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ข 

 

ค ำน ำ 

 

เอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้เรียบเรียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูแลนักศึกษาปัจจุบันที่มีความ

แตกต่างต่างจากนักศึกษาในรุ่นเก่า ทั้งในแง่ของความคิด พฤติกรรม และการใช้ชีวิต เพ่ือให้ อาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถดูแล และเข้าใจนักศึกษาทั้งในกลุ่มนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ประคับประคองและให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น และมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

การวางแผนการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลนักศึกษาครั้งนี้ ได้รับความรู้จากอาจารย์อาวุโสผู้มี

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

และผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาจากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย บทน า แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา แผนการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการด าเนินการ การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ในเรื่อง การดูแลนักศึกษาส าหรับอาจารย์ที่

ปรึกษา  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางให้กับผู้อ่าน ในการประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการดูแลและแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา

ต่อไป 
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ค 

 

สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้ 

  

แต่งตั้งอาจารย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา แบ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

และอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหา 

คอยติดตามสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

ประเมินความผิดปกติของเด็กจากการสังเกตและการสอบถามข้อมูลจากเพ่ือน 

เรียกพบหรือนักศึกษาเข้ามาพบเองด้วยความสมัครใจ 

พูดคุยและประเมินปัญหาของนักศึกษาด้วยหลัก Empathy 5 ข้อ ได้แก่ การรับฟัง พยายามจับ

อารมณ ์การสะท้อนให้รับทราบ ไม่ตัดสิน และมุ่งประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก 

ประเมินปัญหา ให้ก าลังใจและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่นักศกึษา 

 

ติดตามพฤติกรรมหลังจากการพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาแล้ว 

หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ส าเร็จ จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและหา

ทางออกร่วมกัน 

ปัจจัยที่ท าให้เด็ก GEN Z มีปัญหาคือ ครอบครัว สังคม เทคโนโลยี ท าให้เด็กมีความคิดและการ

แสดงออกท่ีต่างจากคนรุ่นเก่า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เด็ก GEN Z มีแนวโน้มของปัญหาระหว่าง

เรียน มีแนวโน้มเป็นภาวะเครียดและซึมเศร้าสูง 



ง 
 

สำรบัญ 

 

 หน้ำ 
ค าน า ข 
สรุปองคค์วามรู้ที่ได้ ค 
สารบัญ ง 

1. บทน า 1 
2. แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 1 
3. แผนการจัดการความรู้ 2 
4. คณะกรรมการด าเนินการ 5 
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 6 

- ประเด็นที่ 1 ความแตกต่างของนักศึกษา GEN เก่าและ GEN ใหม่ 6 
                                ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอน  

- ประเด็นที่ 2 ปัญหาและการดูแลนักศึกษา GEN เก่า 9 
- ประเด็นที่ 3 ปัญหาและการดูแลนักศึกษาปัจจุบัน 12 

6. ภาคผนวก 17 
           -      เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 18 
        -        รูปภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22 
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บทน ำ 

คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคณะ

เภสัชศาสตร์ ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ ฯ 

ให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดย

ในปี 2562 นี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงก าหนดหัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  เรื่องการดูแล

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือถ่ายทอดแนวทางหรือข้อปฏิบัติในการดูแลกลุ่ม

นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษามีปัญหา เพ่ือให้นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มีความสุขในการเรียนและ

ส่งผลถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต โดยการถอดความรู้จากอาจารย์อาวุโสและ

อาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการดูแลนักศึกษาให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

เข้าถึงนักศึกษา และสามารถน าไปปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาต่อไป 

แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 

จากข้อมูลย้อนหลังสองปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายสถาบันมีปัญหาที่เกิด

จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น สังคมเพ่ือน ครอบครัว การเรียน ปัญหาส่วนตัว ซึ่งตัวอย่างปัญหาดังกล่าวล้าน

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดความกดดัน ความเครียด และ

หากนักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่มีทางออก ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเข้าสู่

ภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าเพ่ิมขึ้น และนอกจากผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียน  สุขภาพจิต 

อาจท าไปสู่ผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิต โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มีความคิดสอดคล้องกันในการจัด

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน การดูแลนักศึกษากลุ่มทั่วไป

รวมถึงนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหา โดยอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลนักศึกษา 

เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ในปัจจุบันสามารถเข้าใจ เข้าถึงความคิดของนักศึกษา และสามารถดูแลแก้ไข

ปัญหาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาและส่งผลไปยังการใช้ชีวิตในอนาคต 

ซึ่งจากปัญหาในการท าความเข้าใจ เข้าถึงความคิด ของนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมที่

แตกต่างจากนักศึกษารุ่นก่อนท าให้อาจารย์ไม่สามารถเข้าถึงความคิดความรู้สึก หรือไม่รู้วิธีในการดูแล

นักศึกษาปัจจุบันได้ ดังนั้นคณะกรรมการการจัดการความรู้จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดูแล

นักศึกษาเภสัชศาสตรส์ าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับเป็นแนวทางให้อาจารย์รุ่นใหม่

น าไปใช้ในการปรับใช้ส าหรับการดูแลนักศึกษา รวมทั้งวางแผน แก้ไขปัญหาเพ่ือให้การดูแลนักศึกษา

ภายใต้การดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

แบบฟอร์มแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)   
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : คณะเภสัชศำสตร์ 
ประเด็น KM : กำรดูแลนักศึกษำเภสัชศำสตร์ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : เพ่ือให้กำรดูแลนักศึกษำในกลุม่ทั่วไปและกลุม่ที่มีปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
กำรวัดผล : คณะฯ น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรดูแลแก้ไขปัญหำแก่นกัศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่
ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่ม 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

   มีการประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ฯ 
เพื่อร่วมก าหนด
ประเด็นความรู้
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนาทางคณะ
เภสัชศาสตร ์

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2562 

ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิต 

อย่างน้อย 
1 ประเด็น 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

   มีการ
แสวงหาความรู้
จากอาจารย์
อาวุโสภายใน
คณะที่มี
ประสบการณ์
การสอนและ
การดูแล
นักศึกษา  

มกราคม-
กุมภาพันธ ์

2563 

มีอาจารยเ์ข้า
ร่วม
แลกเปลีย่น
ความรู้และ
ประสบการณ ์

อย่างน้อย 
4 คน 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

     
คณะกรรมการ
การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ 
ร่วมอภิปราย
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
และรวบรวม

