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บทคัดย่อ

เด็กไทยรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า “why generation” หรือ เด็ก generation Y เป็นกลุ่มที่มีความสำ�คัญมาก มีอายุ
ในช่วง 16-30 ปี เด็กกลุ่มนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง คิดเร็ว ทำ�เร็ว ปรับปรุงเร็ว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบ
ความท้าทาย มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้ายุค เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล Generation Y ได้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพ ดังนั้น ในการนำ�เสนอบทความนี้ จึงได้
มีการเสนอแนะแนวทางในการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาทางการพยาบาล ได้แก่ การจัดให้มีการแบ่งกลุ่มในชั่วโมง
เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดด้าน
บวก มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้ร่วม
กัน จะต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อนำ�มาพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลให้ก้าวหน้าและได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต
คำ�สำ�คัญ : การจัดการศึกษาทางการพยาบาล, นักศึกษา generation y

Abstract :

Thai new generations, either called “why generation” or generation Y, aging approximately 16-30,
are playing more significant role. Those in this age group tended to have high self-esteem, dynamic personality,
and quick adaptation. In addition to relishing challenges, they lived in a modern lifestyle and exploited
communication technologies. To provide learning process appropriate and relevant to their characteristics of this
generation, the article developed suggestion to manage nursing education. The classroom management was achieved
by establish classroom-learning group so that they could learn from real-world situations and they were promoted for
positive thinking. In addition, teaching and learning technologies were introduced into the classroom. The collected
knowledge was subject to manage for continued and sustainable development. Therefore, they were capable of
applying novel and critical nursing knowledge to improve nursing profession.
keywords :  nursing education management, student generation y

บทนำ�

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ สภาวะทางสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม มองย้อน
หลังไป 60 ปี โครงสร้างของประชากรทั่วโลก มีการ
*อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เกิดมากับความเพียบ
พร้อมและความสับสน ตลอดจนความสงสัย ที่เรียกกัน
ว่า “why generation” หรือ เด็ก generation Y เป็นกลุ่ม
ที่มีความสำ�คัญมาก บุคคลกลุ่มนี้มีอายุในช่วง 16-30 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอายุของนักศึกษาพยาบาลในระดับ
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อุดมศึกษาของไทย เพราะว่านักศึกษาพยาบาลในปัจจุบนั
มีอายุอยูร่ ะหว่าง 18-21 ปี เด็กกลุม่ นีม้ คี วามเป็นตัวของ
ตัวเอง คิดเร็ว ทำ�เร็ว ปรับปรุงเร็ว มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
สูง ชอบความท้าทาย มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย นิยมสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้ายุค ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมีผล
ต่อการจัดระบบการศึกษาพยาบาลร่วมด้วย เช่น มีความ
แตกต่างกันในการวางแผนการพยาบาลสำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ความแตกต่างกันในภูมิหลัง อายุ ประสบการณ์ และการ
ศึกษา ทั้งนี้ในบริบทของการจัดการศึกษาพยาบาลใน
ปัจจุบนั ซึง่ มีนกั ศึกษาเป็นสิง่ นำ�เข้า(input)และมีอาจารย์
ที่มีความแตกต่างกันกับนักศึกษา ทั้งทางด้านความคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ วัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นต้น ซึ่ง
อาจทำ�ให้มีมุมมองบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ
หรือกลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น
ความรู้และทักษะในการดำ�เนินชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพือ่
ให้การศึกษาทางการพยาบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทัง้ ผูส้ อน ผูเ้ รียนและต่อผูป้ ว่ ย
และครอบครัวร่วมด้วย ความหลากหลายทีแ่ ตกต่างกันนี้
ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย1
ระบบการศึ ก ษาพยาบาลในปั จ จุ บั น พบว่ า
มีโครงสร้างของช่วงอายุ ที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน2 คนแต่ละ “ช่วงอายุ”(generation) ย่อมมี
บุคลิกภาพ ทัศนคติ นิสัย ความคิดอ่าน ความเชื่อ ความ
ชอบ รูปแบบการใช้ชีวิต และมุมมองต่อการดำ�รงชีวิต
แตกต่างกันออกไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก สภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และค่านิยมทีห่ ล่อ
หลอมมาในแต่ละช่วงวัย ซึ่งคนแต่ละช่วงอายุ ประกอบ
ด้วย 4 กลุ่ม คือ
1. builders อายุประมาณ 70-90 ปี หรือ
เกิ ด ก่ อ น พ.ศ.2488 ยุ ค นี้ ส ถาบั น ครอบครั ว เข้ ม
แข็ ง บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะโลกทั ศ น์ ข องบุ ค คลกลุ่ ม นี้ ยึ ด มั่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม มีความ
อดทน อดออม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า รู้จักคุณค่าของเงิน ภักดี
ต่อองค์กรสูง
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2. baby boomers อายุ ตั้ ง แต่ 46-64 ปี
หรือเกิดช่วง พ.ศ. 2489 – 2507 บุคลิกลักษณะโลกทัศน์
ของบุคคลกลุ่มนี้คือ ขยัน ทำ�งานหนัก มุ่งมั่นกับความ
สำ�เร็จ จงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการทำ�งานในองค์กรที่
มีชื่อเสียง ต้องการการยกย่องชมเชยในความสำ�เร็จ
3. generation X อายุ 34-45 ปี หรือเกิดช่วง
พ.ศ. 2508 – 2523 เป็นยุคทีเ่ จริญรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจ
มีการรับวัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์ บุคลิกลักษณะโลก
ทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ ชื่นชอบความแปลกใหม่ สนใจ
เทคโนโลยี มีชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเครื่องอำ�นวยความ
สะดวกนานาชนิด คนรุ่นนี้จึงกระตือรือร้น รักการแข่งขัน
แต่บุคคลกลุ่มนี้จะนึกถึงเรื่องของตนเองก่อนเรื่องของ
ส่วนรวม รวมทัง้ เป็นนักบริโภคนิยมแต่จะให้ความสำ�คัญ
เกีย่ วกับความสมดุลย์ระหว่างงานกับครอบครัว (Work –
life balance)เป็นอย่างมาก
4. generation Y อายุ 16-30 ปี หรือเกิด
ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2543 ซึ่งเป็นยุคสังคมดิจิทัล
บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ มีความพิเศษ
ตรงที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ มีความเป็นตัว
ของตัวเองสูง มีอิสระเสรีในการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพือ่ นต่างเพศ มีความทะเยอทะยานสูง ไม่อดทน มีความ
คิดนอกกรอบ
มี ง านวิ จั ย ในต่ า งประเทศที่ ศึ ก ษาเกี่ ย ว
กั บ พฤติ ก รรม ทั ศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพ ของบุ ค คล
generation Y ได้แก่ มาร์ค แมคคลินเดิล3 และแอนโน
ไนมัส4 พบว่า บุคคล generation Y มีความเป็นตัวของ
ตั ว เองสู ง คิ ด นอกกรอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
มั่ น ใจในตั ว เองสู ง มี ค วามชอบหรื อ เชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information technology) สูง
ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางพฤติ ก รรมของบุ ค คล generation
Y นี้ จะทำ � ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งบุ ค ลากรในแต่ ล ะ
กลุ่มหรือช่วงอายุ เพราะบุคคลแต่ละช่วงอายุ ย่อมมี
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ทัศนคติ ความเห็น มุมมองต่อสิ่ง
แวดล้อม การใช้ชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันออกไป5,6
นอกจากนั้นจากการศึกษาของศิรินันท์ กิตติสุขสถิต7
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พบว่า ประชากร generation Y ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปีที่ 3 และปีสุดท้ายของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศของไทย ยอมรับว่าการทำ�งานในระบบราชการ
