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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารทางวชิาชพี

เภสชักรรมส าหรบันักศกึษาเภสชัศาสตรต์ามทฤษฎีการเรยีนรู้สู่การเปลีย่นแปลง โดยศกึษาประสทิธผิลของและ
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาชัน้ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยามจ านวน 12 คน โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาคอื แผนจดัการ
เรียนรู้ แบบวดัทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรม ใบงานบนัทึกการเรียนรู้ และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบทดสอบก่อน-หลังวัดผลโดยใช้สถิติค่าทีและการวิเคราะห์เนื้ อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการศกึษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ทกัษะการสื่อสารฯ หลงัทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการทดลอง
ใชอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p = .00) รูปแบบการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์สามารถเสรมิสรา้งทกัษะ
การสื่อสารทางเภสชักรรมให้กบันักศกึษาไดจ้รงิ และมกีารปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นดา้นรายละเอยีด
ของกจิกรรม การใชภ้าษา และใบงานบนัทกึการเรยีนรู ้
 
ค าส าคญั: ทกัษะการสื่อสารทางวชิาชีพเภสชักรรม  ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการจดัการ
เรยีนรู ้ นกัศกึษาเภสชัศาสตร ์
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the instructional model to enhance communication 

skills for pharmacy students (CSP) based on transformative learning theory and try out this model for 
evaluate the effectiveness and feasibility study on implementation. The samples of pilot study were 6th 
year’s pharmacy students during the second semester of 2016 academic year at faculty of pharmacy, Siam 
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University, and 12 students were purposive sampling method. The instruments employed in the study were 
a learning management plan, communication skills in pharmacy practice test, critical reflection worksheet 
and an in-depth interview form. Using the one-group pretest-posttest design. The data were analyzed 
though pair t-test and content analysis method. Research results showed that after using the instructional 
model. CSP average posttest scores were higher statistical significantly than pretest (p < .00). The 
implemented model had reached every criteria of model effectiveness, and it indicated that the model could 
enhance CSP for pharmacy students. The researcher improved the model in term of detail of learning 
activities, language, and critical reflection worksheet. 

 
Keywords: Communication Skills In Pharmacy Practice, Transformative Learning, Instructional Model, 
Pharmacy Students 

บทน า 
เภสชักรรมเป็นวชิาชพีทีม่สี่วนร่วมในการดูแลและปกป้องสุขภาพของประชาชนผ่านองคค์วามรู ้ทกัษะ

และการสือ่สารดา้นยา ทกัษะการสือ่สารจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและเป็นเครื่องมอืส าคญัในการดแูลจดัการปญัหาสขุภาพ 
ดว้ยจ านวนผูป้ว่ยทีเ่พิม่มากขึน้ในปจัจุบนัตลอดจนเทคโนโลยกีารรกัษาและประเภทของยาทีม่ใีชอ้ย่างหลากหลาย 
การจ่ายยาและใหค้ าปรกึษาจงึตอ้งอธบิายการใชย้าและใหข้อ้มลูจ านวนมากกบัผูป้ว่ยในเวลาทีจ่ ากดั ท าใหก้ารจา่ย
ยามรีูปแบบ (pattern) ตามมาตรฐานทีเ่หมอืนกนั ซึง่อาจไม่ช่วยแกไ้ขประเดน็ปญัหาของผูป้ว่ยแต่ละคนทีม่คีวาม
แตกต่างกนัได้ การเปลีย่นแนวคดิในเรื่องการสื่อสารกบัผูป้่วยโดยน าแนวคดิการดูแลทีเ่น้นผูป้่วยเป็นศูนย์กลาง 
(patient-centered care) ที่เน้นการแก้ปญัหาเฉพาะรายตัง้แต่การซกัประวตัิ การจ่ายยา การให้ค าปรกึษา และ 
การแสดงออกถึงอวจันภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จงึเป็นรูปแบบที่เหมาะกบัปญัหาสุขภาพในปจัจุบนัที่มสีาเหตุ 
มาจากพฤตกิรรมการใชช้วีติของบุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนั [1] การเสรมิสรา้งทกัษะการสื่อสารทางวชิาชพีเภสชั
กรรมใหก้บันกัศกึษาจงึเป็นเรื่องส าคญั ทีค่ณะเภสชัศาสตรค์วรพฒันาและส่งเสรมิใหน้ักศกึษามทีกัษะการสื่อสารที่
ดมีปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ดต้ัง้แต่การออกฝึกปฏบิตังิานทางวชิาชพีและการท างานในอนาคต จากขอ้มูล
การสมัภาษณ์อาจารยป์ระจ าแหล่งฝึกทัง้ในโรงพยาบาลและรา้นยาจ านวน 10 ท่านทีร่บันักศกึษาชัน้ปีที ่6 เขา้ฝึก
ปฏบิตัิงานที่หน่วยงานในประเดน็ของปญัหาดา้นการสื่อสารของนักศกึษาฝึกงาน พบว่า ปญัหาการสื่อสารของ
นกัศกึษากบัผูป้่วยทีม่กัพบคอื นักศกึษาบางคนมวีธิกีารพดูทีส่ ัน้ หว้น เป็นค าๆ ขาดค าเชื่อมท าใหไ้ม่เป็นประโยค 
นอกจากนี้นักศกึษาบางส่วนยงัไม่สามารถสรา้งสมัพนัธภาพหรอืการเริม่ต้นการสนทนาทีด่ีกบัผูป้่วยได ้เน่ืองจาก
นักศึกษามีกรอบในการสนทนาที่เป็นลกัษณะของรายการค าถาม (checklist) ที่ต้องถามให้ครบตามที่ก าหนด  
ท าให้เมื่อหมดขอ้ค าถามแล้วไม่สามารถตัง้ประเดน็ค าถามหรือสนทนากบัผู้ป่วยต่อได้ ท าให้ไม่สามารถค้นหา
ประเดน็ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของผูป้่วยได ้มมีุมมองการรกัษาทีเ่น้นเรื่องโรคมากกว่าตวัผูป้่วย มองว่าผูป้่วยทีเ่ป็นโรค
เดยีวกนั ใชม้าตรฐานการรกัษาทีเ่หมอืนกนัไม่มอีะไรแตกต่าง ซึง่ไม่เป็นไปตามแนวคดิการดแูลแบบเน้นผูป้ว่ยเป็น
ศนูยก์ลาง  