กุมภาพันธ์ 
2563 

มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้ 
และปัจจยัด้าน
ต่าง ๆ  

มีเอกสาร
ครบถ้วน
ตาม
ประเด็นที่
ก าหนด 

อาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงำน : คณะเภสัชศำสตร์ 
ประเด็น KM : กำรดูแลนักศึกษำเภสัชศำสตร์ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : เพ่ือให้กำรดูแลนักศึกษำในกลุม่ทั่วไปและกลุม่ที่มีปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
กำรวัดผล : คณะฯ น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรดูแลแก้ไขปัญหำแก่นกัศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่
ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่ม 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

องค์ความรู้ใน
การดูแล
นักศึกษากลุ่ม
ทั่วไปและกลุ่มที่
มีปัญหา 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ 
พิจารณาเนื้อหา
และความ
ถูกต้องเพื่อ
จัดท าเป็น
เอกสารองค์
ความรู้ฉบับ
สมบูรณ ์

มีนาคม 
2563 

รูปเลม่องค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

   การน าเสนอ
องค์ความรู้ใน
รูปแบบไฟล์เข้า
ระบบคลัง
ความรู้ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

เมษายน 
2563 

ระยะเวลา
หลังจากได้เลม่
องค์ความรู้ 
และน าส่งขึ้น
เผยแพร่ในรูป
ไฟล์เข้าระบบ
ฐานความรู้
ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

1 สัปดาห ์ อาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้
 

  เข้าร่วม
กิจกรรม (P42) 
Show & 
Share พา
เพลิน ของ

พฤษภาคม 
2563 

มีการเข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่าง

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงำน : คณะเภสัชศำสตร์ 
ประเด็น KM : กำรดูแลนักศึกษำเภสัชศำสตร์ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : เพ่ือให้กำรดูแลนักศึกษำในกลุม่ทั่วไปและกลุม่ที่มีปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
กำรวัดผล : คณะฯ น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรดูแลแก้ไขปัญหำแก่นกัศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่
ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่ม 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

มหาวิทยาลยั
พายัพ 

มหาวิทยาลยั
เครือข่าย 

 ด าเนิน 
การแล้ว 
 

7 การเรยีนรู ้
 

    คณะฯ น า
ความรู้ไปใช้ใน
การในการดูแล
และแก้ไข
ปัญหาให้
นักศึกษา 

ภายในภาค
การศึกษาท่ี 
2 ปี
การศึกษา 
2562 

สามารถดูแล 
แก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษา
ได ้

อย่างน้อย 
1 คน 

นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร ์

คณาจารย์
คณะเภสัช
ศาสตร ์

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้ำหน่วยงำน) 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    กรรมการ 

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ  

5. หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 

6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ   กรรมการ 

7. หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม    กรรมการ 

8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ    กรรมการ 

9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม    กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    กรรมการ 

11. อ.อัศวิน ดาดูเคล       กรรมการ 

12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ    กรรมการและเลขาฯ 

13. นางสาวกมลรัตน์ ไชยสุนัน          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้ 

 

 ประเด็นที่ 1 ควำมแตกต่ำงของนักศึกษำ GEN เก่ำและ GEN ใหม่ในมุมมองของอำจำรย์
ผู้สอน 
รศ.ภก.สรศักดิ์ : ความแตกต่างของเด็กรุ่นก่อนกับเด็กรุ่นใหม่อันหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความตั้งใจ

และความอดทนในการเรียน เด็ก ๆ ในยุคก่อนไม่มีเครื่องอ านวยความสะดวกในการเรียนเหมือนสมัยนี้ มี
เพียงกระดาษและปากกา ดังนั้นจึงต้องใจฟัง ตั้งใจจดบันทึก เอกสารประกอบการเรียนมีน้อย และหาก
ต้องค้นคว้าข้อมูลต้องไปห้องสมุด ไปดูหนังสือที่เกี่ยวข้อง ต้องอ่าน ต้องตีความ ต้องสรุปเอง ดังนั้นเด็ ก
สมัยก่อนต้องใช้ความพยามอย่างมากในการเรียนหนังสือ ซึ่งต่างจากเด็กสมัยนี้ที่มีเทคโนโลยีในการอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนมากมายไปหมด แต่กลับไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในมุมตรงกันข้ามเมื่อความ
สะดวกสบายท าให้เขาเข้าอินเตอร์เน็ตหาข้อมูล หรือเนื้อหาที่เรียนเมื่อใดก็ได้ที่เขาอยากจะเข้าไปดู ไม่ต้อง
เข้าห้องสมุด ไม่ต้องไปแย่งหนังสือกับเพ่ือนๆ กลับท าให้ความตั้งใจและความพยามลดลงอย่างเห็นได้ชัด ที่
ส าคัญคือเขาขาดความใส่ใจในการท างาน ขาดความใส่ใจในการเรียน เพราะสิ่งอ านวยความสะดวกที่เขามี 
อันที่สองคือความอดทนต่อความเหนื่อย ความล าบาก ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเวลาเรียนอย่างที่อธิบายไปตอน
แรกคือไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก และบวกกับสังคม วิธีการสอนของอาจารย์ เนื้อหาที่เรียน มันยาก ซึ่ง
เด็กสมัยก่อนทุกคนจะอดทนต่อความยากขอเนื้อหาและมองถึงเป้าหมาย ใช้ความพยายามในการท าให้
ส าเร็จ มีจิตใจที่มุ่งมั่น ในขณะที่เด็กสมัยนี้เวลาเจอเนื้อหาหรืองานที่ยากมักจะไม่อดทน ยิ่งหากจ านวนงาน
ที่ต้องท ามีมาก ทั้งรายงาน ทั้งแบบฝึกหัด ทั้งงานปฏิบัติการ รายงาน เด็กจะแสดงออกให้เห็นถึงความไม่
อยากท า ไม่อยากเรียน บ่น หรือบางคนก็ทิ้งหรือเลือกที่จะไม่สนใจเลย เพราะเขารู้สึกว่ายากไม่อยากท า 
ไม่น่าสนใจ และงานเยอะเกินไปส าหรับเขา ซึ่งจริง ๆ แล้วทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้  

 
รศ.ดร.ภญ.ญำนี : ในความคิดของอาจารย์คิดว่าความแตกต่างของเด็กรุ่นเก่ากับใหม่จะเป็นด้าน

