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บทคัดย่อ

ทันตกรรมชุมชนชุมชนปฏิบัติ เป็นกระบวนวิชาบังคับ
ทีจ่ ดั ขึน้ ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชนั้ ปีที่ 6 เพือ่ เรียนรูก้ าร
ปฏิบัติงานในชุมชนภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพแนว
ใหม่ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
คือ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับภายหลังจาก
การฝึกปฏิบัติงาน และประเมินผลที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนการสอน โดยเป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านเรือ่ งเล่าทีน่ กั ศึกษาเห็นว่ามีความส�ำคัญต่อชีวติ ซึง่ เรียน
รู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา
2553-2555 จ�ำนวน 255 เรื่อง ท�ำการจัดหมวดหมู่และ
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นส�ำคัญ จาก
การศึกษาพบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องกระบวน
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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 actionoriented assessment method called Critical
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วิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบตั ไิ ม่เพียงแต่ได้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาทีก่ ำ� หนดไว้ ในหลักสูตรเท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญ
ยังพบว่านักศึกษามีเข้าใจ “อย่างลึกซึ้ง” ในวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนและทันตแพทย์ที่ท�ำงานในชุมชน นอกจากนี้
ยังได้สะท้อนว่ากระบวนวิชานี้ได้เอื้อโอกาสให้นักศึกษา
ได้ ใช้ชีวิตสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ส่งผลให้
นักศึกษามีทัศนะต่อโลกและชีวิตที่กว้างขวางขึ้นและได้มี
โอกาสทบทวนและพิจารณาด้านในตัวตนของตนเอง
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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.

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การเล่าเหตุการณ์
วิ ก ฤติ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ การสะท้ อ นประสบการณ์ ข อง
นักศึกษาทันตแพทย์

บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส�ำคัญกับการเรียน
รู้ผ่านประสบการณ์จริงร่วมกับการสะท้อนผลการเรียนรู้จาก
ผู้เรียนนั้นเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดย
เฉพาะในการจัดการศึกษาทางด้านการแพทย์(1,2,3,4) สาขา
วิชาทันตกรรมชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนวิชาทันตกรรม
ชุมชนปฏิบัติ (DCOP602) อันเป็นกระบวนวิชาที่จัดขึ้น
ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมการส�ำหรับ
ทันตแพทย์ผู้ที่ท�ำสัญญารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1)
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจวิถชี วี ติ ของทันตแพทย์ทที่ ำ� งานในชุมชน
2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ และ 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจแนวคิดการ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และแนวคิดอื่นที่สัมพันธ์กับการส่ง
เสริมสุขภาพผ่านการปฏิบตั จิ ริง รูปแบบกระบวนวิชาเป็นการ
จัดการศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4-5
คน นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะถูกส่งให้ไปพ�ำนักในโรงพยาบาล
ชุมชนและฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นเวลา 4-5 สัปดาห์ โดย
มีทันตแพทย์ ในพื้นที่ซึ่งได้รับการเตรียมการและแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษภาคสนามท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์สมทบช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้จัดให้
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มีการประเมินผลที่สะท้อนการเรียนรู้ที่ลึกและเป็นระบบ
การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในกระบวนวิชาดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ
คือ เพือ่ ท�ำความเข้าใจประสบการณ์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั ภายหลัง
จากการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ และเพื่อประเมินผลการเรียน
รู้ที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาผ่านเรื่องเล่าที่
นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน และเห็นว่ามีความ
ส�ำคัญต่อชีวติ (Critical Incident Technique) โดยรวบรวม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการท�ำงานกับกระบวน
การทางความคิดของผู้เรียน ซึ่งในแนวคิดของ มาซาโน และ
เคนดอล (Marzano, Kendall 2007)(5) ได้จ�ำแนกระดับ
ของกระบวนการคิดซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ
ระดับที่ 1 การดึงความรู้เดิมออกมาใช้ (retrival system)
เป็นการส่งผ่านความรู้ที่อยู่ในความทรงจ�ำเดิมที่ถาวรมาสู่
การปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้
รู้ตัวว่าก�ำลังดึงความรู้นั้นมาใช้ ระดับที่ 2 การสร้างความคิด
รวบยอด (comprehensive system) เป็นกระบวนการใน
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การเก็บและประมวลลักษณะที่ส�ำคัญของข้อมูลให้เป็นความ
ทรงจ�ำถาวรใหม่ ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ความรู้ (analysis
knowledge) เป็นการขยายความรู้ผ่านระบบของการคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผล ระดับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากความ
รู้ (knowledge utilization) เป็นการเอาความรู้นั้นออกมา
ใช้ประโยชน์เมื่อปัจเจกบุคคลนั้นๆ ต้องการท�ำงานบางอย่าง
ให้ส�ำเร็จ ระดับที่ 5 การควบคุมความรู้ (metacognative
system) เป็นกระบวนการเพื่อควบคุมการน�ำความคิดมาสู่
ปฏิบตั กิ าร ทีร่ วมตัง้ แต่การตัง้ เป้าหมาย และการก�ำกับเพือ่ ให้
เกิดความถูกต้องชัดเจน ระดับที่ 6 การคิดเชือ่ มโยงถึงตนเอง
(self system thinking) เป็นการจัดการกับทัศนะ ความเชื่อ
และอารมณ์ของปัจเจกบุคคลอย่างเชือ่ มโยง ซึง่ จะก�ำหนด แรง
บันดาลใจ และความตัง้ ใจในการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ความรูช้ ดุ นัน้
ทัง้ นีต้ วั ผูส้ อนและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนมีความส�ำคัญต่อ
ผลสัมฤทธิข์ องการเรียนรูว้ า่ ผูเ้ รียนจะบรรลุการเรียนรู้ ในระดับ
ใด หากพิจารณาในวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติแล้วจะเห็นว่า
ได้วางเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนไว้สูงกว่าเพียง
การได้รับความรู้ ดังนั้นการได้รับทราบว่าผู้เรียนประเมินว่า
ตนได้เรียนรู้อะไร ในระดับใด จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง และ
ที่ส�ำคัญต้องการข้อมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งจากผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม การประเมินการจัดการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งทันตแพทย์เกือบทั้งหมด
เป็นการใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการประเมินที่ได้รับการตั้ง
ข้อสังเกตว่าขาดการสะท้อนทัศนะด้านลึกจากนักศึกษา ส่ง
ผลให้ข้อมูลที่ใช้ ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไม่ลุ่มลึกพอ ในปัจจุบันจึงมีความสนใจในการพัฒนาวิธี
การที่จะช่วยให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการจัดการเรียนการ
สอนที่ตนเองได้รับ ที่เป็นการประเมินผลด้วยการวิเคราะห์
จากเรือ่ งราวหรือบทเรียนทีแ่ ต่ละคนได้รบั อันเป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพ ในงานวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษาก็พบว่าการ
ประเมินการจัดการศึกษาโดยให้นกั ศึกษาเขียนสิง่ ทีต่ นได้เรียน
รู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นวิธีการที่มีความส�ำคัญ และเป็น
ทักษะที่ผู้สอนควรจะช่วยพัฒนาให้กับนักศึกษาของตน(6)
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ชีวิตการท�ำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้มีโอกาส
ถกเถียง ตรวจสอบ กับความรู้นามธรรมที่ตนได้รับจากภาค
ทฤษฎี แล้วก่อรูปเป็นความรู้ “ของตนเอง” ดังนั้นความรู้ชุด
นีจ้ งึ ยืดหยุน่ ไม่ตายตัว และมีความจ�ำเพาะ สอดคล้องกับโลก
ทัศน์และประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคน (Billets
2010:12) ส�ำหรับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในกลุ่มวิชาชีพ
(professional) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนความเข้าใจและ
การปฏิบัติการจากชุมชนของคนที่ท�ำงานในวิชาชีพนั้น เช่น
ในกลุ่มแพทย์เกิดเรียนรู้จากแพทย์คนอื่นๆ ว่าท�ำงานแบบ
ใดจึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและได้รับความไว้
วางใจจากสังคมไปพร้อมกัน การเรียนรูจ้ ากคนท�ำงานในกลุม่
เดียวกันนีย้ งั มีคณ
ุ ปู การ 2 ประการคือ ในภาพกว้างนัน้ เป็นการ
พัฒนาในเชิงปฏิบัติการของความรู้ด้านทฤษฏี นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่จะต่อรองและหาดุล
ภาพระหว่างการปฏิบตั กิ ารจริงกับการคงไว้ซงึ่ อุดมการณ์รว่ ม
บางอย่างของชุมชนวิชาชีพ จนในท้ายทีส่ ดุ ก่อให้เกิดการสัง่ สม
ค่านิยมร่วม (common value) และอัตลักษณ์ (identities)
ของชุมชนวิชาชีพ ให้ฝังลึกในตัวของคนๆ นั้น(1)

การสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection)

ความสามารถในการสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับความสนใจอย่างมากในแง่
มุมที่เป็นการช่วยให้ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ ได้
มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์และทบทวนการท�ำงานของตนเอง
อย่างลุ่มลึก ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุชัดเจนให้ การ
สะท้อนการเรียนรูเ้ ป็นหนึง่ ในข้อก�ำหนดของสมรรถนะวิชาชีพ
แพทย์ ในประเทศ รวมทั้งเป็นประเด็นที่สถาบันที่จัดการเรียน
การสอนทางด้านการแพทย์จะต้องถูกประเมินตรวจสอบ(4)
ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ ยังไม่ได้ ให้ความส�ำคัญจนมีการระบุ
อย่างชัดเจนในสมรรถนะวิชาชีพ ในเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา อย่างไรก็ตามในแง่
ของการจัดการเรียนการสอนนั้นการสะท้อนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาถือว่าเป็นประเด็นส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้การที่ผู้สอนจะ
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
ช่วยให้ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่
(Learning Through Practice)
นั้น จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าการสะท้อนการเรียนรู้มิใช่เพียง
ความสนใจใน “การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ” ได้รับการให้ กระบวนการคิดเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการสะท้อนการเรียนรู้
ความส�ำคัญเนือ่ งด้วยเป็นการพัฒนาผูเ้ รียนผ่านประสบการณ์ ในมิติของอารมณ์ความรู้สึก ที่ส�ำคัญ การเรียนรู้ประการหลัง
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นีต้ า่ งหากทีเ่ ป็นกุญแจส�ำคัญและมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล ดังนัน้ การศึกษาด้านการแพทย์จงึ ให้ความส�ำคัญ
กับผู้สอนที่ต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนการเรียนรู้ของ
ตนทั้งในมิติของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก(7)
การสะท้อนการเรียนรู้ถูกน�ำไปใช้ทั้งในระหว่างที่ก�ำลัง
ท�ำการเรียนการสอน (reflection-in-action) หรือหลังจาก
จบการเรียนการสอน (reflection-on-action) หรือใช้ทั้ง
2 วิธีร่วมกัน(8) นอกเหนือจากมิติของการประเมินการเรียน
การสอนแล้ว ความส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการสะท้อน
การเรียนรู้ก็คือ การท�ำหน้าที่สร้างจริยธรรมภายในตัวตน
หรือช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในการควบคุมตนเอง (self
regulation) ทั้งนี้เพราะวิธีการนี้จะสร้างเงื่อนไขให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสทบทวนตนเองหลังจากได้ประยุกต์ ใช้ความรู้ และ
ทักษะฝีมือ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับตัวเข้าสู่วิชาชีพ และการ
ตระหนักในคุณค่า และอุดมการณ์ของความเป็นวิชาชีพ(9)
ความคาดหวังในการสะท้อนการเรียนรู้ที่ทั้งเป็นการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนอย่างลึกซึ้งและการช่วยกระตุ้นการ
ทบทวนเชิงจริยธรรมดังกล่าว ท�ำให้วิธีการที่นิยมใช้กันมา
ตั้งแต่ดั้งเดิม ด้วยการตั้งค�ำถามปลายปิดให้ผู้เรียนสะท้อน
การเรียนรู้ของตนมีข้อจ�ำกัด แม้ว่าจะเป็นการประเมินที่ง่าย
และสะดวก ให้ภาพรวมกว้างๆ แต่ก็ไม่ได้ ให้ความส�ำคัญกับ
ประสบการณ์ที่จ�ำเพาะของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้เพราะไม่เปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้สะท้อนการเรียนรู้ ในทัศนะและการให้ความ
หมายของตนเอง ดังนัน้ การประเมินการเรียนการสอนปัจจุบนั
จึงมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสะท้อนประสบการณ์ของตนได้อย่างลึกซึ้ง