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม เป็นสถาบนัทีมุ่่งเน้นสาขาการบรบิาลเภสชักรรมเป็นสาขาหลกั
เพียงสาขาเดียว โดยมุ่งสร้างบณัฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม เน้นทกัษะ  
การปฏบิตักิารบรบิาลทางเภสชักรรมเพื่อใหป้ระชาชนมกีารใชย้าอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั 
และมคีุณภาพชวีติทีด่ ีทกัษะการสือ่สารทางวชิาชพีจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากทีจ่ะตอ้งปลกูฝงัใหก้บันกัศกึษาเพือ่
ใชใ้นการบรบิาลผูป้ว่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม พบว่านกัศกึษาชัน้ปีที ่6 ทีอ่อกฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี
นัน้กม็ปีญัหาด้านทกัษะการสื่อสารที่สอดคล้องกบัประเดน็ปญัหาจากผู้เชีย่วชาญดงัที่กล่าวไปแล้ว และจากการ
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ส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่ก าลงัจะออกฝึกปฏบิตัิงานวชิาชีพปีการศกึษา พ.ศ. 2560 จ านวน 46 คน 
พบว่า 33 คน (รอ้ยละ 72) คดิว่าทกัษะการสื่อสารยงัเป็นจุดอ่อนของตนเองและต้องการใหค้ณะจดักจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น การซกัประวตัิและใหค้ าปรกึษาเรื่องยา การพูดคุยกบั
ผูป้ว่ย การเขยีนบนัทกึ SOAP note การน าเสนองาน และยงัรวมถงึการสื่อสารเพื่อการเขา้สงัคมดา้นต่างๆ อกีดว้ย
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจจะพฒันาทกัษะการสือ่สารทางวชิาชพีเภสชักรรมส าหรบันกัศกึษาเภสชัศาสตรท์ีก่ าลงัจะออก
ฝึกปฏบิตัิงานของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนออกฝึกปฏบิตัิงาน
วชิาชพีในชัน้ปีที ่6 อย่างไรกต็ามรูปแบบการเรยีนการสอนทีส่ามารถเสรมิสรา้งทกัษะการสื่อสารนัน้ ควรมคีวาม
แตกต่างจากรูปแบบการเรยีนการสอนแบบเดมิทีเ่น้นการเรยีนการสอนแบบท่องจ า โดยไม่สง่เสรมิกระบวนการคดิ
ใหก้บัผูเ้รยีน แต่ควรเป็นการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิ(learning by doing) และช่วยใหน้ักศกึษาสามารถเรยีนรู้
ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา โดยรูปแบบการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัหลกัการนี้ไดถู้กเสนอขึน้มาโดยคณะกรรมาธกิาร
อิสระทางการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดยระบุไว้ว่า “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”  
เป็นรปูแบบการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการเรยีนการสอนของวชิาชพีสขุภาพในปจัจุบนั [2-3] 

การเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง (transformative learning) เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะเปลีย่นแปลงจากสิง่ที่
ตนเองไดเ้รยีนรูไ้ปในทศิทางทีม่คีวามหมายหรอืมคีวามส าคญัมากขึน้ จุดมุ่งหมายของแนวคดิน้ีไม่ใช่แค่เพยีงการ
สร้างองค์ความรู้แต่คอืการพฒันาผู้เรียนทัง้ในด้านความคดิ ความรู้สกึ การกระท า ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในเพื่อให้เกดิความเขา้ใจในตนเองอย่างลกึซึ้ง รวมทัง้สร้างความตระหนักต่อความสมัพนัธ์และมุมมองต่อ
บรบิทภายนอกที่เป็นบุคคล สงัคม สิง่แวดล้อม น าไปสู่การตดัสนิใจปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในทศิทางที่ดขี ึน้ การ
เรยีนรูด้งักล่าวเกดิจากการตัง้ค าถามต่อสมมุตฐิาน และความเชื่อทีเ่ป็นประสบการณ์ทีไ่ดพ้บเจอ ไปสูก่ระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อตอบค าถามบนพื้นฐานของการใช้เหตุผลที่เหมาะสม ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ความคดิ โดยอาศยัการวเิคราะห ์ตคีวาม คดิใคร่ครวญอย่างมวีจิารญาณ เกดิการตระหนกัรูข้ ึน้ในตนเอง ซึง่เป็นขัน้
ของการสร้างความรูข้ ึน้มาใหม่ แต่การจะขยายขอบเขตขององคค์วามรูไ้ดน้ัน้จะต้องอาศยัการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกบัประสบการณ์ของกลุ่มผ่านวธิสีุนทรยีสนทนา จนเกดิมุมมองทีบู่รณาการซึง่เป็นชุดความรูร้่วมกนัระหว่าง 
ในกลุ่ม ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใหค้วามหมายของ ความรู ้ความเชื่อ เจตคต ิของตนได้ 
ซึง่ทา้ยทีส่ดุจะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทศันะต่อโลกและชวีติ น าไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกหรอืกระท าสิง่ต่างๆ บนฐาน
ของความเขา้ใจใหม่ทีเ่กดิขึน้ เกดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีแ่สดงออกมาเป็นพฤตกิรรม [4-7]  

