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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎี การเรียนรู้ส่กู ารเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาประสิทธิผลของและ
ความเป็ นไปได้ใ นการน าไปใช้ กลุ่มตัวอย่า งที่ใ ช้คือนักศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 6 ปี การศึก ษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามจานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนจัดการ
เรีย นรู้ แบบวัด ทัก ษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม ใบงานบัน ทึก การเรีย นรู้ และแบบสัมภาษณ์ เชิง ลึก ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบทดสอบก่ อน-หลังวัด ผลโดยใช้สถิติค่า ทีแ ละการวิเคราะห์เ นื้ อหาในการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ ทักษะการสื่อสารฯ หลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการทดลอง
ใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = .00) รูปแบบการจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิผลตามเกณฑ์ สามารถเสริมสร้างทักษะ
การสื่อสารทางเภสัชกรรมให้กบั นั กศึกษาได้จริง และมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นด้านรายละเอียด
ของกิจกรรม การใช้ภาษา และใบงานบันทึกการเรียนรู้
คาสาคัญ: ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์

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

บทนา
เภสัชกรรมเป็ นวิชาชีพทีม่ สี ่วนร่วมในการดูแลและปกป้องสุขภาพของประชาชนผ่านองค์ความรู้ ทักษะ
และการสือ่ สารด้านยา ทักษะการสือ่ สารจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นและเป็ นเครื่องมือสาคัญในการดูแลจัดการปญั หาสุขภาพ
ด้วยจานวนผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปจั จุบนั ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาและประเภทของยาทีม่ ใี ช้อย่างหลากหลาย
การจ่ายยาและให้คาปรึกษาจึงต้องอธิบายการใช้ยาและให้ขอ้ มูลจานวนมากกับผูป้ ว่ ยในเวลาทีจ่ ากัด ทาให้การจ่าย
ยามีรูปแบบ (pattern) ตามมาตรฐานทีเ่ หมือนกัน ซึง่ อาจไม่ช่วยแก้ไขประเด็นปญั หาของผูป้ ว่ ยแต่ละคนทีม่ คี วาม
แตกต่างกันได้ การเปลีย่ นแนวคิดในเรื่องการสื่อสารกับผูป้ ่วยโดยนาแนวคิดการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ่วยเป็ นศูนย์กลาง
(patient-centered care) ที่เน้นการแก้ปญั หาเฉพาะรายตัง้ แต่การซักประวัติ การจ่ายยา การให้คาปรึกษา และ
การแสดงออกถึงอวัจนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็ นรูปแบบที่เหมาะกับปญั หาสุขภาพในปจั จุบนั ที่มสี าเหตุ
มาจากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างกัน [1] การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัช
กรรมให้กบั นักศึกษาจึงเป็ นเรื่องสาคัญ ทีค่ ณะเภสัชศาสตร์ควรพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีทกั ษะการสื่อสารที่
ดีมปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ได้ตงั ้ แต่การออกฝึ กปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพและการทางานในอนาคต จากข้อมูล
การสัมภาษณ์อาจารย์ประจาแหล่งฝึ กทัง้ ในโรงพยาบาลและร้านยาจานวน 10 ท่านทีร่ บั นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 เข้าฝึ ก
ปฏิบตั ิงานที่หน่ วยงานในประเด็นของปญั หาด้านการสื่อสารของนักศึกษาฝึ กงาน พบว่า ปญั หาการสื่อสารของ
นักศึกษากับผูป้ ่วยทีม่ กั พบคือ นักศึกษาบางคนมีวธิ กี ารพูดทีส่ นั ้ ห้วน เป็ นคาๆ ขาดคาเชื่อมทาให้ไม่เป็ นประโยค
นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพหรือการเริม่ ต้นการสนทนาทีด่ ี กบั ผูป้ ่วยได้ เนื่องจาก
นักศึกษามีกรอบในการสนทนาที่เป็ นลักษณะของรายการคาถาม (checklist) ที่ต้องถามให้ครบตามที่กาหนด
ทาให้เมื่อหมดข้อคาถามแล้วไม่สามารถตัง้ ประเด็นคาถามหรือสนทนากับผู้ป่วยต่ อได้ ทาให้ไม่สามารถค้นหา
ประเด็นปญั หาทีแ่ ท้จริงของผูป้ ่วยได้ มีมุมมองการรักษาทีเ่ น้นเรื่องโรคมากกว่าตัวผูป้ ่วย มองว่าผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรค
เดียวกัน ใช้มาตรฐานการรักษาทีเ่ หมือนกันไม่มอี ะไรแตกต่าง ซึง่ ไม่เป็ นไปตามแนวคิดการดูแลแบบเน้นผูป้ ว่ ยเป็ น
ศูนย์กลาง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นสถาบันทีม่ ุ่งเน้นสาขาการบริบาลเภสัชกรรมเป็ นสาขาหลัก
เพียงสาขาเดียว โดยมุ่งสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิช าชีพเภสัชกรรม เน้ นทักษะ
การปฏิบตั กิ ารบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ทักษะการสือ่ สารทางวิชาชีพจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องปลูกฝงั ให้กบั นักศึกษาเพือ่
ใช้ในการบริบาลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พบว่านักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 ทีอ่ อกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
