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บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่อันเป็นผลมาจากการเป็นโลกไร้พรมแดน (Borderless World) ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างกว้างขวางไปทั่วทุกมุมโลก น�าไปสู่ความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรมีความส�าคัญและมี
คุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับองค์การ เพราะท�าให้องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันและมีความคิดที่หลากหลาย น�าไป
สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ องค์การธุรกิจ
ที่ประสบความส�าเร็จในปัจจุบันจึงต้องบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจและการเจริญเติบโตขององค์การ

Abstract

Changes in modern society result from the condition of the borderless world, cause the free movement of labor 
broadly worldwide and lead to workforce diversity in an organization. This workforce diversity is important and imperative to 
the organization because it provides diverse individuals with diverse talents and opinions for the organization. Such diversity 
also contributes to the introduction of innovations into the production system of organization, which, in turn, brings added 
value to the organization’s business. For this reason, a today’s successful organization needs to manage the diversity of 
workforce in a suitable manner in order that its business competitiveness and growth may become higher.

บทน�า

สังคมปัจจุบันนี้เป็นยุคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับเป็นยุคที่คนในสังคมมีความหลาก
หลาย ทั้งที่มีความเหมือนกันและแตกต่างกันในด้านต่างๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ความคิด ความสามารถ 
ประสบการณ์ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ความหลากหลายดังกล่าวหล่อหลอมให้บุคคลมีกระบวนการคิดและการแสดงออก
มาเป็นการกระท�าหรือพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความหลากหลายของคนมีแนวโน้มว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระดับ
องค์การและระดับประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การย่อมมีสภาพแวดล้อมเรื่องความหลากหลายของบุคลากร บุคลากรที่มีความ
แตกต่างหลากหลายนั้นส่งผลให้มีความต้องการและแรงจูงใจในการท�างานที่แตกต่างกัน มีลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่เหมือน
กัน ความหลากหลายของบุคลากรดังกล่าวอาจจะกลายเป็นปัญหาขององค์การได้ ถ้าหากว่าผู้บริหารองค์การไม่เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง
นี้ ในทางกลับกัน หากผู้บริหารยอมรับและตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องความหลากหลายของบุคลากรในองค์การว่ามีผลกระทบต่อความ
ส�าเรจ็ขององค์การ และสามารถบรหิารจดัการความแตกต่างหลากหลายของบคุลากรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จะท�าให้บคุลากรแสดงความ
สามารถหรือความเก่ง(Talent) ของแต่ละคนออกมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ รวมทั้งสามารถปรับตัวและท�างานร่วม
กันบนความแตกต่างหลากหลายได้ นอกจากนั้น ความหลากหลายของบุคลากรดังกล่าวก็อาจจะกลายเป็นจุดแข็งหรือความได้เปรียบใน
เชิงของการปรับตัว (Adaptive Advantage) ขององค์การ อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าและความส�าเร็จขององค์การ 
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แนวคิดการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ

การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ 
หมายถงึ การวางแผนและปรบัใช้แนวปฏบิตัแิละระบบขององค์การ
ในอันที่จะบริหารจัดการคนในองค์การ เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
สูงสุดจากความหลากหลาย และเพื่อลดข้อเสียเปรียบอันเกิดจาก
ความหลากหลายให้เหลือน้อยที่สุด การบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในองค์การที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์การมี
ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการสร้างสรรค์ 
อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การ (Taylor, 1994) 