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ประเทศไทย) เห็นด้วยกับการน าทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปลีย่นแปลงมาใช ้นี้จงึไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษที ่ 21 
(พ.ศ. 2557-2561) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการจดัการศกึษาส าหรบับุคลากรดา้นสขุภาพ [8] ซึง่สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสขุภาพฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564 [9] ทีก่ าหนดยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาและสรา้งกลไกเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการก าลงัคนด้านสุขภาพ โดยระบุให้ การเรยีนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการผลิตก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย คณะเภสชัศาสตร์ในประเทศไทยเองได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนทีใ่ชแ้นวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงนี้และไดม้กีารจดั
ประชุมวิชาการ เภสชัศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 ขึ้น โดยมีหัวข้อเรื่องการใช้ การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนทางเภสชัศาสตร์ จากขอ้มูลดงักล่าวผู้วจิยัจงึสนใจพฒันารูปแบบการจดัการ
เรยีนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีการเรยีนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางวชิาชพีเภสชักรรมของ
นักศกึษาเภสชัศาสตร์ขึน้ โดยผูว้จิยัหวงัว่ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนนี้จะเป็นต้นแบบสาหรบัการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงส าหรับคณะเภสชัศาสตร์ในประเทศไทย และ
การศกึษาในสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทยส์าขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสชักรรมส าหรับ

นกัศกึษาเภสชัศาสตรต์ามทฤษฎกีารเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง โดยศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน ารปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใช ้