การเล่าเหตุการณ์วิกฤติที่มีความส�ำคัญ
(Critical Incident Technique)

ในขณะที่ในแวดวงการศึกษามีความสนใจในประเด็น
ที่จะช่วยให้ผู้สอน ได้มีเครื่องมือและวิธีการในการช่วยให้ผู้
เรียนมีทักษะในการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา(7) การเขียนเรื่องราวกึ่งวิเคราะห์
เกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤติที่มีความส�ำคัญในทัศนะของบุคคล
(Critical incident analysis) เป็นวิธก
ี ารทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
อย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาทีเ่ ป็นการเรียนรูผ้ า่ น
การปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พราะโดยพืน้ ฐานแล้วผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการสะท้อน
ประสบการณ์ของตนอย่างเต็มใจจะมีจุดเริ่มต้นจากการที่ตน

CM Dent J Vol. 35 No. 1 January-June 2014

ต้องตอบสนองต่อประสบการณ์ท่ีเร้าความรู้สึก เร้าประเด็น
ของจริยธรรม หรือ ถูกท�ำให้ตั้งค�ำถามกับความรู้ที่ตนเองได้
รับ หลายครัง้ เป็นเหตุการณ์ทสี่ ร้างความล�ำบากใจและกระตุน้
ให้ต้องหาค�ำตอบจากความรู้ชุดอื่น จากความเชื่อ หรือ ญาณ
ทัศนะแบบอื่น(9) มากไปกว่านั้นข้อเขียนดังกล่าวยังสะท้อน
ให้เห็นการเรียนรู้ ในระดับลึก (deep learning) อันหมายถึง
ทักษะและข้อถกเถียงในการประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการแก้ไข
ปัญหาและความรับผิดชอบของผู้เรียน(7)
การเล่ากึ่งวิเคราะห์เหตุการณ์วิกฤติที่ส�ำคัญและอยู่ใน
ความทรงจ�ำ (Critical Incident Technique) นี้เป็นการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเรื่องเล่าที่เป็นข้อเขียน โดย
ประเมินจากเหตุการณ์ที่มีการกระท�ำจริง (action-oriented
assessment method) เทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เล่าเรื่องได้ครบองค์ประกอบในทางพฤติกรรมศาสตร์ ทั้ง
ในด้านพุทธิปัญญา อารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออก ผู้
เรียนจึงถูกตัง้ เงือ่ นไขให้เสนอเรือ่ งเล่าครอบคลุมรายละเอียด
3 ประการ คือประการแรก การพรรณนาให้เห็นถึงฉากหรือ
บริบทของเหตุการณ์ ประการที่สอง เล่าให้เห็นการเผชิญ
หน้าและพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
ในเหตุการณ์นั้น และประการสุดท้าย ผลลัพธ์จากเหตุการณ์
ดังกล่าว(10)

