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บทคัดย่อ

	 ความแตกต่างหลากหลายของมนษุย์ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์มากขึน้	การศกึษาความแตกต่าง
นีมุ้ง่หมายทีจ่ะช่วยให้นกับรหิารสามารถก�าหนดแนวทางการบรหิารเพือ่น�าพาองค์กรให้ไปสูก่ารบรรลจุดุมุง่หมายและสามารถบรหิารบคุคล
ภายในองค์กรให้อยู่อย่างมีความสุขและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยกล่าวถึงความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ	ความแตกต่าง
ด้านอาย	ุและความแตกต่างทางด้านศาสนาและวฒันธรรม		โดยท�าการเปรยีบเทยีบช่วงอายุ	ศาสนา	และวฒันธรรม	อนัส่งผลต่อพฤตกิรรม
และทัศนคติของแต่ละบุคคล		พร้อมแสดงให้เห็นวิธีการบริหารและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความเหมาะสมกับงาน	ซึ่งเรา
จะพบว่าการใช้วิธีการบริหารที่วางบนพื้นฐานของความแตกต่างจะสามารถท�าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและความกระตือรือร้นมากขึ้น		
อกีทัง้การผสมผสานหลากหลายวธิกีารจะช่วยให้เกดิประสทิธผิลทีด่ยีิง่ขึน้อกีด้วยโดยอาจสรปุได้ว่าความแตกต่างของมนษุย์เป็นจดุส�าคญั
ในการก�าหนดพฤติกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์	 ซึ่งการเรียนรู้ความแตกต่างในด้านต่างๆ	 อย่างละเอียดจะยิ่งช่วยให้สามารถก�าหนดวิธีการ
บริหารในการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เหมาะสมต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Abstract

 More than ever before, diversity plays an important role in Human Resource Management.  The study of diversity 
endeavors to help management teams determine effective strategies and utilize those strategies for an organization’s 
success.  Managing diversity properly will create a happy working environment and loyalty among workforce in the diverse 
organization. This article discusses the most obvious differences among people, which are age, religion and culture.  It 
presents the difference in age of each generation, and the comparison of each religion and culture.  Knowing the impact 
of differences in behavior and attitude of the individuals allows management to use strategies for handling a diverse 
workforce properly.   Studies have shown that a management system that values diversity benefits employees by increasing 
satisfaction and motivation on the job. The use of strategies for managing diversity should be implemented in conjunction 
with a series of learning tools that improve workplace productivity, as diversity remains a significant organizational 
challenge.  In summary, the differences in age, religion and culture are a key component to identifying human 
behavior.  Examining diversity from different perspectives is always important, and can improve workplace productivity.

