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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๓  เรื่อง	เรียนรู้ผู้เรียน	 	 	 	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : เรียนรู้ผู้เรียน

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสม	เพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.	 เพือ่พฒัน�ศักยภ�พของผูส้อนเกีย่วกบับทบ�ทในก�รเปน็โคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
						 โดยธรรมช�ตขิองผูเ้รยีนยอ่มมคีว�มแตกต่�งกนั	ทัง้ด้�นจิตใจ	อ�รมณ	์สติปญัญ�	คว�มสนใจ	
คว�มเชื่อ	รวมถึงประสบก�รณ์ในแต่ละบุคคลด้วย	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	โค้ชจึงจำ�เป็นต้อง
เรียนรู้ธรรมช�ติของผู้เรียนในแต่ละประเภท	และส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่�งๆ	ม�ใช้ให้
เหม�ะสมและส�ม�รถถ่�ยทอดก�รรู้คิดต้�นทุจริตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	 โดยร�ยละเอียดเนื้อห�
ของหลักก�รเรียนรู้ผู้เรียน	ประกอบด้วย	๒	หัวข้อ	ดังนี้
 ๑. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
	 	 ก�รโค้ชเป็นกระบวนก�รที่จะต้องให้คว�มสำ�คัญกับท้ังโค้ชและผู้เรียน	 ซ่ึงก�รดึง
ศักยภ�พของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	 เป็นผลม�จ�กก�รสังเกตและ
เรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ก�รนำ�เอ�	หลักจริต	๖	ม�ใช้ในก�รกำ�หนดประเภทและอธิบ�ยลักษณะของ
ผูเ้รยีน	จะช่วยให้โคช้ส�ม�รถเลอืกวธิกี�รทีเ่หม�ะสมในก�รถ�่ยทอดองคค์ว�มรู	้ผ�่นตวัแทนของสตัว์ทีม่ี
ลักษณะนิสัยต่�งๆ	ทั้ง	๖	ลักษณะ	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้เป็นก�รทั่วไปและง่�ยต่อก�รเข้�ใจ
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 ๒.  เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
				 	 ในปัจจุบัน	หน่วยง�นหรือองค์ก�รต่�งๆ	ได้ให้คว�มสำ�คัญ	เรื่อง	Generation	ม�กขึ้น	
ก�รแบง่กลุม่คนต�มชว่งอ�ย	ุต�ม	Generation	จะเปน็ก�รอธบิ�ยว�่	Generation	คอือะไร	มพีฤติกรรม
และคว�มสนใจในสิ่งใดบ้�ง	เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รโค้ชในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหม�ะสมกับผู้เรียน

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.	 ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.	 ก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๓.	 ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	

สื่อการเรียนรู้
	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย	ชดุฝกึทกัษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จ	รูปแบบสือ่ผสม	เกมส์	
ก�ร์ตูน	นิท�น	ฯลฯ

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๓  เรื่อง	เรียนรู้ผู้เรียน	 	 	 	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 
	 โดยธรรมช�ติของผู้เรียนย่อมมีคว�มแตกต่�งกัน	 ทั้งด้�นจิตใจ	 อ�รมณ์	 สติปัญญ�	 คว�ม
สนใจคว�มเช่ือ	รวมถงึประสบก�รณใ์นแตล่ะบุคคลดว้ย	ก�รโคช้เพ่ือก�รรูค้ดิต�้นทจุรตินัน้	โคช้จึงจำ�เปน็
ตอ้งเรียนรู้ธรรมช�ตขิองผูเ้รยีนในแตล่ะประเภท	และส�ม�รถนำ�เทคนคิวิธตีลอดจนเครือ่งมอืต�่งๆ	ม�ใช้
ให้เหม�ะสมต�มและส�ม�รถถ่�ยทอดก�รรู้คิดต้�นทุจริตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	โดยร�ยละเอียด
เนื้อห�ของหลักก�รเรียนรู้ผู้เรียน	ประกอบด้วย	๒	หัวข้อ	ดังนี้

