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ผู้
บรหิารเองจะต้องมทีกัษะในการน�าการประชมุ มทีกัษะในการบรหิาร
ความขัดแย้ง รวมทั้งอาจจะต้องมีบารมีที่ท�าให้ผู้อื่นฟังและยอมรับ

กนัพอสมควร สดุท้ายและส�าคญัทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิารจะต้องมคีวามสามารถ
ที่จะเลือกรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายและจะต้อง
สามารถตัดสินใจให้ได้และเป็นการตัดสินใจที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไปตาม
ความต้องการของทุกคน แต่เมื่อผู้บริหารตัดสินใจแล้วก็จะต้องสามารถ
ท�าให้ผูท้ีม่คีวามเหน็ทีแ่ตกต่างนั้นยอมรับและปฏบิัตติามการตัดสนิใจได้ 

ประเด็นสุดท้ายที่ยากและท้าทายที่สุดส�าหรับผู้บริหาร แทนที่จะ
ตัดสินใจกลับชะลอ หรือดึงเรื่องออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากไม่ชอบเผชิญกับ
ความขดัแย้ง หรอืบางท่านกน็ยิมการโหวตแบบพวกมากลากไป ทัง้ๆ ทีส่ิง่
ที่ความคิดเห็นของคนส่วนมากนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับสถาบัน 
หรอืองค์การ แต่ผูบ้รหิารกไ็ม่สามารถแสดงวฒุภิาวะทางด้านผูบ้รหิารของ
ตนเองออกมาได้ ทัง้ในการชกัจงูให้คนอืน่เหน็สอดคล้องกบัตนเองและการ
ตดัสนิใจทีช่ดัเจนและเฉยีบคม ดงัตวัอย่างอดตีประธานาธบิดเีคนเนดีข้อง
สหรฐัทีช่อบทีจ่ะรวบรวมคนเก่งๆ มาไว้ด้วยกนั จากนัน้จะโยนปัญหา หรอื
โจทย์ให้และปล่อยให้คนเก่งเหล่านัน้ได้ท�าการโต้เถยีงและแสดงความคดิ
เห็นกัน อดีตประธานาธิบดีก็จะนั่งฟังการโต้เถียงของคนเก่งเหล่านั้นไป
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็จะเข้ามายุติการโต้เถียงและท�าการตัดสิน
ใจ โดยเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะก้าวไปในประเด็นต่อไป วิธีการแบบนี้มี
ผู้น�าหลายประเทศน�าไปใช้กันจนประสบความส�าเร็จ

ภาพจาก www.advantagebizmag.com

การท�างานร่วมกันกับผู้ร่วมงานที่มีช่วงอายุต่างกันในปัจจุบัน 
จงึต้องมีการเรยีนรูถ้งึเบือ้งหลงั (Background) ของแต่ละช่วงอายคุนใน
แต่ละยุค จึงขอแบ่งทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 ยุค คือ

จากฉบับที่แล้วต่อ

ในสถาบันและองค์การ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ยุค Baby Boom เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 ประมาณ พ.ศ.2489-2507 เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาและฟื้นฟู
ประเทศหลังเหตุการณ์สงครามโลก จะเป็นกลุ่มที่มีชีวิตเพ่ือการท�างาน 
เคารพกฎ เกณฑ์ กติกา มีความทุ่มเทและอดทน ให้ความส�าคัญกับผล
งานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังมี
แนวคิดท่ีจะต้องท�างานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการ
ท�างานให้กับสถาบัน หรือองค์การมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อย
เนื่องจากมีความจงรักภักดีกับสถาบัน หรือองค์การอย่างมาก คนกลุ่มนี้
จงึเป็นพวกทีท่�างานหนกั ทุม่เทการท�างานด้วยจติวญิญาณ หามรุง่หามค�า่ 
เมือ่ใดกต็าม ทีค่นกลุ่มนีเ้คลือ่นตวัไปทีไ่หน กจ็ะส่งผลให้เกดิการขับเคลือ่น 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆ 

