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Abstract 
 

Objective: 
This study objective is to see how effective tools that use to evaluate Dental student in 
community basses by used of Self-Evaluation theory. First part of the study is study by 
Experience the use of Self-Reflective Learning Log from community. Second part of the study 
is Self-Evaluation and Group-Evaluation. 
 
Process: 

Compile data from 60 students of 5th Year Dental student at Srinakharinwirot University .From 

Self-Reflection Learning Log theory and Participatory Appraisal. The Self-Reflection Learning 
log theory will raise important keystone and categories the Dental Students’ lecture data. Then 
analysis relation between data and objective for organize learning and teaching. The 
Participatory Appraisal will analyze the differentiate result of evaluations of the Self-Evaluation 
and the Group-Evaluation. Then test differentiate these two evaluations by uses paired t-test 
and Pearson Correlation statistic. Preparations by use the instant program that can be 95% 
reliability test.  
 
Result: 
Dental students’ learn difference steps of public health. The result found that most of students 
learn to adapt to the community then how to analyze problems then plan out working process 
in order. But there is no lecture of Dental Student record step by step in evaluation structure.  
Found that survey can rank Self-Evaluation in 3 difference levels:  High Participate 8 person 
(13.3%), Middle Participate 41 person (68.3%) and Low Participate 11 person (18.3%). In the 
same time Group-Evaluation results as: High Participate 12 person (20%), Middle Participate 
34 person (56.7%) and Low Participate 14 person (23.2%). Results have show that Self-
Evaluation and Group-Evaluation are similar in people participate and conform in each level of 
participate. 
 
Conclusion: 
The use of self-reflective Learning Log is an effective tool for Experience in Dental Public 
Health Clinic. And both of the Evaluations have beneficial working process.  
 
Keyword: 
Self-Reflective Learning Log, Dental Public Health Clinic, Self-Learning 
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บทท่ี 1 บทนํา 
(Chapter 1) 

 
ท่ีมาและความสาํคญั 
 
 การเรยีนการสอนทางทนัตแพทยศาสตรศ์กึษานัน้ ประกอบดว้ยการศกึษาทัง้ภาคทฤษฎ ี  และภาคปฏบิตัทิีม่ ี
ความสมัพนัธแ์ละสอด คลอ้งกนั โดยนกัศกึษาทนัตแพทยทุ์กคนตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถ ทัง้ทางดา้นวชิาการและ
การปฏบิตัทิางทนัตกรรม ซึง่จะตอ้งฝึกฝนและขวนขวายหาความรูต้ลอดระยะเวลาทีเ่รยีนชัน้ก่อนขึน้คลนิิกและชัน้คลนิิก  
แลว้นําความรูเ้หลา่นัน้ไปประยกุตใ์ชใ้นการรกัษาผูป้ว่ยใหม้สีขุภาพในชอ่งปากทีด่ตี่อไป  
 
  ซึง่ในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบ์ณัฑติ ไดพ้ฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัพระราช 
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ ซึง่เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้  และมุง่ปลกูฝงัการรูจ้กัพึง่ตนเอง  มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์  ใฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้นตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซึง่หลกัในการจดัการศกึษาทีด่นีัน้ ควรเป็นการศกึษาทีใ่หโ้อกาส
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สงัคม  
สภาพแวดลอ้ม  สือ่ หรอืแหลง่เรยีนรู ้ และทีส่าํคญัคอื ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถเชื่อมโยงหลกัทางวชิาการสูก่ารปฏบิตัแิละ
เกดิการพฒันาทกัษะในแกป้ญัหาได ้ 
 
 มาตรฐานของสมรรถนะหลกั (Standard Competency) ของบณัฑติทนัตแพทยไ์ทยทีส่มบรูณ์นัน้ จงึไมใ่ชเ่พยีง
การทาํการรกัษาโรคในชอ่งปากไดเ้พยีงอยา่งเดยีว หากแต่ตอ้งมทีกัษะการทาํงานชุมชน โดยเฉพาะทกัษะการสือ่สารและ
ทาํงานรว่มกบัชุมชนในการสง่เสรมิและพฒันาทนัตสขุภาพ ดงันัน้ ในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบ์ณัฑติ จงึตอ้งจดัใหนิ้สติ
ไดม้โีอกาสสมัผสัประสบการณ์เรยีนรูแ้ละทาํงานรว่มกบัชุมชน  ดงัในรายวชิาคลนิิกทนัตสาธารณ สขุชุมชน ซึง่นิสติจะได้
ศกึษาภาคปฏบิตัถิงึการดาํเนินงานทนัตสาธารณสขุในชุมชน ตัง้แต่การศกึษาปญัหาทางทนัตสาธารณสขุของชุมชน  การ
วางแผนปฏบิตังิานในชุมชนรวมถงึการดาํเนินการและการประเมนิผล 
 

