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                ทุกวนันีปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ดูจะเป็นปัญหาทีม่ีมาก

ขึน้เร่ือยๆ แม้ว่าทีผ่่านมา อาจดูเป็นเร่ือง ธรรมดาทีใ่นทุกองค์กร ต่างประกอบด้วยผู้คนหลายช่วง 

หลายวยั หลายระดับช้ัน ต่างประสบการณ์ ต่างการศึกษา ต่างสัง คม ต่างความสนใจ ต่างด้วย

ลกัษณะของงาน ต่างหน้าที ่ต่างความรับผดิชอบ แต่ทั้งหมดต้องด าเนินการภายใต้ภารกจิหลกัทีเ่ป็น

เป้าหมายขององค์กรอนัเดียวกนั 

ปัญหาเก่ายงัไม่คลาย ...ปัญหาใหม่เข้ามาแทรก  

             นานาปัญหาทีเ่กดิขึน้นับตั้งแต่ : คุณภาพของงานโดยรวมตกต ่าลง / ความร่วมมือของ

พนกังานมีนอ้ย / พนกังานแยกตวัออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ มากยิง่ข้ึน / ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

องคก์รลดนอ้ยลงเป็นล าดบั /  ฝ่ายบุคคลส่งเสริมใหพ้นกังาน เขา้ระบบ E – learning แต่ไม่ไดรั้บ

การตอบรับ / กิจกรรมขององคก์รท่ีขอความร่วมมือไปยงัพนกังานมีผลกลบัมาคือแทบไม่มีคนเขา้

ร่วม / พนกังานเอาเร่ืองราวขององคก์รไประบายในโลก on – line / Facebook และปัญหาอีก

มากมาย  

          ภาระจึงตกอยู่กบัฝ่ายบริหารนับตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้บริหารด้านบุคคล จนกระทัง่

ถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในยุคนี ้ต่อการท าความเข้ าใจเรียนรู้ และจัดการให้ความแตกต่างน้ันมี

แนวร่วมในทศิทางเดียวกนัให้ได้ 
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แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในองค์กรยงัมีสูง 

              จากสภาพของการแข่งขนัและการวางแผนเตรียมความพร้อมต่อเพื่อรองรับ การเติบโตใน

อนาคต ท าใหมี้การเปล่ียนแปลง เกิดการดึงตวั โยกยา้ยต าแหน่งในก ลุ่มของผูบ้ริหารตั้งแต่

ระดบักลางจนถึงระดบัสูงเกิดข้ึนมากในปัจจุบนัทั้งในธุรกิจเดิมและขา้มธุรกิจใหม่ ขณะท่ีจ านวน

การเขา้สู่ระบบการท างานของผูท่ี้จบการศึกษาใหม่มีมากข้ึน  ปัญหาเร่ืองวฒันธรรมองคก์ร การ

ปรับตวัระหวา่งพนกังานเก่าและพนกังานใหม่ ความต่างของช่วงวยั  แนวความคิด วธีิการท างาน 

แมก้ระทัง่เป้าหมาย ความสนใจ การใชชี้วติ ก่อใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ช่วงทีแ่ตกต่างและหลากหลายในองค์กร 

              มีผลสรุปเก่ียวกบักลุ่มคนในองคก์รปัจจุบนัไวม้ากมาย ส าหรับคนหลายรุ่นท่ีท างาน

ร่วมกนั นบัตั้งแต่ช่ วงวยั 46 จนถึง 60 ปีข้ึนไป(เกิดระหวา่งปี พ .ศ..2490-2507)  รุ่น Baby Boom 

เป็น 

กลุ่มท่ีมีความทุ่มเทต่อองคก์รสูงมาก รักชีวติการท างาน เคารพกติกา กฎเกณฑ ์ใหค้วามส าคญัต่อ

ผลงาน ใหค้วามส าคญัต่อการท างานเพื่อสร้างฐานะ ความมัน่คง มีความผกูพนั เช่ือมัน่ต่อองคก์รสูง 

ส่วนรุ่นท่ีสอง จะเป็นกลุ่มช่วงอายรุะหวา่ง 31 จนถึง 45 ปี (เกิดระหวา่งปี พ .ศ. 2508-2523)   รุ่น 

Generation X เป็นกลุ่มท่ีไม่ติดกบัพิธีรีตอง ชอบความไม่เป็นทางการ มีแนวคิดในการท างานท่ีเป็น

ชอบการเรียนรู้ แบบล าพงัชอบพึ่งพาตนเอง มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง รับฟังขอ้เสน อเพื่อน าไปพฒันา

และปรับปรุง  สนใจเร่ืองราวใหม่ๆ ขณะท่ีกลุ่มท่ี 3 เป็นคนท างานช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี หรือ