ทั้งนี้ ผู ้บริหารต้องเข้าใจว่าความหลากหลายของ
บคุลากร (Workforce Diversity) หมายถงึ ความแตกต่างทัง้หมดทัง้
สิน้ทีบ่คุคลน�าตดิตวัมาเมือ่เข้ามาในองค์การหรอืในกลุม่ (Rosado, 
2006) ความหลากหลายของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก ได้แก่ 
มิติระดับปฐมภูมิ (Primary Dimensions) และมิติระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Dimensions) ซึ่งมิติระดับปฐมภูมิประกอบด้วย 
อายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ ความสามารถทาง
กายภาพ ส่วนมิติระดับทุติยภูมิประกอบด้วยภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยม การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ วิธีการเรียนรู้ 
มิติความหลากหลายเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจ การมุ่งต่อผลส�าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์การ 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์การ การแบ่งมิติของ
ความหลากหลายดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิของ Daft. (2008) ที่
กล่าวว่า มิติความหลากหลายของบุคลากรในองค์การมี 2 มิติ คือ 
มิติของความหลากหลายที่มีมาแต่ก�าเนิดและมีผลต่อทั้งชีวิตของ
บคุลากร (Primary Dimensions) ได้แก่ อาย ุ(Age) เพศ (Gender) 
รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) เชื้อชาติ (Race) ชาติพันธุ์ 
(Ethnicity) ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) ส่วนอีก
มิติหนึ่ง คือ มิติของความหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต 
(Secondary Dimensions) ได้แก่ ความเชื่อหรือศาสนา(Beliefs / 
Religious) การศกึษา (Education) รายได้ (Income) ประสบการณ์
ท�างาน (Work Background) ประสบการณ์การเป็นทหาร (Military 
Status) สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) สถานภาพบิดา
มารดา (Parental Status) และภมูลิ�าเนา (Geographic Location) 
(ดูภาพที่ 1) 

 โดยทัว่ไปองค์การเป็นสถานทีร่วมบคุคลทีม่คีวามหลาก
หลายทางมิติในด้านต่างๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ
ที่ด�าเนินธุรกิจแบบข้ามชาติไปทั่วโลก อาทิ บริษัท ปตท.สผ.ที่
ด�าเนินการขุดเจาะน�้ามันไปทั่วโลก บริษัทกลุ่มซีพีที่เจาะตลาด
ไปยังประเทศจีน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ที่เป็นบรรษัทข้าม

ชาติมีฐานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายธุรกรรมข้ามชาติ
ไปสู่ประเทศทางเอเชียอย่างประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
เป็นต้น ปัจจบุนัองค์การในลกัษณะข้ามชาตนิีด้�าเนนิงานได้ง่ายขึน้ 
เพราะการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่�าให้คน
สามารถติดต่อสื่อสารท�างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับ
องค์การข้ามชาติไม่สามารถที่จะใช้บุคลากรจากประเทศเดียวกัน
ท�างานให้กับองค์การที่มีพื้นที่ครอบคลุมไปทั้งภูมิภาคหรือทั่วโลก
ได้ ด้วยเหตนุี ้องค์การดงักล่าวจงึขยายตวัอย่างไม่มขีดีจ�ากดั และ
ท�าให้คนจากประเทศต่างๆ เข้ามาท�างานร่วมกนัอย่างหลากหลาย 

ภาพที่ 1 มิติของความหลากหลาย
ที่มา: Daft, R L. (2008). New Era of Management. 2nd Ed. 
New York: Thompson South-Western (p.418)

ผู้บริหารองค์การจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าความหลาก
หลายของบุคคลทางด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา 
ความชอบหรือรสนิยมทางเพศ ความสามารถหรือคุณสมบัติทาง
กายภาพ สถานภาพทางสงัคม สถานภาพทางเศรษฐกจิ สถานภาพ
ทางการสมรส สถานภาพทางครอบครวั รปูแบบในการใช้ชวีติ ฯลฯ 
ล้วนมผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ขององค์การ
ในด้านต่างๆ อาท ิการสรรหาว่าจ้าง ระเบยีบปฏบิตัใินการท�างาน 
การจูงใจให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ การจัดตารางเวลาการท�างาน 
การให้รางวัลและการจัดสวัสดิการ การให้ค�าปรึกษาปัญหาแก่
บุคลากร การด�าเนินการทางวินัย การยอมรับบทบาทของผู้หญิง
ในการปฏบิตังิาน เป็นต้น สิง่ส�าคญั คอื ผูบ้รหิารต้องบรหิารความ
หลากหลายของบุคลากรในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมิให้ความหลากหลายนั้นกลายเป็นปัญหา
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ขององค์การ แต่ผลักดันให้เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ผลส�าเร็จของ
องค์การแทน