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษานีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาผ่าน
เรือ่ งเล่าทีน่ กั ศึกษาได้เรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั งิ าน และเห็นว่า
มีความส�ำคัญต่อชีวิต (Critical Incident Technique) โดย
จะให้นักศึกษาเลือกเหตุการณ์ที่ตนเองคิดว่าได้เรียนรู้และอยู่
ในความทรงจ�ำเพียง 1 เหตุการณ์ และเขียนเรื่องเล่าโดยมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
เมื่อใด ที่ไหน 2) วัน เวลา สถานที่ บรรยากาศของเหตุการณ์
3) มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในรายละเอียด (what happen)
โดยเขียนให้เห็นว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างในเหตุการณ์นั้น ตอน
นั้นแต่ละคนก�ำลังท�ำ (action) อะไรอยู่ แต่ละคน พูด แสดง
อาการ แสดงอารมณ์ โต้เถียง หรือ ตอบโต้ อย่างไร 4) ขณะ
นั้นผู้เล่าเรื่อง “รู้สึก (feel)” อย่างไร และ “คิด (think)”
อย่างไร และแสดงออก (action) อย่างไร 5) มีผลลัพธ์หรือ
กระทบอะไรที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ 6) จาก
เหตุการณ์นนั้ ผูเ้ ล่าเรือ่ งได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างในรายละเอียด โดย
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ประเด็นที่1 เรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตน
ท�ำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2555 จาก
นั้นท�ำการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อความเป็นวิชาชีพ (Develop Personal and Profes(content analysis) และประเด็นส�ำคัญ (thematic analy- sional Growth)
ข้อเขียนของนักศึกษาในประเด็นนี้สามารถแบ่งออกได้
sis)
เป็น 2 หัวข้อย่อยคือ การเรียนรู้ศิลปะในการท�ำงานเป็นทีม
(learning the art of team working) และการเกิดทัศนะ
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ เขียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 6 ในปีการ เชิงบวกต่อการท�ำงานในชุมชน (gaining positive attitude
ศึกษา 2553 จ�ำนวน 87 เรื่อง ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 80 working in community) ทั้งนี้พบว่า ประสบการณ์ที่น�ำมา
เรือ่ ง และ ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 88 เรือ่ ง รวมทัง้ สิน้ 255 สู่การเรียนรู้ดังกล่าวมีทั้งประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบ
การเรียนรู้ศิลปะในการท�ำงานเป็นทีม (Learning the
เรือ่ ง พบว่านักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
ในหลายแง่มมุ ทีม่ ากกว่าแง่มมุ ทางวิชาการ โดยสามารถแบ่ง Art of Team Working)
จากการที่หลักสูตรก�ำหนดให้นักศึกษาต้องพักอาศัย
การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับออกได้เป็น 4 ประเด็นส�ำคัญ คือ
1) การเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ ในการปฏิบัติ และท�ำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 3-4 คน ตลอดระยะ
ตนเพื่อความเป็นวิชาชีพ 2) การเรียนรู้ที่จะเปิดทัศนะในการ เวลาประมาณ 1 เดือนในโรงพยาบาลชุมชน และถูกมอบ
มองโลกมองชีวิตให้กว้างขวางขึ้น 3) การเรียนรู้และท�ำความ หมายประเด็นการท�ำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยมีบุคลากร
เข้าใจตัวตนด้านใน และ 4) การได้ท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมงาน
ในแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและแนวคิดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ การปรับตัวในการท�ำงานกับผูค้ นทัง้ หมดจึงเป็นประสบการณ์
มีขอ้ สังเกตว่า นักศึกษาทุกปีการศึกษาเลือกน�ำเสนอประเด็น ที่ต่างไปจากเงื่อนไขชีวิตเดิม เงื่อนไขกึ่งบังคับนี้เองที่ก่อให้
แรกสูงสุด ถึงประมาณ 1 ใน 3 รองลงมาคือประเด็นที่ 2 และ เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะต้องท�ำงานเป็นทีม อาจเป็นการระมัดระวัง
3 ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน ส่วนประเด็นสุดท้ายนักศึกษาเลือก ที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งด้วยการปรับท่าทีของตนเอง การ
ที่จะกล่าวถึงน้อยกว่าประเด็นข้างต้นทั้งหมดอย่างมาก (ดัง ลดการเอาตนเองเป็นใหญ่ การเรียนรู้ที่จะเข้าใจบุคลิกภาพ
ของคนในทีม รวมทั้งเรียนรู้การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิด
แสดงในตารางที่ 1)
หากพิจารณาแต่ละประเด็นในรายละเอียดจากข้อเขียน ขึ้น นักศึกษาได้สะท้อนว่า
“การท�ำงานเป็นทีมกับเพือ่ นท�ำให้ได้เรียนรูว้ า่ การท�ำงาน
ที่สะท้อนโดยนักศึกษา (ตารางที่ 2) จะเห็นว่านักศึกษาได้รับ
นัน้ เราต้องเจอคนหลายประเภท เราต้องเข้าใจถึงลักษณะนิสยั
การเรียนรู้ที่ลุ่มลึก (deep learning) ดังต่อไปนี้
ของคนที่เราท�ำงานด้วย ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่เราท�ำงาน
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นส�ำคัญ (theme) ที่นักศึกษาได้เรียน การที่เราจะรั้น หรือมั่นใจในตนเอง โดยไม่ฟังเสียงคนรอบ
รู้จากการฝึกภาคสนามแยกตามปีการศึกษา
ข้างนัน้ จะท�ำให้การท�ำงานเป็นไปอย่างยากล�ำบาก...เราจึงควร
2553 (เรื่อง) 2554 (เรื่อง) 2555 (เรื่อง)
ประเด็นส�ำคัญ (Theme)
(รวม 87 เรื่อง) (รวม 80 เรื่อง) (รวม 88 เรื่อง) ศึกษาลักษณะของคนทีเ่ ราท�ำงาน รวมทัง้ ส�ำรวจตัวเราว่าเป็น
อย่างไร เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ท�ำงานกับคนรอบข้างได้อย่าง
การอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น และ
ปฏิบัติตนเพื่อความเป็น
32
32
31
เป็นสุข สุขทั้งตัวเราเอง สุขทั้งคนที่เราท�ำงานด้วย”
วิชาชีพ
“เข้าใจมุมมองของผู้อื่น เปิดใจกว้าง ได้รู้จักการท�ำงาน
เปิดทัศนะในการมองโลก
27
20
25
และระดมความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลร่วมกับผู้อื่น”
มองชีวิตให้กว้างขวางขึ้น
“การท�ำงานกับคนที่มีความคิดหลากหลายย่อมมีความ
เรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
22
17
21
ตัวตนด้านใน
ขัดแย้งกันเป็นธรรมดา ควรมีเหตุผลอย่าให้อารมณ์ครอบง�ำ”
ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
นอกจากประสบการณ์ตรงแล้วนักศึกษายังได้เรียนรูก้ าร
ในแนวคิดการส่งเสริมสุข
6
11
11
ท�ำงานเป็นทีมจากประสบการณ์โดยอ้อมของทันตแพทย์หรือ
ภาพและแนวคิดอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ข้อง
บุคคลากรอื่น
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ตารางที่ 2 แสดงประเด็นส�ำคัญและหัวข้อพร้อมรายละเอียดจากข้อเขียนที่สะท้อนจากนักศึกษาในภาพรวม ตั้งแต่ปีการศึกษา
2553-2555
ประเด็นส�ำคัญและหัวข้อ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนเพื่อความเป็นวิชาชีพ
• เรียนรู้ศิลปะในการท�ำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
• ทัศนะเชิงบวกต่อการท�ำงานในชุมชน

เปิดกว้างทัศนะในการมองโลกมองชีวิตให้กว้างขวางขึ้น
• รับรู้โลกแห่งความเป็นจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ซับซ้อน
• ประจักษ์ถึงข้อจ�ำกัดในมุมมองของนักวิชาชีพ