ยุค Generation X เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วง 2508- 2519 คนกลุ่ม
นี้เป็นลูกหลานจาก Baby Boom จะเป็นพวกที่ท�างานโดยมีความใฝ่ฝัน
อยากมีธุรกิจที่เป็นของตนเอง มีความทะเยอทะยาน มีความตั้งใจในการ
ทุ่มเทและท�างานอย่างจริงจัง เป็นกลุ่มที่มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไร
ง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส�าคญักบัเรือ่งความสมดลุระหว่างงาน
กับครอบครัว (Work-life Balance) มีแนวคิดและการท�างานในลักษณะ
รูท้กุอย่างท�าทกุอย่างได้เพยีงล�าพงั ไม่ต้องพึง่พาใคร มคีวามคดิเปิดกว้าง 
พร้อมรับฟังข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ปัจจุบันคนกลุ่ม
นี้ก�าลังจะก้าวไปสู่ผู้บริหารระดับสูง

ยุค Generation Y เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วง 2519-2536 คนกลุ่มนี้
จะเป็นพวกกนิบญุเก่า ทีไ่ด้รบัจากคนในยคุBaby Boom และ Generation 
X ที่ได้ปูทางสร้างไว้ให้ คนกลุ่มนี้จึงมีความต้องการอยากได้ที่ท�างาน
สบายๆ มีความเป็นส่วนตัวสูง มีความสมดุลในชีวิต เป็นยุคอาหารชีวจิต
บริโภค เรียกได้ว่า เป็นกลุ ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ีมลีกัษณะนสัิยชอบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่
ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข 

โดยท่ัวไป คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท�างานว่า สิ่งที่
ท�ามีผลต่อตนเองและต่อสถาบัน หรือองค์การอย่างไร อีกทั้งยังมีความ
สามารถในการท�างานทีเ่กีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารและยงัสามารถท�างาน
หลายๆ อย่างได้ในเวลาเดยีวกนั เรยีกได้ว่า ยงัมไีฟแรงพร้อมทีจ่ะลยุงาน
ได้ทุกเรื่อง

ยุค Generation I เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วง 2537-ปัจจุบัน คน 
กลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ชอบการท�างานแบบ Freelance เป็นกลุ่มคนท�างาน
หน้าใหม่ไฟแรง แต่ยงัอ่อนต่อประสบการณ์ บางคนอาจยงัเรยีนไม่จบเสยี
ด้วยซ�้า หรือบางคนมีแผนที่จะเรียนต่อแต่ไม่ชอบเง่ือนไขการท�างานที่มี
การผูกมัดตัวเอง เนื่องจากมีความรู้สึกที่ว่า สถาบัน หรือองค์การจะเอา
รัดเอาเปรียบตน คนกลุ่มนี้จึงชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของ 
ตัวเองสูงและสนุกกับการท�างานเป็นทีม ไม่ชอบอยู่ในกรอบ และไม่ชอบ
เงื่อนไข

เพือ่แก้ไขสภาพช่องว่างระหว่างวัย จงึต้องเข้าใจถึงความแตก-
ต่างและต้องยอมรบัว่าคนเราถกูหล่อหลอมมาไม่เหมอืนกนั คนทีม่คีวาม
เชื่อ หรือมีทัศนคติต่อชีวิตไม่เหมือนกัน เขาจึงไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป ขอ
ให้ชื่นชมจุดดี แทนที่จะต่อต้าน ให้ลองมองหาจุดเด่นของแต่ละคนใน

