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ช่องว่างระหว่างวัยในการท างาน 

 
 

หน่ึงในสาเหตุของความเครียดในท่ีท างาน 

      คือการท่ีคนหลายรุ่น หลายวยั หลายความคิด ต้องมาท างานร่วมกนั ความแตกตา่ง
ระหวา่งเลขวยัท่ีสมัพนัธ์กบัเลขไมล์ของประสบการณ์ มกัน ามาซึง่ความไมเ่ข้าใจกนั..จนก่อตวัเป็น
ความขดัแย้งในท่ีสดุ บางทีความแตกตา่ง คือ กญุแจแหง่ความส าเร็จ เพียงขอเปิดใจท าความรู้จกั
คนแตล่ะรุ่น ให้ลกึซึง้ก็จะได้พบโลกใบใหมท่ี่งดงาม หลากหลาย และหากเลือกท่ีจะส่ือสารได้อยา่ง
ถกูชอ่งถกูกลุม่ก็อาจจะได้อะไรใหม ่ๆ คาดไมถ่ึง ใครเป็นใครในท่ีท างาน เราจะแบง่รุ่นของ
คนท างานในท่ีท างานให้ชดั ๆ ก่อน โดยจ าแนกจากช่วงปีเกิด ซึง่จะสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ในชว่ง
เตบิโต ท าให้เห็นยคุสมยัท่ีหลอ่หลอมความคดิของพวกเขาได้ชดัเจนขึน้  
 
กลุ่มลายคราม : คนที่เกิดก่อนปี 2498  
ลายคราม...ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษา หรือเป็นพนกังานวยัใกล้เกษียณ คน
กลุม่นีจ้ะมีผู้คนนบัหน้าถือตามากมาย อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์การท างานอนัยาวนานของ
พวกเขานัน่เอง คนกลุ่มนีจ้ะเกิดก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 จะยุติ จงึเตบิโตมาทา่มกลางสภาพ
บ้านเมืองท่ีมีทรัพยากรท่ีจ ากดั ท าให้รู้จกัคณุคา่ของเงิน มกัมีคณุลกัษณะท่ีมัน่คงเช่ือใจได้ สู้งาน
หนกั ใช้จา่ยอย่างรู้คิด และภกัดีตอ่องค์กรสงู  
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กลุ่ม Baby Boom: คนท่ีเกิดช่วงปี 2499 – 2507  
หลงัสงครามยตุิ ประเทศเข้าสูค่วามสงบ การรณรงค์คมุก าเนิดยงัไมแ่พร่หลาย จงึเกิดพลเมืองตวั
น้อย ๆ ขึน้มากมาย Baby Boomเตบิโตขึน้มาทา่มกลางความเปล่ียนแปลง และแขง่ขนักบัคนวยั
เดียวกนัเพ่ือให้ได้งาน ยิ่งเม่ือประเทศก าลงัพฒันาเพื่อก้าวไปสูย่คุความเป็นอตุสาหกรรม Baby 
Boom ก็ยิ่งจ าเป็นต้องท างานหนกัมากขึน้ เตม็เหยียดวนัละ 8 ชัว่โมง 6 วนัตอ่สปัดาห์  ลูกจ้าง 
Baby Boom มักเคยชินต่อการพสูิจน์ตัวเอง เพื่อให้นายจ้างยอมรับในศักยภาพ การจะก้าว
ไปสูต่ าแหนง่ใหญ่นัน้ต้องใช้เวลาและแรงผลกัดนัอยา่งสงู  
 