 ๑.  เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
	 	 ก�รโคช้เป็นกระบวนก�รท่ีจะตอ้งใหค้ว�มสำ�คญักับทัง้โคช้และผูเ้รยีน	ซึง่ก�รดงึศกัยภ�พ
ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	เป็นผลม�จ�กก�รสังเกตและเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	เนื้อห�ของวิช�ที่	๑.๓	นี้	จึงเป็นก�รนำ�เอ�	หลักจริต	๖	ม�ใช้ในก�รกำ�หนดประเภท
และอธิบ�ยลักษณะของผู้เรียนเพื่อให้โค้ชส�ม�รถเลือกวิธีก�รที่เหม�ะสมในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	
ผ่�นตัวแทนของสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยต่�งๆ	ทั้ง	๖	ลักษณะ	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้เป็นก�รทั่วไปและ
ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ
 จริต ๖
	 โค้ชเรียนรู้และสังเกตผู้เรียน	ธรรมช�ติของผู้เรียนด้วยหลักจริตทั้ง	๖	จริต	หรือ	จริย�	แปลว่� 
คว�มประพฤต	ิพ้ืนเพของจติ	อปุนสิยั	หรอืแบบประเภทใหญแ่หง่พฤติกรรมของคน	โดยจรติในก�รเรียนรู	้ 
จริตของผู้เรียนแต่ละคนมีคว�มแตกต่�งกัน	ซึ่งมีอยู่	๖	แบบ	ได้แก่

ผู้เรียน บทบาทโค้ช

กระทิง
(โทสะจริต)

หมีโคอ�ล่�
(โมหะจริต)

กระต่�ย
(ศรัทธ�จริต)

สิงโต
(พุทธจริต)

ชอบคว�มเร็ว	ชอบให้สรุป	 ไม่ชอบเยิ่นเย้อ	พูดเร็ว	
พูดเสียงดัง

ง่วงเหง�ห�วนอน	ชอบหลับ	ข�ดคว�มคล่องแคล่ว

ต่ืนเต้น	 เช่ือง่�ย	 ตัดสินใจเชื่ออย่�งเดียวโดยไม่ได้
พิจ�รณ�ถี่ถ้วน

ใฝ่รู้	ช่�งสงสัย	ชอบซักถ�ม	ชอบคิด	พิจ�รณ�ด้วย
เหตผุลอย�่งลกึซึง้	ชอบใช้ปญัญ�พิจ�รณ�ต�มคว�ม
เป็นจริง	ไม่เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลรองรับ

สื่อส�รรวดเร็ว	 ชัดเจน	 ตรงประเด็น	 ไม่อ้อมค้อม	
กระชับ	ไม่ขย�ยร�ยละเอียดม�กจนเกินไป

ตอ้งกระตุน้ใหต้ืน่ตวั	กระตุน้ให้กระฉบักระเฉง	สร�้ง
คว�มสนุกสน�นและท้�ท�ย

อธิบ�ยให้เหตุผล	 ยกตัวอย่�งสนับสนุน	 แสดง
ตัวอย่�งประกอบให้เห็นจริง	 ชี้นำ�ให้เกิดก�รปฏิบัติ	
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์

