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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและ 2) ศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้แบบแผนการทดลองแบบการวิจัยและพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอนคือ 1) การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3) การศึกษานาร่องเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 4) การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้เพื่อศึกษา
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จัดการเรียนรู้ แบบวัดทั กษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม และใบงานบั นทึกการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้าและการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ ประกอบทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ ทักษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและทักษะการ
สื่อสารแบบอวัจนภาษา 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการของรูปแบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ
สุนทรียสนทนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซ้า เปรียบเทียบผลการทากิจกรรม การนาเสนอแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน 3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการของทักษะการสื่อสารจาก
ครั้งที่ 1-4 สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารหลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < .05) ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ พบว่า บันทึกการเรียนรู้สามารถสร้างการใคร่ครวญอย่างมี
วิจารณญาณและทาให้นักศึกษามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ส่วนวิธีสุนทรียสนทนาสามารถพัฒนาการฟังอย่างตั้งใจ การรับฟังความคิดเห็น ทาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันภายในชั้นเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาเภสัชศาสตร์
Abstract

The purposes of this research were 1) to develop the instructional model to
enhance Communication Skills for Pharmacy students (CSP) based on transformative learning
theory and 2) to evaluate the effectiveness of this model. The study was conducted under a
research and development process dividing into 4 phases as follows: 1) developing the
instructional model 2) Creating the research instruments 3) Establishing a pilot study to
evaluate the feasibility of the model. 4) Implementing the instructional model to assess the
effectiveness of the model. 38 people of fifth-year pharmacy students who were studying in
the second semester of academic year 2016, Siam University were intentionally chosen to be
the research sample by purposive sampling method. The research instruments were the
learning management plan, communication skills in pharmacy practice test and critical
reflection worksheet. The data were analyzed by using repeated measures ANOVA and content
analysis.
The results show that 1) the components of CSP are patient-centered
communication skills and nonverbal communication skills. 2) The Instructional model
consisted of principle, objectives and process divided into 6 phases: experiential learning,
critical reflection, dialogue, repeated experiential learning, lesson learned discussion and
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presentation. 3) The result of the instructional model effectiveness assessment showed that
CSP average posttest scores were higher statistical significantly than those obtained from
pretest (p < .05). Regarding to learning process efficiency, the journal writing was able to
establish critical reflective thinking of the students, and improved their analytical thinking and
applying knowledge for practical utilization. The dialogue, could also develop active listening
skills of the students brought about lesson learned discussion and share ideas which are major
components of transformative learning.
Keywords: communication skills in pharmacy practice, transformative learning, instructional
model, pharmacy students.
บทนา

เภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่มีส่วนร่วมในการดูแลและปกป้องสุขภาพของประชาชนผ่านองค์ความรู้ ทักษะ
และการสื่อสารด้านยา ทักษะการสื่ อสารจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นเครื่องมือสาคัญในการดูแลจัดการปัญหา
สุขภาพ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของเภสัชกรเจ็ดดาวตามที่องค์การอนามัยโลกได้กาหนดไว้ (อุกฤษฏ์
สิทธิบุศย์; ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช; และ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์. 2560) ด้วยจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาและประเภทของยาที่มีใช้อย่างหลากหลาย การจ่ายยาและให้คาปรึกษาจึงต้องอธิบาย
การใช้ยาและให้ข้อมูลจานวนมากกับผู้ป่วยในเวลาที่จากัด ทาให้การจ่ายยามีรูปแบบ (pattern) ตามมาตรฐานที่
เหมือนกัน ซึ่งอาจไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ การเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยโดยนาแนวคิดการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centered care) ที่เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะราย
ตั้งแต่การซักประวัติ การจ่ายยา การให้ คาปรึกษา และการแสดงออกถึงอวัจนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็น
รูปแบบที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิ ตของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนักศึกษาจึงเป็นเรื่องสาคัญ ที่คณะเภสัชศาสตร์ควร
พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ได้ตั้งแต่การออกฝึกปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพและการทางานในอนาคต จากข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์ประจาแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา
จานวน 10 ท่าน ที่รับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ในประเด็นของปัญหาด้านการสื่อสารของ
นักศึกษาฝึกงาน พบว่า ปัญหาการสื่อสารของนักศึกษากับผู้ป่วยที่มักพบคือ นักศึกษาบางคนมีวิธีการพูดที่สั้น ห้วน
เป็นคา ๆ ขาดคาเชื่อมทาให้ไม่เป็นประโยค นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพหรือการ
เริ่มต้นการสนทนาที่ดีกับผู้ป่วยได้ เนื่องจากนักศึกษามีกรอบในการสนทนาที่เป็นลักษณะของรายการคาถาม
(checklist) ที่ต้องถามให้ครบตามที่กาหนด ทาให้เมื่อหมดข้อคาถามแล้วไม่สามารถตั้งประเด็นคาถามหรือสนทนา
กับผู้ป่วยต่อได้ นักศึกษามีมุมมองการรักษาที่เน้นเรื่องโรคมากกว่าตัวผู้ป่วย มองว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันควรใช้
มาตรฐานการรักษาที่เหมือนกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวคิดการดูแลแบบเน้นผู้ป่ว ยเป็นศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างทักษะการสื่อสารนั้น ควรมีความแตกต่างจากรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเดิมที่เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจาที่ไม่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ดังนั้นการปฏิรูประบบ
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การเรียนการสอนและการประเมินผล ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และเน้นให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาเป็นจึงเป็นสิ่งสาคัญ (พรนค์พิเชฐ แห่งหน; และ วันชัย ธรรมสัจการ.
2560) โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาโดยคณะกรรมาธิการอิสระทางการศึกษา
บุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดยระบุไว้ว่า “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เป็นรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนของวิชาชีพสุขภาพในปัจจุบัน (ภิเศก ลุมพิกานนท์; และ วณิชา ชื่นกองแก้ว.
2558)
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) คือ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ของบุ คคล เพื่ อสร้างให้เกิดกระบวนการใคร่ครวญสะท้ อนคิดภายในตัวบุ คคล จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบคิด มุมมองในการให้ความหมายและโครงสร้างภายในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยอาศัยการ
ตี ค วาม สะท้ อนคิ ดใคร่ครวญอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และประเมิ น คุณ ค่ าจากประสบการณ์ ของตนเองร่ว มกั บ
ประสบการณ์ของกลุ่มผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาที่ครอบคลุมมุมมองและบริบททางสังคมวัฒนธรรมอย่าง
เป็นองค์รวม การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้เชิง
ข้อเท็ จจริงเพี ยงอย่ างเดี ยว แต่ เป็ นการเรียนรู้ที่ ผู้ เรียนจะเปลี่ ยนแปลงจากสิ่ งที่ ตนได้ เรียนรู้ไปในทิ ศทางที่ มี
ความหมายหรือมีความสาคัญมากขึ้น จุดมุ่งหมายของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างองค์ความรู้ แต่คือการพัฒนา
มนุษย์ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก การกระทา ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เป็นรากฐานของบุคคลเพื่อให้
เกิด ความเข้ าใจในตนเองอย่ างลึ กซึ้ ง รวมทั้ งตระหนั กต่ อความสั มพั นธ์ กั บเพื่ อนมนุ ษ ย์ และมุ ม มองต่ อสั งคม
สภาพแวดล้อม ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อนาตนเองไปสู่บทบาทใดบทบาทหนึ่งที่เปลี่ยนไป (วิจารณ์ พานิช. 2558;
Mezirow. 1990; 1991; 2000. 2009; Taylor. 1998)
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ประเทศไทย) เห็นด้วยกับการปฏิรูปที่จะนาทฤษฎีการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่
21 (พ.ศ.2557-2561) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ โดยระบุให้ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการ
ส าคั ญ ในการผลิ ตก าลั งคนด้ า นสุ ขภาพของประเทศไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ ในประเทศไทยเองได้ เล็ งเห็น ถึ ง
ความสาคัญของการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนี้และได้มีการจัด
ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559 ขึ้น โดยมีหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ ที่ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับอาจารย์
เภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึ กษาเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการนา
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ทาให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจและหาข้อสรุปใน
การแก้ปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะรายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์สามารถ
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พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยหวังว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนนี้จะเป็นต้นแบบสาหรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงสาหรับคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย และการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาอื่น ๆ
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเป็นศึกษาประสิทธิผล
ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการศึกษาประสิทธิผลด้านกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการศึกษา
การพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารทางวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมส าหรั บ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ เภสัช
กรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
โดยมีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. การศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมโดยผู้วิจัยทาการศึกษา
ข้อมูล 3 รูปแบบได้แก่ 1) การศึกษาความคิดเห็น สภาพปัญหา และเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 ท่าน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญคือ เป็นอาจารย์ประจา
ในมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี บ ทบาทเป็น เภสั ชกรประจ าแหล่ ง ฝึ กด้ว ยทั้ ง ในบริบ ทของโรงพยาบาลและร้า นยา โดยมี
ประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการทางานมากกว่า 3 ปี ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมของโรเบิร์ทและ
คณะ (Robert; Carole; & William. 2012) งานวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic
review) ของแอนดี้และโซเฟีย (Andy ; Cristina ; & Sofia.2013) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร
(documentary research) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อ งกับทักษะการสื่อสารทาง
เภสัชกรรมของผู้วิจัยเองจานวน 31 งานวิจัย 3) การศึกษาบทบาทและข้อกาหนดของวิชาชีพเภสั ชกรรมใน
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม ได้แก่ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่ าด้วยข้อจากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 และเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
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2. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ ทฤษฏี และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้นาทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นทฤษฎีหลักที่ใช้เป็น
โครงสร้างในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 3 แนวคิดสาคัญ คือ 1) การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสะท้อนคิด 3) กระบวนวิธีสุนทรียสนทนา มา
ช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์จานวน 3 ท่าน ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาจานวน 1
ท่า นและด้า นทฤษฎี การเรีย นรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงจานวน 1 ท่ า น โดยเป็ น ผู้ ที่มี ป ระสบการณ์ในด้า นต่า ง ๆ
มากกว่า 5 ปี และนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเครื่องมือของงานวิจัยก่อน
นาไปใช้ในการศึกษานาร่อง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น
1. แผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบไปด้วย 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) สาระการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล 6) แบบสังเกตชั้นเรียนและบันทึกหลังการสอน ตรวจสอบคุณภาพ
โดยประเมินความเหมาะสมของแผนจัดการเรียนรู้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ระดับโดยมีเกณฑ์ผ่านคือ
3.50 ผลการประเมินพบว่า แผนจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ของแต่
ละหัวข้ออยู่ในระหว่าง 3.75 – 4.75 และมีค่าเฉลี่ยรวมของแผนจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.34
2. เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่
1) แบบวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม เป็นแบบประเมินแบบรูบิค 3 ระดับจานวน 22 ข้อ
ตรวจสอบคุณภาพโดยประเมินความตรงตามเนื้อหา กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ 1 สอดคล้อง 0 ไม่แน่ใจ -1
ไม่สอดคล้อง โดยมีเกณฑ์ผ่านคือคะแนนมากกว่า 0.7 ผลการประเมินพบว่า แบบวัดมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยของแบบวัดเท่ากับ 0.98
2) ใบงานบันทึกการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนรายงานสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญ ตรวจสอบคุณภาพโดยประเมินความเหมาะสมของใบงานบันทึก
การเรียนรู้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ระดับโดยมีเกณฑ์ผ่านคือ 3.50 ผลการประเมินพบว่าใบงานบันทึก
การเรียนรู้มีค่าคะแนนความเหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 4.00 – 4.40 และมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของใบ
งานเท่ากับ 4.25