นัน้ ก็มปี ญั หาด้านทักษะการสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปญั หาจากผู้เชีย่ วชาญดังที่กล่าวไปแล้ว และจากการ
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สารวจความต้องการของนักศึกษาที่กาลังจะออกฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพปี การศึกษา พ.ศ. 2560 จานวน 46 คน
พบว่า 33 คน (ร้อยละ 72) คิดว่าทักษะการสื่อสารยังเป็ นจุดอ่อนของตนเองและต้องการให้คณะจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร โดยแบ่งเป็ น การซักประวัติและให้คาปรึกษาเรื่องยา การพูดคุยกับ
ผูป้ ว่ ย การเขียนบันทึก SOAP note การนาเสนองาน และยังรวมถึงการสื่อสารเพื่อการเข้าสังคมด้านต่างๆ อีกด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะพัฒนาทักษะการสือ่ สารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทก่ี าลังจะออก
ฝึ กปฏิบตั ิงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพในชัน้ ปี ท่ี 6 อย่างไรก็ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ามารถเสริมสร้างทักษะการสื่อสารนัน้ ควรมีความ
แตกต่างจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมทีเ่ น้นการเรียนการสอนแบบท่องจา โดยไม่สง่ เสริมกระบวนการคิด
ให้กบั ผูเ้ รียน แต่ควรเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการลงมือปฏิบตั ิ (learning by doing) และช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยรูปแบบการเรียนรูท้ ่สี อดคล้องกับหลักการนี้ได้ถูกเสนอขึน้ มาโดยคณะกรรมาธิการ
อิส ระทางการศึก ษาบุ ค ลากรด้า นสุ ข ภาพในศตวรรษที่ 21 โดยระบุ ไ ว้ว่ า “การเรีย นรู้สู่ ก ารเปลี่ย นแปลง”
เป็ นรูปแบบการเรียนทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนของวิชาชีพสุขภาพในปจั จุบนั [2-3]
การเรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลง (transformative learning) เป็ นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนจะเปลีย่ นแปลงจากสิง่ ที่
ตนเองได้เรียนรูไ้ ปในทิศทางทีม่ คี วามหมายหรือมีความสาคัญมากขึน้ จุดมุ่งหมายของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เพียงการ
สร้างองค์ความรู้แต่คอื การพัฒนาผู้เรียนทัง้ ในด้านความคิด ความรู้สกึ การกระทา ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง รวมทัง้ สร้างความตระหนักต่อความสัมพันธ์และมุมมองต่ อ
บริบทภายนอกที่เป็ นบุคคล สังคม สิง่ แวดล้อม นาไปสู่การตัดสินใจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในทิศทางที่ดขี น้ึ การ
เรียนรูด้ งั กล่าวเกิดจากการตัง้ คาถามต่อสมมุตฐิ าน และความเชื่อทีเ่ ป็ นประสบการณ์ทไ่ี ด้พบเจอ ไปสูก่ ระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อตอบคาถามบนพื้นฐานของการใช้เหตุ ผลที่เหมาะสม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ความคิด โดยอาศัยการวิเคราะห์ ตีความ คิดใคร่ครวญอย่างมีวจิ ารญาณ เกิดการตระหนักรูข้ น้ึ ในตนเอง ซึง่ เป็ นขัน้
ของการสร้างความรูข้ น้ึ มาใหม่ แต่การจะขยายขอบเขตขององค์ความรูไ้ ด้นนั ้ จะต้องอาศัยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกับประสบการณ์ของกลุ่มผ่านวิธสี ุนทรียสนทนา จนเกิดมุมมองทีบ่ ูรณาการซึง่ เป็ นชุดความรูร้ ่วมกันระหว่าง
ในกลุ่ม ทาให้ผเู้ รียนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการให้ความหมายของ ความรู้ ความเชื่อ เจตคติ ของตนได้
ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ จะนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทัศนะต่อโลกและชีวติ นาไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกหรือกระทาสิง่ ต่างๆ บนฐาน
ของความเข้าใจใหม่ทเ่ี กิดขึน้ เกิดเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีแ่ สดงออกมาเป็ นพฤติกรรม [4-7]
คณะกรรมการสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (ประเทศไทย) เห็น ด้ว ยกับ การน าทฤษฎีก ารเรีย นรู้สู่ก าร
เปลีย่ นแปลงมาใช้ นี้จงึ ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21
(พ.ศ. 2557-2561) ขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ [8] ซึง่ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 [9] ทีก่ าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ โดยระบุให้ การเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการ
สาคัญ ในการผลิต ก าลัง คนด้า นสุข ภาพของประเทศไทย คณะเภสัช ศาสตร์ใ นประเทศไทยเองได้เ ล็ง เห็น ถึง
ความสาคัญของการปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนทีใ่ ช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงนี้และได้มกี ารจัด
ประชุ ม วิช าการ เภสัช ศาสตร์ศึก ษาแห่ ง ชาติ ประจ าปี 2559 ขึ้น โดยมีห ัว ข้อ เรื่อ งการใช้ การเรีย นรู้สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วจิ ยั จึงสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ขน้ึ โดยผูว้ จิ ยั หวังว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้จะเป็ นต้นแบบสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีการเรีย นรู้สู่ก ารเปลี่ยนแปลงสาหรับคณะเภสัช ศาสตร์ใ นประเทศไทย และ
