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3. ยุค Generation Y 
เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วง 2521-2536 คนกลุ่มนี้จะเป็นพวกกิน

บุญเก่าที่ได้รับจากกลุ่มคนในยุค Generation B และ Generation X 
ที่ได้ปูพื้นฐานและสร้างทางไว้ให้แล้ว คนกลุ่มนี้จึงมีความต้องการ
อยากได้ที่ท�างานสบายๆ มีความเป็นส่วนตัวสูง มีความสมดุลในชีวิต 
เป็นยุคอาหารชีวจิตบริโภค เรียกได้ว่า เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อม
กบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ีมลีกัษณะนสิยัชอบแสดงออก มคีวาม
เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไขที่ผูกพัน
มากนัก โดยทั่วไปคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท�างานว่า สิ่ง
ที่ท�ามีผลต่อตนเองและองค์การอย่างไร อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การท�างานท่ีเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและยังสามารถท�างานหลายๆ 
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่า มีไฟแรงพร้อมที่จะลุยงานได้ทุก
เรื่อง

4. ยุค Generation Z
เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วง 2537- 2552 ปัจจุบัน จะเป็นกลุ่มคนที่

มคีวามสามารถหลากหลาย มทีกัษะความสามารถหลายด้าน คนกลุม่
นี้จึงชอบการท�างานแบบอิสระ (Freelance) เป็นกลุ่มคนท�างานหน้า
ใหม่ไฟแรง แต่ยังอ่อนต่อประสบการณ์ สนุกกับการท�างานเป็นทีม ไม่
ชอบอยู่ในกรอบ บางคนอาจยังเรียนไม่จบเสียด้วยซ�้า หรือบางคนมี
แผนที่จะเรียนต่อ แต่ไม่ชอบเงื่อนไขการท�างานที่มีการผูกมัดตัวเอง 
เนือ่งจากมคีวามรู้สกึทีว่่าองค์การจะเอารดัเอาเปรยีบตน คนกลุม่นีจ้งึ
ชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ส�าหรับกลุ่มคนที่เกิดช่วง 2553 เป็นต้นไป จะเป็นกลุ่มที่อยู่
ท ่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

การแก้ไขช่องว่างระหว่างวัย

การแก้ไขช่องว่างระหว่างวัย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างใน
พื้นฐาน (Background) ของแต่ละกลุ่มบุคคลและต้องยอมรับว่าคน
เราถูกหล่อหลอมมาไม่เหมือนกัน พิจารณาคนท่ีมีความเช่ือ หรือมี
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ทัศนคติต่อชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดี
เสมอไป ทุกคนย่อมมีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่เป็นโอกาสและจุดที่เป็น
อปุสรรค ไม่มากก็น้อย จงึต้องให้โอกาสคนๆ นัน้ แสดงผลงาน แทนที่
จะต่อต้านไม่ยอมรับทุกกรณี ดังนั้น จึงต้องพิจารณาหาจุดแข็ง  
จดุอ่อน จดุทีเ่ป็นโอกาสและจดุทีเ่ป็นอปุสรรค ของแต่ละคนในแต่ละ
กลุ่มให้พบ จากนั้นต้องใช้ทักษะในการบริหารความแตกต่างและ
เปลีย่นวธิใีนการสือ่สารให้เข้าถงึคนแต่ละกลุม่ทีเ่ราต้องร่วมท�างาน
ด้วย ก็จะท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความราบรืน่ เข้าใจกนัและ
ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข

ในสังคมไทย การมีสัมมาคาราวะเป็นสิ่งที่ส�าคัญใน
วัฒนธรรมไทย การให้เกยีรติและให้ความเคารพต่อผูใ้หญ่จงึเป็นสิง่
ที่ควรกระท�า เมื่อเราให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะให้เกียรติเรา หาก
บังเอิญเรามีต�าแหน่งสูงกว่า ผู้สูงวัยกว่าเรา ก็จงแสดงความชื่นชม
ต่อผู้สูงวัย ในฐานะที่มีวัยวุฒิสูงกว่า หรือในด้านการเป็นเสาหลัก

จากฉบับที่แล้วต่อ

ก�รจัดก�รช่องว่�งระหว่�งวัย
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
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ขององค์การและจงรับฟัง เมื่อกลุ่มผู้สูงวัยถ่ายทอดประสบการณ์ถึง
ในอดีตของการต่อสู้ ความพากเพียรในการท�างานจนผ่านพ้นความ
ยากล�าบากมาได้ เพราะสิง่นัน้คอื สิง่ทีค่นรุน่หลงัไม่มแีละไม่รูจ้กั ดงันัน้ 
อย่าได้มีมุมมองอย่างเด็ดขาดว่า กลุ่มผู้สูงอายุ คือ หมาล่าเนื้อที่ไม่มี
ที่ไป แต่การที่พวกเขาท�างานอยู่จนถึงวัยเกษียณ หรือเลยวัยเกษียณ
ได้นั้น เป็นเพราะกลุ่มผู้สูงวัยเชื่อในคุณค่าของความมั่นคง และถือ
ความซื่อสัตย์เป็นที่สุด เพื่อให้การร่วมงานเกิดอุปสรรคช่องว่าง
ระหว่างวัยให้น้อยท่ีสุด สามารถสรุปแนวทางในการท�างานร่วมกับ
คนในยุคต่างๆ ได้ดังนี้     
 

