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บทนํา 
 รายวิชาระบบยาและสุขภาพเปนรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรใหม 6 ป ของคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 3 ท้ังสาขาเภสัชศาสตรและสาขาการบริบาล
เภสัชกรรม รวม 180 คน วัตถุประสงคของรายวิชา คือ 
เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบาย วิเคราะห และสังเคราะหปญหา
ของระบบยาและสุขภาพได   การจัดการเรียนการสอนเปน
ภาคบรรยาย 2 ช่ัวโมงและภาคปฏิบัติการ 3 ช่ัวโมง ตอ
สัปดาห   

การจัดการเรียนการสอนดวยการบรรยายเพียง
อยางเดียว ไมอาจมุงหวังวาผูเรียนจะสามารถนําความรูไปใช
งานไดอยางเต็มท่ี การเรียนการสอนจําเปนตองเชื่อมโยง
กิจกรรมในชั้ น เรียนและการปฏิบัติ จริ ง ในภาคสนาม 
โดยเฉพาะการสอนในสายสุขภาพหรือในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ระบบยาและสุขภาพท่ีตองเรียนรูโดยผานผูปวย/ชุมชนจริง 
 งานวิจัยในช้ันเรียน พบวา นิสิตมีความกระตือรือรน
และใหความสนใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
ประสบการณการเรียนรูตามสภาพจริงมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ประสบการณการเรียนรูสมมติ (1) การจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริ งหมายถึ ง  “การ เ รี ยนการสอน ท่ี เชื่ อม โย ง
ประสบการณและการเรียนไวดวยกัน หรือเปนการเช่ือมโยง
เน้ือหาท่ีเรียนกับโลกแหงความเปนจริง โดยมุงใหผูเรียนเปน
ผูสรางความรูท่ีมีความหมาย โดยผูเรียนไดใชวิธีการสืบสอบ 
คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และตัดสินใจไดเอง โดยใช
กระบวนการเปนยุทธศาสตรในการคิดอยางเปนระบบ และมี
เปาหมายท่ีแสดงความสําเร็จของการทํางานและผูเรียน
สามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปปฏิบัติในชีวิตจริงได” (2) 
 เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิผลอยางแทจริง 
ผูรับผิดชอบรายวิชาระบบยาและสุขภาพจึงไดออกแบบการ
เรียนใหมีสวนของการปฏิบัติการจริงในภาคสนาม โดยมี
กิจกรรมการสํารวจชุมชนรอบ ๆ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหนิสิตไดสัมผัสกับสถานการณท่ีเปนจริงของระบบยา
และสุขภาพในชุมชน  เน่ืองจากการออกปฏิบัติการจริงใน
ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมท่ีตองมีการเรียนรู
และพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสอนใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผูวิ จัยจึงไดจัดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้       

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาระบบยาและสุขภาพท่ีสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีในภาคบรรยายและการปฏิบัติจ ริงใน
ภาคสนาม 
วิธีการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีดําเนินการ
ควบคูกับการเรียนการสอนปกติของรายวิชาระบบยาและสุขภาพ  
ของนิ สิ ต ชั้ นป ท่ี  3  คณะ เภสั ช ศ าสต ร  จุ ฬ าล งก รณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2554 ท้ังสาขาเภสัชศาสตรและ
สาขาการบริบาลเภสัชกรรม รวม 180 คน การศึกษาเปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา ท่ีมุงอรรถาธิบายความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนดวยมุมมองของผูเรียนและคณาจารยผูสอน พรอมๆ 
ไปกับการถอดบทเรียนเพ่ือแสวงหาบทเรียนท่ีดีสําหรับการ
พัฒนา กระบวนการศึกษาโดยสังเขปมีดังนี้ 

1) การออกแบบประมวลการสอนรายวิชาฯ โดย
คณาจารยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
แตละคาบ ตลอดจนกิจกรรมปฏิบัติการตาง ๆ  และอาจารย
ผูรับผิดชอบ   

2) กําหนดวิธีการประเมินผลความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ท้ังในภาพรวมและในแต
ละคาบการสอนในมุมมองของผูเรียน โดยใชแบบประเมินผลที่
จัดทําข้ึนแลวใหผูเรียนประเมินระดับคะแนนความเหมาะสมจาก
มากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด 

3) การประชุมคณาจารยผูสอน ท้ังในระหวางการ
เตรียมการสอนในแตละครั้ง และการสรุปผลหลังการเรียน 

4) การถอดบทเรียนเพ่ือสรุปขอดีขอเสียของกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแตละคาบ โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณ
โดยผูวิจัย  

5) การประเมินความสัมฤทธ์ิผลของการจัดการเรียน
การสอนโดยประเมินผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนในหัว
ขอความรูความเขาใจในเรื่องของ สุขภาพ  ระบบยา และ
ชุมชน  ตามวัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชา   โดยให
นิสิตประเมินระดับความรูความเขาใจของตนเองในดานตางๆ 
ตามแบบประเมินผลการเรียนรูจากคะแนน 1 ถึง 10  แลว
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจกอนและ
หลังเรียนดวยสถิติ t-test สําหรับการเปรียบเทียบสองกลุมท่ี
เปนอิสระตอกัน  
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ผลการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ท่ีผานมา

มักจะเปนการสอนในหองเรียนดวยการใชกรณีศึกษา ซ่ึงมี
ขอจํากัดท่ีนิสิตไมสามารถสัมผัสกับปญหาในระบบยาได
อยางแทจริง ผูวิจัยจึงไดรวมมือกับคณาจารยท่ีเก่ียวของ
ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหม ใหเปนการสอนที่อยูบน
ฐานของสถานการณทางสังคมท่ีเปนจริง  (real case study) 
โดยปรับการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการใหมีการเรียนรูจาก
ตัวอยางจริงโดยการลงสํารวจชุมชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูในสถานการณจริงท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีท่ีสอน
ในชั่วโมงบรรยาย     แตดวยขอจํากัดของจํานวนนิสิตท่ีมาก   
ทําใหไมสามารถจัดใหมีการออกฝกภาคสนามเพ่ือสํารวจ
ชุมชนไดมากครั้งเทาท่ีตองการ การออกแบบการสอนจึงได
จัดแบงการเรียนออกเปน 2 ชวง คือ 
 
ชวงท่ี 1:  การสอนภาคบรรยายที่เชื่อมโยงกับภาคปฏิบัติ
การในชั้นเรียน 

ชวงนี้เปนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
ตามตารางเรียน คือ ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาหและ
ภาคปฏิบัติการ 3 ช่ัวโมง/สัปดาห โดยยึดโยงกับกรณีศึกษา
จริงท่ีมอบหมายกิจกรรมใหนิสิตไปเก็บขอมูลจริงในครัวเรือน
ของตนเองตามตามแบบสํารวจ/แบบสอบถามและหัวขอท่ี
กําหนด (ตารางท่ี 1) และใหตอบกลับใน เ ว็บไซตของ
รายวิชาฯ ลวงหนากอนการเรียนในชั่วโมงปฏิบัติการ ผูสอน

คาดหวั งว า  กิ จกรรมดั งกล าวจะช วย ให นัก เ รี ยนได
เต รียมพรอมสํ าหรับการอภิปรายกลุมยอยในชั่ วโมง
ปฏิบัติการ   
ชวงท่ี 2 : การสอนภาคบรรยายที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการ
สํารวจปญหาดานยาและสุขภาพในชุมชน 

