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หลักการและวัตถุประสงค์: เภสัชกรพี่เลี้ยงในแต่ละหน่วย
ฝึกมีจ�ำนวนแตกต่างกัน พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงาน
ของพีเ่ ลีย้ งจึงต่างกันด้วย การศึกษานีจ้ งึ ต้องการเปรียบเทียบ
คะแนนประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยง โดย
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในแต่ละกลุม่ ทีม่ จี ำ� นวนพีเ่ ลีย้ งต่างกัน
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบ Prospective study ในกลุ่ม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่มาฝึกงานโรงพยาบาล
วารินช�ำราบ ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 มกราคม
2561 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1, 2 และ 4-7
ราย ประเมินพฤติกรรมการสอนโดยใช้แบบประเมินประกอบ
ด้วย 5 หมวดค�ำถาม ได้แก่ การปฐมนิเทศ การสือ่ สารระหว่าง
ฝึกงาน การประเมินระหว่างฝึกงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี
และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการฝึ ก งาน โดยนั ก ศึ ก ษา
สามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมได้ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Chi-square และ Kruskal-Wallis H
ผลการศึกษา: แบบสอบถาม 127 ชุด จากนักศึกษาฝึกงาน
43 คน พบว่า คะแนนประเมินพฤติกรรมการสอนในกลุ่มที่มี
พีเ่ ลีย้ ง 1 และ 2 ราย ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ กลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง
4-7 ราย ได้คะแนนน้อยทีส่ ดุ ในทุกหมวดค�ำถาม และน้อยกว่า
กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) หมวดค�ำถามด้านการปฐมนิเทศ ได้คะแนนน้อย
ที่สุดในทุกกลุ่มเมื่อเทียบกับด้านอื่น คือร้อยละ 78.8, 71.7,
และ 37.8 ตามล�ำดับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษา
ฝึกงานส่วนใหญ่ คือ เรือ่ งภาระงานของพีเ่ ลีย้ ง และระยะเวลา
ในการอภิปรายกรณีศึกษาระหว่างวันที่จ�ำกัด
สรุป: จ�ำนวนเภสัชกรพี่เลี้ยงต่อนักศึกษาที่มากขึ้น มีผลต่อ
การประเมินพฤติกรรมการสอนที่ด้อยกว่าการมีพี่เลี้ยงคน
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Background and Objectives: The number of pharmacy
clerkship preceptors and their teaching behaviors may be

different. This study aimed to compare the evaluation of
preceptor teaching behaviors by pharmacy students based
on the number of preceptors working with the student.

Methods: We performed a prospective study among the

6th year pharmacy students completing a clerkship at
Warinchamrab hospital from May 8, 2017 to January 26,
2018. Students assessed preceptor teaching behaviors,
with three categories by number of preceptors: one, two,

and 4-7 preceptors. A questionnaire was used to evaluate
preceptor teaching behaviors using a 5 point Likert scale:
orientation, direction and feedback, evaluation, role

modeling, and facilitating behaviors. Students were also
allowed to provide comments and suggestions. Chi-square

and Kruskal-Wallis H were used to compare the difference
between each group.

Results: Among 127 questionnaires from 43 students,

the score in the one and two preceptors group were not
different. Students with 4-7 preceptor provided the lowest

rating in all domains. The score in the 4-7 preceptors group
was significantly lower than the group with one and two
preceptors (p<0.05). Among the 5 domains, the lowest
rated of three groups was orientation with strongly agree

78.8%, 71.7%, and 37.8%, respectively. Concerns raised

pharmacy students included the high amount of preceptor
workload and time allotted for case discussions with
student during the day.
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เดียวหรือสองคน อย่างไรก็ตาม เภสัชกรแหล่งฝึกมีข้อจ�ำกัด
ในเรื่องภาระงาน และเวลาในการอภิปรายกรณีศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: นักศึกษาเภสัชศาสตร์, ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม, เภสัชกรพี่เลี้ยง

Conclusion: The increase in number of pharmacy

preceptor per student affects the evaluation of teaching

behaviors compared to one or two preceptors. However,

workload and time spending for case discussion are
limitation of preceptor in pharmacy clerkship.

Keywords: Pharmacy student, Pharmacy Professional
Clerkship, Pharmacy Preceptor
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บทน�ำ

