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บทคัดยอ
พัฒนาการของสังคมในการตลาดแตละยุคมีความแตกตางกัน ยุคการตลาด 3.0 เปนยุคเทคโนโลยีคลืน่ ลูกใหมทผี่ บู ริโภค
ตองการสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค และตองรังสรรคประโยชนเพื่อมนุษยชาติและสังคม
ทําใหองคการยุคการตลาด 3.0 จําเปนตองขับเคลื่อนองคการดวยพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมองคการที่ดี เนนการเขาถึง
ผูบริโภคเฉพาะตัวและสรางประโยชนใหสังคม การเปนองคการยุคการตลาด 3.0 ดังกลาวทําใหเปนองคการที่ผูบริโภคแสวงหา
จึงเกิดความไดเปรียบในการดึงดูดคนเกงทุกชวงอายุเขามารวมงาน สามารถรักษาบุคลากรทุกชวงอายุทมี่ คี วามสามารถสูงใหอยู
กับบริษทั และทําใหบคุ ลากรทุกชวงอายุพรอมจะทํางานใหไดผลงานทีส่ งู กวา สงผลใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันมากกวา
องคการอืน่ อีกทัง้ แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในทศวรรษหนาพบวา ผูบ ริหารถึงรอยละ 71 เห็นวาปจจัยหลักทีจ่ ะทําให
ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนก็คือ ทุนมนุษยที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองคการ โดยองคการสวนใหญมีบุคลากรมากถึง 3 ชวงอายุ
อยูในที่ทํางานเดียวกัน และมีความหลากหลายของชวงอายุ องคการจึงตองมีแนวทางในการบริหารบุคลากรในชวงอายุ
ที่หลากหลายใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ ดานนโยบายขององคการ ดานความคาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ
ที่เกี่ยวกับการทํางาน ดานสรางวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการบริหารผลงานและการจูงใจ
ดานกลยุทธในการสรางความผูกพันตอองคการ และดานชองทางการสื่อสาร อีกทั้งการที่บุคลากรชวงอายุ 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 specific need
and also create benefits 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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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 benefit. 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
บทนํา

พัฒนาการของสังคมในยุคตางๆ มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกัน Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2010)
แบงยุคการตลาดเปน 3 ยุค โดยแตละยุคสะทอนใหเห็นภาพ
การพัฒนาของสังคมไดชัดเจนมากขึ้น
การตลาดยุคที่ 1 หรือยุค 1.0 เปนยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ซึง่ ผูบ ริโภคตองการสินคาเพือ่ ตอบสนองการดํารงชีวติ เทานัน้
ดังนัน้ ผูผ ลิตมุง ผลิตสินคาคุณภาพทีต่ น ทุนตาํ และขายราคาถูก
เพือ่ ตอบสนองความตองการดังกลาว ตอมาเกิดการตลาดยุคที่
2 หรือยุค 2.0 ซึ่งมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอรเน็ต ผูบ ริโภคในยุคนีม้ คี วามตองการหลากหลาย
มีการประเมินคุณคาของสินคาและเปรียบเทียบสินคาตางๆ
ในตลาด ผูผ ลิตสินคาในยุคนีจ้ งึ เนนการผลิตสินคาทีต่ อบสนอง
ความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค (Kotler et al., 2010)
เมือ่ ถึงการตลาดยุคที่ 3 หรือยุค 3.0 ซึง่ เปนยุคเทคโนโลยี
คลื่นลูกใหม การติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางเสรี ไมวาจะ
เปนการสื่อสารดวยคอมพิวเตอร ราคาคาโทรศัพทและอัตรา
คาบริการอินเทอรเน็ตที่ลดลง รวมไปถึงซอฟแวรที่มีใหใช
โดยไมเสียคาใชตา งๆ จํานวนมาก ในยุคนี้ ผูบ ริโภคใชเทคโนโลยี
ในการแสวงหาบริษัทที่มีพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมที่
รังสรรคประโยชนเพือ่ มนุษยชาติ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม สงผลใหผูผลิตสินคาปรับตัวดวยการผลิตสินคา
ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของผูบริโภค และตอง
รังสรรคประโยชนเพือ่ มนุษยชาติและสังคม จากยุคการตลาด
ดังกลาว จะพบวาผูบริโภครวมกันเปนกลุมและติดตอกัน
ผานเทคโนโลยี โดยไมไดเปนปจเจกชนที่อยูโดดเดี่ยว มีการ
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แสดงความคิดเห็นผานกลุม และเชื่อความคิดเห็นของกลุม
มากกวาการโฆษณาของบริษัท ผูบริโภคยุคนี้จึงมีจิตอาสา
ชอบชวยเหลือ ตองการเปนสวนรวมของกลุม และกระตือรือรน
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นและใหขอ มูลสะทอนกลับ (Kotler et al.,
2010)
องคการยุคการตลาดที่ 3.0 จึงจําเปนตองขับเคลื่อน
องคการดวยพันธกิจ วิสยั ทัศน และคานิยมองคการทีด่ ี หรือที่
เรียกวา “โมเดลเมทริกซเนนคานิยม (Values-Based Matrix:
VBM)” ทีพ่ ยายามทําความเขาใจแนวคิดและจิตใจของผูบ ริโภค
ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต (Kotler et al., 2010) การตลาดยุค
3.0 ชวยทําใหองคการเกิดความไดเปรียบ เพราะเปนองคการ
ที่ผูบริโภคแสวงหา โดยผูบริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองไปยังองคการ เพือ่ ใหมสี ว นรวมดวยจิตอาสาในการ
พัฒนาสินคา หรือบริการทีต่ อบสนองความตองการของตนใหดี
ยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ผูบ ริโภคยังมองวาองคการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม สงผลใหมีโอกาสดึงดูดคนเกงในทุกชวงอายุเขามา
รวมงาน สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรทุกชวงอายุ
ที่มีความสามารถสูงใหอยูกับบริษัท (Bhattacharya, Sen,
& Korschun, 2008) และทําใหบคุ ลากรทุกชวงอายุพรอมจะ
ทํางานใหไดผลงานทีส่ งู กวา สงผลใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันมากกวาองคการอื่น (Lawler, 2009)
จากงานวิจยั ของ IBM Corporation (Pickens, 2014)
ที่สํารวจผูบริหารระดับสูงทั่วโลกจํานวน 1,700 คน จาก 64
ประเทศ ในป ค.ศ. 2012 พบวา ผูบริหารรอยละ 71 ใหความ
เห็นวาปจจัยหลักที่จะทําใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน ก็คือ
ทุนมนุษย (Human Capital) ซึง่ มีความสําคัญมากกวาความ

สัมพันธกับผูบริโภคและนวัตกรรมของสินคาบริการ เพราะ
ทุนมนุษยหรือทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่ขับเคลื่อน
องคการ จากการสํารวจแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของ Society for Human Resource Management (2013)
พบวา นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะใหความสําคัญเรื่องการ
บริหารคนเกง การพัฒนาภาวะผูนํา การวางแผนกําลังคน
เชิงกลยุทธ และการสรางความผูกพันกับองคการ ใกลเคียง
กับผลสํารวจของ Deloitte Consulting LLP โดย Bersin by
Deloitte (2013) ทีพ่ บวาป ค.ศ. 2014 เนนเสริมสรางศักยภาพ
ของผูคนและการทํางานของบุคลากร ตั้งแตการดึงดูดคนเกง
เขามาทํางาน รวมถึงการรักษาและสรางความผูกพันเพื่อ
สรางการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะสงผลให
องคการมีบคุ ลากรทีม่ คี วามหลากหลาย ดานเชือ้ ชาติ สัญชาติ
เพศ ความพิการ วัฒนธรรม ความพึงพอใจทางเพศ รวมถึง
ชวงอายุที่แตกตางกัน (Mathis & Jackson, 2002)
องคการสวนใหญมีบุคลากรถึง 3 ชวงอายุอยูในที่
ทํางานเดียวกัน ผลการสํารวจกับกลุม ตัวอยางมากกวา 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 กลายเปนเรื่องจริงและสิ่งเหลานั้นมีบทบาท
ตอการใชชีวิตประจําวันของคน อุปกรณการทํางานที่เปน
เครื่องหมายของบุคลากรชวงอายุนี้ คือเครื่องคอมพิวเตอร
ส ว นบุ ค คล บุ ค ลากรช ว งอายุ นี้ มี ลั ก ษณะมุ ง มั่ น สู ง สู ง าน
ทํางานหนัก ทํางานยาวนาน ชอบแขงขันสูง และอยูในวัยใกล
เกษียณอายุ
2. ชวงอายุ Generation X เปนผูท เ่ี กิดระหวางป ค.ศ.