อยา่งไรกต็าม จากการจดัการเรยีนการสอนทีผ่า่นมา  การประเมนิสมัฤทธผิลทางการศกึษาไดใ้หค้วามสาํคญัใน
การประเมนิในผลลพัธข์องการเรยีนรู ้(Output) แต่ยงัไมไ่ดม้กีารประเมนิการเรยีนรูเ้ชงิพฒันาการ หรอืกระบวนการเรยีนรู ้
(Process) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัในการประเมนิประสบการณ์จากการเรยีนรูก้ารทาํงานชุมชน 
(Community-Base Experience) วา่ไดเ้รยีนรู ้ หรอืเกดิการพฒันาศกัยภาพอะไรบา้ง จากการทาํงานชุมชน  ซึง่การ
ประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะชว่ยใหท้ราบวา่ผูเ้รยีนสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนรูห้รอืไม ่มากน้อยเพยีงใด  แมว้า่จะ
มเีครือ่งมอืหลายอยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรู ้เชน่ แบบทดสอบ  ซึง่มทีัง้แบบอตันยัและปรนยั  ซึง่เป็นวธิทีีนิ่ยม
และสามารถประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดว้า่ผูเ้รยีนผา่นเกณฑม์าตรฐานของการเรยีนรูท้ีถ่กูกาํหนดในหลกัสตูรหรอืไม ่ แต่วธิี
ดงักลา่วเป็นวธิทีีใ่ชป้ระเมนิเพื่อการตดัสนิ ไมใ่ชป่ระเมนิผลเพือ่การพฒันาของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 

 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้ ซึง่มุง่ปลกูฝงัการรูจ้กั

พึง่ตนเอง  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ ใฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ในหมวด 3 มาตรา 15 กลา่ววา่ระบบการศกึษา
เป็นการศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล  
ประสบการณ์  สงัคม  สภาพแวดลอ้ม  สือ่ หรอืแหลง่เรยีนรู ้ และทีส่าํคญัคอื ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถเชื่อมโยงหลกัทาง
วชิาการสูก่ารปฏบิตัแิละเกดิการพฒันาทกัษะในแกป้ญัหาการรกัษาทางทนัตกรรมแก่ผูป้ว่ย ดงันัน้การประเมนิผลการ 
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เรยีนรูจ้งึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะชว่ยใหท้ราบวา่ผูเ้รยีนสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนรูห้รอืไม ่มากน้อยเพยีงใด  มเีครือ่งมอืหลาย
อยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรู ้เชน่ แบบทดสอบ  ซึง่มทีัง้แบบอตันยัและปรนยั  เป็นวธิทีีนิ่ยมและสามารถ
ประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดว้า่ผูเ้รยีนผา่นเกณฑม์าตรฐานของการเรยีนรูท้ีถ่กูกาํหนดในหลกัสตูรหรอืไม ่แต่วธิดีงักลา่วเป็น
วธิทีีใ่ชป้ระเมนิเพือ่การตดัสนิไมใ่ชป่ระเมนิผลเพือ่การพฒันาของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 1 

 
กระบวนการสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง (self reflection) เป็นวธิหีน่ึงทีใ่ชป้ระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยเกดิ

จากการประเมนิตนเองของผูเ้รยีนหรอืเพือ่นรว่มชัน้เรยีน (Peer Evaluation) เพือ่แสดงผลการเรยีนรู ้ ซึง่สามารถนําผล
การประเมนิทีไ่ดข้องแต่ละบุคคล ไปประเมนิพฒันากระบวนการเรยีนการสอนวา่มคีวามสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บั
จุดมุง่หมายของหลกัสตูรการเรยีนการสอนหรอืการวดัและการประเมนิผล ใหเ้กดิเป็นวงจรการเรยีนรูเ้พือ่ใหนิ้สติได้
ตระหนกัในคุณคา่ของตนเอง ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามรู ้  สว่นหน่ึงเป็นความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ทีผ่า่นมาเป็นความรูท้ีอ่ยูภ่ายใน (Implicit knowledge) และเมือ่ไดร้บัรูข้อ้มลูซึง่เป็นความรูท้ีอ่ยูภ่ายนอก 
(Explicit knowledge)  ขอ้มลูทีร่บัเขา้มา จะเกดิการผสมผสานกบัความรูเ้ดมิทีอ่ยูภ่ายในเกดิเป็นความรูใ้หมข่ึน้  วธิน้ีีเป็น
การเปิดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีอ่ยูน่อกเหนือความคาดหวงัของผูส้อน  และพฒันานิสติใหนํ้าไปสูก่ารรูจ้กัตนเอง  และ
นําความรูท้ีไ่ดนํ้าไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานเพือ่การเป็นทนัตแพทยท์ีด่ไีด ้

 
ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาประสบการณ์การเรยีนรู ้ หลงัการฝึกปฏบิตังิานคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชนของ

นิสติชัน้ปีที ่ 5 ผา่นการสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง โดยองิเกณฑก์ารประเมนิการสะทอ้นความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ในการสอบขึน้ทะเบยีนรบัอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตแพทยข์องทนัตแพทยสภา และการประเมนิการมสีว่นรว่มใน
การทาํงานของสมาชกิในกลุม่โดยการใชแ้บบประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงาน (PAR sheet) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงานของตนเองและสมาชกิในกลุม่  ทัง้น้ีเพือ่มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็
ตามศกัยภาพอนัจะก่อใหเ้กดิการพฒันาตนเองและสงัคมต่อไป. 
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

