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บทคัดย่อ

กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติเป็นกระบวนวิชา
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและทันตแพทย์
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และทีส่ ำ� คัญเน้นให้นกั ศึกษา
ได้ เ รี ย นรู ้ ก ารท�ำงานกับ ชุม ชน โดยสัมพันธ์กับแนวคิด
การส่งเสริมสุขภาพ อันก้าวพ้นไปจากความคุ้นเคยและ
ประสบการณ์เดิมของทันตแพทย์ที่มีต้นทุนเพียงการดูแล
ช่องปาก งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย
และเงือ่ นไขทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจของทันตแพทย์ดงั กล่าว โดย
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Abstract
The purposes of this qualitative study was to
understand factors and conditions related to community dentists’ motivation for involving in the
Community Dentistry Practice Course. Twenty-one
community dentists who have been participated in
this course were purposively selected. The research
was conducted between May to September 2013.
Data was firstly collected by using In-depth interview in dentists and all academic personnel who

Sasitorn Chaiprasitti
Assistant Professor, Dr., Department of Family and
Community Dentistry, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
E-mail: chsasitorn@hotmail.com

ชม. ทันตสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2562

ท�ำการศึกษาในทันตแพทย์ทเี่ ข้าร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 21 คน และ
ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน การศึกษาครั้ง
นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ที่ริเริ่มหลักสูตรในส่วน
ของมหาวิทยาลัยและทันตแพทย์ที่เข้าร่วมในการเตรียม
การหลักสูตร จากนั้นท�ำการสนทนากลุ่มกับทันตแพทย์ที่
คัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ท�ำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 5 เดือน
จากการศึกษามีขอ้ ค้นพบหลักทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ ดังนี้
1) กระบวนการจัดการในส่วนของฝ่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ยืดหยุ่นและใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ มี
ความส�ำคัญต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ของ
ทันตแพทย์ ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น
2) แรงจูงใจส่วนบุคคลของทันตแพทย์พี่เลี้ยงที่เข้า
ร่วมในการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มาจากแรงจูงใจที่เกี่ยว
โยงกับความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน หรือทีเ่ รียกว่าแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ เช่น ความต้องการถ่ายทอดความคิดและความ
รู้ที่มาจากประสบการณ์ ในการท�ำงาน และมีบางส่วนที่เป็น
แรงจูงใจอันเกิดมาจากความรูส้ กึ ผูกพัน หรือทีเ่ รียกว่า แรง
จูงใจใฝ่สมั พันธ์ เช่น ความต้องการช่วยเหลือหรือตอบแทน
สถาบันการศึกษาที่ตนส�ำเร็จมา
3) เงือ่ นไขแวดล้อมทีผ่ ลักดันแรงจูงใจส่วนบุคคลของ
ทันตแพทย์มาสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต่อการรับนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงาน
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบตั ิ ทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน พี่เลี้ยง แรงจูงใจ

บทน�ำ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและ
ความเสียงต่อการเกิดโรคที่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สั ง คมวั ฒ นธรรมได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น อย่ า งชั ด เจน(1)
ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับ
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had participated at the beginning of this practical
course. Focus group discussion was then conducted
with community dentists who have engaged as
mentors in the course. The result was analyzed by
using content and thematic analysis.
The study indicated 3 main findings:
1) Flexible management and good interpersonal relationships between community dentists
and university lecturers are two crucial factors for
reaching achievement, especially at the beginning,
2) Internal motivation for continuing participation in this course are mainly related to achievement motive of community dentists such as need
to transfer their succeeded experiences working
in community hospitals, and partly influenced
by their affiliative motive, for example need to
express their gratitude to the former lecturers and
university,
3) Conditions related to achievement in launching out motivation are personal life conditions
of mentor and community hospitals’ policy.

Keywords: Community Dentistry Practice Course,
community dentist, mentor, motivation

