
 

ก้าวข้ามความต่าง Generation เพือ่ท างานร่วมกัน   

         
                   องคก์รในวนันี ้ มีคนหลากหลายวยัท างานอยูร่ว่มกนัและจะยงัมีมากขึน้ส าหรบัอนาคตในอีกไมก่ี่ปี

ขา้งหนา้ โดยเฉพาะคนท างานรุน่บกุเบกิจะเกษียณอายไุปจากองคก์ร อะไรจะเกิดขึน้ในอีก ๔ – ๕ ปีขา้งหนา้ 

การท างานรว่มกนัในท่ีท างานในช่วงศตวรรษท่ี ๒๑ จงึเป็นชว่งท่ีประกอบดว้ยคนหลากหลาย Generation มากท่ีสดุ 

ตารางเกณฑ์ของเจนเนอร์เรช่ันต่างๆ 

ค.ศ. (เกดิ) พ.ศ. (เกดิ) Generation 

1946-1964 2489-2507 Baby Boomers 

1965-1976 2508-2519 Generation X 

1977-1994 2520-2537 Generation Y (Millenial) 

1995-2009 2538-2552 Generation Z 

2010-2024 2553-2567 Generation Alpha 
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Baby Boomer Generation หรือ Gen B 
คือคนท่ีเกิด ยคุสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ บา้นเมืองสงบหลงัจากสงคราม ตอ้งเรง่กลบัมาฟ้ืนฟใูหป้ระเทศ
กลบัมาแข็งแกรง่อีกครัง้ แตเ่น่ืองจากไดส้ญูเสียจ านวนประชากรจากการท าสงคราม คนในยคุนีจ้งึมีคา่นิยมว่า
ตอ้งมีทายาทหรือลกูหลานเยอะๆ เพ่ือเพิ่มจ านวนแรงงานมาชว่ยกนัพฒันาประเทศ 

ลกัษณะนิสยัจะเป็นคนจรงิจงั เครง่ครดัเรื่องขนมธรรมเนียนประเพณี เป็นเจา้คนนายคน ชีวิตทุม่เท
ใหก้บัการท างาน มีความอดทนสงู ประหยดัอดออม ซึ่งมกัถกูจดัเป็นพวก "อนรุกัษนิยม"  

                                                                          
 

Generation X หรือ Gen-X 
คือคนท่ีเกิดในยคุมั่งคั่ง ใชชี้วิตอยา่งสขุสบาย เติบโตมากบัการพฒันาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร ์ สไตลเ์พลง
แบบฮิปฮอป และเป็นยคุท่ีมีการใหค้วบคมุอตัราการเกิดของประชากร เน่ืองจากคา่นิยมยคุเบบีบ้มูเมอรส์ง่ผล
ใหมี้เดก็เกิดมากเกินไป ปัญหาตามมาก็คือเรื่องของทรพัยากรท่ีมีอยูไ่มเ่พียงพอตอ่จ านวนประชากร 
 พฤตกิรรมและลกัษณะนิสยัของคนกลุม่นีท่ี้เดน่ชดัคือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไมต่อ้งเป็นทางการ มีแนวคดิ
สรา้งความสมดลุในเรื่องงานและครอบครวั คือท างานตามหนา้ท่ี ไมบ่า้งาน ไมทุ่ม่เท ท าทกุอยา่งไดเ้พียงล าพงั 
ไมพ่ึ่งพาใคร เป็นตวัของตวัเองสงู มีความคดิเปิดกวา้ง สรา้งสรรค ์ 
 

 
 
 



 
 
 
 

Generation Y หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials 
คือคนท่ีเตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยีดจิิตลั มีความเป็นสากล เปิดรบัวฒันธรรมแบบ Teen Pop มองวา่การ    
ช่ืนชอบศลิปินตา่งชาตเิป็นเรื่องปกตธิรรมดา มีเทคโนโลยีพกพา รกัความสะดวกสบาย เกิดมาในยคุท่ีเศรษฐกิจ
ก าลงัเตบิโตและเฟ่ืองฟ ูมีแนวคดิเป็นตวัของตวัเอง ท าในสิ่งท่ีตวัเองชอบ และปฏิเสธสิ่งท่ีตวัเองไมช่อบ 
            ลกัษณะพฤตกิรรมของคน Gen-Y มกัตอ้งการความชดัเจนในการท างาน เชน่ ตอ้งชดัเจนวา่สิ่งท่ีท า      
มีผลตอ่ตนเองและตอ่หนว่ยงานอยา่งไร? คาดหวงัท่ีจะมีเงินเดือนสงูๆ คาดหวงัค าชม แตไ่มอ่ดทนตอ่งานท่ีท า 
ชอบเปล่ียนงานอยูบ่อ่ยๆ นอกจากนี ้ คน Gen-Y ยงัตอ้งการสรา้งสมดลุเวลาใหก้บัตวัเอง เชน่ หลงัเลิกงาน  
มกัจะไปท ากิจกรรมใหค้วามสขุกบัตวัเอง อยา่งไปเลน่ฟิตเนส แฮงเอาทพ์บปะเพ่ือนฝงู 