เภสัชกรโรงพยาบาล นอกจากมีบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมในโรงพยาบาลเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนด้าน
ยา และให้การดูแลผู้ป่วยด้านยาแล้ว การสอนงานนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญ เภสัชกรแหล่งฝึก
ต้องสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ควบคู่ไปกับการท�ำงาน
ประจ�ำ เพือ่ ให้นกั ศึกษาเภสัชศาสตร์ จบออกไปเป็นเภสัชกรที่
สามารถสานต่อการท�ำงานในวิชาชีพ1 การสะท้อนพฤติกรรม
การสอนงานนักศึกษาฝึกงานให้เภสัชกรพี่เลี้ยงรับทราบ เพื่อ
ให้เภสัชกรพี่เลี้ยงปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของตนเอง
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานบรรลุวัตถุประสงค์
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 2 อย่ า งไรก็ ต าม ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย นักศึกษายังมีความเกรงใจ และไม่กล้าเสนอ
แนะข้อคิดเห็นด้วยวาจาต่อเภสัชกรพี่เลี้ยงแหล่งฝึกโดยตรง
ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก ในกลุม่ ประเทศทีน่ กั เรียน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในห้องเรียน อาจเนื่อง
ด้วยวัฒนธรรมการศึกษาของไทยที่ครูมีอ�ำนาจสิทธิ์ขาดมาก
ทีส่ ดุ ในห้องเรียน ท�ำให้เด็กไม่กล้าแสดงความเห็น โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากครู หรือเพื่อนๆ ส่วนใหญ่3 แม้
ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์เอง
การแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับเภสัชกรพี่เลี้ยงด้วยวาจา
ก็เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจาก นักศึกษาเกรงว่าอาจเกิดอคติกับ
เภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย งจนส่ ง ผลต่ อ คะแนนประเมิ น ผลการฝึ ก
ปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงานส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไม่แสดง
ความคิดเห็น ท�ำให้เกิดการประเมินฝ่ายเดียวจากเภสัชกรพี่
เลี้ยง โดยที่พี่เลี้ยงไม่ทราบข้อบกพร่องของตนเอง และขาด
โอกาสในการพัฒนาการสอนงานให้นกั ศึกษาสามารถฝึกงาน
บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มอาจารย์
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ร่วมกับ
3 สถาบั น คณะเภสั ช ศาสตร์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้เริม่ ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการ
สอนของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งโดยนักศึกษาฝึกงาน เพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถประเมินและเขียนข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ โดยไม่
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จ�ำเป็นต้องระบุชื่อนักศึกษา เป็นการหลีกเลี่ยงการประเมิน
ด้วยวาจาที่อาจเกิดอคติได้4
ในประเทศตะวันตกการฝึกงานของนักศึกษาในสาขา
สาธารณสุข โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ มีการประเมินซึ่งกัน
และกันระหว่างพี่เลี้ยงและนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนาการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น อยู ่ เ สมอ 5 ในสหราชอาณาจั ก รเอง
การฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ก็ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง การให้
ข้อมูลประเมินสะท้อนกลับแบบสองทางด้วยวาจาระหว่าง
กิจกรรมการฝึกของนักศึกษาแพทย์และพี่เลี้ยง โดยให้ทั้งพี่
เลี้ยงและนักศึกษากรอกข้อมูลแบบสอบถาม แล้วน�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อหารูปแบบการฝึกที่บรรลุ
เป้าหมายทั้งพี่เลี้ยงและนักศึกษา6 ส่วนการฝึกของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์เอง พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของเภสัชกรประจ�ำบ้านทีเ่ รียนต่อเฉพาะทางชัน้
ปีที่ 1 ต่อพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาสนับสนุนรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ7
ที่ผ่านมาการประเมินเภสัชกรพี่เลี้ยงของโรงพยาบาล
วารินช�ำราบใช้การประเมินภาพรวมของหน่วยฝึก ซึ่งในการ
ศึกษานี้ได้แก่ หน่วยฝึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก หน่วยฝึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน หน่วย
ฝึกสารสนเทศทางยา และ หน่วยฝึกการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการสุขภาพ โดยหน่วย
ฝึกสารสนเทศทางยา, คุ้มครองผู้บริโภคฯ, และการบริบาล
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน มีเภสัชกรพี่เลี้ยงที่ท�ำหน้าที่สอน
นักศึกษาฝึกงานเพียง 1 หรือ 2 คน ส่วนหน่วยฝึกการบริบาล
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก มีจ�ำนวนเภสัชกรพี่เลี้ยงมากที่สุด
4-7 คน จึงเป็นไปได้ว่ายิ่งมีเภสัชกรพี่เลี้ยงจ�ำนวนมากขึ้น
พฤติกรรมการสอน และความตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
สอนงานนักศึกษาของแต่ละคนอาจลดลง ดังนัน้ ในการศึกษา
นี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมถึงผล
การประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกร
พี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มแบ่งตามจ�ำนวนเภสัชกรพี่เลี้ยงดังกล่าว
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วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา การศึกษาแบบ Prospective study
ในกลุ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่มาฝึกงาน ณ กลุ่ม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินช�ำราบ ตัง้ แต่ 8 พฤษภาคม
2560 ถึง 26 มกราคม 2561 (ปีการศึกษา 2560) โดยแบ่ง
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 1 คน, 2 คน และ
4-7 คน ตลอดผลัดการฝึกต่อนักศึกษา 1 คน การศึกษานี้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลวารินช�ำราบ เลขที่ 03 ล�ำดับที่ 2:03/2560
เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษา
เกณฑ์การคัดเข้า นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชนั้ ปีที่ 6 ทีเ่ ลือก
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินช�ำราบ
เกณฑ์การคัดออก แบบประเมินทีก่ รอกให้คะแนนไม่ครบถ้วน
โดยขนาดตัวอย่างค�ำนวณได้จากสูตรต่อไปนี8้
และ
ก�ำหนดค่า Z = ค่ามาตรฐานเป็น 1.96
P = สัดส่วนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา
ก่อนหน้า 0.999
e = ความคาดเคลื่อน 0.05
n0 = ขนาดตัวอย่างที่ควรได้ต่อกลุ่ม 16 ราย
N = ขนาดประชากรนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 43 ราย
n = ขนาดตัวอย่างหลังปรับประชากร 12 ราย
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างของนักศึกษาฝึกงานที่ตอบแบบ
ประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกร
พี่เลี้ยงควรมีไม่น้อยกว่า 12 รายต่อกลุ่ม ซึ่งในการศึกษานี้
นั ก ศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถามในกลุ ่ ม ที่ มี เ ภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย ง
1 คน มี 13 ราย และกลุม่ ทีม่ เี ภสัชกรพีเ่ ลีย้ ง 2 ราย และ 4-7 ราย
กลุ่มละ 15 ราย