การทีค่วามหลากหลายท�าให้เกดิข้อได้เปรยีบเสยีเปรยีบ
ในองค์การยคุปัจจบุนัเป็นเพราะว่า การแข่งขนัทางธรุกจิในปัจจบุนั
มีปัจจัยส�าคัญ 2 ประการที่ช่วยให้ประสบผลส�าเร็จ ได้แก่ ความ
สามารถในการปรับตัว และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่
องค์การจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ซึ่งหากการจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ
ถูกละเลยหรือไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจยัส�าคญัดงักล่าว กล่าวคอื ความหลากหลายของบคุลากรเป็น
สิ่งจ�าเป็นต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพราะความคิดและผลลัพธ์ใหม่ๆ อาทิผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่แปลกใหม่ไม่ซ�้าใคร มักเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายในการท�างาน และความเคารพในความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันแม้ว่าจะคิดแตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น เป้าหมายของ
การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ ก็คือ การ
สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ
และศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนได้น�าติดตัวเข้ามาในองค์การให้
ออกมาในทางสร้างสรรค์และตอบสนองต่อเป้าหมายความส�าเร็จ
ขององค์การ ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2553) ได้กล่าวถึงการที่องค์การ
จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวว่า ต้องใช้การผนึกพลังประสานความ
หลากหลาย (Synergy by Diversity) โดยผู้บริหารจะต้องเห็น
คุณค่าในประสบการณ์ ค่านิยม และทัศนคติของบุคลากรแต่ละ
คนในองค์การ และพยายามมองหาจุดแข็งที่แต่ละคนมี เพื่อที่จะ
สร้างสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมองค์การทีส่นบัสนนุให้บคุลากร
ได้ปลดปล่อยศกัยภาพทีแ่ต่ละคนมอียูอ่อกมาในการตดัสนิใจ และ
การใช้ความคดิสร้างสรรค์ อนัน�าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท�างานให้กับองค์การ การผนึกพลังประสานความหลากหลายจะ
ท�าให้การตัดสินใจดีขึ้น ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ดีขึ้น แง่
มุมความคิดที่หลากหลายจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่
การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้ดขีึน้ อกีทัง้ความสามารถพเิศษ
และประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคลท�าให้เกิดความ
สามารถในการปรบัตวัทีส่งูขึน้ต่อความผนัผวนของตลาดและความ
ต้องการของผู้บริโภค 

ผลดีที่องค์การจะได้รับจากการผนึกพลังประสานความหลาก

หลายได้ดีมีดังนี้

 - ภาพลักษณ์และตราสินค้าขององค์การเป็นที่ยอมรับ
ของสงัคมในทางบวกมากขึน้ เนือ่งจากองค์การมบีคุลากรทีม่คีวาม

คดิสร้างสรรค์ มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัให้สอดคล้องกบัความ
ผันผวนในตลาดและความต้องการของลูกค้า
 - การสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาในองค์การจะง่ายขึ้น 
ขณะเดียวกันการเก็บรักษา “คนเก่ง” (Talent Retention) ไว้กับ
องค์การก็จะกระท�าได้ดีขึ้นเนื่องจากชื่อเสียงที่ดีขององค์การ 
 - ขวัญก�าลังใจของบุคลากรในองค์การเพิ่มสูงขึ้น จาก
การทีผู่บ้รหิารมคีวามเข้าใจและตระหนกัในคณุค่าของความหลาก
หลายในความสามารถของแต่ละคน
 - ปัญหาความไม่พอใจ (Complaint) และการฟ้องคดี
ในศาล (Litigation) ของบุคลากรจะลดน้อยลง เพราะบุคลากร
มีความสุข และความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ
 - ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรลดลง เพราะได้พึ่งพา
อาศัยหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความสามารถอันแตกต่าง
กัน รวมทั้งเกิดการรวมพลังกันท�างานให้กับองค์การ
 - ผลิตภาพขององค์การสูงขึ้น เนื่องจากองค์การมีการ
ยืดหยุ่นในการท�างาน ด้วยการลดขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น 
(Streamlined Productivity)
 - ความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานของบุคลากรเพิ่มสูง
ขึ้น เนื่องจากบรรยากาศภายในองค์การที่เอื้ออ�านวยให้บุคลากร
ที่มีความคิดเห็น ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย  
มีช่องทางในการปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรม 
ซึ่งท�าให้องค์การสามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
 - ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น เนื่องจากบุคลากรของ
องค์การสามารถปรบัตวัและตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย
ของลูกค้าได้ดี 
 - องค์การสามารถแข่งขันได้ในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 
เพราะเมื่อผลิตภาพการผลิตสูงขึ้นจากความหลากหลาย ความ
สามารถในการแข่งขันขององค์การก็สูงขึ้นไปด้วย นอกจาก
นั้น ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร  
เช่น ภาษา หรือความเข้าใจในวัฒนธรรมจะช่วยให้องค์การ
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในระดับโลก 