การแสดงออก เด็กสมัยก่อนจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกในทุก ๆ เรื่อง อาจจะเนื่องมาจากสังคมในสมัยนั้น ท า
ให้นักศึกษาจะไม่กล้าแสดงออก อ่อนน้อม เรียบร้อย ซึ่งต่างจากเด็ก GEN ใหม่ที่กล้าแสดงออกจนบางที่
อาจจะมากเกินไปในบางเรื่อง ความอ่อนน้อม เรียบร้อยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็ก GEN ก่อน อย่างเช่น
เวลาที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์การแสดงออก การใช้ค าพูดฟังแล้วรู้สึกว่าเราเป็นเพ่ือนมากกว่า
อาจารย์ ซึ่งเราเองก็จะต้องปรับตัวเองเพราะเด็กสมัยนี้ ใช้วิธีสอนเหมือนสมันก่อนไม่ได้ เพราะเรื่องความ
อดทนตั้งใจ ไม่เท่ากับเด็กสมัยก่อน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งในด้านวิชาการสมัยก่อนเด็กจะมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการเรียน การท าปฏิบัติการ ซึ่งเขามองว่ามันคือวิชาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องข้องกับชีวิตคนซึ่งเขา
ต้องท าให้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับเด็กสมัยนี้ค่อนข้างต่างออกไปทางเล่นกันมากว่า ความใส่ใจในวิชาชีพมี
น้อยลง เพราะว่าปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้จากหลายแหล่งข้อมูล มีสื่อที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าไปค้นคว้าย้อนหลังได้ หรืออีกอย่างคือความเคารพผู้สอนและเงื่อนไขของการเรียนการสอน 
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เด็กจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่เคารพกฎระเบียบซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจยาก ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร แต่คิดว่า
ปัจจัยด้านสังคม เพ่ือน ครอบครัว และสื่อต่างๆ น่าจะมีบทบาทมากกับการใช้ชีวิตของเด็ก เด็ กมาคนมา
เรียนสายมาก แสดงถึงความไม่ใส่ ไม่เคารพกฎ บางคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน ถ้าเป็นแบบ
นี้จะไม่ให้เข้าห้องเรียน และเด็กสมัยก่อนจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้  
          
        รศ.ดร.ภญ.ดวงตำ :  อาจารย์คิดว่าเด็ก GEN ใหม่กับ GEN เก่า มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ความสนในใจในการเรียน ความมุ่งมั่นในการท างาน และด้านความคิด เช่น ประเด็นที่ 1 ด้านความสนใจ
ในการเรียน เด็ก ๆ สมัยก่อนเวลาเรียนส่วนใหญ่จะมานั่งรออาจารย์เข้าเรียนตรงเวลา เวลาฟังบรรยายทุก
คนจะตั้งใจฟัง ตั้งใจจดบนทึก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสื่อหรือแหล่งความรู้มีไม่มากเท่าสมัยนี้ ดังนั้น
การนั่งฟังอาจารย์สอนในห้องจึ่งส าคัญมากท าให้เขาต้องตั้งใจฟัง และท าความเข้าใจตามเพราะหากจะไป
หาความรู้เพ่ิมเติมต้องไปห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดบางครั้งก็มีหนังสือไม่มากพอ เมื่อเทียบกับเด็ก GEN นี้ก็จะ
เห็นว่ามีเด็กบางส่วนที่ไม่ได้ให้ความสนใจการเรียนในห้องเท่าที่ควร เด็กบางกลุ่มใช้วิธีการบันทึกเสียงเพ่ือ
เอากลับไปฟัง แต่ไม่ได้จดบันทึกเองในระหว่างเรียน หรือบางคนอาจมีกิจกรรมอ่ืนท าระหว่างเรียนท าให้
ความสนใจในการเรียนลดลง เพราะเขาสามารถไปหาความรู้จากแหล่งอ่ืนอ่านได้ หรือในวิชาปฏิบัติการ
บางคนก็ให้ความสนใจ ตั้งใจไม่มากพอ  
ประเด็นที่ 2 ความมุ่งมั่นเด็ก GEN เก่าจะมีความมุ่งมั่นในการเรียน การท างานมากกว่าเด็ก GEN ใหม่ ก็
อาจเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเท่าทุกวันนี้ ทุกอย่างต้องลงมือท าเอง อ่าน
เอง เขียนเอง ท าให้ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือให้งานออกมาดี งานออกมาส าเร็จและได้คะแนนดี 
เช่นเดียวกับการเรียนและการอ่านหนังสือ เวลาเรียนก็จะมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากที่สุด 
เพ่ือให้สอบได้คะแนนดี ได้เกรดดี ซึ่งต้องอดทนกับงานที่เยอะ และเนื้อหาของรายวิชาที่ยาก สุดท้ายก็จะ
ท าให้เขาผ่านมาได้ ต่างจากเด็ก GEN นี้ ที่มีความมุ่งม่ัน อดทนน้อยลงเวลาเจองานเยอะ หรือเนื้อหายากๆ 
มักจะถอดใจ ไม่สู้กับปัญหา เมื่อเจองานเยอะจะมีความอดทนน้อยกว่าเด็กรุ่นก่อน แต่หลังจากที่คะแนน
สอบออกแล้วไม่ดีก็เกิดภาวะเครียด กังวลต่อเกรดในปลายเทอม และประเด็นที่ 3 เรื่องความคิด เด็กสมัย
นี้มีความคิดที่ไกลและนอกกรอบมากกว่าเด็กรุ่นก่อนซึ่งมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี การแสดงออกทางด้าน
ความคิดของเด็กสมัยนี้ กล้าแสดงออกและกล้าคิดมากขึ้นซึ่งบางครั้งก็มากจนกลายเป็นความมั่นใจใน
ตัวเองที่อาจจะไม่ถูกซะทั้งหมด ต่างจากเมื่อก่อนที่เด็กจะไม่ค่อยกล้าคิดกล้าพูดเพราะกลัวผิด กลัวอาจารย์
ว่า เพราะฉะนั้นอาจารย์เองบางทีก็ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้เข้าใจเด็กสมัยนี้ และเพ่ือปรับวิธีการสอนเช่นกัน 
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สรุปประเด็นที่ 1 ควำมแตกต่ำงของนักศึกษำ GEN เก่ำและ GEN ใหม่ในมุมมองของอำจำรย์ผู้สอน 
 เด็ก GEN ใหม่จะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิด และการกระท าต่างจากเด็ก GEN ก่อน
โดยมีปัจจัยในการครอบครัว สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ท าให้เด็กสมัยนี้ มีช่องทางมน
การหาความรู้ได้ง่าย และหลากหลาย ส่งผลให้ความตั้งใจ สนใจ ความมุ่งมั่น ในการเรียนในห้องเรียนลดลง 
นอกจากนี้ยังส่งผลถึงความคิดกล้าคิด กล้าแสดงออก ในขณะที่ความอดทนต่ออุปสรรคและความล าบาก
ในการเรียนลดลงเช่นเดียวกัน  
 