ปัจจุบันไม่ท้าทายความสามารถ ซํ้ายังเป็นการบั่นทอน
ความท้าทาย ทัง้ นีผ้ ทู้ มี่ ศี กั ยภาพสูงๆจะเลือกทำ�งานอืน่ ๆ
ที่ไม่ใช่งานราชการ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคคล
generation Y มีความคิด และทัศนคติตอ่ เรือ่ งต่างๆอย่าง
มีเหตุผลและท้าทายต่อการใช้ชวี ติ ในสภาพสังคมปัจจุบนั
ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลนัน้
ประกอบไปด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และ
จากคุณสมบัติของประชากร generation Y ดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น อาจทำ�ให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดความขัดแย้ง
และความคับข้องใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สถาบันการศึกษาได้จัดให้ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพ
ของช่องว่างระหว่างวัยหรือ “generation gap” ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาล หากนักศึกษาโดนตำ�หนิ โดนดุหรือไม่ได้รบั การ
ยอมรับจากบุคลากรสุขภาพในหอผู้ป่วยหรือแม้กระทั่ง
ผู้ป่วยที่นักศึกษาพยาบาลได้ดูแลอยู่ ก็จะทำ�ให้นักศึกษา
เกิดความเครียดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอัศวินี
นามะกันคำ� และคณะ8 ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยเหตุที่ทำ�ให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงาน
ที่หอผู้ป่วย ประกอบด้วย ลักษณะส่วนตัวของอาจารย์
นิเทศ ลักษณะการฝึกปฏิบัติและการดูแลผู้ป่วย ลักษณะ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหอผู้ป่วย ลักษณะส่วนตัวของ
นักศึกษา ลักษณะการนิเทศงานของอาจารย์ 9 ซึ่งในการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลนั้นนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มี
ความเครียดในระดับมากและตัดสินความเครียดนั้นว่า
เป็นภาวะคุกคาม10 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงต้องให้
ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวเพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาล generation Y ทั้งนี้ถ้าผู้สอน
ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมแล้ว ในส่วนของนักศึกษาพยาบาลเองก็มคี วาม
พร้อมในระดับสูงต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำ�งาน
กลุ่ม และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ดีอีกด้วย11
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นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ โ ดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
อายุอยู่ระหว่าง 18-22 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกกำ�หนดเป็น
Generation Y หรือ gen. Y ในขณะที่อาจารย์พยาบาล
ส่วนใหญ่อยู่ generation baby boom และ generation
X12 ความแตกต่างของช่วงอายุนนี้ บั ว่าเป็นสิง่ ทีน่ า่ ท้าทาย
ในระบบการศึกษาพยาบาล ทัง้ นีอ้ าจารย์พยาบาลจะต้อง
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาการ
ศึกษาเป็นพื้นฐาน และวิเคราะห์ไปสู่หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ครบทุกด้าน ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำ�คัญได้แก่ ทฤษฎี
การสร้างความรู้(constructivism) ซึ่งมีหลักการ คือ การ
เรียนรูเ้ ป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการ
ซึมซับหรือบันทึกข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นส่วนๆ แต่การ
เรี ย นรู้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้ เ ดิ ม ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สร้ า งความรู้
ใหม่ สถานการณ์หรือบริบทของการเรียนรู้เป็นสิ่งสำ�คัญ
ของการสร้างความรู้13 การเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้เป็นกระ
บวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระทำ�กับข้อมูล ไม่ใช่เพียง
รับข้อมูลเข้ามา กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสมองและกระบวนการทางสังคม14,15 จาก
แนวคิดดังกล่าวจะพบว่ามีความเหมาะสมกับนักศึกษา
พยาบาล generation Y ดังนั้นการจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลจึงต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ generation Y เพื่อที่จะทำ�ให้ได้บัณฑิตทางการ