1965-1979 ชวงแรกของชีวิตการทํางานอยูในชวงภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ในชวงตนทศวรรษที่ 1990 อุปกรณการ
ทํางานทีเ่ ปนเครือ่ งหมายของบุคลากรชวงอายุนี้ คือ โทรศัพท
เคลื่อนที่ บุคลากรชวงอายุนี้มีลักษณะประนีประนอม พึ่ง
ตนเอง รักษาความเปนปจเจก รักความอิสระ เปนกําลังสําคัญ
ขององคการ และกําลังกาวสูตําแหนงทางดานบริหาร
3. ชวงอายุ Generation Y หรือชวงอายุ Millennials
เปนผูที่เกิดระหวางป ค.ศ. 1980-1999 เปนชวงอายุที่ใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ตั้งแตกลางป
ค.ศ. 1990 มีการสัมผัสกับสื่อและการโฆษณามากกวาชวง
อายุกอนๆ บุคลากรชวงอายุนี้มีความฉับไว ทันสมัย สามารถ

เขาถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ตไดเร็ว มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
ชอบงานบริการชุมชน มีความหลากหลาย และมัน่ ใจในตนเอง
มีลกั ษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดีย่ ว มีเปาหมายในชีวติ คือ
การหางานและการใชชีวิตที่มีความหมาย
การสํารวจชวงอายุของ Meister และ Willyer (2010)
มีขอคนพบเกี่ยวกับชวงอายุกับการทํางานที่สําคัญ ประกอบ
ดวย
1. ชวงอายุ Baby Boomers และ ชวงอายุ Generation
X มักใหความสําคัญกับความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
สวนตัว สวนชวงอายุ Generation Y หรือชวงอายุ Millennials
มองการทํางานวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
2. ชวงอายุ Generation X และชวงอายุ Generation
Y หรือชวงอายุ Millennials มีความสําคัญตอองคการที่จะ
ตองพัฒนาบุคลากรทั้งดานงานและการใชชีวิต
3. ชวงอายุ Generation Y หรือชวงอายุ Millennials จะ
เลือกองคการทีส่ ามารถเขาหาเทคโนโลยีหรือสังคมออนไลนได
4. ชวงอายุ Baby Boomers ตองการใหผบู ริหารเขาใจ
ความแตกตางของชวงอายุในที่ทํางาน
จากการสํารวจโดย Johnson Controls (2010) ดาน
จํานวนประชากรชวงอายุตางๆ ทั่วโลก พบวา ประชากร
ชวงอายุ Generation Y มีจาํ นวนมากถึง 1 ใน 4 หรือรอยละ
25.47 ของประชากรโลก ขณะที่ชวงอายุ Generation X
มี จํ า นวนร อ ยละ 21.32 และประชากรช ว งอายุ Baby
Boomers มีจาํ นวนรอยละ 18.56 นัน่ หมายความวาองคการ
สวนใหญมีบุคลากรชวงอายุที่หลากหลาย ทั้งนี้ McLean
และ Company (2014) ไดพยากรณวาในป ค.ศ. 2025
ประชากรชวงอายุ Generation Y ในทวีปอเมริกาเหนือ
รอยละ 75 จะเขาทํางานในแตละองคการ ผลของการเพิม่ ขึน้
ของประชากรกลุม Generation Y ในองคการ ทําใหผ บู ริหาร
องคการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ
ตองใหสําคัญในการบริหารความแตกตางหลากหลายเพิ่มขึ้น
การทีอ่ งคการสวนใหญมคี วามหลากหลายของชวงอายุ
บุคลากรถึง 3 ชวงอายุในทีท่ าํ งานเดียวกัน และมีมมุ มองดาน
การทํางานและการใชชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหองคการตองมี
แนวทางการบริหารความหลากหลายของชวงอายุหลายดาน
ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดนโยบายขององค ก าร การจั ด การตาม
คาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทํางาน
การสรางวัฒนธรรมองคการ การพัฒนาบุคลากร การมีระบบ
การบริหารผลงานและการจูงใจ การจัดทํากลยุทธในการสราง
ความผูกพันตอองคการ ชองทางการสือ่ สาร และแนวทางการ
บริหารบุคลากรชวงอายุ Generation Y
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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แนวทางการบริหารความหลากหลายของชวงอายุ
การบริหารความหลากหลาย หมายถึง การที่องคการ
เห็นคุณคาของความแตกตาง ซึ่งองคการจะตองนําเรื่องการ
บริหารความหลากหลายเปนสวนหนึ่งกลยุทธองคการ โดย
ปรับเปลี่ยนตั้งแตเรื่องหลักการและคานิยมขององคการ เพื่อ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Riccò & Guerci, 2014)
เปนกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติในการดึงจุดแข็งจาก
ลักษณะเฉพาะของผูป ฏิบตั งิ านหรือกลุม ผูป ฏิบตั งิ านออกมาใช
เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย (สุรพงษ มาลี, 2556) ทั้งนี้
การบริหารความหลากหลายทีด่ ที าํ ไดโดยการออกแบบระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษยทตี่ อบสนองความแตกตางหลากหลาย
จะทําใหเกิดการดึงดูดคนเกงเขามาทํางาน ชวยรักษาและสราง
ความผูกพัน และเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ
องคการ (Cummings & Worley, 2008)
ทั้งนี้ องคการตางๆ ควรเห็นคุณคาความหลากหลาย
ของชวงอายุของบุคคลในการทํางาน และดําเนินการเพือ่ ความ
หลากหลาย ดังนี้
1. ดานนโยบายขององคการ
การที่องคการมีความหลากหลายของคนในองคการ
โดยบุคลากรแตละชวงอายุตา งมีความคิดเห็นตอการทํางานที่
แตกตางกัน เชน ชวงอายุ Baby Boomers แมจะทํางานหนัก
มีความภักดีสงู แตกย็ งั ตองการใหผบู ริหารเขาใจความแตกตาง
ของชวงอายุในที่ทํางาน ชวงอายุ Generation X ที่มีความ
ประนีประนอม และพึ่งตนเองในการทํางาน แตก็ตองการ
รักษาความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตสวนตัว สวนชวงอายุ
Generation Y หรือชวงอายุ Millennial ที่เนนการทํางาน
ในองคการที่สามารถเขาถึงเทคโนโลยี แตก็มองการทํางานวา
เปนสวนหนึง่ ของชีวติ ดังนัน้ ผูบ ริหารระดับสูงสุดขององคการ
ตองแสดงบทบาททีส่ าํ คัญ ทีเ่ ห็นถึงคุณคาในมนุษยและคุณคา
ของความหลากหลายในองคการ โดยอาจกําหนดใหอยูใน
วิสัยทัศน พันธกิจ หรือกลยุทธองคการ พรอมตั้งหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานนี้โดยเฉพาะ เพื่อออกแบบหรือปรับปรุง
โครงสรางองคการ ระบบการสือ่ สารภายใน และกระบวนการ
ทํางานดานทรัพยากรมนุษย ตั้งแตระบบการสรรหาวาจาง
การสรางวัฒนธรรมองคการ การพัฒนาองคการ ระบบการ
พัฒนาบุคลากร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบคาจางคาตอบแทนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ
(Rasmussen, 2006)
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2. ดานคาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ ที่
เกี่ยวกับการทํางาน
การจากทําวิจัยของ McLean & Company (2014)
พบวา คนแตละชวงอายุมีความคาดหวังที่ไมแตกตางกัน
ในดานการมีโอกาสพัฒนาตนเองและความมัน่ คงในงาน ทัง้ นี้
