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การบริหารความหลากหลายชวงอายุในองคการ
แหงยุคการตลาด 3.0

Generation Management in Organizations
of the Marketing 3.0 Era

บทคัดยอ
 พฒันาการของสงัคมในการตลาดแตละยคุมคีวามแตกตางกนั  ยคุการตลาด 3.0 เปนยคุเทคโนโลยคีลืน่ลกูใหมทีผู่บรโิภค
ตองการสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค และตองรังสรรคประโยชนเพื่อมนุษยชาติและสังคม 
ทําใหองคการยุคการตลาด 3.0 จําเปนตองขับเคลื่อนองคการดวยพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมองคการท่ีดี เนนการเขาถึง
ผูบริโภคเฉพาะตัวและสรางประโยชนใหสังคม  การเปนองคการยุคการตลาด 3.0 ดังกลาวทําใหเปนองคการที่ผูบริโภคแสวงหา 
จงึเกดิความไดเปรยีบในการดึงดดูคนเกงทุกชวงอายุเขามารวมงาน สามารถรักษาบคุลากรทุกชวงอายุทีม่คีวามสามารถสูงใหอยู
กบับรษิทั และทาํใหบคุลากรทกุชวงอายพุรอมจะทาํงานใหไดผลงานทีส่งูกวา  สงผลใหเกดิความไดเปรยีบในการแขงขนัมากกวา
องคการอ่ืน  อกีทัง้แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในทศวรรษหนาพบวา ผูบรหิารถึงรอยละ 71 เหน็วาปจจยัหลักทีจ่ะทําให
ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนก็คือ ทุนมนุษยที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองคการ  โดยองคการสวนใหญมีบุคลากรมากถึง 3 ชวงอายุ
อยูในท่ีทํางานเดียวกัน และมีความหลากหลายของชวงอายุ องคการจึงตองมีแนวทางในการบริหารบุคลากรในชวงอายุ
ที่หลากหลายใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ ดานนโยบายขององคการ ดานความคาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ
ที่เกี่ยวกับการทํางาน ดานสรางวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการบริหารผลงานและการจูงใจ
ดานกลยุทธในการสรางความผูกพันตอองคการ และดานชองทางการสื่อสาร  อีกท้ังการที่บุคลากรชวงอายุ Generation Y  มี
จํานวนมากในองคการ  ผูบริหารจําเปนตองดําเนินธุรกิจดวยความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับแนว
ปฏิบัติขององคการในยุคการตลาด 3.0  พรอมกับการปรับองคการใหบุคลากรชวงอายุนี้สนใจทํางาน dfsafs

คําสําคัญ: การตลาดยุค 3.0  การบริหารความหลากหลาย ชวงอายุ

Abstract
 Development of society in the marketing era has differences in each period. In the era of Marketing 
3.0, the new wave of technology, consumers demand for goods and services which meet their specifi c need 
and also create benefi ts for humanity and society. As a result, organizations in the era of marketing 3.0 need 
to drive with its mission, vision and values focused on approaching to individual consumers and contributing 
to society. Being the marketing 3.0 organization helps it gain a competitive advantage due to the fact that 
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บทนํา
 พัฒนาการของสังคมในยุคตางๆ มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกัน Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2010) 
แบงยุคการตลาดเปน 3 ยุค  โดยแตละยุคสะทอนใหเห็นภาพ
การพัฒนาของสังคมไดชัดเจนมากข้ึน  
 การตลาดยุคที ่1 หรอืยคุ 1.0 เปนยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม 
ซึง่ผูบริโภคตองการสินคาเพ่ือตอบสนองการดํารงชีวติเทานัน้ 
ดังน้ัน ผูผลิตมุงผลิตสินคาคุณภาพท่ีตนทุนตาํ  และขายราคาถูก
เพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว  ตอมาเกิดการตลาดยุคท่ี 
2 หรือยุค 2.0  ซึ่งมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอนิเทอรเนต็  ผูบริโภคในยคุนีม้คีวามตองการหลากหลาย 
มีการประเมินคุณคาของสินคาและเปรียบเทียบสินคาตางๆ  
ในตลาด  ผูผลิตสินคาในยุคน้ีจงึเนนการผลิตสนิคาทีต่อบสนอง
ความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค (Kotler et al., 2010)
 เม่ือถึงการตลาดยุคท่ี 3 หรือยุค 3.0  ซ่ึงเปนยุคเทคโนโลยี
คล่ืนลูกใหม การติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางเสรี ไมวาจะ
เปนการส่ือสารดวยคอมพิวเตอร ราคาคาโทรศัพทและอัตรา
คาบริการอินเทอรเน็ตที่ลดลง รวมไปถึงซอฟแวรที่มีใหใช
โดยไมเสียคาใชตางๆ จํานวนมาก  ในยุคน้ี ผูบริโภคใชเทคโนโลยี 
ในการแสวงหาบริษัทที่มีพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมที่
รังสรรคประโยชนเพือ่มนษุยชาต ิ ทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดลอม สงผลใหผูผลิตสินคาปรับตัวดวยการผลิตสินคา
ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค และตอง
รงัสรรคประโยชนเพือ่มนุษยชาติและสงัคม  จากยคุการตลาด
ดังกลาว  จะพบวาผูบริโภครวมกันเปนกลุมและติดตอกัน
ผานเทคโนโลยี โดยไมไดเปนปจเจกชนท่ีอยูโดดเด่ียว มีการ