(Chapter 2) 
 
ทกัษะเกีย่วกบัการประเมนิตนเองนัน้ เป็นสิง่สาํคญัมากในการเรยีนรูส้าํหรบัการพฒันาความสามารถใน

ระดบัพืน้ฐาน จนกระทัง่ถงึระดบัวชิาชพี  ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ การประเมนิตนเองนัน้เป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัผูเ้รยีน ไมน้่อยไปกวา่
ทกัษะการเรยีนรูใ้นดา้นอื่นๆ 6 

 
มกีารศกึษาเกีย่วกบัความสาํคญัดา้นการประเมนิตนเองเพิม่ขึน้อยา่งแพรห่ลายในหลากหลายสาขาวชิาชพี  ซึง่

ประโยชน์ทีผู่ป้ระเมนิจะไดร้บันัน้ มดีงัน้ี  
1.เพิม่การเรยีนรูข้องผูป้ระเมนิ 
2. เพิม่ศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใหเ้หน็เพือ่ใชใ้นชวีติจรงิได ้ 
3. ขยายขดีความสามารถทีจ่ะนําความรูด้า้นทฤษฏเีขา้มาใชใ้นโลกปจัจุบนั6 

 

ในการประเมนิตนเอง พบวา่ แต่ละบุคคลจะมกีารพฒันาความสามารถในการประเมนิเกีย่วกบั    การขาดความรู้
และทกัษะความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งทนัททีนัใด กลา่วคอื สามารถรบัรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดวีา่ตนเองนัน้ขาดทกัษะในดา้น
ใดบา้ง  ทัง้น้ี การประเมนิตนเองนัน้มผีูก้ลา่ววา่ เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสาํหรบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่หรอืถกูมองวา่เป็น
ผูม้วีฒุภิาวะแลว้7 และการมทีกัษะของการประเมนิตนเองไดน้ัน้มคีุณคา่ยิง่กวา่การทีม่คีวามรูแ้ต่ไมส่ามารถทาํการประเมนิ
ตนเองได้8  เน่ืองทกัษะประเมนิตนเองเป็นสิง่แรกในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้การทีเ่ราสามารถพฒันาทกัษะในการ
ประเมนิตนเอง  จงึเป็นอกีวธิทีีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ี9 

 

การประเมนิตนเองนัน้ มหีลากหลายวธิ ีเชน่ การใชแ้ฟ้มผลงาน (portfolios)  แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
อนุทนิแสดงความรูส้กึ (reflective journals) รบูรคิส ์ (rubrics) การประเมนิตนเองและใหเ้พือ่นประเมนิ (self and peer 
assessment) และการสงัเกต (observation)10  สาํหรบัในงานวจิยัของคณะผูจ้ดัทาํนัน้ ไดนํ้าเครือ่งมอืสองชิน้มาใช ้ เพือ่ให้
นิสติชัน้ปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2552 มาใชใ้นการประเมนิตนเอง อนัไดแ้ก่ แบบสะทอ้นความสามารถการเรยีนรูค้ลนิิกชุมชน 
(Self reflection sheet)  และ  แบบประเมนิการมสีว่นรว่ม  (Parcipatory Sheet :PAR sheet) 

 
แนวความคิดของกระบวนการสะท้อนคิดด้วยตนเอง 
 

การสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการตรวจสอบภายในและคน้หาสิง่ทีต่นเองสนใจจะเกดิขึน้โดยการ
กระตุน้จากประสบการณ์ต่างๆทีผ่า่นมา และมผีลนําไปสูก่ารเปลีย่นมมุมองและแนวคดิใหม่11 การสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง
นัน้ ถอืเป็นบรบิทของการเรยีนรูโ้ดยอาศยักระบวนการทางปญัญาและทศันคตติ่อการกระทาํ ซึง่แต่ละบุคคลสามารถ
คน้หาไดจ้ากประสบการณ์เดมิของตนเอง นําไปสูค่วามเขา้ใจและยอมรบัสิง่ใหม่ๆ 4และถอืไดว้า่การสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง
เป็นศกัยภาพของบุคคลในการเรยีนรู ้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลในการเปลีย่นมมุมอง โดยจะเกดิขึน้อยา่งเป็นกระบวนการ2 มผีูใ้ห้
ทฤษฏเีกีย่วกบักระบวนการการสะทอ้นคดิดว้ยตนเองไวอ้ยูห่ลายประเดน็ ไดแ้ก่   

กระบวนการสะทอ้นคดิดว้ยตนเองตามแนวคดิของ Gibbs เปรยีบเสมอืนแผนผงัของการสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง 
ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ประกอบไปดว้ย 6 ระยะ เรยีงกนัเป็นวงกลม เรยีก reflective 
cycle12  
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เริม่ตน้จากระยะแรก  เป็นการพรรณนาถงึรายละเอยีดของสถานการณ์ทีม่ากระทบ  ระยะทีส่องเป็นการวเิคราะห ์