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นักศกึษาคณะเภสชัศาสตรท์ีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิสามารถฝึกผ่านเกณฑค์ุณสมบตัผิูม้ ี
สทิธฝึิกปฏบิตังิานวชิาชพีเฉพาะทาง ของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม ปีการศกึษา 2559 จ านวน 49 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม ชัน้ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2559 จ านวน 12 คน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ของคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม แต่ยงัไม่ไดอ้อกฝึกปฏบิตังิาน โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  
  การพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่าง 
  งานวจิยันี้ผ่านการขอจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์จากคณะกรรมการจรยิธรรมงานวิจยัในมนุษย์ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม หมายเลขโครงการ SIAMPY-IRB 2016/008 กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยั
นี้ไดร้บัการชีแ้จงวตัถุประสงค์ ขัน้ตอนการเขา้ร่วมหรอืออกจากการวจิยัได้ตลอดเวลา และยนิดเีขา้ร่วมการวจิยั 
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัรบัทราบว่าขอ้มลูทัง้หมดจะถูกเกบ็เป็นความลบัและน าเสนอขอ้มลูในภาพรวม 
 2. เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้มเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
  1. แผนจดัการเรยีนรูท้ี่สร้างตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ผู้วจิยัสร้างขึน้ตามแนวคดิทฤษฎีการ
เรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนไดแ้ก่  
   ขัน้ที ่1 การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
   ขัน้ที ่2 การใคร่ครวญอย่างมวีจิารณญาณ  
   ขัน้ที ่3 สนุทรยีสนทนา  
   ขัน้ที ่4 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้รัง้ที ่2  
   ขัน้ที ่5 เปรยีบเทยีบผลการท ากจิกรรม  
   ขัน้ที ่6 น าเสนอแนวคดิเพื่อการเรยีนรูร้่วมกนัในชัน้เรยีน   
  แผนจดัการเรยีนรู้ประกอบไปด้วย 1) จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ 2) สาระการเรยีนรู้ 3) กจิกรรมการ
เรยีนรู ้4) สือ่และแหล่งเรยีนรู ้5) การวดัและประเมนิผล 6) แบบสงัเกตชัน้เรยีนและบนัทกึหลงัการสอน 
  2 แบบวดัทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรม 
  เป็นเครื่องมอืวดัทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรม โดยอาจารยเ์ป็นผูป้ระเมนิในระหว่างการจ าลอง
สถานการณ์ทีน่กัศกึษาแสดงบทบาทเป็นเภสชักร แบบวดัมจี านวน 59 ขอ้ โดยมกีารประเมนิ 2 องคป์ระกอบคอื  
   1. ทกัษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มี 6 ขัน้ตอนได้แก่ 1) การ
เริม่ต้นบทสนทนากบัผู้ป่วย 2) การซกัประวตัิ การค้นหาและเข้าใจประเดน็ปญัหา 3) การตัง้เป้าหมาย 4) การ
แกป้ญัหาใหผู้ป้ว่ย 5) การจ่ายยาและใหค้ าปรกึษา 6) การจบการสนทนากบัผูป้ว่ย 
   2. ทกัษะการสือ่สารแบบอวจันภาษา แบ่งเป็นการใชภ้าษากาย ลกัษณะการใชเ้สยีงและการฟงั 
โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้  
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   ให ้3 คะแนนเมื่อ นกัศกึษามทีกัษะการสือ่สารทีเ่หมาะสมแบบมอือาชพี ใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่า
กบัระดบัการท างานของเภสชักร ถอืว่ามทีกัษะการสือ่สารในระดบั ผูเ้ชีย่วชาญ 
   ให ้2 คะแนนเมื่อ นักศกึษามทีกัษะการสื่อสารทีด่แีต่ยงัพบขอ้บกพร่องบางประการทีส่ามารถ
พฒันาใหด้ขีึน้ได้โดยไดร้บัค าแนะน าเพิม่เตมิจากอาจารย ์ถอืว่าเป็นระดบั มาตรฐาน ของนักศกึษาชัน้ปีที่ 5 ที่มี
ความพรอ้มพอทีจ่ะออกฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีได ้ 
   ให ้1 คะแนนเมื่อ นักศกึษามทีกัษะการสื่อสารที่ไม่ด ีควรได้รับการแกไ้ข ปรบัปรุง และไดร้บั
ค าแนะน าเพิม่เตมิจากอาจารย ์ถอืว่ามทีกัษะการสือ่สารในระดบั ควรปรบัปรุง 
   ให ้0 คะแนนเมื่อ นกัศกึษาไม่ไดป้ฏบิตัหิรอืแสดงบทบาทในหวัขอ้นัน้ 
  3. ใบงานบนัทกึการเรยีนรู ้โดยมลีกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขยีนรายงานสิ่ง
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาสาระส าคญั โดยจดัท าแบบบนัทกึขอ้มลูทีม่ปีระเดน็เกีย่วกบั  
   1. รายงานสิง่ที่เกิดขึ้นในชัน้เรียน มีเกณฑ์ในการเขียนค าตอบ โดยให้นักศึกษาเลือกองค์
ความรู้หลกั ข้อค้นพบ หรือเหตุการณ์ที่ท่านคิดว่าส าคัญที่ได้รับจากการเรียนในครัง้นี้ โดยยงัไม่ผ่านการคิด 
วเิคราะห ์ตคีวาม 
   2. ท่านได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียน มีเกณฑ์ในการเขียนค าตอบ โดยให้นักศึกษาตีความ 
วเิคราะห ์แสดงความคดิเหน็ อารมณ์ ความรูส้กึถงึสิง่ทีท่่านไดเ้รยีนรู้ 
   3. ท่านจะน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์อย่างไร มเีกณฑใ์นการเขยีนค าตอบ โดยใหน้ักศกึษา
คดิวเิคราะหถ์งึวธิกีารหรอืความเชื่อมโยงทีจ่ะสามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
  4. แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง  
  เป็นกรอบค าถามในการพูดคุยกบัอาจารย์ผู้ช่วยวิจยัและนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง เกี่ยวกบัความ
เหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของกจิกรรม ล าดบัขัน้ของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ระยะเวลาในการจดักจิกรรม
ในแต่ละขัน้ตอน สื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน บรรยากาศในชัน้เรยีน ปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่าง
จดักจิกรรม และประเดน็ทีค่วรมกีารด าเนินแกไ้ขปรบัปรุง 
  กระบวนการในการพฒันาเครือ่งมือมีดงัน้ี 
  1. ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่  
   1.1 การสร้างรูปแบบการจดัการเรยีนรู้และแผนการจดัการเรยีนรู้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและ
ทฤษฎทีีส่ าคญัโดยใช ้ทฤษฎกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง (transformative learning) [4-7] เป็นทฤษฎหีลกัในการ
ออกแบบรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ และน าแนวทางการจดัการเรยีนรู้และกระบวนวธิทีี่สอดคล้องกบัทฤษฎีการ
เรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลงมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมไดเ้ป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรู ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ 2) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสะทอ้นคดิ 
3) กระบวนวธิสีนุทรยีสนทนา ซึง่ถูกน ามาออกแบบการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการสือ่สารได ้6 ขัน้ตอน   
   1.2 การสร้างแบบวดัทกัษะการสื่อสารทางวชิาชีพเภสชักรรม ผู้วจิยัได้ศกึษา ทฤษฎีทกัษะ  
การสื่อสารทางเภสชักรรมของของแบรดเลย์และคณะ [10] งานวจิยัการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ 
วอลแมนและคณะ [11] แบบบนัทกึการสงัเกตการณ์การใหค้ าปรกึษาของกนกวรรณ ลิม้ศรเีจรญิ [12] และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการสือ่สารของนกัศกึษาเภสชัศาสตรจ์ านวน 7 ฉบบั [13-20] 
