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องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) 
ปีการศึกษา 2564 

“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation Z” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
คุณลักษณะของ Generation Z   

ความแตกต่างระหว่าง Generation มีอิทธิพลต่อความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียน รวมถึง
วิธีการเรียนรู้และการรับรู้บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนในแต่ละ Generation มีลักษณะเฉพาะที่มี 
อิทธิพลต่อพลวัตทางการศึกษาและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน (Eberly Center for Teaching 
Excellence & Educational Innovation, Carnegie Mellon University, 2015) แล้วส าหรับผู้เรียนที่
เรียกว่า ผู้เรียน Generation Z (Gen Z) ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
สถาบันการศึกษาจะจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน Gen Z อย่างไร  

Generation Z หรือ “Gen Z” ค านิยามของคนท่ีเกิดหลังปี พ.ศ.2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้วก็คือ วัย
เยาวชนนั่นเอง กลุ่ม Gen Z จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มี
ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ได้รวดเร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เยาวชนรุ่นนี้แตกต่างจาก Generation อ่ืน ๆ ในช่วงอายุเดียวกันก็คือ 
พวกเขาจะเห็นภาพที่พ่อแม่ต้องออกไปท างานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อนๆ ที่อาจจะมพ่ีอออกไปท างานคนเดียว ด้วย
เหตุผลนี้เยาวชน Gen Z หลายๆ คน จึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง และเนื่องจากเกิด
มาในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย เยาวชนในยุคนี้อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่า โลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่
ได้อย่างไร (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) ได้อธิบาย
คุณลักษณะของ Gen Z ไว้ 8 ประการ ดังนี้  

  1. เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and  innovation) Gen Z มีความ
ระมัดระวังทางการเงินมากกว่าเมื่อเทียบกับ Millennial Generation คนรุ่นนี้รู้จักหาเงินผ่าน YouTube 
แอปพลิเคชั่นบนมือถือ Facebook และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

2. นักวิจารณ์ (Criticizer) Gen Z มีแนวโน้มที่จะพิจารณา ตั้งค าถามและวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่าง 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่าง เปิดเผยหรือแสดงความไม่เห็นด้วยบ่อยครั้งโดยปราศจากการตัดสิน 
ลักษณะนี้ อาจส่งผลให้พวก Gen Z เป็นคนใจร้อน ไม่ค่อยเชื่อฟังและต้องการการตอบสนอง ความพึงพอใจ
ในทันที  
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3. ช่วงความสนใจสั้น (Short attention span) ลักษณะนี้ เห็นได้ชัดใน Gen Z เนื่องจากพวกเขา
เติบโตขึ้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตและ รับรู้โลกจากภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต จึงท าให้คนรุ่นนี้เมื่อเทียบกับคน
รุ่นอ่ืนจึงมีข้อจ ากัดในช่วงความสนใจ ดังนั้น“การท าให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประเด็น” จึงเป็นกุญแจส าคัญใน
การสร้างข้อมูลหรือข้อความส าหรับคนยุคนี้   

4. ต้องการความพึงพอใจทันที (Instant gratification) การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ตลอดเวลาสามารถ ท าให้ Gen Z คาดหวังความพึงพอใจในทันทีและกลายเป็นผู้ที่แยกตัวออก 
จากสังคม และอาจรู้สึกเจ็บปวดหรือท้อแท้จากเนื้อหาหรือการสื่อสารที่ได้รับรู้ ซึ่งสามารถน าไปสู่ปัญหาทาง
จิตวิทยาที่เรียกว่า “โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD)”   

5. ท างานได้หลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) Gen Z มีแนวโน้มที่จะท างานหลายอย่างได้ดีใน
เวลาเดียวกันเนื่องจากวิถีชีวิตของ พวกเขาที่ฝังอยู่ในสื่อและการสื่อสาร การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางสามารถน าไปสู่การขยายตัวของ พฤติกรรมการท างานหลายอย่าง
พร้อมกันในกลุ่มคน Gen Z โดยที่สามารถผสมผสานตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีสลับกับการท างาน  