คนกลุม่นีจ้ะมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัการตดิตอ่ส่ือสาร ชอบงานดา้นไอที ใชค้วามคดิ
สรา้งสรรคท์  าสิ่งใหม่ๆ  รวมทัง้สามารถท าอะไรหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั เรียกไดว้า่สามารถใชเ้ครื่องไม้
เครื่องมือตา่ง ๆไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่อยา่งท่ีเราอาจจะเคยเหน็ภาพคนยคุใหมท่ี่นั่งเลน่สมารต์โฟน ไอแพด คยุโทรศพัท ์
ไปพรอ้มๆ กบัท ากิจกรรมอ่ืนๆ อย่างการเดนิ การท างาน หรือกินขา้วได ้

                                                               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Generation Z หรือ Gen-Z 
เป็นเดก็รุน่ใหมท่ี่เกิดมาพรอ้มกบัสิ่งอ านวยความสะดวกรอบดา้น เรียนรูรู้ปแบบการด าเนินชีวิตในสงัคมแบบ   
ดจิิตลั ด  าเนินชีวิตแบบมีการตดิตอ่ส่ือสารไรส้าย และส่ือบนัเทิงตา่งๆ เน่ืองจากเกิดมาในยคุเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั เด็กในยคุนีอ้าจจะจินตนาการไมอ่อกเลยว่าโลกท่ีไมมี่อินเทอรเ์น็ตนัน้จะอยูไ่ดอ้ย่างไร แถมยงัยกให้
สมารท์โฟนเป็นอวยัวะของชาว Gen-Z จนถกูเรียกว่า Digital in their DNA คนเจนนีต้ดิโลกออนไลนแ์ละรบั
ขอ้มลูขา่วสารมากมายอย่างรวดเรว็ ทนัโลกและวิเคราะหส์ถิตเิรื่องตา่งๆ เพ่ือคาดการณอ์นาคตไดเ้รว็ ตดัสินใจ
ท าอะไรอยา่งรวดเรว็ ไมช่อบรอคอย แตก็่เป็นคนท่ีกลวัอนาคต จงึมกัหาขอ้มลูมาเปรียบเทียบและปอ้งกนั เชน่ 
เรียนอะไรไมต่กงาน อาชีพอะไรมั่นคง นอกจากนี ้ยงัมีแนวโนม้วา่จะเลือกงานท่ีเงินดีมากกวา่ท่ีชอบจรงิๆ 

คน Gen-Z จะเปิดกวา้งทางความคดิและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งมากขึน้จากการมองเห็นในโลกโดจิิตลั 
จงึเปิดกวา้งในการยอมรบัความแตกตา่ง มีแนวโนม้ท่ีจะปรบัทศันคตไิดดี้ ไมแ่บง่แยกชนชัน้ สีผิว ศาสนา หรือ
ประเพณีท่ีแตกตา่ง แตมี่แนวโนม้ท่ีจะเป็นมนษุยห์ลายงาน เพราะความอดทนต ่า ตอ้งการค าอธิบายมากขึน้ 
ตอ้งมีเหตผุล ตอ้งรูส้กึว่าไดเ้ขา้ใจกบัทกุเรื่องในชีวิต ส่วนการเรียนรูข้องคน Gen Z จะหาความรูไ้ดท้กุท่ี เกลียด
การเรียนแบบบรรยาย ก็ชอบขอ้มลูแนวกราฟ ภาพ สถิตชิดัเจน เนน้ขอ้มลูสัน้ๆ ท่ีเขา้ใจง่ายๆ เพราะจดจ า
ขอ้มลูไดดี้จากขอ้มลูสัน้ๆ ตามแบบฉบบัโลกออนไลน ์   

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ท างานกับคนต่าง Genยังไง ให้มีความสุข 

                                                      
 
ท างานกับกลุ่ม Baby Boom 
จงแสดงความนบัถือ รบัฟัง และเรียนรูจ้ากประสบการณข์อง Baby Boom แลว้พยายามปรบัใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน ์ไมว่า่เราจะเก่งกาจแคไ่หนหรือจะประสบความส าเรจ็เพียงใดก็ยงัคงตอ้งเรียนรูอ้ยูเ่สมอ อยา่
แสดงออกวา่การท างานหนกัคือการถกูเอาเปรียบ เพราะ Baby Boom ใหค้วามส าคญัตอ่หลกัการท างาน 
ยดึถือวฒันธรรมองคก์ร และเห็นคณุคา่ตอ่การท างานอย่างทุม่เท หากตอ้งท างานในองคก์รใหญ่ๆ ท่ีมี
ประวตัิศาสตรย์าวนาน ซึ่งบรหิารงานโดย Baby Boom ควรพยายามเรียนรูว้ฒันธรรมองคก์รเสียก่อนวา่มีการ
เจรญิเตบิโตมาอยา่งไร ก่อนท่ีจะเสนอความคิดรเิริ่มเพ่ือการเปล่ียนแปลงใดๆ แก่ Baby Boom 
 