เรียนรู้และท�ำความเข้าใจตัวตนด้านใน

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
และแนวคิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อเขียนของนักศึกษา
“เรียนรู้ว่าการท�ำงานในโรงพยาบาลเราควรจะท�ำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม
และไม่เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น”
“เรียนรู้ ในการเข้ากับคนในโรงพยาบาลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างจากเรา”
“เรียนรู้ ในภาคปฏิบัติจากพี่ว่า การท�ำงานด้วยใจ เป็นอย่างไร”
“รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ชาวบ้านมีความเป็นมิตร และผูกพันกับพวกเรา
แม้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเพียงแค่ 1 เดือน”
“รับรู้ว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล�้ำที่มากเกินไป ท�ำให้เห็นโลกกว้างขึ้น
เปิดมุมมอง ทัศนะต่างๆ มากขึ้น เข้าใจชีวิตมากขึ้น”
“เห็นพลังของชุมชนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา (ผู้พิการ)”
“แนวคิดที่เรา (professional) ยึดถือ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป มีมุม
มองและแนวคิดทีแ่ ตกต่างอยูใ่ นโลกนีอ้ กี มากมาย” “ได้เปิดใจ เปลีย่ นการมอง
อะไรกว้างๆ ไม่เป็นกรอบเล็กๆ
“6 ปีที่ผ่านมาอาจไม่เท่าการเรียนรู้แค่เดือนเดียวรู้จักตนเอง รู้จักและเข้าใจ
ผู้อื่น”
“การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่ต่างความคิด ต่างพื้นฐาน ท�ำให้ได้ปรับเปลี่ยนมุม
มองของตนเองจากการมองปัญหาแบบเด็กๆ อะไรก็ใหญ่โตไปหมด ท�ำให้รจู้ กั
ปล่อยวาง ส�ำรวจตัวเองก่อนที่จะคาดหวัง หรือตัดสินคนอื่น”
“ได้เรียนรู้ว่า การเข้าถึงชุมชนในเชิงบวก (positive approach) แท้จริงเป็น
เรื่องที่ยาก”
“ความล้มเหลวจากการจัดกลุ่มพูดคุยกับเด็กเพื่อท�ำโครงการ ท�ำให้ทางกลุ่ม
ต้องถอยออกมามองชุมชนใหม่ เริ่มศึกษาชุมชนใหม่”

“ได้เรียนรู้จากพี่ว่า การที่จะอยู่กับผู้อื่นได้ ต้องรู้จักชีวิต
ในมุมมองของคนอื่นด้วย คิดว่านี่คือการแสดงถึงความเอาใจ
ใส่ผู้อื่นและน�ำมาซึ่งการท�ำให้ลูกน้องรัก (พี่ทันตแพทย์)”
“เรียนรูจ้ ากเจ้าหน้าทีใ่ นฝ่ายทันตสาธารณสุขว่า การเป็น
หัวหน้าที่ดีควรเป็นอย่างไร”
มี ทั ศ นะเชิ งบวกต่อ การท�ำงานในชุมชน (Gaining
Positive Attitude Working in Community)

จากเงื่อนไขในการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องพ�ำนักและใช้
ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสาขาทันต
กรรมชุมชนว่าสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักศึกษาได้
ท�ำให้นักศึกษาเกิดทัศนะเชิงบวกต่อการท�ำงานในชุมชน อัน
เป็นผลมาจากการมีประสบการณ์ตรงและอ้อมในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นในระหว่างการได้ลง
ท�ำงานจริงร่วมกับทันตแพทย์ บุคคลากรในโรงพยาบาลและ
บุคลากรสาธารณสุข ประสบการณ์โดยอ้อม ได้จากการสังเกต

การท�ำงานของบุคลากรดังกล่าว หรือจากการรับฟังเรื่องเล่า
เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของทันตแพทย์หรือบุคลากรใน
พืน้ ที่ ความประทับใจในการท�ำงานของบุคลากรดังกล่าวท�ำให้
นักศึกษาเห็นบุคคลเหล่านัน้ เสมือนเป็นต้นแบบ (role model)
ในการใช้ชีวิต นักศึกษาสะท้อนว่า
“เห็นบุคลิกภาพอบอุ่น ความใจกว้าง การแบ่งปัน การ
วางตัว การมีนำ�้ ใจ การใส่ใจกับบุคคลรอบข้างของทันตแพทย์
พี่เลี้ยง”
“ได้รู้ผ่านการปฏิบัติว่า การท�ำงานด้วยใจ เป็นอย่างไร
เห็นพีร่ กั ในงานทีท่ ำ� เต็มทีก่ บั ชุมชน แทรกตัวอยูใ่ นชุมชนโดย
ไม่แปลกแยก”
“เห็นการใช้ชีวิตอย่างสมดุลของทันตแพทย์พี่เลี้ยง ได้
เรียนรู้ว่าค�ำพูดไม่ได้ส�ำคัญเท่าการกระท�ำ”
“พี่มีชีวิตเรียบง่าย ไม่มีรถยนต์ พี่สอนพิเศษฟรีให้
นักเรียนมัธยมในพื้นที่ และอธิบายว่า ตลอดชีวิตการท�ำงาน
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ตัง้ แต่เริม่ บรรจุเป็นข้าราชการจนถึงทุกวันนี้ สังคมได้ ให้หลาย
สิ่งกับหมอ แล้วพี่ก็คิด เสมอว่าเราเป็นหมอจะคืนสิ่งใดให้กับ
สังคม”
“ส่วนตัวผมแล้วการที่ได้ฟังเรื่องเล่าของทันตแพทย์พี่
เลี้ยง ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวผมอย่างมาก เนื่องจากผม
ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราเข้าไปท�ำงานในโรงพยาบาลเราควร
จะท�ำตัวอย่างไร วางตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสม และไม่เป็นที่
เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น...ท�ำให้ผมได้เข้าใจสภาพการ
ท�ำงานภายในโรงพยาบาลชุมชนและเข้าใจการเข้าหาคน”
“ได้รับการดูแลที่ดีจากพี่ที่แม้ไม่เป็นทันตแพทย์พี่เลี้ยง
ถามพีว่ า่ ท�ำไมถึงดีกบั พวกเรา พีบ่ อกว่า “พีก่ ค็ ดิ ว่าพีไ่ ด้มาแบบ
ไหน พี่ก็ให้ไปแบบนั้น” หลังจากได้ยินฉันรู้สึกปลาบปลื้มใน
ประโยคนี้ บางที่คนในเมืองอาจจะคิดซับซ้อนเกินไป อาจจะ
ต้องมีเหตุผลมากมายมารองรับก่อนจะท�ำอะไรให้ ใครได้สัก
อย่างหนึง่ ทุกวันนีฉ้ นั คิดว่า การให้ ในขอบเขตทีเ่ ราให้ได้คงจะ
ท�ำให้สังคมเราดีขึ้นได้จริงๆ”
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การเห็นความเป็นจริงที่ซับซ้อนของโลกและชีวิต (Perceive Complicated ‘Real’ World Outside University)

