การบริหารคน 4 Generations
ของทั้ง

4 วัฒนธรรม
หลาย ๆ ทานคงคุนเคยกับแนวคิดการบริหารคน
จากตาง Gen กัน วันนี้เราจะสรุปไวเปน 4 Gen และจะดู
ไปดวยกันวาในแตละวัฒนธรรม (ไทย ญีป่ นุ จีน อเมริกนั )
นั้นมีลักษณะแตละ Gen เหมือนหรือตางกันอยางไรดวย
ครับ โดยการแบง Gen ไมไดหมายความวามีเสนแบงโดย
เด็ดขาด วา Gen ไหนก็จะตองเปนแบบนั้น แตเปนการ
บอกแนวโนม บอกความนาจะเปน ของกลุมคนโดย
สวนใหญใน Gen นั้นเทานั้น
การแบง Gen นั้น บางตําราแบงเปน 8 Gen คือ
กอนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มี 3 Gen และหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง มี 5 Gen รวมกันเปน 8 Gen แตบางตําราก็แบง
เปน 5 Gen คือเหมารวมพวกกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
เปน 1 Gen และ พวกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปน 4
Gen แตวาวันนี้เราจะแบงเปนแค 4 Gen ครับ โดยเราจะ
ไมนับคนที่เกิดกอนสงครามโลกครั้งที่สองอีกเพราะคน
เหลานั้นสวนใหญไมไดทํางานในระบบบริษัทแลว แบง
เปน 4 Gen ไดดังนี้คือ
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1. Baby Boomers
เกิดตั้งแต พ.ศ. 2489-2507 (ค.ศ. 1946-1964)
ปจจุบันอายุ 53-71 ป

ลักษณะเดน ไมคอยเปลี่ยนงาน, สูงานหนัก,

อดทน, อนุรักษนิยม, ใหความสําคัญกับระบบชนชั้น,
ไมมี Work-Life Balance เพราะทั้งชีวิตมีแต Work

2. Gen-X
เกิดตั้งแต พ.ศ. 2508-2522 (ค.ศ. 1965-1979)
ปจจุบันอายุ 38-52 ป

ลักษณะเดน - เปลี่ยนงานบอยขึ้น, อดทนตอ

ความลําบากนอยลง, มีหัวกาวหนามากขึ้น, ใหความ
สําคัญกับระบบชนชัน้ นอยลง, รูจ กั Work-Life Balance,
มีความสามารถในการปรับตัวหาสิ่งใหม ๆ มากขึ้น

3. Gen-Y

(หรือเรียกอีกชื่อวา Gen-Millennial)
เกิดตั้งแต พ.ศ. 2523-2540 (ค.ศ. 1980-1997)
ปจจุบันอายุ 20-37 ป

ลักษณะเดน

- เปลี่ยนงานถี่อยางมาก หรือ
สรางธุรกิจของตัวเอง, ไมเห็นความจําเปนของการอดทน
ตองานหนักเพราะมีหนทางทํางานที่สบายกวาได, ไมมี
Work-Life Balance เพราะเนนแต Life แตกห็ าวิธนี าํ Life
ของตัวเองมาสรางรายไดแทน Work ได, เกลียดระบบ
ชนชั้น, มีหัวคิดลํ้าสมัย, ใชเทคโนโลยีเกง, ปรับตัวเขากับ
สิ่งใหม ๆ ไดรวดเร็ว, เขาถึงความรูในลักษณะของขอมูล
ไดอยางเร็ว แตขาดความลึกซึ้งแตกฉานของความรู

4. Gen-Z

(หรือเรียกอีกชื่อวา Gen 2020)
เกิดตัง้ แต พ.ศ. 2541 เปนตนไป (ค.ศ. 1998 เปนตนไป) ปจจุบนั
อายุ 0-19 ป

