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คุณลักษณะของ Generation Z 
 ความแตกต่างระหว่าง Generation มีอิทธิพลต่อความเชื่อและ

ความคาดหวังของผู้เรียน รวมถึงวิธีการเรียนรู้และการรับรู้บทบาทของ

ผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนในแต่ละ Generation มีลักษณะเฉพาะที่มี

อิทธิพลต่อพลวัตทางการศึกษาและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

(Eberly Center for Teaching Excellence & Educational Innovation, 

Carnegie Mellon University, 2015) แล้วสำหรับผู้เรียนที่เราเรียกว่า

ผู้เรียน Generation Z (Gen Z) ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและ

อปุกรณอ์าํนวยความสะดวก เราจะจดัการเรยีนรูส้ำหรบัผูเ้รยีน Gen Z อยา่งไร 
  

 Generation Z หรือ “Gen Z” คำนิยามของคนที่เกิดหลังปี 

พ.ศ.2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้วก็คือ วัยเยาวชนนั่นเอง กลุ่ม Gen Z 

จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่ งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม 

มีความสามารถในการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้

รวดเร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่ง

ทีเ่ยาวชนรุน่นีแ้ตกตา่งจาก Generation อืน่ ๆ ในชว่งอายเุดยีวกนักค็อื พวกเขา

จะเห็นภาพที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่อาจจะมี

พอ่ออกไปทำงานคนเดยีว ดว้ยเหตผุลนีเ้ยาวชน Gen Z หลาย ๆ คน จงึไดร้บั

การเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง และเนื่องจากเกิดมาในยุค

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เยาวชนในยคุนีอ้าจจะจนิตนาการไมอ่อกเลยวา่ โลกที่ไม่มี
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อินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่ได้อย่างไร (สถาบัน The Act., 2560; ทีมเศรษฐกิจ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)   

 จากบทความ Personality Traits of Thai Gen Z Undergraduates: 

Challenges in the EFL Classroom? (Sriprom, Rungswang, Sukwitthayakul, 

& Chansri, 2019: p.170-172) ได้อธิบายคุณลักษณะของ Gen Z 

ไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

 1. เปน็ผูป้ระกอบการและนวตักรรม(Entrepreneurship and 

innovation) Gen Z มีความระมัดระวังทางการเงินมากกว่าเมื่อเทียบกับ 

Millennial Generation คนรุน่นีรู้จ้กัหาเงนิผา่น YouTube แอปพลเิคชัน่บนมอืถอื 

Facebook และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ 

 2. นักวิจารณ์(Criticizer) Gen Z มีแนวโน้มที่จะพิจารณา

ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่าง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่าง

เปดิเผยหรอืแสดงความไมเ่หน็ดว้ยบอ่ยครัง้โดยปราศจากการตดัสนิ ลกัษณะนี้

อาจสง่ผลใหพ้วก Gen Z เปน็คนใจรอ้น ไมค่อ่ยเชือ่ฟงั และตอ้งการการตอบสนอง

ความพงึพอใจในทนัท ี

 3. ช่วงความสนใจสั้น (Short attention span) ลักษณะนี้

เห็นได้ชัดใน Gen Z เนื่องจากพวกเขาเติบโตขึ้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตและ

รับรู้โลกจากภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต จึงทำให้คนรุ่นนี้เมื่อเทียบกับ

คนรุน่อืน่จงึมขีอ้จำกดัในชว่งความสนใจ ดงันัน้“การทำใหเ้ขา้ใจงา่ยและเขา้ถงึ

ประเดน็” จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างข้อมูลหรือข้อความสำหรับคนยุคนี้   
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 4. ต้องการความพึงพอใจทันที (Instant gratification) 

การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆตลอดเวลาสามารถ

ทำให้ Gen Z คาดหวังความพึงพอใจในทันทีและกลายเป็นผู้ที่แยกตัวออก

จากสงัคม และอาจรูส้กึเจบ็ปวดหรอืทอ้แทจ้ากเนือ้หาหรอืการสือ่สารทีไ่ดร้บัรู ้

ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาทางจิตวิทยาที่เรียกว่า “โรคสมาธิสั้น (Attention 

deficit hyperactivity disorder: ADHD)”   

 5. ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) Gen Z มี

แนวโน้มที่จะทำงานหลายอย่างได้ดีในเวลาเดียวกันเนื่องจากวิถีชีวิตของ

พวกเขาที่ฝังอยู่ในสื่อและการสื่อสาร การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีและ

แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางสามารถนำไปสู่การขยายตัวของ

พฤติกรรมการทำงานหลายอย่างพร้อมกันในกลุ่มคน Gen Z โดยที่สามารถ

ผสมผสานตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีสลับกับการทำงาน 

 6. ขาดการทำงานรว่มกนั (Lack of collaboration) Gen Z 

ชอบทำงานคนเดียว แม้ว่าพวกเขาจะดูฉลาดกว่า กำกับตนเองได้มากกว่า 

และเรว็กวา่ในแงข่องการประมวลผลขอ้มลูเมือ่เทยีบกบัรุน่กอ่น ๆ แตพ่วกเขา

อาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีม   

 7. การขาดทกัษะในการสือ่สาร (Lack of communication 

skills) ดว้ยเทคโนโลยขีัน้สงูทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ตวัเชือ่มปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล

ทำให้ Gen Z คุ้นเคยกับการมีเครือข่ายมากกว่าจะฝังตัวอยู่ในกลุ่มทางสังคม 

สิง่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะทำใหก้ารสือ่สารแบบ face-to-face ในกลุม่ Gen Z ลดลง 
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นอกจากนั้นยังถูกวิจารณ์ว่ามีทักษะการเขียนที่ไม่ดีเนื่องจากพวกเขา

เติบโตมาในยุคของการเขียนผ่านโซเชียลมีเดีย   

 8. ความภักดีและความใจกว้าง (Loyalty and open-

mindedness) ลกัษณะของ Gen Z จากการศกึษาของ Seemiller และ Grace 

พบว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะซื่อสัตย์ต่อเพื่อน มีน้ำใจต่อผู้อื่นและต่อ

ประเด็นทางสังคม พวกเขายังเปิดใจรับความแตกต่างและชอบที่จะคงไว้ซึ่ง

ความประทับใจในตัวเอง 

การที ่ Gen Z เกดิมาพรอ้มกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอ จนถกูเรยีกวา่

เป็นเด็กยุคดิจิทัล เป็นยุคที่เด็กทั่วโลกมีอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน 

เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว 

เกดิการยอมรบัและเรยีนรูว้ฒันธรรมทีห่ลากหลายทัง้ในเรือ่งภาษาและเชือ้ชาต ิ

เกิดความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ความต้องการ และลักษณะนิสัยที่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั  Gen Z มทีกัษะในการสือ่สารคอ่นขา้งตำ่ เนือ่งจากมพีฤตกิรรม

การเรียนรู้และศึกษาทุกข้อสงสัยผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าการพูดคุยสื่อสาร

กับคนรอบข้าง เด็กรุ่นนี้เป็นมนุษย์ข้อมูลและสถิติ มีนิสัยติดโลกออนไลน์ 

ทาํใหก้ารรบัขา่วสารเปน็ไปอยา่งทนัทว่งท ี สง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมคดิเรว็ทาํเรว็ 

ไม่ชอบการรอคอย ก่อนทําอะไรต้องหาข้อมูลออนไลน์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ

ผดิพลาดใหม้ากทีส่ดุ ตอ้งการคาํอธบิายมาก ตอ้งการเหตผุล รูส้กึวา่ตอ้งเขา้ใจ

กับทุกเรื่องในชีวิต ต้องการมีส่วนร่วมในครอบครัว และต้องการตัดสินใจใน

ชีวิตตนเอง   
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 Gen Z มดีเีอน็เอของการสรา้งตวัดว้ยตนเอง (Entrepreneur DNA) 

ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย และกระแส

ออนไลน์ที่เน้นการสร้างผลงานร่วม (Crowdsourcing) วัยรุ่น Gen Z จึงมี

ความนึกฝันที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง เชื่อการปูทางสร้างประสบการณ์ทํางาน

ของตนเอง โดยนยิมเริม่ทาํงานตัง้แตย่งัเรยีนไมจ่บ มคีวามเปน็ตวัของตวัเองสงู 

ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เห็น ต้องการออกไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อสร้างตัวตนของตนเอง 

คติในการทํางานของ Gen Z ที่สําคัญคือ ความโปร่งใส ความยืดหยุ่น 

ความมีอิสระ และการพึ่งพาตนเองในการทํางาน มีความรู้สึกว่าความคิดเห็น

ของตัวเองควรได้รับการรับฟัง 

มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของ Generation Z   

 ผู้เรียน Gen Z มองว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ

สว่นบคุคลและความสำเรจ็ทางสงัคม พวกเขามจีติวญิญาณของการเปน็ผูป้ระกอบการ

มากขึน้ และตอ้งการทีจ่ะสรา้งเสน้ทางของตวัเอง (Schawbel, 2014; Barley, 2016) 

จากการสำรวจของ Northeastern University (2014) ในผูเ้รยีนอายรุะหวา่ง 

16 ถงึ 19 ป ีจำนวน 1,015 คน พบวา่ เกอืบสองในสามต้องการเรียนรู้เกี่ยว

กบัการเปน็ผูป้ระกอบการ รวมถงึวธิกีารเริม่ตน้ธรุกจิของตวัเอง และรอ้ยละ 42 

ตอ้งการทีจ่ะประกอบอาชพีอสิระ ผูเ้รยีน Gen Z เชือ่วา่การศกึษานำไปสูค่วามสำเรจ็

และเปน็การลงทนุในอนาคต การทีส่งัคมมกีารศกึษามากขึน้จะเปน็สงัคมทีด่ขีึน้ 

(Seemiller, & Grace, 2016a) นอกจากนัน้ผลการศกึษายงัพบวา่ แปดในสบิคน

ระบวุา่มหาวทิยาลยัมคีวามสำคญัอยา่งมากตอ่อาชพีของพวกเขา แตป่ระมาณ

 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z                                        หน้า 5



สามในสี่ระบุว่ามหาวิทยาลัยควรให้ผู้เรียนออกแบบรายวิชาหรือแผนการ

เรียนของตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัย แต่มากกว่า

สองในสามของผู้เรียน Gen Z กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยและ

สว่นใหญต่้องการให้มหาวิทยาลัยรวมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติ เช่น 

การวางแผนทางการเงินและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์การทำงานจริง 

(Northeastern University, 2014)  ในการศกึษาของ Ozkan และ Solmaz 

(2015) เกี่ยวกับความชอบในการทำงานของผู้เรียน Gen Z จำนวน 276 คน 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลคิดว่างานจำเป็นสำหรับความมั่นคงในอนาคตทางเศรษฐกิจ 

และเพื่อให้อนาคตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานของพวกเขา เช่นเดียวกับ 

Anatole (2013) และ Iorgulescu (2016) พบวา่ Gen Z ตอ้งการความมัน่คง

ทางการเงินและจะหลีกเลี่ยงหนี้สินถ้าเป็นไปได้ 

 ถงึแมว้า่ผูเ้รยีน Gen Z จะพึง่พาสือ่โซเชยีลเพือ่การสือ่สารอยา่งมาก 

แต่มีการวิจัยที่ระบุว่าพวกเขาชอบทำงานเป็นทีมและชอบสื่อสารด้วยตนเอง 

โดย 53% ของ Gen Z ต้องการสื่อสารด้วยตนเองมากกว่าการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการสื่อสาร เช่น การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Message) 

