
10 สุขภาพคนไทย 2559

1 ท�ความรู้จักคนต่างรุ่นต่าง “เจเนอเรชัน”
ปัจจุบันประชากรโลกประกอบด้วยเจนวายสูงที่สุดที่ร้อยละ 39 ตามด้วยเจนเอกซ ์
ที่ร้อยละ 27

ประสบการณ์ในวยัเดก็มผีลส�าคญัในการหล่อหลอมวธิคีดิ โลกทศัน์ ค่านยิม มมุมองต่อสงัคม และการใช้ชวีติ 
ของคนในรุ่นนั้น คนที่เกิดในสมัยเดียวกันจึงมีอุปนิสัยบางอย่างคล้ายคลึงกัน

สังคมทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายอายุ คน
แต่ละกลุ่มอายุหรือแต่ละรุ่นมักมีลักษณะที่แตกต่างกันไป 
ความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มอายุนั้นไม่ได้เกิดจากวัยที่
แตกต่างกันเพยีงอย่างเดยีว หากแต่เป็นความแตกต่างทีเ่กดิ
จาก “รุ่น” หรือ “เจเนอเรชัน” ที่ต่างกัน กล่าวคือ คนที่เกิด
ในยุคที่ต่างกันจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้คนทีเ่กดิและเติบโต
มาต่างยุคต่างสมัยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป 

ทฤษฎเีจเนอเรชัน เป็นทฤษฎีทีใ่ช้อธบิายความแตกต่าง 
ของคนต่างรุ่น โดยแบ่งเจเนอเรชันตามช่วงปีเกิด ทฤษฎี 
เจเนอเรชนัประกอบด้วย 4 รุน่หลกั ได้แก่ ไซเลนต์เจเนอเรชนั  
เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวาย โดย
ปัจจุบันคนเจนวายมีสัดส่วนสูงท่ีสุด คือร้อยละ 39 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด ตามด้วยเจนเอกซ์ที่ร ้อยละ 27 
ประเทศที่รายได้สูงมีสัดส่วนเจนวายน้อยเม่ือเปรียบเทียบ 
กับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต�่า ซึ่งสะท้อนถึง
โครงสร้างอายุประชากรของแต่ละประเทศ

เจเนอเรชัน ปี พ.ศ. เกิด เหตุการณ์ส�คัญ คุณลักษณะ นิสัย การให้คุณค่า

ไซเลนต์เจน 
Silent 

Generation
2468-2485

เศรษฐกิจโลกตกต�่า 
สงครามโลก

ชอบความเป็นระเบียบแบบแผน  
ไม่ชอบความเสี่ยง อนุรักษ์นิยม

เบบี้บูมเมอร์ 
Baby Boomer 2486-2503

สงครามโลกสิ้นสุด 
ยุคฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจ 

การเกดิเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็

ทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างาน สู้งาน อดทน  
ชอบงานที่มีความมั่นคง มีความภักดีต่อองค์กร  

ให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่พลเมือง

เจนเอกซ์  
Generation X 2504-2524

เศรษฐกิจของโลกเริ่มมั่งคั่ง 
ผู้หญิงออกท�างานมากขึ้น 

วัฒนธรรมสมัยใหม่ 
เริ่มเฟื่องฟู

ไม่ชอบความเป็นทางการ ให้ความส�าคัญกับสมดุลชีวิต  
มีความคิดสร้างสรรค์ แต่งงานช้าลง อยากท�างานที่มีความ

อิสระ อยากเป็นนายตัวเองมากกว่าการท�างานในบริษัทใหญ่  
ชอบงานที่ท้าทายและได้ความรู้ใหม่ๆ งานที่ใช้ทักษะ 

หลากหลาย ชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัคร 
มากกว่าการท�าหน้าที่พลเมือง

เจนวาย  
Generation Y 2525-2548

ยคุก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะ

อินเทอร์เน็ต

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท�าหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน  
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี มุ่งมั่น 

แต่ไม่ค่อยมีความอดทน ท�างานเป็นทีมเก่ง ไม่ชอบเสี่ยง  
ไม่ได้แสวงหาความแปลกแหวกแนวเท่าเจนเอกซ์ 

ที่มา: ปรับจาก Strauss & Howe, 2007

เจเนอเรชันหลักในปัจจุบัน
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1112 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