พจิารณาความรูส้กึนึกคดิทีเ่กดิขึน้จากสิง่ทีม่ากระทบ จากนัน้นําไปสู ่ ระยะทีส่าม คอื การประเมนิสถานการณ์วา่มผีลด ี
ผลเสยีอยา่งไร ระยะทีส่ ี ่เป็นการวเิคราะหถ์งึโครงสรา้งสรา้ง ทาํการวเิคราะหส์ถานการณ์จากความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์
เดมิทีม่อียู ่  ซึง่จากการวเิคราะหน้ี์จะนําไปสูค่วามรูใ้หมส่าํหรบัสถานการณ์นัน้ๆ  ระยะทีห่า้ เป็นการสรปุ ซึง่แตกต่างจาก
ระยะการประเมนิ เน่ืองจากระยะน้ีเป็นผลมาจากการไดว้เิคราะหข์อ้มลูดา้นต่างๆ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์เดมิ
และก่อใหเ้กดิความรูใ้หม ่ซึง่สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงมมุมองทีแ่ตกต่างออกไป   สิง่สาํคญัประการหน่ึงคอื การสะทอ้น
คดิตนเองนัน้ตอ้งทาํอยา่งตรงไปตรงมา จะทาํใหเ้ราเหน็ขอ้มลูหรอืขอ้ผดิพลาดทีแ่ทจ้รงิ นําไปสูก่ารเรยีนรูห้นทางที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  ระยะสดุทา้ย คอื ระยะทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางมมุมองความคดิ สามารถจดัการกบั
ปญัหาหรอืสถานการณ์ทีค่ลา้ยๆเดมิไดอ้ยา่งเหมาะสม12 

 

 
ภาพที ่1 : แผนผงั  The reflective cycle12 

 
แนวคดิของGibbs มคีวามสอดคลอ้งกบักระบวนการสะทอ้นคดิดว้ยตนเองตามแนวคดิของ Schon ชอน แต่

แนวคดิของชอน จะแบง่ออกเป็นสามระยะ ไดแ้ก่ การสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง  การพนิิจพจิารณา และการกระทาํ13 
 
ระยะที ่ 1 เป็นกระบวนการของการสะทอ้นทีถ่กูกระตุน้จากการรบัรูซ้ึง่ปรากฏขึน้ในสถานการณ์นัน้ๆ พบวา่ 

ความรูเ้พยีงอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทีจ่ะอธบิายสถานการณ์ดงักลา่ว ตอ้งอาศยัทกัษะเกีย่วกบัการตระหนกัในตนเอง (self – 
awareness) ซงึบุคคลจะใชว้เิคราะหว์า่สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้มผีลต่อตนเอง หรอื ตนเองเป็นผลใหเ้กดิสถานการณ์นัน้
อยา่งไร นอกจากน้ียงัอาศยัทกัษะในการพรรณนาซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการแยกแยะและสรปุเหตุการณ์สาํคญั
ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ 11 
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ระยะที ่ 2 เป็นระยะทีบุ่คคลตอ้งใชค้วามคดิในการพนิิจพเิคราะหเ์กีย่วกบัสถานการณ์วา่ลกัษณะของโครงสรา้งที่

เกดิขึน้เป็นอยา่งไร รวมถงึเป็นการตรวจสอบความรูแ้ละความรูส้กึของตนเองเกีย่วกบัสถานการณ์  ระยะน้ีอาจเริม่ตัง้แต่
เมือ่บุคคลไดเ้ริม่วเิคราะหอ์าจจะนําไปสูก่ารตรวจสอบและการสรา้งความรูใ้หมส่าํหรบัสถานการณ์นัน้ๆ ในระยะน้ีอาศยั
ทกัษะทีส่าํคญั คอื การวเิคราะหต์รวจสอบองคป์ระกอบต่างๆ ตลอดจนการพจิารณาถงึการประยกุตค์วามรูเ้ดมิมาใชใ้น
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 
ระยะที ่ 3  เป็นระยะทีพ่ฒันามุมมองหรอืแนวคดิใหมบ่นสถานการณ์นัน้ๆ ผลทีไ่ดจ้ากการสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง 

คอื การเรยีนรู ้ ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความรูแ้ละทศันคต ิอนัจะนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามมา ในระยะ
น้ีจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมทีกัษะในการสงัเคราะห ์ เพือ่ทีจ่ะผสมผสานความรูใ้หมแ่ละเก่า  โดยใหเ้ป็นไปในทางทีส่รา้งสรรค ์ เพือ่
จะนําไปแกป้ญัหา และพยากรณ์ผลทีจ่ะเกดิจากการกระทาํ  อกีทัง้ยงัตอ้งอาศยัทกัษะในการประเมนิผล เพือ่ตระหนกัรู้
คุณคา่ในสิง่ๆนัน้ 