บทน�ำ

	 ในปัจจบุนัแนวความคดิในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการเป็นส่วนหนึง่ของแนวทางพฒันาองค์กร	โดย
แนวความคดิดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรมของมนษุย์ได้รบัความสนใจเพิม่มากขึน้	เพราะมนษุย์เปรยีบเสมอืนกลไกหลกัทีท่�าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	 และด้วยนโยบายก้าวสู่ความเป็นสากลไม่ว่าส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน	 ส่งผลให้หลายองค์กรเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการศึกษา	เทคโนโลยีและแนวความคิดใหม่ๆ	ด้วยเหตุนี้เรา
จึงพบว่าองค์กรในปัจจุบันจะตั้งอยู่บนความหลากหลายของพนักงาน	(Diversity)		ซึ่งความหลากหลายนี้เองที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ก่อให้
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เกดิปัญหาภายในองค์กรทีส่�าคญัหลายประการ	เช่น	การสือ่สาร
ต่างภาษา	 วัฒนธรรมในการด�าเนินชีวิต	 และวิธีการท�างานที่
แตกต่างกนั		เป็นต้น	ปัญหาพืน้ฐานเหล่านีผู้บ้รหิารมกัมองข้าม
ในการเรยีนรู	้และสร้างความเข้าใจเพือ่เตรยีมหาวธิใีนการแก้ไข
ปัญหา	ดังนั้นการบริหารบุคคลภายในองค์กรโดยการท�าให้ทุก
คนสามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายขององค์กรจึงเริ่มได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญยิ่งขึ้น
เป็นล�าดับ		มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายดังกล่าว
ไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรใหญ่และผู้บริหารที่
มีประสบการณ์มักจะเห็นพ้องต้องกันว่าการบริหารความแตก
ต่างและการท�างานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายจะมี
ความซับซ้อนมากกว่าท�างานกับบุคคลที่มีทัศนคติ	คุณค่าและ
บุคลิกภาพในการท�างานที่เหมือนกัน	 แต่ผลประโยชน์ที่ได้คือ
การได้เปรียบในการแข่งขัน	โดยการมอบหมายภาระหน้าที่แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างจะช่วยขยายขีดความ
สามารถในการสร้างสรรค์และยังส่งเสริมการท�างานให้ซึ่งกัน
และกันอีกด้วย”	(Weiss,	1996,	69)		ความแตกต่างในที่นี้ไม่ใช่
เพียงแค่อายุ	 เพศ	 เชื้อชาติ	 ภาษา	สีผิว	 วัฒนธรรม	ศาสนา	
ความเชื่อ	 แต่ยังหมายรวมไปถึงความแตกต่างหลากหลายใน
แต่ละบุคคล	เช่น	พฤติกรรมต่างๆ	อาทิ	การเรียนรู้ช้าหรือเร็ว	
การเปิดรับข่าวสารหรือไม่	 การเชื่อฟังค�าสั่ง	 หรือความชอบ
เฉพาะตัว	เป็นต้น		
	 ทั้งนี้ความหลากหลายดังกล่าวสามารถจ�าแนกให้เห็น
อย่างชดัเจน	ดงัเช่น	แบบจ�าลอง	“Unity	of	Diversity”	(Rosado,	
1999,	8)		ซึ่งได้จ�าแนกความแตกต่างออกเป็น	2	มิติคือ	
	 1.	มิติปฐมภูมิ	 หรือแนวนอน	 (The	primary	 or	
Horizontal)	 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปทางชีววิทยาและความแตกต่างที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	เช่น	อายุ	เพศ	เชื้อชาติ	ชาติ
พนัธุ์	การแสดงออกทางเพศ	และความสามารถทางด้านร่างกาย		
	 2.	มิติทุติยภูมิ	 หรือแนวตั้ง	 (The	 secondary	or	
Vertical)	จะมุง่เน้นในด้านจติวทิยา	สงัคม	ศาสนา	วฒันธรรม	
ภาษา	 การศึกษา	 รูปแบบการเรียนรู้	 เช่น	 คุณค่า	 จริยธรรม	
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม	เป็นต้น	หรืออาจกล่าวได้ว่า	มิติ
ทุติยภูมินั้นจะมุ่งเน้นถึงลักษณะความแตกต่างอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอกของบุคคลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมนั่นเอง			
	 นักบริหารที่ดีต้องรับรู้และค�านึงถึงความแตกต่างทั้ง	2	
มติดิงักล่าว	ซึง่อาจเป็นเหตกุ่อให้เกดิความขดัแย้งทีร่นุแรงและ
ยังเป็นตัวแปรลักษณะพฤติกรรมของแต่ละบุคคล	 เพื่อน�าไป
วางแผนพฒันาศกัยภาพในแต่ละตวับคุลากรให้สามารถท�างาน
ร ่วมกันบนความแตกต ่างพื้นฐานเหล ่านั้นได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ		และบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้	
โดยเราจะกล่าวถึงประเด็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ใน	2	ด้าน	ได้แก่
	 1)	ความแตกต่างทางด้านอายุ	(Age)
	 2)	ความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม	(Religion	
and	Culture)

ภาพที่ 1	แบบจ�าลองมิติความแตกต่าง	(A	Holistic	Model	of	Total	
Quality	Diversity)		
ที่มา: http://www.rosado.net/pdf/Definitions__Diversity_
Training.pdf,	8