   1.3 ใบงานบนัทึกการเรียนรู้ ผู้วิจยัศึกษา ทฤษฎี บทความและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการ
สะทอ้นคดิและการเขยีนแบบบนัทกึการเรยีนรู ้[21-22] 
  2. จดัท าร่างเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดแ้ก่ แผนจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้แบบวดั
ทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรม ใบงานบนัทกึการเรยีนรู ้แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง  
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  3. การตรวจสอบคุณภาพและยนืยนัความเหมาะสมของเครื่องมอืงานวจิยัที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึง่เป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นทกัษะการสื่อสารทางเภสชัศาสตร์จ านวน 3 ท่าน ด้านเภสชั-
ศาสตรศ์กึษาจ านวน 1 ท่านและดา้นทฤษฎกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงจ านวน 1 ท่าน โดยเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์
ในดา้นต่าง ๆ มากกว่า 5 ปี ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัมดีงันี้   
   3.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนจดัการเรยีนรู้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.34 อยู่ในระดบั
มาก โดยผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิในส่วนของการวดัและประเมนิผลว่า ใหร้ะบุผูป้ระเมนิในแบบประเมนิแต่
ละประเภทใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัความสบัสน 
   3.2 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรม โดยใชด้ชันี
ความสอดคล้องพบว่า มีค่าดชันีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากบั 0.98 โดยผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการปรบัแก้
เน้ือหาและค าศพัทใ์หเ้ขา้ใจง่ายขึน้ และท าใหส้ามารถประเมนิไดต้รงตามวตัถุประสงคม์ากขึน้  
   3.3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของใบงานบนัทกึการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.25 อยู่
ในระดับมาก โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีตัวอย่างของการเขยีนประกอบให้นักศึกษา
เน่ืองจากนกัศกึษาไม่เคยเขยีนบนัทกึการเรยีนรูม้าก่อน 
   3.4 ผลการตรวจสอบแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.50 อยู่ในระดบั
มาก โดยผูเ้ชีย่วชาญไม่มคีวามเหน็ในการปรบัปรุงแกไ้ข 
  4. ปรงัปรุงเครื่องมอืตามรายละเอยีดทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะน า 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  1. จดักิจกรรมตามแผนจดัการเรียนรู้ที่ออกแบบตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น 
ระหว่างวนัที ่20 มกราคม 2560 ถงึ 10 กุมภาพนัธ ์2560 จากนกัศกึษาจ านวน 12 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 
6 คน โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็น 6 ครัง้ตามขัน้ตอนของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้6 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 
  ครัง้ที ่1 ขัน้การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ผูว้จิยัออกแบบประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดล้ง
มอืปฏบิตัจิรงิ โดยการจ าลองสถานการณ์จรงิในการท างานของเภสชักรใหผู้เ้รยีนไดล้องปฏบิตั ิโดยใชว้ธิกีารแสดง
บทบาทสมมตแิละผูป้่วยจ าลอง ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มจะไดก้รณีศกึษาทีต่่างกนั ในขัน้ตอนนี้อาจารยจ์ะประเมนิทกัษะการ
สือ่สารของนกัศกึษาครัง้ที ่1  
  ครัง้ที่ 2 ขัน้การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขัน้ตอนให้ผู้เรียนทบทวนตนเองด้วยวิธกีาร
ใคร่ครวญอย่างมวีจิารณญาณหลงัไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรู้ โดยใชก้ารเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้เพื่อวเิคราะห์
บทบาททีไ่ดก้ระท า โดยวเิคราะหข์อ้ดแีละจุดอ่อนเพื่อการน าไปพฒันา  
  ครัง้ที ่3 ขัน้สุนทรยีสนทนา ใหน้ักศกึษาน าประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการแสดงบทบาทสมมุติและการ
เขยีนบนัทกึการเรยีนรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนภายในกลุ่มดว้ยวธิสีุนทรยีสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลผู้ป่วยที่ได้จากสถานการณ์จ าลองและหาวิธีการในการช่วยแก้ปญัหาให้กบัผู้ป่วยจ าลอง รวมถึงวิธีการ
ปรบัปรุงทกัษะการสื่อสารของนักศกึษาร่วมกนั โดยมอีาจารยเ์ป็นผู้อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และกระตุน้นกัศกึษาใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัอย่างเท่าเทยีมและคอยใหค้ าแนะน าปรกึษา  
  ครัง้ที ่4 ขัน้การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้รัง้ที ่2 โดยใชก้ารจ าลองสถานการณ์ทีเ่ป็นสถานการณ์
เดมิ โดยใหผู้เ้รยีนน าแนวทางการแกป้ญัหาทีค่ดิร่วมกนัในขัน้ที ่3 มาใช ้เพื่อดผูลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
สถานการณ์จ าลองครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ในขัน้ตอนน้ีอาจารยจ์ะประเมนิทกัษะการสือ่สารของนกัศกึษาเป็นครัง้ที ่2     
  ครัง้ที่ 5 ขัน้เปรียบเทียบผลการท ากิจกรรม หลงัจากจดัสถานการณ์จ าลองครัง้ที่ 2 ให้ผู้เรียน
ประเมนิตนเองโดยใชบ้นัทกึการเรยีนรูอ้กีครัง้และเปรยีบเทยีบผลระหว่างครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 และร่วมกนัอภปิราย
ผลความแตกต่างทีเ่กดิขึน้อกีครัง้กบัเพื่อนภายในกลุ่มดว้ยกระบวนวธิสีนุทรยีสนทนา    
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  ครัง้ที ่6 ขัน้น าเสนอแนวคดิเพื่อการเรยีนรูร้่วมกนัในชัน้เรยีน โดยเป็นการแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดร้บั
จากกจิกรรมระหว่าง 2 กลุ่ม เพื่อเกดิการเรยีนรูร้่วมกนัในชัน้เรยีน โดยใหส้มาชกิทีอ่ยู่ต่างกลุ่มกนัจบัคู่และพลดักนั
น าเสนอภายในกลุ่มเลก็เพื่อใหทุ้กคนไดม้โีอกาสพดูน าเสนอความคดิตนเอง  
  2. เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการสื่อสารก่อนหลงัเพื่อวดัประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
ดา้นการพฒันาทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรมของนกัศกึษา 
  3. จดัการสนทนากลุ่มกบันกัศกึษาจ านวน 12 คนและอาจารยผ์ูร้่วมวจิยัจ านวน 2 คน เพื่อพจิารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ล าดบัขัน้ของการน าเสนอ เวลาในการจดักจิกรรม สื่อและอุปกรณ์ บรรยากาศในชัน้
เรยีน และปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างจดัการเรยีนการสอน และวธิกีารด าเนินแกไ้ขปรบัปรุงเครื่องมอื
วจิยั โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 
 4. การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ผู้วิจ ัยใช้การทดสอบค่าที (paired sample t-test) ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของคะแนนทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรมของนักศกึษาครัง้ที ่1 และ 2 ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา (content 
analysis) วเิคราะหข์อ้มลูจากบนัทกึการเรยีนรูแ้ละการสนทนากลุ่ม 
 
