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ทุกวันนีป้ ัญหาเรื่องความแตกต่ างระหว่ างบุคลากรภายในองค์ กร ดูจะเป็ นปัญหาทีม่ ีมาก
ขึน้ เรื่อยๆ แม้ ว่าทีผ่ ่ านมา อาจดูเป็ นเรื่อง ธรรมดาทีใ่ นทุกองค์ กร ต่ างประกอบด้ วยผู้คนหลายช่ วง
หลายวัย หลายระดับชั้น ต่ างประสบการณ์ ต่ างการศึกษา ต่ างสั ง

คม ต่ างความสนใจ ต่ างด้ วย

ลักษณะของงาน ต่ างหน้ าที่ ต่ างความรับผิดชอบ แต่ ท้งั หมดต้ องดาเนินการภายใต้ ภารกิจหลักทีเ่ ป็ น
เป้าหมายขององค์ กรอันเดียวกัน
ปัญหาเก่ายังไม่ คลาย ...ปัญหาใหม่ เข้ ามาแทรก
นานาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นับตั้งแต่ : คุณภาพของงานโดยรวมตกต่าลง / ความร่ วมมือของ
พนักงานมีนอ้ ย / พนักงานแยกตัวออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ มากยิง่ ขึ้น / ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรลดน้อยลงเป็ นลาดับ / ฝ่ ายบุคคลส่ งเสริ มให้พนักงาน เข้าระบบ E – learning แต่ไม่ได้รับ
การตอบรับ / กิจกรรมขององค์กรที่ขอความร่ วมมือไปยังพนักงานมีผลกลับมาคือแทบไม่มีคนเข้า
ร่ วม / พนักงานเอาเรื่ องราวขององค์กรไประบายในโลก on – line / Facebook และปัญหาอีก
มากมาย
ภาระจึงตกอยู่กบั ฝ่ ายบริหารนับตั้งแต่ ผ้ บู ริหารของหน่ วยงาน ผู้บริหารด้ านบุคคล จนกระทัง่
ถึงผู้บริหารสู งสุ ดขององค์ กรในยุคนี้ ต่ อการทาความเข้ าใจเรียนรู้ และจัดการให้ ความแตกต่ างนั้นมี
แนวร่ วมในทิศทางเดียวกันให้ ได้

แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงในองค์ กรยังมีสูง
จากสภาพของการแข่งขันและการวางแผนเตรี ยมความพร้อมต่อเพื่อรองรับ การเติบโตใน
อนาคต ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการดึงตัว โยกย้ายตาแหน่งในก

ลุ่มของผูบ้ ริ หารตั้งแต่

ระดับกลางจนถึงระดับสู งเกิดขึ้นมากในปั จจุบนั ทั้งในธุ รกิจเดิมและข้ามธุ รกิจใหม่ ขณะที่จานวน
การเข้าสู่ ระบบการทางานของผูท้ ี่จบการศึกษาใหม่มีมากขึ้น ปั ญหาเรื่ องวัฒนธรรมองค์กร การ
ปรับตัวระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ ความต่างของช่วงวัย

แนวความคิด วิธีการทางาน

แม้กระทัง่ เป้ าหมาย ความสนใจ การใช้ชีวติ ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ช่ วงทีแ่ ตกต่ างและหลากหลายในองค์ กร
มีผลสรุ ปเกี่ยวกับกลุ่มคนในองค์กรปั จจุบนั ไว้มากมาย สาหรับคนหลายรุ่ นที่ทางาน
ร่ วมกัน นับตั้งแต่ช่ วงวัย 46 จนถึง 60 ปี ขึ้นไป(เกิดระหว่างปี พ .ศ..2490-2507) รุ่ น Baby Boom
เป็ น
กลุ่มที่มีความทุ่มเทต่อองค์กรสู งมาก รักชีวติ การทางาน เคารพกติกา กฎเกณฑ์ ให้ความสาคัญต่อ
ผลงาน ให้ความสาคัญต่อการทางานเพื่อสร้างฐานะ ความมัน่ คง มีความผูกพัน เชื่อมัน่ ต่อองค์กรสู ง
ส่ วนรุ่ นที่สอง จะเป็ นกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 31 จนถึง 45 ปี (เกิดระหว่างปี พ .ศ. 2508-2523) รุ่ น
Generation X เป็ นกลุ่มที่ไม่ติดกับพิธีรีตอง ชอบความไม่เป็ นทางการ มีแนวคิดในการทางานที่เป็ น
ชอบการเรี ยนรู้ แบบลาพังชอบพึ่งพาตนเอง มีความคิดที่เปิ ดกว้าง รับฟังข้อเสน อเพื่อนาไปพัฒนา
และปรับปรุ ง สนใจเรื่ องราวใหม่ๆ ขณะที่กลุ่มที่ 3 เป็ นคนทางานช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี หรื อ
เกิด พ .ศ. 2523 เป็ นต้นไป ที่เรี ยกว่า Generation Y กลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี เป็ นวัยที่เริ่ มเข้าสู่ ระบบการทางานไม่นานนัก มีความชัดเจน เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ชอบ