และการประชมุทางวดิโีอ(Video Conferencing) ตอ้งการทำงานรว่มกนัเปน็กลุม่

และให้คุณค่ากับประสบการณ์การทำงานเป็นทีม(Schawbel,2014; 

Iorgulescu, 2016) 
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แนวทางการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนในชว่งวยั Generation Z  

 พฤติกรรมของผู้เรียนมีผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

สำหรบัผูเ้รยีน Gen Z จากรายงานของ Grail Research ในหวัขอ้ “Consumers 

of Tomorrow Insights and Observations about Generation Z”       

(Grail Research, 2011: online) พบว่า Gen Z มีพฤติกรรมและ

แนวโน้มดังต่อไปนี้คือ  

 1. เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี  การเข้าถึง

เทคโนโลยีทำให้ Gen Z ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากสำหรับกิจกรรมต่างๆ โดย

มกีารศกึษาพบวา่ 31% ของเดก็อาย ุ6-12 ปใีนสหรฐัฯตอ้งการ iPad มากกวา่

อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ตามดว้ยคอมพวิเตอร ์ (29%) และ iPod touch 

(29%)  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ประมาณ 20% ของเดก็ผูห้ญงิอายไุมเ่กนิ 12 ป ี

เข้าชมเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประจำ 13% ของเด็กผู้หญิงซื้อสินค้าทาง

ออนไลน์เป็นประจำ และ 35% ของเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน 12 ปีเป็นเจ้าของ

อุปกรณ์เกมพกพา ในการสำรวจทัว่โลก Gen Z ปฏเิสธทวีแีบบเดมิ โดยสว่นใหญ่

จะใช ้streaming Video On Demand (VOD) ร้อยละ 51 ดูผ่านคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล และร้อยละ 43 ดูผ่านมือถือ 

 2. วิธีการเรียนรู้ของ Gen Z เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบของ

เทคโนโลยี จากการศึกษาของ ‘Habbo Hotel’ ชุมชนเสมือนจริงที่ใหญ่

ทีส่ดุในโลกสำหรบัวยัรุน่พบวา่ 43% ชอบแนวทางดจิทิลัและพบวา่การเรยีนรู้
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จากอนิเทอรเ์นต็งา่ยทีส่ดุ 38% ชอบการเรยีนรูร้ว่มกนัจากสิง่พมิพแ์ละออนไลน ์

และมีเพียง 16% เท่านั้นที่ใช้หนังสือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่พวกเขาต้องการ 

 3. ชอบสื่อที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้ ดว้ยความเปน็คนทำงาน

หลายอยา่ง(Multitaskers) ในคราวเดยีวกนั Gen Z จงึมคีวามตอ้งการอปุกรณท์ี่

ช่วยให้พวกเขาทำหลาย ๆ อย่างได้ในเครื่องเดียวที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย

และโต้ตอบได้ ตัวอย่างเช่น โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสอย่าง iPad ที่

ดงึดดูเดก็ ๆ เนือ่งจากขนาดและการใชง้านงา่ย  นอกจากนัน้ยงัรวมถงึแพลตฟอรม์

โซเชียลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ ลิงค์เสียง วิดีโอสไลด์

โชว ์ฯลฯ  ไปยงับลอ็กทีก่ำหนดเองในบญัช ีTwitter หรอื Facebook โดยใช้

แอปพลเิคชนังา่ยๆ ดงันัน้อปุกรณท์างการศกึษาทีม่คีณุสมบตัเิหลา่นีเ้พือ่เพิม่พนู

ความรู้และทักษะของเด็กจึงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้ปกครองที่จะไม่ลังเล

ที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ 

 4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม  Gen Z เกิดมาในโลกที่ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อมและด้วยการเปิดรับทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้นพวกเขาจึง