ทุกชวงอายุตางใหความสําคัญกับการมีโอกาสทํางานเปนทีม
สําหรับเรื่องที่แตละชวงอายุใหความสําคัญสูงกวาชวงอายุอนื่
คือ ชวงอายุ Baby Boomers ใหความสําคัญกับการไดรับ
ขอเสนอแนะอยางเปนทางการ ชวงอายุ Generation X ให
ความสําคัญกับตารางการทํางานทีย่ ดื หยุน และการมีโอกาสได
สือ่ สาร ชวงอายุ Generation Y ใหความสําคัญกับการมีโอกาส
ไดพฒ
ั นาตนเองและการตอบแทนสังคม ทัง้ นี้ ผูบ ริหารองคการ
นักบริหารทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ จึงควร
จัดทํากระบวนการสนองตอบความคาดหวังเหลานี้
3. ดานสรางวัฒนธรรมองคการ
วั ฒ นธรรมองค ก ารเป น สิ่ ง ที่ บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ
ในเรื่องเดียวกัน สิทธิชัย นันทนาวิจิตร (2551) ศึกษาการ
สรางวัฒนธรรมองคการของ Singapore Technologies
Engineering และพบวา บริษัทเชื่อวาองคการจะประสบ
ความสําเร็จตองมีความเชื่อในการแนวทางการบริหารงาน
และความสามารถของบุคลากร ทั้งนี้ ผูบริหารกําหนดให
กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคการมี 3 ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่ง คือ การกํ า หนดค า นิ ย มหลั ก (Core
Values) ความหมาย และถายทอดใหบุคลากรทุกคนใน
องคการไดเขาใจ โดยรณรงคคานิยมหลักผานกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความเชื่อรวมกัน
ระยะที่สอง คือ การกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมหลักแตละขอ
ระยะที่สาม คือ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ใหนาํ คานิยมหลักไปปฏิบตั อิ ยางยัง่ ยืน และสรางการประเมิน
ความยั่งยืน เพื่อใหคานิยมหลักกลายเปนวัฒนธรรมองคการ
ตัวอยางเชน บริษทั Zappos ซึง่ เปนบริษทั ขายสินคา
ปลีกแบบออนไลน และมีวฒ
ั นธรรมขององคการทีแ่ ตกตางจาก
องคการอื่น เชน บุคลากรไมมีเครื่องแบบและมีอิสระในการ
ใชชีวิตในที่ทํางาน หรือประธานเจาหนาที่บริหารนั่งทํางาน
รวมกับบุคลากร โดย Tony Hsieh ซึง่ เปนผูก อ ตัง้ เชือ่ วา หาก
บุคลากรมีความสุข ยอมมีความผูกพันระหวางเพื่อนรวมงาน
และบริษัท จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ส ง ผลให เ กิ ด ประโยชน กั บ ลู ก ค า และบริ ษั ท นอกจากนี้

วัฒนธรรมองคการของบริษัท Zappos ยังเปนสวนหนึ่งที่
ดึ ง ดู ด ให บุ ค คลทั่ ว ไปมาสมั ค รงานกั บ บริ ษั ท (Employer
Brand) และมีการสรางวัฒนธรรมนี้ใหกับบุคลากรตั้งแต
วันแรกที่เขาทํางาน (McLean & Company, 2014)
ดังนั้น องคการที่มีความหลากหลายของบุคลากรใน
แตละชวงอายุ จึงจําเปนตองกําหนดคานิยมหลักเพื่อสรางสิ่ง
ทีส่ ะทอนความเปนตัวตนของคนในองคการ ผานการถายทอด
จากคนรุ น หนึ่ ง สู ค นอี ก รุ น หนึ่ ง โดยผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด เป น
ผูส นับสนุนสําคัญใหเกิดขึ้นในองคการ เชนเดียวกับ Tony
Hsieh ที่เชื่อเรื่องการทํางานอยางมีความสุขของบุคลากร
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคการ สงผลใหบุคลากรในแตละ
ชวงอายุมีจุดยืนรวมกัน คือ วัฒนธรรมองคการ (McLean &
Company, 2014 )
4. ดานการพัฒนาบุคลากร