it is prefered by the consumers. Organizations, consequently, have competitive advantages over other 
organizations in attracting people of all generations, retaining those with high potential to stay with the 
company, and allowing employees with all ages to achieve their higher performances. In addition, the trend 
of human resource management in the next decade demonstrates that executives up to 71% agreed that 
the key to sustainable growth is “human capital” to develop and drive the organization. Mostly, organizations 
have diverse staffs of up to 3 generations in the workplace. Hence, organizations need policies to manage 
a diverse range of ages in organizations for the ultimate benefi t. These policies include organization culture, 
staff development, establishing a performance system that encourage cooperation and teamwork, and 
developing a strategy to build employee engagement and communication channels. As organizations have 
a great number of “generation y” workers, executives need to conduct business with ethics and social 
responsibility aligning with the marketing 3.0 organization’s practices, as well as adjusting organization to 
increase work commitment among this generation of employees.

Keywords: Marketing 3.0, Diversity Management, Generation

แสดงความคิดเห็นผานกลุม และเชื่อความคิดเห็นของกลุม
มากกวาการโฆษณาของบริษัท ผูบริโภคยุคนี้จึงมีจิตอาสา
ชอบชวยเหลอื ตองการเปนสวนรวมของกลุม และกระตอืรอืรน
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลสะทอนกลับ (Kotler et al., 
2010)
 องคการยุคการตลาดท่ี 3.0 จึงจําเปนตองขับเคล่ือน
องคการดวยพนัธกิจ วสิยัทศัน และคานยิมองคการท่ีด ีหรือท่ี
เรยีกวา “โมเดลเมทรกิซเนนคานยิม (Values-Based Matrix:
VBM)” ท่ีพยายามทําความเขาใจแนวคิดและจิตใจของผูบริโภค
ทัง้ในปจจุบนัและอนาคต (Kotler et al., 2010)  การตลาดยุค 
3.0 ชวยทําใหองคการเกิดความไดเปรียบ เพราะเปนองคการ
ที่ผูบริโภคแสวงหา โดยผูบริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองไปยังองคการ  เพือ่ใหมสีวนรวมดวยจิตอาสาในการ
พัฒนาสินคา  หรือบริการท่ีตอบสนองความตองการของตนใหดี
ย่ิงข้ึน  นอกจากน้ัน ผูบริโภคยังมองวาองคการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม สงผลใหมีโอกาสดึงดูดคนเกงในทุกชวงอายุเขามา
รวมงาน  สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรทุกชวงอายุ
ที่มีความสามารถสูงใหอยูกับบริษัท (Bhattacharya, Sen, 
& Korschun, 2008)  และทาํใหบคุลากรทุกชวงอายพุรอมจะ
ทาํงานใหไดผลงานท่ีสงูกวา  สงผลใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันมากกวาองคการอื่น (Lawler, 2009)
 จากงานวจิยัของ IBM Corporation (Pickens, 2014) 
ที่สํารวจผูบริหารระดับสูงท่ัวโลกจํานวน 1,700 คน จาก 64 