คาดว่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์

ขนาดใหญ่ทำให้ Gen Z ตระหนักถึงความท้าทายในยุคปัจจุบัน เช่น การ

ก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยวัยรุ่น 74% ทั่ว

โลกมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็นภัย

คุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่ายาเสพติด ความรุนแรง หรือสงคราม ซึ่งหลายบริษัท

ยักษ์ใหญ่มองว่านี่เป็นโอกาส ตัวอย่างเช่น สำนักงานใหญ่ของ McDonald 

สนับสนุนให้สาขาทุกแห่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการ
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ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ นอกจากนีย้งัไดเ้ปดิตวัโปรแกรมการศกึษาดา้น

สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กเพื่อเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมกับครอบครัวกำลังเปลี่ยน

พฤติกรรมการซื้อไปสู่การเลือกผลิตภัณฑ์และบริษัทที่รับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม   

 5. เชื่อมต่อตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ทำให้ Gen Z สามารถเข้าถึงเป็นประจำได้มากขึ้น
ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ Gen Z ใหค้วามสำคญักบัการเชือ่มตอ่อยา่งตอ่เนือ่ง
กบัเพือ่นผา่นอนิเทอรเ์นต็ การสง่ขอ้ความโตต้อบแบบทนัทผีา่นโทรศพัทม์อืถอื 
และเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคม และเพือ่นเหลา่นีม้อีทิธพิลอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจ
ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการเปิดรับวัฒนธรรม ภาษาและความคิดในวงกว้าง 
ทำให้เด็กหลายคนรู้สึกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสำคัญกว่าชีวิตด้านอื่น ๆ รวมถึง
ครอบครวั  

 จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ ตอ่ไปนีจ้ะเปน็ขอ้เสนอแนะสำหรบัการออกแบบ

การเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z โดยแสดงถึงกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ตาม

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียน Gen Z โดยมีรายละเอียดดังนี้    
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 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z    
 

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

1. ผูเ้รยีน Gen Z ชอบการเรยีนรูร้ะหวา่ง
บุคคล(interpersonal learning) 
ต้องการเรียนรู้อย่างอิสระและตามวิธี
ของตนเอง สนุกกับการทำงานกลุ่ม
และในสภาพแวดล้อมทางสั งคม 
แต่ยังต้องการพื้นที่สำหรับการศึกษาที่
ปราศจากสิ่งรบกวน(convenient 
designated space) และมีเครื่องมือ
ที่จำเป็นสำหรับการเรยีนรู ้ (Seemiller, 
& Grace, 2016b)

1. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เ น้ น  "การมีปฏิ สั มพั นธ์ / โต้ ตอบ  
(interaction)” เช่น การออกแบบ
ห้องเรียน โต๊ะเรียนที่หันหน้าเข้าหากัน
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์  
การรวมเทคโนโลย ี Interactive ทีผู่เ้รยีน
สามารถโต้ตอบในลักษณะเดียวกับที่
พวกเขาทำในโลกเสมอืนจรงิของพวกเขา 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการ
ข้อมูลแบบทันที  

2. ผู้เรียน Gen Z สนใจที่จะฟังเฉพาะ
เรือ่งทีต่อ้งการหรอืสนใจ รวมทัง้ไมส่นใจ
ว่าตนเองจะรู้เรื่องนั้น ๆ หรือไม่

2.1 ผู้สอนต้องพยายามทำให้ผู้เรียน
เกิดการตระหนักว่าเขาต้องรู้เพราะ
เหตุใด และโน้มน้าวให้เขาอยากรู้ 
(การสร้างแรงจูงใจ)  
2.2 ใช้กิ จกรรมที่ ได้ ลงมือปฏิบัติ  
(Learning by Doing)  
2.3 สิ่ งที่ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงคือ 
ผู้ สอนไม่สามารถสอนทุกอย่ างที่
ต้องการให้ผู้เรียนรู้ได้ แต่ควรเน้นวิธี
การเรียนรู้ และทำความเข้ า ใจใน 
Concept ที่จำเป็น
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3. ผู้เรียน Gen Z โดยค่าเฉลี่ยมีช่วง