พยาบาลที่มีสมรรถนะทางในวิชาชีพตามความต้องการ
ของสังคม16 โดยแนวคิดในการการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญนั้น ผู้สอนควรมีคุณสมบัติดังนี้ 17
1. มีการพิจารณาและสังเกต พัฒนาการของ
เด็ก(child development)และรูจ้ กั “จริต” ของตนเองและ
ของผู้เรียน
2. มีวิธีการจูงใจผู้เรียนและต้องรู้ “ปณิธาน”
ของผู้เรียน
3. รู้วิธีการเข้าหาและสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้เรียน
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4. เข้ า ใจแนวคิ ด ของผู้ เ รี ย น ทั้ ง ในอดี ต
และปัจจุบัน ว่าผู้เรียนนั้นผ่านการเรียนรู้อะไรมาก่อน
และควรจั ด การเรี ย นรู้ อ ะไรต่ อ ไป โดยสอนให้ ต รง
กับ“จริต”และ“ปณิธาน” ของผู้เรียน
5. เข้าใจหลักการและปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีล
ธรรม จรรยาและมีความยุติธรรมกับผู้เรียน
6. เรียนรู้วิธีเรียน เช่น รู้จัก การอ่าน การฟัง
การปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ปรึกษาและศึกษาจาก
ผู้รู้ และศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจะทำ�ให้ผู้สอนกลายเป็นผู้ที่
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ ผู้สอนต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มี “สติ” คุม “จิต“ ของตนเองได้ เป็นต้น
นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต้อง
เอื้ออำ�นวยและที่สำ�คัญ ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความ
สำ�คัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญร่วม
ด้วย
ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล อาจารย์
พยาบาลนั บ ว่ า มี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจผู้ เ รี ย น
โดยมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า การเรี ย นการสอนในคลิ นิ ก นั้ น
ผู้สอนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับผู้เรียน18 รวมถึงการ
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้มีรูปแบบที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญให้เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะของ
นักศึกษา generation Y ซึ่งจุดเด่นนักศึกษา generation
Y คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการทำ�งานที่มีความ
ก้าวหน้า ชอบการแสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น อย่ า งดี ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สุ ด าวดี ศรี สุ ด ตา 19 ที่ ศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศในระดั บ ดี ม าก
สามารถใช้และเข้าถึงสารสนเทศในแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละประเภทได้ สามารถค้นหาสารสนเทศ
จากห้องสมุดและเวบไซด์ต่างๆได้ นอกจากนั้นได้มี
การศึกษาพฤติกรรมของคน generation Y พบว่าเด็ก
กลุ่มนี้มักมีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่น และยินดี
ที่จะทำ�งานที่หนักขึ้น และมากขึ้น เพื่อความสำ�เร็จของ
ตนเอง20 แต่ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานที่ทำ�นั้นตรง
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กับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากน้อยเพียงใด ข้อดีที่ได้เด็ก
กลุ่มนี้มาร่วมงานก็คือ ความสามารถในการเรียนรู้ และ
ทำ�งานได้ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แม้
จะมีข้อดีมากมาย แต่การจะสร้างและพัฒนานักศึกษา
generation Y เป็นภารกิจของสถาบันการศึกษา ในเรื่อง
ของการปรับหลักสูตร วิธกี ารสอน รวมถึงบุคลิกภาพของ
อาจารย์ผู้สอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้มีการปรับตัว
เข้าหานักศึกษากลุ่มนี้ จากความเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาล generation Y นั้นได้มีการศึกษาพบว่า
ลักษณะเด่นของนักศึกษากลุม่ นี้ อยูท่ กี่ ารมีชว่ งของความ
สนใจสัน้ ชอบลงมือทำ�มากกว่าการนัง่ ฟัง และสามารถทำ�
อะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน21 เพราะฉะนัน้ ขณะทีอ่ าจารย์
ทำ�การสอนจึงจำ�เป็นต้องทำ�ทุกวิถีทาง เพื่อให้นักศึกษา
พุ่งความสนใจมาที่ตัวอาจารย์ให้ได้ สื่อการสอนเป็นส่วน