ประเทศ ในป ค.ศ. 2012  พบวา ผูบริหารรอยละ 71 ใหความ
เห็นวาปจจัยหลักที่จะทําใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน ก็คือ
ทนุมนษุย (Human Capital)   ซึง่มคีวามสาํคัญมากกวาความ
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สัมพันธกับผูบริโภคและนวัตกรรมของสินคาบริการ เพราะ
ทุนมนุษยหรือทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีขับเคล่ือน
องคการ  จากการสาํรวจแนวโนมการบรหิารทรพัยากรมนษุย
ของ Society for Human Resource Management (2013) 
พบวา นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะใหความสําคัญเรื่องการ
บริหารคนเกง การพัฒนาภาวะผูนํา การวางแผนกําลังคน
เชิงกลยุทธ และการสรางความผูกพันกับองคการ ใกลเคียง
กบัผลสาํรวจของ Deloitte Consulting LLP  โดย Bersin by
Deloitte (2013)  ท่ีพบวาป ค.ศ. 2014 เนนเสริมสรางศักยภาพ
ของผูคนและการทํางานของบุคลากร  ตั้งแตการดึงดูดคนเกง
เขามาทํางาน รวมถึงการรักษาและสรางความผูกพันเพื่อ
สรางการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งจะสงผลให
องคการมบีคุลากรทีม่คีวามหลากหลาย ดานเชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
เพศ ความพิการ วัฒนธรรม ความพึงพอใจทางเพศ รวมถึง
ชวงอายุที่แตกตางกัน (Mathis & Jackson, 2002) 
 องคการสวนใหญมีบุคลากรถึง 3 ชวงอายุอยูในที่
ทาํงานเดยีวกนั  ผลการสาํรวจกบักลุมตวัอยางมากกวา 2,200 
คน ใน 4 ชวงอายุที่ทํางานในองคการตางๆ หลากหลายธุรกิจ 
พบวา บุคลากรแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน (Mitchell, 
2008; Meister & Willyerd, 2010; รุงโรจน อรรถานิทธิ์, 
2554; McLean & Company, 2014) พอสังเขปดังนี้ 
 1. ชวงอายุ Baby Boomers เปนผูที่เกิดระหวาง
ป ค.ศ. 1946-1964 ในชวงเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง เปนยุคที่
เทคโนโลยีใหมๆ กลายเปนเร่ืองจริงและสิ่งเหลาน้ันมีบทบาท
ตอการใชชีวิตประจําวันของคน อุปกรณการทํางานท่ีเปน
เครื่องหมายของบุคลากรชวงอายุนี้ คือเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล บุคลากรชวงอายุนี้มีลักษณะมุงมั่นสูง สูงาน
ทํางานหนัก ทํางานยาวนาน ชอบแขงขันสูง และอยูในวัยใกล
เกษียณอายุ
 2. ชวงอายุ Generation X  เปนผูท่ีเกิดระหวางป ค.ศ. 
1965-1979 ชวงแรกของชีวิตการทํางานอยูในชวงภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกจิ  ในชวงตนทศวรรษที ่1990 อปุกรณการ
ทาํงานทีเ่ปนเครือ่งหมายของบคุลากรชวงอายนุี ้คอื โทรศพัท
เคลื่อนที่ บุคลากรชวงอายุนี้มีลักษณะประนีประนอม พึ่ง
ตนเอง รกัษาความเปนปจเจก รกัความอิสระ เปนกาํลงัสาํคญั
ขององคการ และกําลังกาวสูตําแหนงทางดานบริหาร
 3. ชวงอาย ุGeneration Y  หรอืชวงอาย ุMillennials 
เปนผูที่เกิดระหวางป ค.ศ. 1980-1999 เปนชวงอายุที่ใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ต้ังแตกลางป 
ค.ศ. 1990  มีการสัมผัสกับสื่อและการโฆษณามากกวาชวง
อายุกอนๆ  บุคลากรชวงอายุนี้มีความฉับไว ทันสมัย สามารถ