 
นอกจากน้ีจากทฤษฏกีารสะทอ้นคดิของ S.S. Lauterbach และ P.H. Becker ยงักลา่วไวว้า่ การสะทอ้นคดิดว้ย

ตนเองเป็นกระบวนการทีม่กีารเคลื่อนไหวอยา่งต่อเน่ืองทาํใหบุ้คคลมองประสบการณ์เดมิหรอืคลา้ยคลงึกนัในมมุมองที่
ต่างไปจากในอดตี  โดยผสมผสานความรูใ้หมท่ีไ่ดจ้ากการสะทอ้นคดิเขา้กบัความรูเ้ดมิทีม่อียูซ่ึง่กระบวนการน้ีจะตอ้ง
อาศยัการตระหนกัรูใ้นตนเอง (self – awareness) และความเขา้ใจในตนเอง (self – understand) มาชว่ยในการสะทอ้นคดิ
ดว้ยตนเองอยูเ่ป็นประจาํจะทาํใหเ้กดิการพฒันาตนเอง14 

 
ซึง่กระบวนการสะทอ้นความคดิ (Reflection) อาจสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รปูแบบ  ตามการแบง่ของ 

Schon(1990) 24 คอื  การสะทอ้นความคดิขณะไดร้บัประสบการณ์ (Reflection –In-action) และ การสะทอ้นความคดิ
ภายหลงัไดร้บัประสบการณ์ (Reflection –On-action)  โดยการสะทอ้นความคดิขณะไดร้บัประสบการณ์ จะเกดิขึน้เมอืเรา
ใชค้วามรูท้ีเ่รยีนหรอืประสบการณ์การตดัสนิใจในอดตี เพือ่ใชแ้กไ้ขสถานการณ์ในขณะทีเ่กดิขึน้เป็นลกัษณะการ
เกดิปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัทนัท ี ณ ขณะทีเ่หตุการณ์หรอืประสบการณ์เกดิขึน้  สว่น “การสะทอ้นความคดิภายหลงัไดร้บั
ประสบการณ์ (Reflection –On-action)” เป็นกระบวนการสะทอ้นความคดิภายหลงัจากการไดร้บัประสบการณ์ นัน้ๆ ซึง่
ตอ้งผา่นการใครค่รวนหรอืใตรต่รองทบทวนในประสบการณ์สิง่ทีผ่า่นมา  แลว้สะทอ้นออกมาเป็นขอ้ดหีรอืขอ้เสยีจากการ
ทาํหรอืไมท่าํอะไร  ซึง่สามารถสรปุออกเป็นบทเรยีนรู ้เพื่อนําไปแกไ้ขปรบัปรงุในโอกาสต่อๆไปได ้ซึง่ในงานวจิยัฉบบัน้ีก็
จะมุง่เน้นและใหค้วามสาํคญักบั“การสะทอ้นความคดิภายหลงัไดร้บัประสบการณ์ (Reflection –On-action)” ชนิดน้ี 
เน่ืองจากไดร้บัการกลัน่กรอง ตกผลกึทางความคดิ ซึง่สามารถเป็นประโยชน์ในการถอดบทเรยีนประสบการณ์มากกวา่ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนมากวา่ 

 
  Johnson C. และ Bird J. 25 ไดส้นบัสนุนในการใชก้ารสะทอ้นความคดิ (Reflection) การปรบัปรงุหรอืพฒันา
โครงสรา้งหลกัสตูร ทีม่หาวทิยาลยั Cardiff  โดยพวกเขาเชื่อวา่ การสะทอ้นความคดิเป็นเครือ่งมอืและสิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิ
การพฒันาการเรยีนรูข้องนิสตินกัศกึษาและหากนํามาใชอ้ยา่งถกูตอ้ง เครือ่งมอืชนิดน้ีจะสามารถดงึศกัยภาพและความรู้
ความสามารถทีอ่ยูภ่ายในของนิสติออกมาได ้ และมขีอ้ดกีวา่เครือ่งมอืชนิดอื่นๆตรงทีม่นัมคีวามยดืหยุน่คอ่นขา้งสงูมาก 
 
 ซึง่กส็อดคลอ้งกบังานวจิยัเกีย่วกบัการประเมนิตวัเองของ ศาสตราจารย ์McMillan JH และ Hearn J (2009) 26 
ซึง่เชื่อมัน่ในคุณภาพและประโยชน์ของการการประเมนิตนเอง (Self-Assessment )ไวค้อ่นขา้งมาก โดยพวกเขาเชื่อวา่ 
การใหนิ้สตินกัศกึษาไดป้ระเมนิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จะเป็นกุญแจสาํคญัทีจ่ะทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจงูใจ
นกัศกึษาใหเ้ขา้ใจในบทเรยีน หรอืประสบความสาํเรจ็ในระดบัทีส่งูกวา่ทีค่าด ทัง้น้ีเน่ืองจากกระบวนการดงักลา่วเป็นการ 
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เปิดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีอ่ยูน่อกเหนือความคาดหวงัของผูส้อน   ทาํใหผ้ลลพัธจ์ากการเรยีนรูม้กัจะสงูกวา่สิง่ทีผู่ส้อน
ตอ้งการป้อนใหนิ้สตินกัศกึษาเสมอ 
 