 กอนไซเลนตเจน

 ไซเลนตเจน

 เบบี้บูมเมอร

 เจนเอกซ

 เจนวาย

 หลังเจนวาย

0.2 0.6 0.1 0.0

ประชากรโลกในแตละเจเนอเรชัน

ที่มา: World Population Prospects: The 2015 Revision, United Nations

โลก ประเทศ
รายไดสูง

ประเทศรายได
ปานกลาง

ประเทศ
รายไดต่ำ
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แตละเจเนอเรชันมองตัวเองอยางไร

ที่มา: ปรับจาก BCG U.S. Millennial Supplemental Consumer Sentiment Survey, 2013

เจนวาย

เบบ้ี
บูมเมอรเจนเอกซ

ทันสมัย
รักสบาย

ชอบความเสี่ยง
เปนตัวของตัวเอง

หยิ่ง
มีอารมณขัน
ชางประชดประชัน
เอาตัวเองเปนศูนยกลาง

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
มีความหลากหลาย
มีความเปนปจเจก

สรางสรรค
นวัตกรรมใหม

ฉลาด
เปดกวาง

มีการศึกษา
ใสใจสิ่งแวดลอม

ใสใจสุขภาพ

ไมเสแสรง รับผิดชอบ
ทะเยอทะยาน

ประสบความสำเร็จ
ระมัดระวัง
ทำงานหนัก

มีสมดุล
ไมเพอฝน

มีจริยธรรม
เคารพผูอื่น
เครงศาสนา

มองโลกในแงบวก
เปนผูให

ชอบหวนถึงอดีต

เปนนักลงทุน
เปนผูประกอบธุรกิจ

เจเนอเรชันอื่นๆ ในปัจจุบัน

เจเนอเรชัน ลักษณะนิสัย

เจนแซด  
Generation Z

เป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวและต่อเนื่องจากเจนวาย เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  
มีมือถือหรือแท็บเล็ตใช้ตั้งแต่เด็ก ไม่รู้จักโลกที่ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี เกิดมาในช่วงเศรษฐกิจ 

เริ่มถดถอย มีการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างครัวเรือน เรียนมากขึ้น อยู่ในร่มมากขึ้น พฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ มากขึ้น

เจนแอลฟ่า  
Generation Alpha

เกิดหลังเจนแซด เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี มีความคุ้นชินกับอุปกรณ์เหล่านี้ 
ตั้งแต่เล็ก เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “digital natives” โดยในบางการศึกษา 

ก�าหนดปีเริ่มต้นของเจนแอลฟา คือ ปีที่ไอแพด (iPad) เริ่มจ�าหน่ายเป็นปีแรก 2553

เจนซี
Generation C

เป็นเจเนอเรชันที่ไม่ได้แบ่งตามช่วงปีเกิด  
แต่แบ่งตามลักษณะนิสัยที่ต้องมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา 

หมายเหตุ: ปีเกิดของเจเนอเรชันอื่นนี้ถูกก�าหนดค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา

การเติบโตมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท�าให้
แต่ละเจเนอเรชันมีลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน เบบี้บูมเมอร์
เกิดมาในยุคที่สงครามโลกเพิ่งจบสิ้น สังคมอยู่ในยุคก่อร่าง
สร้างตวั เบบีบู้มเมอร์จงึมนิีสยัสูง้าน อดทน ทุ่มเทกบัการงาน 
ซึ่งแตกต่างกับเจนเอกซ์และเจนวายที่ เกิดมาในยุคที่
เศรษฐกิจกลับมารุ่งเรืองแล้ว จึงเป็นรุ่นท่ีให้ความส�าคัญกับ
การท�างานในมิติท่ีหลากหลายขึ้น เช่น การได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การมีอิสระ หรือความท้าทาย 

ทฤษฎีเจเนอเรชันเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก โดย
เฉพาะในแวดวงการตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรต่างๆ เพือ่เข้าใจถงึแรงจงูใจและพฤตกิรรมของคน
แต่ละรุ่น นอกจากเจเนอเรชันหลักทั้งสี่ที่ได้น�าเสนอมาข้าง
ต้นแล้ว ปัจจบุนัมกีารจดักลุม่เจเนอเรชนัทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันที่ตามหลังเจนวาย
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