 
 
 
 
 

 

- ในแง่ของพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปจากเดิม มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน กล้าคิดมากข้ึน 

-ส่งผลต่อความตั้งใจ ใส่ใจ ในการเรียนเนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนได้ 

ปัจจัยแวดล้อม 

- เมื่อมีงานหรือการเรียนเนื้อหาของรายวิชาที่หนักจะเกิดความเบื่อ ไม่อยากเรียน ไม่อยาก

ท างานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนและความมุ่งมั่นต่อการเรียนจะลดลง 

- ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างชัดเจนในด้านความคิด และค าพูด     

ครอบครัว สังคม เทคโนโลยี 

บางรายเกิดภาวะเครียด ท้อแท้ กังวลเรื่องผลการเรียน และส่งผลต่อผลการเรียนที่แย่ลง 
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 ประเด็นที่ 2 ปัญหำและกำรดูแลนักศึกษำ GEN เก่ำ 
รศ.ภก.สรศักดิ์ : เด็ก GEN ก่อนจะมีปัญหาไม่มากเท่า GEN นี้ หากเป็นปัญหาที่มีผลต่อการเรียน

ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวรายวิชาที่เรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 คือเนื้อหาการ
เรียน ด้วยวิชาชีพการเรียนเนื้อหาของเภสัช ฯ ย่อมมีความยากและมีรายละเอียดของเนื้อหาจ านวนมาก 
ซึ่งบางครั้งเด็กก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาและพอการเรียนเนื้อหาเบื้องต้นไม่เข้าใจก็จะส่งผลต่อเนื้อหาในรายวิชา
ถัดไปที่ส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ท าให้ความไม่เข้าใจมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เด็กก็ใช่แก้ปัญหาด้วย
การไปอ่านหนังสือเพ่ิมเติมในห้องสมุด ให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือรุ่นพ่ีช่วยสอน โดยเด็ กใน GEN ก่อน
ค่อนข้างมีความพยายามสูงในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน และใส่ใจการเรียนมากตามที่ได้พูดถึงไป
ก่อนหน้านี้ ส่วนที่ 2 วิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอนด้วยเนื้อหาที่ยาก วิธีการสอนของอาจารย์ก็ส าคัญเพ่ือ
ท าให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย ซึ่งหากเด็กไม่เข้าใจส่วนใหญ่เด็กก็จะยกมือถาม ซึ่งหากเด็กมีปัญหาเรื่อง
เรียนส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาได้ และไม่ค่อยมีผลกระทบต่อผลการเรียน และพฤติกรรมมากนัก  