 การเรยีนรูใ้นคณะทนัตแพทยใ์นหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรเ์พื่อใหเ้ป็นทนัตแพทยท์ีส่มบรูณ์นัน้ จาํเป็นอยา่งยิง่
ตอ้งผา่นประสบการณ์การเรยีนรูต้่างๆมากมาย ดงัเชน่ในการเรยีนรูใ้นคลนิิกทนัตกรรมชุมชน  ซึง่เป็นการจดัโอกาสหรอื
เปิดประสบการณ์การเรยีนรูใ้หนิ้สติไดท้าํงานดา้นทนัตกรรมชุมชน ตัง้แต่ ระบุปญัหา คน้หาปจัจยัเสยีง วางแผน ดาํเนิน
โครงการ และประเมนิผลโครงการทางดา้นทนัตสาธารณสขุ ซึง่ทัง้หมดเป็นสมรรถนะหลกัทีค่าดหวงัของทนัตแพทยไ์ทย27 
อยา่งไรกต็าม เราจะพบวา่การเรยีนในคลนิิกดงักลา่ว เป็นการเรยีนจากประสบการณ์ตรง ซึง่ผูเ้รยีนแต่ละคนอาจไดร้บัการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในพืน้ทีชุ่มชนฝึกงานต่างพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ในรปูแบบการประเมนินิสติดว้ยการสอบ
ปรนยัหรอือตันยั จงึอาจไมเ่พยีงพอในการวดัสิง่ทีนิ่สติพงึจะไดร้บั เน่ืองจากเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัแคเ่พยีงผลลพัธ์
การเรยีนรู ้แต่ขาดการเชื่อมโยงถงึกระบวนการการซึง่ไดม้าซึง่ความรูเ้หลา่นัน้ การนํา “การสะทอ้นความคดิ (Reflection) 
เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิ จงึเป็นสิง่ทีด่ใีนการประเมนิดา้นกระบวนการหรอืพฒันาการของการเรยีนรูข้องนิสติ 
ซึง่เครือ่งมอืการสะทอ้นความคดิดงักลา่วจะทาํใหเ้ราทราบวา่ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นดา้นใดบา้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การเรยีนรูท้ีต่ ัง้ไวแ้ต่ตน้หรอืไม ่ ทัง้น้ีเพื่อนําไปสูก่ารปรบัปรงุใหก้ารเรยีนรูท้ีก่่อใหเ้กดิการพฒันาทกัษะและความรูท้ี่
สามารถนําไปใชใ้นชวีติการเป็นทนัตแพทยใ์นภายภาคหน้าได ้ สมกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก
ทนัตสาธารณสขุดงักลา่ว 5 

 
 ในการจดัการเรยีนการสอนของคณะทนัตแพทยช์ัน้นําในระดบันานาชาต ิ มกีารใช”้การสะทอ้นความคดิ” เป็น
สว่นหน่ึงในการประเมนิมาเป็นเวลานานแลว้ ดงัเชน่การศกึษาในปี 2003 ของ Mahyar  Mofidi และคณะ28 ได้
ทาํการศกึษาเกีย่วกบัการสะทอ้นความคดิต่อประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการทาํงานชุมชนของนกัศกึษาทนัตแพทย ์ เพือ่ทาํ
ความเขา้ใจถงึประโยชน์และการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํงานชุมชนของนกัศกึษา  โดยใชว้ธิเีชงิคุณภาพ ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนกัศกึษาทนัตแพทยช์ัน้ปีสดุทา้ยจาํนวน 160 คน แหง่มหาวทิยาลยั North Carolina โดยนกัศกึษาสามารถเลอืก
สถานทีใ่นการออกชุมชนไดเ้องจากทีก่าํหนดใหอ้นัไดแ้ก่  ศนูยส์ขุภาพชุมชน สถาบนัฟ้ืนฟูสขุภาพ ศนูยส์ขุภาพชน
พืน้เมอืงอเมรกินั  และหน่ึงในสถานทีต่อ้งออกหน่วยจะตอ้งมโีรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทีต่อ้งการการเขา้ถงึเป็น
พเิศษ ทาํการเวยีนออกชุมชนสองครัง้ ครัง้ละ 4 สปัดาหใ์นชว่งฤดรูอ้น หลงัจากจบการออกหน่วยแต่ละครัง้นกัศกึษาแต่
ละคนจะตอ้งเขยีนเรยีงความสะทอ้นความคดิตนเองเกีย่วกบัวกิฤตการณ์ต่างๆทีต่นพบเจอมาขณะออกชุมชน  จากนัน้
ผูว้จิยัจะนํามาวเิคราะหเ์พือ่จดัจาํแนกกลุม่การสะทอ้นคดิ  ผลการศกึษาพบวา่จากการออกชุมชนนกัศกึษาไดส้ะทอ้นคดิ
ในประเดน็หลกัๆ 3 ประเดน็ อนัไดแ้ก่ ความเตบิโตทางบุคลกิภาพและความเป็นมอือาชพี การตระหนกัรูถ้งึสิง่ต่างๆ เชน่ 
ความเป็นอยูข่องผูป้ว่ย ศลีธรรมจรรยา เป็นตน้  และการใหบ้รกิารทางการรกัษาผูป้ว่ย ซึง่ประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บัจาก
การออกหน่วยชุมชนเป็นประสบการณ์ตรงอนัจะเป็นการเตรยีมตวัไปสูก่ารเป็นทนัตแพทยใ์นอนาคต 
 