ซ้อนของสังคมได้ส่งผลให้พฤติกรรมและการด�ำเนินชีวิตของ
ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เอื้อต่อการเจ็บป่วยมากขึ้น
เหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้มกี ารทบทวนการจัดการศึกษาในวิชา
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทเี่ คยเน้นเรือ่ งชีวการแพทย์ มาให้ความ
ส�ำคัญต่อการเตรียมให้นักศึกษาที่จะท�ำงานด้านสุขภาพได้มี
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ความเข้าใจในพฤติกรรมและปัจจัยที่สลับซับซ้อนดังกล่าว(2)
การจัดการศึกษาในรูปแบบนีจ้ ำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรูก้ ารด�ำเนินชีวติ จริงของ
ผูค้ น อันหมายถึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรในพื้นที่ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ถือได้วา่ การจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบนีว้ างอยูบ่ นปรัชญา
ของการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของคนท�ำงานในพื้นที่กับ
คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย และที่ส�ำคัญก็คือการให้บทบาท
ของบุคลากรในพืน้ ทีเ่ ป็นผูเ้ อือ้ อ�ำนวยให้เกิดกระบวนการเรียน
รู้ (facilitator) หรือ พี่เลี้ยง (mentor) ที่จะกระตุ้นให้ผู้
เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นบุคลากรในพื้นที่จึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่ามีการ
ศึกษาน้อยมากทีส่ นใจท�ำความเข้าใจว่าเหตุใดบุคลากรในพืน้ ที่
ซึง่ มีภาระในการท�ำงานให้กบั องค์กรของตนอยูแ่ ล้วจึงยินดีเข้า
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
จากการที่สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนในรูป
แบบดังกล่าวข้างต้น คือ การส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มละ
4-5 คน ไปเรียนรู้และปฏิบัติงานทางด้านทันตสาธารณสุขใน
พืน้ ทีจ่ ริง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชน
ปฏิบัติ (DCOP601 และ DCOP602) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีทนั ตแพทย์ทที่ ำ� งาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบและ
ดูแลในรูปแบบพี่เลี้ยง ในกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องจ�ำนวนมากกว่า 25 คน จึงเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้สาขา
วิชาฯ มีความสนใจในการศึกษาเชิงลึกเพื่อท�ำความเข้าใจ
ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อแรงจูงใจของทันตแพทย์ ในการ
เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งนี้คาด
หวังว่าผลจากการศึกษาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานในการเรียนรู้
และมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นอาจารย์
ผู้ชี้แนะนักศึกษาต่อไป
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เป็นเวลา 3 ปี เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยมี
ทันตแพทย์รนุ่ แรกทีช่ ดใช้ทนุ ในปี พ.ศ. 2531 ท�ำให้คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศไทยรับนโยบายจัดการ
ศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรเข้ารับราชการ และให้ความส�ำคัญ
กับการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทันตสาธารณสุข
ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนั้
มีการปรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ตงั้ แต่ปกี ารศึกษา 2534
โดยจัดให้มีกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ (DCOP
602) จ�ำนวน 5 หน่วยกิตขึ้นส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 โดย
มีเนื้อหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนด้วยการประยุกต์วิชาพื้นฐานทางสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพรวมทั้งแก้ ไขปัญหาทันตสาธารณสุขของประชาชน กระบวนวิชาดังกล่าวนีเ้ ริม่ ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ครั้งแรกในปี 2539
ในช่วงเวลาที่ท�ำการเตรียมปรับหลักสูตร แนวทางใน
การท�ำงานและการจัดหลักสูตรภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของสาขาวิชาทางการ
แพทย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศ
มุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างด้ า นการแพทย์
(biomedicine) เป็นหลักและผสมผสานแนวคิดทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) ที่เน้นการให้ผู้คน
ปรับพฤติกรรมตามข้อชี้แนะของบุคลากรทางการแพทย์(3)
แง่ มุ ม ที่ ข าดไปในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านโดยเฉพาะงานภาค
สนาม คือการท�ำความเข้าใจทัศนะที่เชื่อมโยงสุขภาพและ
ทันตสุขภาพกับการด�ำเนินชีวิตของผู้คนภายใต้เงื่อนไขทาง
สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความสนใจในการจัดการศึกษา
ภาคสนามที่เน้นในแง่มุมที่ขาดไป ประกอบกับขณะนั้นสาขา
วิชาทันตกรรมชุมชนมีเงือ่ นไขพิเศษทีค่ ณาจารย์จบการศึกษา
มาจากหลากหลายสาขา ทัง้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ การสือ่ สาร
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ จึงออกแบบการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ ป็นการบูรณาการศาสตร์ทงั้ หลายเหล่านัน้ เข้าด้วย
กัน ที่ส�ำคัญมีเข็มมุ่งให้กระบวนการเรียนรู้มีจุดเน้นในการ
ท�ำความเข้าใจชุมชนทีล่ กึ ซึง้ มากกว่าการเข้าไปจัดการกับผูค้ น
การจัดการเรียนการสอนวิชาชุมชนปฏิบตั สิ ำ� หรับ และชุมชนด้วยกรอบแนวคิดเดิมที่ทันตแพทย์เป็นศูนย์กลาง
ในการท�ำงาน ทั้งนี้ได้ปรับกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่เอื้อต่อ
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2525 มีนโยบายให้จัดสรร การเข้าใจสังคมวัฒนธรรมชุมชน และการเคารพชุมชน ตัง้ แต่
ทันตแพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนราชการ ในชั้นปีที่ 3 เป็นต้นมา กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
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ในชั้นปีที่ 6 นี้จึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่บูรณาการแนวคิดที่วางพื้นฐานมาก่อนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ไว้ 3 ประการคือ 1) เพือ่ ให้
นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตของทันตแพทย์ที่ท�ำงานชุมชน 2) เพื่อ
ให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ
และ/หรือ ทันตสุขภาพ และ 3) เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจ
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ตามกฏบัตรออตตาวาและ
แนวคิดอืน่ ทีส่ มั พันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพผ่านการปฏิบตั จิ ริง
โดยรูปแบบกระบวนวิชาเป็นการจัดให้นักศึกษาทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อเรียนรู้
ชีวิตของคนในชุมชนและทันตแพทย์ตลอดจนบุคลากรในโรง
พยาบาลชุมชน โดยมีทนั ตแพทย์ ในพืน้ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นอาจารย์
พิเศษภาคสนามหรืออาจารย์พี่เลี้ยงช่วยในการจัดการเรียนรู้
และมีระยะเวลาที่นักศึกษาได้ปฏิบัติการในพื้นที่ 4-5 สัปดาห์
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะได้รบั มอบหมายให้จดั กลุม่ ตามความสมัครใจ
กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อไปเรียนรู้ ใน 1 โรงพยาบาล โดยการจับ
คู่ระหว่างกลุ่มนักศึกษากับทันตแพทย์พี่เลี้ยงอยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ ในสาขาวิชาฯ ซึ่งในแต่ละปีสาขาวิชาทันตกรรม
ชุมชนต้องการพืน้ ทีห่ รือโรงพยาบาลทีจ่ ะให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั ิ
งาน ปีละ 21-24 โรงพยาบาล
สาขาวิชาฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมการทันตแพทย์
พี่ เ ลี้ ย งที่ เ ป็ น อาจารย์ ส มทบ โดยจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
ทั น ตแพทย์ พี่ เ ลี้ ย งก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
ท�ำความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ แนวคิดที่ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ มีการนิเทศ
ติดตามงานในพื้นที่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์
ประจ�ำสายนิเทศ 1 คน และทันตแพทย์อาวุโสสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีประสบการณ์ ในการรับนักศึกษา 1 คน และ
การเชิ ญ ทั น ตแพทย์ ก ลุ ่ ม ดั ง กล่ า วเข้ า รั บ ฟั ง การน� ำ เสนอ
งานของนักศึกษาทั้งหมดและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์หลังจากฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมิน
ผลการฝึกปฏิบัติงานในภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอน โดยทันตแพทย์ ในพื้นที่จะมีส่วนร่วมในการให้คะแนน
ในการฝึกปฏิบัติงานถึงร้อยละ 35
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กระท�ำการ (to be moved into action) ในกลุ่มจิตวิทยา
ที่สนใจศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ ได้ขยาย
ความว่า แรงจูงใจหมายถึง การที่บุคคลถูกขับเคลื่อนเพื่อ
ท�ำให้เกิดความคิด ความรู้สึกและกระท�ำการบางอย่าง แรง
จูงใจจึงเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นและการเติมพลังให้กับบุคคล
โดยก่อให้เกิดกระบวนการภายใน และแรงจูงใจนี้มีลักษณะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (dynamic internal process)(4-5)
การศึกษาแรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ การ
ศึกษาทีเ่ น้นการท�ำความเข้าใจแรงจูงใจในระดับปัจเจกบุคคล
และการศึกษาทีเ่ น้นท�ำความเข้าใจในภาพรวมของสาเหตุและ
เงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดแรงจูงใจในกลุ่มคน
ในการศึกษาแรงจูงใจที่เน้นกระบวนการภายในของ
บุคคล มักจะอ้างอิงถึงทฤษฎี ล�ำดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human need) ซึง่ กล่าว
ว่ามนุษย์เรามีความต้องการขั้นพื้นฐานสุดและจ�ำเป็นที่สุดคือ
อาหารและน�ำ้ เมือ่ ความจ�ำเป็นนีไ้ ด้รบั แล้ว ก็จะต้องการสิง่ ต่อ
ไปคือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เสือ้ ผ้า ความปลอดภัย และเมือ่ ความจ�ำเป็น
ทางกายภาพเหล่านี้ได้รับการตอบสนองแม้อาจไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน มนุษย์ก็จะเริ่มแสวงหาความต้องการทางสังคม คือ
การได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือกลุ่ม
ที่มีความสนใจเดียวกัน ต่อมามนุษย์จะขยับความต้องการ
ของตนเพิ่มขึ้นที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่ม (esteem by
others) จึงมักจะเห็นพฤติกรรมการแข่งขันเพื่อได้เป็นจุด
เด่น ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์
แต่เป็นความต้องการทีข่ นึ้ อยูก่ บั ผูอ้ นื่ ในล�ำดับขัน้ ทีเ่ ป็นความ
ต้องการทีส่ งู กว่านัน้ คือความต้องการทีจ่ ะเชือ่ ถือและตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง (self-esteem, self-belief) ผูท้ จี่ ะบรรลุ
ขั้นนี้จะมีมาตรฐานที่ตั้งขึ้นด้วยตนเอง วัด ตรวจสอบ และ
ควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอิสระจากการตัดสินโดยผู้อื่น ขั้น
สูงสุดของมาสโลว์คือ การบรรลุสูงสุดของความเป็นมนุษย์
(self-actualization) เป็นขั้นที่บุคคลไม่ได้ตกอยู่ภายใต้
แรงขับเพื่อที่จะพิสูจน์ตนเองทั้งจากตนเองและจากผู้อื่น ขั้น
นี้ถือเป็นเส้นทางหรืออุดมคติในการที่บุคคลใช้พัฒนาตนเอง
มากกว่าเป็นจุดสิ้นสุดในตัวมันเอง ซึ่งขั้นสูงสุดนี้มาสโลว์น�ำ
แรงจูงใจ
เสนอในช่วงบั้นปลายของชีวิตของเขา(6)
แรงจู ง ใจ (motivation) มี ค วามหมายที่ แ ปลตาม
ส�ำหรับงานที่สนใจศึกษาในภาพรวมว่าอะไรเป็นมูลเหตุ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ การได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้ ให้ปัจเจกบุคลนั้นเกิดแรงจูงใจ มุ่งให้ความส�ำคัญกับสาระ
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ส�ำคัญ 4 ประการ(4) คือ 1) คุณค่าของสิ่งล่อใจ (value of
incentive) ซึ่งเป็นการศึกษาว่าปัจเจกบุคคลนั้นให้คุณค่า
กับสิง่ ล่อใจทีม่ าจากภายนอก หรือมาจากภายใน (extrinsic/
intrinsic motivation)หรือเชื่อมโยงทั้ง 2 สิ่ง สิ่งล่อใจ
ที่มาจากภายนอกก็เช่น ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน การได้รับ
การยกย่องจากคนอื่น สิ่งล่อใจที่มาจากภายใน เช่น ความ
รู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า เป็นต้น 2) การวางเป้า
หมายเพื่อสร้างแรงจูงใจ (goal motivation) เป็นการศึกษา
กระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง และการวางแผนว่า ใน
ท่ามกลางสิ่งล่อใจทั้งภายนอกและภายในนั้น ปัจเจกบุคคลมี
การตัดสินใจในการคัดเลือกสิ่งล่อใจบางอย่าง เพื่อยกระดับ
เป็นเป้าหมายทีต่ นต้องบรรลุ อย่างไร 3) การศึกษาทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับปัจจัยที่ขัดขวางการที่จะน�ำแรงจูงใจไปกระท�ำให้
สัมฤทธิ์ผล จึงเป็นการศึกษาในรายละเอียดว่าแรงจูงใจแต่ละ
อย่างนั้น เรียกร้องเวลา การลงแรงลงพลัง และค่าใช้จ่ายของ
ปัจเจกบุคคล เพียงใด ทั้งนี้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า แรงจูงใจที่
ปัจเจกบุคคลเลือกมีแนวโน้มจะเป็นแรงจูงใจที่เรียกร้องเวลา
ความมานะพยายาม และเงินทอง น้อยที่สุด (least effort
and the economics of motivation) 4) การศึกษาเกี่ยว
กับอารมณ์ (emotion) ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสร้างแรงจูงใจที่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีพลังกระตุ้นผ่านทุกช่องทาง ทั้ง จิต กาย
ความคิด และการแสดงออก โดยสนใจว่าท�ำไมสถานการณ์
บางอย่างจึงน�ำไปสู่อารมณ์บางอย่าง ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การกระท�ำ
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังที่จะได้ข้อสรุปเพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ การจัดการเรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้
ให้ความสนใจในภาพรวมของแรงจูงใจมากกว่าการท�ำความ
เข้าใจแรงจูงใจในระดับลึกของแต่ละปัจเจกบุคคล