ความสนใจ (Attention Span) เพียง 

8 วนิาท ี เนือ่งจากความสามารถในการ

เขา้ถงึขอ้มลูไดท้นัทใีนสภาพแวดลอ้มไรส้าย  

พวกเขาอาจคาดหวังข้อเสนอแนะที่

รวดเร็วและอาจผิดหวังถ้าคำตอบที่ได้

ไม่ชดัเจน (Shatto, & Erwin, 2016) 

3.1 สำรวจและเขา้ใจองคป์ระกอบของ

เทคโนโลย ีสือ่สงัคม และเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลนท์ีผู่เ้รยีนสนใจและนำองคป์ระกอบ

เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอน 

3.2 “การสร้างห้องเรียนที่สร้างสรรค์ 

(Creative Classroom)” บูรณาการ

เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอน เช่น ใช้วิธีการสอนด้วยภาพ 

(Visual-Teaching Methods) และ

วิธีการมีส่วนร่วมที่ให้ผลอย่างรวดเร็ว 

(Quick-Result Participatory Methods) 

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z                                        หน้า 11



4. ผูเ้รยีน Gen Z อาจไมใ่สใ่จรายละเอยีด

มากนักและอาจเชื่อในข้อมูลแรกที่

ได้ยินแทนที่จะตรวจสอบความถูกต้อง

ของขอ้เทจ็จรงิทีเ่คยไดย้นิหรอืไดอ้า่นมา 

(Seemiller, & Grace, 2016b) 

4.1 สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน 

Gen Z ถงึการเรยีนรูเ้กีย่วกบัผลทีต่ามมา

จากการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อเท็จจริงที่เคยได้ยินหรือได้อ่านมา 

รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลมากเกินไป 

โดยที่ผู้เรียนอาจไม่รู้ว่าทำไมพวกเขา

ไม่ควรโพสต์ข้อมูลที่ละเมิดความเป็น

ส่วนตัวของผู้อื่นหรือ Bully ผู้อื่นบน

โซเชียล (Barley, 2016) 

4.2 การที่ผู้เรียน Gen Z อาจไม่ใส่ใจ

รายละเอยีดเทา่ทีค่วร ผูส้อนจำเปน็ต้อง

ใช้เวลามากขึ้นในการช่วยให้ผู้เรียน

เรยีนรูว้ธิคีดิวเิคราะห ์ การกรองขอ้มลู 

และใช้ข้อมูลที่ได้สำหรับการตัดสินใจที่

ดีที่สุด(Seemiller, & Grace, 2016b)

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
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5. ผู้เรียน Gen Z เข้าใจเทคโนโลยี

มากกว่ารุ่นก่อนๆ ชอบประสบการณ์

ชีวิตติดหลายหน้าจอ(Multiscreen) 

และคาดหวังว่าจะใช้แหล่งทรัพยากร

อินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการเรียนรู้ 

5.1 ใช้กลยุทธ์นวัตกรรมการสอนใน

เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เช่น Web 

Searches, Web Games และการใช้

โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม   

5.2 ให้ผู้ เรียนค้นหาวิดี โอเกี่ยวกับ

หัวข้อที่ เรียนหรือสร้างวิดี โอที่ จะ

ตอบสนองความสนใจและความเชีย่วชาญ

ของพวกเขา (Shatto, & Erwin, 2016) 

5.3 การแนะนำ videos, online 

encyclopedias และแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ 

ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงวิธีการทำงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
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6. Gen Z ชอบวธิกีารสอนรปูแบบใหม่

และชอบวิธีการเรียนการสอนแบบ

ตรรกะ(Logic-Based Approaches) 