6. ขาดการท างานร่วมกัน (Lack of collaboration) Gen Z ชอบท างานคนเดียว แม้ว่าพวกเขาจะดู
ฉลาดกว่า ก ากับตนเองได้มากกว่า และเร็วกว่าในแง่ของการประมวลผลข้อมูลเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ๆ แต่พวก
เขาอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีม   

7. การขาดทักษะในการสื่อสาร (Lack of communication skills) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ท าหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้ Gen Z คุ้นเคยกับการมีเครือข่ายมากกว่าจะฝังตัวอยู่ในกลุ่มทาง
สังคม สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะท าให้การสื่อสารแบบ face-to-face ในกลุ่ม Gen Z ลดลง 

นอกจากนั้นยังถูกวิจารณ์ว่ามีทักษะการเขียนที่ไม่ดีเนื่องจากพวกเขา เติบโตมาในยุคของการเขียน
ผ่านโซเชียลมีเดีย   

8. ความภักดีและความใจกว้าง (Loyalty and open mindedness) ลักษณะของ Gen Z จาก
การศึกษาของ Seemiller และ Grace พบว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน มีน้ าใจต่อผู้อ่ืนและต่อ 
ประเด็นทางสังคม พวกเขายังเปิดใจรับความแตกต่างและชอบที่จะคงไว้ซึ่งความประทับใจในตัวเอง  

การที่ Gen Z เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จนถูกเรียกว่า เป็นเด็กยุคดิจิทัล เป็นยุคที่
เด็กท่ัวโลกมีอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้ง่าย
และรวดเร็ว เกิดการยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องภาษาและเชื้อชาติ เกิดความคิด 
ทัศนคติพฤติกรรม ความต้องการ และลักษณะนิสัยที่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน Gen Z มีทักษะในการสื่อสาร
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีพฤติกรรม การเรียนรู้และศึกษาทุกข้อสงสัยผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าการพูดคุยสื่อสาร 
กับคนรอบข้าง เด็กรุ่นนี้เป็นมนุษย์ข้อมูลและสถิติ มีนิสัยติดโลกออนไลน์ ท าให้การรับข่าวสารเป็นไปอย่าง
ทันท่วงทีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมคิดเร็วท าเร็ว ไม่ชอบการรอคอย ก่อนท าอะไรต้องหาข้อมูลออนไลน์ก่อนเพ่ือ
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หลีกเลี่ยงข้อ ผิดพลาดให้มากท่ีสุด ต้องการค าอธิบายมาก ต้องการเหตุผล รู้สึกว่าต้องเข้าใจ กับทุกเรื่องในชีวิต 
ต้องการมีส่วนร่วมในครอบครัว และต้องการตัดสินใจในชีวิตตนเอง  Gen Z มีดีเอ็นเอของการสร้างตัวด้วย
ตนเอง (Entrepreneur DNA) ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย และกระแส 
ออนไลน์ที่เน้นการสร้างผลงานร่วม (Crowdsourcing) วัยรุ่น Gen Z จึงมีความนึกฝันที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง 
เชื่อการปูทางสร้างประสบการณ์ท างานของตนเอง โดยนิยมเริ่มท างานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เห็น ต้องการออกไปเจอเพ่ือนฝูงเพ่ือสร้างตัวตนของตนเอง คติในการท างานของ 
Gen Z ทีส่ าคัญคือ ความโปร่งใส ความยืดหยุ่น ความมีอิสระ และการพ่ึงพาตนเองในการท างาน มีความรู้สึก
ว่าความคิดเห็นของตัวเองควรได้รับการรับฟัง  

มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาและการท างานของ Generation Z   