หรอือกีการศกึษาหน่ึงของ Linda D. Boyd  ในปี 2002 29 ไดท้าํการศกึษางานวจิยัเชงิคุณภาพ เรือ่งการสะทอ้น
คดิในการปฏบิตังิานชัน้คลนิิกของนิสติปีที ่1  จาํนวน 69 คน จากมหาวทิยาลยั Oregon Health & Science เพือ่สาํรวจวา่
นิสติไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งจากการลงปฏบิตังิานคลนิิกปรทินัต ์  โดยใชก้ารสะทอ้นความคดิเพือ่นําไปสูก่ารพฒันา และ
ปรบัปรงุการเรยีนรูต้่อไป  โดยใหผู้ร้ว่มวจิยัเขยีนบรรยายสะทอ้นความคดิจากการลงปฏบิตังิานทางคลนิิก   สมัภาษณ์ลง
เทป และถกูสงัเกตพฤตกิรรมทางคลนิิก  จากนัน้นําขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชก้ารวเิคราะหห์าประเดน็หลกัตามวธิขีอง 
Luborsky  พบวา่สามารถแบง่ขอ้มลูออกเป็น 3 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื  1. การเชื่อมโยงระหวา่งสือ่การสอนและประสบการณ์
ทางคลนิิก 2. มมุมองของนิสติทีเ่กีย่วกบับทบาทของทนัตแพทย ์ 3. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งทนัตแพทยก์บัผูป้ว่ย   การเขยีน
สะทอ้นความคดิสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนรู ้และใชใ้นการจดัการดแูลผูป้ว่ย 
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นอกจากการศกึษาดงักลา่วแลว้ Bower JA cและ Wilson JE 30 กไ็ดท้าํการศกึษาผลของการจดัการเรยีนการ

สอนในหลกัสตูรการผลติทนัตาภบิาล  โดยการนําเอาผลสะทอ้นความคดิจากนกัศกึษาทนัตาภบิาลทีจ่บแลว้มาเป็นขอ้มลู
เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุการเรยีนการสอนในหลกัสตูร 

 
ซึง่จากการศกึษาของ Asadoorian J และ Batty HP 34 ซึง่ไดศ้กึษาประสทิธภิาพในการนําเครือ่งมอืของการ

ประเมนิตนเองมาใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาชพีทนัตกรรม  จากการทบทวนวรรณกรรมของการศกึษาทีผ่า่นๆมา สรปุ
ไดว้า่ การประเมนิตนเองเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิาน
ในอนาคต ซึง่การศกึษาในหลายๆงานวจิยั 35-38 แสดงใหเ้หน็วา่ เครือ่งมอืตวัน้ีไดร้บัการสนบัสนุนและแนะนําในเชงิบวกให้
ใช ้เพือ่การพฒันาการเรยีนการสอน และการปฏบิตังิาน 

 
นอกจากการศกึษาจากต่างประเทศขา้งตน้แลว้ มงีานวจิยัหลายอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทางดา้นวทิยาศาสตร์

สขุภาพทีศ่กึษาเกีย่วกบัการประเมนิการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสะทอ้นคดิดว้ยตนเองมากขึน้ ดงัการศกึษาของ วลัภา คุณทรง
เกยีรติ38 ทาํการศกึษาในวชิาชพีพยาบาล ไดใ้หบ้ทสรปุจากการศกึษาการสะทอ้นคดิดว้ยตนเองเพือ่การเอือ้อาทรวา่  การ
สะทอ้นคดิดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการทีท่าํใหบุ้คคลมองประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองดว้ยความตระหนกัของตนเอง
และก่อใหเ้กดิความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งถ่องแทม้ากขึน้  จนทาํใหเ้กดิการพฒันามมุมองหรอืแนวคดิใหม ่ ซึง่สามารถ
นําไปประยกุตใ์ชก้บัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในภายภาคหน้าได ้นัน่คอืการแสดงออกถงึการเอือ้อาทรต่อตนเอง  และเมือ่เรามี
การฝึกฝนการสะทอ้นคดิดว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลาจะทาํใหเ้กดิการตระหนกัรูใ้นตนเอง เขา้ใจตนเอง  และนําไปสูก่าร
พยายามเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ถอืวา่เป็นการพฒันาความเอือ้อาทรต่อตนเองเพื่อทีจ่ะพฒันาความเอือ้อาทรใหเ้กดิขึน้ต่อ
ผูอ้ื่นดว้ยเชน่กนั 