ต่อฉบับหน้าอ่าน

แต่ละกลุ่มให้พบ จากนั้นก็ต้องใช้ทักษะในการบริหารความแตกต่าง 
เปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงคนแต่ละกลุ่มที่เราต้องท�างานด้วย ก็จะ
ท�าให้การท�างานเป็นไปด้วยความราบรื่น เข้าใจกันและท�างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ในสังคมไทย การมีสัมมาคาราวะเป็นสิ่งที่ส�าคัญในวัฒนธรรม
ไทย จงให้เกยีรติและให้ความเคารพอย่างสงูต่อผูใ้หญ่ เม่ือเราให้เกยีรติ
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะให้เกียรติเรา แล้วถ้าบังเอิญเรามีต�าแหน่งสูงกว่า 
พวกเขา จงแสดงความชืน่ชมต่อเขาในด้านการเป็นเสาหลกัของสถาบัน 
หรือองค์การและจงรับฟังเมือ่พวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ในอดตีของ
การต่อสู้ ความพากเพียรในการท�างานจนผ่านพ้นความยากล�าบากมา
ได้ เพราะสิง่นัน้คอื สิง่ทีค่นรุน่หลงัไม่มีและไม่รูจ้กั อย่ามองว่า กลุม่ผูสู้ง
อายุ คือ หมาล่าเนื้อไม่มีที่ไป แต่การที่พวกเขาท�างานอยู่จนถึงวัย
เกษียณหรือเลยวัยเกษียณได้นั้น เป็นเพราะพวกเขา เชื่อในคุณค่าของ
ความมั่นคงและถือความซื่อสัตย์เป็นที่สุด เราสามารถสรุปแนวทางใน
การท�างานร่วมกับคนในยุคต่างๆ ได้ดังนี้ คือ

การเข้าร่วมท�างานกบักลุม่ Baby Boom นัน้ จงแสดงความนบัถอื 
รบัฟังและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของคนกลุม่ Baby Boom แล้วพยายาม
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจแค่ไหน หรือคุณจะประสบ
ความส�าเร็จเพียงใด คุณก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอ อย่าท�าตัวเป็นน�้าที่เต็ม
แก้ว รนิเท่าไรกล้็นออกมาหมด อย่าแสดงออกว่าการท�างานหนกั คอื การ
ถูกเอาเปรยีบ เพราะกลุม่ Baby Boom ให้ความส�าคัญต่อหลกัการท�างาน 
ยดึถอืวฒันธรรมสถาบนั หรอืองค์การและเหน็คณุค่าต่อการท�างานอย่าง
ทุ่มเท หากต้องท�างานในสถาบัน หรือองค์การใหญ่ๆ ที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่ม Baby Boom ควรพยายามเรียนรู ้
วฒันธรรมสถาบนั หรอืองค์การเสยีก่อนว่ามีความเป็นมาการเจรญิเตบิโต
อย่างไร ก่อนที่จะเสนอความคิดริเริ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเข้าร่วมท�างานกับกลุ่ม Generation–X จะต้องพูดให้กระชับ 
ชัดเจนและไม่อ้อมค้อม เพราะ Generation–X ชอบความตรงไปตรงมา 
เราสามารถใช้ E-mail กลบัคนกลุม่นีไ้ด้ หากเราสามารถสือ่สารได้ใจความ
และตรงเป้าหมาย แต่หากเป็นเรือ่งใหญ่จรงิๆ ควรพดูต่อหน้า เพราะกลุ่ม 
Generation–X ไม่ชอบถกูบงการ ผูใ้หญ่แค่ให้นโยบายกว้างๆ เปิดโอกาส
ให้เขาได้แก้ปัญหาเองจะดทีีส่ดุ ส่วนกลุม่ Baby Boom ควรลดความคาด
หวงัต่อกลุม่ Generation–X ในการท�างานหนกัอย่างหนกัโดยไม่มวีนัหยดุ 
หรือก้าวไปอย่างช้าๆ อย่างรุ่นตน เพราะ Generation–X ต้องการชีวิตที่
สมดุลและไม่ชอบการอยู่ติดที่

การเข้าร่วมท�างานกับกลุ่ม Generation- I ต้องลองท้าทายพวก
เขาด้วยภารกิจใหม่ๆ คนกลุ่มนี้จะชอบการเป็นคนส�าคัญ การเพิ่มความ
รับผิดชอบ เสมือนการให้ค�าชม จงเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความ
คิดเห็นของเขา เห็นพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีม ผู้ใหญ่ที่ยอมรับความคิด
เขา ก็จะได้รับการยอมรับจากพวกเขาเช่นกัน คนกลุ่มนี้ชอบให้คุณ
แสดงออกต่อสิ่งที่พวกเขาท�าทุกขณะจิต เพราะความรู้สึกและความคิด
เห็นของเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อพวกเขามาก