ผลการวิจยั 
 ในส่วนนี้จะน าเสนอผลการเปรยีบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการ
สื่อสารทางเภสชักรรมของนักศกึษาก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ ผลจากการวิเคราะห์
บนัทกึการเรยีนรู ้และผลของการสนทนากลุ่ม 
 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่คะแนนทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรมของ
นกัศกึษาก่อนและหลงัการทดลอง 

พฤติกรรม 
ก่อน หลงั 

T P 
mean S.D. mean S.D. 

ทกัษะการสือ่สารทางวชิาชพีเภสชักรรม 1.03 0.21 1.80 0.18 10.76 0.00* 
 
 จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการสื่อสารทาง
เภสชักรรมก่อนและหลงัทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  
 ผลการใชบ้นัทกึการเรยีนรู ้
 1. ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทกัษะการสื่อสารทางวชิาชพีเภสชักรรมเชงิคุณภาพ จากการเขยีนใบงาน
บนัทกึการเรยีนรู ้พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ไดว้เิคราะหต์นเองว่ามกีารเปลีย่นแปลงของทกัษะการสื่อสารเพื่อการ
ดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ดีขึน้ในด้าน การซกัประวตัิ การแก้ปญัหาให้ผู้ป่วย และการจ่ายยาและให้
ค าแนะน ากบัผู้ป่วย ส่วนทกัษะการสื่อสารแบบอวจันภาษา ด้านที่นักศกึษามกีารเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้คอื การใช้
ภาษากายโดยนกัศกึษาสามารถพดูคุยเป็นธรรมชาตแิละมที่าทผี่อนคลายมากขึน้ในการแสดงบทบาทสมมุตใินครัง้
ที ่2  
 2. ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิกระบวนการเรยีนรูท้ี่ได้จากรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ 
จากการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูข้องนักศกึษา พบว่า การเขยีนบนัทกึการเรยีนรูส้ามารถท าใหน้ักศกึษาส่วนใหญ่
เกดิกระบวนการคดิ วเิคราะห์ ตีความ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงทกัษะการสื่อสารของตนเองได้ และ
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นักศกึษาส่วนใหญ่ยงัมกีารเขยีนระบุว่ากระบวนวธิสีุนทรยีสนทนานัน้ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กนัระหว่ าง
สมาชิกภายในกลุ่มนักศึกษา ส่วนด้านการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้นัน้พบว่า นักศกึษาทุกคนมกีารบนัทึก
ประเดน็ทีต่นเองสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการฝึกงานต่อไปได ้โดยประเดน็ทีน่กัศกึษาเขยีนมากทีสุ่ดคอื วธิกีาร
ซกัประวตัแิละการแกป้ญัหาใหผู้ป้ว่ย 
 ผลการสนทนากลุ่ม 
 จากการสนทนากลุ่มเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ในสถานการณ์จรงิหลงั
การศกึษาน าร่อง สามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มไดด้งันี้  
 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ มคีวามเหมาะสมทัง้ดา้น เนื้อหาและล าดบัขัน้ 
นักศกึษาให้ความร่วมมอื สนใจและกระตือรอืร้นในการปฏบิตัิกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างด ีและปฏบิตัิด้วยความ
สนุกสนาน แต่มปีญัหาเรื่องความชดัเจนของระยะเวลาในการจดักจิกรรมในขัน้ตอนที ่1 และ 4 ทีเ่ป็นการจ าลอง
สถานการณ์จรงิ โดยใชว้ธิกีารแสดงบทบาทสมมตแิละผูป้่วยจ าลอง ซึง่ตอนแรกไม่ไดร้ะบุระยะเวลาในการจ าลอง
บทบาทสมมุติของนักศึกษาแต่ละคนในการท ากิจกรรม ท าให้นักศึกษาบางคนใช้เวลาในการท ากิจกรรมนาน  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการนิ่งเงียบเพราะคดิขอ้ค าถามไม่ออก จากการสนทนากลุ่มทัง้กบันักศึกษาและ
อาจารย์ในประเด็นนี้ท าให้ได้ข้อสรุปว่าควรมกีารก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจนประมาณ 15 – 20 นาทีเพื่อท าให้
กจิกรรมกระชบั เป็นไปตามแผนการเรยีนและไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยงัเป็นระยะเวลาทีใ่ชจ้รงิในการสมัภาษณ์ผูป้ว่ย
อกีดว้ย 
 2. กจิกรรมสามารถกระตุ้นใหน้ักศกึษาวพิากษ์ใคร่ครวญตนเอง สามารถส่งเสรมิให้นักศกึษาสนทนา
แลกเปลีย่นเชงิเหตุผล และสามารถท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากการสนทนากลุ่มกบันักศกึษาท าให้
ทราบว่า ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกระตุ้นการคดิจนประสบความส าเรจ็นัน้คอื อาจารย์
ผูด้แูลกจิกรรมทีเ่ป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กดิการคดิ การถาม และช่วยกระจายการอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ให้
เกิดกบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้วิจยัน ามาเป็นจุดเน้นในการปรบัปรุงเอกสารคู่มือการจดั
กจิกรรม และการอบรมอาจารย์ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ให้มคีวามเขา้ใจและสามารถเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมในการใช้
รปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ในครัง้ต่อไปใหป้ระสบความส าเรจ็  
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรมและใบงานบนัทกึการเรยีนรู ้
จากผลการสนทนากลุ่มพบว่า แบบวดัทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรมทีใ่ชใ้นสถานการณ์จ าลองนัน้ไม่พบปญัหา 
อาจารยแ์ละนกัศกึษาสามารถท าความเขา้ใจและใชป้ระเมนิไดเ้ป็นอย่างด ีสว่นบนัทกึการเรยีนรูน้ัน้ นกัศกึษาใหผ้ล
สะทอ้นว่ายงัมคี าศพัทบ์างค าในแบบประเมนิทีย่งัเขา้ใจยากอยู่ เนื่องจากเป็นกระบวนการทีน่ักศกึษาไม่เคยท ามา
ก่อน และในหวัขอ้การประเมนิดา้นที ่1 ใหน้กัศกึษารายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน แต่เน่ืองจากเป็นการบนัทกึหลงั
การแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์จ าลองท าให้นักศกึษาไม่เขา้ใจว่าจะให้เขยีนบนัทกึในลกัษณะใด โดย
นกัศกึษาและอาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมวจิยัไดใ้หผ้ลสะทอ้นและขอ้สรุปในการปรบัปรุงแกไ้ขเป็น ใหบ้นัทกึขอ้ดแีละขอ้เสยี
ของพฤตกิรรมทกัษะการสื่อสารฯ ที่นักศกึษาได้แสดงออก และกรณีของการเขยีนบนัทกึหลงัการแสดงบทบาท
สมมตซิ ้า กใ็หเ้พิม่หวัขอ้การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทกัษะการสือ่สารฯ ของทัง้ 2 ครัง้ 
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อภิปรายผลการวิจยั  
 การอภปิรายนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็แยกตามวตัถุประสงคค์อื 1) พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปลีย่นแปลง และ 2) เพื่อศกึษาประสทิธผิลและความเป็นไปไดข้องรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 1. การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสชักรรมส าหรับ
นักศกึษาเภสชัศาสตรต์ามทฤษฎีการเรยีนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัไดส้ร้างขึน้
ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอนจาก 3 องคป์ระกอบหลกัคอื ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ 2) การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสะทอ้นคดิ 3) กระบวนวธิสีนุทรยีสนทนา โดยองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นของผูว้จิยันัน้มคีวาม
สอดคล้องกบัองค์ประกอบของทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของเมซโิวร์ [4-7] โดยเมซโิวร์ได้น าเสนอ
องคป์ระกอบของทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลงไว ้3 ประการคอื 1) ประสบการณ์ 2) การใคร่ครวญอย่างมี
วจิารณญาณ และ 3) การแลกเปลีย่นทางความคดิอย่างมเีหตุผล โดยองคป์ระกอบของผูว้จิยัทีไ่ดท้ าการสงัเคราะห์
นัน้ได้เปลี่ยนขัน้ตอน “ประสบการณ์” ให้มีความจ าเพาะเจาะจงกบัทฤษฎีการศึกษามากขึ้นโดนน าแนวทาง  
“การจดัการเรยีนรู้แบบเน้นประสบการณ์” เขา้มาแทน ส่วนในองค์ประกอบที่ 2 นัน้ผู้วจิยัยงัคงเรื่องแนวคดิของ 
“การสะทอ้นคดิอย่างมวีจิารณญาณ” เอาไวโ้ดยใชแ้นวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสะทอ้นคดิเขา้มาเสรมิการ
สรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้และในองคป์ระกอบที ่3 เมอรซ์โิรวไ์ดเ้สนอขัน้ตอน “การแลกเปลีย่นทางความคดิ
อย่างมเีหตุผล” ซึง่ผูว้จิยัพบว่า สุนทรยีสนทนา เป็นกระบวนวธิทีีจ่ะท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัระหว่าง
ผูเ้รยีนไดด้แีละลกึซึง้กว่า โดยเลอืกใชก้ลวธิสีนุทรยีสนทนาของ เดวดิ โบหม์ [23] ซึง่จะช่วยเสรมิทฤษฎกีารเรยีนรู้
สูก่ารเปลีย่นแปลงไดด้กีว่า และแนวคดิการใชส้นุทรยีสนทนานี้ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง
ของเอด็วารด์ เทเลอร ์[24] ทีไ่ดม้กีารใชว้ธิสีนุทรยีสนทนาเช่นเดยีวกนั  
 2. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรมก่อนและหลงั
ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 ซึง่แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้สามารถช่วยพฒันาทกัษะการสื่อสารทางเภสชักรรมให้กบั
นกัศกึษาไดจ้รงิ โดยเมื่อวเิคราะห ์6 ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรยีนนัน้จะม ี3 กจิกรรมหลกัตามองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้คอื 1) การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ ซึง่เป็นการใชส้ถานการณ์จ าลองใน
การแสดงบทบาทสมมติและใช้ผูป้่วยจ าลอง ผลของการใชว้ธิกีารจ าลองสถานการณ์เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ทางเภสชักรรมนี้สอดคล้องกบังานวจิยัจ านวน 15 ฉบบัที่มกีารใช้ การจ าลองสถานการณ์ [25-30] ผูป้่วยจ าลอง 
[30-32] และการแสดงบทบาทสมมุติ [33-36] ในการพฒันาทกัษะการสื่อสารเภสชักรรมของนักศกึษาเช่นเดยีวกนั 
2) การจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ารสะทอ้นคดิโดยใชบ้นัทกึการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารเภสชักรรม พบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยจ านวน 6 งานวิจัย [28, 34], [36-38] ที่มีการใช้บันทึกการเรียนรู้มาช่วยพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารทางเภสชักรรมของนักศกึษาเช่นเดยีวกนั 3) สุนทรยีสนทนาโดยการเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลงนัน้เป็น
การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจ
ความหมายของสารจากผู้อื่นและการแบ่งปนัความคดิ ความรู้สกึ ผ่านการพูด ที่น าไปสู่ความเขา้ใจอย่างรู้แจ้ง 
ลกึซึง้ สามารถแยกแยะ ระบุ อธบิายลกัษณะของปญัหาที่เกดิขึน้ได ้ซึง่จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมอืใน
การตรวจสอบยนืยนัหาขอ้สรุปที่เป็นมตขิองกลุ่มกระบวนการนี้จงึเป็นกระบวนการหลกัในการช่วยพฒันาทกัษะ
การสือ่สารของนกัศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี  
 เมื่อพจิารณาจากปจัจยัขา้งต้นจงึเป็นประเดน็ส าคญัทีท่ าใหรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้
สามารถพฒันาทกัษะการสือ่สารทางเภสชักรรมของนกัศกึษาใหด้ขีึน้หลงัจากมกีารทดลองใชร้ปูแบบ ซึ่งช่วยพสิจูน์
ไดว้่ารูปแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ และหลงัจากทีม่กีารทดลองใชใ้นการศกึษาน าร่องมาแลว้
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สามารถน ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้นี้ไปใชจ้รงิในการพฒันาทกัษะการสื่อสารในการฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนออกฝึกปฏบิตังิานในกลุ่มนักศกึษาทัง้หมดทีจ่ะออกฝึกปฏบิตังิานในปีการศกึษา 2560 ของคณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสยามต่อไปได ้
  
สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยการศกึษาประสทิธผิล
ของรูปแบบและศกึษาความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ไปใชจ้รงิ ในดา้นการศกึษาประสทิธผิล
ของรูปแบบโดยวัดทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษา ผู้วิจ ัยได้ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบทดสอบก่อน-หลงัวดัผลโดยใช้สถิติค่าท ีผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารหลงัทดลองใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  (p = .00) ในด้านการศกึษาความ
เป็นไปไดข้องการน ารปูแบบการเรยีนรูไ้ปใช้ โดยการสนทนากลุ่มกบันกัศกึษาและอาจารยผ์ูร้่วมวจิยัเพื่อพจิารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ล าดบัขัน้ของการน าเสนอ เวลาในการจดักจิกรรม สื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอน
บรรยากาศในชัน้เรยีน ปญัหาและอุปสรรคที่อาจเกดิขึน้ระหว่างจดัการเรยีนการสอน และด าเนินแก้ไขปรบัปรุง
เครื่องมอืวจิยั วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรู้สามารถน าไปปฏบิตัไิด้
จรงิ เนื้อหา ล าดบัขัน้ มคีวามเหมาะสม นักศกึษาให้ความร่วมมอื สนใจและกระตือรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรม
เป็นอย่างด ีและไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิก่อนน ารปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใชจ้รงิดงันี้ 
 1. การก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจนในขัน้ตอนที่ 1 และ 4 ที่เป็นการจ าลองสถานการณ์และการแสดง
บทบาทสมมุตโิดยก าหนดใหใ้ชเ้วลาประมาณ 15 – 20 นาทใีนการปฏบิตักิจิกรรม จากเดมิทีไ่ม่ไดม้กีารระบุไว้ 
 2. ปรบัปรุงแบบบนัทกึการเรยีนรู ้โดยการขยายค าอธบิายในหวัขอ้ต่าง ๆ ใหม้คีวามละเอยีดและชดัเจน
เพิม่ขึน้ และเพิม่ขัน้ตอนการอธบิายวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นการอธบิายนกัศกึษาใหล้ะเอยีดมากขึน้    
 3. ปรบัปรุงแบบประเมนิกระบวนการสุนทรยีสนทนาโดยการปรบัขอ้ความบางส่วนใหเ้ข้าใจง่ายขึน้ตาม
ค าแนะน าทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มของนกัศกึษาและอาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมงานวจิยั 
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