กรอบ กฎ กติกา เงื่อนไข ให้ความสนใจสาหรับการสร้างความสมดุลย์ระหว่าการทางานกับชีวติ (
Work-life Balance ) ทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ตัดสิ นใจรวดเร็ วและกล้าแสดงออก
ดังนั้น การที่แต่ละ Generation มารวมอยูใ่ นที่เดียวกัน การสร้างความเข้าใจ การรับรู ้ร่วมกัน
กับกลุ่มที่มีเป้ าหมาย แนวความคิดต่างกัน จึงเป็ นความท้าทายของการจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ปั จจุบนั ที่ยงั ไม่นบั รวม โครงสร้างทางพฤติกรรม ของเยาวชนคนรุ่ นใหม่ล่าสุ ดอย่าง Generation Z
ได้แก่ผทู ้ ี่อยูใ่ นวัย 20 ปี ลงมา ที่มีศิลปะของการใช้ชีวติ แบบอัตตา ( Art of Life ) ที่มีความเป็ นตัวตน
ของตัวเองสู งมากและจะเข้าสู่ สังคมการทางานในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
เรียนรู้ และเข้ าใจ อย่ างถ่ องแท้
แม้วา่ โดยทัว่ ไป รุ่ น Baby Boom และ Generation X ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มบริ หาร
ระดับสู ง กลาง ต้ น และปฏิบตั ิการคละเคล้ากันไป และกลุ่ม Generation Y อยูใ่ นกลุ่มปฏิบตั ิการ
หรื อบริ หารในระดับต้น แต่ก็เป็ นประชากรส่ วนมากและทยอยหลัง่ ไหลเข้าสู่ องค์กรเป็ นลาดับ
ขณะเดียวกัน Generation Y เป็ นจานวนไม่นอ้ ยในปั จจุบนั ที่กา้ วสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง
หรื อสู ง อันเป็ นแนวโน้มสาหรับการเติบโตที่รวดเร็ ว ทั้งภายในองค์กรเองและการเปลี่ยนองค์กรเพื่อ
สู่ เป้ าหมายของการเติบโตในตาแหน่ง หน้าที่ การงานที่รวดเร็ วขึ้น
แตกต่ างแต่ ร่วมสร้ างความเติบโตได้
แม้วา่ องค์กรจะมีความแตกต่างของคนหลายช่วงความคิด แต่ถา้ องค์กรมีแผนงานที่ชั ดเจน
สาหรับ การบริหารภายใต้ ความแตกต่ าง ทั้งการให้ แต่ ละกลุ่มมีกจิ กรรมร่ วมกัน ทั้งแบบเป็ น
ทางการและไม่ เป็ นทางการ / การสื่ อสารทีช่ ั ดเจนไปยังแต่ ละกลุ่มด้ วยเนือ้ หา วิธีการและช่ องทางที่
เหมาะสมกับรู ปแบบการใช้ ชีวติ ความสนใจ / การวางโครงสร้ าง กระบวนการรองรับ ในระยะสั้ น
และระยะยาว / การสร้ างเป้าหมายหลักร่ วมกันและลาดับความสาคัญ / การวางระบบการวิเคราะห์

อย่ างมีข้ นั ตอน ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะและการวางแนวทางสาหรับรองรับการเปลีย่ นแปลง

ที่

เกิดขึ้นทางด้านบุคลากรในอนาคต
ผ่ าทางตันอุปสรรคแห่ งความแตกต่ าง
ที่ผา่ นมา กรอบแนวทางการทางานทีถ่ ูกกาหนดให้ เป็ นนโยบาย คือทิศทางของการอยู่
ร่ วมกันทีแ่ ต่ ละองค์ กรใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการอยู่ร่วมกันในอดีต แต่ จากนีไ้ ปภายใต้ กรอบ
เดียวกัน อาจไม่ เคยมีปัญหามาก่อน แต่ จากความต้ องการทีม่ ีความหลากหลายมากขึน้ ต่ างคนต่ างมี
แนวคิดและการใช้ ชีวติ ทั้งในเรื่องการทางาน และเรื่องส่ วนตัว ตลอดจนเป้าหมายทีแ่ ตกต่ างกัน ไม่
ว่าเรื่ องผลตอบแทน ตาแหน่ง โอกาสสาหรับการใช้ความสามารถที่ทา้ ทาย มากกว่าความผูกพันใน
องค์กร การที่องค์กรไม่สามารถผลิตคนได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและการรับช่วงต่อ จึงเป็ นปัญหา
สาคัญอยูใ่ นขณะนี้ การศึก ษาเรี ยนรู ้ถึงลักษณะการใช้ชีวติ ของพนักงาน ก็เป็ นส่ วนสาคัญประการห
นี่ง ที่ตอ้ งมีแนวทางรองรับที่ชดั เจน
1. เปิ ดโอกาสให้ ทุกลุ่มได้ มีส่วนร่ วมกับเป้าหมายและการแก้ ปัญหา สนับสนุนให้ทุกกลุ่มได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ การเปิ ดแนวคิดของการเป็ นเฟื องจักร ที่ต่างมีความ สาคัญ ดู
จะเป็ นเรื่ องที่สาคัญ มากว่าการที่บอกให้ทุกคนรักและผูกพันต่อองค์กร เพราะการสร้าง
ความสาคัญในบทบาทหน้าที่ จะนามาซึ่งความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจในองค์กร
2. การให้ ความสาคัญอย่างเท่าเทียมต่ อพนักงานในแต่ ละช่ วง หมดสมัยสาหรับการโอ๋ คนใหม่
ทาร้ายหรื อเมินเฉยต่อจิตใจคนเก่า นับวันจะยิง่ สร้างปั ญหามากยิง่ ขึ้น แทนที่จะใช้ศกั ยภาพ
ของทุกส่ วนสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับองค์กร และมีบรรยากาศของการแบ่งปั นประสบการณ์
แทนการสั่งการหรื อยัดเยียดเนื้อหา