การเรี ย นรู ข องแต ล ะช ว งอายุ มี ค วามแตกต า งกั น
ทั้งนี้ ชวงอายุ Baby Boomers ที่มีประสบการณการทํางาน
ที่ยาวนาน มีความเขาถึงเทคโนโลยีไดชากวาคนชวงอายุ
Generation X และ Generation Y แตชวงอายุ Baby
Boomers จะมีความรูและประสบการณตรงในงานจํานวน
มาก ดังนัน้ เพือ่ รักษาความรูเ หลานีใ้ หอยูก บั องคการ องคการ
จึงควรใหบคุ ลากรชวงอายุ Baby Boomers เปนผูส อนงานให
ชวงอายุอนื่ ๆ ในขณะทีช่ ว งอายุ ขณะเดียวกัน Generation X
ที่เริ่มมีบทบาทในองคการอยางมาก จําเปนตองไดรับการ
พัฒนาดานทักษะการบริหารคนมากกวาเนนเฉพาะเรื่องงาน
และใหชวงอายุ Generation Y ไดมีสวนรวมกําหนดวิธี
การเรียนรูของชวงอายุตนเอง ในการนี้ Social Learning
Ecosystem (Meister & Willyerd, 2010) เสนอใหจัดการ
พัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ โดยกําหนดการเรียนรูเปน
4 สวน คือ 1) เรียนรูโ ดยใชสมรรรถนะ (Competency Based
Learning) 2) เรียนรูผานสิ่งแวดลอม (Context Based
Learning) 3) เรียนรูผานความรูที่จัดโดยองคการ (Created
and Guided by Organizations) และ 4) เรียนรูผ า นความรู
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 เปนการเรียนรูแ ละพัฒนาดวยตนเอง เชน
การบริหารโครงการ การบริหารการเปลีย่ นแปลง การประยุกต
การเรียนรูใหมๆ กับสถานการณจริง เปนตน

- รอยละ 20 เปนการเรียนรูและพัฒนาดวยบุคคลอื่น
เชน การสอนงานโดยหัวหนางาน การไดรับคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น การเปนพี่เลี้ยง เปนตน
- รอยละ 10 เปนการเรียนรูโ ดยกระบวนการทีก่ าํ หนด
เชน การเขาฝกอบรม การเรียนรูผาน e-Learning หรือการ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 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
และการกําหนดตัวชี้วัดผลงานที่สอดประสานทั่วทั้งองคการ
ในรูปแบบตัวชี้วัดผลงานของทีม การนําแผนไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลและทบทวนแผนงาน การบันทึกขอมูลรายงานผล
เพือ่ นําผลไปใชในการใหรางวัลตอบแทนตามผลงานของบุคคล
และทีมงานทีส่ ามารถปฎิบตั งิ านไดตามเปาหมายและกลยุทธ
ขององคการทีท่ มี ไดรบั มอบหมาย โดยมีการจัดการสมรรถนะ
(Competency) และวัฒนธรรมองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน (วิเชศ คําบุญรัตน และ โศภนา พิชิตพรชัย, 2556)
ในดานการจูงใจใหบคุ ลากรทํางาน นอกจากเรือ่ งระบบ
การบริหารผลงานแลว ยังมีการจูงใจอีกรูปแบบหนึ่งผาน
ระบบการชมเชยและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
โดย Rasmussen (2006) เสนอแนวทางการใหขอ มูลยอนกลับ
ที่เนนพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงที่สังเกตได อธิบายผลกระทบ
ของพฤติกรรมดังกลาว และเปดโอกาสใหผรู บั ขอมูลยอนกลับ
ไดมโี อกาสอธิบายผานการสือ่ สารแบบสองทาง พรอมกําหนด
เปาหมายที่จะพัฒนาในอนาคต
6. ดานกลยุทธในการสรางความผูกพันตอองคการ
ชวงอาย ุ Generation X และ Generation Y มีการลาออก
สูงกวาชวงอายุอน่ื ๆ ดังนัน้ องคการนักบริหารทรัพยากรมนุษย
และนักพัฒนาองคการ ตองสรางกลยุทธเพือ่ สรางความผูกพัน