1. กำรบริหำรควำมแตกต่ำงด้ำนอำยุ

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในองค์การหนึ่งจะประกอบด้วย
บคุลากรหลายช่วงอายซุึง่ต้องมาท�างานร่วมกนัและมกัจะเกดิความขดั
แย้งระหว่างบุคลากรต่างวัย	 เช่น	 การไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ใน
บุคลากรที่มีอายุมาก	การสื่อสารโดยใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่มอายุ	เป็นต้น	
อาจกล่าวได้ว่าอายนุบัเป็นปัจจยัหลกัทีแ่สดงออกถงึความแตกต่างได้
อย่างชัดเจน	 โดยช่วงวัยที่แตกต่างท�าให้มีลักษณะการท�างาน	 การ
แสดงความคดิเหน็และการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้ถ้านกับรหิาร
ทราบถงึความแตกต่างในแต่ละกลุม่อายุ	ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการเรยีน
รู้		บุคลิกภาพ	พฤติกรรม	ฯลฯ	จะช่วยให้สามารถวางแผนการพัฒนา
คนให้เหมาะสมกับงาน	 การมอบหมายงานได้ตรงกับความถนัดของ
พนักงาน	การสร้างแรงจูงใจต่างๆ	เพื่อดึงดูดใจแก่บุคลากร	อีกทั้งลด
ปัญหาด้านการลาออก	(Turnover)	ทัง้นีเ้ราสามารถแบ่งช่วงอายไุด้เป็น	
4	ช่วงหลักๆ	คือ
 1. Generation B (Baby Boomers Generation)	คือผู้ที่เกิด
ในช่วงปี	พ.ศ.	2489	-	2507	คนในวยันีจ้ะวางแผนชวีติองิกบัการท�างาน	
มกัจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทุม่เทกบัการท�างานอย่างหนกั	เคารพกฎเกณฑ์	
กติกา	 	 โดยมุ่งหวังที่จะมีต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี	 ทุ่มเทและรัก
องค์กร	พยายามสร้างเนื้อสร้างตัว	วางแผนชีวิตหลังการปลดเกษียณ		
ไม่ชอบการเปลีย่นแปลงมากนกั	คนในวยันีม้กัจะชอบท�างานแบบค่อย
เป็นค่อยไปและ	มกัจะมองช่วงวยัอืน่ๆ	ท�างานได้ไม่ดเีท่าตนเองจงึมกั
จะลงมือท�าด้วยตัวเองจนท�าให้งานล้นมือ	 เป็นวัยที่ประหยัดและ
อดออม	 ส่วนใหญ่แล้วจะมีต�าแหน่งหน้าที่การงานในระดับผู้บริหาร	
หัวหน้างาน	เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ	ใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆ	สู้
งาน
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 2. Generation X (Extraordinary Generation)	คือผู้ที่
เกิดในช่วง	พ.ศ.	2508	-	2522	ชอบอะไรง่ายๆ	มีแนวความคิดและ
การท�างานแบบรู้รอบด้านจึงสามารถท�างานได้ตามล�าพัง	 และยัง
สามารถท�างานเป็นส่วนหนึง่ของทมีงานเป็นอย่างด	ีแต่ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก	มีความรับผิดชอบ	มีนิสัยเปิดกว้างพร้อมยอมรับฟังข้อ
ติติงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง	 คนวัยนี้มักให้ความส�าคัญ
สมดลุกนัระหว่างงานและครอบครวั	คอืจะไม่ท�างานหนกั	เลกิงาน
ก็กลับบ้าน	สามารถเรียกกลุ่มนี้ได้อีกอย่างว่า	Baby	Bust	หรือพวก
ยัปปี้	(Yuppie	-	Young	Urban	Professionals)		
 3. Generation Y (Why Generation)	คือผู้ที่เกิดในช่วง
ปี	พ.ศ.	2523	-	2533	ชอบการโต้ตอบและมีความมั่นใจในตัวเอง
สงู	จงึชอบท�างานเพยีงล�าพงั	คาดหวงัในการท�างานสงูในเรือ่งของ
รายได้	 และการเป็นผู้น�า	 ทะเยอทะยาน	 และมักมีแนวความคิด
แบบก้าวกระโดด	 ชอบแสดงออก	 ตัดสินใจเร็ว	 คนวัยนี้มีความ
สามารถในด้านการตดิต่อสือ่สารและท�างานหลายๆ	อย่างในเวลา
เดียวกัน	 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสูง	 ท�างานเป็นทีม	
กล้าซักถาม	ติดเพื่อน	ชอบท�าอะไรหลายๆ	อย่างในเวลาเดียวกัน	
มองโลกในแง่ด	ี คนวัยนี้จะค่อนข้างเบื่องานง่าย	 จึงมีแนวโน้มใน
การเปลี่ยนงานสูง	ชอบการซักถามเพื่อหาเหตุผลก่อนที่จะด�าเนิน
การ	การสร้างสมดลุในชวีติและหน้าทีก่ารงานเป็นสิง่ส�าคญั	(Work	
Life	Balance)		
 4. Generation M  (Millennial Generation)	เป็นผูท้ีเ่กดิ
ในช่วงปี	พ.ศ.	2534	-	2540	มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษ	 ชอบความเป็นอิสระ	 อยากเป็นเจ้าของกิจการ
ขนาดเล็ก	ไม่ชอบการเป็นลูกจ้าง	ในองค์กรที่มีบุคลากรในกลุ่มนี้
จะมีลักษณะที่ชอบคิด	ไม่ชอบการท่องจ�า	ยังไม่มีประสบการณ์ใน
การท�างาน	ชอบการแสดงออก	มัน่ใจในตนเองสงู	ชอบการท�างาน
เป็นทมี	ไม่ชอบการอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์หรอืกฎระเบยีบ	คนในกลุม่
นี้จะชอบแสดงความคิดเห็น		
	 เมือ่เราได้ทราบความแตกต่างของแต่ละช่วงอายแุล้ว	ต้อง
มุ่งในการพัฒนาคนขึ้นมาทดแทนผู้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ	จึงต้อง
มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นให้กับคนรุ่นถัดไป	 การ
บรหิารจ�าเป็นจะต้องวเิคราะห์พฤตกิรรมและมองหาแรงจงูใจหลกั
ของแต่ละช่วงอาย	ุและคดิเสมอว่าในทกุช่วงอายลุ้วนมจีดุแขง็และ
จุดด้อยแตกต่าง	เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงน�าผลที่ได้
มาท�าการวางแผนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติการ	
(สุรพงษ์		มาลี,	2551)	ดังนี้	
 1. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความ
รู้	 ให้พนักงานมีโอกาสในการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง	
นอกเหนอืจากหลกัสตูรทีอ่งค์กรจดัขึน้เป็นประเพณี	(Off	the	Shelf)	
เช่น	 ให้พนักงานวางแผนการพัฒนาตนเองในแต่ละปี	 โดยระบุ
ทักษะที่จ�าเป็นต่อภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 ซึ่งการเปิดโอกาสนี้จะ