นิยามศัพท์

พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงาน ในการศึกษานี้ มี 5
มิติ ได้แก่ การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาการ
ฝึกงานของนักศึกษา การประเมินนักศึกษาระหว่างฝึกงาน
การเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
ในการสอน และการให้ความช่วยเหลือในการฝึกงาน (ภาค
ผนวก 2)
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ในการศึกษานี้ 1 ปี
การศึกษา แบ่งผลัดการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมออก
เป็น 6 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห์10 นักศึกษา 1 คน อยู่ฝึกต่อ
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เนื่อง 2-3 ผลัด โดยเวียนหน่วยฝึก ambulatory care, acute
care/medicine, และ DIS ยกเว้นหน่วยฝึกคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ
หน่วยฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมและจ�ำนวนพีเ่ ลีย้ ง
ในการศึกษานี้ได้แก่
1. หน่ ว ยฝึ ก การบริ บ าลทางเภสั ช กรรมผู ้ ป ่ ว ยนอก
(Ambulatory Care Unit) มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 4-7 คน ซึ่งเวียน
การปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากหน่วยบริการห้องยาอืน่ ทุก 6 เดือน-1 ปี
ไม่ได้อยู่ประจ�ำการฝึกทั้งปีการศึกษา
2. หน่วยฝึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยใน (Acute
Care/Medicine Unit) มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 2 คน
3. หน่วยฝึกสารสนเทศทางยา (Drug Information
Service: DIS) มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 1 คน
4. หน่ ว ยฝึ ก การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพและการบริการสุขภาพ (Consumer Protection in
Health Products and Health Services) มีเภสัชกรพี่เลี้ยง
1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องมือ: แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 การประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษา
ฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 5 หมวดค�ำถาม
ได้แก่ การปฐมนิเทศ การสื่อสารระหว่างฝึกงาน การประเมิน
ระหว่างฝึกงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี และการให้ความช่วย
เหลือในการฝึกงาน นักศึกษาตอบแบบประเมินโดยแสดง
ความคิดเห็น 6 ระดับคะแนน โดยใช้ค่าคะแนนแบบ Likert
scale ได้แก่
6 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
5 = ค่อนข้างเห็นด้วย (Agree Moderately)
4 = เห็นด้วยบ้างเล็กน้อย (Agree Slightly)
3 = ไม่เห็นด้วยบ้างเล็กน้อย (Disagree Slightly)
2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (Disagree Moderately)
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Disagree Strongly)
NA = ไม่สามารถประเมินได้ (Not Applicable to
the Rotation)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมประกอบด้วย จุดแข็ง
ของเภสัชกรพี่เลี้ยง ประเด็นที่เป็นกังวล และข้อเสนอแนะ
ต่อเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกผลัดต่อไป
ส่วนที่ 3 การให้คะแนนประเมินเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งแบบ
ภาพรวม (overall) โดยเป็นค่าคะแนนแบบ rating scale ให้
นักศึกษาสามารถกรอกคะแนนได้อย่างอิสระตั้งแต่ 1-10
คะแนน โดย 1 คือน้อยที่สุดไปจนถึง 10 คือมากที่สุด
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ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน

Evaluation of Preceptor Teaching Behaviors in Pharmacy Professional

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) แบบประเมินเภสัชกรพีเ่ ลี้ยงต้นแบบ (ภาคผนวก
1) ที่ เ ผยแพร่ แ ละเริ่ ม ใช้ ใ นกลุ ่ ม เภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย งแหล่ ง ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ร่ ว มกั บ คณะเภสั ช ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย 3 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
โรงพยาบาลขอนแก่นเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2555 น�ำมาทดสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ร่วมกับพิจารณาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence =
IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 ท่าน ได้แก่
1. ภญ.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์ ต�ำแหน่ง เภสัชกร
ช� ำ นาญการหั ว หน้ า งานเภสั ช กรรมบริ ก ารสารสนเทศ
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
2. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร ต�ำแหน่ง ประธาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) แบบประเมินที่ได้น�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานผลั ด ที่ 1 โรงพยาบาลวาริ น ช� ำ ราบ ได้
แบบสอบถามจ�ำนวน 31 ชุด น�ำแบบประเมินที่ผ่านการ
ทดลองใช้ไปทดสอบหาความเที่ยง (Reliability Test) โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)
เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องภายในของข้อค�ำถามในหมวด
เดียวกัน ซึ่งค่าที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงได้
แบบประเมินที่ใช้จริงในการศึกษา (ภาคผนวก 2)
การเก็บรวบรวมข้อมูล เภสัชกรผูป้ ระสานงานแหล่งฝึก
น�ำแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาใช้
จริง โดยเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งแต่ละท่านในแต่ละหน่วยฝึกไม่ทราบ
รายละเอียดการประเมิน เพือ่ ลดอคติของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งในการ
ศึกษา แบบประเมินนี้ถูกใช้หลังจากนักศึกษาฝึกงานจบผลัด
และเภสัชกรพี่เลี้ยงปิดผนึกแบบประเมินนักศึกษาพร้อม
ส่งกลับมหาวิทยาลัย เพือ่ ลดอคติในการประเมินนักศึกษา โดย
มีตวั แทนนักศึกษาแต่ละผลัดเป็นผูเ้ ก็บรวบรวมโดยทีเ่ ภสัชกร
ผูป้ ระสานงานแหล่งฝึกไม่ทราบผลการประเมินเภสัชกรพีเ่ ลีย้ ง
แต่ละคนในแต่ละผลัดเช่นกัน เพื่อลดอคติในการศึกษาโดย
เฉพาะกับนักศึกษาที่ต้องอยู่ต่อเนื่องหลายผลัด เมื่อครบทุก
ผลัดตลอดปีการศึกษา เภสัชกรผูป้ ระสานงานแหล่งฝึกจึงน�ำ
แบบประเมินทั้งหมดที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ แบบประเมินส่วน
ที่ 1 แต่ละข้อ น�ำเสนอผลการประเมินเภสัชกรพี่เลี้ยงโดย
นักศึกษาฝึกงานในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิง่ (Agree Strongly)

เป็ น ร้ อ ยละ และค่ า พิ สั ย เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่มโดยสถิติ Chi-square ส่วนที่ 2 น�ำเสนอเชิง
พรรณนา แบบประเมินส่วนที่ 3 น�ำมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลกระจายตัวไม่ปกติ การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ า งกลุ ่ ม ใช้ ส ถิ ติ Kruskal-Wallis H ก� ำ หนดระดั บ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ p<0.05
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ผลการศึกษา