ให้กำ�ลังใจ	เสริมแรงท�งบวก	ชมเชย	กระตุ้นให้เกิด
ก�รตัดสินใจ	ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล
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 ๒.  เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
				 	 ในปัจจุบัน	หน่วยง�นหรือองค์ก�รต่�งๆ	ได้ให้คว�มสำ�คัญ	เรื่อง	Generation	ม�กขึ้น	
ก�รแบง่กลุม่คนต�มชว่งอ�ย	ุต�ม	Generation	จะเปน็ก�รอธบิ�ยว�่	Generation	คอือะไร	มพีฤติกรรม
และคว�มสนใจในสิ่งใดบ้�ง	เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รโค้ชในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหม�ะสมกับผู้เรียน
 Generation
 Generation	คือ	ยุคสมัยของกลุ่มคนต�มช่วงอ�ยุ	ซึ่งหม�ยถึงช่วงเวล�เฉลี่ยระหว่�งก�รมี
ลูกคนแรกของแม่กับก�รมีลูกคนแรกของลูก	ดังนั้นในแต่ละ	Generation	ก็จะห่�งกันประม�ณ	๒๐	กว่�ปี	
ซึ่งในเรื่อง	 Generation	นี้มีคนศึกษ�กันม�กม�ยโดยเฉพ�ะส�ยท�งด้�นสังคมศ�สตร์	 ที่จะศึกษ�ทั้งใน
ด้�นพฤติกรรม	สังคม	ก�รใช้ชีวิต	คว�มคิดต่�งๆ	ฯลฯ	หรือแม้แต่ในด้�นก�รตล�ดเองก็ให้คว�มสนใจกับ
เรื่องนี้ไม่น้อย	เนื่องจ�กพฤติกรรมต่�งๆ	ส่งผลต่อก�รบริโภคอย่�งเห็นได้ชัด
															ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้แบ่ง	Generation	ไว้ถึง	๗	Generation	ด้วยกัน	คือ
	 	 ๑)	Lost	Generation
	 	 ๒)	Greatest	Generation
	 	 ๓)	Baby	Boomers
	 	 ๔)	Generation	Jones
	 	 ๕)	Generation	X
	 	 ๖)	Generation	Y
	 	 ๗)	New	Silent	Generation
														อย่�งไรก็ต�ม	ก�รแบ่งโดยทั่วไปจะมีเพียง	๔	Generation	คือ	Baby	Boomer,	Generation	
X,	Generation	Y	และ	Generation	Z
														ในแต่ละกลุ่มของ	Generation	มีคว�มแตกต่�งกันหล�ยด้�น	ทั้งในด้�นคว�มคิด	ค่�นิยม	
ลักษณะนิสัย	ตลอดจนพฤติกรรมต่�งๆ	ที่แสดงออกม�ได้อย่�งชัดเจน	ส�เหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีคว�มคิด
และพฤติกรรมต่�งกันเป็นเพร�ะว่�สภ�พสังคมในช่วงนั้นๆ	 เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมคว�มคิดและทำ�ให้
เกดิพฤตกิรรมเหล่�นัน้ข้ึนม�	เชน่	ในสมยักอ่นมคี�่นยิมว�่คนทีร่บัร�ชก�รจะดดู	ีเปน็อ�ชพีทีม่เีกียรต	ิจงึสง่ผล
ให้ปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่มักสนับสนุนให้ลูกรับร�ชก�ร	 ทั้งๆ	 ที่ในปัจจุบันมีอ�ชีพที่สร้�งคว�มมั่นคงได้อีก
หล�ยอ�ชีพ
 Baby Boomers หรือ Gen B
	 กลุ่ม	Baby	Boomer	คอื	กลุม่คนทีเ่กดิระหว�่งป	ีพ.ศ.	๒๔๘๙	–	๒๕๐๗	โดยมอี�ยปุระม�ณ	
๔๙	ปีขึ้นไป	ห�กนับจ�กอ�ยุแล้วก็จะเห็นได้ว่�เป็นกลุ่มที่เริ่มเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุแล้วนั่นเอง

ผู้เรียน บทบาทโค้ช

ลิง
(วิตกจริต)

นกยูง
(ร�คะจริต)

ลังเล	คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที	เปลี่ยนไปเปลี่ยนม�	ไม่
ส�ม�รถยึดเก�ะกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงได้น�นๆ	 ไม่
ตัดสินใจ

ชอบคว�มสวยง�ม	คว�มสภุ�พออ่นหว�น	เรยีบรอ้ย	
มองภ�พรวม	

ให้กำ�ลังใจ	เสริมแรงท�งบวก	ชมเชย	กระตุ้นให้เกิด
ก�รตัดสินใจ	ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล

ใช้ภ�ษ�สุภ�พ	ให้คว�มสำ�คัญกับอ�รมณ์และคว�ม
รู้สึก
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											 ส�เหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่�	Baby	Boomers	นั้นมีผลม�จ�กช่วงสงคร�มโลกครั้งที่	๒	ผู้ช�ย
ต้องถูกไปเกณฑ์ทห�ร	พอสงคร�มจบลงก็กลับม�แต่งง�นและมีลูกกันเป็นจำ�นวนม�ก	ดังนั้นคน	Gen	B	
ส่วนใหญ่จึงเกิดม�ภ�ยหลังช่วงสงคร�มโลกครั้งที่	๒	สงบลงนั่นเอง	ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่�	Boom	เพร�ะ
เดก็เกิดใหม่มีจำ�นวนม�ก	พอ่แมข่องคนกลุม่นีเ้จอแตเ่ร่ืองลำ�บ�กทัง้เรือ่งสงคร�ม	ก�รเมอืงและเศรษฐกจิ	
ทำ�ให้ครอบครัวใชช้วีติกนัอย�่งแรน้แค้น	ดว้ยเหตนุีค้นกลุม่	Gen	B	จงึมลีกัษณะนสิยัอดทน	จรงิจงั	เพร�ะ
อยู่ทันช่วงที่ได้เห็นคว�มลำ�บ�กของพ่อแม่
											 ในด้�นก�รทำ�ง�นกลุ่ม	Gen	B	ถือว่�เป็นคนที่สู้ง�นม�กที่สุด	มีคว�มจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ	มีคว�มอดทน	 ให้คว�มสำ�คัญกับง�น	มุ่งมั่นทำ�จนกว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จ	ชอบ
พิสูจน์คว�มส�ม�รถของตนเอง	เนื่องจ�กเป็น	Generation	ที่จำ�นวนประช�กรเยอะ	ต้องแข่งขัน
กนัทำ�ง�น	ห�ง�นทำ�	จึงจะเห็นได้ว่�คน	Gen	B	ยอมทำ�ง�นหนักเพื่อได้เห็นตัวเองประสบคว�มสำ�เร็จ 
ว�งร�กฐ�นใหกั้บครอบครวัในอน�คต	โดยอ�จค�ดหวงัว�่ไมอ่ย�กให้คนรุ่นต่อไปย�กลำ�บ�กเหมือนตัวเอง	
และข้อดีของคน	Gen	B	ที่ผู้บริห�รในองค์กรชอบม�กที่สุดคือ	ไม่ค่อยเปลี่ยนง�น	ในส่วนของพฤติกรรม
ก�รใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่�งเรียบง่�ย	ไม่หวือหว�	รักครอบครัว
 Generation X หรือ Gen X
																Gen	X	คือ	กลุ่มคนที่มีอ�ยุลดหลั่นลงม�อีกช่วงหนึ่ง	เกิดประม�ณปี	พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๒	
อ�ยุ	๓๔-๔๘	ปี	คนกลุ่มนี้เกิดม�ในช่วงที่ไม่ลำ�บ�กเท่�รุ่น	Baby	boomers	และยังเป็นช่วงของสันติภ�พ	
สภ�วะโลกสงบเรยีบรอ้ย	หล�ยๆ	ประเทศเริม่มคีว�มมัง่คัง่	ดังนัน้ก�รใชช้วีติของคนรุ่นนีจึ้งเร่ิมมเีทคโนโลยี
เข้�ม�เกี่ยวข้องบ้�งเล็กน้อย	เช่น	คอมพิวเตอร์	วิดีโอเกม	วอล์คแมน	เป็นต้น
																ในด้�นก�รทำ�ง�น	ยุคนี้เริ่มมีทัศนคติในก�รทำ�ง�นเปลี่ยนไป	โดยมองว่�ง�นไม่ใช่ทุกอย่�ง
ของชีวติ	คน	Gen	X	มคีว�มทะเยอทะย�นก็จรงิ	แตก่ร็ูส้กึว�่ชวิีตควรอสิระ	ดงันัน้ก�รทำ�ง�นจึงทำ�ไปต�ม
หน้�ที่	ห�กทำ�แล้วไม่ก้�วหน้�ก็เปลี่ยนง�น	ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน	แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของ
คนกลุ่มนี้คือ	หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับครอบครัวม�กขึ้น	มองว่�ครอบครัวสำ�คัญที่สุด	จะเห็นได้ว่�คนรุ่น
พ่อแม่หรือญ�ติผู้ใหญ่มักจะรักคนในครอบครัว	ทำ�อะไรก็คิดถึงครอบครัว	ห่วงลูกหล�น	นอกจ�กนี้สิ่งที่
แตกต่�งอีกอย่�งของคน	Gen	X	คือรู้จักก�รพักผ่อน	ห�คว�มสุขให้ตัวเองม�กขึ้น