ช่วยให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็	และมส่ีวนร่วมในการพฒันา
องค์กร	 พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบนลงล่าง	 ทั้งนี้จะช่วยลด
ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างอายุ	และยังช่วยให้	Gen	Y	และ	Gen	M	
เกิดการเรียนรู ้ประสบการณ์จากการบอกเล่านอกเหนือจาก
ประสบการณ์ตรง
 2. การพัฒนาวิธีการท�างานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับ
ก�าลังคน	งานที่มีความท้าทายจะช่วยให้	Gen	X,	Y	และ	M	ได้
แสดงความสามารถในสภาวการณ์ที่แตกต่าง	 อันหมายถึงการ
หมุนเวียนเปลี่ยนงานจะท�าให้คนทั้ง	3	 ช่วงวัยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย	
ซ�้าซากจ�าเจ	 และยังท�าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ	 และด้วย
เทคโนโลยใีนปัจจบุนัมคีวามทนัสมยัและยดืหยุน่เอือ้ต่อการท�างาน
 3. ก�าหนดสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการท�างานแต่ละหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Competency)	 โดยท�าการวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ในต�าแหน่งงานเดิมและจัดท�าใหม่ให้มีความยืดหยุ่นรองรับ
การเปลี่ยนแปลง	 เมื่อก�าหนดสมรรถนะเรียบร้อยแล้วให้วางแผน
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	
และสมรรถนะในงาน	(Functional	Competency)	โดยก�าหนดให้
พนักงานต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในสมรรถนะพื้นฐาน	
(Threshold	Competency)	เป็นอย่างดี
 4. พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยแนะน�าถ่ายทอดประสบ-
การณ์ให้กับพนักงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 โดย
ค�านึงถึงผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย	เช่น	Gen	X	มี
นสิยัชอบการเรยีนรูแ้ละค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอย่างแท้จรงิ	ส่วน	
Gen	Y	จะเน้นเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่ชื่นชอบ	เป็นต้น
 5. จัดอบรมระดับผู้บริหาร เช่น	ทักษะการเป็นผู้น�า	การ
บรหิารจดัการความขดัแย้ง	การสือ่สารภายในและภายนอกองค์กร	
การสร้างแรงจูงใจและอิทธิพล	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 การ
เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
 6. สร้างบรรยากาศในการท�างานทีม่คีวามยดืหยุน่		เพราะ	
Gen	X,	Y	และ	M	มักชอบท�างานที่มีความเป็นอิสระ	ดังนั้น	เพื่อ
ให้การท�างานบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีว่างไว้	จงึต้องปรบั
เปลีย่นรปูแบบการท�างานทีย่ดืหยุน่มคีวามเป็นอสิระ	ทัง้มอบหมาย
งานตามความถนัด	 เช่น	 บอกทิศทางของเป้าหมายที่ต้องการให้
กับ	Gen	X	และพยายามอธิบายเหตุผลตอบข้อซักถามกับ	Gen	Y	
เป็นต้น
 7. ส่งเสริมให้มีการท�างานเป็นทีม  ให้มีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที	่มีการสื่อสารจากทั้ง	2	ทาง	คือ	ล่างขึ้นบน
และบนลงล่าง	ผู้บริหารจะต้องกล้ารับฟังข้อติติงและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ	พร้อมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 8. สร้างกจิกรรมต่างๆ ภายในองค์กร	เพือ่สร้างความร่วม
มือร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เพราะคนวัย	Gen	Y	
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และ	M	เป็นวยัทีช่อบแสดงออกและการเป็นผูน้�า		ในแต่ละกจิกรรม
ระดับผู้บริหารจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์	
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	เป็นการสร้างความใกล้ชดิและผกูพนั		
ผูบ้รหิารทีด่จีะต้องรูจ้กัการลงไปคลกุฝุน่	หมายความว่าผูบ้รหิารที่
จะได้ใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่ใช่นัง่ท�างานแต่เพยีงทีโ่ต๊ะท�างานเพยีง
อย่างเดียว	 แต่จะต้องยอมลงไปสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน	
พร้อมทั้งยอมรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด
	 แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้น
อยู่กับการเลือกน�ามาปฏิบัติบนพื้นฐานของความเหมาะสมตาม
ลักษณะขององค์กร	 และปัญหาที่ประสบภายในองค์กร	 ทั้งนี้ผู้
บริหารควรรับทราบปัญหาและท�าการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่าง
ละเอยีดถีถ้่วน		เพราะแต่ละองค์กรกย่็อมมปัีญหาในลกัษณะทีแ่ตก
ต่างกนัออกไป		เพือ่น�าผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้มาท�าการหาวถิทีางใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด	 ยกตัวอย่างเช่น	 องค์กร
ขนาดเล็กมีพนักงานจ�านวนค่อนข้างน้อย	โดยมีพนักงาน	1	คนใน
แต่ละต�าแหน่ง	หรือพนักงาน	1	คนอาจท�างานหลากหลายภาระ
หน้าที่	 	 อีกทั้งมีประสบปัญหาคนลาออกจากงานบ่อยครั้ง	 เมื่อผู้
บริหารได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	 ก็อาจเลือกแนวทางในการ
พัฒนาลักษณะการท�างานให้มีความยืดหยุ ่นเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง		การพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง	การส่งเสรมิให้มกีารท�างาน
เป็นทีม	หรือการสร้างกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กร	เป็นต้น

