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บทคัดยอ
ทันตกรรมชุมชนชุมชนปฏิบัติ เปนกระบวนวิชาบังคับที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 6 เพื่อเรียนรูการ
ปฏิบัติงานในชุมชนภายใตแนวคิดการสงเสริมสุขภาพแนวใหม ซึ่งที่ผานมายังไมมีการประเมินผลการจัดการเรียนรูอยาง
เปนระบบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อเรียนรูประสบการณที่นักศึกษาไดรับภายหลั งจากการฝก
ปฏิบัติงาน และประเมินผลที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอน โดยเปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผานเรื่องเลาที่
นักศึกษาเห็นวามีความสําคัญตอชีวิตซึ่งเรียนรูผานการฝกปฏิบัติงาน (critical incident technique) โดยรวบรวมตั้งแตป
การศึกษา 2553-2555 จํานวน 255 เรื่อง ทําการจัดหมวดหมูและวิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
และประเด็นสําคัญ (thematic analysis) จากการศึกษาพบวาการจัดประสบการณการเรียนรูของกระบวนวิชาทันตกรรม
ชุมชนปฏิบัติไมเพียงแตไดบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรเทานั้น ที่สําคัญยังพบวานักศึกษา
มีเขาใจ “อยางลึกซึ้ง” (deep understanding) ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทันตแพทยที่ทํางานในชุมชน นอกจากนี้ยังได
สะทอนวากระบวนวิชานี้ไดเอื้อโอกาสใหนักศึกษาไดใชชีวิตสัมพันธกับผูคนที่แตกตางหลากหลาย สงผลใหนักศึกษามี
ทัศนะตอโลกและชีวิตที่กวางขวางขึ้นและไดมีโอกาสทบทวนและพิจารณาดานในตัวตนของตนเอง (introspection)
คําสําคัญ: การเรียนรูผานการปฏิบัติ การเลาเหตุการณวิกฤติที่มีความสําคัญ การสะทอนประสบการณของนักศึกษาทันต
แพทย

Abstract
Background: A Community-Based Health Promotion Course is a practical-based curriculum.
This course provided the sixth year dental students to ‘work with’ people in rural communities.
Purposes of study are to gain insight into the experiences of dental students and explore learning
outcomes and benefits students reported. It is a qualitative study. Students were assigned to write 1 or
2 specific events and conditions that were significant meanings for them. Data were collected through
255 critical documented essays of students from 2010-2012, using an action-oriented assessment
method called Critical Incident Technique (CIT). Data were analyzed by using thematic and content
analyses. As a result, students reported a broad range of outcomes and benefits. Their critical incident
essays not only showed an achievement of the curriculum objectives, but also illustrated their “deep
understanding” in everyday life of local people and community dentists. Moreover, engaging with
different groups of people provided students to widen their life perspectives and introspection.
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