																อย่�งไรก็ต�ม	แม้ว่�คนรุ่นนี้จะเติบโตม�ในยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยี	แต่ก็พบว่�พฤติกรรม
ก�รใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พรำ่�เพรื่อ	หรือเน้นคว�มสนุก	แต่เข�เน้นใช้เพื่อก�รทำ�ง�น	ในท�งที่มีประโยชน์	
ใช้อย่�งเหม�ะสมพอดีกับคว�มจำ�เป็น	 อ�จเป็นไปได้ว่�สมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ได้เข้�ถึงทุกครัวเรือน
เหมือนปัจจุบันนี้
 Generation Y หรือ Gen Y
	 ปัจจุบันเป็นยุคของคนเจน	 Y	 หรือคนรุ่นใหม่นั่นเอง	 โดยคนเจน	 Y	 คือคนที่เกิดระหว่�งปี	
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๓	หรือมีอ�ยุประม�ณ	๑๓-๓๓	ปี	ห�กนับดูอ�ยุแล้วก็พบว่�คนกลุ่มนี้เป็นลูกของคนที่
เกิด	Gen	X
	 ชว่ง	พ.ศ.นี	้คอืชว่งทีว่วิฒัน�ก�รด้�นเทคโนโลยเีริม่เข้�ม�	และพฒัน�ขึน้เรือ่ยๆ	จ�กรุน่แรกๆ	
คอมพิวเตอร์มีร�ค�สูงถึง	๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐	บ�ทต่อเครื่อง	บ้�นใครมีคอมพิวเตอร์ใช้ถือว่�มีฐ�นะ
ท�งบ�้นดีทเีดยีว	แตเ่มือ่เวล�ผ�่นไปเทคโนโลยมีมี�กขึน้	ทำ�ให้ร�ค�เริม่ถกูลงจนปัจจุบันใครๆ	ต่�งก็ครอบครอง
คอมพิวเตอร์	ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือถือ	สม�ร์ทโฟน	โทรทัศน์แอลซีดี	ไอแพด	เกมส์	ฯลฯ	
ได้อย่�งง่�ยด�ยขึ้น	ดังนั้นคน	Gen	Y	จึงเกิดม�พร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ไอทีและ
อินเทอร์เน็ต	เข้�ถึงข้อมูลต่�งๆ	ได้ง่�ยและรวดเร็ว
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 ดว้ยสภ�พแวดล้อมทีเ่กดิม�ท่�มกล�งเทคโนโลยี	ทำ�ใหค้นรุน่	Generation	Y	มคีว�มส�ม�รถ
ด�้นก�รใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือจะใชท้ำ�ง�น	ตดิตอ่สือ่ส�ร	แตใ่นขณะเดยีวกนัก�รใหค้ว�มสำ�คัญกบัสงัคมรอบข้�ง
ก็น้อยลง	โดยไปเพิ่มคว�มสำ�คัญในโลกไซเบอร์แทน	นอกจ�กนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน 
กล้�แสดงออก	กล้�แสดงคว�มคิดเห็น	มีคว�มคิดเป็นตัวของตัวเอง	ชอบคว�มท้�ท�ย	ไม่ชอบก�รขู่เข็ญ
บังคับ	 ห�กเจอพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ท่ีชอบบังคับหรือไม่เข้�ใจในตัวตนก็มักจะมีอ�ก�รไม่พอใจ	 มีค่�นิยมที่
ต่�งจ�กคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องก�รดำ�เนินชีวิตและก�รทำ�ง�น
	 ในด้�นก�รทำ�ง�นคน	Gen	Y	ถือว่�เป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กรยุคใหม่เลยก็ว่�ได้	เพร�ะ
คนกลุ่มนี้เน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก	ใช้ทักษะท�งคว�มคิด	มีระบบก�รจัดก�รที่ดีในแบบฉบับของคน	Gen	Y
แม้นิสัยจะไม่ชอบง�นหนักแต่รับรองเถอะว่�ก�รใช้คว�มคิดบวกกับก�รต่อสู้กับคว�มท้�ท�ย	 มีคว�ม
ส�ม�รถในก�รสืบค้นข้อมูลและนำ�เสนอข้อมูล	ทำ�ให้ผลง�นของคน		Gen	Y	เข้�ต�ไม่ม�กก็น้อย	แต่ใน
เรื่องคว�มภักดีต่อองค์กรอ�จสู้คนรุ่น	 Baby	 Boomer	 ไม่ได้	 เพร�ะคนรุ่นใหม่ยิ่งทำ�ง�นเก่งยิ่งต้องก�ร