การเรียนรูในภาคสนามหรือสถานการณท่ีเปนจริง
ของชุมชนถูกออกแบบเพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตทฤษฎี
กับการปฏิบัติในสถานการณท่ีเปนจริงได  ทําใหเขาใจและ
เขาถึงปญหาตางๆ ของระบบยาและสุขภาพในชุมชน 
วัตถุประสงคของการเรียนรู คือ เพ่ือใหนิสิตสามารถ 1) 
ทราบและเขาใจสถานการณระบบยาและสุขภาพในชุมชน 
(ทุกขของผูปวยและชุมชน) 2) สามารถวิเคราะหปญหาโดย
เช่ือมโยงกับระบบยาและสุขภาพ และ 3) สามารถวิเคราะห
บทบาทเภสัชกรในระดับชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรูท่ีออกแบบประกอบดวย การ
เตรียมความพรอมกอนออกชุมชน การออกสาํรวจชุมชนและ 
การรายงานผล (ตารางที่ 2) ในการออกภาคสนามในแตละ
ครั้ง ผูสอนจัดแบงนิสิตเปนกลุม ๆ ไมเกินกลุมละ 10 คนโดย 
ใหแตละกลุมรับผิดชอบพ้ืนท่ีของชุมชนท่ีจัดแบงเปนบล็อก 
พรอมท้ังกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมและอาสาสมคัร
สาธารณสุขของชุมชนใหกลุมละ 1 คนเปนอยางนอย การ
เดินทาง ในแตละครั้ง คณะฯ จัดใหมีรถรับสงไปและกลับทุก
ครั้งเพ่ือความปลอดภัย ในแตละครั้งของการสํารวจชุมชน 
นิสิตตองสงรายงานการเก็บขอมูลชุมชนของกลุมและบันทึก

                    
           ตารางที่ 1.  การออกแบบการสอนภาคบรรยายและกจิกรรมท่ีใชเปนกรณีศึกษาจริง 

ภาคบรรยาย 
(2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ภาคปฏบิตัิการ 
(3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

แบบสํารวจท่ีใชใน 
กิจกรรมกอนการเรียนภาคปฏิบตัิการ  

ความเจ็บปวยและการ
แสวงหาบริการ 

ความเจ็บปวยในครอบเรอืน แบบสํารวจความเจ็บปวยในครัวเรือน 

การแพทยพหุลักษณ ความเจ็บปวยและการแสวงหา
บริการของครัวเรือน 

แบบสํารวจการแพทยพหุลักษณในครัวเรือน 

ระบบบริการและสิทธิในการ
รักษาพยาบาล 

ประสิทธิภาพของระบบบริการ
สาธารณสุข 

แบบสํารวจสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล 

ระบบยา ความเขาใจในระบบยา แบบสํารวจยาในครัวเรือน 
พฤติกรรมสุขภาพ การไมใชยาตามสั่ง แบบบันทึกการใชยา 
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ประสบการณ (เร่ืองเลา) ท่ีไดของนิสิตเปนรายบุคคล การ
กําหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติการภาคสนามมี ดังน้ี สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 92 คนไดรับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
ในชุมชนกุหลาบแดงและบอนไก สวนสาขาวิชาเภสัชศาสตร 
จํานวน 88 คน ไดรับพ้ืนท่ีปฏิบัติการในชุมชนรวมฤดี 
            ดวยขอจํากัดท่ีวา จํานวนนิสิตท่ีออกปฏิบัติการ
สํารวจชุมชนในแตละครั้งพรอม ๆ กันมีจํานวนมาก ทําใหไม
สามารถออกสํารวจชุมชนไดมากครั้งนัก คณะผูสอนจึง
กําหนดใหมีกิจกรรมออกสํารวจพ้ืนท่ีจริงเพียง 3  ครั้งเทาน้ัน 
 

การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย
ผูสอน 

จากการประชุมประเมินผลในสวนของคณาจารย
ผูสอน ไดขอสรุปดังตอไปนี้  1) การสอนในภาคบรรยาย กับ 
ปฏิบัติการยังมีความไมลงตัว ยังขาดคูมือปฏิบัติการและ
เอกสารประกอบการสอน การแกปญหาท่ีใชยังเปนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาอยู  เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนการสอน
เปนครั้งแรก 2) บทบาทอาจารยประจํากลุมคอนขางอิสระ
และมีความหลากหลาย  การกํากับเนื้อหาสาระในการประชุม
กลุมก็มีความแตกตางกันถึงแมวาจะไดมีการประชุมคณาจารย

               
              ตารางที่ 2. การออกแบบการสอนกับปฏบิัติการภาคสนามสํารวจชุมชน 

ครั้งท่ี ภาคบรรยาย (2 ชั่วโมง/สัปดาห) ภาคปฏบิตัิการ (3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
1 การศึกษาชุมชนและเครื่องมอื  เครื่องมือศึกษาชุมชน 

 แผนภาพ “ภาพฝน...ระบบสุขภาพและระบบยาของ
ชุมชน” 

 กรณีศึกษาท่ี 1 แผนที่เดินดิน 
 กรณีศึกษาท่ี 2 ผังเครือญาต ิ
 กรณีศึกษาท่ี 3 ผังโครงสรางองคกรชุมชน 
 กรณีศึกษาท่ี 4 แผนภูมิระบบสขุภาพชุมชนและ

ระบบยาชุมชน 
 กรณีศึกษาท่ี 5 ผังประวัติศาสตรชุมชน 

2 การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
3 การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค การสํารวจชุมชนครั้งท่ี 1:  

การทําความรูจักชุมชนดวยแผนท่ีเดินดิน ผังโครงสราง
องคกรชุมชน  ผังประวัติศาสตรชุมชน 

4 สุขภาพของประชากรและสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลตอสุขภาพ 

การสํารวจชุมชนครั้งท่ี 2:  
การสํารวจปญหายาและสุขภาพของชุมชนดวยการ
สัมภาษณครัวเรือนตามแบบสอบถามที่กําหนด 

5 บทบาทเภสัชกรในระบบยา สํารวจชุมชนคร้ังที่ 3 :  
ปญหายาและสุขภาพของผูปวยเฉพาะรายจากขอมูล
ดวยการสมัภาษณเชิงลึก 