เขาถงึขอมลูทางอินเทอรเนต็ไดเรว็  มคีวามคิดรเิริม่สรางสรรค 
ชอบงานบรกิารชมุชน มคีวามหลากหลาย และมัน่ใจในตนเอง
มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเด่ียว  มีเปาหมายในชีวิต คือ 
การหางานและการใชชีวิตที่มีความหมาย
 การสํารวจชวงอายุของ Meister และ Willyer  (2010)
มีขอคนพบเก่ียวกับชวงอายุกับการทํางานท่ีสําคัญ ประกอบ
ดวย
 1. ชวงอายุ Baby Boomers  และ ชวงอายุ Generation 
X  มักใหความสําคัญกับความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
สวนตัว  สวนชวงอายุ Generation Y หรือชวงอายุ Millennials 
มองการทํางานวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
 2. ชวงอาย ุGeneration X  และชวงอาย ุGeneration 
Y  หรือชวงอายุ Millennials  มีความสําคัญตอองคการที่จะ
ตองพัฒนาบุคลากรทั้งดานงานและการใชชีวิต
 3. ชวงอายุ Generation Y หรือชวงอายุ Millennials  จะ
เลอืกองคการทีส่ามารถเขาหาเทคโนโลยหีรอืสงัคมออนไลนได 
 4. ชวงอาย ุBaby Boomers  ตองการใหผูบริหารเขาใจ
ความแตกตางของชวงอายุในที่ทํางาน
 จากการสาํรวจโดย Johnson Controls (2010)  ดาน
จํานวนประชากรชวงอายุตางๆ ทั่วโลก  พบวา ประชากร
ชวงอายุ Generation Y  มีจํานวนมากถึง 1 ใน 4 หรือรอยละ
25.47 ของประชากรโลก  ขณะที่ชวงอายุ Generation X
มีจํานวนรอยละ 21.32  และประชากรชวงอายุ Baby 
Boomers  มจีาํนวนรอยละ 18.56  นัน่หมายความวาองคการ
สวนใหญมีบุคลากรชวงอายุที่หลากหลาย  ทั้งน้ี McLean 
และ Company (2014)   ไดพยากรณวาในป ค.ศ. 2025
ประชากรชวงอายุ Generation Y  ในทวีปอเมริกาเหนือ
รอยละ 75  จะเขาทาํงานในแตละองคการ   ผลของการเพ่ิมขึน้
ของประชากรกลุม Generation Y  ในองคการ ทาํใหผูบริหาร
องคการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ
ตองใหสําคัญในการบริหารความแตกตางหลากหลายเพิ่มขึ้น
 การท่ีองคการสวนใหญมคีวามหลากหลายของชวงอายุ
บคุลากรถงึ 3 ชวงอายใุนทีท่าํงานเดยีวกนั  และมมีมุมองดาน
การทํางานและการใชชีวิตท่ีแตกตางกัน ทําใหองคการตองมี
แนวทางการบริหารความหลากหลายของชวงอายุหลายดาน
ตั้งแตการกําหนดนโยบายขององคการ การจัดการตาม
คาดหวงัของแตละชวงอายใุนดานตางๆ ทีเ่กีย่วกับการทาํงาน 
การสรางวัฒนธรรมองคการ การพัฒนาบุคลากร การมีระบบ
การบรหิารผลงานและการจงูใจ  การจดัทาํกลยทุธในการสราง
ความผูกพนัตอองคการ  ชองทางการสือ่สาร  และแนวทางการ
บริหารบุคลากรชวงอายุ Generation Y 
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แนวทางการบริหารความหลากหลายของชวงอายุ
 การบริหารความหลากหลาย หมายถึง การที่องคการ
เห็นคุณคาของความแตกตาง ซึ่งองคการจะตองนําเรื่องการ
บริหารความหลากหลายเปนสวนหนึ่งกลยุทธองคการ โดย
ปรับเปล่ียนต้ังแตเร่ืองหลักการและคานิยมขององคการ เพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Riccò & Guerci, 2014) 
เปนกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติในการดึงจุดแข็งจาก
ลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานออกมาใช
เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย (สุรพงษ มาลี, 2556)  ทั้งนี้ 
การบรหิารความหลากหลายทีด่ทีาํไดโดยการออกแบบระบบ
บรหิารทรัพยากรมนุษยทีต่อบสนองความแตกตางหลากหลาย 
จะทาํใหเกดิการดงึดดูคนเกงเขามาทาํงาน ชวยรกัษาและสราง
ความผูกพัน และเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ
องคการ (Cummings & Worley, 2008)  
 ทั้งน้ี องคการตางๆ ควรเห็นคุณคาความหลากหลาย
ของชวงอายขุองบคุคลในการทาํงาน และดาํเนนิการเพือ่ความ
หลากหลาย ดังนี้  
 1. ดานนโยบายขององคการ 
 การท่ีองคการมีความหลากหลายของคนในองคการ 
โดยบคุลากรแตละชวงอายตุางมคีวามคดิเหน็ตอการทาํงานที่
แตกตางกัน  เชน ชวงอายุ Baby Boomers  แมจะทํางานหนัก 
มคีวามภักดีสงู แตกย็งัตองการใหผูบรหิารเขาใจความแตกตาง
ของชวงอายุในที่ทํางาน  ชวงอายุ Generation X  ที่มีความ
ประนีประนอม และพึ่งตนเองในการทํางาน แตก็ตองการ
รักษาความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตสวนตัว  สวนชวงอายุ 
Generation Y  หรือชวงอายุ Millennial  ที่เนนการทํางาน
ในองคการที่สามารถเขาถึงเทคโนโลยี แตก็มองการทํางานวา
เปนสวนหนึง่ของชวีติ  ดงันัน้ ผูบริหารระดบัสงูสดุขององคการ
ตองแสดงบทบาททีส่าํคญั ทีเ่หน็ถงึคณุคาในมนษุยและคณุคา
ของความหลากหลายในองคการ โดยอาจกําหนดใหอยูใน
วิสัยทัศน พันธกิจ หรือกลยุทธองคการ พรอมต้ังหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานนี้โดยเฉพาะ เพ่ือออกแบบหรือปรับปรุง
โครงสรางองคการ ระบบการสือ่สารภายใน  และกระบวนการ
ทํางานดานทรัพยากรมนุษย ตั้งแตระบบการสรรหาวาจาง 
การสรางวัฒนธรรมองคการ การพัฒนาองคการ ระบบการ
พัฒนาบุคลากร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบคาจางคาตอบแทนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ 
(Rasmussen, 2006)