การบริหารความหลากหลายของบุคลากรต่างรุ่นในองค์การ

 โดยทัว่ไปแล้ว ความหลากหลายของบคุลากรในองค์การ
ทีผู่บ้รหิารต้องบรหิารจดัการอย่างเหมาะสมมอียูห่ลายด้านด้วยกนั 
อาทิ ด้านเชื้อชาติ (Race) ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้
ชัด เช่น สีผม สีผิว สีตา ลักษณะเส้นผม เป็นต้น หรือชาติพันธุ์ 
(Ethnicity) อันเป็นความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ภาษา และวัฒนธรรม โดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใน
ปัจจบุนัหลายองค์การมกีารจ้างงานคนเอเชยีอย่างเขมร พม่า ลาว 
เวยีดนาม ซึง่มคีวามแตกต่างกบัคนไทยเรือ่งภาษาและค่านยิมทีม่ี
ผลต่อการสื่อสารและการท�างาน หรือความแตกต่างด้านรสนิยม
ทางเพศ (Sexual Orientation) ปัจจุบันทุกองค์การมีบุคลากร
ที่เป็นชาย หญิง เกย์ เลสเบี้ยน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีเกย์และเลสเบี้ยนประมาณ 2-10% ของประชากร
ที่เป็นแรงงาน และมีการศึกษาวิจัยพบว่าผู้บริหารระดับสูงที่เป็น
เกย์ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 3,000 คน มีคุณลักษณะพิเศษที่ดีต่อ
การบริหารหลายประการ เช่น การมีสัญชาตญาณ และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น (จริประภา อคัรบวร, 2553) ดงันัน้องค์การควร
จะรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายด้าน
รูปแบบการจ้างงานที่ต่างกัน แต่ท�างานในหน่วยงานหรือองค์การ
เดียวกัน เช่น การเป็นพนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง หรือ
พนกังานของบรษิทัผูร้บัเหมาภายนอก (Outsourcing) ซึง่ได้รบัสทิธิ

ประโยชน์ทีต่่างกนัและเกดิการเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่างกนั อนั
ส่งผลต่อความรบัผดิชอบ ความจงรกัภกัด ีและความกระตอืรอืร้น
หรือความทุ่มเทในการท�างานในลักษณะที่ต่างกัน

ปัจจุบันนี้ องค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ทุกแห่ง
จะปรากฏความหลากหลายที่เด่นชัดของบุคลากรในองค์การทาง
ด้านอายุ (Age) หรือช่วงอายุ (Generation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
รุ่น ได้แก่ Baby Boomers (คนที่เกิดระหว่างค.ศ. 1946-1964) 
Generation X (คนที่เกิดระหว่างค.ศ. 1965-1980) Generation 
Y (คนที่เกิดหลังค.ศ. 1980) คนแต่ละช่วงอายุย่อมมีคุณลักษณะ 
ทศันคต ิค่านยิม รปูแบบการใช้ชวีติและการท�างาน ตลอดจนความ
ต้องการที่แตกต่างกัน (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1) ซึ่งผู้บริหาร
ต้องเข้าใจและบริหารจัดการคนแต่ละรุ่นในลักษณะที่แตกต่างกัน 
จึงจะสามารถจูงใจบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และผนึกพลังการท�างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

ตารางที่ 1 ลักษณะการท�างานของคนต่างรุ่น

ลักษณะการทำางาน

Gen- BB
(เกิดระหว่าง ปี 1946 - 1964)

Gen –X
(เกิดระหว่าง ปี 1965 - 1980)

Gen-Y
(เกิดหลัง ปี 1980) 

ค่านิยมและจริยธรรม 
ในการทำางาน

l บ้างาน
l ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
l ความเพียรท�าให้เกิดความ