หนึ่งในเครื่องมือที่นำ�มาใช้เพื่อให้บรรยากาศการเรียน
การสอนดำ�เนินไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ อาจมีรปู แบบการ
สอนโดยใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาช่วย เช่น power point และ วีดิโอคลิป
ในการดึงความสนใจของผู้เรียน22,23 แม้กระทั่งการมอบ
หมายงานให้นักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การสอนเกี่ยวกับ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ อาจจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการให้นักศึกษาค้นคว้า
และทำ�เว็บบล๊อก facebook, twitter, multiply เพื่อนำ�
เสนอและร่วมวิเคราะห์รว่ มกันกับผูส้ อนในชัน้ เรียน ทัง้ นี้
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มีบล็อกหรือเว็บไซต์ ซึ่งเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์(online social networking)
อยู่แล้ว ทั้งนี้ถ้ามองเพียงผิวเผิน อาจจะมองว่าเป็นการ
เรียนทีส่ นุก ตืน่ เต้น ท้าทายเพราะได้เข้าเล่นในโปรแกรม
facebook,twitter, multiply แต่แท้จริงแล้วเป็นการสอด
แทรกการเรี ย นการสอนร่ ว มไปด้ ว ยนั่ น เองและเมื่ อ มี
การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนดั ง กล่ า วแล้ ว พบว่ า
ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวคือ มีทกั ษะเรียนรูแ้ ละช่อง
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในวิธีการ
แบบปกติ มีความกระตือรือร้น ในการเรียนมากขึ้น ชอบ
การเรียนด้วยวิธีการเหล่านี้ และที่สำ�คัญผู้เรียนหันมา
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สนใจสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าโดยมีผสู้ อนคอยแนะนำ�
จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของศิรพิ จน์ มะ
โนดี 24 ทีศ่ กึ ษาผลของการสอนแบบใช้เวบเสริม ต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำ�ตนเองและความคิดเห็น
ต่อประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ง
พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้เวบเสริมมีส่วน
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการนำ�ตนเองและมีประสบการณ์ใน
การเรียนได้ดีขึ้น
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล generation Y นั้นต้องเน้นการลงมือปฏิบัติ
เพราะบางครั้งหากให้นักศึกษานั่งฟังการบรรยายในการ
สอนภาคทฤษฎีแล้วให้นำ�กลับไปคิดเอง อาจเป็นเรื่อง
ที่ไม่น่าสนใจสำ�หรับนักศึกษากลุ่มนี้ การสอนที่เหมาะ
สมสำ�หรับพฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาล generation
Y ควรเลือกใช้วิธีลดชั่วโมงของการเรียนแบบบรรยาย
จำ�นวน 2 ชั่วโมงลง เนื่องจากเป็นการสร้างความเบื่อ
หน่ายให้กับผู้เรียน แต่ควรเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้งการนำ�เสนอหรือแสดง
ผลงานในห้องเรียนมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนแล้ว ในอนาคตยังจะเป็นการพัฒนา
บัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การลงมือปฏิบัติ
จุ ด เปลี่ ย นนี้ นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทายสำ � หรั บ การสอน
นักศึกษาพยาบาล generation Y เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารทำ�งานใน
ระบบบริการสุขภาพ ทีป่ ระกอบด้วยทีมสุขภาพ ทีม่ คี วาม
แตกต่างกันของช่วงอายุ25 ในอนาคต
ทัง้ นีย้ งั มีขอ้ จำ�กัดเกีย่ วกับการศึกษาเรือ่ งความ
แตกต่างของ generation ต่างๆ ในการศึกษาทางการ
พยาบาล แต่จากการรวบรวมความรูเ้ พือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล generation Y 26
สามารถสรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้
1. การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูท้ างการ
พยาบาล โดยการสนทนากลุ่มย่อย จัดโครงการนำ�เสนอ
ในชั้นเรียนและอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ เพิ่มขึ้นทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
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2. สนับสนุนให้มรี ปู แบบการพัฒนาการเรียน
รูใ้ นชุมชน โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ ให้สามารถ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น วิเคราะห์ปญ