เมื่อต้องทำางานร่วมกับคนกลุ่ม Generation B

การร่วมท�างานกับคนกลุ่ม Generation B นั้น จงแสดงความ
นบัถือ รับฟังและเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของคนกลุม่นี ้แล้วพยายาม
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าตัวเราจะเก่งกาจ หรือจะประสบความ
ส�าเรจ็เพยีงใด เรากย็งัต้องเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ อย่าได้ท�าตวัเป็นน�า้ท่ีเต็มแก้ว 
รินเท่าไรก็ล้นออกมาหมด อย่าแสดงออกว่าการท�างานหนัก คือ การ
ถูกเอาเปรียบ เพราะคนกลุ่ม Generation B จะให้ความส�าคัญต่อ
หลักการท�างาน เห็นคุณค่าต่อการท�างานอย่างทุ่มเท (Monozukuri) 
และยึดถือวัฒนธรรมองค์การ หากต้องท�างานในองค์การใหญ่ๆ ที่มี
ประวตัศิาสตร์ยาวนาน ซึง่บรหิารงานโดยคนกลุ่มน้ี ควรพยายามเรยีน
รูถ้งึวฒันธรรมองค์การเสียก่อนว่า มคีวามเป็นมาอย่างไร มกีารเจรญิ
เตบิโตอย่างไร ก่อนทีจ่ะเสนอความคดิรเิริม่เพือ่การเปลีย่นแปลงใดๆ 

เมือ่ต้องทำางานร่วมกบัคนกลุ่ม Generation-X

การท�างานกับคนกลุ่ม Generation–X จะต้องพูดให้กระชับ
ชัดเจนและไม่อ้อมค้อม เพราะคนกลุ่มน้ีจะชอบความตรงไปตรงมา 
หากเราสามารถสื่อสารได้ใจความและตรงเป้าหมาย เราสามารถใช้ 
E-mail กับคนกลุ่มนี้ได้ แต่หากเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ควรพูดต่อหน้า 
เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ชอบการถูกบงการ เพียงให้นโยบายกว้างๆ เปิด
โอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้แก้ปัญหาเองจะดีที่สุด 

ส�าหรับผูบ้ริหารกลุม่ Generation B ควรลดความคาดหวังต่อ
คนกลุ่ม Generation–X ในการท�างานหนักโดยไม่มีวันหยุด หรือก้าว
ไปอย่างช้าๆ อย่างรุน่ตนเอง เพราะคนกลุม่นีต้้องการชวีติทีส่มดลุและ
ไม่ชอบการอยู่ติดที่

เมือ่ต้องทำางานร่วมกบัคนกลุม่ Generation-Y

ปัจจบุนั เนือ่งจากคนกลุม่นีก้�าลงัเป็นวยัท�างาน ดงันัน้ กญุแจ
ส�าคญั ในการท�างานร่วมกบัคนกลุม่ Generation–Y คอื การให้ความ
รัก ให้ก�าลังใจและให้รางวัล ซึ่งในบริบทขององค์การก็คือ จะต้องมี
กลุม่คนทีค่อยให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลูการท�างานของคนกลุ่มนี ้การ
จัดให้มีพี่เลี้ยงและมอบหมายงานท่ีท้าทายไม่น่าเบื่อ ซึ่งความจงรัก
ภกัดขีองกลุม่คนน้ีจะข้ึนอยูก่บัความ สมัพนัธ์ทีม่ต่ีอผูบ้รหิารทีอ่ยู่เหนอื
โดยตรง ซึ่งจะต้องท�าให้คนกลุ่มนี้มีความรู้สึกว่า ได้รับการเอาใจใส่
ดูแลจากผู้บริหาร โดยอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การจัดท�า
นามบตัรให้ การให้โอกาสได้แสดงความคดิเหน็ในการเข้าร่วมประชมุ
ในระดับบริหาร เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้คนกลุ่มน้ี มีความรู้สึกว่าตัวเอง 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

มีค่า จะเป็นการผูกใจให้อยู่ร่วมกับองค์การนานๆ 
สิ่งที่ผู้บริหารควรค�านึงในการร่วมงานกับคนกลุ่มนี้ คือ การ

ยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ท�างาน สามารถท�างานทางอินเทอร์เน็ต หรือ
ท�างานอยู่ที่บ้านได้ โดยผลงานยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม การจัด
อบรมให้พนักงานอย่างสม�่าเสมอ จากผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง
เพือ่เพิม่เติมความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ต้องมคีวามชดัเจนในการจดัการ
จากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอ�านาจในการแก้ไขปัญหาได้จริงและ
รวดเรว็ ต้องให้ความชดัเจนในขอบเขตหน้าทีก่ารงานทีต้่องรบัผดิชอบ
ด�าเนนิการในการท�างานอย่างเตม็ที ่เพือ่ทีจ่ะให้ผลงานออกมาตามที่
องค์การต้องการ โดยพร้อมที่จะให้หัวหน้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง ไม่ควรปล่อยให้คนกลุ่ม Generation–Y ที่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง หลุดออกจากองค์การไป ควรหา 
ช่องทาง หรือโอกาสใหม่ๆ ในการท�างาน เพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ไว้จะ
เป็นการเพิม่ผลประโยชน์ให้แก่องค์การ ทัง้ยังเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ให้แก่พนักงานในองค์การอีกด้วย