ท างานกับกลุ่ม Gen-X 
ตอ้งพดูใหก้ระชบั ชดัเจน และไมอ่อ้มคอ้ม เพราะ Gen-X ชอบความตรงไปตรงมา เราสามารถใช ้Email กลบั
คนกลุม่นีไ้ด ้หากสามารถส่ือสารไดใ้จความและตรงเปา้หมาย หากเป็นเรื่องใหญ่จรงิๆ ควรพดูตอ่หนา้ เพราะ 
Gen-X ไมช่อบถกูบงการ ผูใ้หญ่แคใ่หน้โยบายกวา้งๆ เปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้กปั้ญหาเองจะดีท่ีสดุ ส่วน Baby 
Boom ควรลดความคาดหวงัตอ่ Gen-X ในการท างานหนกัอยา่งหนกัโดยไมมี่วนัหยดุ หรือกา้วไปอยา่งชา้ๆ 
อยา่งรุน่ตน เพราะ Gen-X ตอ้งการชีวิตท่ีสมดลุ ไมช่อบการอยู่ตดิท่ี 
 
ท างานกับกลุ่ม Gen-Y หรือ Millennium 
ลองทา้ทายพวกเขาดว้ยภารกิจใหม่ๆ  Millennium จะชอบความเป็นคนส าคญั การเพิ่มความรบัผิดชอบ เสมือน
การใหค้  าชม จงเปิดโอกาสให ้Millennium ไดแ้สดงความคดิเห็นของเขา เห็นพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งในทีม ผูใ้หญ่
ท่ียอมรบัความคิดเขาก็จะไดร้บัการยอมรบัจากพวกเขาเช่นกนั Millennium ชอบใหเ้ราแสดงออกตอ่สิ่งท่ีพวก
เขาท าทกุขณะจิต เพราะความรูส้กึและความคิดเห็นของเพ่ือนรว่มงาน มีผลตอ่พวกเขามาก 
 



 
 
ท างานกับกลุ่ม Gen-Z 
จงใหเ้กียรตพิวกเขาก่อนเสมอในฐานะท่ีพวกเขานา่จะฉลาดกว่าเรา เพราะพวกเขาเติบโตมากบัยคุอินเทอรเ์น็ต
ความเรว็สงูตัง้แตเ่ดก็ ส่วนปรชัญาท่ีเหมาะสมกบัการท างานของพวกเขาคือ Work-Life Balance ไมช่อบสไตล์
การท างานแบบคนรุน่เก่าท่ีน่าเบื่อ และเพ่ือปอ้งกนัการสญูเสียความคิดและไอเดียของคน Gen Z ดาวรุง่ดวง
ใหม ่เราควรใชร้ะบบการฝึกอบรมพนกังานท่ีไดม้าตรฐาน ใชเ้ทคโนโลยีปรบัปรุงใหอ้งคก์รมีความทนัสมยัเพ่ือ
ดงึดดูพวกเขาใหม้าท างาน สดุทา้ยคือการใหโ้อกาสพวกเขาในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีและสง่เสรมิ
ใหพ้วกเขาไดแ้สดงบทบาทท่ีส าคญัมากยิ่งขึน้เสมอ 

                                                         
 
เราสามารถกา้วขา้มความตา่งเพ่ือเขา้หากนัไดง้่าย ๆ ดว้ย ๓ ขัน้ตอน คือ 
๑. เข้าใจถงึความแตกต่าง ยอมรบัวา่คนเราถกูหล่อหลอมมาไมเ่หมือนกนั คนท่ีมีความเช่ือหรือทศันคตติอ่
ชีวิตไมเ่หมือนเรา เขาไมใ่ชค่นไมดี่เสมอไป 
๒. ชื่นชมจุดด ีแทนท่ีจะตอ่ตา้น ใหเ้ราลองมองหาจดุเดน่ของคนในแตล่ะกลุม่ใหพ้บ 
๓. บริหารความแตกต่าง เปล่ียนวิธีการส่ือสารใหเ้ขา้ถึงคนแตล่ะกลุม่ท่ีเราตอ้งท างานดว้ย 

 
ท่ีมา : 
https://th.hrnote.asia/tips/190805-generation-alpha/ 
https://www.posttoday.com/life/healthy/587633 
https://www.the101.world/family-generation/  
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