ั หาและเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริง
3. ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
โปรแกรมที่ ห ลากหลายที่ มี อ ยู่ ใ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. ตระหนักถึงปฏิสมั พันธ์ทางสังคมร่วมด้วย
เพราะเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล generation Y ทีจ่ ะหล่อหลอมให้นกั ศึกษาพยาบาลสามารถอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข
5. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ต้อง
เคารพสิทธิส่วนบุคคลร่วมด้วย
6. การฝึ ก กระบวนการคิ ด เชิ ง บวกจะช่ ว ย
กระตุ้นการทำ�งานที่ดีของสมอง และเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความสำ�เร็จในสิ่งที่ได้กระทำ� และการเสริมแรง
ทางบวกในกระบวนการเรียนการสอน การเสริมแรงทาง
บวกจากครูผสู้ อนและเพือ่ นร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จะทำ�ให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
Generation Y เพิ่มมากขึ้น
7. นักศึกษาพยาบาล generation Y มีช่วง
ความสนใจที่สั้นประมาณ 15-20 นาที ดังนั้นควรจัด
กิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มหลังจากมีการเรียนการสอน
ผ่านไปแล้ว 20 นาที
8. การพู ด คุ ย กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล generation Y เป็นสิง่ สำ�คัญ โดยจะช่วยกระตุน้ สมองส่วนหน้า
บริเวณทีค่ วบคุมการคิดและการตัดสินใจ ในระดับทีส่ งู ขึน้
ส่งเสริมความจำ�และเกิดการเรียนรู้ ซึง่ มีผลต่อปฏิสมั พันธ์
ทางด้านสังคมตามมา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาทางการพยาบาลในหลายสถาบันของประเทศไทย
ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด การความรู้ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วโดยกรองได
อุณหสูต27ิ ได้นำ� CIPPA มาใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล มีการพัฒนา CIPPA ขึ้นมาจาก
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แนวคิดหลัก 5 แนวคิด ที่ใช้พื้นฐานทฤษฏีพัฒนาการ
มนุษย์ (human development) และทฤษฏีการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ (experiential learning) ในการเรียนการ
สอนคือ แนวคิดการสร้างสรรองค์ความรู้ (constructivism) แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบ
ร่วมมือ (group process and co-operative learning)
แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (learning
readiness) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ก ระบวนการ
(process learning) และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอน
การเรียนรู้ (transfer of learning) ซึ่งการเรียนการสอน
แบบซิปปานี้ จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
สามารถอธิบาย ชี้แจงตอบคำ�ถามได้ดี นอกจากนั้นยังได้
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การ
ทำ�งานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดความใฝ่รู้ โดยที่
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จะประกอบไปด้วย ขั้นนำ� ขั้น
กิจกรรม ขั้นวิเคราะห์และขั้นสรุปประเมินผล ดังนี้
ขั้นนำ�
- สร้ า ง / กระตุ้นความสนใจหรือเตรียม
ความพร้อมในการเรียน
ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมตามหลักการ
- ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
(C : construct)
- ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้
(I : interaction)
- ผู้เรียนมีบทบาท / ส่วนร่วมในการสร้าง
(P : physical participation)
- ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กับ
(P : process learning) ผลงาน / ข้อสรุปความรู้
- ผู้เรียน นำ�ความรู้ไปใช้ (A : application)
ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม
- วิเคราะห์อภิปรายผลงาน / ข้อความรู้ที่
สรุปได้จากกิจกรรม
- วิ เ คราะห์ อ ภิ ป รายกระบวนการเรี ย นรู้
(process)
ขัน้ สรุปและประเมินผล สรุปผลและประเมินผลการเรียน
รู้ตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์อภิปรายผลงาน / ข้อความรู้ที่
สรุปได้จากกิจกรรม
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จากการวิ เ คราะห์ ห ลั ก การของรู ป แบบการ