ส�าเร็จ
l มุ่งคุณภาพงาน
l ไม่เน้นการใช้อ�านาจที่เป็น

ทางการ

l ท�างานเพื่อให้หมดภาระ
l เน้นการพึ่งตนเอง
l ต้องการค�าสั่งและทิศทางที่

ชัดเจน

l ใจร้อน อยากรู้อยากเห็น
l ท�างานหลายอย่างในเวลา

เดียวกัน
l ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
l มุ่งเน้นเป้าหมาย

งาน คือ…..
l สิ่งที่น่าตื่นเต้น l ความท้าทาย

l ภาระผูกพันที่ต้องกระท�า

l วิธีการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง

รูปแบบความเป็นผู้นำา
l อาศัยความเห็นพ้องของ

สมาชิกในทีมงาน
l ใช้การตัดสินใจของกลุ่ม

l ทุกคนสามารถเป็นผู้น�าได้
l มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

l  ยังไม่สามารถสรุปได้ 
เนื่องจากเพิ่งเข้ามาท�างาน
ในองค์การ

รูปแบบการปฏิสัมพันธ์
l ชอบการท�างานเป็นทีม
l ชอบการเข้าประชุม

l ชอบการท�างานเป็นอิสระ
l ชอบการท�างานเดี่ยว

l ชอบการได้มีส่วนร่วมในการ
ท�างาน

l ชอบให้สอนงานมากกว่าสั่ง
งานแบบเจ้านาย
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ลักษณะการทำางาน

Gen- BB
(เกิดระหว่าง ปี 1946 – 1964)

Gen –X
(เกิดระหว่าง ปี 1965 – 1980)

Gen-Y
(เกิดหลัง ปี 1980) 

การติดต่อสื่อสาร
l ติดต่อกันโดยพบกันเป็น

ส่วนตัว
l ติดต่อแบบพบหน้ากันเมื่อมี

โอกาสเป็นไปได้
l เข้ามาติดต่อกันด้วยความ

เคารพต่อความส�าเร็จของ
คนรุ่นนี้

l คาดหวังความสนใจอย่าง
เต็มที่จากผู้อื่น

l สื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
คือ โทรทัศน์

l ติดต่อสื่อสารทันที เช่น 
โทรศัพท์, E-mail เป็นต้น

l ถนัดใช้ Personal 
computer, Cable TV, 
Video Games, Cell 
Phones

l ต้องการแสดงความคิดเห็น
และได้รับการรับฟัง

l ต้องการได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
l เป็นผู้ที่รู้ดีเรื่องเทคโนโลยี

และชอบใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร เช่น E-mail , Chat 
, Facebook , Twitter ฯลฯ

ปฏิกิริยาย้อนกลับและ 
การให้รางวัล

l การตอบแทนเป็นเงิน
l การได้ความยอมรับนับถือ
l ความช่วยเหลือในการ

วางแผนเกษียณ
l การฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ
l การให้ลาพักผ่อนไปเที่ยว

หรือไปศึกษาต่อโดยยังได้รับ
เงินเดือน

l ความเป็นอิสระ 
l การพัฒนาทักษะการท�างาน
l การได้รับปฏิกิริยาย้อนกลับ

อย่างต่อเนื่อง
l การจัดสภาพการท�างานที่

ยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อม
การท�างานเชิงบวก

l การได้ปฏิกิริยาย้อนกลับและ
รางวัลอย่างรวดเร็วทันใจ

l การได้ท�างานที่มีความหมาย
l การได้รับโอกาสในการ

พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่อง

l แบบอย่างที่น่าเชื่อถือและ
เชิงบวก

คำาพูดที่จะจูงใจได้
l คุณเป็นคนมีคุณค่า
l คุณเป็นที่ต้องการ

l จงท�ามันตามวิธีของคุณ
l จงลืมกฎเกณฑ์ต่างๆ ไปเสีย

l คุณจะได้ท�างานกับคน
ที่ฉลาดและมีความคิด
สร้างสรรค์

งานและชีวิตครอบครัว
l ไม่มีจุดสมดุล
l ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับ
   การท�างาน