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ ทดลองใช้รูป แบบการจัด การเรีย นรู้เ พื่อพัฒ นาทักษะการสื่อ สารทางวิชาชีพเภสัช กรรมสาหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และศึกษาความเป็ นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทผ่ี ่านเกณฑ์การประเมินสามารถฝึกผ่านเกณฑ์คุณสมบัตผิ มู้ ี
สิทธิฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเฉพาะทาง ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2559 จานวน 49 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชัน้ ปี ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2559 จานวน 12 คน ที่ผ่ านเกณฑ์คุ ณสมบัติผู้มีสิทธิฝึกปฏิบ ัติงานวิช าชีพเฉพาะทาง ของคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม แต่ยงั ไม่ได้ออกฝึกปฏิบตั งิ าน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ
์ ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ผ่านการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจยั ในมนุ ษย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลขโครงการ SIAMPY-IRB 2016/008 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั
นี้ได้รบั การชีแ้ จงวัต ถุประสงค์ ขัน้ ตอนการเข้าร่วมหรือออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา และยินดีเข้าร่วมการวิจยั
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั รับทราบว่าข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็ นความลับและนาเสนอข้อมูลในภาพรวม
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้มเี ครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แผนจัดการเรียนรูท้ ่สี ร้างตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ผี ู้วจิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอนได้แก่
ขัน้ ที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญอย่างมีวจิ ารณญาณ
ขัน้ ที่ 3 สุนทรียสนทนา
ขัน้ ที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ รัง้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 5 เปรียบเทียบผลการทากิจกรรม
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอแนวคิดเพื่อการเรียนรูร้ ่วมกันในชัน้ เรียน
แผนจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) สาระการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการ
เรียนรู้ 4) สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล 6) แบบสังเกตชัน้ เรียนและบันทึกหลังการสอน
2 แบบวัดทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรม
เป็ นเครื่องมือวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม โดยอาจารย์เป็ นผูป้ ระเมินในระหว่างการจาลอง
สถานการณ์ทน่ี กั ศึกษาแสดงบทบาทเป็ นเภสัชกร แบบวัดมีจานวน 59 ข้อ โดยมีการประเมิน 2 องค์ประกอบคือ
1. ทัก ษะการสื่อสารเพื่อการดูแ ลแบบเน้ นผู้ป่ว ยเป็ น ศูน ย์ก ลาง มี 6 ขัน้ ตอนได้แ ก่ 1) การ
เริม่ ต้นบทสนทนากับผู้ป่วย 2) การซักประวัติ การค้นหาและเข้าใจประเด็นปญั หา 3) การตัง้ เป้าหมาย 4) การ
แก้ปญั หาให้ผปู้ ว่ ย 5) การจ่ายยาและให้คาปรึกษา 6) การจบการสนทนากับผูป้ ว่ ย
2. ทักษะการสือ่ สารแบบอวัจนภาษา แบ่งเป็ นการใช้ภาษากาย ลักษณะการใช้เสียงและการฟงั
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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ให้ 3 คะแนนเมื่อ นักศึกษามีทกั ษะการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมแบบมืออาชีพ ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
กับระดับการทางานของเภสัชกร ถือว่ามีทกั ษะการสือ่ สารในระดับ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้ 2 คะแนนเมื่อ นักศึกษามีทกั ษะการสื่อสารทีด่ แี ต่ยงั พบข้อบกพร่องบางประการทีส่ ามารถ
พัฒนาให้ดขี น้ึ ได้โดยได้รบั คาแนะนาเพิม่ เติมจากอาจารย์ ถือว่าเป็ นระดับ มาตรฐาน ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 5 ที่มี
ความพร้อมพอทีจ่ ะออกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพได้
ให้ 1 คะแนนเมื่อ นักศึกษามีทกั ษะการสื่อสารที่ไม่ดี ควรได้ร ับการแก้ไข ปรับปรุง และได้รบั
คาแนะนาเพิม่ เติมจากอาจารย์ ถือว่ามีทกั ษะการสือ่ สารในระดับ ควรปรับปรุง
ให้ 0 คะแนนเมื่อ นักศึกษาไม่ได้ปฏิบตั หิ รือแสดงบทบาทในหัวข้อนัน้
3. ใบงานบันทึกการเรียนรู้ โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผเู้ รียนได้เขียนรายงานสิ่ง
ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญ โดยจัดทาแบบบันทึกข้อมูลทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับ
1. รายงานสิง่ ที่เกิด ขึ้นในชัน้ เรียน มีเกณฑ์ใ นการเขียนค าตอบ โดยให้นักศึก ษาเลือกองค์