ตอองคการ (เลิศชัย สุธรรมานนท และ วิเชศ คําบุญรัตน,
2556) ในลักษณะหว งโซอุ ปทาน (Value Chain) และ
ดําเนินการใหมีปจ จัยนําที่สงผล 2 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม
ภายในองคการที่เหมาะสม (Workforce Environment
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Driver) และปจจัยดานความผูกพัน (Employee Engagement
Drivers) โดยดานสิ่งแวดลอมภายในองคการประกอบดวย
การบริหารโดยมีกลยุทธ การสื่อสารกลยุทธ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารผลงาน การพัฒนาบุคลากร
การรักษาบุคลากร และการสงตอกลยุทธจากระดับองคการ
สูร ะดับบุคคลอยางเปนระบบ สวนดานการสรางความผูกพัน
ประกอบดวย การวางระบบ การมอบหมายงาน การจัดงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจูงใจ การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน การกระจายอํานาจ การใหขอ มูล
ขาวสาร และการสรางความนาเชื่อถือ เมื่อสรางและดําเนิน
การแลวเสร็จตองวัดผลตรวจสอบความรูสึก ความคาดหวัง
ของบุคลากร (Feel Engaged) และพฤติกรรมภายในองคการ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Look Engaged) หากมีความ
สอดคลองในลักษณะที่บุคลากรมีความผูกพันกับองคการ จะ
สงผลใหการใหบริการกับลูกคาและผูรับบริการมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความสําเร็จขององคการโดยรวม
7. ดานชองทางการสื่อสาร
ความแตกต า งทางด า นอายุ ทํ า ให แ ต ล ะช ว งอายุ มี
รูปแบบการสื่อสารที่แตกตางกัน Salkowitz (2008) สรุป
รูปแบบการสื่อสารของแตละชวงอายุ ดังนี้
ชวงอายุ Baby Boomers ไมชอบการสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมา ดังนัน้ การสือ่ สารกับชวงอายุนม้ี กั เนนการสือ่ สาร
ผานชองทางที่เปนทางการ เชน การประชุม การโทรศัพท
หรืออีเมล โดยใชความสุภาพและนุมนวล
ชวงอายุ Generation X มักชอบการสื่อสารแบบ
ทางการ เห็นคาความถูกตองมากกวาความรูส กึ การสือ่ สารกับ
ผูท อี่ ยูใ นชวงนีจ้ าํ เปนตองสือ่ สารแบบเปนทางการและมีขอ มูล
สนับสนุนที่นาเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารไดทุกชองทาง แต
อยูในกรอบระยะเวลาการทํางาน เนื่องจากชวงอายุนี้มีความ
เปนปจเจก รักความอิสระสูง และใหความสําคัญกับความ
สมดุลของชีวิตงานและชีวิตสวนตัว
ชวงอายุ Generation Y สนใจจะทําเฉพาะสิง่ ทีต่ นชอบ
และเนนผลลัพธมากกวาเนือ้ หาของการสือ่ สาร การสือ่ สารกับ
ช ว งอายุ นี้ ต อ งที่ เ น น การสื่ อ สารอย า งตรงไปตรงมาแบบ
สองทางผานทุกชองทางที่เขาถึงชวงอายุเหลานี้
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แนวทางการบริหารบุคลากรชวงอายุ Generation Y
การที่บุคลากรชวงอายุ Generation Y มีจํานวนมาก
ในองค ก าร ผู บ ริ ห ารจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพราะบุคลากรชวง
อายุนใี้ หความสําคัญกับสิง่ เหลานีอ้ ยูใ นระดับสูง สอดคลองกับ
องคการในยุคการตลาด 3.0 ทีต่ อ งดูแลสังคม ดังนัน้ องคการ
ตองกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม ที่ชัดเจนที่จะมี