และการเรียนรู้ จากประสบการณ ์

(Experiential Learning) (Seemiller, & 

Grace, 2016b)

6.1 ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสม

ผสาน(Hybrid Learning Model) ที่

ผสมผสานระหว่างอินเทอร์ เน็ตที่

สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้

นอกห้องเรียน และในห้องเรียน การ

สอนนำโดยผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อตอบ

สนองความต้ อ งกา รของผู้ เ รี ยน 

สำหรับการสื่อสารทั้งส่วนบุคคลและ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

6.2 ใช้วิธีการสอน เช่น Simulation 

ระบบการตอบสนองผูเ้รยีน การเรยีนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกม กรณีศึกษา 

และกจิกรรมทมีทีผ่นวกเขา้กบัแผนการ

เรียน (Bell, 2013) 

6.3 ใช้ Flipped Classroom โดยให้

ผูเ้รยีนทำการอา่น ทบทวนวดิโีอ เนือ้หา ฯลฯ 

ก่อนเริ่มชั้น เรียนและประยุกต์ ใช้

เนื้อหาในชั้นเรียน

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
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7. ผู้เรียน Gen Z ชอบอาจารย์ผู้สอน

ที่มีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจ 

พวกเขามองวา่อาจารยเ์ปน็ผูเ้อือ้อำนวย

การเรยีนรู ้ผูเ้รยีน Gen Z มแีนวโนม้ที่

จะหาหลั กสู ต รที่ จ ะมี ส่ วนร่ วมที่

สามารถนำไปใช้ในการทำงานในชั้น

เรี ยนกั บสถานการณ์ ในชี วิ ตจริ ง 

(Hampton, & Pearce, 2016)

7. หากผู้สอนเติมเต็มเวลาอันมีค่าของ

พวกเขาด้วยประสบการณ์ที่มีความ

หมายจะช่วยให้ผู้สอนได้รับความไว้

วางใจจากผู้เรียน (Barley, 2016) 

8. Gen Z ไม่ชอบการบรรยายเป็น

วธิกีารสอนหลกั การบรรยายเปน็เวลานาน

หรือคาดหวังว่านักเรียนจะมุ่งความ

สนใจไปที่หัวข้อเดียวเป็นระยะเวลา

นานจะไม่ได้รับความสนใจ(Barley, 

2016) 

8.1เพื่อตอบสนองความต้องการของ    

ผูเ้รยีนสำหรับการสื่อสาร ผู้สอนควร

พดูสัน้  ๆเกีย่วกบัเนือ้หา (Concept) แลว้

ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูลและทดสอบ

ความรูข้องพวกเขา (Barley, 2016) 

8.2 ใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบ Active Learning 

(Seemiller, & Grace, 2016b)

ผู้เรียน Gen Z กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
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บทสรุป   

Generation Z มลีกัษณะเฉพาะของตนเองเชน่เดยีวกบักลุม่คนรุน่อืน่ ๆ 

ที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการศึกษาและการทำงาน โดยมีคำกล่าวที่ว่า  

“Baby boomers เปลีย่นการเมอืง Gen X เปลีย่นครอบครวั Gen Y เปลีย่นงาน 

และ Gen Z จะเปลีย่นการศกึษา” (Trunk, 2011) ครจูะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการด้านการศึกษาของแต่ละรุ่นอยู่เสมอ และการทำเพื่อช่วยให้ผู้เรียน 

Gen Z เพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ  ในฐานะครไูมเ่พยีงแตจ่ะ

เขา้ใจประวตัศิาสตรท์ีก่ำหนดมมุมอง Gen Z เทา่นัน้ แต่ยังต้องสร้างโอกาสให้

กับผู้เรียนในการยกระดับอัตลักษณ์ของพวกเขาเพื่อเตรียมความพร้อม

สำหรับการเป็นพลเมืองในอนาคต   
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