6 บทบาทเภสัชกรในระบบสุขภาพ ประมวลสรุปและเตรียมจัดทํารายงานผลการศกึษา
ชุมชน 

7 บทบาทเภสัชกรตอระบบยาและระบบ
สุขภาพของไทย 

รายงานผลการศึกษาชุมชน 
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ผูสอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนสอนแลวก็ตาม 3) ในการให
นิสิตเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจกอนเขากิจกรรมกลุมใน
ภาคปฏิบัติการนั้น คณาจารยผูสอนคาดวา ผลการสํารวจท่ี
ไดนาจะมีความหลากหลายเปนประเด็นใหกลุมไดอภิปราย  
แตจากการปฏิบัติจริงพบวา ผลการสํารวจท่ีไดของนิสิตไม
คอยมีความหลากหลายเทาที่ควร  อยางไรก็ตาม อาจารย
ประจํากลุมจําเปนตองใชความพยายามในการดึงประเด็นท่ี
แตกตางออกมาใหนิสิตไดอภิปราย 4)  ลั ก ษณ ะ ก า ร ล ง
ปฏิบัติการสํารวจชุมชนที่นิสิตตองลงพ้ืนท่ีเดียวกันพรอม ๆ 
กันเปนจํานวนมาก ทําใหมีขอจํากัดท้ังทางดานการจัดรถ
รับสง การจัดแบงครัวเรือนใหเพียงพอกับจํานวนนิสิต และ
จํานวนครั้งในการลงปฏิบัติการสํารวจชุมชนทําไดเพียง 3 
ครั้งเทาน้ัน 5) การเตรียมความพรอมนิสิตในเรื่องการ
สัมภาษณ การถอนตัวจากการสัมภาษณในกรณีท่ีการ
สนทนาตอไปอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกัน หรือการไมให
ความรวมมือในการสัมภาษณของคนในชุมชน ยังเปนเรื่องท่ี
ตองใหความ สําคัญเน่ืองจากเปนการลงชุมชนครั้งแรกของ
นิสิต และ 6) สิ่งท่ีคณาจารยผูสอนประเมินวาประสบความ 
สําเร็จในการสอนครั้งน้ี คือ ทักษะการพูดคุยกับชาวบานใน
ชุมชนของนิสิตดีขึ้นอยางชัดเจนในการออกชุมชนครั้งท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 ทักษะในการใช เครื่องมือสํารวจชุมชนท่ี
กําหนดให และความรูสึกท่ีดีตอชุมชนของนิสิตท่ีสะทอนผาน
เรื่องเลากรณีศึกษาผูปวย 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต 
 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาในชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 
โดยวัดความพึงพอใจของนิสิต สามารถสรุปไดวาประเด็นท่ีนิสิต
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ 1) เน้ือหาการสอนภาค
บรรยาย 2) กิจกรรมภาคปฏบิตัิเพราะทําใหนิสิตเขาใจเนื้อหา
ท่ีเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น 3) กิจกรรมการปฏิบตัิการชวยให
นิสิตสามารถประยุกตความรูท่ีเรียนมาอธิบายสิง่ท่ีเกิดขึ้นได
จริง 4) นิสิตไดแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในภาคปฏบิัติการมาก 5) 
อาจารยประจํากลุมชวยใหเขาใจเน้ือหาไดดีมาก 6) การสรุป
รวมทายชั่วโมงของภาคปฏิบตักิารชวยทําใหนิสิตเขาใจ
บทเรียนไดดีข้ึน และ 7) การเตรียมความพรอมกอนออก
ภาคสนามเรือ่ง “เครื่องมอืในการวินิจฉัยชุมชน” 

ประเด็นท่ีนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ 1) 
ความเหมาะสมของแบบกิจกรรมหรือแบบสํารวจกอนเรียน  และ 
2) หัวขอการเรียนการสอนในแตละสัปดาห สวนประเด็นท่ีนิสิตมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 1) การเรียนรูและความ
เขาใจประเด็นในการเรียนภาคปฏิบัติการ 2) ภาระของนิสิตใน
การทําแบบกิจกรรมหรือแบบสํารวจ และ 3) ความเชื่อมโยงการ
สอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ  
 
การประเมินความสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน 

ในการประเมินความสัมฤทธ์ิผลของการจัดการเรียน
การสอนกอนและหลังการเรยีน มีนิสิตใหความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมนิผลกอนเรียนจํานวน 155 คน  และหลัง
เรียนจํานวน 148 คน  ผลการศึกษาพบวา หลังการเรียน 
นิสิตมีความรูความเขาใจในเร่ืองสุขภาพ  ระบบยา และ
ชุมชน สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถติิ 
(p<0.05) ซึ่งแสดงวา การออกแบบการเรียนการสอนในคร้ังนี้
ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดี (ตารางที่ 3) 
 

การอภิปรายผลและสรุป  
การวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมอืท่ีสําคญัในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับท้ังเทคโนโลยีและ
ลักษณะของผูเรียน การวิจัยในชั้นเรียน คือ “การวิจัยท่ีทํา
โดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดยีิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว 
นําผลไปใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูท้ังของครแูละผูเรียน“ (3)   

การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้สามารถใหขอสรุปที่
ยืนยันวา การจัดการเรียนการสอนจากสถานการณจริงที่
เชื่อมโยงการสอนภาคบรรยายกับภาคปฏิบัติการชวยใหนิสิต
เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนไดมากข้ึน และสามารถประยุกตความรูที่
เรียนมาอธิบายสถานการณจริงที่เกิดข้ึนได  