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลเป็น
เวลา 5 เดือน ในช่วง 1พฤษภาคม-30 กันยายน 2556 มีการ
เก็บข้อมูลใน 3 ลักษณะ คือ
1) การศึกษาจากเอกสารบันทึกในประเด็น ความเป็นมา
แนวคิดและกระบวนการจัดหลักสูตรทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
ตั้งแต่เริ่มแรก
2) สัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มวางแผน
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จัดกระบวนการเรียนรู้ จนได้รูปแบบที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน
3) สนทนากลุ่มกับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมในกระบวนการ
ฝึกภาคสนาม โดยคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงครอบคลุมผู้ที่
เข้าร่วมกระบวนการฝึกภาคสนามตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยให้มีความแตกต่างหลากหลายทั้ง
ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ บทบาทในการฝึก
ภาคสนามในช่วงที่เก็บข้อมูล (พ.ศ.2556) สถาบันการศึกษา
ที่ส�ำเร็จ (ดังรายละเอียดในตารางที่1)
4) น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการ
สนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) การวิเคราะห์หาประเด็นร่วม (thematic analysis)
และสรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อแรง
จูงใจในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทันต
กรรมชุมชนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของทันตแพทย์ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีทั้ง 2 ระดับคือ ระดับการจัดการซึ่ง
เป็นการเตรียมการในส่วนของสาขาทันตกรรมชุมชนคณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับของเงือ่ นไขและ
ปัจจัยส่วนบุคคลของทันตแพทย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ลักษณะของการบริหารหลักสูตรที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนของทันตแพทย์พี่เลี้ยง
ทันตแพทย์ทั้งหมดระบุถึงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน
โดยสามารถสรุปได้ 3 ประเด็นคือ
1.1) การจัดกระบวนการให้ทนั ตแพทย์ทจี่ ะเป็นอาจารย์
สมทบเห็นความเป็นไปได้และประโยชน์ ในการจัดการเรียนรูท้ ี่
มีชุมชนเป็นฐานให้กับนักศึกษา
แม้ว่าเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของกระบวนวิชาที่
ระบุถึงการให้นักศึกษาสามารถเข้าใจทัศนะของคนในชุมชน
เป็นมิตทิ ที่ นั ตแพทย์สว่ นใหญ่ไม่คนุ้ เคย แต่ทนั ตแพทย์พเี่ ลีย้ ง
ทั้งหมดได้ระบุว่าเงื่อนไขประการส�ำคัญที่ท�ำให้ตัดสินใจใน
การรับนักศึกษา คือ การที่ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบที่เข้าไป
ฝึกสัมภาษณ์เก็บข้อมูลคนในชุมชนโดยตรงในช่วงเริ่มต้น
จัดหลักสูตร การเข้าไปสังเกตการณ์ ในพื้นที่และสัมภาษณ์
ทันตแพทย์พี่เลี้ยงที่เคยจัดการศึกษาแบบนี้ในกลุ่มพี่เลี้ยง
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของทันตแพทย์ที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม
Table 1

Characteristics of dentists who participate in focus group discussion

ช่วงเวลาเริ่มเข้าร่วม
ในการจัดการเรียนรู้
ตั้งแต่แรกจัดการเรียนรู้
(พ.ศ.2537-2544,
อายุราชการ>20 ปี)
ช่วงกลาง
(พ.ศ. 2544-2547,
อายุราชการ 10-20 ปี)
ช่วงหลัง
(พ.ศ. 2548-2558,
อายุราชการ<10 ปี)

บทบาทในการฝึกภาคสนาม
ในช่วงที่เก็บข้อมูล  (พ.ศ.2556)

สถาบันการศึกษาที่ส�ำเร็จ

จ�ำนวน
(คน)

ดูแลนักศึกษาในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5คน)

5

ดูแลนักศึกษาในพื้นที่ (7คน)
อาจารย์ร่วมนิเทศ (3 คน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 คน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1คน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (1คน)

10

ดูแลนักศึกษาในพื้นที่ (5คน)
อาจารย์ร่วมนิเทศ (1 คน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5 คน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1คน)

6

หมายเหตุ การแบ่งช่วงเวลา มาจากแนวคิดในการฝึกงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง โดยช่วงแรกเป็นช่วงค้นหา ซึ่งเริ่มต้นจากไม่มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน จนมีรูปแบบของแนวคิดที่ยึดถือร่วมกันคือการท�ำงานส่งเสริมสุขภาพตามกฏบัติออตตาวา กลุ่มที่ 2 เป็นช่วง
เน้นการลงมือปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฏบัติออตตาวา ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่เน้นการเรียนรู้เพื่อท�ำความเข้าใจ
ทัศนะของชุมชนและท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ชุมชน สังคม อันเป็นแนวคิดพื้นฐานของการท�ำงานส่งเสริมสุข
ภาพภายใต้กฎบัติออตตาวา

ที่เข้ามาร่วมงานในช่วงหลัง ตลอดจนการจัดให้มีเวทีแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การรับนักศึกษา การจัดกระบวนการ
ดังกล่าวท�ำให้ทันตแพทย์เหล่านั้นเห็นความเป็นไปได้และ
ประโยชน์ ในการร่วมงานกับสาขาทันตกรรมชุมชน รวมทั้ง
มีความมั่นใจในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การท�ำงานของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากงานวิชาการ และ
เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ต่างไปจากสิ่งที่ตนมีความคุ้นเคย
ทันตแพทย์รุ่นบุกเบิกที่เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนใน
ช่วงเริ่มต้น เล่าว่า
“การรับนักศึกษา เรารู้สึกว่าเราได้แนวคิดใหม่ๆ ในการ
ท�ำงานชุมชน ยิง่ อาจารย์มกี ารเตรียมการก่อน เราจะรูส้ กึ ดี เรา
เริ่มเรียนรู้วิธีการท�ำงาน และรู้ว่าต้องท�ำอะไรบ้าง ได้เรียนรู้ว่า
โฟกัสกรุ๊ป (focus group discussion) ท�ำอย่างไร การเดิน
ตามบ้านท�ำอย่างไร เราได้ท�ำหมดแล้วก่อนน้องนักศึกษามา
พอเรารับน้องเราสามารถให้น้องท�ำในสิ่งที่เราเรียนรู้มา คือ
อย่างน้อยเรามีตน้ ทุนทีเ่ ราได้มาก่อน รูส้ กึ มันดี พอน้องมาจริง
เราเพียงให้มาเล่าเพิ่มว่า ที่อาจารย์สอนน้องมาเป็นอย่างไร”
ส่วนทันตแพทย์ที่เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่าง