เกิด พ .ศ. 2523 เป็นตน้ไป ท่ีเรียกวา่ Generation Y กลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลย ีเป็นวยัท่ีเร่ิมเขา้สู่ระบบการท างานไม่นานนกั มีความชดัเจน  เป็นตวัของตวัเอง ไม่ชอบ



กรอบ กฎ กติกา เง่ือนไข ใหค้วามสนใจส าหรับการสร้างความสมดุลยร์ะหวา่การท างานกบัชีวติ ( 

Work-life Balance ) ท างานหลายอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั ตดัสินใจรวดเร็วและกลา้แสดงออก 

             ดงันั้น การท่ีแต่ละ Generation มารวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั การสร้างความเขา้ใจ การรับรู้ร่วมกนั 

กบักลุ่มท่ีมีเป้าหมาย แนวความคิดต่างกนั จึงเป็นความทา้ทายของการจดัการทรัพยากรบุคคลใน

ปัจจุบนั ท่ียงัไม่นบัรวม โครงสร้างทางพฤติกรรม ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ล่าสุดอยา่ง Generation Z 

ไดแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นวยั 20 ปีลงมา ท่ีมีศิลปะของการใชชี้วติแบบอตัตา ( Art of Life ) ท่ีมีความเป็นตวัตน

ของตวัเองสูงมากและจะเขา้สู่สังคมการท างานในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

เรียนรู้ และเข้าใจ อย่างถ่องแท้ 

                แมว้า่ โดยทัว่ไป รุ่น Baby Boom และ  Generation X  ส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มบริหาร

ระดบัสูง กลาง ต้ น และปฏิบติัการคละเคลา้กนัไป และกลุ่ม Generation Y อยูใ่นกลุ่มปฏิบติัการ

หรือบริหารในระดบัตน้ แต่ก็เป็นประชากรส่วนมากและทยอยหลัง่ไหลเขา้สู่องคก์รเป็นล าดบั 

ขณะเดียวกนั Generation Y เป็นจ านวนไม่นอ้ยในปัจจุบนั ท่ีกา้วสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง

หรือสูง อนัเป็นแนวโนม้ส าหรับการเติบโตท่ีรวดเร็ว ทั้งภายในองคก์รเองและการเปล่ียนองคก์รเพื่อ

สู่เป้าหมายของการเติบโตในต าแหน่ง หนา้ท่ี การงานท่ีรวดเร็วข้ึน  

แตกต่างแต่ร่วมสร้างความเติบโตได้ 

            แมว้า่องคก์รจะมีความแตกต่างของคนหลายช่วงความคิด แต่ถา้องคก์รมีแผนงานท่ีชั ดเจน

ส าหรับ การบริหารภายใต้ความแตกต่าง  ทั้งการให้แต่ละกลุ่มมีกจิกรรมร่วมกนั ทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ / การส่ือสารทีชั่ดเจนไปยงัแต่ละกลุ่มด้วยเนือ้หา วธีิการและช่องทางที่

เหมาะสมกบัรูปแบบการใช้ชีวติ ความสนใจ / การวางโครงสร้าง กระบวนการรองรับ ในระยะส้ั น 

และระยะยาว /  การสร้างเป้าหมายหลกัร่วมกนัและล าดับความส าคัญ / การวางระบบการวเิคราะห์



อย่างมีข้ันตอน ควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะและการวางแนวทางส าหรับรองรับการเปลีย่นแปลง ท่ี

เกิดข้ึนทางดา้นบุคลากรในอนาคต 

ผ่าทางตันอุปสรรคแห่งความแตกต่าง 

                 ท่ีผา่นมา กรอบแนวทางการท างานทีถู่กก าหนดให้เป็นนโยบาย คือทศิทางของการอยู่

ร่วมกนัทีแ่ต่ละองค์กรใช้เป็นแนวทางส าหรับการอยู่ร่วมกนัในอดีต แต่จากนีไ้ปภายใต้กรอบ

เดียวกนั อาจไม่เคยมีปัญหามาก่อน แต่จากความต้องการทีม่ีความหลากหลายมากขึน้ ต่างคนต่างมี

แนวคิดและการใช้ชีวติทั้งในเร่ืองการท างาน และเร่ืองส่วนตัว ตลอดจนเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ไม่

วา่เร่ืองผลตอบแทน ต าแหน่ง โอกาสส าหรับการใชค้วามสามารถท่ีทา้ทาย มากกวา่ความผกูพนัใน

องคก์ร การท่ีองคก์รไม่สามารถผลิตคนไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและการรับช่วงต่อ จึงเป็นปัญหา

ส าคญัอยูใ่นขณะน้ี การศึก ษาเรียนรู้ถึงลกัษณะการใชชี้วติของพนกังาน ก็เป็นส่วนส าคญัประการห