เรี ย นการสอนดั ง กล่ า วจะพบว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ
ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาพยาบาล generation Y เนื่องจาก
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้มีการกระตุ้นความ
สนใจและเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน จัดให้มกี จิ กรรม
ในการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน นำ�ความรู้ไปใช้ และอภิปรายผลการเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัพณา กิจรุ่งโรจน์และ
คณะ28 ที่ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนต่อความรู้และทักษะการทำ�แผลของนักศึกษา
พยาบาล พบว่าการนำ�บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
ร่วมใช้กับการสอนแบบปกติสามารถพัฒนาความรู้เรื่อง
การทำ�แผลได้และกันตพร ยอดใชย และคณะ29 ศึกษา
ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
และพบว่านักศึกษาพยาบาลรับรูว้ า่ สือ่ วีดที ศั น์คาราโอเกะ
เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง มีแรง
จู ง ใจในการศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม และกระตุ้ น การ
เรียนรู้
นอกจากนัน้ การวางแผนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนนักศึกษา
พยาบาล generation Y สอดคล้องกับการศึกษาของเจียมจิต
แสงสุวรรณ และคณะ30 ที่พบว่า การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญของนักศึกษาพยาบาล เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีข้อคะแนนเฉลี่ยสูงหรือจุดเด่นอยู่ที่มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและพบว่าผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการศึกษาอยูใ่ นระดับสูงมาก นอกจากนัน้ การ
จัดการเรียนการสอนจะต้องมีการสรุปผลและประเมินผล
การเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์โดยการวิเคราะห์อภิปรายผล
งาน หรือข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม จากแฟ้มสะสม
งานที่นักศึกษาได้จัดทำ�ไว้ซึ่งเป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลที่ได้
สะสมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเพื่อนำ�
ไปสู่การประเมินผล31 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับการศึกษาของจริยา มงคลสวัสดิ์32 ที่ศึกษาพบว่าการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แฟ้มสะสม
งานสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี
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บทสรุป

จากบุ ค ลิ ก ภาพและลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล generation Y ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง คิด
นอกกรอบ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่มีความสนใจสิ่ง
แวดล้อมลดน้อยลง มีช่วงความสนใจหรือสมาธิในการ
เรียนสั้น ดังนั้นในการสอน ผู้สอนต้องให้ความรัก กำ�ลัง
ใจ ให้รางวัลเมื่อทำ�งานสำ�เร็จ การมอบหมายชิ้นงานที่
ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าความ
สนใจ เช่น ส่งงานที่ผู้สอนสามารถร่วมตรวจได้ โดยที่
ผู้สอนมีหน้าที่เข้าไปให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้
ทันที จะทำ�ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ดังนัน้ ผูส้ อนจึงต้อง
มีการปรับตัวหรือเข้าใจนักศึกษาพยาบาล generation Y
ให้ลึกซึ้งและมีการคิดค้นนวัตกรรม หรือพัฒนาวิธีการ
สอนและรูปแบบการสอนใหม่ๆ ซึ่งผู้สอนไม่ควรใช้การ
บรรยายในการสอนแต่เพียงอย่างเดียว และควรมีการ
ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆเช่น ด้านเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น ในการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้ผสู้ อนมีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาพยาบาล generation Y ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท
เวลา ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการ
เขียนบทความเรือ่ งนีอ้ นั จะเป็นแนวทางของผูส้ อนในการ
ปรับตัวและทำ�ความเข้าใจถึงคุณลักษณะของนักศึกษา
พยาบาลในยุคปัจจุบัน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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