2. กำรบริหำรควำมแตกต่ำงทำงศำสนำและวัฒนธรรม

	 ปัจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของคนในสงัคม
อย่างเด่นชัด		คือศาสนาและวัฒนธรรม	ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิด
และการประพฤติปฏิบัติ	 อีกทั้งยังเป็นกรอบหรือบรรทัดฐานทาง
สังคม	 เรามักจะพบว่าศาสนาและวัฒนธรรมมีอิทธิพลเป็นอย่าง
มากในสงัคมชาวตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่	และมกัจะน�ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการก�าหนดกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับต่างๆ	 ทั้งในด้านของการ
ด�ารงชวีติและการท�างาน	ดงันัน้ผูบ้รหิารจะต้องให้ความส�าคญัและ
ระลกึอยูเ่สมอว่า	การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีข่ดัต่อความเชือ่เป็น
สิ่งที่กระท�าได้ยากและอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
องค์กรอีกด้วย		
 2.1 ศาสนา (Religion)
	 พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	ได้ให้ค�า
นิยามไว้ว่า	ศาสนา	(Religion)	คือ	“ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์
อนัมหีลกัคอื	แสดงก�าเนดิและความสิน้สดุของโลกเป็นต้น	อนัเป็น
ไปในฝ่ายปรมตัถ์ประการหนึง่	แสดงหลกัธรรมเกีย่วกบับญุบาปอนั
เป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่งพร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท�าตาม
ความเห็นหรือตามค�าสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ”
	 เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั	โดยเฉพาะในสงัคมไทย
ที่มีความผูกพันกับศาสนาอย่างแน่นแฟ้น	 ทั้งนี้แต่ละศาสนามี