น่ีง ท่ีตอ้งมีแนวทางรองรับท่ีชดัเจน 

1. เปิดโอกาสให้ทุกลุ่มได้มีส่วนร่วมกบัเป้าหมายและการแก้ปัญหา สนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มไดใ้ช้

ศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี การเปิดแนวคิดของการเป็นเฟืองจกัร ท่ีต่างมีความ ส าคญั ดู

จะเป็นเร่ืองท่ีส าคญั มากวา่การท่ีบอกใหทุ้กคนรักและผกูพนัต่อองคก์ร เพราะการสร้าง

ความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ี จะน ามาซ่ึงความรักความผกูพนั ความภาคภูมิใจในองคก์ร  

2. การให้ความส าคัญอย่างเท่าเทยีมต่อพนักงานในแต่ละช่วง หมดสมยัส าหรับการโอ๋คนใหม่ 

ท าร้ายหรือเมินเฉยต่อจิตใจคนเก่า นบัวนัจะยิง่สร้างปัญหามากยิง่ข้ึน แทนท่ีจะใชศ้กัยภาพ

ของทุกส่วนสร้างมูลค่าใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์ร และมีบรรยากาศของการแบ่งปันประสบการณ์

แทนการสั่งการหรือยดัเยยีดเน้ือหา 



3. การสร้างแรงกระตุ้นด้วยข้อเสนอทีน่่าสนใจต่อความส าเร็จ การเพิ่มพลงัดว้ยขอ้เสนอและ

แรงจูงใจส าหรับ ทุกส่วนงานในองคก์ร ทั้งฝ่ายหนา้บา้นและงานสนบัสนุน และการตอบ

แทนท่ีเหมาะสมต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน เรียนรู้ท่ีจะตอบสนองเป้าหมายของบุคลากรแต่ละ

กลุ่ม 

4. การสร้างช่องทาง เวททีีเ่ปิดกว้างส าหรับการรับฟังความคิดเห็นของคนในองค์กรทั้งระบบ

บุคลและเทคโนโลยี การรับฟังหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ดีกวา่การปิดโอกาส ท าใหรู้้ถึง

ความตอ้งการเหตุผล เพราะทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการแสดงความคิดเห็นมากกวา่การ

ปฏิบติัตามโดยไม่มีเหตุผลท่ีสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ กา้วทนัและรองรับดว้ยเทคโนโลยี

ภายในองคก์ร สร้างพื้นท่ีคุยกนัขา้งในดีกวา่กา รปิดกั้นเพื่อตอ้งไปหาพื้นท่ีระบายกนัขา้ง

นอก 

5. การแสดงให้เห็นถึงความจริงใจขององค์กรต่อบุคลากรอย่างตรงไปตรงมาและมีความ

ต่อเน่ือง การท่ีองคก์รส่ือขอ้ความไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภายในหรือภายนอกยอ่ม

หมายความวา่เป็นพนัธะสัญญาท่ีตอ้งด าเนินการ อยา่งมีความรับผดิชอบ 

6. การช้ีเป้าหมายทีชั่ดเจนและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร ความชดัเจน การช้ีแจงท่ีโปร่งใส 

การเขา้ถึงผูบ้ริหาร การออกแบบกิจกรรมส าหรับการส่ือความและการมีกิจกรรมท่ี

สร้างสรรค ์เนน้รูปแบบการท างานเป็นทีม จะเป็นการลดช่องวา่งไดเ้ป็นอยา่งดี   

7. การวางระบบการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรทีเ่หมาะสม การใชช่้องทาง เน้ือหา วธีิการ ส่ือ

ท่ีรองรับถึงความแตกต่างของการงานการใชชี้วติ การวางระบบการส่ือสารทั้งแบบทางการ

และไม่เป็นทางการควบคู่กนัไป ดูจะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถดา้นการส่ือสารท่ีสุด 

ส าหรับการบริหารองคก์รในยคุน้ี 



             การแก้ไขปัญหาช่องว่างในองค์กร มีทั้งการแก้อย่างกว้างหรือเฉพาะจุด การแก้ปัญหาระยะ

ส้ันหรือระยะยาว ดูจะเป็นเง่ือนไขต่อการเติบโตขององค์กรในปัจจุบัน การน าเทคโนโลย ีการใช้คน

ทีม่ีความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์  การวางระบบการท างาน การวางโครงสร้าง การแก้ไขเร่ือง

ความก้าวหน้า หรือผลตอบแทน หรือการวางแนวทางการรับมือ อย่างลุ่มลกึ ต่อการแก้ไขปัญหา

ช่องว่าในองค์กร เร่ืองใดจะเป็นส่ิงทีค่วรน ามาด าเนินการจึงเป็นส่ิงทีน่่าติดตามไม่ใช่น้อย  

                แต่ทีแ่น่ๆ หากองค์กรยงัไม่ได้ลงมือตั้งแต่บัดนี ้ถือว่าช้าไปแล้ว 
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