กลาง คือเมื่อมีรูปแบบการฝึกภาคสนามค่อนข้างลงตัวแล้ว
กล่าวว่า
“การเตรียมตัวในการรับมือกับการแก้ปัญหาในระหว่าง
การฝึกปฏิบัติงาน ด้วยการมีเวทีมาแชร์กันกับรุ่นที่เคยรับมา
ก่อน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ช่วยส�ำหรับน้องทันตแพทย์
ที่มารับ (นักศึกษาฝึกงาน) ใหม่ เพราะบางทีเรามองไม่ออก
ว่าถ้าปัญหาเป็นแบบนี้ เราควรจะท�ำอย่างไร”
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับอาจารย์สมทบรุ่นหลังที่เป็นศิษย์
เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
มีความมัน่ ใจในการดูแลนักศึกษาจากประสบการณ์ตรงทีเ่ คย
ผ่านการฝึกภาคสนามในหลักสูตรนี้เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา
“ไม่ได้กังวลตั้งแต่ตอบรับเป็นอาจารย์สมทบ เพราะว่า
ตอนเป็นนักศึกษาได้ไปฝึกกับพี่เลี้ยงที่ดูแลดี ตอนนั้น (ที่เป็น
นักศึกษา) อาจารย์ไม่ได้บีบบังคับว่าเราต้องมีโครงการอะไร
พี่เขาก็ปล่อยให้นักศึกษาคิดอะไรได้หลายอย่าง เมื่อจบแล้ว
และได้รบั น้องฝึกงาน ก็ออกตัวกับน้องว่าไม่คอ่ ยมีความรูด้ า้ น
ชุมชนมาก ก็เปิดให้น้องคิดและท�ำงานเต็มที่ คิดว่าน้องคงจะ
รูม้ ากกว่า และก็จะมีทมี อาจารย์ทจี่ ะมานิเทศอยูแ่ ล้ว ในฐานะ
อาจารย์สมทบใหม่ ก็ทบทวนความรูท้ ไี่ ด้จากหนังสือทีอ่ าจารย์
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ให้มาคร่าวๆ เพื่อแนะแนวน้อง ประเมินตนเองว่าน่าจะดูแล
น้องได้ ในระดับหนึ่ง ไม่น่าจะเครียดมาก ก็เลยตอบรับเป็น
อาจารย์สมทบ”
ส�ำหรับทันตแพทย์ทเี่ ป็นอาจารย์สมทบทีจ่ บการศึกษามา
จากมหาวิทยาลัยอืน่ ซึง่ ไม่ได้เน้นการฝึกภาคสนามทีเ่ ป็นการ
ท�ำความเข้าใจชุมชนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็พบ
ว่ามีความมั่นใจจากการที่สาขาวิชาฯ จัดโอกาสให้ ได้สัมผัส
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจริงตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด โดย
เฉพาะการได้ร่วมสังเกตการณ์ ในระหว่างนิเทศงาน และการ
เข้าร่วมในช่วงการน�ำเสนองานของนักศึกษา ดังทันตแพทย์
พี่เลี้ยงท่านหนึ่งได้สะท้อนประสบการณ์ดังนี้
“จบมาปีแรกได้ร่วมติดตามพี่ทันตแพทย์และอาจารย์
สาขาวิชาฯ นิเทศงาน จากนั้นก็มาฟังการน�ำเสนองานของ
น้องๆ ที่ฝึกงานในโรงพยาบาลที่อยู่ในสายนิเทศงาน พอปี
ที่ 2 โรงพยาบาลของผมเป็นพื้นที่รวมตัวของการพูดคุยของ
นักศึกษาฝึกงานแถวนั้น ซึ่งพี่ๆ ที่ท�ำงานในละแวกดังกล่าว
และอาจารย์นิเทศงานมักพานักศึกษามารวมกัน แลกเปลี่ยน
พูดคุย ก็เหมือนได้ไปฟังอาจารย์กับน้องๆ เรื่อยๆ ก็ได้เห็น
ได้อะไรมาก่อน”
1.2) การให้ โอกาสทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สมทบมี
ส่วนร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอน
การปรึกษาหารือกับทันตแพทย์ที่จะร่วมในการจัดการ
เรียนรูเ้ ป็นเงือ่ นไขส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการเข้าร่วม
กับหลักสูตรดังกล่าวอย่างเต็มใจ ตั้งแต่การให้ทันตแพทย์ ใน
พื้นที่เป็นผู้เลือกประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายที่ตนสนใจหรือมี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะดูแล โดยอาจารย์ ในสาขาวิชาฯ วางบทบาท
ในการร่วมออกแบบการฝึกงานทีส่ ามารถตอบสนองพืน้ ทีแ่ ละ
ยังคงไว้ซงึ่ วัตถุประสงค์และหลักการทีต่ กลงไว้แต่ตน้ นอกจาก
นั้นแล้วการมอบอ�ำนาจในการให้คะแนนในระหว่างฝึกภาค
สนามเป็นหลัก ถือเป็นการให้ความส�ำคัญของการจัดการ
ศึกษาร่วมกัน
โดยความรู้สึกเชิงบวกต่อการที่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนนี้ ทันตแพทย์ที่รับเป็นอาจารย์สมทบ
สะท้อนความเห็นใน 2 ลักษณะคือ จากการเปรียบเทียบ
แนวทางที่เคยท�ำงานด้วยกันมาในอดีต หรือจากการเปรียบ
เที ย บกั บ ประสบการณ์ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ จ าก
มหาวิทยาลัยอื่น
“เมื่อก่อนตอนที่การท�ำงานเน้นเรื่องวิชาการ เวลาให้
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ความเห็นในช่วงเวทีน�ำเสนองานของนักศึกษาอาจารย์ หรือ
พี่ ๆ ทันตแพทย์ ก็จะคอมเมนต์หนัก แต่ทุกครั้งคณะท�ำการ
ปรับปรุงตลอด ท�ำให้ลดความเครียดลง ลดความแน่นลง”
“...ช่วงหลัง สาขาวิชาฯ ปรับการฝึกงานที่ไม่เน้นการท�ำ
โครงการ แต่เน้นการเรียนรู้ชุมชน...ผมแฮปปี้ (สบายใจ) ใน
การท�ำงานนะ เพราะว่าผมไม่ชอบท�ำโครงการเพราะว่ามันตอบ
อะไรไม่ได้ คือคุณจะให้เด็กมาท�ำโครงการในช่วงเวลาเดือน
ครึ่ง แล้วให้เห็นผล ผมอยู่มา 7 ปียังท�ำไม่ได้เลย มันไม่ตอบ
โจทย์ มันเหมือนเราหลอกลวงกันเอง”
“ พอมันเกิดการเปรียบเทียบกัน (ระหว่างการฝึกของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันอื่นที่เน้นโครงการ) ก็มา
นั่งพิจารณาดู เราแฮปปี้กับลักษณะงานแบบนี้กับของ ม.ช.
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ไม่ใช่เพราะเราจบม.ช. แต่คือ ความ
ชัดเจนของคอนเซ็ปต์ (แนวคิด) ตรงนี้เลยที่ท�ำให้เกิดการ
ตัดสินใจจะรับหรือไม่ มันก็เลยเป็นการตัดสินใจทีง่ า่ ย สะดวก
สบายใจทีจ่ ะท�ำงาน ถึงแม้เราท�ำไม่เสร็จแต่มนั ก็ตอ้ งมีคำ� ตอบ
ให้ได้ว่าไม่เสร็จเพราะอะไร นี่คือประเด็นที่ตัดสินใจ...”
1.3) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณาจารย์ แ ละ
ทันตแพทย์ทจี่ ะเป็นอาจารย์สมทบในรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการ
ความสัมพันธ์ที่เน้นความไม่เป็นทางการ คือ ในฐานะเพื่อน พี่
น้อง หรือคนคุ้นเคยกัน ในระหว่างคณาจารย์ซึ่งท�ำงานด้าน
วิชาการ และทันตแพทย์ ในพื้นที่ทั้งหมด นับว่ามีความส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน โดยความ
สัมพันธ์ดงั กล่าวมีมากกว่าการท�ำงานร่วมกันในกระบวนวิชานี้
แต่ยงั เป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการของคณาจารย์ที่
มีความเชียวชาญทีห่ ลากหลาย รวมถึงการเชือ่ มโยงเป็นเครือ
ข่ายการท�ำงานร่วมกันในหลายระดับ
ทันตแพทย์ทจี่ บจากสถาบันอืน่ ทีร่ ว่ มการจัดการเรียนการ
สอน ได้ ให้ความเห็นว่า
“เท่าที่รับปีแรก รู้สึกอุ่นใจกับ ม.ช. (มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) มากที่สุด คือรู้สึกว่าตนเองได้รับรู้อะไรเยอะ
ทันตแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นถ้าเขาเห็นระบบทั้งหมด
เขาน่าจะยินดีรับ ตอนนี้รู้สึกเขาจะกลัวว่า ม.ช. มันต้อง
เพอร์เฟค (สมบูรณ์แบบ) จริงๆ แล้วมันง่ายและรู้สึกว่าอุ่นใจ
กว่าที่จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยช�้ำ”
ประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกประการหนึง่ คือ พบว่าการร่วมงาน
กันอย่างยาวนานภายใต้กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
ท�ำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ โดยมีทั้งเครือข่ายระหว่าง
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อาจารย์สาขาวิชาฯ กับทันตแพทย์พี่เลี้ยง และ เครือข่าย
ระหว่างทันตแพทย์พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกับสาขาวิชาฯ ด้วยกันเอง
ในส่วนของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ
ทันตแพทย์ที่ร่วมในการจัดการเรียนการสอนนั้น พบว่าได้
พัฒนาต่อยอดเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานทันตสาธารณสุข
หลายรูปแบบ
“จริง ๆ ช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอ (ระหว่างสาขาวิชาฯ และ
ทันตแพทย์ที่รับนักศึกษา) มันน้อยมาก พอน้อง (นักศึกษา
ทันตแพทย์) รุ่นหนึ่งจบ หายไปแค่ช่วงเดียว แล้วเราก็จะ
เตรียมตัวรุ่นต่อไปละ หายไปไม่นานนะ ปีหนึ่ง 12 เดือนหาย
ไปสัก 3-4 เดือนเองนะ แล้วสายสัมพันธ์กจ็ ะเกิดขึน้ มาเรือ่ ยๆ
เริ่มยาวละ กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชน DCOP602 ท�ำให้
เราเกิดความสัมพันธ์กันมาแบบนี้ มันก็ (ต่อเนื่อง) ไปเรื่อยๆ
แล้วก็เข้ามาแทรกสอดชีวติ ประจ�ำปีเลยละ เรือ่ งความสัมพันธ์
มันท�ำให้เราไม่อยากออก (จากการรับนักศึกษาฝึกงาน) ส่วน
ตัวรูส้ กึ แบบนัน้ จริงๆ มันท�ำให้เกิดมีความสัมพันธ์ตอ่ ไปเรือ่ ยๆ”
ส�ำหรับเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทันตแพทย์พี่เลี้ยงข้ามจังหวัดนั้น เกิดขึ้นเพราะการที่ทันตแพทย์
ที่เป็นอาจารย์สมทบของสาขาวิชาฯ ซึ่งอยู่แทบทุกจังหวัด
ในภาคเหนือตอนบนและบางจังหวัดของภาคอีสาน เกือบ
ทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกับทันตแพทย์ ในเครือข่ายทันตภูธร
ท�ำให้ทนั ตแพทย์กลุม่ ดังกล่าวสามารถติดต่อประสานงานเพือ่
ขอความร่วมมือกันผ่านความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ในฐานะอาจารย์
สมทบของสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ดังความเห็นต่อไปนี้
“…คือการท�ำงานกับสาขาวิชามันจะได้ (ประโยชน์) จาก
รายทาง อย่างเช่น เวลาชมรมทันตภูธรต้องการติดต่อน้องรุ่น
นี้ๆ ต้องใช้เครือข่ายสาขาวิชาฯ ช่วยหากไม่ได้ร่วมกับเครือ
ข่ายของสาขาวิชา เราก็รู้จักกันแค่ในจังหวัด ไม่รู้จักข้าม
จังหวัด สิ่งที่ภาควิชาได้จัดกระบวนการการฝึก (ภาคสนาม)
ก็คือสายสัมพันธ์แบบนี้ คือท�ำให้เกิดเครือข่ายที่มองไม่เห็น
ในภาคเหนือ หรือข้ามไปยังภาคอีสานบางจังหวัด ถ้าไม่ใช่
กระบวนการฝึกภาคสนามจริงๆ ก็อาจจะไม่รู้จัก ไม่สนิทกับ