2455

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษานาร่อง (pilot study)
การศึกษานาร่องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์
จริง โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 12 คน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้ออกฝึกปฏิบัติงาน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( purposive
sampling) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ลาดับ ขั้น ของการนาเสนอ เวลาในการจัด กิจ กรรม สื่ อและอุป กรณ์ บรรยากาศในชั้น เรียน และปัญ หาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างจัดการเรียนการสอน และดาเนินแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
ผลการศึกษานาร่องจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์และนักศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหา ลาดับขั้น มีความเหมาะสม นักศึกษาให้ความร่วมมือ สนใจและกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
จริงดังนี้
1. การกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในขั้นตอนที่ 1 และ 4 ที่เป็นการจาลองสถานการณ์และการแสดง
บทบาทสมมติโดยกาหนดให้ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาทีในการปฏิบัติกิจกรรม จากเดิมที่ไม่ได้มีการระบุไว้
2. ปรับ ปรุ ง แบบบั น ทึ ก การเรีย นรู้ และแบบประเมิ น กระบวนการสุ น ทรีย สนทนาโดยการขยาย
คาอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ ให้มีความละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นตามคาแนะนาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ดาเนินการในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบการวิจัย
ก่อนการทดลอง (pre-experimental design) ใช้แบบแผนการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้ง (the onegroup pretest-posttest design) ร่วมกับแบบแผนการศึกษาแบบอนุกรมเวลา (multiple time series
design) โดยการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ด้านทักษะการ
สื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม และ 2) ด้านกระบวนการเรียนรู้
ประชากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จานวน 38
คน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้
1) แผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม 3) ใบ
งานบันทึกการเรียนรู้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่าง
วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 10 พฤษภาคม 2560 จากนักศึกษาจานวน 38 คนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มกลุ่มละ 6-7
คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ รอบละ 6 ครั้ง ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนได้แก่
ครั้งที่ 1 ขั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยออกแบบประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการจาลองสถานการณ์จริงในการทางานของเภสัชกรให้ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติ โดยใช้
วิธีการแสดงบทบาทสมมติและผู้ป่วยจาลอง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้กรณีศึกษาที่ต่างกัน ในขั้นตอนนี้อาจารย์จะ
ประเมินทักษะการสื่อสารของนักศึกษาครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 ขั้นการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนทบทวนตนเองด้วยวิธีการ
ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณหลังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเขียนบันทึกการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์
บทบาทที่ได้กระทา โดยวิเคราะห์ข้อดีและจุดอ่อนเพื่อการนาไปพัฒนา
ครั้งที่ 3 ขั้นสุนทรียสนทนา ให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้จากการแสดงบทบาทสมมติและการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยวิธีสุนทรียสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้จากสถานการณ์จาลองและหาวิธีการในการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยจาลอง รวมถึงวิธีการ
ปรับปรุงทักษะการสื่อสารของนักศึกษาร่วมกัน โดยมีอาจารย์เป็นผู้อานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกระตุ้นนักศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเท่าเทียมและคอยให้คาแนะนาปรึกษา
ครั้ ง ที่ 4 ขั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ค รั้ ง ที่ 2 โดยใช้ ก ารจ าลองสถานการณ์ ที่ เ ป็ น
สถานการณ์เดิม โดยให้ผู้เรียนนาแนวทางการแก้ปัญหาที่คิดร่วมกันในขั้นที่ 3 มาใช้ เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์จาลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในขั้นตอนนี้อาจารย์จะประเมินทักษะการสื่อสารของ
นักศึกษาเป็นครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5 ขั้นเปรียบเทียบผลการทากิจกรรม หลังจากจัดสถานการณ์จาลองครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองโดยใช้บันทึ กการเรียนรู้อีกครั้งและเปรียบเทียบผลระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และร่วมกัน
อภิปรายผลความแตกต่างที่เกิดขึ้นอีกครั้งกับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยกระบวนวิธีสุนทรียสนทนา
ครั้งที่ 6 ขั้นนาเสนอแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมระหว่าง 2 กลุ่ม เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน โดยให้สมาชิกที่อยู่ต่างกลุ่มกันจับคู่และ
พลัดกันนาเสนอภายในกลุ่มเล็กเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดนาเสนอความคิดตนเอง
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้า
(repeated measures ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทักษะการสื่อสารทางเภสั ชกรรมของ
นักศึกษาครั้งที่ 1-4 และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้
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ผลการศึกษา
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
1. ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งองค์ ป ระกอบของทั ก ษะการสื่ อ สารทางเภสั ช กรรมได้
องค์ประกอบจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและ 2) ทักษะ
การสื่อสารแบบอวัจนภาษา
2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1 รูปแบบที่พัฒ นาขึ้นผ่านการประเมินความเหมาะสมและหาคุณภาพรูปแบบโดยผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์จานวน 3 ท่าน
ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาจานวน 1 ท่านและด้านทฤษฎี การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจานวน 1 ท่าน โดยเป็ นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากกว่า 5 ปี พบว่ามีความเหมาะสมและมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
2.2 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการของรูปแบบ 6
ขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการ
1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
ใช้การจาลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ และการใช้ผู้ป่วยจาลอ
2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการ
ถามและแบบบันทึกการเรียนรู้ ที่เน้นการตั้งคาถามที่เป็นการใคร่ครวญต่อสาเหตุหรือสมมติฐานของปัญหา
3) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสุนทรียสนทนาในการสื่อสารเชิงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกระหว่างกลุ่ม และผู้สอน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ และ
กระบวนวิธีสุนทรียสนทนา
กระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (experiential learning)
ขั้นที่ 2 การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection)
ขั้นที่ 3 สุนทรียสนทนา (dialogue)
ขั้นที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซ้า (repeated experiential learning)
ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบผลการทากิจกรรม (lesson learned discussion)
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ขั้นที่ 6 นาเสนอแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (presentation)
ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. ผลการประเมินจากระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ผลการประเมิน พบว่า การวัดผลครั้งแรกนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 1.37 จากคะแนนเต็ม 3 และมี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในครั้งที่ 2 - 4 (คะแนนเฉลี่ย 1.63, 1.81, 1.88 ตามลาดับ) โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ทักษะการสื่อสาร หลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังภาพประกอบ 2
1.81

2.00
1.50

1.89

1.62

1.37

1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

ภาพประกอบ 1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารของนักศึกษาครัง้ ที่ 1-4
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม
ผลการเปรีย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พบว่ า นั ก ศึก ษามี คะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง 4 ครั้ ง แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดในตาราง 1

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้าของคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัช
กรรมจานวน 4 ครั้ง
แหล่งความแปรปรวน

SS

Df

MS

F

Sig.