3. การสร้ างแรงกระตุ้นด้ วยข้ อเสนอทีน่ ่ าสนใจต่ อความสาเร็จ การเพิม่ พลังด้วยข้อเสนอและ
แรงจูงใจสาหรับ ทุกส่ วนงานในองค์กร ทั้งฝ่ ายหน้าบ้านและงานสนับสนุน และการตอบ
แทนที่เหมาะสมต่อความสาเร็ จที่เกิดขึ้น เรี ยนรู ้ที่จะตอบสนองเป้ าหมายของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม
4. การสร้ างช่ องทาง เวทีทเี่ ปิ ดกว้างสาหรับการรับฟังความคิดเห็นของคนในองค์ กรทั้งระบบ
บุคลและเทคโนโลยี การรับฟังหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน ดีกว่าการปิ ดโอกาส ทาให้รู้ถึง
ความต้องการเหตุผล เพราะทุกวันนี้คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการ
ปฏิบตั ิตามโดยไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ ก้าวทันและรองรับด้วยเทคโนโลยี
ภายในองค์กร สร้างพื้นที่คุยกันข้างในดีกว่ากา รปิ ดกั้นเพื่อต้องไปหาพื้นที่ระบายกันข้าง
นอก
5. การแสดงให้ เห็นถึงความจริงใจขององค์ กรต่ อบุคลากรอย่ างตรงไปตรงมาและมีความ
ต่ อเนื่อง การที่องค์กรสื่ อข้อความไปยังกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทั้งภายในหรื อภายนอกย่อม
หมายความว่าเป็ นพันธะสัญญาที่ตอ้ งดาเนินการ อย่างมีความรับผิดชอบ
6. การชี้เป้าหมายทีช่ ัดเจนและสร้ างการมีส่วนร่ วมในองค์ ก ร ความชัดเจน การชี้แจงที่โปร่ งใส
การเข้าถึงผูบ้ ริ หาร การออกแบบกิจกรรมสาหรับการสื่ อความและการมีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ เน้นรู ปแบบการทางานเป็ นทีม จะเป็ นการลดช่องว่างได้เป็ นอย่างดี
7. การวางระบบการสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กรทีเ่ หมาะสม การใช้ช่องทาง เนื้อหา วิธีการ สื่ อ
ที่รองรับถึงความแตกต่างของการงานการใช้ชีวติ การวางระบบการสื่ อสารทั้งแบบทางการ
และไม่เป็ นทางการควบคู่กนั ไป ดูจะเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถด้านการสื่ อสารที่สุด
สาหรับการบริ หารองค์กรในยุคนี้

การแก้ ไขปัญหาช่ องว่ างในองค์ กร มีท้งั การแก้ อย่ างกว้ างหรือเฉพาะจุด การแก้ ปัญหาระยะ
สั้ นหรือระยะยาว ดูจะเป็ นเงื่อนไขต่ อการเติบโตขององค์ กรในปัจจุบัน การนาเทคโนโลยี การใช้ คน
ทีม่ ีความสามารถด้ านทรัพยากรมนุษย์ การวางระบบการทางาน การวางโครงสร้ าง การแก้ ไขเรื่อง
ความก้ าวหน้ า หรือผลตอบแทน หรือการวางแนวทางการรับมือ อย่ างลุ่มลึก ต่ อการแก้ ไขปัญหา
ช่ องว่าในองค์ กร เรื่องใดจะเป็ นสิ่ งทีค่ วรนามาดาเนินการจึงเป็ นสิ่ งทีน่ ่ าติดตามไม่ ใช่ น้อย
แต่ ทแี่ น่ ๆ หากองค์ กรยังไม่ ได้ ลงมือตั้งแต่ บัดนี้ ถือว่าช้ าไปแล้ว
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