พี่ๆ สายอีสานที่มาอยู่ในกระบวนการ (ฝึกนักศึกษา) แบบนี้
ด้วย มันไม่ใช่แค่คุณค่าของการให้น้องนักศึกษาอย่างเดียว
มันคือมีคอนเนคชั่นส่วนนี้โดยเกิดจากกระบวนวิชาฝึกภาค
สนาม”
2) เงือ่ นไขและปัจจัยส่วนบุคคลของทันตแพทย์ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดการ
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เรียนการสอนในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
นอกจากปั จ จั ย ในระดั บ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
ของคณะทันตแพทย์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมและด�ำรงอยู่ของ
ทันตแพทย์พี่เลี้ยงแล้ว ยังมีปัจจัยส่วนบุคคลและเงื่อนไข
แวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจของทันตแพทย์ ในการเข้าร่วม
เป็นอาจารย์สมทบในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
2.1) แรงจูงใจภายในส่วนบุคคลที่ท�ำให้ทันตแพทย์เข้า
ร่วมในการเป็นอาจารย์สมทบ
พบว่ า แรงจู ง ใจของตั ว ทั น ตแพทย์ เ องที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
อาจารย์สมทบมีทั้งการตอบสนองความรู้สึกส่วนตน เช่น
ความต้องการช่วยเหลือคณะทันตแพทยศาสตร์ การได้มี
โอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ของตน เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังเป็นแรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการใช้ โอกาสนี้ในการ
พัฒนาองค์กร
รายละเอียดของแรงจูงใจภายในส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้
2.1.1) ความต้องการช่วยเหลือตอบแทนคณะทันตแพทย์
และ/หรืออาจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
ทันตแพทย์ที่เข้ามาร่วมในฐานะอาจารย์สมทบที่มีแรง
จูงใจจากความรู้สึกส่วนบุคคล ที่ต้องการช่วยเหลือ หรือ
ตอบแทนคณะทันตแพทย์ และอาจารย์ ในสาขาทันตกรรม
ชุมชน ได้ถ่ายทอดดังต่อไปนี้
“รู้สึกอยากตอบแทนคณะที่ท�ำให้จบออกมาเป็นทันตแพทย์ที่สมบูรณ์ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน”
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่มีครู
ไม่มีคนแนะแนว พอรับน้องฝึกงานก็เลยอยากตั้งใจเป็นครูที่
ดี อยากแนะน�ำน้อง อยากแชร์เรื่องส่วนตัวให้เป็นบทเรียนแก่
น้อง”
“(ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา) เวลาท�ำงานกับภาคชุมชน
รู้สึกถูกจริตกัน เวลาพูดคุยก็พูดเป็นภาษาเดียวกัน เลยอยาก
ท�ำงานร่วมกันกับภาควิชาด้วยการรับนักศึกษาฝึกงานอีกครัง้ ”
โดยมีข้อสังเกตว่า ทันตแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี (ประมาณ
ก่อนปี พ.ศ 2540) จะมีแรงจูงใจจากความผูกพันกับสถาบัน
ส่วนทันตแพทย์ที่จบการศึกษาในระหว่าง 10-20 ปี (ช่วงปี
พ.ศ.2541 ถึง 2548) มีแนวโน้มเป็นอาจารย์สมทบด้วยความ
สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
2.1.2) การตอบสนองความรู้สึกท้าทายในการจัดการ
ศึกษาให้กับนักศึกษาทันตแพทย์เชียงใหม่
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แรงจูงใจนี้เกิดขึ้นในทันตแพทย์กลุ่มที่จบการศึกษามา
จากต่างสถาบัน ทั้งนี้เพราะได้รับข้อมูลส่งต่อกันว่า กระบวน
การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของสาขาทันตกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเข้มข้น จึงอยาก
มีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนบ้าง
“รู้สึกว่าการรับนักศึกษาฝึกงาน จากสาขาวิชาฯ เป็น
ความยาก ท้าทาย ต้องใช้ความสามารถเชิงวิชาการและการ
ท�ำงานชุมชนสูง แต่เห็นเพือ่ นๆ รุน่ เดียวกันก็ยงั รับน้องฝึกงาน
ได้ จึงอยากใช้ความสามารถของตัวเองในการลองรับนักศึกษา
ฝึกงานดู”
“เคยฟังมาว่า ชุมชน ม.ช. (สาขาทันตกรรมชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นี่สุดยอด ระดับต�ำนาน อยากเห็นว่า
มันเป็นยังไง พออาจารย์ชวนมารับนักศึกษาจึงมาร่วม”
2.1.3) ความต้องการถ่ายทอดความคิดและความรู้ที่มา
จากประสบการณ์ ในการท�ำงาน
ทันตแพทย์ ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์ ในการท�ำงานในพืน้ ที่
ทั้งจบมาใหม่ หรือจบมานาน ให้ความเห็นว่า การเข้าร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ ในวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติเป็นโอกาสที่
จะให้ทงั้ ตนและเพือ่ นร่วมงานได้ถา่ ยทอดความคิดความรูจ้ าก
การท�ำงานให้กับทันตแพทย์รุ่นหลัง
“รู้สึกว่าพี่เลี้ยง (ทีมทันตบุคลากร) ในพื้นที่มีความเก่ง
ในการท�ำงานชุมชนมาก อยากให้นอ้ งนักศึกษาได้มโี อกาสมา
เรียนรู้กับคนเหล่านี้”
“คือค่อนข้างมีความสุขกับการท�ำงานในโรงพยาบาล
ชุมชน ด้วยการมีแนวความคิดที่ได้รับมาจากสาขาวิชาชุมชน
แล้วเราก็อยากให้น้องรุ่นหลังๆ ได้เหมือนกับที่เราได้รับมา
จากรุน่ ก่อนๆ คิดว่ากระบวนการแบบนีม้ นั ดี มันมีอะไรให้มอง
มากกว่าท�ำฟัน”
2.1.4) ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับเกียรติ
ทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สมทบบางส่วนให้ความเห็น
ว่าการที่ตนรับนักศึกษาทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องก็เพราะรู้สึก
ว่าตนเองได้ท�ำหน้าที่ให้ โอกาสกับนักศึกษาในการค้นพบ
ตนเอง ได้เติมเต็มในส่วนที่เป็นมิติด้านจิตใจ จิตวิญญาณ
ของนักศึกษา ซึ่งการท�ำหน้าที่ดังกล่าวท�ำให้รู้สึกถึงการมี
คุณค่าของตนเอง ซึ่งบางคนใช้ค�ำว่า ตนได้ “เติบโตงอกงาม
ด้านใน” หรือได้รับ“ความรู้สึกดีๆ”
“ในการรับนักศึกษา เราพยายามจะเข้าใจน้อง และจะเติม
เต็มในส่วนทีน่ อ้ งไปไม่ถงึ เราจะช่วย ในขณะเดียวกันเราจะเอา
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ความที่เป็นตัวเราใส่ไปให้เขา คิดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ท�ำให้เรา
งอกงาม”
“มีน้องในกลุ่มที่ก�ำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะลาออก
หรืออยูโ่ รงพยาบาลชุมชน แต่พอเขามาอยูก่ บั เราเขาก็ได้เรียน
รู้ และได้เห็นสิง่ ทีเ่ ขาไม่รจู้ กั จนท้ายทีส่ ดุ เขาก็ตดั สินใจทีจ่ ะอยู่
โรงพยาบาลชุมชน ยิ่งท�ำให้เรารู้ว่าการรับนักศึกษามาฝึกงาน
เหมือนเป็นการเติมเต็มบางอย่าง และให้โอกาสให้เขาลองใน
สิ่งที่เขาอยากลองโดยที่มีคนชี้แนะ รู้สึกดี ดีมาก”
“รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง”
2.1.5) ความต้องการสร้างความตื่นตัวในการท�ำงาน
จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจรับนักศึกษาทันตแพทย์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีเหตุมาจากความรู้สึกของ
ทันตแพทย์ทตี่ อ้ งการเปลีย่ นบรรยากาศจากการท�ำงานประจ�ำ
ทีจ่ ำ� เจ มาท�ำงานทีไ่ ด้สานสัมพันธ์กบั นักศึกษารุน่ ใหม่ โดยแรง
จูงใจนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทันตแพทย์รุ่นหลังที่ท�ำงานในพื้นที่
ไม่เกิน 10 ปี
“รับ (นักศึกษาทันตแพทย์) เพราะความชอบส่วนตัว
เพราะรู้สึกสนุกที่ได้เจอน้องๆ ที่จบมา”
“รูส้ กึ เริม่ อิม่ ตัวกับงานประจ�ำ เช่น การรักษาคนไข้ การ
ประชุม งานบริหาร จึงอยากลองรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อ
กระตุ้นตัวพี่เลี้ยงเองให้มีความตื่นตัวในการท�ำงานมากขึ้น”
2.1.6) ความต้องการในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ
เนื่องจากสาขาวิชาทันตกรรมชุมชม ได้จัดให้มีการเรียน
รู้ทางวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งส�ำหรับนักศึกษา
และทันตแพทย์ท่ีเข้าร่วมงาน จึงท�ำให้ทันตแพทย์พี่เลี้ยงเห็น
ว่าการรับนักศึกษาเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้การท�ำงานในเชิง
วิชาการใหม่ๆ ซึง่ เป็นประเด็นทีก่ ลุม่ ทันตแพทย์ทจี่ บการศึกษา
มานานเกินกว่า 5 ปีให้ความส�ำคัญ ส�ำหรับทันตแพทย์ที่ร่วม
เป็นอาจารย์นิเทศงานก็ระบุว่าได้เรียนรู้ความคิด มุมมองทาง
ทฤษฎีของอาจารย์ ในระหว่างนิเทศงานด้วย
“นักศึกษาก็ถูกเตรียม (ด้านวิชาการ) มาดีจากภาควิชาฯ
ท�ำให้พเี่ ลีย้ งและคนในฝ่ายได้มโี อกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับน้องเวลาลงชุมชนด้วย”
“อาจารย์มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม ถ้าเรา
ไม่รับน้อง (นักศึกษาทันตแพทย์) มา ไม่ได้เชื่อมกับคณะฯ
วิชาการเราก็จะมีแค่นั้น พอรับนักศึกษามาแล้วเรารู้สึกว่าเรา
ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการท�ำงาน”
“ได้เรียนรู้จากอาจารย์ จากที่สิ่งที่พื้นที่รู้สึกว่า (งานวิจัย
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วิชาการ) มันยากมาก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ พื้นที่จะท�ำได้ยังไง ก็
พบว่ามันไม่ได้ยาก”
2.1.7) ความต้องการบรรลุความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานทั้งส่วนตัวและทีมงาน
แรงจูงใจนี้เกิดขึ้นในทันตแพทย์ที่ท�ำงานเกินกว่า 10
ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องรับการประเมินเลื่อนระดับ หรือเป็นช่วง
ชีวิตที่ต้องการสร้างงานเชิงระบบที่อาศัยความคิดเชิงวิชาการ
ทั้งนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขที่เอื้ออ�ำนวย 2 การคือ การที่พี่เลี้ยง
รับนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดเครือข่ายกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการได้รับค�ำปรึกษา