1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ (แบบประเมิน)
จากแบบประเมินต้นแบบมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ
หมวดค�ำถาม 6 หมวด การให้คะแนนมี 3 ระดับ ประกอบด้วย
ต้ อ งปรั บ แก้ ไ ข พึ ง พอใจ และบรรลุ เ ป้ า หมาย ส่ ว นที่ 2
ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย จุดแข็งของผู้ฝึกสอน ประเด็นที่
เป็นกังวล และค�ำแนะน�ำต่อการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์
ผู้ฝึกสอน (ภาคผนวก 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบ
ประเมิน ได้แบบประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หมวดค�ำถาม
5 หมวด ประกอบด้วย การปฐมนิเทศการฝึกงานการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษา การประเมินนักศึกษา
ระหว่างการฝึกงาน การเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบในการสอนนักศึกษาฝึกงาน และการ
ให้ความช่วยเหลือในการฝึกงาน การให้คะแนนมี 6 ระดับ
ประกอบด้วย 6=เห็นด้วยอย่างยิง่ 5=ค่อนข้างเห็นด้วย 4=เห็น
ด้วยบ้างเล็กน้อย 3=ไม่เห็นด้วยบ้างเล็กน้อย 2=ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ประกอบด้วย จุดแข็งของอาจารย์พี่เลี้ยง ประเด็น
ที่เป็นกังวล และข้อเสนอแนะต่ออาจารย์พี่เลี้ยงในการฝึก
ผลัดต่อไป ส่วนที่ 3 คะแนนโดยภาพรวมของอาจารย์พี่เลี้ยง
(Rating scale) คะแนนเต็ม 10 คะแนน (ภาคผนวก 2)
2. ผลคะแนนการประเมิ น พฤติ ก รรมการสอนของ
เภสัชกรพี่เลี้ยง
จากแบบสอบถาม 127 ชุด ที่ได้จากนักศึกษาฝึกงาน
จ�ำนวน 43 ราย พบว่า กลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 1 ราย ได้คะแนนประเมิน
พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานในระดับ 6 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งมากที่สุดในทุกหมวดค�ำถาม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มี
พี่เลี้ยง 2 ราย คะแนนประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษา
ฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ในขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 4-7 ราย ได้คะแนนน้อยทีส่ ดุ ใน
ทุกหมวดค�ำถาม น้อยกว่ากลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 1 และ 2 ราย อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยหมวดค�ำถามด้านการ
ปฐมนิเทศการฝึก ได้คะแนนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
จากนักศึกษาฝึกงานทัง้ 3 กลุม่ ด้วยค่าเฉลีย่ 78.8, 71.7, และ
37.8 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

อนัญญา สองเมือง

Ananya Songmuang

ตารางที่ 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝึกงาน สรุปภาพรวมแต่ละ
หมวดค�ำถาม ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
ผลการประเมิน
1. การปฐมนิเทศการฝึก

1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
78.8 3, 6 71.7 3, 6 37.8
1, 6

2. การสื่อสารเพื่อพัฒนาการฝึกของนักศึกษา

86.2

4, 6

73.3

3, 6

42.9

2, 6

3. การประเมินนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน

92.3

5, 6

75.0

4, 6

47.0

2, 6

4. การเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ
ในการฝึกสอน
5. การให้ความช่วยเหลือในการฝึกงาน

88.5

3, 6

75.8

3, 6

53.9

2, 6

92.3

5, 6

81.1

3, 6

57.1

2, 6

p-value*
0.103a,
<0.001b, <0.001c
0.112a,
<0.001b, <0.001c
0.107a,
<0.001b, <0.001c
0.087a,
<0.001b, <0.001c
0.265a,
<0.001b, 0.001c

หมายเหตุ *สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ด ด้ า นการปฐมนิ เ ทศ
การฝึก ได้แก่ การแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนฝึก การก�ำหนด
เป้าหมายในการฝึกร่วมกัน และการจัดเตรียมกิจกรรมและ
มอบหมายงานล่วงหน้า พบว่า กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย
ได้คะแนนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย
ได้น้อยกว่ากลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ยกเว้น การแนะน�ำให้รู้จักกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
พบว่า กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 ราย ได้คะแนนไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย (p=0.150) (ตารางที่ 2)
ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาการฝึกของนักศึกษา ได้แก่
การพบปะพูดคุยอย่างสม�่ำเสมอ การอภิปรายที่สนับสนุนให้
นักศึกษาปฏิบัติตาม การยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
และการให้โอกาสนักศึกษาตอบกลับขณะฝึกงาน พบว่า กลุม่
ที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย ได้คะแนนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย ได้น้อยกว่ากลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2
ราย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น การสื่อสารเกี่ยวกับ
ความคาดหวังก่อนฝึกงาน พบว่า กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 ราย ได้
คะแนนไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย (p=0.091)
(ตารางที่ 3)
ด้ า นการประเมิ น นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งการฝึ ก งานนั้ น
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องในการฝึก พบ
ว่า กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย ได้คะแนนไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่ กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย ได้น้อยกว่ากลุ่มที่มีพี่เลี้ยง
1 และ 2 ราย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนการตอบกลับ
ในเชิงบวกเมื่อนักศึกษาปฏิบัติถูกต้อง พบว่า กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง
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2 ราย ได้ ค ะแนนไม่ ต ่ า งจากกลุ ่ ม ที่ มี พี่ เ ลี้ ย ง 4-7 ราย
(p=0.062) (ตารางที่ 4)
ด้านการเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงาน และความรับ
ผิดชอบในการสอนนักศึกษาฝึกงาน พบว่า การจัดสรรเวลาต่อ
งานรวมถึงความใส่ใจในการสอนนักศึกษาฝึกงานนัน้ กลุม่ ทีม่ ี
พี่เลี้ยง 1 ราย ได้คะแนนมากกว่ากลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 2 ราย และ
กลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 4-7 ราย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.015,
p=0.005 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับ ความรูท้ างวิชาการ และการน�ำ
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ปฏิบตั งิ านจริง พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ทัง้ 3 กลุม่ ส่วนความเชือ่ มัน่ ในตนเองและการท�ำงานโดยเน้น
ผูป้ ว่ ยเป็นส�ำคัญของพีเ่ ลีย้ ง พบว่า กลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 2 และ 4-7
ราย ไม่แตกต่างกัน (p=0.220) (ตารางที่ 5)
ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการฝึ ก งาน พบว่ า
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ จ� ำ เป็ น และการเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาติดต่อและเข้าถึงพี่เลี้ยงได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด กลุ่มที่
มีพเี่ ลีย้ ง 2 และ 4-7 ราย ไม่แตกต่างกัน (p=0.090, p=0.073
ตามล�ำดับ) ซึ่งกลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 ราย ได้มากกว่ากลุ่มที่มี
พี่ เ ลี้ ย ง 4-7 ราย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.042,
p=0.045 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 6)
เมือ่ พิจารณา ผลการประเมินเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งภาพรวม
โดยนักศึกษาฝึกงาน (Rating Scale) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย ได้คะแนนไม่แตกต่างกัน
(p=0.067) ในขณะที่กลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 4-7 ราย ได้คะแนนน้อย
กว่ากลุ่มที่มีพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.001) (ตารางที่ 7)
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ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งโดยนักศึกษาฝึกงาน ด้านการปฐมนิเทศการ
ฝึก ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
p-value*
ผลการประเมิน
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
1.1 แจ้งและอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การฝึกเฉพาะตัว
84.6 5, 6 73.3 5, 6 32.1
1, 6
0.421a,
ของนักศึกษาในผลัดนี้ สอดคล้องกับแบบประเมินของ
0.004b, <0.001c
มหาวิทยาลัย
1.2 อภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์และปูมหลังของนักศึกษาเพื่อ 69.2 3, 6 76.7 4, 6 41.7
1, 6
0.095a,
ช่วยก�ำหนดเป้าหมายการฝึกเฉพาะตัวในการฝึกผลัดนี้
0.021b, 0.001c
1.3 จัดเตรียมกิจกรรมและงานมอบหมายไว้ล่วงหน้า และอภิปราย 100.0 6, 6 73.3 3, 6 32.1
1, 6
0.089a,
ร่วมกันกับนักศึกษาในช่วงแรกในการฝึก
<0.001b, 0.001c
1.4 แนะน�ำให้นักศึกษารู้จักบุคลากร นโยบาย ตลอดจนแนวทาง 61.5 3, 6 63.3 5, 6 45.2
1, 6
0.288a,
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
0.150b, 0.003c
หมายเหตุ *สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

ตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝึกงาน ด้านการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการฝึกของนักศึกษา ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
p-value*
ผลการประเมิน
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
2.1 สื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังของแหล่งฝึกอย่างชัดเจนก่อน
69.2 4, 6 80.0 5, 6 34.5
2, 6
0.276a,
เริ่มการฝึกงาน
0.091b, <0.001c
2.2 พบปะพูดคุย แนะน�ำ และแจ้งความคืบหน้าในผลการฝึกของ 92.3 5, 6 66.7 3, 6 50.0
2, 6
0.145a,
นักศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ
0.035b, 0.045c
2.3 อภิปรายเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางที่มีผลต่อ
76.9 5, 6 76.7 5, 6 39.3
2, 6
0.985a,
การตัดสินใจของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนให้
0.042b, 0.003c
นักศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกันกับอาจารย์พี่เลี้ยง
2.4 อาจารย์พี่เลี้ยงยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง และ
92.3 5, 6 66.7 5, 6 41.7
4, 6
0.077a,
สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกันกับอาจารย์พี่เลี้ยง
0.003b, 0.021c
2.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย และตอบกลับ (feedback)
100.0 6, 6 76.7 4, 6 48.8
4, 6
0.060a,
เกี่ยวกับแนวคิดของอาจารย์พี่เลี้ยง และกิจกรรมการฝึกอย่าง
0.001b, 0.030c
ต่อเนื่อง
หมายเหตุ *สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

ตารางที่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝึกงาน ด้านการประเมิน
นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
p-value*
ผลการประเมิน
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
3.1 ตอบกลับในเชิงบวกเมื่อนักศึกษาแสดงทักษะ ความรู้ และ
92.3 5, 6 70.0 4, 6 48.8
3, 6
0.206a,
พฤติกรรมในการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง
0.032b, 0.062c
3.2 มีการประเมินและให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรม 92.3 5, 6 80.0 4, 6 45.2
2, 6
0.480a,
การฝึกอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
0.015b, 0.015c
หมายเหตุ *สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งโดยนักศึกษาฝึกงาน ด้านการเป็นต้นแบบทีด่ ี
ในการปฏิบตั งิ าน และความรับผิดชอบในการสอนนักศึกษาฝึกงาน ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิง่ (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
p-value*
ผลการประเมิน
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
4.1 อาจารย์พี่เลี้ยงแสดงให้นักศึกษาเห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 92.3 5, 6 76.7 5, 6 58.3
2, 6
0.226a,
ทักษะการตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีต่อผู้ร่วม
0.043b, 0.220c
งาน ผู้ป่วย และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�ำงานโดย
เน้นผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
4.2 อาจารย์พี่เลี้ยงแสดงให้นักศึกษาเห็นถึงความเชื่อมั่นในความรู้ 92.3 5, 6 80.0 5, 6 61.9
2, 6
0.579a,
ทางวิชาการ และความสามารถของอาจารย์พี่เลี้ยงที่เกี่ยวข้อง
0.056b, 0.160c
กับการท�ำงานในบทบาทเภสัชกร
4.3 อาจารย์พี่เลี้ยงแสดงให้นักศึกษาเห็นความสอดคล้องกันของ 84.6 5, 6 83.3 4, 6 57.1
2, 6
0.688a,
หลักการ/ทฤษฎีทางเภสัชกรรมกับการปฏิบัติงานจริง
0.080b, 0.127c
4.4 อาจารย์พี่เลี้ยงจัดสรรเวลาต่องานทุกงานที่รับผิดชอบได้ดี
84.6 3, 6 63.3 3, 6 38.1
2, 6
0.015a,
ตลอดจนมีความสนใจ ความใส่ใจ รับผิดชอบในการฝึกสอน
0.005b, 0.012c
แม้มีภาระงานประจ�ำ โดยสามารถท�ำให้งานประจ�ำและการ
ฝึกสอนสอดคล้องไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ * สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

ตารางที่ 6 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝึกงาน ด้านการให้ความช่วย
เหลือในการฝึกงาน ในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Agree Strongly)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
1 ราย
2 ราย
4-7 ราย
p-value*
ผลการประเมิน
ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย ร้อยละ พิสัย
5.1 ชี้แนะนักศึกษาโดยใช้กระบวนการถามตอบ ให้ค�ำแนะน�ำ
92.3 5, 6 86.7 5, 6 58.3
3, 6
0.990a,
ในการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าบรรยายให้ความรู้ และฝึกให้
0.026b, 0.018c
นักศึกษาคิด
5.2 ให้ความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุ 92.3 5, 6 83.3 5, 6 58.3
2, 6
0.764a,
การฝึกปฏิบัติที่ไม่สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
0.042b, 0.090c
5.3 ให้การดูแล แนะน�ำนักศึกษาในกิจกรรมการฝึกที่เพียงพอ โดย 92.3 5, 6 73.3 3, 6 54.8
2, 6
0.370a,
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อ และเข้าถึงอาจารย์พี่
0.045b, 0.073c
เลี้ยงได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
หมายเหตุ *สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