 2. ดานคาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ ที่
เกี่ยวกับการทํางาน
 การจากทําวิจัยของ McLean & Company (2014) 
พบวา คนแตละชวงอายุมีความคาดหวังที่ไมแตกตางกัน
ในดานการมีโอกาสพฒันาตนเองและความมัน่คงในงาน  ทัง้นี ้
ทุกชวงอายุตางใหความสําคัญกับการมีโอกาสทํางานเปนทีม  
สําหรับเรื่องท่ีแตละชวงอายุใหความสําคัญสูงกวาชวงอายุอืน่ 
คือ ชวงอายุ Baby Boomers  ใหความสําคัญกับการไดรับ
ขอเสนอแนะอยางเปนทางการ  ชวงอายุ Generation X  ให
ความสําคัญกับตารางการทํางานท่ียดืหยุน และการมีโอกาสได
สือ่สาร   ชวงอาย ุGeneration Y  ใหความสาํคญักบัการมโีอกาส
ไดพฒันาตนเองและการตอบแทนสงัคม   ทัง้นี ้ผูบรหิารองคการ
นักบริหารทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ จึงควร
จัดทํากระบวนการสนองตอบความคาดหวังเหลานี้ 

 3. ดานสรางวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่บุคลากรมีความเชื่อ
ในเรื่องเดียวกัน สิทธิชัย นันทนาวิจิตร (2551)  ศึกษาการ
สรางวัฒนธรรมองคการของ Singapore Technologies 
Engineering  และพบวา บริษัทเช่ือวาองคการจะประสบ
ความสําเร็จตองมีความเช่ือในการแนวทางการบริหารงาน
และความสามารถของบุคลากร  ทั้งนี้ ผูบริหารกําหนดให
กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคการมี 3 ระยะ คือ 
 ระยะท่ีหนึ่ง คือ  การกําหนดคานิยมหลัก (Core
Values)  ความหมาย และถายทอดใหบุคลากรทุกคนใน
องคการไดเขาใจ โดยรณรงคคานิยมหลักผานกิจกรรมตางๆ 
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความเชื่อรวมกัน
 ระยะท่ีสอง  คือ การกําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมหลักแตละขอ
 ระยะท่ีสาม คือ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ใหนาํคานยิมหลักไปปฏิบตัอิยางยัง่ยนื และสรางการประเมนิ
ความยั่งยืน เพื่อใหคานิยมหลักกลายเปนวัฒนธรรมองคการ
 ตวัอยางเชน  บรษิทั  Zappos ซึง่เปนบรษิทัขายสนิคา
ปลกีแบบออนไลน และมีวฒันธรรมขององคการท่ีแตกตางจาก
องคการอื่น เชน บุคลากรไมมีเครื่องแบบและมีอิสระในการ
ใชชีวิตในท่ีทํางาน หรือประธานเจาหนาที่บริหารน่ังทํางาน
รวมกบับุคลากร  โดย Tony Hsieh ซึง่เปนผูกอตัง้เชือ่วา  หาก
บุคลากรมีความสุข ยอมมีความผูกพันระหวางเพื่อนรวมงาน
และบริษัท จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหเกิดประโยชนกับลูกคาและบริษัท  นอกจากนี้ 