รูปแบบการสอนที่วัดทักษะการสือ่ สาร

4.878

3

1.626

20.498

.000

ค่าความคลาดเคลื่อน

8.329

105

.079
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จากนั้นจึงนาไปทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Least Significant
Different (LSD) พบว่า มีจานวนครั้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จานวน 5 คู่ คือ คะแนนเฉลี่ย
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ( p = 0.000, 0.002, 0.000 ตามลาดับ) และคะแนนเฉลี่ยครั้งที่
4 มากกว่าครั้งที่ 3 ( p = 0.003) ส่วนคะแนนเฉลี่ยของครั้ งที่ 2 และ 4 พบว่าไม่แตกต่างกัน ดังปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่คะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ (I)
1

2
3

ครั้งที่ (J)
2

Mean Difference (I-J) Std. Error
-.436*
.062

Sig.
.000*

3

-.232*

.071

.002*

4

-.454*

.072

.000*

3

.204*

.058

.001*

4

-.018

.067

.786

4

-.222*

.068

.003*

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 การประเมินขั้นตอนการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณจากการเขียนบั นทึกการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความรู้พบว่า การเขียนบันทึกทาให้นักศึกษาได้สรุปและทบทวน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง มีความเข้าใจและจดจาเนื้อหาได้ดีขึ้ น ทาให้เชื่อมโยงความรู้สู่
การนาไปประยุกต์ใช้ และเกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 2) ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า
บันทึกการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบและความรอบคอบมากขึ้น ได้พัฒนาทักษะ
การเขียนและทักษะการคิด และ 3) ด้านอารมณ์ความรู้สึก พบว่า บันทึกการเรียนทาให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง
มากขึ้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน และติชมกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเขียน
ลงในบันทึก และบันทึกการเรียนรู้ทาให้นักศึกษารู้สึกดีกับการเรียนมากขึ้น ในส่วนของการนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้นั้นพบว่า ความรู้และทักษะที่นักศึกษาระบุว่าสามารถนาไปใช้ได้มากที่สุดคือ วิธีการซักประวัติและ
การแก้ปัญหาให้ผู้ป่วย รองลงมาคือ การจ่ายยาและให้คาแนะนาผู้ป่วย องค์ความรู้เรื่องโรคและยาที่ได้จาก
กรณีศึกษา แนวคิดการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสื่อสารแบบอวัจนภาษา โดยนักศึกษาได้มีการ
บันทึกว่าการแสดงบทบาทสมมุติทาให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น เป็น การฝึกทักษะการแก้
สถานการณ์เฉพาะหน้า และช่วยเสริมทักษะการซักประวัติทาให้ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ
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2.2 ผลการประเมินกระบวนการสุนทรียสนทนาจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา
พบว่ า กระบวนวิ ธี สุ น ทรี ย สนทนาสามารถท าให้ นั ก ศึ ก ษาฟั ง อย่ า งมี ส มาธิ มี จิ ต จดจ่ อ ในการฟั ง และให้
ความสาคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนภายในกลุ่มมากขึ้น นักศึกษารับรู้ได้ถึงกรอบความคิดของตัวเองและได้ละ
วางความคิดเห็นของตนเปิดใจรับฟังผู้อื่น ทาให้ได้รับความคิดจากกลุ่ มที่สามารถนาไปปรับใช้ต่อไปได้ มากขึ้น
สมาชิกของกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความซับซ้อน และรู้สึกได้ว่าเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก ด้วยความเคารพและมีเกียรติอย่างเท่าเทียมกันภายในกลุ่ม และทาให้ใน
กลุ่มมีบรรยากาศของการเสริมสร้าง รู้สึกกลมเกลียว สมานฉันท์มากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมยังทาให้นักศึกษารู้จัก
สมาชิกภายในกลุ่มมากขึ้น และแบ่งงานกันอย่างเท่าเทียมภายในกลุ่ม ส่วนในขั้นตอนการนาเสนอแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มที่มีกรณีศึกษาที่แตกต่างกันโดยวิธีการจิ๊กซอร์นั้น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่บันทึกว่าได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณีศึกษาทั้งเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรค การซักประวัติ การ
วินิจฉัยแยกโรค การใช้ยาและการให้คาแนะนาผู้ป่วย
อภิปรายผล
1. การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัช
กรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ 3) สุนทรี ยสนทนา 4) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ซ้า 5) เปรียบเทียบผลการทากิจกรรมและ 6) นาเสนอแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีขั้นตอนแตกต่าง
จากงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีการนาทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้โดย อรอนงค์ นิยมธรรม. (2555)