ตารางที่ 7 ผลการประเมินเภสัชกรพี่เลี้ยงภาพรวมโดยนักศึกษาฝึกงาน (Rating Scale)
จ�ำนวนพี่เลี้ยง
จ�ำนวนแบบประเมิน (n=127)
จ�ำนวนนักศึกษาที่ประเมิน (ทั้งหมด 43 ราย)
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
คะแนนภาพรวม

1 ราย
13
13
เฉลี่ย SD
9.72 0.43

2 ราย
30
15
เฉลี่ย SD
9.13 0.81

4-7 ราย
84
15
เฉลี่ย
SD
8.23
1.08

p-value*
0.067a,
<0.001b, <0.001c

หมายเหตุ *สถิติ Kruskal-Wallis H ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
a
เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 2 ราย, b เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 1 และ 4-7 ราย, c เปรียบเทียบกลุ่มพี่เลี้ยง 2 และ 4-7 ราย

ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6)

Srinagarind Med J 2018; 33(6)

537

ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน

Evaluation of Preceptor Teaching Behaviors in Pharmacy Professional

ตารางที่ 8 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเภสัชกรพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่ม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1 ราย
จุดแข็งของอาจารย์พเี่ ลีย้ ง 1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
การท�ำงานได้ดี
3. แม้ภาระงานเยอะ แต่สามารถจัดสรร
เวลาให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาได้ดี และ
สามารถติดต่อทางออนไลน์ได้ตลอด
เวลาหากพี่เลี้ยงไม่อยู่
ประเด็นที่เป็นกังวล
ภาระงานที่มากของพี่เลี้ยง ท�ำให้มีเวลา
ในการอภิปรายน้อยลง

ข้อเสนอแนะในการฝึก
ผลัดต่อไป

จ�ำนวนพี่เลี้ยง
2 ราย
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
2. ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การท�ำงานได้ดี
3. มีความใส่ใจในการฝึกงาน
นักศึกษา การตรวจงาน และการ
อภิปรายกรณีศึกษา
ภาระงานที่มากของพี่เลี้ยง ท�ำให้มี
เวลาในการอภิปรายน้อยลง

4-7 ราย
1. มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
2. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
การท�ำงานได้ดี
3. ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลาย
จากพี่เลี้ยงหลายคน

1. ภาระงานที่มากของพี่เลี้ยง ท�ำให้มี
เวลาในการอภิปรายน้อยลง
2. การสื่อสาร/ส่งต่อการฝึกงาน
ระหว่างพี่เลี้ยงแต่ละคน
3. ความใส่ใจในการสอนนักศึกษา
ฝึกงานของพี่เลี้ยงแต่ละคน
แตกต่างกัน
1. อยากให้มีการอภิปรายกรณีศึกษา อยากให้มีการอภิปรายกรณีศึกษา 1. อยากให้มีการอภิปรายกรณีศึกษา
รายวันมากขึ้น
รายวันมากขึ้น
รายวันมากขึ้น
2. อยากให้มีการฝึกรูปแบบนี้ต่อไป โดย
2. อยากให้พี่เลี้ยงแต่คนสื่อสารกัน
ภาพรวมดีแล้ว
เกี่ยวกับแนวทางการฝึกงานให้
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันมากขึ้น

การศึกษานี้ ท�ำให้เกิดการสะท้อนข้อมูลกลับ (feed-back)
ในด้ า นพฤติ ก รรมการสอนนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานของเภสั ช กร
พี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝึกงาน จากการศึกษาของ Huang และ
คณะ11 พบว่า การฝึกงานในสายการแพทย์ที่ผ่านมา พี่เลี้ยง
มักเป็นฝ่ายประเมินทักษะและสมรรถนะในการฝึกงานของ
นักศึกษาฝ่ายเดียวถึงร้อยละ 75 ในคณะทีน่ กั ศึกษาถูกอนุญาต
ให้ อ ภิ ป รายเกี่ ย วกั บ สมรรถนะของพี่ เ ลี้ ย งเพี ย งร้ อ ยละ 25

เท่านัน้ และไม่บอ่ ยนักทีจ่ ะได้อภิปรายพีเ่ ลีย้ งในเรือ่ งดังกล่าว11
ในการศึ ก ษานี้ นั ก ศึ ก ษาท� ำ แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการ
สอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยงฝ่ายเดียว ซึ่งใน
มุมมองของพี่เลี้ยงในการท�ำแบบประเมินชุดเดียวกันนี้เพื่อ
การประเมินตนเอง อาจแตกต่างจากนักศึกษา มีการศึกษา
ก่อนหน้าของ Sonthisombat9 ท�ำการศึกษาในนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเทศไทย จ�ำนวน 77 ราย ทีอ่ อกฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพเภสัชกรรมทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 53 แหล่งฝึก พบว่า
เภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย งมี แ นวโน้ ม ให้ ค ะแนนพฤติ ก รรมการสอน
นักศึกษาฝึกงานของตนเองมากกว่าที่นักศึกษาให้ร้อยละ 19
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสื่อสารกับนักศึกษาในระหว่าง
ฝึกงาน ในการศึกษานี้ หมวดค�ำถามที่ได้ผลการประเมิน
จากนักศึกษาฝึกงานในระดับ 6 เห็นด้วยอย่างมาก (Agree
Strongly) มากที่สุด ทั้ง 3 กลุ่ม คือ การให้ความช่วยเหลือใน
การฝึกงานของเภสัชกรพี่เลี้ยง ซึ่งการศึกษาของ Vos และ
Trewet12 ทีท่ ำ� การศึกษาการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาเภสัชกรแหล่ง
ฝึกทางเภสัชกรรม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอว่า
สหรัฐอเมริกา พบว่า นักศึกษาให้คะแนนพี่เลี้ยงในหมวด
การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการให้ความช่วยเหลือในการ
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเภสัชกรพี่เลี้ยง
จุดแข็งของเภสัชกรพี่เลี้ยง ที่เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่ม คือ
เภสัชกรพี่เลี้ยงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การท�ำงานได้ดี
ประเด็นที่เป็นกังวล เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่ม คือ ภาระงานที่
มากของพีเ่ ลีย้ ง ท�ำให้มเี วลาจ�ำกัดในการอภิปรายกรณีศกึ ษา
ระหว่างวัน โดยกลุม่ ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง 4-7 คน มีความกังวลเรือ่ งการ
สื่อสารระหว่างกันของพี่เลี้ยง และความใส่ใจในการสอน
นักศึกษาฝึกงานของพี่เลี้ยงแต่ละคนแตกต่างกัน ข้อเสนอ
แนะอื่นที่เหมือนกัน คือ อยากให้มีการอภิปรายกรณีศึกษา
รายวันมากขึ้น (ตารางที่ 8)