ความรู้หลัก ข้อค้นพบ หรือ เหตุ การณ์ ท่ที ่ านคิดว่ าสาคัญที่ได้ร ับจากการเรียนในครัง้ นี้ โดยยัง ไม่ผ่านการคิด
วิเคราะห์ ตีความ
2. ท่ า นได้เ รีย นรู้อ ะไรจากบทเรีย น มีเ กณฑ์ใ นการเขีย นค าตอบ โดยให้นัก ศึก ษาตีค วาม
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรูส้ กึ ถึงสิง่ ทีท่ ่านได้เรียนรู้
3. ท่านจะนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร มีเกณฑ์ในการเขียนคาตอบ โดยให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์ถงึ วิธกี ารหรือความเชื่อมโยงทีจ่ ะสามารถนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
4. แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
เป็ นกรอบคาถามในการพูดคุยกับอาจารย์ผู้ช่วยวิจยั และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ ความ
เหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม ลาดับขัน้ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ในแต่ละขัน้ ตอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน บรรยากาศในชัน้ เรียน ปญั หาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่าง
จัดกิจกรรม และประเด็นทีค่ วรมีการดาเนินแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการในการพัฒนาเครือ่ งมือมีดงั นี้
1. ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่
1.1 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและ
ทฤษฎีทส่ี าคัญโดยใช้ ทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (transformative learning) [4-7] เป็ นทฤษฎีหลักในการ
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนาแนวทางการจัดการเรียนรู้และกระบวนวิธที ่สี อดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลงมาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมได้เป็ นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ 2) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การสะท้อนคิด
3) กระบวนวิธสี นุ ทรียสนทนา ซึง่ ถูกนามาออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสือ่ สารได้ 6 ขัน้ ตอน
1.2 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษา ทฤษฎีทกั ษะ
การสื่อสารทางเภสัชกรรมของของแบรดเลย์และคณะ [10] งานวิจยั การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของ
วอลแมนและคณะ [11] แบบบันทึกการสังเกตการณ์การให้คาปรึกษาของกนกวรรณ ลิม้ ศรีเจริญ [12] และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะการสือ่ สารของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จานวน 7 ฉบับ [13-20]
1.3 ใบงานบันทึกการเรียนรู้ ผู้วิจยั ศึกษา ทฤษฎี บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
สะท้อนคิดและการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ [21-22]
2. จัดทาร่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ แผนจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรม ใบงานบันทึกการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
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3. การตรวจสอบคุณภาพและยืนยันความเหมาะสมของเครื่องมืองานวิจยั ที่ผู้วจิ ยั พัฒนาขึน้ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์จานวน 3 ท่าน ด้านเภสัช ศาสตร์ศกึ ษาจานวน 1 ท่านและด้านทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงจานวน 1 ท่าน โดยเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ มากกว่า 5 ปี ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั มีดงั นี้
3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนจัดการเรียนรู้มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับ
มาก โดยผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาเพิม่ เติมในส่วนของการวัดและประเมินผลว่า ให้ระบุผปู้ ระเมินในแบบประเมินแต่
ละประเภทให้ชดั เจนเพื่อป้องกันความสับสน
3.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัช กรรม โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้องพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 โดยผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในการปรับแก้
เนื้อหาและคาศัพท์ให้เข้าใจง่ายขึน้ และทาให้สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึน้
3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของใบงานบันทึกการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 อยู่
ในระดับมาก โดยผู้เ ชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีตัว อย่างของการเขียนประกอบให้นักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาไม่เคยเขียนบันทึกการเรียนรูม้ าก่อน
3.4 ผลการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับ
มาก โดยผูเ้ ชีย่ วชาญไม่มคี วามเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