การใชกรณีศึกษาจริงท่ีตองมอบหมายกิจกรรมการ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจตางๆ กอนเรียน สามารถทํา
ไดจริงและไมไดเปนภาระของผูเรียนมากนัก  และยังสามารถ 
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                ตารางที่ 3. ความรูความเขาใจในเรื่องสุขภาพ ระบบยา และชุมชนกอนและหลังการเรียน 
 

ความรูความเขาใจ ระดับคะแนนเฉล่ีย1  
กอนเรียน (N=155) หลังเรียน (N=148) 

ความรูความเขาใจในเรื่องสุขภาพ   
ความหมายของคําวา “สุขภาพ” 6.52 7.60 
สุขภาพสวนบุคคล 6.50 7.38 
สุขภาพของชุมชนหรือสังคม 5.90 7.56 
ปจจัยกําหนดสขุภาพ 5.89 7.47 
องคประกอบดานสุขภาพ 5.26 7.19 
ระบบบริการสาธารณสุขของไทย 4.43 7.42 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 4.51 7.73 
ดัชนีช้ีวดัคุณภาพของบริการสาธารณสุข 4.03 6.89 
การเขาถึงบริการสาธารณสุข 4.96 7.62 
ทุกขของผูปวย 6.21 8.00 
การสงเสริมและปองกันโรค 6.25 7.55 
พฤติกรรมสุขภาพ 6.13 7.64 
สิ่งแวดลอมกับสขุภาพ 6.41 7.54 

คะแนนรวมเฉลี่ย 5.632 7.512 

ความรูความเขาใจในเรื่องระบบยา   
องคประกอบของระบบยา 3.90 7.38 
นโยบายแหงชาตดิานยา 3.19 6.59 
การบริหารจัดการดานยา 3.34 6.74 
บทบาทเภสัชกรในระบบสุขภาพ 5.45 7.92 
บทบาทเภสัชกรในการสงเสริมการใชยาท่ีสมเหตุผล 5.77 7.99 
บทบาทเภสัชกรในการคุมครองผูบริโภคดานยา 5.33 7.46 
บทบาทเภสัชกรในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 5.69 7.64 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.662 7.392 
ความรูความเขาใจในเรื่องชมุชน   

ชุมชนคืออะไร 5.78 7.28 
เครื่องมือในการสํารวจปญหาของชุมชน 4.28 7.34 
การแสวงหาบริการสาธารณสุขของชุมชน 4.36 7.32 
ระบบบริการในระดับปฐมภูม ิ 3.86 7.18 
ปญหาสุขภาพของชุมชน 5.23 7.97 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.702 7.422 
1: ระดับคะแนนในแตละประเดน็เทากับ 1 ถึง 10  
2: การทดสอบสถิติ t-test สําหรบัสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันพบความแตกตางท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ขอเสนอแนะ 
นําเครื่องมือการสอนในเว็บไซตมาชวยประมวลผลสรุปแบบ
สํารวจเพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การสอนภาคปฏิบัติการโดยการลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนจริง 
ชวยสรางประสบการณในการเรียนรูท้ังดานการประยุกต
ความรูและทัศนคติใหกับนิสิตอยางเห็นไดชัด โดยสังเกตได
จากทักษะในการจัดทําและใชเครื่องมือท่ีกําหนดให    ทักษะ
การพูดคุยกับชาวบานของนิสิตดีข้ึนในการออกชุมชนครั้งที่ 2 
และ 3 อยางเห็นไดชัด และความรูสึกท่ีสะทอนผานเรื่องเลา
กรณีศึกษาผูปวยท่ีแสดงใหเห็นถึงการเร่ิมเขาใจและเขาถึง
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนของนิสิตท่ีมีมากข้ึน 