ผู้เรียน Gen Z มองว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จ ส่วนบุคคลและความส าเร็จทาง
สังคม พวกเขามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มากขึ้น และต้องการที่จะสร้างเส้นทางของตัวเอง 
(Schawbel, 2014; Barley, 2016) จากการส ารวจของ Northeastern University (2014) ในผู้เรียนอายุ
ระหว่าง 16 ถึง 19 ปีจ านวน 1,015 คน พบว่า เกือบสองในสามต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมถึงวิธีการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และร้อยละ 42 ต้องการที่จะประกอบอาชีพอิสระ ผู้เรียน Gen Z เชื่อว่า
การศึกษาน าไปสู่ความส าเร็จ และเป็นการลงทุนในอนาคต การที่สังคมมีการศึกษามากขึ้นจะเป็นสังคมที่ดีขึ้น 
(Seemiller, & Grace, 2016a) นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า แปดในสิบคน ระบุว่ามหาวิทยาลัยมี
ความส าคัญอย่างมากต่ออาชีพของพวกเขา แต่ประมาณสามในสี่ระบุว่ามหาวิทยาลัยควรให้ผู้เรียนออกแบบ
รายวิชาหรือแผนการ เรียนของตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัย แต่มากกว่า สองในสาม
ของผู้เรียน Gen Z กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยและ ส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรวมเนื้อหา
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติ เช่น การวางแผนทางการเงินและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์การท างานจริง 
(Northeastern University, 2014) ในการศึกษาของ Ozkan และ Solmaz  (2015) เกี่ยวกับความชอบใน
การท างานของผู้เรียน Gen Z จ านวน 276 คน พบว่าผู้ให้ข้อมูลคิดว่างานจ าเป็นส าหรับความมั่นคงในอนาคต
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ือให้อนาคตที่ดีกว่าส าหรับลูกหลานของพวกเขา เช่นเดียวกับ Anatole (2013) และ 
Iorgulescu (2016) พบว่า Gen Z ต้องการความมั่นคงทางการเงินและจะหลีกเลี่ยงหนี้สินถ้าเป็นไปได้  

ถึงแม้ว่าผู้เรียน Gen Z จะพ่ึงพาสื่อโซเชียลเพ่ือการสื่อสารอย่างมาก แต่มีการวิจัยที่ระบุว่าพวกเขา
ชอบท างานเป็นทีมและชอบสื่อสารด้วยตนเอง โดย 53% ของ Gen Z ต้องการสื่อสารด้วยตนเองมากกว่าการ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร เช่น การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Message)  และการประชุมทาง
วิดีโอ(Video Conferencing) ต้องการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และให้คุณค่ากับประสบการณ์การท างานเป็น
ทีม(Schawbel,2014;  Iorgulescu, 2016) 
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในช่วงวัย Generation Z   

พฤติกรรมของผู้เรียนมีผลต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน Gen Z จากรายงานของ 
Grail Research ในหัวข้อ “Consumers of Tomorrow Insights and Observations about Generation 
Z”  (Grail Research, 2011: online) พบว่า Gen Z มีพฤติกรรมและแนวโน้มดังต่อไปนี้คือ   

1. เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีท าให้ Gen Z ต้องพ่ึงพาสิ่ง
เหล่านี้มากส าหรับกิจกรรมต่างๆ โดยมีการศึกษาพบว่า 31% ของเด็กอายุ 6-12 ปีในสหรัฐฯต้องการ iPad 
มากกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตามด้วยคอมพิวเตอร์ (29%) และ iPod touch (29%) นอกจากนั้นยัง
พบว่า ประมาณ 20% ของเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประจ า 13% ของ
เด็กผู้หญิงซื้อสินค้าทาง ออนไลน์เป็นประจ า และ 35% ของเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน 12 ปีเป็นเจ้าของ อุปกรณ์
เกมพกพา ในการส ารวจทั่วโลก Gen Z ปฏิเสธทีวีแบบเดิม โดยส่วนใหญ่จะใช้streaming Video On 
Demand (VOD) ร้อยละ 51 ดูผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และร้อยละ 43 ดูผ่านมือถือ  