รศ.ดร.ภญ.ดวงตำ : ปัญหาที่พบในเด็กบางคนเกิดจากครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองบาง
คนท างานในสายการแพทย์ พยาบาล หรือเป็นเภสัชกรที่ท างานอยู่โรงพยาบาล หรือที่บ้านมีร้านยา ซึ่ง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะสนับสนุนและต้องการให้ลูกมาเรียนเภสัชศาสตร์เพ่ือจะได้มีวิชาชีพเช่นเดียวกับ
ผู้ปกครอง หรือกลับไปท าธุรกิจร้านยาต่อจากผู้ปกครองในอนาคต ซึ่งในกรณีของเด็กที่สนใจและอยาก
เรียนด้านเภสัชศาสตร์อยู่แล้วเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องเนื้อหาการเรียนในช่วงแรกที่ก าลังปรับตัวส าหรับ
รูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากตอนเรียนมัธยม ส่วนเด็กอีกกลุ่มเป็นเด็กที่เรียนตาม
ความต้องการของผู้ปกครองโดยที่ตัวเด็กเองอาจจะไม่ได้อยากเรียนด้านเภสัชศาสตร์ แต่ก็อยากจะท าตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง เด็กกลุ่มนี้บางรายจะมีปัญหาด้านการเรียนท าให้เรียนแล้วไม่เข้าใจ เกรดไม่ดี 
ซึ่งส่งผลต่อความคิดความรู้สึกของเด็ก ท าให้เด็กเครียด กังวล กลัวว่าผู้ปกครองจะไม่พอใจ ซึ่งเมื่อยิ่งพยาม
ตั้งใจหรืออ่านหนังสือมากข้ึนแต่ด้วยความเครียดและกังวลท าให้เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของการเรียนไม่
เข้าใจได้ด้วยตัวเอง และที่ส าคัญเด็กกลุ่มนี้มักจะไม่มาขอพบอาจารย์เพ่ือขอค าแนะน า หรือสอบถามเพ่ือ
ท าความเข้าใจกับเนื้อหา เด็กจะเก็บตัว ซึ่งก็ยากแก้ไขได้ เพราะอุปสรรคด้านความกังวลและความเครียด 
ซึ่งสุดท้ายในบางรายก็จ าเป็นต้องพ้นสภาพเพราะว่าผลการเรียนต่ ากว่าเงื่อนไขที่คณะ ฯ ได้ตั้งไว้ ซึ่งปกติ
หากเป็นเด็กในกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับความถนัด หรือความไม่ชอบส่วนตัว เมื่อถึงจุดหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่า
เด็กอาจจะเรียนต่อไม่ไหว หรือเด็กมีปัญหาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่พูดคุยและให้
ค าแนะน ากับเด็กก่อนเบื้องต้น และหากอาจารย์หรือทางคณะ ฯ  ไม่สามารถแก้ไขหรือช่วยนักศึกษาได้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องแจ้งผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข หรือ
หาทางออกให้เด็กไปด้วยกัน  ซึ่งในกรณีผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือท าให้สามารถแก้ไข และ
หาทางออกให้เด็กได้ โดยที่ผู้ปกครองก็เข้าใจเด็กมากขึ้น ส่วนตัวเด็กก็ไม่กังวล หรือเครียดน้อยลง และ
สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้  
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 รศ.ดร.ภญ.ญำนี : ปัญหาของเด็กใน GEN ก่อนที่มีผลต่อการเรียนก็มาจากปัญหาส่วนตัว แต่
ปัญหาส่วนตัวก็มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเพ่ือน ปัญหาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ปัญญา
เกี่ยวกับผู้ปกครอง ซึ่งด้วยความเป็นเด็กบางที่จะแยกปัญหาส่วนตัวออกจากเรื่องเรียนไม่ได้ เพราะฉะนั้น
จึงท าให้มีผลกระทบต่อการเรียน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กมีปัญหากับเพ่ือนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะ
ท าให้เด็กไม่อยากมาเรียน ไม่อยากเจอเพ่ือนหรือแม้แต่ท างานกลุ่มก็ไม่อยากท า เมื่อท าก็จะเกิดปัญหา
ไม่ได้รับความร่วมมือ งานที่ร่วมกันรับผิดชอบออกมาไม่ดีเท่าที่ควร หรือในกรณีเรื่องทุนการศึกษาเด็กบาง
คนจะมีความกังวลว่าผู้ปกครองจะมีเงินไม่พอให้เด็กเรียน เพราะบางช่วงที่สถานะทางการเงินของ
ผู้ปกครองอาจจะมีปัญหาท าให้เด็กกังวลจนอ่านหนังสือไม่ได้ เรียนไม่เข้าใจ หรือในกรณีของปัญหา
เกี่ยวกับผู้ปกครองที่ผู้ปกครองแยกกันอยู่ หย่าร้างกัน เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กเสียใจ และ
แยกแยะความรู้สึกและหน้าที่การเรียนยังไม่ได้ ท าให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียน การอ่านหนังสือ และผล
การเรียน 
 ซึ่งในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับเพ่ือน โดยปกติเวลาที่เด็กมีปัญหากันด้วยความเป็นเด็กหากเป็นเรื่อง
เล็กน้อยไม่นานเด็กจะเข้าใจกัน แต่หากมันมีผลกระทบไปถึงการท ากิจกรรม การท างานกลุ่ม การเรียน ก็
จะมีการเรียกนักศึกษามาปรับความเข้าใจกัน เพ่ือให้เด็กเข้าใจและสามารถท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน
ได้ หากเป็นกรณีเรื่องทุนการศึกษา คณะ ฯ ก็มีการหาแหล่งทุนให้แก่นักศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
และท าให้นักศึกษารู้สึกคลายกังวลลงไปได้ส่วนหนึ่ง  
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สรุปประเด็นที่ 2 ปัญหำและกำรดูแลนักศึกษำ GEN เก่ำ 
 ปัญหาของเด็ก GEN เก่าท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดผลต่อการเรียน ความรู้สึกและพฤติกรรม ส่วนใหญ่
มาจากปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าใจ เข้าถึง และแก้ปัญหาให้เด็กได้ ซึ่งในบางกรณีอาจจะต้อง
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ถูกแก้ไขและท าให้เด็กสามารถเรียนต่อ มีความรู้สึกดีขึ้น 
ซึ่งตัวอย่างปัญหาที่มักเจอในเด็ก GEN เก่าคือ ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา ปัญหาเกี่ยว
ความไม่ถนัดในการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์และปัญหาส่วนตัวที่เป็นผลมาจากเพ่ือนและผู้ปกครอง 
 
 
 
 

 

- กรณีไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน นักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอค าแนะน า และทบทวน

เนื้อหาให้ใหม่ 

- กรณีท่ีเด็กไม่ถนัดเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ หรือมีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบเพ่ือ

สอบถามปัญหา สังเกตุการแสดงออก พูดคุยและท าความเข้าใจ หาทางออกให้แก่นักศึกษา หรือ

หากพบว่ามีปัญหาเรื่องผลการเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา 

- ปัญหาเก่ียวกับเนื้อหาที่ยาก และรายละเอียดมีจ านวนมาก 
- ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนไม่เข้าใจเนื่องจากวิธีการสอนของผู้สอน 
- ปัญหาความไม่ถนัดเรียนในสาขาเภสัชศาสตร์ 
- ปัญหาส่วนตัว เช่น เพ่ือน ทุนการศึกษา และผู้ปกครอง 

กรณีท่ีคณะ ฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจเองได้ จะมีการเชิญผู้ปกครองของเด็กมาเพ่ือ

รับทราบปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาต่อไป 

กรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจเองได้ จะมีการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม

เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป 
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 ประเด็นที่ 3 ปัญหำและกำรดูแลนักศึกษำปัจจุบัน 
ผศ.ดร. ธีรวรรณ : เด็กปัจจุบันเรียกว่าเป็นเด็ก Generation Z (GEN Z) คือเด็กที่เกิดหลัก พ.ศ. 