7    ปที่ 35 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

วัฒนธรรมองคการของบริษัท Zappos ยังเปนสวนหนึ่งท่ี
ดึงดูดใหบุคคลทั่วไปมาสมัครงานกับบริษัท (Employer 
Brand) และมีการสรางวัฒนธรรมนี้ใหกับบุคลากรตั้งแต
วันแรกที่เขาทํางาน (McLean & Company, 2014) 
 ดังน้ัน องคการท่ีมีความหลากหลายของบุคลากรใน
แตละชวงอายุ จึงจําเปนตองกําหนดคานิยมหลักเพื่อสรางสิ่ง
ทีส่ะทอนความเปนตวัตนของคนในองคการ  ผานการถายทอด
จากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยผูบริหารสูงสุดเปน
ผูสนับสนุนสําคัญใหเกิดขึ้นในองคการ  เชนเดียวกับ Tony
Hsieh ที่เชื่อเรื่องการทํางานอยางมีความสุขของบุคลากร 
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคการ สงผลใหบุคลากรในแตละ
ชวงอายุมีจุดยืนรวมกัน คือ วัฒนธรรมองคการ (McLean & 
Company, 2014 ) 

 4. ดานการพัฒนาบุคลากร 
 การเรียนรูของแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน 
ทั้งนี้ ชวงอายุ Baby Boomers ที่มีประสบการณการทํางาน
ที่ยาวนาน มีความเขาถึงเทคโนโลยีไดชากวาคนชวงอายุ 
Generation X และ Generation Y แตชวงอายุ Baby 
Boomers  จะมีความรูและประสบการณตรงในงานจํานวน
มาก   ดงันัน้ เพ่ือรักษาความรูเหลานีใ้หอยูกบัองคการ  องคการ
จงึควรใหบคุลากรชวงอาย ุBaby Boomers  เปนผูสอนงานให
ชวงอายุอืน่ๆ ในขณะท่ีชวงอายุ  ขณะเดียวกนั Generation X
ที่เริ่มมีบทบาทในองคการอยางมาก  จําเปนตองไดรับการ
พัฒนาดานทักษะการบริหารคนมากกวาเนนเฉพาะเร่ืองงาน
และใหชวงอายุ Generation Y  ไดมีสวนรวมกําหนดวิธี
การเรียนรูของชวงอายุตนเอง  ในการน้ี Social Learning 
Ecosystem (Meister & Willyerd, 2010)  เสนอใหจัดการ
พัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ  โดยกําหนดการเรียนรูเปน
4 สวน คอื  1) เรียนรูโดยใชสมรรรถนะ (Competency Based
Learning) 2) เรียนรูผานสิ่งแวดลอม (Context Based
Learning)  3) เรียนรูผานความรูที่จัดโดยองคการ (Created
and Guided by Organizations)  และ 4) เรยีนรูผานความรู
ที่แตละชวงอายุสนใจ (Created and Guided by Users)
โดย Jennings และ Wargnier (2014); Rabin (2013)  
เสนอใหใชแนวทางการพัฒนาบุคลากรหลากหลายชวงอายุ 
โดยกฎ 70:20:10 เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
องคการ บุคลากร และความหลากหลายของชวงอายุ ดังนี้
 - รอยละ 70 เปนการเรยีนรูและพฒันาดวยตนเอง  เชน 
การบริหารโครงการ การบริหารการเปล่ียนแปลง การประยุกต
การเรียนรูใหมๆ กับสถานการณจริง เปนตน

 - รอยละ 20 เปนการเรียนรูและพัฒนาดวยบุคคลอ่ืน 
เชน การสอนงานโดยหัวหนางาน การไดรับคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น การเปนพี่เลี้ยง เปนตน
 - รอยละ 10 เปนการเรยีนรูโดยกระบวนการทีก่าํหนด 
เชน การเขาฝกอบรม  การเรียนรูผาน e-Learning  หรือการ
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เปนตน