4. ปรังปรุงเครื่องมือตามรายละเอียดทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแนะนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดกิจกรรมตามแผนจัด การเรียนรู้ท่อี อกแบบตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ผี ู้วิจยั สร้างขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 จากนักศึกษาจานวน 12 คนแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มกลุ่มละ
6 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 6 ครัง้ ตามขัน้ ตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 6 ขัน้ ตอนได้แก่
ครัง้ ที่ 1 ขัน้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ออกแบบประสบการณ์เรียนรูท้ เ่ี น้นให้ผเู้ รียนได้ลง
มือปฏิบตั จิ ริง โดยการจาลองสถานการณ์จริงในการทางานของเภสัชกรให้ผเู้ รียนได้ลองปฏิบตั ิ โดยใช้วธิ กี ารแสดง
บทบาทสมมติและผูป้ ่วยจาลอง ซึง่ ทัง้ 2 กลุ่มจะได้กรณีศกึ ษาทีต่ ่างกัน ในขัน้ ตอนนี้อาจารย์จะประเมินทักษะการ
สือ่ สารของนักศึกษาครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2 ขัน้ การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นขัน้ ตอนให้ผู้เรียนทบทวนตนเองด้วยวิธกี าร
ใคร่ครวญอย่างมีวจิ ารณญาณหลังได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเขียนบันทึกการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์
บทบาททีไ่ ด้กระทา โดยวิเคราะห์ขอ้ ดีและจุดอ่อนเพื่อการนาไปพัฒนา
ครัง้ ที่ 3 ขัน้ สุนทรียสนทนา ให้นักศึกษานาประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการแสดงบทบาทสมมุติและการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยวิธสี ุนทรียสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้จากสถานการณ์ จาลองและหาวิธีการในการช่วยแก้ปญั หาให้กบั ผู้ป่วยจาลอง รวมถึงวิธีการ
ปรับปรุงทักษะการสื่อสารของนักศึกษาร่วมกัน โดยมีอาจารย์เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และกระตุน้ นักศึกษาให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างเท่าเทียมและคอยให้คาแนะนาปรึกษา
ครัง้ ที่ 4 ขัน้ การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ รัง้ ที่ 2 โดยใช้การจาลองสถานการณ์ทเ่ี ป็ นสถานการณ์
เดิม โดยให้ผเู้ รียนนาแนวทางการแก้ปญั หาทีค่ ดิ ร่วมกันในขัน้ ที่ 3 มาใช้ เพื่อดูผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
สถานการณ์จาลองครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ในขัน้ ตอนนี้อาจารย์จะประเมินทักษะการสือ่ สารของนักศึกษาเป็ นครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 5 ขัน้ เปรียบเทียบผลการทากิจกรรม หลัง จากจัดสถานการณ์ จ าลองครัง้ ที่ 2 ให้ผู้เ รีย น
ประเมินตนเองโดยใช้บนั ทึกการเรียนรูอ้ กี ครัง้ และเปรียบเทียบผลระหว่างครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 และร่วมกันอภิปราย
ผลความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ อีกครัง้ กับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยกระบวนวิธสี นุ ทรียสนทนา
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ครัง้ ที่ 6 ขัน้ นาเสนอแนวคิดเพื่อการเรียนรูร้ ่วมกันในชัน้ เรียน โดยเป็ นการแลกเปลีย่ นความรูท้ ไ่ี ด้รบั
จากกิจกรรมระหว่าง 2 กลุ่ม เพื่อเกิดการเรียนรูร้ ่วมกันในชัน้ เรียน โดยให้สมาชิกทีอ่ ยู่ต่างกลุ่มกันจับคู่และพลัดกัน
นาเสนอภายในกลุ่มเล็กเพื่อให้ทุกคนได้มโี อกาสพูดนาเสนอความคิดตนเอง
2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการสื่อสารก่อนหลังเพื่อวัดประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรมของนักศึกษา
3. จัดการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาจานวน 12 คนและอาจารย์ผรู้ ่วมวิจยั จานวน 2 คน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ลาดับขัน้ ของการนาเสนอ เวลาในการจัดกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ บรรยากาศในชัน้
เรียน และปญั หาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างจัดการเรียนการสอน และวิธกี ารดาเนินแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือ
วิจยั โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเ คราะห์ข้อ มู ลนั น้ ผู้วิจ ัย ใช้ก ารทดสอบค่ า ที (paired sample t-test) ในการวิเ คราะห์ค วาม
แตกต่างของคะแนนทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรมของนักศึกษาครัง้ ที่ 1 และ 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกการเรียนรูแ้ ละการสนทนากลุ่ม

ผลการวิ จยั
ในส่วนนี้จะนาเสนอผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการ
สื่อสารทางเภสัชกรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลจากการวิเคราะห์
บันทึกการเรียนรู้ และผลของการสนทนากลุ่ม
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรมของ
นักศึกษาก่อนและหลังการทดลอง
ก่อน
หลัง
พฤติ กรรม
T
P
mean S.D. mean S.D.