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาเป็นหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความเมตตา
กรุณาสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี 3 ขั้นตอนหลักตามหลักการทางทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่
เมอซิโรว์ได้กล่าวไว้คือ 1) การรับประสบการณ์ 2) การวิพากษ์ใคร่ครวญ 3) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเชิง
เหตุผล ในขณะที่พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู. (2555) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับ
การบาบัดรักษาผู้ติดสุรา ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชื่อว่า 4-P Model ซึ่งประกอบไปด้วย 1) personnel
presage: ลักษณะส่วนบุคคล 2) program learning context การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ 3) personal
perspective context การปรับเปลี่ยนกรอบความเชื่อและจิตลักษณะ 4) personal transformation
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ซึ่งขั้นตอนที่ 2 เทียบได้กับขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และขั้นที่ 3
และ 4 เป็ น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงตามแนวทฤษฎีที่ ใช้ กระบวนการสะท้ อนคิด อย่า งใคร่ครวญผ่ า นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ส่วนเกรียงไกร ฟูเกษม. (2556) ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง มี 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น 2) การ
วิเคราะห์แก่นเรื่อง 3) กระบวนการสุนทรียสนทนา ซึ่งขั้นตอนที่ 1 และ 2 นี้เทียบได้กับขั้นตอนของการสะท้อน
คิดอย่างใคร่ครวญ โดยมีกระบวนการละครเป็นขั้นตอนของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และรมย์ฤดี เวสน์ .
(2554) ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสาหรับ
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พนักงานสายการบิน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) การตระหนักรู้
เข้าใจความต้องการของผู้โดยสาร 2) การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการบริการ 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง 4) การมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่ 1-3 เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็น
ขั้นตอนของการสะท้อนคิดอย่างใคร่ครวญ
2. การอภิปรายผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.1. ผลคะแนนเฉลี่ยของทักษะการสื่อสารและการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม พบว่า ผลการประเมินครั้งแรกมีคะแนนต่าที่สุดและเพิ่มขึ้นสูงสุดในครั้ง
ที่ 2 ส่วนในครั้งที่ 3 คะแนนจะลดลงจากครั้งที่ 2 เล็กน้อยและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในครั้งที่ 4 ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติ
กิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นกรณีศึกษาเดียวกัน เมื่อนักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์จาลอง
ในครั้งที่ 1 แล้ว นักศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม
ทาให้คะแนนทักษะการสื่อสารในครั้งที่ 2 นั้นเพิ่ม ส่วนกิจกรรมในครั้งที่ 3 เป็นกรณีศึกษาใหม่ทาให้คะแนน
ทักษะการสื่อสารลดลง แต่ก็ยังสูงกว่าในครั้งแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้มีการเรียนรู้จาก 2 ครั้งแรกม า
พัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง เมื่อนักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์จาลองในครั้งที่ 3 แล้ว
นักศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม ทาให้คะแนน
ทักษะการสื่อสารในครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้น ทาให้คะแนนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ครั้งที่ 4 ) เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนการจัดกิจกรรม (ครั้งที่ 1) อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ที่ เป็ น
กรณีศึกษาเดียวกัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 4 มากกว่าครั้งที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ
เภสัชกรรมเชิงคุณภาพ จากการเขียนใบงานบันทึกการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาบันทึกว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลง
ของทักษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ดี ขึ้นในด้าน การซักประวัติ การแก้ปัญหาให้
ผู้ป่วย และการจ่ายยาและให้คาแนะนากับผู้ป่วย ส่วนทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษา ด้านที่นักศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือ การพูดคุยที่เป็นธรรมชาติและมีความผ่อนคลายมากขึ้น ดังตัวอย่างบันทึกที่นักศึกษาเขียน
บันทึกดังนี้ “ครั้งที่ 1 ซักถามไม่ละเอียด ได้ประเด็นผู้ป่วยไม่ครบ พูดตะกุกตะกักไม่มั่นใจ ครั้งที่ 2 เข้าใจผู้ป่วย