 5. ดานระบบการบริหารผลงานและการจูงใจ 
 Roberge และ Van Dick (2010)  ศึกษาพบวา ผลการ
ดําเนินงานขององคการจะเพิ่มขึ้นจากความหลากหลาย  โดย
ความหลากหลายของทีมงานทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม  ดังนั้น ผูบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย และนักพัฒนาองคการ ตองใชระบบบริหารผลงาน 
(Performance Management System)  ในการใหรางวัล
ในรูปแบบบุคคลและทีม โดยจัดการใหแปลงเปาหมายและ
กลยุทธขององคการสูการปฏิบัติ ดวยกระบวนการวางแผน 
และการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานท่ีสอดประสานท่ัวท้ังองคการ 
ในรูปแบบตัวชี้วัดผลงานของทีม การนําแผนไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลและทบทวนแผนงาน การบันทึกขอมลูรายงานผล
เพือ่นาํผลไปใชในการใหรางวลัตอบแทนตามผลงานของบคุคล
และทมีงานทีส่ามารถปฎบิตังิานไดตามเปาหมายและกลยทุธ
ขององคการทีท่มีไดรบัมอบหมาย โดยมีการจดัการสมรรถนะ 
(Competency) และวัฒนธรรมองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติ-
งาน  (วิเชศ คําบุญรัตน และ โศภนา พิชิตพรชัย, 2556)  
 ในดานการจูงใจใหบคุลากรทํางาน นอกจากเร่ืองระบบ
การบริหารผลงานแลว ยังมีการจูงใจอีกรูปแบบหน่ึงผาน
ระบบการชมเชยและการใหขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ
โดย Rasmussen (2006)  เสนอแนวทางการใหขอมลูยอนกลบั
ที่เนนพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงท่ีสังเกตได อธิบายผลกระทบ
ของพฤติกรรมดังกลาว  และเปดโอกาสใหผูรบัขอมลูยอนกลับ
ไดมโีอกาสอธิบายผานการส่ือสารแบบสองทาง  พรอมกําหนด
เปาหมายที่จะพัฒนาในอนาคต 

 6. ดานกลยุทธในการสรางความผูกพันตอองคการ 
 ชวงอาย ุ Generation X  และ Generation Y   มีการลาออก
สูงกวาชวงอายุอ่ืนๆ  ดังน้ัน องคการนักบริหารทรัพยากรมนุษย
และนักพฒันาองคการ  ตองสรางกลยทุธเพือ่สรางความผกูพัน
ตอองคการ (เลิศชัย สุธรรมานนท และ วิเชศ คําบุญรัตน,
2556)  ในลักษณะหวงโซอุปทาน (Value Chain)  และ
ดําเนินการใหมีปจจัยนําที่สงผล 2 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม
ภายในองคการที่เหมาะสม (Workforce Environment 
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Driver)  และปจจัยดานความผูกพัน (Employee Engagement
Drivers) โดยดานสิ่งแวดลอมภายในองคการประกอบดวย 
การบริหารโดยมีกลยุทธ การส่ือสารกลยุทธ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารผลงาน การพัฒนาบุคลากร 
การรักษาบุคลากร และการสงตอกลยุทธจากระดับองคการ
สูระดบับคุคลอยางเปนระบบ   สวนดานการสรางความผกูพนั
ประกอบดวย การวางระบบ การมอบหมายงาน การจัดงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจูงใจ การพัฒนาขีด-
ความสามารถในการทํางาน การกระจายอํานาจ การใหขอมลู
ขาวสาร และการสรางความนาเช่ือถือ เมื่อสรางและดําเนิน
การแลวเสร็จตองวัดผลตรวจสอบความรูสึก ความคาดหวัง
ของบุคลากร (Feel Engaged)  และพฤติกรรมภายในองคการ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Look Engaged)  หากมีความ
สอดคลองในลักษณะที่บุคลากรมีความผูกพันกับองคการ จะ
สงผลใหการใหบริการกับลูกคาและผูรับบริการมีคุณภาพสูง 
และกอใหเกิดความสําเร็จขององคการโดยรวม

 7. ดานชองทางการสื่อสาร 
 ความแตกตางทางดานอายุทําใหแตละชวงอายุมี
รูปแบบการสื่อสารที่แตกตางกัน Salkowitz (2008)  สรุป
รูปแบบการสื่อสารของแตละชวงอายุ ดังนี้
 ชวงอายุ Baby Boomers  ไมชอบการสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมา   ดังน้ัน การส่ือสารกับชวงอายุน้ีมักเนนการส่ือสาร
ผานชองทางที่เปนทางการ เชน การประชุม การโทรศัพท
หรืออีเมล โดยใชความสุภาพและนุมนวล 
 ชวงอายุ Generation X  มักชอบการสื่อสารแบบ
ทางการ เห็นคาความถูกตองมากกวาความรูสกึ การส่ือสารกับ
ผูทีอ่ยูในชวงนีจ้าํเปนตองสือ่สารแบบเปนทางการและมขีอมลู
สนับสนุนที่นาเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารไดทุกชองทาง แต
อยูในกรอบระยะเวลาการทํางาน เนื่องจากชวงอายุนี้มีความ
เปนปจเจก รักความอิสระสูง และใหความสําคัญกับความ
สมดลุของชีวิตงานและชีวิตสวนตัว
 ชวงอาย ุGeneration Y   สนใจจะทาํเฉพาะสิง่ทีต่นชอบ
และเนนผลลัพธมากกวาเน้ือหาของการส่ือสาร  การส่ือสารกับ
ชวงอายุนี้ตองที่เนนการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาแบบ
สองทางผานทุกชองทางที่เขาถึงชวงอายุเหลาน้ี