กลุ่ม Generation–X: คนท่ีเกิดช่วงปี 2508 – 2523  
Generation–X ลืมตาดโูลกในชว่งเวลาท่ีมนษุยชาตสิง่ยานอวกาศออกไปนอกโลกได้ส าเร็จ ของ
เลน่สดุฮิตของเด็กรุ่นจงึไมใ่ชม้่าโยก หรือตุ๊กตาหมีอีกตอ่ไป แตเ่ป็นวิดีโอเกม เกมกด และ 
Walkman พวกเขาเตบิโตมาในยุครอยต่อของ Analog กับ Digital อยูท่่ามกลางเทคโนโลยีท่ี
สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ทวา่ท่ีสงัคมเปล่ียนแปลงในทางวตัถนีุ ้กลบัท าให้สถาบนัครอบครัว
สัน่คลอน ความภกัดีตอ่องค์กรของคนรุ่นนีจ้งึคลายลงมาก น ามาสู่การลาออก และเปล่ียนงานเป็น
วา่เลน่  ไม่แปลกที่ชาว Baby Boom ผู้ไมเ่คยเก่ียงท่ีจะท าโอทีจนดกึด่ืนจะอึง้ท่ีชาว Generation–
X ปฏิเสธการท างานลว่งเวลา หรือลาออกไปหางานใหม่หน้าตาเฉยหากไมพ่อใจ ทัง้นีเ้พราะ 
Generation–X เช่ือวา่งานไมใ่ชท่กุสิ่งทกุอยา่งของชีวิต  
 
กลุ่ม Millennium: คนท่ีเกิดปี 2524 เป็นต้นมา  
Millennium คือ กลุม่คนท างานหน้าใหมไ่ฟแรง แตย่งัอ่อนตอ่ประสบการณ์ บางคนอาจยงัเรียนไม่
จบเสียด้วยซ า้ หรือบางคนมีแผนท่ีจะเรียนตอ่ ชาว Millennium โตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์และ
โทรศพัท์มือถือ รวมถึงระบบการศกึษาท่ีเร่ิมให้ความส าคญักบัการคิดมากกวา่การท่องจ า  ชาว 
Millennium จะมีพอ่แมท่ี่มีความรู้สงู จงึให้การสนบัสนนุให้ Millennium ได้เสริมทกัษะด้านตา่ง ๆ 
ตัง้แตเ่ดก็ ฉะนัน้ Millennium จงึชอบแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสงู และสนกุกบัการ
ท างานเป็นทีม ไมช่อบอยูใ่นกรอบ และไมช่อบเง่ือนไข  ในขณะท่ี ชาว Generation-X เปล่ียนงาน
ครัง้ท่ี 12 เพ่ือเป็นผู้บริหารระดบัสงูกินเงินเดือนเรือนแสน แตช่าว Millennium จะลาออกไปเร่ิม
ธุรกิจเล็ก ๆ ของตวัเอง  
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สลายช่องว่างสร้างความเข้าใจ  
เม่ือเข้าใจอยา่งทอ่งแท้แล้วว่า ใครมีคา่นิยมในชีวิตอย่างไร ใคร ๆ ก็สามารถสร้างสะพานข้าม
ชอ่งวา่ง เพ่ือข้ามไปหากนัได้  
สตูรสร้างสะพานข้ามช่องวา่ระหวา่งวยัมีอยู ่3 ขัน้ตอน  
1. เข้าใจถึงความแตกตา่ง ยอมรับว่าคนเราถกูหลอ่หลอมมาไมเ่หมือนกนั คนท่ีมีความเช่ือ หรือ
ทศันคติตอ่ชีวิตไมเ่หมือนคณุ เขาไมใ่ชค่นไมดี่เสมอไป  
2. ช่ืนชมจดุดี แทนท่ีจะตอ่ต้าน ให้เราลองมองหาจดุเดน่ของคนในแตล่ะกลุม่ให้พบ  
3. บริหารความแตกตา่ง เปล่ียนวิธีการส่ือสารให้เข้าถึงคนแตล่ะกลุม่ท่ีเราต้องท างานด้วย  
 