ประสบการณ์ ในการเห็นความซับซ้อนของโลกและชีวิต
นักศึกษาสะท้อนจากทั้งการเห็นด้านลบของชีวิต ผ่านความ
ทุกข์ยากและความเหลื่อมล�้ำของสังคม และสะท้อนจากการ
มองเห็นศักยภาพด้านบวก หรือทุนทางวัฒนธรรมสังคม เช่น
ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ที่มีในชุมชน การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สาธารณะของชุมชน
“เห็นความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทย และรับรูว้ า่ สังคมไทย
มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทีม่ ากเกินไป เมือ่ ก่อนเคยเห็นแต่ในข่าว แต่
วันนี้สัมผัสความเป็นจริง ท�ำให้เห็นโลกกว้างขึ้น เปิดมุมมอง
ทัศนะต่างๆ มากขึ้น เข้าใจชีวิตมากขึ้น..”
“ได้รู้ว่าชาวบ้านกว่าจะได้เงินมา เป็นเรื่องที่ยากล�ำบาก
มาก”
“เห็นพลังของชุมชนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา
(ผู้พิการ)”
“ได้พบคนในชุมชนที่เลี้ยงดูเด็กที่ไม่ใช่ญาติเหมือนลูก
ตนเอง ผมคิดว่า ความรู้สึกดีที่คนเรามีให้กันมันยิ่งใหญ่ได้
ขนาดนีเ้ ลยเหรอ สังคมทีด่ เู ลวร้ายในทุกวันนีท้ ำ� ให้ผมต้องนึก
สงสัยทุกทีวา่ คนเราจะรักและดีตอ่ กันได้ขนาดนีเ้ ลยเหรอ แต่ก็
ยังดีที่ได้รับรู้เรื่องราวดีๆ ในสังคมที่วุ่นวาย”
“ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้ว่ามีความสุขแค่ไหนที่
ได้สัมผัสชีวิตของคนในหมู่บ้าน มิตรไมตรีที่หยิบยื่นให้ ไม่ว่า
(นักศึกษา)แวะบ้านใดก็ได้ของฝากกลับมา เชิญกินข้าวเย็น
บางบ้านเพียงเดิน ผ่านก็เดินออกมาทักทาย หยิบยืน่ ข้าวปลา
อาหารมาให้”
“ในเวทีคนื ข้อมูล เห็นความคิดชาวบ้านมีหลากหลายและ
ชาวบ้านกล้าแสดงความคิดเห็น”
การทบทวนถึงความรู้และทัศนะของวิชาชีพทันตแพทย์
ในบริบทชีวิตของคนในชุมชน (Broadening Profession-

ประเด็นที่ 2 เรียนรู้ที่จะเปิดทัศนะในการมองโลกมอง
ชีวิตให้กว้างขวางขึ้น (Widening Perspective of Life)
การได้ออกจากรัว้ มหาวิทยาลัยและสังคมเมืองไปสูส่ งั คม
ชนบท ท�ำให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์ตรงในการพบปะผูค้ น
ที่แตกต่างไปจากผู้คนที่แวดล้อมตนเองในชีวิตประจ�ำวัน ได้
สัมผัสจริงถึงชีวิต ความคิดของผู้คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ด้อยกว่าตนเอง รับรู้ความทุกข์ยากของผู้คนในชุมชน
และเห็นชีวิตและการท�ำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่แตก
ต่างกัน หรือที่นักศึกษาคนหนึ่งสะท้อนว่า “อยู่ในคณะ 6 ปี
เทียบไม่ได้กับลงชุมชน 1 เดือน” การได้สัมผัสผู้คนดังกล่าว
นี้ท�ำให้นักศึกษาเห็นความเป็นจริงของชีวิตที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย บางคนตีความเชือ่ มโยงไปถึงโครงสร้างทางสังคม
ที่ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรมในสังคมไทย ทั้งนี้สามารถแบ่ง
ประสบการณ์ทนี่ กั ศึกษาได้เรียนรู้ โดยสัมพันธ์กบั กรอบอ้างอิง
ในการมองตนเอง เป็น 2 ประการ คือหากนักศึกษามองตนเอง al’s Point of View)
ในฐานะคนคนหนึง่ ในสังคม นักศึกษาจะสะท้อนการเรียนรู้ ใน
การได้เห็นความเป็นจริงของชีวติ ชาวบ้าน ท�ำให้นกั ศึกษา
ประเด็นที่ว่าการฝึกภาคสนามครั้งนี้ท�ำให้ตนเห็นความเป็น ทบทวนแนวคิดและการท�ำงานที่ตนได้เรียนมาว่าเป็นสิ่งที่ดี
จริงที่ซับซ้อนของโลกและชีวิต แต่หากนักศึกษามองตนเอง ที่สุดว่าอาจไม่เหมาะสมและดีที่สุดในบริบทชีวิตจริง
ในฐานะทันตแพทย์ นักศึกษาจะสะท้อนว่าตนได้ทบทวนถึง
“แนวคิดที่เรา (professional) ยึดถือ อาจจะไม่ได้เป็น
ทัศนะและความรู้ของวิชาชีพทันตแพทย์ที่สามารถปฏิบัติได้ อย่างนั้นเสมอไป มีมุมมองที่แตกต่างและแนวคิดที่แตกต่าง
จริงในบริบทชีวิตของคนในชุมชน
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อยู่ในโลกนี้อีกมากมาย”
“ได้เปิดใจ เปลี่ยนการมองอะไรกว้างๆ ไม่เป็นกรอบ
เล็กๆ ที่คิดว่าอย่างนี้แหละถูก จริงๆ แล้วมันอาจจะไม่ใช่ ซึ่ง
มีอะไรมากกว่าที่เรารู้และเห็น”
ประเด็นที่ 3 การเรียนรู้และท�ำความเข้าใจตัวตนด้านใน
(Self-Exploration)