สนับสนุน ด้านวิชาการ และ เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสทันตแพทย์และทีมงานในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการก�ำหนด
งานให้นักศึกษา ดังนั้นการรับนักศึกษาในช่วงเวลาส�ำคัญดัง
กล่าวจึงสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้
“มันก็เป็นประโยชน์หลายๆ ด้านทีน่ อกเหนือจากการฝึก
ภาคสนาม คือสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ ในภายหลัง (หลัง
จากกระบวนการฝึกงานสิ้นสุด) เพราะมหาวิทยาลัยก็จะมี
ความเป็นวิชาการสูง สูงกว่าพื้นที่อยู่แล้ว พอเรารู้จักอาจารย์
คนนี้ พออาจารย์รู้เรามีความเดือดร้อนเรื่องการเขียนงาน
(วิชาการ) อาจารย์ก็ช่วยเหลือ ชี้ช่องบอก ช่วงนั้นที่มีการท�ำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน ระดับ 9 กัน อันนั้น
ก็ได้ประโยชน์กนั เยอะ ทุกๆ สถาบันทีเ่ ป็นแหล่งฝึก (ไม่เฉพาะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้รบกวนหมด”
“การรับนักศึกษามีประโยชน์กับพื้นที่ อย่างตัวเองไม่ได้
สนิทกับอาจารย์เป็นการส่วนตัว ก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ
อาจารย์มาตลอด (ผ่านการรับนักศึกษาฝึกงาน) และทีจ่ งั หวัดที่
อยูเ่ ราก็ทำ� วิจยั ร่วมกับอาจารย์ มีอะไรเราก็ปรึกษากับอาจารย์
ได้ มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอาจารย์ได้”
2.1.8) ความต้องการพัฒนางานและ/หรือพันธกิจของ
องค์กรที่ตนท�ำงานอยู่
การรับนักศึกษาฝึกงานที่มีเงื่อนไขให้ศึกษาท�ำความ
เข้าใจหรือท�ำงานในพื้นที่ ท�ำให้ทันตแพทย์บางคนถือเป็น
โอกาสในการพัฒนาการท�ำงานของตน หรือพัฒนางานในโรง
พยาบาลด้วยการบูรณาการงานในพื้นที่ที่ตนไม่สามารถท�ำได้
ในเงือ่ นไขการท�ำงานประจ�ำ เข้าไปกับการท�ำงานของนักศึกษา
อาจเป็นการหาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อการวางแผนการ
ท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมในช่วงต่อไป การด�ำเนินกิจกรรมบาง
อย่าง หรือ การประเมินผลการท�ำงานทีผ่ า่ นมาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
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ที่แท้จริง เป็นต้น
“ท�ำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน แต่ไม่ค่อยได้ลงพื้น
ที่ชุมชนเพราะไม่มีโอกาส จึงอาศัยช่วงนักศึกษามาฝึกงาน
เป็นการเบิกทางเข้าไปลงในพื้นที่”
“ตอนนัน้ คนในฝ่ายมีนอ้ ย การทีไ่ ด้นอ้ งนักศึกษามากลุม่
หนึง่ น่าจะช่วยท�ำงานในชุมชนได้มากขึน้ เราก็ได้งานด้วย น้อง
ก็ได้งานด้วย แล้วโรงพยาบาลก็ได้งาน”
“การที่มีเด็กนักศึกษาไป มันก็เหมือนมีข้อมูลความรู้
ใหม่ๆ จากคณะเข้าไปถ่ายทอดให้คนในโรงพยาบาลเรียนรู้
ได้พัฒนาคนในโรงพยาบาล”
2.2) เงือ่ นไขแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม
เป็นอาจารย์สมทบ
เงื่อนไขแวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็น
อาจารย์สมทบ ประกอบด้วยทั้ง เงื่อนไขแวดล้อมส่วนบุคคล
ทีส่ ง่ เสริมให้ทนั ตแพทย์ผนู้ นั้ ตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกงาน และ
เงื่อนไขเชิงนโยบายขององค์กรต้นสังกัดของทันตแพทย์เอง
2.2.1) เงื่อนไขส่วนบุคคล
เงื่อนไขส่วนบุคคลของทันตแพทย์นี้ประกอบด้วย ความ
มั่นใจในการดูแลนักศึกษา การมีทัศนะเชิงบวกต่อการท�ำงาน
ของตน และความสามารถในการบริหารเวลาส�ำหรับดูแล
นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก) การมีความมั่นใจในการดูแลนักศึกษาจากประสบการณ์ ในการเป็นอาจารย์สมทบภาคสนามของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่นมาก่อน
อาจกล่าวได้วา่ เงือ่ นไขนีเ้ ป็นผลโดยอ้อมจากการเปลีย่ น
แปลงหลักสูตรโดยรวมของคณะทันตแพทยศาตร์ในประเทศไทย
ที่ต้องให้มีกระบวนการฝึกภาคสนามในพื้นที่โรงพยาบาล
ชุมชน ในนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา
(ประมาณ ปี 2548) ทันตแพทย์หลายแห่งจึงมีประสบการณ์
ในการดูแลนักศึกษาหลากหลายสถาบัน จนเมื่อคิดว่าตนเอง
มีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาในประเด็นที่ซับซ้อนขึ้น หรือ
ค้นพบว่าตนเองมีความสนใจในเรือ่ งวิถชี วี ติ ชุมชนมากกว่า จึง
ตอบรับเข้ามาเป็นอาจารย์สบทบของสาขาทันตกรรมชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ก่อนหน้านั้นในระหว่างที่เข้าร่วมสังเกตและตามดูงาน
ของเชียงใหม่ ก็ได้ผ่านกระบวนการรับน้องทันตแพทย์จาก
จุฬาฯ มา ประมาณ 3 ปี เหมือนกับว่าได้ลองซ้อมดู พอขึ้นปี
4 ก็รับน้องนักศึกษาเชียงใหม่จริง”
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ข) การมีทัศนะเชิงบวกต่อการท�ำงานในบทบาทหน้าที่
ของตน
พบว่าเงือ่ นไขส่วนบุคคลทีเ่ อือ้ ต่อการเป็นอาจารย์สมทบ
ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ การเป็นผูท้ มี่ ที ศั นะเชิงบวกต่อการ
ท�ำงานในบทบาทหน้าที่ของตนทั้งบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงานและกับชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งพบว่ามักจะเป็นผู้
ที่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และคนในชุมชนค่อนข้างดี ในบางคนก็ได้รับการยอมรับใน
ฐานะผูน้ ำ� ในการท�ำงานในโรงพยาบาล ทัศนะเชิงบวกดังกล่าว
จึงเป็นต้นทุนที่ท�ำให้การรับนักศึกษา
“พี่จะมีความสุขมากช่วงที่สอนน้อง เราจะปลูกฝังความ
เป็นทันตแพทย์ไม่ใช่เรือ่ งชุมชนนะ แต่การด�ำรงชีวติ ความเป็น
ทันตแพทย์ ความเป็นคนทีจ่ ะเข้ากับคนอืน่ อยูใ่ น รพ.ยังไงให้
มีความสุข พี่อยากจะปลูกตัวนี้ให้ช่วยคณะ”
ค) ความสามารถในการบริ ห ารเวลาส� ำ หรั บ ดู แ ล
นักศึกษา
การรับบทบาทอาจารย์ภาคสนามซึง่ ต้องท�ำหน้าทีก่ ระตุน้
การเรียนรู้ (coaching) เป็นงานทีเ่ รียกร้องเวลา พบว่าอาจารย์
พี่เลี้ยงที่ตกลงรับนักศึกษานั้นมีเงื่อนไขที่สามารถจัดสรร
เวลาในการท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้ ในทางตรงกันข้ามพบว่าหาก
ทันตแพทย์มีงานเร่งด่วนในองค์กร หรือมีเงื่อนไขส่วนตัวที่
ไม่มีเวลาก็จะทิ้งช่วงในการรับนักศึกษา
“มีช่วงที่ไม่ได้รับน้อง (นักศึกษาทันตแพทย์ฝึกงาน)
คือ ช่วงนั้นเตรียมการตรวจ H.A. (การรับรองคุณภาพโรง
พยาบาล) กลัวไม่มีเวลาที่จะมาดูแลน้อง แต่จากนั้นก็รับมา
ตลอด”
“ตอนแรกก็จะรับนักศึกษาฝึกงาน แต่พอดีมเี รือ่ งส่วนตัว
กลัวไม่มีเวลาดูน้อง”
“ภาระงานประจ�ำนี่ส�ำคัญอย่างแรกเลย (ที่ท�ำให้ ไม่มี
เวลาดูแลนักศึกษา) ที่จะท�ำให้เราไม่มีเวลาดูน้อง คือการดูแล
นักศึกษามันเป็นความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ มา อย่างปีหน้าหรือ
ปีถดั ๆ ไป ยังตอบไม่ได้วา่ จะรับได้ไหม เพราะว่าภาระงานมัน
เพิม่ ขึน้ กว่าเดิมมาก ทัง้ นโยบายทีอ่ อกมาเรือ่ ยๆ คือตอนนีท้ ำ�
ทุกอย่าง”
2.2.2) เงื่อนไขเชิงนโยบายขององค์กรต้นสังกัดของ
ทันตแพทย์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน
เงือ่ นไขสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานเของหน่วยงาน
ที่ทันตแพทย์สังกัดทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอ�ำเภอก็มี
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ความส�ำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบของ
ทันตแพทย์ ดังรายละเอียด
ก) นโยบายสนับสนุนของฝ่ายทันตสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พบว่ า ในกรณี ที่ น โยบายระดั บ จั ง หวั ด สนั บ สนุ น ให้ มี
การรับนักศึกษา ก็จะมีการประชุมเป็นข้อตกลงหรือชักชวน
ทันตแพทย์ ในพื้นที่โดยตรง ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการชี้
ชวนให้มีการรับนักศึกษาทางอ้อม เช่น จัดให้มีการน�ำเสนอ
งานของนักศึกษาที่จังหวัดหลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม
“พี่หัวหน้าฝ่ายที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความ
รักคณะสูงมาก พี่เขารู้สึกว่า การรับนักศึกษาช่วยให้พี่เลี้ยง
(เติบ) โตขึ้นด้วย และก็เหมือนเราต้องตอบแทนบุญคุณคณะ
(ทันตแพทย์) ด้วย พี่เขาจะบอกน้องแบบนี้เสมอว่าถ้าไม่ได้
เหลือบ่ากว่าแรงก็ควรรับ ถ้าไม่รับต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้”
ข) นโยบายสนับสนุนระดับโรงพยาบาลชุมชน
ในระดับอ�ำเภอหรือในระดับโรงพยาบาลชุมชนนั้น พบ
ว่า กรณีที่ผู้อ�ำนวยการเห็นความส�ำคัญของการรับนักศึกษา
ฝึกงานก็ทำ� ให้การตัดสินใจรับนักศึกษาของทันตแพทย์พเี่ ลีย้ ง
เป็นไปได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการท�ำงานเป็นเครือ
ข่ายระหว่างสาขาวิชาฯ และทันตแพทย์พี่เลี้ยงทั้งหลาย จึง
พบว่าการที่ผู้อ�ำนวยในบางพื้นที่ตอบสนองให้รับนักศึกษา
ทันตแพทย์ฝึกงาน ก็อาจเกิดจากทันตแพทย์ที่ค่อนข้างมี
อาวุโสในพื้นที่ซึ่งเคยรับนักศึกษาฝึกงานมาก่อนช่วยประสาน
งานให้
“สมัยเมือ่ ปี 2542 -2543 ผมชักชวนเป็นรายคนเลย คือ
น้อง (ทันตแพทย์) แต่ละคนเราก็รจู้ กั ว่าเขาจะ (ดูแลนักศึกษา)
ไหว (หรือ) ไม่ไหว อย่างโรงพยาบาลบางทีน่ อ้ งเขาเด็กมาก ๆ
นอกจากชักชวนแล้ว เราต้องไปคุยกับผู้อ�ำนวยการเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้เขาว่ารับงานนี้มาพื้นที่ไม่ได้เสียเวลา ก็ส�ำเร็จ
เลย แต่ละคนที่ได้พูดคุยก็รู้สึกว่าเป็นงานที่น่าสนใจ”