2540 ซึ่งเด็กรุ่นนี้เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวก และการเรียนรู้ชีวิตแบบดิจิตัล เป็นการสื่อสารไร้
สาย มีสื่อบันเทิงต่าง ๆ ท าให้เด็กติดโลกออนไลน์  รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และมี
แนวโน้มในการรับความคิดหรือค่านิยมไม่ดีจากสื่อออนไลน์ได้ง่าย และมีแนวโน้มเป็นมนุษย์ที่มีความ
อดทนต่ า เกลียดการเรียนแบบบรรยาย ชอบเก็บข้อมูลในรูปแบบกราฟ ภาพ สถิติ ที่เป็นข้อมูลสั้น ๆ 
เพราะจดจ ารูปแบบข้อมูลมาจากสื่อออนไลน์ ท าให้เกิดช่องว่างในการท าความเข้าใจระหว่างคนที่ต่าง 
GEN กันมากขึ้น  โดยปัญหาของเด็ก GEN Z ในปัจจุบันเป็นรุ่นที่มีปัญหาค่อนข้างหลากหลาย และเป็น
อะไรที่เข้าใจยาก ในฐานะของอาจารย์จ าเป็นต้องปรับตัวและท าความเข้าใจกับเด็กเพ่ือให้การเรียนการ
สอน หรือการอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง นักศึกษาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเด็กจากสถาบันของรัฐ 
หรือเอกชน จะเป็นเด็กที่เรียนสาขาวิชาใดๆ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเด็ก GEN ใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีความคิด 
พฤติกรรมการแสดงออก อะไรหลากหลายอย่างที่แตกต่างจากผู้ใหญ่หรือ GEN เก่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผล
อย่างมากต่อเด็กปัจจุบันก็คือ ครอบครัว สังคมเพ่ือน สังคมโลก เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งตัวของเด็กเอง
ล้วนแล้วสงผลให้เด็กในปัจจุบันมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะเด็กในช่วงวันที่ก าลังเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะเห็นว่าเมื่อเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม เด็กปัจจุบันจะมีวิธีการจัดการปัญหาได้มีดีนัก 
เมื่อเจอปัญหามากๆ หรือกดดันมาก ๆ ก็จะมีแนวโน้มของภาวะเครียด โรคซึมเศร้าสูง ในบางรายที่หา
ทางออกไม่ได้ก็เลือกที่จะท าร้ายตัวเองมีทั้งไม่รุนแรงและรุนแรงมากถึงชีวิต ในส่วนหน้าที่ของอาจารย์ที่ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก้นักศึกษานั้น หากปัญหาของเด็กไม่รุนแรง สภาพจิตใจ
ของเด็กปกติปัญหานั้นก็จะสามารถแก้ไขได้ การดูแลเด็กกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กปกติ แต่ในกรณีนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาซึ่งปัญหานั้นก็มีแนวโน้มด้านจ านวนของเด็กกลุ่มนี้ ในปัจจุบันก็มีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คณะเภสัชศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานหรือ
อาจารย์ที่รับผิดชอบในด้านของการให้ค าแนะน า คอยช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ เพ่ือให้เด็กสามารถมีชีวิตในการ
เรียน และการใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนในสังคมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข แต่ด้วยช่วงอายุ หรือ GEN ที่
ต่างกันท าให้อาจารย์ไม่เข้าใจ เข้าไม่ถึงความคิดของเด็กว่าท าไมถึงเป็นแบบนี้ ท าไมเรื่องแค่นี้ต้องเครียด 
ต้องเสียใจ ซึ่งนั้นอาจจะเกี่ยวกับอาจารย์ไม่รู้จักวิธีหรือจิตวิทยาในการเข้าถึงความคิดของเด็ก ท าให้เราไม่
เข้าใจ  

ซึ่งก่อนที่อาจารย์จะท าความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงความคิดเด็กของเด็ก อาจารย์ต้องเข้าใจก่อนว่า
ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเพศใด ช่วงอายุใด หรืออาชีพใด ทุกคนมีธรรมชาติของตัวเอง ในคนแต่ละบุคคลจะ
มีทั้งส่วนของความรู้สึกหลายส่วน มีทั้งส่วนที่แสดงออกให้คนรอบข้างเห็น และส่วนที่อยู่ข้างในลึก ๆ ซ่อน
เอาไว้ไม่แสดงออก ซึ่งในความเป็นจริงที่ที่คนอ่ืนเห็นอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริง ๆ ของเขาก็ได้ เพียงแต่เป็น
ส่วนที่อยากเอาออกมาให้คนเห็นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นหากเปรียบเทียบความรู้สึก ความคิด ของคน 1 
คนเท่ากับไพ่ 1 ส ารับ หมายความว่าเราจะมีมุมหรือตัวตนของเราทั้งหมด 52 มุม เท่ากับจ านวนไพ่ 1 
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ส าหรับ ซึ่งในธรรมชาติของคนไม่มีใครแสดงมุมทั้งหมด 52 มุม ให้คนอ่ืนเห็น ปกติเราจะเลือกเพียงบางมุม
เท่านั้นเพื่อแสดงออกมาและมุมที่แสดงออกอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริง ๆ หรือบุคลิกจริง ๆ ของเขาด้วยซ้ า ส่วน
ที่ซ่อนไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งดีทั้งหมด หรือไม่ดีทั้งหมด แต่เหตุที่เขาเลือกซ่อนเอาไว้เพียง
เพราะว่าสังคมหรือคนรอบข้างไม่ยอมรับ หรือไม่ได้เป็นคนประเภทเดียวกับเขา แต่เมื่อใดก็ตามเขาได้เจอ
คนที่ชอบเหมือนกัน คิดเหมือนกัน เค้าจะค่อยๆ เปิดส่วนนั้นออกมาให้เห็น ยกตัวอย่างเช่นตัวอาจารย์
ธีรวรรณ ตอนเด็กๆ เป็นคนชอบวาดรูป วันหนึ่งวาดรูปไปส่งครูแต่โดนครูต าหนิว่ารูปไม่สวย ไม่ตรงกับที่ครู
ตั้งโจทย์ให้ หลังจากนั้นก็ไม่เคยวาดรูปอีกเลยซ่อนความชอบความสามารถนั้นไว้ประมาณ 30 ปี จนเมื่อ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับมาวาดรูปอีกครั้งเพราะได้พูดคุยกับคนที่ชอบวาดรูปและมีแนวความคิดเหมือนกัน ซึ่ง
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์ชอบวาดรูป ดังนั้นในโลกของความเป็นจริงเรามักจะเห็น
เฉพาะมุมที่คนคนนั้นอยากให้เราเห็น และในขณะเดียวกันธรรมชาติของมนุษย์จะตัดสินใจด้วยการรับรู้
ของตนเองหรือที่เรียกว่า“ทัศนะของ Roger” การรับรู้ของเราแตกต่างกันขึ้นอยู่การให้คุณค่าของสิ่ง ๆ นั้น
ของแต่ละคน ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากโลกของความเป็นจริง โดยที่เราเองมักจะตกอยู่ภายใต้การ
ให้เงื่อนไขจากภายนอก (condition of worth) หรือเปรียบเทียบเหมือน “กบในกะลา” กบแต่ละตัวจะมี
กะลาเป็นของตัวเอง ซึ่งกบแต่ละตัวก็มักจะตัดสินคนอ่ืนจากภาพที่มองเห็นจากในกะลาของตัวเอง และไม่
ยอมรับกะลาของผู้อ่ืนหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ เรามักจะตัดสินสิ่งที่เราเห็นตามการรับรู้ของเราไม่ใช่
ตามท่ีโลกเป็น ดังนั้นอันดับแรกของการเข้าถึงความรู้สึกคนอื่น เราต้องฟังและยอมรับในสิ่งที่เห็นจากกะลา
ของคนอ่ืน ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีทางเข้าใจหรือยอมรับคนอ่ืนได้เลย ซึ่งการฟังที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การฟังแค่
หูได้ยินแต่ยงัหมายถึงการเปิดตาและเปิดหัวใจ ฟังแล้วรับรู้ถึงความหมาย ความรู้สึก และภาษากายของเขา
ด้วย  