ลั ก ษณะเด น - เติบโตมาพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก

มากมาย, ใชเทคโนโลยีเกงมาก, ปรับตัวกับ Diversity ไดเร็ว, ทํางาน
หลาย ๆ อยางในลักษณะของ Multitask ไดดี, อยางไรก็ตามเนื่องจาก
คนใน Gen-Z เกือบทั้งหมดยังไมไดเขาสูตลาดแรงงาน จึงพยากรณ
ทิศทางของพฤติกรรมการทํางานหรือการเปลี่ยนงานไดยาก

อยางไรก็ตาม วิธีแบง Gen ตาง ๆ ที่วามานั้นเปน
วิธีของโลกตะวันตก โดยเฉพาะอเมริกา เราจึงไมควร
นําวิธีแบงนี้มาใชวางแผน HR โดยตรง แตเราตองมอง
ลักษณะเฉพาะของแตละกลุมวัฒนธรรมที่เราทํางาน
HR อยูดวย ถาเรามองแยกแตละวัฒนธรรมของอเมริกัน
ญี่ปุน จีน ไทย จะพบวา
ถ า เป น อเมริ ก า การแบ ง แบบนี้ ค  อ นข า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพราะว า คิ ด วิ ธี แ บ ง Gen เหล า นี้ จ าก
พื้นฐานของสังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกอยูแลว
แตถามองไปที่ญี่ปุนก็จะรูวาใชวิธีแบงแบบนี้กับสังคม
ญี่ปุนไดไมเต็มประสิทธิภาพนัก เพราะสังคมญี่ปุนยัง
มีวัฒนธรรมองคกรของ Baby Boomers ที่แข็งแกรง
มาก แมปจจุบันจะอนุโลมใหเปลี่ยนงานไดบาง แตวา
แนวคิดทํางานที่เดิมตลอดชีพก็ยังเขมแข็ง ระบบชนชั้น
หรือระบบอาวุโสก็ยังเดนชัดมาก การไมแยก Work-Life
Balance (เพราะทั้งชีวิตมีแต Work) ก็ยังชัดมาก กลาย
เปนวาแมแตยุคปจจุบัน ระบบองคกรญี่ปุนก็ยังคงเปน
แบบ Baby Boomers อยูครับ (แตสําหรับองคกรญี่ปุน
ในประเทศไทยก็จะเปนแนวผสมระหวาง ญี่ปุน จีน ไทย
อเมริกัน ครับ)
ยายมามองที่จีนและไทย เนื่องจากเงินทุนตาง
ประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกแหกันไปบุก
ตลาดจีน ทําใหจีนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
องคกรมาก ลักษณะนีค้ ลายกับทีไ่ ทย ทีไ่ มไดมวี ฒ
ั นธรรม
องคกรทีช่ ดั เจน คือมีทงั้ ระบบญีป่ นุ ระบบอเมริกนั ระบบ
จีน ระบบขาราชการไทย แบบผสม ๆ กันไปหมด เพราะ
ฉะนัน้ การแบง Gen เปน 4 Gen แบบนีก้ จ็ ะใชกบั องคกร
ไทยหรือจีนไดไมเต็มรอยนัก เพราะวา องคกรไทยและจีน
มีความหลากหลายมาก
สรุป การแบงดังกลาวมีประโยชนตอการเขาใจ
คนในแตละ Gen ก็จริง แตในบริบทเอเชีย แตละ Gen
อาจจะมีชว งเวลาทีเ่ หลือ่ มกันอยูบ า ง เชน คนเอเชียทีเ่ กิด
ตั้งแต พ.ศ. 2523-2540 ซึ่งควรจะเปน Gen-Y ก็อาจจะ
มีแนวคิดแบบ Gen-X ก็ได อาจเหลื่อมกับตะวันตกไป 1
Gen เต็ม ๆ หรือ ถาเปนจีนหรือไทย อาจจะไมมีการแบง
Gen ทีช่ ดั เจนเลยก็ไดเพราะขึน้ อยูก บั คน ๆ นัน้ ผานระบบ
การศึกษาและมีประสบการณการทํางานในวัฒนธรรม
แบบตะวันตกหรือแบบไทย จีน ญี่ปุน กันแน