ทักษะการสือ่ สารทางวิชาชีพเภสัชกรรม 1.03 0.21 1.80 0.18
10.76
0.00*
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยคะแนนทักษะการสื่อสารทาง
เภสัชกรรมก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
ผลการใช้บนั ทึกการเรียนรู้
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมเชิงคุณภาพ จากการเขียนใบงาน
บันทึกการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้วเิ คราะห์ตนเองว่ามีการเปลีย่ นแปลงของทักษะการสื่อสารเพื่อการ
ดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางที่ดีขน้ึ ในด้าน การซักประวัติ การแก้ปญั หาให้ผู้ป่วย และการจ่ายยาและให้
คาแนะนากับผู้ป่วย ส่วนทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษา ด้านที่นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ คือ การใช้
ภาษากายโดยนักศึกษาสามารถพูดคุยเป็ นธรรมชาติและมีท่าทีผ่อนคลายมากขึน้ ในการแสดงบทบาทสมมุตใิ นครัง้
ที่ 2
2. ผลการวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรูท้ ่ไี ด้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ผี ู้วจิ ยั สร้างขึน้
จากการเขียนบันทึกการเรียนรูข้ องนัก ศึกษา พบว่า การเขียนบันทึกการเรียนรูส้ ามารถทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่
เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของตนเองได้ และ
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นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั มีการเขียนระบุว่ากระบวนวิธสี ุนทรียสนทนานัน้ ทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กนั ระหว่ าง
สมาชิกภายในกลุ่มนักศึกษา ส่วนด้านการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้นัน้ พบว่า นักศึกษาทุกคนมีการบันทึก
ประเด็นทีต่ นเองสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กงานต่อไปได้ โดยประเด็นทีน่ กั ศึกษาเขียนมากทีส่ ุดคือ วิธกี าร
ซักประวัตแิ ละการแก้ปญั หาให้ผปู้ ว่ ย
ผลการสนทนากลุ่ม
จากการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ในสถานการณ์จริงหลัง
การศึกษานาร่อง สามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มได้ดงั นี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง มีความเหมาะสมทัง้ ด้าน เนื้อหาและลาดับขัน้
นักศึกษาให้ความร่วมมือ สนใจและกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิด้วยความ
สนุ กสนาน แต่มปี ญั หาเรื่องความชัดเจนของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในขัน้ ตอนที่ 1 และ 4 ทีเ่ ป็ นการจาลอง
สถานการณ์จริง โดยใช้วธิ กี ารแสดงบทบาทสมมติและผูป้ ่วยจาลอง ซึง่ ตอนแรกไม่ได้ระบุระยะเวลาในการจาลอง
บทบาทสมมุติของนักศึกษาแต่ ละคนในการทากิจกรรม ทาให้นักศึกษาบางคนใช้เวลาในการทากิจกรรมนาน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการนิ่งเงียบเพราะคิดข้อคาถามไม่ออก จากการสนทนากลุ่มทัง้ กับนักศึกษาและ
อาจารย์ในประเด็นนี้ทาให้ได้ข้อสรุปว่าควรมีการกาหนดระยะเวลาที่ชดั เจนประมาณ 15 – 20 นาทีเพื่อทาให้
กิจกรรมกระชับ เป็ นไปตามแผนการเรียนและไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยงั เป็ นระยะเวลาทีใ่ ช้จริงในการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
อีกด้วย
2. กิจกรรมสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาวิพากษ์ใคร่ครวญตนเอง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสนทนา
แลกเปลีย่ นเชิงเหตุผล และสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาทาให้
ทราบว่า ปจั จัยทีท่ าให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และกระตุ้นการคิดจนประสบความสาเร็จนัน้ คือ อาจารย์
ผูด้ แู ลกิจกรรมทีเ่ ป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการคิด การถาม และช่วยกระจายการอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นให้
เกิดกับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งเป็ นประเด็นที่ผู้วิจยั นามาเป็ นจุดเน้ นในการปรับปรุงเอกสารคู่มือการจัด
กิจกรรม และการอบรมอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจ กรรม ให้มคี วามเข้าใจและสามารถเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมในการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ในครัง้ ต่อไปให้ประสบความสาเร็จ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ แบบวัดทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรมและใบงานบันทึกการเรียนรู้
จากผลการสนทนากลุ่มพบว่า แบบวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมทีใ่ ช้ในสถานการณ์จาลองนัน้ ไม่พบปญั หา
อาจารย์และนักศึกษาสามารถทาความเข้าใจและใช้ประเมินได้เป็ นอย่างดี ส่วนบันทึกการเรียนรูน้ นั ้ นักศึกษาให้ผล
สะท้อนว่ายังมีคาศัพท์บางคาในแบบประเมินทีย่ งั เข้าใจยากอยู่ เนื่องจากเป็ นกระบวนการทีน่ ักศึกษาไม่เคยทามา
ก่อน และในหัวข้อการประเมินด้านที่ 1 ให้นกั ศึกษารายงานสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน แต่เนื่องจากเป็ นการบันทึกหลัง
การแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์จาลองทาให้นักศึกษาไม่เข้าใจว่าจะให้เขียนบันทึกในลักษณะใด โดย
นักศึกษาและอาจารย์ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้ให้ผลสะท้อนและข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขเป็ น ให้บนั ทึกข้อดีและข้อเสีย
ของพฤติกรรมทักษะการสื่อสารฯ ที่นักศึกษาได้แสดงออก และกรณีของการเขียนบันทึกหลังการแสดงบทบาท
สมมติซ้า ก็ให้เพิม่ หัวข้อการเปรียบเทียบพฤติกรรมทักษะการสือ่ สารฯ ของทัง้ 2 ครัง้
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
การอภิปรายนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นแยกตามวัตถุประสงค์คอื 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒ นาทัก ษะการสื่อ สารทางวิช าชีพ เภสัช กรรมส าหรับ นั ก ศึก ษาเภสัช ศาสตร์ต ามทฤษฎีก ารเรีย นรู้สู่ก าร
เปลีย่ นแปลง และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความเป็ นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัช กรรมสาหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี ผู้วจิ ยั ได้สร้างขึน้
ประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอนจาก 3 องค์ประกอบหลักคือ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ 2) การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การสะท้อนคิด 3) กระบวนวิธสี นุ ทรียสนทนา โดยองค์ประกอบทัง้ 3 ด้านของผูว้ จิ ยั นัน้ มีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของเมซิโวร์ [4-7] โดยเมซิโวร์ได้นาเสนอ
องค์ประกอบของทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลงไว้ 3 ประการคือ 1) ประสบการณ์ 2) การใคร่ครวญอย่างมี
วิจารณญาณ และ 3) การแลกเปลีย่ นทางความคิดอย่างมีเหตุผล โดยองค์ประกอบของผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ทาการสังเคราะห์
นัน้ ได้เ ปลี่ย นขัน้ ตอน “ประสบการณ์ ” ให้มีค วามจ าเพาะเจาะจงกับ ทฤษฎีก ารศึก ษามากขึ้น โดนน าแนวทาง
“การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ” เข้ามาแทน ส่วนในองค์ประกอบที่ 2 นัน้ ผู้วจิ ยั ยังคงเรื่องแนวคิดของ
“การสะท้อนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ” เอาไว้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การสะท้อนคิดเข้ามาเสริมการ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และในองค์ประกอบที่ 3 เมอร์ซโิ รว์ได้เสนอขัน้ ตอน “การแลกเปลีย่ นทางความคิด
อย่างมีเหตุผล” ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่า สุนทรียสนทนา เป็ นกระบวนวิธที จ่ี ะทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันระหว่าง
ผูเ้ รียนได้ดแี ละลึกซึง้ กว่า โดยเลือกใช้กลวิธสี นุ ทรียสนทนาของ เดวิด โบห์ม [23] ซึง่ จะช่วยเสริมทฤษฎีการเรียนรู้
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้ดกี ว่า และแนวคิดการใช้สนุ ทรียสนทนานี้ยงั สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
ของเอ็ดวาร์ด เทเลอร์ [24] ทีไ่ ด้มกี ารใช้วธิ สี นุ ทรียสนทนาเช่นเดียวกัน
2. ผลการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมก่อนและหลัง
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ผี ู้วิจยั ได้สร้างขึน้ สามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมให้กบั
นักศึกษาได้จริง โดยเมื่อวิเคราะห์ 6 ขัน้ ตอนของรูปแบบการจัดการเรียนนัน้ จะมี 3 กิจกรรมหลักตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ 1) การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ ซึง่ เป็ นการใช้สถานการณ์จาลองใน
การแสดงบทบาทสมมติและใช้ผปู้ ่วยจาลอง ผลของการใช้วธิ กี ารจาลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ทางเภสัชกรรมนี้สอดคล้องกับงานวิจยั จานวน 15 ฉบับที่มกี ารใช้ การจาลองสถานการณ์ [25-30] ผูป้ ่วยจาลอง