การที่อาจารย์จะเข้าถึงความคิดหรือความรู้สึกของใครสักคน อาจารย์จะต้องเปิดใจที่จะฟังเขา
ด้วยหัวใจ ให้เข้าใจถึงความรู้สึก ความคิด และเสมือนอาจารย์เป็นตัวของเขา จะท าให้อาจารย์มองเห็น
ปัญหาและเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้ดีขึ้น ซึ่งการฟังเพ่ือให้เกิดความเข้าถึงและเข้าใจจะใช้หลักการที่
เรียกว่า “Empathy” โดย Empathy  ประกอบไปด้วย 

1. การรับฟัง หมายความว่าเราต้องรับฟังเขาอย่างตั้งใจ ใส่ใจ เช่นหากเด็กมีปัญหาเดินมาหา
อาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาใด ๆ ๆก็ตามที่สิ่งอาจารย์ควรท าก็คือ วางมือจากงานทุกอย่าง พับหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสงดให้เขาเห็นว่าอาจารย์ให้ความส าคัญในปัญญาของเขา และวางมือทุกอย่าง
เพ่ือที่จะตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด ในขณะที่อาจารย์ฟังอาจจะพิจารณาตาม มองเค้าด้วยความสนใจ หรือพยัก
หน้าเพื่อให้เค้ารู้ว่าอาจารย์ เข้าใจ เห็นด้วยหรือเป็นเช่นนั้นอย่างนั้น 

2. พยายามจับอารมณ์ หมายความว่าในขณะที่อาจารย์ฟังเขาอย่างตั้งใจให้สังเกตอารมณ์ของเขา
ที่ซ่อนอยู่ในค าพูดที่เขาพูดออกมาว่า สิ่งที่พูดนั้นเป็นอารมณ์ดีใจ เสียใจ น้อยใจ เศร้า กังวล ประชด โกรธ 
หรือเรียกร้องความสนใจ เพ่ือที่อาจารย์จะได้ประเมินความรู้สึกของเด็กถูก 



14 
 

3. สะท้อนให้ได้รับทราบ หมายความว่าหลังจากที่ฟังในสิ่งที่เขาพูดให้เราสะท้อนสิ่งที่เรารับรู้ให้
เขาทราบว่าเราเข้าใจความรู้สึกเขานะ เช่น หากเราจับอารมณ์ได้ว่าเด็กมีความกังวล เราอาจจะสะท้อน
ความรู้สึกของเราออกไปโดยการถามเขาว่า “อาจารย์รู้สึกว่าหนูก าลังมีเรื่องที่กังวลใจรึป่าวคะ” หรือ 
“อาจารย์รู้สึกว่าหนูก าลังกังวลกับอะไรสักอย่าง พอจะมีอะไรที่อาจารย์จะช่วยหนูได้บ้างไหมคะ”เพ่ือแสดง
ให้เด็กเห็นว่าเราเข้าใจเขา และพร้อมจะรับฟังแก้ไขปัญหาให้เขา และเพ่ือให้เขาพูดปัญหาหรือสิ่งที่เขา
ก าลังกังวลออกมามากที่สุด  

4. ไม่ตัดสิน หมายความว่าเมื่อรับฟังเด็กแล้วอาจารย์จะไม่ตัดสินปัญหาเขาเป็นแบบนี้ แบบนั้น
ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของอาจารย์เอง หรือเอาตัวอาจารย์เป็นเกณฑ์ว่าเด็กจะท าได้ ท าไม่ได้ หรือเด็ก
จะต้องท าแบบนั้นหรือแบบนี้  

5. มุ่งประโยชน์ของเขา หมายความว่าเมื่อพิจารณาทั้ง 4 ข้อที่กล่าวไปแล้ว ในการตัดสินใจเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้เด็ก จะต้องนึกถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นหลัก 
 
โดยสรุปก็คือการที่เราจะเข้าใจคนอ่ืนได้นั้นเราต้องก้าวเข้าไปอยู่ใน “โลก” ของคนอ่ืนและเห็นในสิ่ง
เช่นเดียวกับท่ีพวกเขาเห็นได้เห็นความจริงในอีกมุมมองที่ถูกประกอบสร้างมาในแบบที่ผู้อื่นมองเห็น 
 