สัญลักษณ์และค�าสอนเป็นของตนเอง	 อันมีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ		และยังเป็นเครื่อง
มอืในการตดัสนิว่าพฤตกิรรมของบคุคลนัน้ๆ	ถกูต้องหรอืไม่		โดย
ในหลักค�าสอนของแต่ละศาสนาก็จะมุ่งความส�าคัญในเรื่องที่แตก
ต่างกันออกไป	 เช่น	 ศาสนาฮินดูจะมุ่งเน้นเรื่องชนชั้นทางสังคม		
ศาสนาครสิต์มุง่เน้นทีค่ณุค่าของปัจเจกบคุคล	การตดัสนิใจ	ความ
เป็นอิสระ	 ศาสนาพุทธมุ่งเน้นในเรื่องของกรรม	 เป็นต้น	 ใน
ประเทศไทยนั้นมีศาสนาที่ได้รับความนับถือ	 ได้แก่	 ศาสนาพุทธ	
ศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์		ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	และศาสนา
ซิกข์	 ซึ่งในบางศาสนาดังกล่าวยังมีการแยกย่อยเป็นนิกายต่างๆ		
ทัง้นีน้กับรหิารจะต้องศกึษาและมคีวามเข้าใจในความแตกต่างดงั
กล่าว	เพือ่ให้การบรหิารและมอบหมายงานให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่
ขัดต่อหลักค�าสอนของผู้ที่ยึดถือ	 จนเกิดความโต้แย้งหรือการ
ล�าเอียงแตกแยกเกิดขึ้นภายในองค์กร	 ในบางองค์กรได้ให้ความ
ส�าคัญต่อความแตกต่างทางด้านศาสนา	เช่น	ศาสนาอิสลาม	ได้
มีการเตรียมสถานที่เพื่อท�าศาสนกิจให้กับบุคลากรที่เป็นมุสลิม	
หรอืในบางองค์กรจะมกีารจดัตัง้ชมรมเพือ่รวบรวมบคุคลทีย่อมรบั
นับถือในศาสนาเดียวกันมาท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์	เป็นต้น			
 2.2 วัฒนธรรม (Culture)
	 วฒันธรรมมผีูใ้ห้ค�าจ�ากดัความไว้ว่า	“วฒันธรรมเป็นมรดก
สงัคมของพฤตกิรรมมนษุย์ทีไ่ด้สะสมไว้ในอดตี	และได้ตกทอดมา
เป็นสมบัติที่มนุษย์ในปัจจุบันเอามาใช้ในการครองชีวิต”	(ไพบูลย์	
ช่างเรียน,	2532,	10)
	 Tayeb	(1996,	36)	กล่าวว่า	“วัฒนธรรมเป็นส่วนส�าคัญใน
การก�าหนดทัศนคติและพฤติกรรมในสังคมแต่ละกลุ่ม”			
	 อาจสรปุได้ว่าวฒันธรรมเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจาก
สืบต่อกันมาโดยมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดโครงสร้าง	 หน้าที่	
พฤตกิรรม	และกระบวนการท�างานอืน่ๆ	ของบคุคล	โดยวฒันธรรม
จะเข้าไปมีบทบาทในการหล่อหลอมให้บุคคลมีพฤติกรรมไปใน
แนวทางเดียวกันภายในสังคม	 อีกทั้งยังเป็นตัวก�าหนดทัศนคติ	
ความเชื่อและค่านิยมต่างๆ	 ดังนั้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรก็จะมีการก�าหนดโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ในการ
อยู่ร่วมกัน	โดยจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นตัวควบคุมความ
ประพฤติของคนในกลุ่มให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	
	 การบรหิารความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมมหีลากหลาย
วิธีการที่น่าสนใจ	ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของวิธีการกับลักษณะขององค์กรเป็นส�าคัญ	เช่น
	 1)	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	(Organizational	culture)	
ที่มีความยืดหยุ ่นต่อวัฒนธรรมต่างๆ	 วัฒนธรรมองค์กรคือ
พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังหรือสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตาม	
ทัง้นีผู้บ้รหิารงานบคุคลจะต้องค�านงึถงึความส�าคญัและควรศกึษา
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ถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติทั้งทางด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ	(Material	culture)	ได้แก่	เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีต่างๆ	รวมทั้งวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ	(Non-material	culture)	เช่น	ความเชื่อถือ	ค่านิยม	และพิธีกรรมต่างๆ	(ไพบูรณ์	ช่าง
เรียน,	2532,	40)	 โดยท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ	 และมองหาจุดเด่นของ
วัฒนธรรม	ยกตัวอย่างเช่น		เราพบว่าพนักงานชาวญี่ปุ่นมีข้อเด่นคือ	ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีครบวงจร	ความร่วมมือร่วมใจ
กนั	โดยเปรยีบเทยีบกบัชาวเยอรมนัทีม่ข้ีอได้เปรยีบในเรือ่งระบบการบรหิารและปฏบิตังิาน	ผูบ้รหิารองค์กรจะต้องน�าข้อดขีองทัง้	2	ชนชาติ
น�ามารวมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กร	
	 2)	เปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละเชื้อชาติได้แลกเปลี่ยนอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะและวัฒนธรรมของเชื้อชาติตน	 	 เพื่อให้เกิด
การเรยีนรูว้ฒันธรรมซึง่กนัและกนั	ทัง้นีอ้งค์กรอาจจะจดัแบ่งเวลาในการเปิดโอกาสให้พนกังานได้ศกึษาเรยีนรูท้ัง้ในด้านเทคโนโลยี	ทกัษะ
การบริหาร	รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการบริหารของชนชาติอื่นๆ	รวมทั้งมีกิจกรรมให้ท�าร่วมกันเป็นทีม
	 3)	จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรต่างชาติ		พร้อมกับสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นกันเองในการขอความช่วยเหลือ	โดยการที่คนในประเทศจะต้องยอมรับและเข้าใจ		อีกทั้งพึงระลึกว่าบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่ต่าง
วัฒนธรรมย่อมเกิดความเครียดและความสับสน
	 4)	องค์กรระดบันานาชาตหิลายแห่งเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการบรหิารความแตกต่างทางวฒันธรรม	และได้วางแผนแก้ไขปัญหา
เพือ่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั		ดงัเช่น	การจดัให้พนกังานเข้าร่วมการอบรมหลกัสตูรเฉพาะขององค์กรทีใ่ช้กบับรษิทัเครอืข่ายในแต่ละ
ประเทศ	 โดยจะเรียนรู้วิธีการบริหารงาน	 วัฒนธรรมองค์กรและหลักการปฏิบัติงานต่างๆ	 หรือการส่งพนักงานไปเรียนรู้งานยังประเทศ
ต้นแบบ	เป็นต้น
	 ทั้งนี้การมองเห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมยังสามารถท�าให้ผู้บริหารงานบุคคลรู้ถึงข้อเด่นและข้อด้อยของบุคลากรแต่ละเชื้อ
ชาติ	อันจะช่วยให้การมอบหมายงานตามต�าแหน่งหน้าที่เป็นไปอย่างเหมาะสม		และสามารถที่จะน�าข้อด้อยที่พบไปด�าเนินการวางแผน
วิธีการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป

ตารางที่ 1	แสดงผลกระทบของวัฒนธรรมกับการบริหารเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และไทย	

 ประเทศ แนวทางการบริหาร ผลดีและผลเสีย
 
	สหรัฐอเมริกา	 -	ให้สิทธิเสรีภาพแก่พนักงานโดยยอมรับว่า	 -	 ขั้นตอนของการตัดสินใจต่างๆ	จะค่อนข้างเร็ว	แต่ขั้นตอน		
		 	 พนักงานแต่ละคนเป็นระบบมนุษย์ที่ซับซ้อน	 	 ของการด�าเนินการจะช้า	
		 	 ยากต่อความเข้าใจ	จึงต้องใช้วิธีการปรับตัว	 -	 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการรวมตัวกันของหลาย	
		 	 เจรจาต่อรอง	ชักชวน	และประนีประนอมกับ	 	 เชื้อชาติท�าให้มีค่านิยมที่รักเสรี	ไม่ผูกพันตัวเองต่อองค์กร
		 	 พนักงาน	หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับระบบ	 	 แต่คนอเมริกันมีจริยธรรมที่ในการท�างาน	(Work	Ethics)
		 	 การปกครองแบบประชาธิปไตย	ทัศนคติและ	 	 ที่ไม่ดูถูกงาน	ซึ่งเป็นทัศนคติที่มีพื้นฐานมาจากศาสนา
		 	 ค่านิยมของสังคมอเมริกัน	 	 โปรเตสแตนต์
		 	 	 -	 มคีวามสามารถในการท�างานเป็นทมี	ชอบแสดงความคดิเหน็
 
	ญี่ปุ่น	 -	ใช้การบริหารในรูปแบบการยอมปฏิบัติตาม	 -	 ขั้นตอนในการตัดสินใจค่อนข้างช้าเพราะจะใช้ระบบของการ
		 	 อย่างเข้มงวดในสังคม		หลักการดังกล่าวอยู่	 	 ปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ	โดยให้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
		 	 ภายใต้ทัศนคติและค่านิยมของประชาชน	 	 แต่เมื่ออยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติการจะรวดเร็วเพราะยึดถือ
		 	 เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	 	 เสียงส่วนใหญ่แล้ว
		 	 	 -	 ประชาชนมีความผูกพันในสังคมอย่างเหนียวแน่น	และยินดี
		 	 	 	 เสียสละเพื่อชาติ	สืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	
		 	 	 	 ทั้งนีญ้ีปุ่น่ได้น�าวฒันธรรม	ทศันคต	ิค่านยิมและความเชือ่ต่างๆ	
		 	 	 	 มาประยุกต์ในใช้กับการบริหารและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
		 	 	 	 สภาพปัจจุบัน
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