[30-32] และการแสดงบทบาทสมมุติ [33-36] ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเภสัชกรรมของนักศึกษาเช่นเดียวกัน
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสะท้อนคิดโดยใช้บนั ทึกการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเภสัชกรรม พบว่า
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย จ านวน 6 งานวิจ ัย [28, 34], [36-38] ที่มีก ารใช้บ ัน ทึก การเรีย นรู้ม าช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะ
การสื่อสารทางเภสัชกรรมของนักศึกษาเช่นเดียวกัน 3) สุนทรียสนทนาโดยการเรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ น
การเรีย นรู้ท่ีมีพ้ืน ฐานมาจากการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่ ว มกัน ของกลุ่ ม ซึ่ง เป็ น การเรีย นรู้เ พื่อ ท าความเข้า ใจ
ความหมายของสารจากผู้อ่นื และการแบ่งปนั ความคิด ความรู้สกึ ผ่านการพูด ที่นาไปสู่ความเข้าใจอย่างรู้แจ้ง
ลึกซึง้ สามารถแยกแยะ ระบุ อธิบายลักษณะของปญั หาที่เกิดขึน้ ได้ ซึง่ จาเป็ นต้องใช้การสื่อสารเป็ นเครื่องมือใน
การตรวจสอบยืนยันหาข้อสรุปที่เป็ นมติของกลุ่มกระบวนการนี้จงึ เป็ นกระบวนการหลักในการช่วยพัฒนาทักษะ
การสือ่ สารของนักศึกษาได้เป็ นอย่างดี
เมื่อพิจารณาจากปจั จัยข้างต้นจึงเป็ นประเด็นสาคัญทีท่ าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ผี วู้ จิ ยั สร้างขึน้
สามารถพัฒนาทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรมของนักศึกษาให้ดขี น้ึ หลังจากมีการทดลองใช้รปู แบบ ซึ่งช่วยพิสจู น์
ได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ ้ีสามารถนาไปใช้ได้จริง และหลังจากทีม่ กี ารทดลองใช้ในการศึกษานาร่องมาแล้ว
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สามารถนารูปแบบการจัดการเรียนรู้น้ีไปใช้จริงในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการฝึ กอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกปฏิบตั งิ านในกลุ่มนักศึกษาทัง้ หมดทีจ่ ะออกฝึ กปฏิบตั งิ านในปี การศึกษา 2560 ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามต่อไปได้

สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยการศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบและศึกษาความเป็ นไปได้ของการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง ในด้านการศึกษาประสิทธิผล
ของรูป แบบโดยวัด ทัก ษะการสื่อ สารทางวิช าชีพ เภสัช กรรมของนัก ศึก ษา ผู้วิจ ัย ได้ใ ช้แ บบแผนการทดลอง
แบบทดสอบก่อน-หลังวัดผลโดยใช้สถิติค่าที ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยทั กษะการสื่อสารหลังทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = .00) ในด้านการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการนารูปแบบการเรียนรูไ้ ปใช้ โดยการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและอาจารย์ผรู้ ่วมวิจยั เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ลาดับขัน้ ของการนาเสนอ เวลาในการจัดกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
บรรยากาศในชัน้ เรียน ปญั หาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างจัดการเรียนการสอน และดาเนินแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
จริง เนื้อหา ลาดับขัน้ มีความเหมาะสม นักศึกษาให้ความร่วมมือ สนใจและกระตือ รือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็ นอย่างดี และได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมก่อนนารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จริงดังนี้
1. การกาหนดระยะเวลาที่ชดั เจนในขัน้ ตอนที่ 1 และ 4 ที่เป็ นการจาลองสถานการณ์ แ ละการแสดง
บทบาทสมมุตโิ ดยกาหนดให้ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาทีในการปฏิบตั กิ จิ กรรม จากเดิมทีไ่ ม่ได้มกี ารระบุไว้
2. ปรับปรุงแบบบันทึกการเรียนรู้ โดยการขยายคาอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ ให้มคี วามละเอียดและชัดเจน
เพิม่ ขึน้ และเพิม่ ขัน้ ตอนการอธิบายวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการอธิบายนักศึกษาให้ละเอียดมากขึน้
3. ปรับปรุงแบบประเมินกระบวนการสุนทรียสนทนาโดยการปรับข้อความบางส่วนให้เข้ าใจง่ายขึน้ ตาม
คาแนะนาทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่มของนักศึกษาและอาจารย์ทเ่ี ข้าร่วมงานวิจยั
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