นักศึกษาในกลุม่ ทีไ่ ด้พบและเผชิญกับสถานการณ์ทแี่ ตก
ต่างอย่างสิ้นเชิงไปจากที่ตนเคยได้รับรู้และเข้าใจ เลือกน�ำ
เสนอการทบทวนมุมมองและการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง หรือ
ที่เรียกว่าการส�ำรวจว่าตัวตนของตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร
(self-exploration) บางคนคิดที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่
ในบางประเด็นของชีวิต
“ได้ท�ำกิจกรรมกับคนที่เราไม่ชอบ แต่กลับพบสิ่งดีหลัง
จากที่ได้ท�ำงานร่วม ท�ำให้เห็นอคติของตนเองที่มีต่อผู้คน ได้
เรียนรู้ว่าคนเราไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกหรือความ
คิดของเราแต่ฝ่ายเดียว”
“เห็นความตาย อุบัติเหตุหมู่ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ท�ำให้ได้ทบทวนการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมา”
“รับรู้ความเหงาของผู้สูงอายุ ผ่านเรื่องเล่าผ่านการ
สังเกตความรักความผูกพันเสมือนแม่ลูก ระหว่างผู้สูงอายุ
กับสุนขั ... จะไม่ปล่อยให้พอ่ แม่เป็นอย่างนี้ คิดว่าจะเลือกโรง
พยาบาลที่ใกล้บ้านที่สามารถดูแลพ่อแม่ได้”
“เมือ่ เห็นความไว้วางใจ มีนำ�้ ใจของชาวบ้าน กลับเห็นตัว
เองว่าอยู่ในสังคมเมืองมานานท�ำให้ไม่สนใจคนรอบข้าง”
“ตลอดการฝึกภาคสนาม ได้ ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่ต่าง
ความคิด ต่างพื้นฐาน ท�ำให้ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง
จากการมองปัญหาแบบเด็กๆ อะไรก็ ใหญ่โตไปหมด ท�ำให้
รู้จักปล่อยวาง ส�ำรวจตัวเองก่อนที่จะคาดหวัง หรือตัดสินคน
อืน่ การเรียนรูต้ ลอดการฝึกภาคสนามเป็นบทเรียนชีวติ ทีท่ ำ� ให้
รู้จักตนเองและลดความคาดหวังในผู้อื่นลง”
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มานุษยวิทยาการแพทย์ และการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นฐานใน
การท�ำงานส่งเสริมสุขภาพกับคนในสังคม มาสู่การได้ปฏิบัติ
ในพื้นที่จริงภายใต้แนวคิดดังกล่าว ท�ำให้นักศึกษาได้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งว่า แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร
นักศึกษาสะท้อนว่า
“ได้เรียนรู้ว่า การเข้าถึงชุมชนในเชิงบวก (positive
approach) แท้จริงเป็นเรื่องที่ยาก”
“ลึกซึ้งในสิ่งที่เคยเรียนมาว่า การเข้าใจคนอื่นและการ
พูดที่ถูกที่ควร ควรเริ่มจากการฟัง”
“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าไปสัมผัสชุมชนก็คือ ‘การเข้า
ถึงคน’ ในการท�ำงานส่งเสริมสุขภาพ ‘การมองแบบองค์รวม’
มีความหมายเช่นไร ค�ำทีข่ า้ พเจ้าคิดว่าเข้าถึงมากทีส่ ดุ จากการ
ลงชุมชนครั้งนี้ คือ ทัศนะคนใน-ทัศนะคนนอก (insider’s
-outsider’s points of view)”
“เรียนรู้จากความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่
ท�ำให้เขารู้สึกเกร็ง รู้สึกว่าเขาถูกประเมิน เมื่อได้ทบทวนตัว
เองจึงท�ำงานแบบใหม่โดยเข้าไปคุยแบบเป็นกันเอง ท�ำให้
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น เหมือนที่หนังสือ (ที่ภาควิชาให้
เรียนรู้ก่อนออกภาคสนาม) บอกไว้ว่า เราไม่ควรเค้นถามใน
สิง่ ทีเ่ ราอยากได้มากจนเกินไป ควรปล่อยให้คนพูดมีความสุข
ในการพูดด้วย ท�ำให้มันสมดุล”

วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการศึกษา

จากจุดเริม่ ต้นของการประเมินผลการเรียนรูข้ องกระบวน
วิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ ผ่านการเขียนเรื่องเล่า โดยใช้
เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่าเทคนิคการเล่าเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ น
ความทรงจ�ำ (Critical Incident technique) เพื่อประเมิน
ผลการจัดการเรียนการสอนในเชิงวิชาการ แต่กลับพบว่า
นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่มากกว่าวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ
ที่กระบวนวิชาตั้งไว้ โดยรวมไปถึง การเรียนรู้แง่มุมของชีวิต
ในความเป็นจริงของสังคมวัฒนธรรมไทย และการได้มโี อกาส
ส�ำรวจตัวตนของตนเอง แม้การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ในเชิงวิชาการ
ประเด็นที่ 4 การได้ท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิด ก็เป็นการได้รับความเข้าใจที่ลุ่มลึก (deep understanding)
การส่งเสริมสุขภาพและแนวคิดอื่นที่เกี่ยวข้อง (Deep Un- ซึง่ หมายถึงความรูท้ ถี่ กู ประเมิน วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เป็น
derstanding of Health Promotion and Its Related ข้อสรุปเฉพาะตนของนักศึกษา และเป็นการเรียนรูร้ ะดับสูงสุด
คือระดับที่ 6 ตามแนวคิดของ มาซาโน และ เคนดอล (Marzano,
Principle)
จากการเรี ย นการสอนเชิ ง นามธรรมในชั้ น เรี ย น ทั้ ง Kendall 2007) สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็น ความส�ำคัญอย่างยิ่งของ
เรื่องแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริงในการจัดการ

ชม. ทันตสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557

139

เรียนการสอนในสายทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ควรให้ความสนใจ โดยแท้จริงแล้วการเรียนรู้
แทบทั้งหมดของการจัดการเรียนการสอนทันตแพทยศาสตร์
เป็นการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั ิ และแต่ละบุคคลก็มขี อ้ สรุปของ
การเรียนรูท้ มี่ ลี กั ษณะเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากงานของ บริบรู ณ์
คูตระกูล (2553)(11) ที่ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทเี่ รียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั งิ านในคลินกิ ก็มี
วิธกี ารประเมินการเรียนรูข้ องตนเอง โดยนักศึกษาสามารถให้
ความหมายได้วา่ อะไรคือการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถประเมินได้ว่าตนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพียงใด และที่ส�ำคัญแม้ ในการเรียนรู้ ในสายคลินิก
นักศึกษายังได้เรียนรู้แง่มุมของจริยธรรม และเรียนรู้การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง อาจารย์ และผู้ป่วยด้วย มิใช่
เพียงเรียนรู้ทักษะฝีมือในการท�ำหัตถการเท่านั้น งานวิจัย
ในต่างประเทศของ Mofidi และคณะ (2003) ซึ่งเป็นการ
ศึกษาประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ ใน
มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกาที่ฝึกปฏิบัติงาน
คลินิกในชุมชน ในปีพ.ศ.2003 ก็บ่งชี้ความส�ำคัญของการ
เรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั งิ านจริง โดยลักษณะการจัดการเรียน
การสอนเป็นการจัดการศึกษาทีห่ มุนเวียนเป็นกลุม่ เล็กๆ โดย
หมุนเวียนทั้งในคลินิกที่ท�ำการรักษาโรคและคลินิคที่ท�ำงาน
ด้านสาธารณสุข ส�ำหรับกลุ่มหรือสถานที่ที่นักศึกษาท�ำงาน
มีทั้งในกลุ่มคนไข้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาล
ชุมชน และสถาบันที่นักศึกษาไปฝึกงาน การประเมินผลใช้วิธี
ให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อนการเรียนรู้โดยเรือ่ งเล่าทีอ่ ยูใ่ นความ
ทรงจ�ำ (Critical Incident Technique) การศึกษานี้ชี้ให้
เห็นว่า การจัดการศึกษาผ่านประสบการณ์ ในพื้นที่จริง ช่วย
ให้นักศึกษารู้สึกมั่นใจว่าตนมีภาพลักษณ์ของนักวิชาชีพ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทของตนที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตของคน
ไข้(12) จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้วา่ การจัดการศึกษาในวิชา
ทันตกรรมชุมชนปฏิบัติของสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอดคล้องกับข้อ
เสนอของ Kay (2007) (13) ทีว่ า่ ในทิศทางทีก่ ารจัดการศึกษา
ทางการแพทย์วางอยู่บนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์และการยึดเอาการเรียนรู้ ในโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง
นั้น การจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
จ�ำเป็นต้องเคลือ่ นไปในแง่มมุ ของทันตแพทยศาสตร์เพือ่ ชุมชน
(Dentistry for the community) ทั้งนี้เพราะการเข้าไป
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เรียนรู้ ในชุมชนจะเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้นักศึกษาเอาตัวเข้าไป
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนในชุมชนโดยตรงและก่อให้เกิดความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) และความรับผิด
ชอบต่อวิชาชีพของตนเอง (Professional responsibility)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขอบเขตของการศึกษานี้ให้
ความสนใจหลักกับทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนจึงมิได้เก็บข้อมูลในส่วนของชุมชนและหน่วยงานหรือ
อาจารย์ภาคสนามซึ่งควรที่จะได้มีการศึกษาต่อไป

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบตั ิ ไม่เพียงแต่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรทัง้ 3 ประการ คือ
นักศึกษาเข้าใจวิถชี วี ติ ของทันตแพทย์ทที่ ำ� งานในชุมชน เข้าใจ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ และ เข้าใจแนวคิด
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และแนวคิดอื่นที่สัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมสุขภาพเท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญนักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั จิ ริงในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชน
ปฏิบัตินั้น ท�ำให้นักศึกษาก้าวข้ามการเข้าใจภาคทฤษฎีอย่าง
ผิวเผิน (superficial learning) มาเป็น “การเข้าใจอย่างลึก
ซึง้ ” (deep understanding) เกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน
และทันตแพทย์ที่ท�ำงานในชุมชน นอกจากนี้ยังได้สะท้อนว่า
กระบวนวิชานี้ได้เอื้อโอกาสให้นักศึกษาได้ ใช้ชีวิตสัมพันธ์กับ
ผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนะต่อโลก
และชีวติ ทีก่ ว้างขวางขึน้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
ในชุมชน และได้มีโอกาสทบทวนและพิจารณาด้านในตัวตน
ของตนเอง (introspection) ทั้งนี้ประเด็นที่นักศึกษาเลือก
ให้ความส�ำคัญสูงสุดตามล�ำดับคือ 1) การเรียนรู้ ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ ในการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นวิชาชีพ
2) การเรียนรู้ที่จะเปิดทัศนะในการมองโลกมองชีวิตให้กว้าง
ขวางขึ้น 3) การเรียนรู้และท�ำความเข้าใจตัวตนด้านใน และ
4) การได้ท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการส่งเสริมสุข
ภาพและแนวคิดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั พบว่าการประเมิน
ผลการจัดการเรียนการสอนจ�ำเป็นที่ต้องให้ความส�ำคัญกับ
วิธีการเชิงคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสน�ำเสนอสิ่งที่
ตนได้เรียนรู้โดยไม่ถูกตีกรอบด้วยประเด็นค�ำถามแบบปลาย
ปิด และพบว่ามีความจ�ำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคที่
ช่วยให้นักศึกษาสามารถสะท้อน หรือถ่ายทอดประสบการณ์
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และการเรียนรู้ที่ตนเองได้รับ โดยเครื่องมือดังกล่าวควรช่วย
ให้นักศึกษาสามารถสะท้อนการเรียนการสอนแบบวิเคราะห์
(reflective analysis) และ สะท้อนทุกมิตข
ิ องการเรียนรู้ ทัง้
ด้านพุทธิปัญญา อารมณ์ความรู้สึก และด้านการแสดงออก
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนทันตแพทยศาสตร์ศกึ ษาจึงควร
ให้ความสนใจกับการช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีทักษะใน
การประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ และ
การศึกษานี้พบว่าเครื่องมือที่เรียกว่า การสะท้อนเหตุการณ์
ส�ำคัญที่อยู่ในความทรงจ�ำ (Critical Incident Technique)
มีความเหมาะสมในการช่วยให้นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งที่เกิด
ขึ้นและการเรียนรู้ที่ได้รับได้อย่างดียิ่ง โดยพบว่าเครื่องมือดัง
กล่าวจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้หรือเหตุการณ์
ที่นักศึกษาต้องเผชิญจะต้องต่างจากเหตุการณ์ ในชีวิตประจ�ำ
วันอย่างสิ้นเชิง
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