l มีความสมดุลในการ
   ใช้ชีวิตและการท�างาน

l ใ ช้ ชี วิ ต ใ ห้ มี ค ว ามสุ ข ไ ป
พร้อมๆ กับการท�างาน

l การมีสมดุลระหว่ า งการ
ท�างานและชีวิตส่วนตัว

ที่มา: ดัดแปลงจาก Hammill, Greg. (2005). Mixing and Managing Four Generations of Employee. FDU Magazine Online. 
Retrieved April 12, 2010. from http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ต่างรุ่นกันนั้นต้องการการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม กล่าวคือบุคคลประเภท“Baby 
Boomers” ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานควรใช้การพูดคุยแบบตัวต่อตัว การให้เกียรติและตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ท�างานที่เขา
ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน เช่น ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานหรือเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้แก่คนที่เป็น Generation Y บริษัทที่เป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องนี้ คือ บริษัท SCG ซึ่งมีระบบการพัฒนาผู้บังคับบัญชาด้านการสอนงานและการให้ค�าปรึกษา(Coaching & Counseling) เพื่อ



Executive Journal158

ฝึกให้ผู้บังคับบัญชา “ฟัง” ผู้อื่นมากขึ้น และสอนงานในลักษณะ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�ามากกว่าการสั่งงาน ด้านการพัฒนาองค์การ
ควรเน้นการฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ ให้แก่คนรุ่นนี้อย่างสม�่าเสมอ 
ควรจูงใจด้วยการชื่นชมยกย่อง มีการมอบรางวัลแก่บุคคลที่จงรัก
ภักดีต่อองค์การและมีประสิทธิภาพสูงในการท�างาน องค์การควร
ให้การดูแลที่ดีก่อนจะเกษียณอายุ และให้รางวัลเป็นเงินเพื่อการ
ออมส�าหรับความมั่นคงในชีวิตภายหลังเกษียณ 

ส�าหรับบุคลากรประเภท “Generation X” นั้น  
ผู้บริหารควรบอกให้เข้าใจเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน และ
ให้ท�างานแบบอิสระ(Independent) มีการมอบอ�านาจในการ
ท�างาน(Empowerment) ให้แก่พวกเขา จัดสภาพการท�างานที่
ยืดหยุ่น เช่น ให้เวลาการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) หรือ
ให้ท�างานที่บ้านได้ เป็นต้น มีการพัฒนาทักษะการท�างานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการท�างานและสามารถ
ท�าผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ มุ่งเน้นการประเมิน
ที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าพฤติกรรมการท�างาน และเชื่อมโยง
ผลลัพธ์กับการให้รางวัลในลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน (Pay for Performance) อย่างสมเหตุสมผลเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจในการท�างาน

ส่วนบุคลากรประเภท “Generation Y” ควรบริหาร
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในองค์การ การมอบหมายงาน
ที่ท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ การติดตามงาน 
(Monitoring) และสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching) โดย
ให้พวกBaby Boomers ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�า
ปรึกษาแนะน�า จัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีซึ่งเอื้ออ�านวย
ต่อการท�างานและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ดังตัวอย่าง
เช่น บริษัทSCG มีระบบ Intranet, WIFI Internet, E-learning, 
Sport Facilities, Healthy Center และมี “Career Click” ซึ่ง
เป็นการประกาศรับสมัครงานภายในบริษัท(Job Posting) ทาง
ระบบIntranet เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรได้เปลีย่นไปท�างานในหน้าที่
ใหม่ๆ ตามทีเ่ขาสนใจได้ หรอืบรษิทัเอน็โอเค พรซีชิัน่ คอมโพเนนท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (NOK) ซึง่มกีารจดัสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน
ด้วยหลักการ “Happy Workplace” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการท�างานเป็น
ทีม และการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งแฝงความรู้เกี่ยว
กับงานและความสนุกสนานควบคู่กันไป เป็นต้น นอกจากนั้น 
ควรจูงใจด้วยการให้รางวัลจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ และพัฒนาด้วยการให้ทุนศึกษาต่อ
ยังมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างที่
ชัดเจน คือ บริษัทในเครือซีพีที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ด้วยการให้ศึกษา