แนวทางการบริหารบุคลากรชวงอายุ Generation Y
 การที่บุคลากรชวงอายุ Generation Y  มีจํานวนมาก
ในองคการ ผูบริหารจําเปนตองดําเนินธุรกิจดวยความมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพราะบุคลากรชวง
อายนุีใ้หความสาํคญักบัสิง่เหลานีอ้ยูในระดบัสงู  สอดคลองกบั
องคการในยคุการตลาด 3.0 ทีต่องดแูลสังคม  ดงันัน้ องคการ
ตองกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม ที่ชัดเจนท่ีจะมี
สวนรวมในการดูแลสังคม เชน การมีนโยบายใหบุคลากร
ทาํงานกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ พรอมปรบัองคการใหบคุลากร
ชวงอายุนี้สนใจทํางานในองคการ ตั้งแตการออกแบบ
โครงสรางองคการ ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการใหรางวัล  และระบบการใหอํานาจในการตัดสินใจ
อีกทั้งตองสรางระบบความผูกพันตอองคการ เชน การเปด
โอกาสใหบุคลากรชวงอายุ Generation Y  ไดมีสวนรวม
แสดงความคดิเห็น และรบัคาํช้ีแนะในการทํางานอยางไมเปน
ทางการอยางตอเน่ือง  รวมถึงการพัฒนาหัวหนางานใหมทีกัษะ
การสอนงาน ทกัษะการสรางความสมัพนัธ การใหเวลาทาํงาน
ทีย่ดืหยุน การบรหิารงานแบบ “พดูแลวทาํใหเหน็” หรอืพสิจูน
ดวยการกระทาํ (Walk The Talk)  ทีผู่บรหิารหรอืหวัหนางาน
ใหความสนใจ สอบถาม พรอมมาทํางานเปนทีมกับบุคลากร 
แสดงความเปนหวง และเปนตนแบบที่ดีใหแกทีมงาน มีการ
จัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี ใหบุคลากรในทุกชวงอายุ
สามารถมีสทิธิเ์ขาถงึเทคโนโลยี มพีืน้ทีส่วนตัว รวมไปถึงพ้ืนที่
ที่สามารถรวมตัวกันทางสังคมได

บทสรุป 
 องคการการตลาดยุค 3.0  จําเปนตองปรับตัวใหทัน
กบัความตองการของผูบรโิภคท่ีมคีวามตองการเฉพาะตัว และ
ตองรังสรรคประโยชนเพ่ือมนุษยชาติและสังคม  ในการบริหาร
บคุลากรทีม่ชีวงอายุทีห่ลากหลาย ผูบรหิารองคการ นกับรหิาร
ทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ  สามารถดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบ เชน การกําหนดนโยบายขององคการที่ผู-
บริหารระดับสูงสุดขององคการตองกําหนดใหเห็นคุณคาใน
มนุษยและคุณคาของความหลากหลายในองคการ โดยระบุ
ในวสิยัทศัน พนัธกิจ หรอืกลยทุธองคการ ดานการจดัการตาม
คาดหวงัของแตละชวงอายใุนดานตางๆ ทีเ่กีย่วกับการทาํงาน
และดานการสรางวฒันธรรมองคการ โดยตองกาํหนดคานยิม
หลกัเพือ่สะทอนความเปนตวัตนของคนในองคการ และปฏบิตัิ
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาบุคลากร
หลากหลายชวงอายุ  ควรใชกฎการพัฒนาแบบ 70:20:10
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เพ่ือใหตรงกบัความตองการขององคการ และของบคุลากรและ
ตองสือ่สารใหบคุลากรแตละชวงอายเุหน็ความ ความโดดเดน
ที่แตกตางกัน ที่สามารถสงเสริมซึ่งกันและกัน ดานระบบการ
บรหิารผลงานและการจงูใจ ตองใชระบบบรหิารผลงานทีเ่ปน
ระบบในการจูงใจบคุลากรทุกชวงวยั โดยใหรางวัลแบบบคุคล
และทีม พรอมสรางการจูงใจทีมงานผานระบบการชมเชย
และการใหขอมลูยอนกลบั  ดานการจดัทาํกลยุทธในการสราง
ความผูกพันตอองคการ  ตองสรางปจจัยดานส่ิงแวดลอม
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