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงนิ เจนเนอเรช่ันซมีองวาตนเองยังไมพงึพอใจตอคาตอบแทน

สกัเทาใด องคการสามารถนาํแนวคดิในเรือ่งการคาตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) เขามาเปน

สิ่งกระตุนจูงใจเจนเนอเรช่ันซี ภายใตความโปรงใสของการประเมิน นอกจากน้ีในดานคาตอบแทนท่ีไมเปน     

ตัวเงินนั้น การไดรับการยกยองนับถือยังเปนสิ่งที่เจนเนอเรช่ันซีตองการ ดวยการสรางกิจกรรมในการยกยอง

ชมเชยพนกังาน การใหโอกาสพนกังานในการสอน การแลกเปลีย่นประสบการณ และความเชีย่วชาญกับผูอืน่                 

การจดัสถานท่ีทาํงานท่ีตรงตอความตองการของเจนเนอเรช่ันนี ้รวมถงึการใหความสําคญัตอความสุขในการทํางาน 

 3. การมีสวนรวม การสรางความผูกพันนั้นจําเปนตองสรางการมีสวนรวมในการทํางานซึ่งถือเปน

หนึ่งในปจจัยลักษณะองคการ ซึ่งเจนเนอเรชั่นซีเองมีความตองการที่ตรงกัน องคการจึงควรเปดโอกาส                           

ใหพนกังานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ในการปฏบิตังิานทกุระดบั ซึง่จะสงเสรมิความสัมพนัธระหวาง

พนักงานและเพื่อนรวมงาน รวมถึงหัวหนางาน อันถือเปนปจจัยประสบการณที่สงผลตอความผูกพัน                               

เชิงกฎเกณฑ นอกจากนีก้ารมอบอาํนาจยงัเปนสิง่หนึง่ทีแ่สดงถงึการมสีวนรวมของพนกังานทีไ่ดรบัความเชือ่ถอื

ในความสามารถ และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานขององคการ อีกทั้งจะตองมีจัดการส่ือสาร                           

ทีเ่ปดกวางซ่ึงผูบรหิารทุกระดับจะตองเปดใจยอมรับฟงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังควรใหพนกังาน

มีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติดวย ซึ่งสอดคลองกับความตองการในการสรางสรรค พัฒนาแนวทาง                                     

ในการปฏิบัติงานที่เจนเนอเรชั่นซีมีอยู 

 4. การสรางคานิยมรวม เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการสรางความผูกพันเชิงกฎเกณฑ ซึ่งคานิยม

รวมนี้ องคการจะตองพิจารณาถึงคานิยมที่เหมาะสมกับองคการ และตอบสนองตอเปาหมายการดําเนินงาน

ขององคการ ทั้งนี้คานิยมหน่ึงที่ปรากฎในความตองการของเจนเนอเรช่ันซี คือ การใหความสําคัญตอ                        

จรรยาบรรณ ศลีธรรม ทีอ่งคการทัง้หลายตางใหความสาํคญัเชนกนั อนัจะนาํไปสูการสรางบรรทดัฐานภายใน

ของพนักงานที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการ 

 5. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) เจนเนอเรช่ันซีมีความตองการ       

ทีจ่ะทาํงานท่ีมผีลกระทบตอผูอืน่ ตอสงัคม กอใหเกดิความแตกตางและเปลีย่นแปลง ซึง่ถอืเปนปจจยัลักษณะงาน

ที่มีผลตอความผูกพันเชิงอารมณ ที่องคการควรใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในสินคา                

บริการ กระบวนการทํางาน การบริหารงาน เชน การกําหนดขอปฏิบัติทางธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม การบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน เพื่อใหพนักงานไดรูสึกวาเปาหมายขององคการนั้นไมได  

ตอบสนองเพียงแคองคการเอง แตงานท่ีพนกังานรับผิดชอบ กระบวนการทํางานตางๆ ขององคการนัน้ยงัมีสวน               

สงผลกระทบตอสังคมในแงบวกที่ชวยใหชุมชนหรือสังคมน้ันดีขึ้น  
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สรุป
 ความผูกพันตอองคการตามโมเดลสามองคประกอบน้ันประกอบดวย ความผูกพันเชิงอารมณ                   

ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งคานิยมของบุคคลน้ันมีความสัมพันธกับ                        

ความผูกพนัตอองคการ เมือ่เจนเนอเรช่ันซมีคีานยิมและความคาดหวังทีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่ ยอมสงผล

ใหมีความผูกพันตอองคการตางไป เพราะฉะนั้นเพื่อสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นในองคการ ผูบริหารจําเปน

ตองเขาใจถงึความตองการและคานยิมในการทาํงานของเจนเนอเรชัน่ซ ี เชน คาตอบแทน ความกาวหนาในงาน                  

การทํางานอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคมในทางบวก จรรยาบรรณในการทํางาน การเรียนรูอยางตอเนื่อง และ

การทาํงานแบบยดืหยุน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางความผกูพนัขึน้มาดวยการเริม่ตนทีก่ารออกแบบงาน

ที่มีคุณคาและความหมาย ตอมาคือการบริหารผลงานและคาตอบแทนท่ีมีการกําหนดเปาหมาย วิธีการ                        

ที่ชัดเจน สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย มีการประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับอยางสม่ําเสมอ และ                       

เชื่อมโยงกับการพิจารณาคาตอบแทนท่ีสามารถใชการจายคาตอบแทนตามผลงานสําหรับคาตอบแทน                       

ทีเ่ปนตวัเงนิ และการจัดกิจกรรมตางๆ  อกีท้ังผูบรหิารยงัตองใสใจในการมีสวนรวมของพนักงาน โดยเปดกวาง

ทางการส่ือสาร และรับฟง ใหขอเสนอแนะแกพนักงานในเจนเนอเรช่ันน้ี รวมท้ังการสรางคานิยมรวมกัน                      

ในองคการ และสดุทายผูบรหิารควรใหความสาํคญักบัความรบัผิดชอบตอสังคมเพราะเจนเนอเรช่ันซีตองการ

ทํางานกับองคการที่มีเปาหมายที่ทั้งตอบสนององคการเองและตอบสนองตอสังคมในเวลาเดียวกัน  
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