สวนรวมในการดูแลสังคม เชน การมีนโยบายใหบุคลากร
ทํางานกิจกรรมเพือ่ สาธารณะ พรอมปรับองคการใหบคุ ลากร
ช ว งอายุ นี้ ส นใจทํ า งานในองค ก าร ตั้ ง แต ก ารออกแบบ
โครงสรางองคการ ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
ระบบการใหรางวัล และระบบการใหอํานาจในการตัดสินใจ
อีกทั้งตองสรางระบบความผูกพันตอองคการ เชน การเปด
โอกาสใหบุคลากรชวงอายุ Generation Y ไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น และรับคําชีแ้ นะในการทํางานอยางไมเปน
ทางการอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการพัฒนาหัวหนางานใหมที กั ษะ
การสอนงาน ทักษะการสรางความสัมพันธ การใหเวลาทํางาน
ทีย่ ดื หยุน การบริหารงานแบบ “พูดแลวทําใหเห็น” หรือพิสจู น
ดวยการกระทํา (Walk The Talk) ทีผ่ บู ริหารหรือหัวหนางาน
ใหความสนใจ สอบถาม พรอมมาทํางานเปนทีมกับบุคลากร
แสดงความเปนหวง และเปนตนแบบที่ดีใหแกทีมงาน มีการ
จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ใหบุคลากรในทุกชวงอายุ
สามารถมีสทิ ธิเ์ ขาถึงเทคโนโลยี มีพนื้ ทีส่ ว นตัว รวมไปถึงพืน้ ที่
ที่สามารถรวมตัวกันทางสังคมได
บทสรุป
องคการการตลาดยุค 3.0 จําเปนตองปรับตัวใหทัน
กับความตองการของผูบ ริโภคทีม่ คี วามตองการเฉพาะตัว และ
ตองรังสรรคประโยชนเพือ่ มนุษยชาติและสังคม ในการบริหาร
บุคลากรทีม่ ชี ว งอายุทหี่ ลากหลาย ผูบ ริหารองคการ นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และนักพัฒนาองคการ สามารถดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบ เชน การกําหนดนโยบายขององคการที่ผูบริหารระดับสูงสุดขององคการตองกําหนดใหเห็นคุณคาใน
มนุษยและคุณคาของความหลากหลายในองคการ โดยระบุ
ในวิสยั ทัศน พันธกิจ หรือกลยุทธองคการ ดานการจัดการตาม
คาดหวังของแตละชวงอายุในดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทํางาน
และดานการสรางวัฒนธรรมองคการ โดยตองกําหนดคานิยม
หลักเพือ่ สะทอนความเปนตัวตนของคนในองคการ และปฏิบตั ิ
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาบุคลากร
หลากหลายชวงอายุ ควรใชกฎการพัฒนาแบบ 70:20:10

เพือ่ ใหตรงกับความตองการขององคการ และของบุคลากรและ
ตองสือ่ สารใหบคุ ลากรแตละชวงอายุเห็นความ ความโดดเดน
ที่แตกตางกัน ที่สามารถสงเสริมซึ่งกันและกัน ดานระบบการ
บริหารผลงานและการจูงใจ ตองใชระบบบริหารผลงานทีเ่ ปน
ระบบในการจูงใจบุคลากรทุกชวงวัย โดยใหรางวัลแบบบุคคล
และทีม พรอมสรางการจูงใจทีมงานผานระบบการชมเชย
และการใหขอ มูลยอนกลับ ดานการจัดทํากลยุทธในการสราง
ความผูกพันตอองคการ ตองสรางปจจัยดานสิ่งแวดลอม

ภายในองคการที่เหมาะสม และดานความผูกพัน รวมถึง
ชองทางการสือ่ สารทีส่ ามารถสือ่ สารไดหลากหลายชองทาง
กับทุกชวงวัย แตควรคํานึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบ
การสื่อสารของแตละชวงอายุ ผูเขียนหวังวาแนวทางที่
นําเสนอดังกลาวจะชวยใหองคการสามารถปรับตัวใหทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการที่มีการ
แขงขันกันอยางเขมขนในอนาคต
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