มากขึ้น ได้ประเด็นปัญหากับผู้ป่วยมากขึ้น มีความมั่นใจในการซักถามและพูดคุยกับผู้ป่วยมากขึ้น ” “ในการ
สื่อสารครั้งแรกจะยังไม่ค่อยทราบประเด็นที่ควรซักถามหรือให้คาแนะนาผู้ป่วยและยังขาดความรู้ความมั่นใจใน
การซักถาม แต่ในครั้งที่สองจะสามารถซักประวัติหรือให้คาแนะนาในประเด็นที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น ซักถามได้
คล่องตรงประเด็นมากขึ้น” “แตกต่างกัน คือ สามารถซักถามได้ตรงประเด็นมากขึ้นในครั้งที่สอง เจาะจงในสิ่งที่
นาไปสู่ข้อสงสัยได้เร็วขึ้นใช้คาถามปลายเปิดมากขึ้น มีความมั่นใจในการถามมากขึ้น มีการทวนอาการและพูดใน
สิ่งที่ลืมในครั้งที่ 1” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ทางเภสัชกรรมให้กับนักศึกษาได้จริง
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2.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.2.1 การประเมินขั้นตอนการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้
ของนักศึกษาพบว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาได้สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง มีความเข้าใจและจดจาเนื้อหาได้ดีขึ้น และยังช่วยทาให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้
ใหม่เข้าด้วยกัน และเกิดการเชื่อมโยงความรู้สู่การนาไปประยุกต์ใช้ซึ่ง เป็นหัวใจหลักของการสร้างความรู้และ
ความตระหนักรู้ภายในตนเอง ที่เป็นไปตามกระบวนการของทฤษฎีการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ดังผลสะท้อนที่
นักศึกษาได้เขียนบันทึกถึงขั้นตอนการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ “การเป็นผู้ฟังทาให้
ได้ข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลหลากหลายทาให้สามารถหาปัญหาของผู้ป่วยแล้วนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ และได้ฝึกการ
คิดให้มากขึ้น เช่น อาการเกิดหลังกินยาทันทีหรือไม่ กรณีสงสัยยาหรือยาอื่นที่ใช้ร่วมกันมีผลส่งเสริมอาการ
ข้างเคียงหรือไม่” “นาประสบการณ์ครั้งนี้ไปหาจุดบกพร่องและแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น” “ทาให้รู้ตนเองว่าควร
หาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมตัวก่อนออกฝึกงาน” “ต้องสนใจความรู้สึกผู้ป่วยด้วย ไม่ใช่สนแต่วิชาการ ต้องคิดให้
ครอบคลุม การฝึกปฏิบัติช่วยให้รู้ว่าเราขาดส่วนไหน องค์ความรู้สาคัญมาก แต่ก็ต้องประยุกต์ใช้ให้เป็น การได้ฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่นทาให้ได้มุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ” “ควรคิดถึงสาเหตุทุกอย่างที่เป็นไปได้ และซัก
ประวัติเพื่อตัดสาเหตุต่ าง ๆ จนเจอสาเหตุที่เป็นไปได้ ไม่ควรฟังอาการและคิดถึงแค่โรคใดโรคหนึ่งทันที ” ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ ในทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของเมอร์ซิโรว์
และเทอเลอร์ ซึ่งแบ่งการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณออกเป็น 3 ระดับคือ 1) การใคร่ครวญเนื้อหา(critical
reflection of content) 2) การใคร่ครวญกระบวนการ (critical reflection of process) และ 3) การ
ใคร่ครวญต่อสาเหตุหรือสมมติฐานของปัญหา (critical reflection of premises) ซึ่งการเขียนบันทึกการเรียนรู้
ของนักศึกษานี้สามารถเทียบได้กับขั้นตอนที่สอง การใคร่ครวญกระบวนการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบและประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของวิ ธีการแสดงออกต่อการรับ รู้ คิด รู้สึ ก และกระท าต่ อสิ่ งนั้ นพบในกระบวนการเรียนรู้เชิ ง
ปฏิบัติการ (Edward Taylor, 1998; Mezirow. 1991; 2000) และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการเรียนผ่าน
การสะท้อนคิดที่ระบุไว้ว่าการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดนั้นจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างและ
ขยายความรู้ไปสู่ประสบการณ์จริง โดยการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ และกลั่นกรองความรู้
จากประสบการณ์ไว้เป็นข้อมูลทางความรู้ได้อย่างแตกต่างจากการเรียนรู้ในลักษณะอื่น (ปิยาณี ณ นคร. 2556)
2.2.2 ผลการประเมินกระบวนการสุนทรียสนทนาจากบันทึกการเรียนรู้ พบว่า กระบวนวิธี
สุนทรียสนทนาสามารถทาให้นักศึกษาเกิดทักษะ ฟังอย่างตั้งใจ ละวางอคติ เปิดใจรับความคิดเห็น เกิดการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม รับความคิด จากกลุ่มที่ส ามารถนาไปปรับใช้ต่อไปได้ ดังผลสะท้อนที่นั กศึกษาได้เขียนบันทึกถึง
กระบวนวิธีสุนทรียสนทนาดังนี้ “แต่ละคนมีเทคนิคการซักประวัติที่แตกต่างกัน ทาให้ได้ข้อมูลจากผู้ป่วยมา
แตกต่างกัน ได้แนวความคิดที่หลากหลายในการมองและวิเคราะห์ผู้ป่วย” “ต้องสนใจความรู้สึกผู้ป่วยด้วย ไม่ใช่
สนแต่วิชาการ ต้องคิดให้ครอบคลุม การฝึกปฏิบัติช่วยให้รู้ว่าเราขาดส่วนไหน องค์ความรู้สาคัญมาก แต่ก็ต้อง
ประยุกต์ใช้ให้เป็น การได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นทาให้ได้มุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ” “ได้แนวความคิดจาก