2. วิธีการเรียนรู้ของ Gen Z เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบของ เทคโนโลยี จากการศึกษาของ ‘Habbo 
Hotel’ ชุมชนเสมือนจริงที่ใหญ่ ที่สุดในโลกส าหรับวัยรุ่นพบว่า 43% ชอบแนวทางดิจิทัลและพบว่าการเรียนรู้
จากอินเทอร์เน็ตง่ายที่สุด 38% ชอบการเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งพิมพ์และออนไลน์ และมีเพียง 16% เท่านั้นที่ใช้
หนังสือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่พวกเขาต้องการ  

3. ชอบสื่อที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้ด้วยความเป็นคนท างานหลายอย่าง(Multitaskers) ในคราว
เดียวกัน Gen Z จึงมีความต้องการอุปกรณ์ที่ ช่วยให้พวกเขาท าหลายๆ อย่างได้ในเครื่องเดียวที่มีการออกแบบ
ที่เรียบง่าย และโต้ตอบได้ตัวอย่างเช่น โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสอย่าง iPad ที่ ดึงดูดเด็ก ๆ เนื่องจาก
ขนาดและการใช้งานง่าย นอกจากนั้นยังรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ 
รูปภาพ ลิงค์เสียง วิดีโอสไลด์ โชว์ฯลฯ ไปยังบล็อกท่ีก าหนดเองในบัญชี Twitter หรือ Facebook โดยใช้ แอป
พลิเคชันง่ายๆ ดังนั้นอุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของเด็กจึงเป็นที่
ชื่นชอบของเด็กและผู้ปกครองที่จะไม่ลังเล ที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้  

4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม Gen Z เกิดมาในโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและด้วยการเปิดรับทรัพยากรที่
หลากหลายมากขึ้นพวกเขาจึงคาดว่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
ขนาดใหญ่ท าให้ Gen Z ตระหนักถึงความท้าทายในยุคปัจจุบัน เช่น การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น โดยวัยรุ่น 74% ทั่วโลกมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็นภัย 
คุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่ายาเสพติด ความรุนแรง หรือสงคราม ซึ่งหลายบริษัท ยักษ์ใหญ่มองว่านี่เป็นโอกาส 
ตัวอย่างเช่น ส านักงานใหญ่ของ McDonald สนับสนุนให้สาขาทุกแห่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาด้าน สิ่งแวดล้อมส าหรับ
เด็กเพ่ือเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมกับ
ครอบครัวก าลังเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อไปสู่การเลือกผลิตภัณฑ์และบริษัทที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   
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5. เชื่อมต่อตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ท าให้ Gen Z 
สามารถเข้าถึงเป็นประจ าได้มากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ Gen Z ให้ความส าคัญกับการเชื่อมต่ออย่าง
ต่อเนื่อง กับเพ่ือนผ่านอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม และเพ่ือนเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการเปิดรับวัฒนธรรม ภาษา
และความคิดในวงกว้าง ท าให้เด็กหลายคนรู้สึกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กส าคัญกว่าชีวิตด้านอื่นๆ รวมถึงครอบครัว   

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ต่อไปนี้จะเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการออกแบบ การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
Gen Z โดยแสดงถึงกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียน Gen Z โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ เน้น "การมีปฏิสัมพันธ์/โต้ตอบ (interaction)” เช่น การ
ออกแบบ ห้องเรียน โต๊ะเรียนที่หันหน้าเข้าหากัน เ พ่ือยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ การรวมเทคโนโลยี 
Interactive ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบในลักษณะเดียวกับท่ีพวกเขาท าในโลกเสมือนจริงของพวกเขา รวมถึงการ
ตอบสนองความต้องการข้อมูลแบบทันที 

2.1 ผู้สอนต้องพยายามท าให้ผู้เรียน เกิดการตระหนักว่าเขาต้องรู้เพราะเหตุใด และโน้มน้าวให้เขา
อยากรู้ (การสร้างแรงจูงใจ)   

2.2 ใช้กิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)   