วิจารณ์
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อนัญญา สองเมือง

ฝึกงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ ผลการศึกษานีส้ อดคล้อง
กับการศึกษาของ Vos และ Trewet12 ในเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือของเภสัชกรพี่เลี้ยง แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้โดยตรง เนื่องจากในบริบทของการศึกษานี้ไม่มีปัจจัยของ
การฝึกอบรมเภสัชกรพี่เลี้ยงมาเกี่ยวข้อง
แม้ผลการศึกษานี้จะให้ข้อมูลว่า นักศึกษาฝึกงานกลุ่ม
ที่มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 1 หรือ 2 ราย ให้คะแนนประเมินเภสัชกร
พี่เลี้ยงภาพรวมมากกว่ากลุ่มที่มีเภสัชกรพี่เลี้ยง 4-7 ราย แต่
การศึกษาของ McClendon และคณะ13 กลับพบว่า การฝึก
ประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา ในแหล่ง
ฝึกทางเภสัชกรรมกับพีเ่ ลีย้ งหลายคน ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ทหี่ ลากหลายจากการอภิปรายกับ
พี่เลี้ยงแต่ละคนมากกว่า อีกทั้งนักศึกษามีคะแนนผลการ
สอบวัดความรู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.1 เป็น 76.5 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต13ิ แต่ไม่ได้มกี ารเปรียบเทียบกับการฝึกโดย
มีพเี่ ลีย้ งรายเดียวหรือ 2 ราย ซึง่ ในอนาคตอาจท�ำการศึกษาโดย
ให้มกี ารสอบวัดผลความรูน้ กั ศึกษาเพิม่ เติมในทัง้ 3 กลุม่ เพือ่
ดูความสอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่างคะแนนประเมิน
พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงาน และผลการสอบวัดความรู้
ของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม บริบทการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมในการศึกษานี้ ต่างจากการศึกษาของ McClendon
และคณะ13 เนื่องจากเภสัชกรแหล่งฝึกในการศึกษานี้มีข้อ
จ�ำกัดด้านภาระงาน และระยะเวลาในการอภิปรายกรณีศกึ ษา
แม้เภสัชกรแต่ละท่านจะผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านมาแล้ว
และท�ำงานในคลินิกสาขาต่างๆ จนเกิดความช�ำนาญ แต่
มีเวลาจ�ำกัดในการสอนและอภิปรายกรณีศึกษา ในขณะที่
การศึกษาของ McClendon และคณะ13 มีการก�ำหนดระยะ
เวลาอภิปรายกรณีศกึ ษา และการบรรยายให้ความรูน้ กั ศึกษา
ฝึกงานในตารางฝึกแต่ละคลินิกอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2-3
ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 60-90 นาที
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงพยาบาล
วาริ น ช� ำ ราบ ในช่ ว งที่ ท� ำ การศึ ก ษา หน่ ว ยฝึ ก คุ ้ ม ครอง
ผู ้ บ ริ โ ภคฯ มี เ ภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย ง 1 ราย จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท ด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ หน่วยฝึกการบริบาล
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน มีพี่เลี้ยง 2 ราย ผ่านการอบรมและ
สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญ
สาขาเภสั ชกรรมบ�ำบัด ส่วนหน่วยฝึกสารสนเทศทางยา
มีพี่เลี้ยง 1 ราย วุฒิปริญญาตรี ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเฉพาะ
ด้าน แต่มีความถนัดในงานด้านนี้ และหน่วยฝึกการบริบาล
ทางเภสั ช กรรมผู ้ ป ่ ว ยนอก เภสั ช กรพี่ เ ลี้ ย งเกื อ บทั้ ง หมด
มีวุฒิปริญญาตรี แต่ทุกคนผ่านการอบรมระยะสั้นคลินิก
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เฉพาะด้าน ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละสาขา อีกทัง้ ยังต้องเวียนงาน
ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ไม่ได้ฝึกนักศึกษาประจ�ำหน่วยอย่างต่อ
เนือ่ งตลอดปีการศึกษา นอกจากปัจจัยด้านการเวียนงานแล้ว
วุฒกิ ารศึกษาของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ ง ก็นา่ จะมีผลต่อการประเมิน
พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงาน แต่การศึกษาก่อนหน้า
ของ Young และคณะ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ไอโอว่า สหรัฐอเมริกา กลับพบว่า วุฒิการศึกษา และการมี
ประกาศนียบัตรเฉพาะทางของเภสัชกรพี่เลี้ยง ไม่มีผลต่อ
การประเมินพฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงาน และการจัด
อันดับแหล่งฝึกที่ด14ี ซึ่งการศึกษานี้เภสัชกรพี่เลี้ยงหน่วยฝึก
สารสนเทศทางยาได้คะแนนประเมินพฤติกรรมการสอนมาก
ที่สุดในทุกด้านเมื่อเทียบกับหน่วยฝึกอื่น และหากพิจารณา
เภสัชกรพี่เลี้ยงในหน่วยฝึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอกรายบุคคล พบว่า มีพี่เลี้ยงวุฒิปริญญาตรีบางคนที่ได้
คะแนนประเมินพฤติกรรมการสอนในทุกหมวดค�ำถามไม่ตา่ ง
จากกลุ่มที่มีพี่เลี้ยงคนเดียวหรือ 2 ราย ในขณะที่บางคนได้
คะแนนน้อยที่สุดในทุกหมวดค�ำถาม ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า
พฤติกรรมการสอนของพี่เลี้ยงขึ้นอยู่กับความใส่ใจ และการ
ให้ความส�ำคัญกับการสอนนักศึกษาฝึกงานของแต่ละบุคคล
ด้วย
การศึ ก ษานี้ แ ม้ ท� ำ ในแหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
เภสัชกรรมแห่งเดียว แต่เป็นแหล่งฝึกในขนาดโรงพยาบาล
ทัว่ ไป มีความหลากหลายของนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์
หลายมหาวิทยาลัย ซึง่ ได้รบั การยอมรับ และผ่านการประเมิน
ให้ เ ป็ น แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม จากคณะ
เภสัชศาสตร์ทกุ มหาวิทยาลัยทีม่ าท�ำการนิเทศส�ำรวจ อย่างไร
ก็ตาม หากสามารถขยายการศึกษาไปสูแ่ หล่งฝึกหลากหลาย
แห่ง หลากหลายขนาดโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ผลการศึกษา
ทีไ่ ด้อาจน�ำมาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