เพื่อน ลาดับความคิดจากเพื่อน” “แตกต่าง เพราะครั้งที่ 2 ผ่านการอภิปรายภายในกลุ่มและได้ทราบถึงประเด็น
สาคัญเพิ่มมากขึ้นทาให้การถามตอบครอบคลุมปัญหามากกว่าครั้งที่ 1” “การได้มาฟังหลาย ๆ ความคิดเห็นของ
เพื่ อนท าให้ เรามี การมองสาเหตุ ไ ด้ ก ว้ า งขึ้ น หลาย ๆ ด้ า น เช่ น ในผู้ ป่ ว ยรายนี้ ไ ม่ ไ ด้ ม องเรื่องการเกิด drug
interaction มาก่อน การระดมความคิดทาให้นึกถึงประเด็นนี้ได้นอกเหนือจากการเกิดอาการข้างเคียงของ
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antibiotics” ซึ่งผลที่ได้นั้นตรงตามหลักการของแนวคิดกระบวนวิธีสุนทรียสนทนา ที่กล่าวไว้ว่า สุนทรียสนทนา
เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคล โดยการสื่อสารสนทนาที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ด้านในตัวบุคคลอันประกอบไปด้วยประสบการณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ผ่านการสนทนา
ภายในกลุ่ม มีลักษณะสาคัญคือ เป็นการสื่อสารที่ไม่อาศัยสื่อกลาง ทุกคนมีบทบาทที่เท่าเทียมกั น รู้สึกเป็นอิสระ
และมี โ อกาสในการพู ด ที่ เปิ ด กว้ า งส าหรั บ ทุ ก คน การสื่ อ สารในรูป แบบนี้ จ ะสร้า งกระแสความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
(meaning flow) ร่วมกันภายในกลุ่ม ผ่านชุดความคิดของแต่ละปัจเจกบุคคล การที่ชุดความคิดของแต่ละคนนั้น
จะสามารถหลอมรวมกันและเกิดเป็นกระแสความคิดร่วมกันได้นั้น ต้องการอาศัยกระบวนการฟังอย่างตั้งใจ และ
การละวางอคติในใจ เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าใจและซึมซับชุดความคิดของแต่ละคนและส่งผ่านร่วมกันภายใน
กลุ่มได้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2556; มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร. 2552; 2553)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
จากผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ทราบว่าปัจจัยที่จะทาให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประสบความสาเร็จ คือ บทบาทอาจารย์ในการเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการคิด การถาม การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณในตนเอง และช่วยกระจายการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นให้เกิดกับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลง ทั้ง นี้หากมีการนารูป แบบการจั ดการเรียนรู้นี้ ไปประยุ กต์ใช้ อาจารย์ ผู้ส อนต้องมี
การศึกษาและทาความความเข้าใจในบทบาทของตนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการนา
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภ าพ ตามมติ
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ประเทศไทย) และแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจะทาให้แต่ละคณะวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนได้ง่ายขึ้น แต่เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เน้นการให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบการสอนแบบเดิมที่เน้นการสอนแบบให้
จาเนื้ อหาและองค์ความรู้ การนาไปประยุ กต์ ใช้ในคณะจึ ง ต้องมีการท าความเข้า ใจและปรับ โครงสร้า งของ
หลักสูตรและเนื้อหาของการเรียนการสอนให้มีรูปแบบและวิธีการสอนให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในเบื้องต้น
อาจใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ร่วมกับการสอนร่วมกับการสอนแบบการบรรยายแบบเก่าเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาได้ค่อย ๆ เรียนรู้และปรับตัวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ อย่ างไรก็ตามการที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้ได้นั้นควรกาหนดเป็นนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของคณะเพื่อให้มีเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
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3. ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัยในครั้งต่อไป
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนนั้น นอกจากจะสามารถใช้
พัฒนาทักษะการสื่อสารได้แล้ว ในกระบวนการเรียนรู้ของตัวทฤษฎีเองยังสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของ
นักศึกษาได้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าทักษะหรือพฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนั กศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถพัฒนาได้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผู้นาทางสุขภาพ จิตสานึกสาธารณะ การบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ การเข้าใจและเคารพในตนเองและผู้อื่น การบริหารความขัดแย้ง และการทางานเป็น ทีม
สหสาขาวิชาชีพ เป็นต้น
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