คว�มก�้วหน�้	ห�กทีเ่ดมิทำ�แลว้รูส้กึไมข่ยบัไปไหนหรือไมม่คีนเปดิโอก�สใหแ้สดงคว�มคดิเหน็	คน	Gen	
Y	ก็พร้อมที่จะห�ที่ทำ�ง�นใหม่ทันที
 Generation Z หรือ Gen Z
	 Gen	Z	หรอื	Silent	Generation	ก�รสือ่ส�รระหว�่งคนกลุม่นีส้ว่นใหญเ่ปน็ก�รสือ่ส�รผ�่น
ข้อคว�มบนหน้�จอมือถือ	หรือคอมพิวเตอร์แทนก�รพูด	สม�ร์ทโฟนเป็นอวัยวะของช�ว	Gen	Z	โทรศพัท์มือถือ
ทั้งกลุ่มสม�ร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตถือว่�เป็นอวัยวะที่	๓๓	โดยได้มีก�รให้ลักษณะของ	Gen	Z	ว่�	Digital	
in	their	DNA	โลกดิจิทัลสำ�หรับคนรุ่นนี้จึงสำ�คัญยิ่งกว่�ตัวเงิน	Gen	Z	รับข้อมูลข่�วส�รม�กม�ย
อย่�งรวดเร็ว	ทั้งข่�วทันโลก	และวิเคร�ะห์สถิติเรื่องต่�งๆ	เพื่อค�ดก�รณ์อน�คต	เป็นผลให้ตัดสินใจ
ทำ�อะไรอย�่งรวดเรว็	ไมช่อบรอคอย	แตก่เ็ป็นคนทีก่ลวัอน�คตด้วย	เรยีนอะไรดไีมต่กง�น	อ�ชพีอะไรมัน่คง	
	 คน	Gen	Z	เปิดกว้�งท�งคว�มคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่�งม�กขึ้น	เพร�ะเพียงลัดนิ้วเดียว	
กส็�ม�รถคยุกบัเพือ่นต�่งช�ตทิีม่จี�กอกีซกีโลกได	้แมว้�่จะต่�งพ้ืนฐ�นวฒันธรรมกอ็�จมคีว�มชอบคว�ม
บันเทิงเดียวกัน	ซึ่งก�รเชื่อมโลกแบบนี้	ทำ�ให้	Gen	Z	มีคว�มรู้สึกเปิดกว้�งในก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
ได้ง่�ยม�กขึ้น	มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี	ไม่แบ่งแยกชนชั้น	สีผิว	ศ�สน�	หรือประเพณีที่แตกต่�ง	
แต่ก็อ�จจะยิ่งเทิดทูนคว�มเป็นทุนนิยมม�กขึ้น
	 ด้วยชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำ�ให้เด็กรุ่น	Gen	Z	มีคว�มอดทนรอคอยตำ่�	ชอบทำ�ง�นหล�ยๆ	
อย่�งพร้อมกัน		ต้องก�รคำ�อธิบ�ยม�กขึ้น	ต้องมีเหตุผล	ต้องรู้สึกว่�ได้เข้�ใจกับทุกเรื่องในชีวิต	อย�กมี
ส่วนร่วมในครอบครัว	 ต้องก�รตัดสินใจชีวิตตัวเอง	 ดังนั้นจึงกล้�คิดและกล้�ถ�มม�กข้ึนกว่�คนรุ่นก่อน	
หมดยุคของก�รที่วัยรุ่น	Gen	Z	(และ	Gen	Y	ตอนปล�ย)	จะยอมรับเหตุผลแค่ว่�	“ไม่ต้องยุ่งหรอก 
เรือ่งของผู้ใหญ่”	แลว้	ผูใ้หญจ่งึควรเปิดโอก�สให้	Gen	Z	คดิ	และแสดงคว�มคดิเหน็เร่ืองในครอบครัวดว้ย
ห�กกดีกนัหรอืไมอ่ธบิ�ยอะไรจะระเบดิไดง้�่ยๆ	หรอืห�กไมพ่อใจคำ�อธบิ�ย	เข�กจ็ะไปห�คำ�อธบิ�ยจ�ก
อินเทอร์เน็ต	 ซึ่งอ�จจะมีทั้งดีและร้�ยปะปนกันไป	 ดังนั้นควรเปิดโอก�สให้ได้คิด	 สอนก�รแสดงเหตุผล
อย่�งถูกต้อง	อธิบ�ยอย่�งตรงไปตรงม�ดีกว่�
	 ก�รเรียนรู้ของ	Gen	Z	เน้นผ่�นเทคโนโลยีสมัยใหม่ม�กขึ้น	ถ้�ส�ม�รถจัดห้องเรียนโดย
นำ�เอ�เทคโนโลยีม�เสรมิกบักิจกรรม	ใหแ้รงจงูใจ	มกี�รแขง่ขนั	มรี�งวลั	จะชว่ยใหช้�ว	Gen	Z	กระตอืรอืรน้
ในก�รเรียนรู้ม�กขึ้น		Gen	Z	ไม่เหม�ะกับก�รเรียนแบบบรรย�ยม�กๆ	แต่สนใจในข้อมูลแนวกร�ฟ	ภ�พ	
สถิติชัดเจน	เน้นข้อมูลสั้นๆ	ที่เข้�ใจง่�ยๆ	เพร�ะมีแนวโน้มว่�ช�ว	Gen	Z	จะเริ่มต้นจดจำ�ข้อมูลได้ดีจ�ก
ข้อมูลสั้นๆ	เหล่�นี้	ต�มแบบฉบับโลกออนไลน์ที่ข้อมูลไหลเร็ว