ท างานกับกลุ่มลายคราม  
จงให้เกียรตแิละให้ความเคารพอยา่งสงูตอ่พวกเขา เม่ือคณุให้เกียรตผิู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะให้เกียรติ
คณุ แล้วถ้าบงัเอิญคณุมีต าแหนง่สงูกวา่พวกเขา จงแสดงความช่ืนชมตอ่เขาในด้านการ เป็นเสา
หลกัขององค์การ และจงรับฟังเม่ือพวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีต การตอ่สู้  ความพากเพียร
ในการท างานจน ผา่นพ้นความยากล าบากมาได้ เพราะสิ่งนัน้คือ สิ่งท่ีคนรุ่นหลงัไมมี่ และไมรู้่จกั 
อยา่มองวา่..กลุม่ลายครามคือ หมาลา่เนือ้ไมมี่ท่ีไป แตก่ารท่ีพวกเขาท างานอยูจ่นถึงวยัเกษียณนัน้ 
เป็นเพราะพวกเขา เช่ือในคณุคา่ของความมัน่คง และถือความซ่ือสตัย์เป็นท่ีสดุ  
 
ท างานกับกลุ่ม Baby Boom  
จงแสดงความนับถือ รับฟัง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Baby Boom แล้วพยายาม
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไมว่า่คณุจะเก่งกาจแคไ่หน หรือคณุจะประสบความส าเร็จเพียงใด คณุก็
ยงัต้องเรียนรู้อยูเ่สมอ อยา่แสดงออกวา่การท างานหนกั คือ การถกูเอาเปรียบ เพราะ Baby Boom 
ให้ความส าคญัตอ่หลกัการท างาน ยึดถือวฒันธรรมองค์การ และเห็นคณุคา่ตอ่การท างานอยา่ง
ทุม่เท หากต้องท างานในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนาน ซึง่บริหารงานโดย Baby 
Boom ควรพยายามเรียนรู้วฒันธรรมองค์กรเสียก่อนวา่มีการเจริญเติบโตมาอยา่งไร ก่อนท่ีจะ
เสนอความคิดริเร่ิมเพ่ือการเปล่ียนแปลงใด ๆ แก่ Baby Boom  
 
ท างานกับกลุ่ม Generation–X  
ต้องพดูให้กระชบั ชดัเจนและไมอ้่อมค้อม เพราะ Generation–X ชอบความตรงไปตรงมา คณุ
สามารถใช้ Email กลบัคนกลุม่นีไ้ด้ หากคณุสามารถส่ือสารได้ใจความและตรงเป้าหมาย หากเป็น
เร่ืองใหญ่จริง ๆ ควรพดูตอ่หน้าเพราะ Generation–X ไมช่อบถกูบงการ ผู้ใหญ่แคใ่ห้นโยบายกว้าง 
ๆ เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ปัญหาเองจะดีท่ีสดุ  
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สว่น Baby Boom ควรลดความคาดหวงัตอ่ Generation–X ในการท างานหนกั อยา่งหนกัโดยไมมี่
วนัหยดุ หรือก้าวไปอยา่งช้า ๆ อย่างรุ่นตน เพราะ Generation–X ต้องการชีวิตท่ีสมดลุ ไมช่อบการ
อยูต่ิดท่ี  
 
ท างานกับกลุ่ม Millennium  
ลองท้าทายพวกเขาด้วยภารกิจใหม ่ๆ Millennium จะชอบความเป็นคนส าคญั การเพิ่มความ
รับผิดชอบ เสมือนการให้ค าชม จงเปิดโอกาสให้ Millennium ได้แสดงความคิดเห็นของเขา เหน็
พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงในทีม ผู้ใหญ่ท่ียอมรับความคิดเขา ก็จะได้รับการยอมรับจากพวกเขา
เชน่กนั Millennium ชอบให้คณุแสดงออกตอ่สิ่งท่ีพวกเขาท าทกุขณะจิต เพราะความรู้สึกและ
ความคิดเหน็ของเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อพวกเขามาก  
 
แค่เข้าใจ..ทุกอย่างก็ลงตัว  

ขอขอบคุณเนือ้หาข่าว คุณภาพดี โดย: หนงัสือพิมพ์ดาราเดล่ี 

 