2.3 สิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึงคือ ผู้สอนไม่สามารถสอนทุกอย่างที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ได้แต่ควรเน้นวิธี 
การเรียนรู้และท าความเข้าใจใน Concept ที่จ าเป็น 

3.1 ส ารวจและเข้าใจองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อสังคม และเครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่ผู้เรียน
สนใจและน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอน  

3.2 “การสร้างห้องเรียนที่สร้างสรรค์ (Creative Classroom)” บูรณาการเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียน การสอน เช่น ใช้วิธีการสอนด้วยภาพ (Visual-Teaching Methods) และวิธีการมีส่วนร่วมที่
ให้ผลอย่างรวดเร็ว (Quick-Result Participatory Methods) 

4.1 สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน Gen Z ถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมา จากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่เคยได้ยินหรือได้อ่านมา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลมากเกินไป โดยที่ผู้เรียนอาจไม่รู้
ว่าท าไมพวกเขาไม่ควรโพสต์ข้อมูลที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนหรือ Bully ผู้อ่ืนบนโซเชียล (Barley, 
2016)   

4.2 การที่ผู้เรียน Gen Z อาจไม่ใส่ใจรายละเอียดเท่าที่ควร ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีคิดวิเคราะห์ การกรองข้อมูล และใช้ข้อมูลที่ได้ส าหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Seemiller, 
& Grace, 2016b) 
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5.1 ใช้กลยุทธ์นวัตกรรมการสอนในเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เช่น Web Searches, Web Games 
และการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม   

5.2 ให้ผู้เรียนค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนหรือสร้างวิดีโอที่จะตอบสนองความสนใจและความ
เชี่ยวชาญของพวกเขา (Shatto, & Erwin, 2016)  

5.3 การแนะน า videos, online, encyclopedias และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึง
วิธีการท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.1 ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Hybrid Learning Model) ที่ผสมผสานระหว่าง
อินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและในห้องเรียน การสอนน าโดยผู้สอนในชั้น
เรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ส าหรับการสื่อสารทั้งส่วนบุคคลและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้  

6.2 ใช้วิธีการสอน เช่น Simulation  ระบบการตอบสนองผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เกม กรณีศึกษา และกิจกรรมทีมท่ีผนวกเข้ากับแผนการเรียน (Bell, 2013)   

6.3 ใช้ Flipped Classroom โดยให้ผู้เรียนท าการอ่านทบทวนวิดีโอเนื้อหาฯลฯ ก่อนเริ่มชั้นเรียนและ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาในชั้นเรียน 

7. หากผู้สอนเติมเต็มเวลาอันมีค่าของพวกเขาด้วยประสบการณ์ที่มีความหมายจะช่วยให้ผู้สอนได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้เรียน (Barley, 2016) 

8.1 เพ่ือตอบสนองความต้องการขอ ผู้เรียนส าหรับการสื่อสาร ผู้สอนควรพูดสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา 
(Concept) แล้วให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูลและทดสอบความรู้ของพวกเขา (Barley, 2016)  

8.2 ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning (Seemiller, & Grace, 2016b) 

บทสรุป   

Generation Z มีลักษณะเฉพาะของตนเองเช่นเดียวกับกลุ่มคนรุ่นอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อแนวทาง
การศึกษาและการท างาน โดยมีค ากล่าวที่ว่า “Baby boomers เปลี่ยนการเมือง Gen X เปลี่ยนครอบครัว 
Gen Y เปลี่ยนงาน และ Gen Z จะเปลี่ยนการศึกษา” (Trunk, 2011) ครูจะต้องตอบสนองความต้องการด้าน
การศึกษาของแต่ละรุ่นอยู่เสมอ และการท าเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน Gen Z เพ่ิมศักยภาพในการท างานอย่างมือ
อาชีพ ในฐานะครูไม่เพียงแต่จะ เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ก าหนดมุมมอง Gen Z เท่านั้น แต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ 
กับผู้เรียนในการยกระดับอัตลักษณ์ของพวกเขาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองในอนาคต 
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