ดวยขอจํากัดของรายวิชาใหมทีเปดสอนเปนครั้ง
แรกทําใหการออกแบบการเรียนการสอนตาง ๆ ยังมีความไม
ลงตัว และการแกไขปญหาตาง ๆ ยังเปนการแกไขปญหา
เฉพาะครั้งอยู  ผลการศึกษาวิจัยน้ีจึงเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนจากสถานการณจริง
ในโอกาสตอไป โดยงานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะดังน้ี 1) ในการ
สรางความเชื่อมโยงการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 
ควรตองมีคูมือปฏิบัติการและเอกสารประกอบการบรรยายที่
พรอมในแตละครั้ง 2) การสอนภาคปฏิบัติการในชั้นเรียน 
โดยแบงนิสิตเปนกลุมยอยและมีอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม
น้ัน จําเปนตองมีการพัฒนาท้ังในเรื่องของบทบาทอาจารย
ประจํากลุมซ่ึงปจจุบันยังมีบทบาทที่คอนขางอิสระ และการ
กํากับเนื้อหาสาระในการประชุมกลุมก็มีความหลากหลาย
แตกตางกัน ท้ังนี้ก็เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
กรอบของวัตถุประสงคและนิสิตไดเรียนรูอยางมีเอกภาพ 3) 
การเชื่อมโยงการสอนภาคบรรยายกับภาคปฏิบัติการสํารวจ
ชุมชน ยังมีขอท่ีพึงตองปรับปรุงเนื้อหาการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับการนําไปใชในการสํารวจชุมชน เพ่ือเปนพ้ืน
ฐานความรูท่ีจําเปนในการออกสํารวจชุมชน เชน หัวขอการ
คุมครองผูบริโภค  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
สุขภาพกับสิ่งแวดลอม  เนื้อหาท่ีสอนควรเชื่อมโยงกับสิ่งท่ี
นิสิตจะไดพบเห็นจริงจากการสํารวจชุมชน 4) กิจกรรม
ปฏิบัติการในภาคสนามหรือการสํารวจชุมชนมีเพียง 3 ครั้ง
เทาน้ัน  เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนนิสิตและ
ชวงเวลาท่ีนิสิตตองลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชนพรอม ๆ กัน คณะ
ผูสอนควรพิจารณาหาวิธีการที่จะทําใหสามารถลงพื้นท่ีไดมาก

ครั้งขึ้น เชน การกําหนดพื้นท่ีชุมชนใหมากข้ึน หรืออาจให
ความอิสระแกนิสิตในการเลือกพ้ืนท่ีเอง แตอยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากเปนการลงชุมชนของนิสิตในครั้งแรกที่นิสิตยังขาด
ประสบการณ จึงตองใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย
ดวย และ 5) การออกสํารวจปญหาของชุมชน ควรสรางความ
เขาใจในเปาหมายและภารกิจในแตละครั้งแกนิสิตใหชัดเจน 
และควรเนนใหนิสิตออกแบบเคร่ืองมือในการสํารวจปญหา
และประเด็นในการสัมภาษณดวยตนเอง  
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Abstract 
Objective: To design and evaluate the teaching and learning experiences in the Drug System and Health 

course among the 3th year pharmacy students at Chulalongkorn University in the academic year 2011. Method: The 
study was a descriptive classroom research conducted during the ongoing course with an aim to describe the 
appropriateness of learning experiences in the view of students and teachers and to summarize the lesson learned for 
further improvement of the course. The assessment of learning among students was done by comparing the level of 
learning before and after the attendance of the course. Results: The course was structured on the lecture based on real 
case study and field visit to survey the community problems. The course was designed to link learning experiences from 
the conventional classroom lecture with that from field trip in order to facilitate among students a better learning and 
knowledge application to explain real life problems. The learning assessment showed that the students had a significant 
higher level of knowledge on health, drug system and community at the end of the course, compared to that at the 
beginning of the course (p<0.05). Conclusion: The instruction design in the Drug System and Health course as 
mentioned in the article provide a learning experience with a satisfactory achievement among students.         
 
Keywords: instructional design, teaching with real cases, drug and health system, community survey, pharmacy 
education 
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