สรุป

จ�ำนวนเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งทีม่ ากขึน้ มีผลต่อคะแนนประเมิน
พฤติกรรมการสอนนักศึกษาฝึกงานของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งทีด่ อ้ ย
กว่าการมีเภสัชกรพี่เลี้ยงคนเดียวหรือสองคน อย่างไรก็ตาม
ข้อจ�ำกัดของเภสัชกรพีเ่ ลีย้ งประจ�ำแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
เภสัชกรรมโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เกิดจากภาระงานประจ�ำ
ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการอภิปรายกรณีศึกษารายวันกับ
นักศึกษาฝึกงาน

Srinagarind Med J 2018; 33(6)

539

ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน

Evaluation of Preceptor Teaching Behaviors in Pharmacy Professional

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ภญ.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์ กลุ่มงาน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ภก.พีร
วั ฒ น์ จิ น าทองไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการศึกษาครั้งนี้จนส�ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี Dr. Michael Katz, Professor จาก The
College of Pharmacy’s Department of Pharmacy Practice
and Science, University of Arizona และ ผศ.(พิเศษ)
ภญ.อาภรณ์ จตุ ร ภั ท รวงศ์ หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานเภสั ช กรรม
โรงพยาบาลวารินช�ำราบ

5. Hamilton J, Stevens G, Girdler S. Becoming a Mentor: The
Impact of Training and the Experience of Mentoring University
Students on the Autism Spectrum. PLoS One. 2016; 11:
e0153204.
6. Hawkins A, Jones K, Stanton A. A mentorship programme
for final-year students. Clin Teach. 2014; 11: 345-9.
7. Raub JN, Thurston TM, Fiorvento AD, Mynatt RP, Wilson SS.
Implementation and outcomes of a pharmacy residency
mentorship program. Am J Health Syst Pharm. 2015; 72:
S1-5.
8. Smith SM. Determining Sample Size: How to Ensure You Get
the Correct Sample Size [Internet]. 2013 [cited January 10,
2018]. Available from: https://www.ndsu.edu/gdc/wp-content/
pdf/Determining-Sample-Size.pdf
9. Sonthisombat P. Pharmacy Student and Preceptor Perceptions
of PreceptorTeaching Behaviors. Am J Pharm Educ 2008;
72: 110.
10. คณะอนุ ก รรมการ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ภาคบั ง คั บ
ศู น ย์ ป ระสานงานการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(ศ.ศ.ภ.ท.) 16 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 2560.
11. Huang WY, Monteiro FM. Teaching behaviors used
bycommunity-based preceptors for a family and community
medicineclerkship. Fam Med. 2000; 32: 678-80.
12. Vos SS, Trewet CB. A Comprehensive Approach to Preceptor
Development. Am J Pharm Educ 2012; 76: 47.
13. McClendon KS, Malinowski SS, Pitcock JJ, Brown MA, Davis CS,
Sherman JJ, et al. A Multipreceptor Approach to Ambulatory
Care Topic Discussions. Am J Pharm Educ 2014; 78: 77.
14. Young S, Vos SS, Cantrell M, Shaw R. Factors Associated
With Students’ Perception of Preceptor Excellence. Am J
Pharm Educ 2014; 78: 53.

เอกสารอ้างอิง

1. สภาเภสัชกรรม. เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม [อินเตอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมือ่ วันที่ 18
มีนาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.pharmacycouncil.
org/index.php?option= content _detail&menuid=68&itemid
=456&catid=0
2. ผกามาศ ไมตรีมิตร, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, ณัฏฐิญา ค้าผล.
คุณลักษณะและความสามารถทีพ่ งึ ประสงค์ของเภสัชศาสตรบัณฑิต.
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 2551; 3: 121-6.
3. วสวัต ดีมาร. “ประเทศที่นักเรียนไม่กล้าถามครูผู้สอนมากที่สุด”
กับ “อันดับ ๖ ของนักเรียนไทย” [อินเตอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.gotoknow.
org/posts/493702.
4. เบญจพร ศิลารักษ์. เภสัชศาสตร์ศึกษาส�ำหรับเภสัชกรแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม (เอกสารประกอบการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช ศาสตร์ ศึ ก ษา 3 สถาบั น ภาคอี ส าน โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ) : การประเมิ น อาจารย์ ผู ้ ฝ ึ ก สอน
[อินเตอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560].
เข้าถึงได้จาก: https://drive.google.com/file/d/1BwxnngaYYslk
A0VwdxP7xESDs-lWZ1Vg/view

540

ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6)

Srinagarind Med J 2018; 33(6)

อนัญญา สองเมือง

Ananya Songmuang

ภาคผนวก 1

ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6)

Srinagarind Med J 2018; 33(6)

541

ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงาน

Evaluation of Preceptor Teaching Behaviors in Pharmacy Professional

ภาคผนวก 2

542

ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6)

Srinagarind Med J 2018; 33(6)