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาสามารถสรุปแรงจูงใจของทันตแพทย์ที่
เข้าร่วมในการเรียนการสอนวิชาภาคสนามของสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อแรงจูงใจดังกล่าว ได้ดัง
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
จากตารางที่ 2 พบว่าแรงจูงใจในการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรูว้ ชิ าทันตกรรมชุมชนปฏิบตั ทิ มี่ คี วามร่วมกันมีหลาย
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ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมแรงจูงใจของทันตแพทย์ ในการเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติจ�ำแนกตามช่วงเวลา
ที่เริ่มเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้
Table 2

Dentist motivation in involving Community Dental Practical Course divided according to time of involving

ช่วงเวลาเริ่มเข้าร่วม
ในการจัดการเรียนรู้
ตั้งแต่แรกจัดการเรียนรู้
(พ.ศ.2537-2544,
อายุราชการ>20 ปี)

ช่วงกลาง
(พ.ศ. 2544-2547,
อายุราชการ 10-20 ปี)

ช่วงหลัง
(พ.ศ. 2548-2558,
อายุราชการ<10 ปี)

บทบาทในการฝึกภาคสนาม
แรงจูงใจในการเข้าร่วม
ในช่วงที่เก็บข้อมูล
ในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ   
(พ.ศ.2556)
ดูแลนักศึกษาในพื้นที่
• ความต้องการช่วยเหลือตอบแทนคณะทันตแพทย์ (ในผู้ที่
จบการศึกษาจาก ม.เชียงใหม่)
• ความต้องการถ่ายทอดความคิดและความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ ในการท�ำงาน
• ความต้องการใช้โอกาสนี้ในการพัฒนางานและ/หรือพันธ
กิจขององค์กรที่ตนท�ำงานอยู่
• ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับเกียรติ
• ความต้องการตอบสนองความรู้สึกท้าทายในการจัดการ
ศึกษาให้กับนักศึกษาทันตแพทย์เชียงใหม่ (ผู้ที่จบจาก
ต่างสถาบัน)
ดูแลนักศึกษาในพื้นที่/
• ความต้องการช่วยเหลืออาจารย์ ในสาขาทันตกรรมชุมชน
อาจารย์ร่วมนิเทศ
(ในผู้ที่จบการศึกษาจาก ม.เชียงใหม่)
• ความต้องการถ่ายทอดความคิดและความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ ในการท�ำงาน
• ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับเกียรติ
• ความต้องการสร้างความตื่นตัวในการท�ำงาน
• ความต้องการตอบสนองความรู้สึกท้าทายในการจัดการ
ศึกษาให้กับนักศึกษาทันตแพทย์เชียงใหม่ (ผู้ที่จบจาก
ต่างสถาบัน)
• การได้โอกาสในการเตรียมงานเพื่อรองรับการประเมิน
ความก้าวหน้า
• การได้โอกาสในการพัฒนางานประจ�ำและ/หรือพันธกิจ
ขององค์กรที่ทันตแพทย์รับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษาในพื้นที่/
• ความต้ อ งการถ่ า ยทอดความคิ ด และความรู ้ ที่ ม าจาก
อาจารย์ร่วมนิเทศ
ประสบการณ์ ในการท�ำงาน
• ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับเกียรติ
• ความต้องการสร้างความตื่นตัวในการท�ำงาน
• ความต้องการในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ
• การได้โอกาสในการเตรียมงานเพือ่ รองรับการประเมินความ
ก้าวหน้าของตน
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ประการ แต่หากพิจารณาความแตกต่างของแรงจูงใจที่เข้า
ร่วมของทันตแพทย์ ในแต่ชว่ งเวลา จะพบข้อสังเกตทีน่ า่ สนใจ
ว่า ทันตแพทย์ที่มีอาวุโสและเข้าร่วมในช่วงเริ่มแรกจะมีแรง
จูงใจอันเกิดจากความผูกพันกับคณะทันตแพทย์หรืออาจารย์
ในขณะที่ผู้ที่เข้าร่วมในช่วงกลางนั้นนอกจากจะบ่งชี้แรงจูงใจ
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของตน คือ การรับนักศึกษา
เป็นโอกาสในการเตรียมงานเพื่อรองรับความก้าวหน้าแล้ว
ยังเชื่อมโยงกับผลเชิงบวกกับองค์กรของตน คือ การรับ
นักศึกษาเป็นโอกาสในการพัฒนางานหรือองค์กร ส่วนใน
กลุม่ ทันตแพทย์ซงึ่ รับราชการและเข้าร่วมในระยะเวลาไม่นาน
กล่าวถึงเพียงการเตรียมการเพื่อรองรับความก้าวหน้าเท่านั้น
ในส่วนของตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านอกจากปัจจัยส่วน
บุคคลแล้ว เงือ่ นไขแวดล้อมก็มผี ลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาคสนามส�ำหรับนักศึกษา
ด้วยเช่นกัน โดยประกอบด้วยเงือ่ นไขเฉพาะตนของทันตแพทย์
และเงื่อนไขขององค์กรที่ทันตแพทย์สังกัดอยู่
นอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่าการบริหารของฝ่ายมหาวิทยาลัยก็มีส่วนส�ำคัญยิ่ง ในการสร้างแรงจูงใจให้กับทันตแพทย์ ในการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบ
ด้วย การจัดกระบวนการให้ทนั ตแพทย์ทจี่ ะเป็นอาจารย์สมทบ
ประจักษ์ด้วยตนเองถึงความเป็นไปได้และประโยชน์ ในการ
จัดการเรียนรูท้ มี่ ชี มุ ชนเป็นฐานให้กบั นักศึกษา การให้โอกาส
ทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สมทบมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์และทันตแพทย์ที่จะเป็นอาจารย์สมทบในรูปแบบที่
ไม่เป็นทางการ
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วิเคราะห์และวิจารณ์ ผลการศึกษา

ความพยายามในการจั ด การศึ ก ษาทั น ตกรรมชุ ม ชน
ปฏิบัติแนวใหม่ที่เน้นให้นักศึกษาท�ำความเข้าใจการเปลี่ยน
แปลงของชุมชนและเรียนรู้ชีวิตของทันตแพทย์ท่ีท�ำงานใน
ชุมชน ซึ่งเริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ. 2534 อันเป็นช่วงปลายคริสต์
ศตวรรษที่ 20 ถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่เป็น “ปฏิบัติ
การแสวงหารูปแบบใหม่” ของการจัดการศึกษาทีร่ ว่ มสมัยไป
กับกระแสโลกซึ่งก�ำลังทบทวนภาพรวมของการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 20 เพื่อเสนอทางออกเชิงหลักการส�ำหรับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดด ทั้งนี้ในส่วนของทันตแพทยศาสตร์ศึกษาก็มีการ
ทบทวนด้วยเช่นกัน(3)
เป็นที่น่าสนใจว่าในทันตแพทยศาสตร์ศึกษานั้น ข้อ
เสนอเชิงหลักการที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนั้นเป็น
ข้อเสนอในบริบทสังคมที่พัฒนาสู่ความทันสมัยมากแล้วเช่น
ในญีป่ นุ่ หรือสังคมตะวันตก(3,7) โดยให้แนวทางว่าการจัดการ
ศึกษาทางทันตแพทย์ศาสตร์ไม่ควรแยกย่อยออกมาเป็นงาน
หรือเป็นศาสตร์เฉพาะ แต่ควรวางฐานการจัดการศึกษาบน
ศาสตร์ทางการแพทย์ ในส่วนของงานที่เกี่ยวกับสุขภาพของ
สาธารณชนนัน้ เน้นให้ความส�ำคัญงานป้องกันในปัจเจกบุคคล
โดยที่มิได้มีข้อเสนอต่อการท�ำงานในชุมชน นอกจากนี้ยัง
ให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ให้ผู้เรียน
ได้เกิดทักษะทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เชื่อมโยง
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ซับซ้อน ทั้งนี้ข้อเสนอดัง
กล่าวอ้างอิงถึงจ�ำนวนทันตแพทย์ที่มีแนวโน้มมากเกินความ
ต้องการของสังคม การเกิดโรคฟันผุในกลุ่มเด็กลดลง แต่

ตารางที่ 3 แสดงเงือ่ นไขแวดล้อมทีม่ ผี ลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดการศึกษาภาคสนามของอาจารย์สมทบในกระบวนวิชาทันตกรรม
ชุมชนปฎิบัติ
Table 3

Conditions related to dentist motivations for participating in Community Dental Practical Course.