อ.ปรีชญำ : ในกรณีท่ีเด็กมีปัญหาเรื่องผลการเรียนและเขามีแนวโน้มจะเป็นภาวะเครียดเราจะมีวิธีจัดการ
อย่างไร ? เด็กที่เจอว่าปีปัญหาจะเป็นชั้นปีต้นๆ ซึ่งอาจารย์เองก็ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงว่าเพราะอะไร จะ
เป็นเรื่องที่ยังปรับตัวไม่ได้ เรียนไม่เข้าใจ ความไม่ถนัดของเด็กเอง หรือปัญหาส่วนตัว 
ผศ.ดร. ธีรวรรณ : ในกรณีนี้หากเด็กเป็นคนที่เดินเข้ามาหาอาจารย์ที่ปรึกษาเอง แสดงว่าเขายังมีสภาวะ
ทางจิตใจที่ดีอยู่เพราะรู้ตัวว่ามีปัญหา และเลือกเดินไปหาทางออกด้วยตัวเอง ไม่ได้เก็บตัวอยู่กับปัญหา ซึ่ง
ในกรณีนี้อาจจะง่าย อาจารย์ก็ใช้หลัก 5 ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าเพ่ือเข้าถึงความคิดของเด็กก่อน 
และค่อยค้นหาสาเหตุของผลการเรียนที่แย่ลง หรือสาเหตุที่ท าให้เขาเรียนไม่เข้าใจ ซึ่งตรงนี้อาจารย์เอง
เข้าใจในกระบวนวิชาต่างๆอยู่แล้ว สามารถประเมินตัวเด็กและแนะน าวิธีการเรียนหรือปรับวิธีการอ่าน
หนังสือให้เด็ก การวางแผนการเรียนให้เด็ก ทั้งหมดนี้อาจจะท าให้เข้ารู้สึกดีขึ้นบ้างส่วนหนึ่ง และที่ส าคัญ
อาจารย์ต้องให้ก าลังใจ และพยามท าให้เขาเชื่อมันในตัวเอง เขาจะได้มีความม่ันใจที่จะสู้ต่อ อีกอย่างที่เรา
ท าได้ เราสามารถคัดกรองเด็กก่อนเข้ามาเรียนต้องแต่ขั้นตอนสัมภาษณ์ เพ่ือให้เด็กรู้ข้อมูลของสาขาวิชา
เบื้องต้น หรือในปัจจุบันมหาวิทยาลัยทุกที่มักมีการทดสอบด้านจิตวิทยาเพ่ือคัดกรองเด็กเบื้องต้น 
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อ.วรำภรณ์ : ในกรณีที่เด็กยืนยันว่าเขามีอาการซึมเศร้าแล้ว และพบว่ามีการท าร้ายตัวเอง เราจะท า
อย่างไร ? 
ผศ.ดร. ธีรวรรณ : ในกรณีนี้น่าจะคล้ายกับกรณีของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขอยกตัวอย่าง
วิธีการจัดการของ มช. ส าหรับกรณีนี้ก่อนนะคะว่าเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานด้านจิตวิทยาที่ท าหน้า
หน้าที่ในการดูแลและให้ค าแนะน าเด็กที่มีปัญหา เพ่ือค่อยรับฟังและเป็นช่องทางการติดต่อกับเด็ก เช่น 
หน่วยงานที่เรียกว่าโครงการบ้านหลังที่ 2  และเพจเฟซบุ๊ค Mind CMU โดยที่เราทราบว่าเด็กมีปัญหาเกิด
จากการที่เด็กเข้ามาพูดคุยหรือระบายตามช่องที่พูดถึงนี้ โดยช่วงแรก ๆ ทราบจากเพ่ือนและแม่บ้านที่ดูแล
หอว่าน้องมีพฤติกรรมเก็บตัว และท าร้ายตัวเอง มีการพยามฆ่าตัวตายมาแล้ว แต่ไม่ส าเร็จ วิธีการของ มช . 
คือจะขอความร่วมมือจากเพ่ือนที่สมัครใจตั้งกลุ่มเพ่ือติดตามและสังเกตเขาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง
แม่บ้านที่ดูแลหอ และอาจารย์ผู้ดูแลจะเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกันหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น 
ซึ่งเด็กคนนี้จะมีการบอกเพ่ือนหรือแสดงออกด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือให้คนรอบข้างรับรู้ว่าเขาก าลังจะท าร้าย
ตัวเอง ดังนั้นกรณีนี้จะมีภาวะของการเรียกร้องความสนใจอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อเด็กส่งสัญญาณไม่ดีออกมา 
เพ่ือนที่เป็นผู้ดูแลจะเข้าประกบรอระหว่างที่อาจารย์จะเดินทางไปถึง แต่หากมีเรื่องไม่ดีเพ่ือนกลุ่มนี้ก็จะท า
หน้าที่ 2 อย่างคือ แจ้งอาจารย์ให้ทราบ และน าเพ่ือนส่งโรงพยาบาล ซึ่งกรณีของเด็กคนนี้ปัจจุบันก็เรียน
อยู่ และยังมีการติดตาม เฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะไม่รู้เลยว่าเขาจะท าร้ายตัวเองอีกหรือไม่  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์มองว่าจ าเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้เนื่องจากบุคคลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่พร้อมจะเปิดใจเพ่ือรับฟังปัญหาของคนอ่ืน และจะต้องเป็นคนที่มี
สุขภาพจิตดี สามารถแยกแยะปัญหาของคนอ่ืนออกจากตัวเองได้ หรือที่เหมาะสมจริงๆ คือนักจิตวิทยา
ประจ าคณะ ฯ หรือมหาวิทยาลัย หากเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาเองสามารถแก้ไขให้เด็กได้ โดยที่หลัง
ปัญหานั้นจบลงเด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือมีความรู้สึกสึกดีขึ้นกว่าเดิม  ก็ถือว่าอาจารย์
ประสบความส าเร็จ แต่หากปัญหานั้นแม้แต่มหาวิทยาลัยเองไม่สามารถแก้ไขได้ สิ่งที่เดียวที่อาจารย์จะท า
ได้คือต้องส่งต่อให้ผู้ปกครอง เพราะบางเรื่องที่นอกเหนือความสามารถของอาจารย์หรือไม่สามารถ
ตัดสินใจแทนผู้ปกครองได้ 
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สรุปประเด็นที่ 3 ปัญหำและกำรดูแลนักศึกษำปัจจุบัน 
 
 เด็กใน GEN Z ถูกเลี้ยงดู และเติบโตมากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้จะมีความ

แตกต่างของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออกต่างจาก GEN ก่อนหน้า ท าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างวัย และเกิดปัญหาในการเข้าถึง หรือเข้าใจความรู้สึกของเด็ก GEN นี้ โดยธรรมชาติขิงทุกคนจะมี

มุมหลายมุมที่เขาอยากแสดงออกและไม่อยากแสดงออก เพราะฉะนั้นหากเราต้องท าความเข้าใจความรู้สึก

ของคนอ่ืน เราต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขา คิด มอง และรู้สึกให้เสมือนว่าเราเป็นเขา  ซึ่งหากปัญหา

ดังกล่าวสุดความสามารถที่มหาวิทยาลัยจะแก้ไขได้ จ าเป็นต้องส่งต่อหรือขอความร่วมมือจากผู้ปกครองใน

การตัดสินใจ 

 

 

สังเกตพฤติกรรมของเด็ก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แนะน าวิธีแก้ปัญหาหรือทางออกให้กับเด็ก 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมเด็กหลังจากมีการพูดคุยหรือจัดการปัญหาเบื้องต้นแล้ว 

หากเด็กยังไม่ดีขึ้น หรือปัญหานั้นแก้ไม่ได้ ให้เชิญผู้ปกครองมาเพ่ือรับทราบปัญหาและหา

ทางออกร่วมกัน 

พูดคุยท าความเข้าใจกับเด็กโดยใช้หลัก Empathy 5 ข้อ ได้แก่ การรับฟัง พยายามจับอารมณ์ 

การสะท้อนให้รับทราบ ไม่ตัดสิน และมุ่งประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก  
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เอกสำรประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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รูปภำพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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