ใน CPCU (Chareon Phokaphan Corporate University) และยัง
มี “Leadership Center” ส�าหรับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ด้านภาวะ
ผู้น�า หรือบริษัท SCG ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรประเภท Generetion 
Y อยูถ่งึ 60% ของทัง้หมด และเป็นกลุม่ทีม่กีารลาออกสงู บรษิทัจงึ
มีระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Manaegement) เพื่อรักษาคน
เก่งไว้กับบริษัท โดยนอกจากจะให้ท�างานที่ท้าทายความสามารถ
และให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้ว ยังพัฒนาคนเก่ง (Talent) 
ด้วยการให้ทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ TOP 10 ของ
โลกอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถสูงแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อผลดีต่อ
การท�างานให้กับบริษัทด้วย 

ข้อเสนอแนะการบรหิารความหลากหลายของบคุลากรในองค์การ

 การบรหิารความหลากหลายของบคุลากรในองค์การจะ
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

1. การสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การอย่าง
ชัดเจนให้บุคลากรทุกคนในองค์การรับรู้ก่อนว่าองค์การต้องการ
จะเป็นอะไรหรือมีเป้าหมายอะไร อาทิ บริษัทโตโยต้าต้องการเป็น 
“Healthy Organization” บริษัทเอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (NOK) ต้องการเป็น “Happy Workplace” 
บรษิทัSCGและบรษิทัในเครอืซพีต้ีองการเป็น “High Performance 
Organization” เป็นต้น เพราะการก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความ
หลากหลายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจในเชิงกลยุทธ์

2. ผู้บริหารต้องเข้าใจว่าบุคลากรทุกคนมีศักยภาพและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน องค์การจะดึงศักยภาพด้านใดของ
บุคลากรแต่ละคนให้ปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
โดยการวิเคราะห์ว่าความหลากหลายของบุคลากรในองค์การจะ
ช่วยให้องค์การบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างไร

3. ผู ้บริหารควรประเมินศักยภาพของบุคลากรใน
องค์การก่อนที่จะบริหารความหลากหลายของบุคลากรโดยการ
ท�าความเข้าใจก่อนว่า คนที่องค์การมีอยู่เป็นใคร พวกเขามีความ
เชือ่(Belief) ค่านยิม(Value) รปูแบบการใช้ชวีติ(Lifestyle) อย่างไร 
และวธิกีารใดทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะสือ่สารและจงูใจให้เขาท�างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ

4. องค์การต้องให้หลักประกันความเท่าเทียมกันใน
เบือ้งแรกก่อนเพือ่ความหลากหลายจะได้ก่อให้เกดิผลประโยชน์ต่อ
องค์การ หมายถึง การบริหารบุคลากรขององค์การด้วยความเป็น
ธรรม ยุติธรรม ถูกกฎหมายและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมี
ความมัน่ใจและสบายใจในการทีจ่ะปรบัตวัให้สอดรบักบัเป้าหมาย
ขององค์การในการบริหารความหลากหลาย
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 5. องค์การต้องมีการยืดหยุ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเลิกบทบาทเก่าของฝ่าย
ทรพัยากรมนษุย์ (HR) ทีเ่พยีงแต่ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่าย “รบัคนเข้า เอา
คนออก เก็บบัตรตอก ออกใบเตือน” และปรับเปลี่ยนไปมีบทบาท
การท�างานในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อาทิ วางแผนก�าลังคนโดยเน้น
กลยุทธ์เรื่องการสรรหาและพัฒนาความหลากหลายของบุคลากร 
(Workforce Diversity) ศึกษาความแตกต่างของบุคลากรประเภท
ต่างๆ เพื่อจัดค่าตอบแทนที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของ
บุคลากรแต่ละประเภทมากขึ้น มีระบบการบริหารคนเก่ง (Talent 
Management) เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้
กับองค์การ ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นและ
เอื้ออ�านวยต่อการท�างานในเชิงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากร เป็นต้น

บทสรุป

การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ
เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกองค์การต้องให้ความส�าคัญ และบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมด้วยเป้าหมายส�าคัญ คือ การดึงเอา 
จุดแข็งของความหลากหลายของบุคลากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
กับองค์การให้มากที่สุด มิฉะนั้น นอกจากความหลากหลายจะ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การแล้ว ยังอาจน�ามาซึ่งความขัด
แย้งและกลายเป็นจุดอ่อนขององค์การได้ ความหลากหลายของ
บุคลากรในองค์การหากได้มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมก็
จะน�ามาซึ่งความสามารถในการปรับตัวขององค์การ ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ 
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