ลักษณะของเงื่อนไข
เงื่อนไขแวดล้อมส่วนบุคคลของทันตแพทย์

เงื่อนไขเชิงนโยบายขององค์กรต้นสังกัดของทันตแพทย์

ประเด็นที่มีผลต่อแรงจูงใจของอาจารย์สมทบ
• ความมั่นใจในการดูแลนักศึกษา
• ทัศนะเชิงบวกต่อการท�ำงานในบทบาทหน้าที่ของตน
• ความสามารถในการบริหารเวลาส�ำหรับดูแลนักศึกษา
• นโยบายระดับจังหวัดสนับสนุนให้มีการรับนักศึกษา
• นโยบายสนับสนุนระดับโรงพยาบาลชุมชน
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ก�ำลังมีการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส� ำ หรั บในกระบวนวิช าทันตกรรมชุมชนปฏิบัติซึ่งได้
ออกแบบในบริบทของประเทศไทยนั้นมีทั้งความต่างและ
ความเหมือนกับข้อเสนอของการจัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ทก่ี ล่าวถึงข้างต้น โดยมีความแตกต่างคือเป็นการ
จัดการศึกษาที่เน้นการท�ำงานส่งเสริมสุขภาพกับ “ชุมชน”
(community-based health promotion programme)

ในส่วนของความสอดคล้องกับข้อเสนอในศตวรรษที่ 21 ก็
คือมีการจัดการศึกษาที่เน้น ระบบพี่เลี้ยง (mentorship)
แต่ก็พบความต่างของที่มาในการเลือกใช้ระบบพี่เลี้ยง กล่าว
คือ ในขณะที่การใช้ระบบพี่เลี้ยงในสังคมทันสมัยนั้นเกิดจาก
ข้อจ�ำกัดของโรงเรียนทันตแพทย์ทงั้ ทางด้านทรัพยากรบุคคล
งบประมาณและการเปลีย่ นแปลงขององค์กร(8) แต่การเลือกใช้
ระบบพีเ่ ลีย้ งในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบตั นิ นั้ มาจาก
ความต้องการให้นกั ศึกษาได้เรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้ จากการปฏิบตั ิ
จริงในพืน้ ที่ จึงจัดการศึกษาเป็นกลุม่ เล็กและต้องการอาจารย์
ภาคสนามซึ่งมีประสบการณ์ ในพื้นที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้
ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะสิ้นสุดการเก็บข้อมูลในปีพ.ศ. 2556 แต่
เนือ่ งจากเป็นการสอบถามและสืบค้นในเชิงประวัตศิ าสตร์ การ
ศึกษานีจ้ งึ ยังมีความน่าสนใจทีจ่ ะท�ำให้เห็นความเปลีย่ นแปลง
อย่างยาวนาน โดยข้อสรุปจากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ามีประเด็น
ส�ำคัญที่เกื้อหนุนกัน 2 ประการซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษา
แบบพี่เลี้ยงในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติด�ำเนินมา
ได้อย่างยาวนาน ประการแรกคือการที่หน่วยงานการศึกษา
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรควบคู่ไปกับการบริหารความ
สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และทันตแพทย์พี่เลี้ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ประการที่ 2 คือการที่ทันตแพทย์ที่เข้า
ร่วมมีแรงจูงใจส่วนบุคคลที่เป็นทั้งแรงจูงใจจากความส�ำเร็จ
ในหน้าทีก่ ารงานและแรงจูงใจจากความสัมพันธ์กบั คณาจารย์
อย่างไรก็ตาม การที่จะเข้าใจข้อค้นพบของการศึกษานี้ในราย
ละเอียดจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจบริบทสังคมไทยทีม่ ผี ลต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในกระบวนวิชานีใ้ น 2 ประการคือ ประการ
แรก การจัดการศึกษากระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัตินี้
ผูกโยงไปกับเงือ่ นไขสัญญาทีน่ กั ศึกษาทันตแพทย์ตอ้ งท�ำงาน
ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อจบการศึกษาแล้ว อันสืบเนื่อง
มาจากการขาดแคลนบุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขใน
พื้นที่ชนบท และที่ส�ำคัญนักศึกษากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
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ชนชัน้ กลางและมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมค่อนข้างดี ประการ
ที่ 2 เป็นการจัดการศึกษาที่วางอยู่บนบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยที่มีทั้งพื้นที่ที่ยังเป็นชนบท ชานเมืองและเมือง
ที่เลื่อนไหลซ้อนทับกันอย่างคาดเดาได้ยาก
นอกจากนัน้ แล้วยังต้องค�ำนึงว่าการจัดการศึกษาดังกล่าว
นีอ้ ยูบ่ นฐานวัฒนธรรมไทย ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
แบบใกล้ชิด และการอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
จากบริบทเฉพาะดังกล่าวจึงพบว่าเงื่อนไขที่มาจากการ
จัดการของฝ่ายการศึกษานัน้ มีผลอย่างมากต่อแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมจัดการศึกษาของทันตแพทย์พี่เลี้ยง โดยมีประเด็นที่
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ การที่ท�ำให้ทันตแพทย์พี่เลี้ยงเห็นวิสัย
ทัศน์ทชี่ ดั เจนและเห็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่มีชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ การสร้างกระบวนการที่ท�ำให้
ทันตแพทย์พี่เลี้ยงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการดูแล
นักศึกษา และประเด็นสุดท้าย มีกระบวนการจัดการศึกษา
ที่ยืดหยุ่นพอที่จะให้ทันตแพทย์พี่เลี้ยงสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับบริบทพื้นที่ ความสนใจและข้อจ�ำกัดส่วนบุคคล
โดยกระบวนการทั้งหมดนี้วางอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการที่มาจากการเชื่อมต่อจากความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิม
หรือสร้างขึ้นมาใหม่ และเป็นความสัมพันธ์ ในรูปแบบ ศิษย์อาจารย์ และเพื่อน พี่-น้อง บนฐานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมี
การผสมผสานกับความสัมพันธ์ทเี่ ป็นทางการ ด้วยการยึดถือ
หลักการและข้อตกลงทีเ่ ห็นพ้องร่วมกัน นอกจากนัน้ การทีท่ ำ�
หน้าทีข่ องคณาจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมชุมชนในการหนุน
เสริมด้านวิชาการแก่ทนั ตแพทย์กลุม่ ดังกล่าวก็เป็นประเด็นทีม่ ี
ความส�ำคัญ
ข้อค้นพบในส่วนนี้มีความสอดคล้องบางส่วนกับงาน
ของ Richardson และ Wolfe(9) ที่เน้นความส�ำคัญของ
การจัดการศึกษาทีไ่ ม่เป็นทางการและชีใ้ ห้เห็นว่าคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การศึกษาและผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามี
ผลอย่างมากกับผลส�ำเร็จของกระบวนการเรียนรู้
ส� ำ หรั บ แรงจู ง ใจส่ ว นบุ ค คลที่ ท� ำ ให้ ทั น ตแพทย์ รั บ
นักศึกษาฝึกงานนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการถ่ายทอด
แนวทางการท� ำ งานที่ ท� ำ ให้ ต นประสบความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ
นักศึกษา ซึ่งในด้านหนึ่งหมายถึงทันตแพทย์ที่อาสาสมัคร
เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนแทบทั้งหมดเป็นผู้ที่
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน และมีทัศนะเชิงบวกต่อการ
ท�ำงานในหน่วยงานของตน ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดี
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ต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งในประเด็นเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Morton-Cooper และ Palmer(8) ที่สรุปคุณสมบัติ
หลัก 3 ประการของพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ คือ เป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง เป็นผูท้ มี่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง และมีความ
มุ่งมั่นไม่ย่อท้อเมื่อประกอบภารกิจ (3Cs: competence,
confidence, committed) อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่แตก
ต่างไปจากข้อสรุปของการจัดการศึกษาแบบพี่เลี้ยงในสังคม
ตะวันตก กล่าวคือการศึกษานี้พบว่ามีพี่เลี้ยงบางส่วนที่เข้า
มาร่วมงานด้วยแรงจูงใจอันเกิดจากความผูกพันกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ หรือสายสัมพันธ์กบั อาจารย์ ในสาขาวิชาเป็นราย
บุคคล โดยระบุถึง การตอบแทนบุญคุณ ซึ่งเป็นความต่างใน
เชิงวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อเขียนของ Maehr(10)
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