 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ กุลระว ี 39 ไดท้าํการศกึษาเรือ่งผลของการสะทอ้นความคดิดว้ยตนเองต่อ
ความสามารถในการดแูลตนเองและคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์  ซึง่เป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลองชนิดศกึษา
หน่ึงกลุม่วดัก่อนและหลงัการทดลอง ในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีทีม่ารบับรกิารทีฝ่า่ยสง่เสรมิสขุภาพแผนกพนัธกจิเอดส ์  มลูนิธิ
สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย  จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 30 คน  โดยใหผู้ต้ดิเชือ้ไดส้ะทอ้นความดดิดว้ยตนเองดว้ยการ
สงัเกตและบนัทกึเกีย่วกบัการดแูลตนเองในแต่ละวนั ลงในแบบบนัทกึการดแูลตนเอง แลว้นํากลบัมาประเมนิผลการ
ปฏบิตัเิมือ่ผูต้ดิเชือ้กลบัมาพบผูว้จิยั  รวมทัง้มกีารบนัทกึขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมต่างๆในขณะ
รว่มกนัสะทอ้นคดิ  จากนัน้นําขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใช ้ One Way ANOVA และนําขอ้มลูเชงิคุณภาพ ทีบ่นัทกึในแต่ละ
ครัง้มาวเิคราะหเ์พิม่เตมิถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการสะทอ้นความคดิและประโยชน์ทีไ่ดร้บั  พบวา่ คะแนน
เฉลีย่ของความสามารถในการดแูลตนเองของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี ภายหลงัจากการใชก้ารสะทอ้นคดิดว้ยตนเองสงูกวา่ก่อน
ใชโ้ดยเกดิความแตกต่างตัง้แต่เดอืนที ่ 1 เป็นตน้ไป แต่คะแนนเฉลีย่ของคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี  ก่อนและหลงั
การสะทอ้นคดิดว้ยตนเองไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p>.01)  
 
  ซึง่ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พมิพาภรณ์ กลัน่กลิน่ และคณะ 40 ในปี 2551  ทีไ่ดท้าํการศกึษา
เรือ่ง ประสบการณ์การเรยีนรูผ้า่นบนัทกึการสะทอ้นคดิประจาํวนัในการฝึกปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสขุภาพเดก็ของนกัศกึษา
พยาบาล โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่ 3 คณะพยาบาลศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ จาํนวน 41 
คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิาการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลเดก็ 1 ปีการศกึษา 2549 ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพ  พบวา่ นกัศกึษามกีารเชื่อมโยงหลกัทางวชิาการทีไ่ดเ้รยีนรูท้ีผ่า่นมาสูก่าร
ปฏบิตั ิ เกดิการพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหาในการปฏบิตั ินกัศกึษามทีกัษะในการประเมนิสขุภาพมากขึน้  ดงันัน้บนัทกึ
การสะทอ้นคดิประจาํวนัสามารถนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอือยา่งหน่ึงในการเรยีนการสอนทางการศกึษาพยาบาล  
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จากการศกึษาดงักลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ “การสะทอ้นความคดิดว้ยตนเอง” เป็นกระบวนการหน่ึงทีม่สีว่นอยา่ง

มากในการใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการเรยีนรู ้และใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน แต่อยา่งไรกต็ามการศกึษา
เรือ่งดงักลา่วในงานทนัตแพทยศ์าสตรศ์กึษายงัไมม่กีารศกึษากนัอยา่งจรงิจงั จงึเป็นประเดน็สนใจทีท่าํใหค้ณะผูว้จิยัสนใจ
ทาํงานวจิยัชิน้น้ี เพือ่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชก้ารสะทอ้นคดิของตนเองของนิสติมาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนคลนิิกทนัตกรรมชุมชน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินตนเอง 
 
 จากการศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของอวยพร เรอืงตระกูลและ สนุทรพจน์ ดาํรงพาณิชย ์ ไดร้วบรวม
เครือ่งมอืทีนิ่ยมใชใ้นการประเมนิตนเองไวอ้ยู ่  5 ประเภท คอื แฟ้มผลงาน มาตรประมาณคา่  แบบตรวจสอบรายการ 
อนุทนิ และแบบสอบถามปลายเปิด15 
 
 1. แฟ้มผลงาน (Portfolios)  คอืแหลง่รวบรวมงานทีผ่า่นการพฒันาจากการใชป้ระสบการณ์ ความรู ้แนวคดิของ
บุคคล อาจเป็นไดท้ัง้งานสว่นบุคคลและงานกลุม่ทีไ่ดม้สีว่นพฒันางานรว่มกนั เพือ่ใชใ้นการพจิารณาความกา้วหน้า 
ผลสมัฤทธิ ์ ทกัษะ และทศันคตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป16 โดยในแฟ้มผลงานนัน้จะประกอบไปดว้ยชิน้งานทีห่ลากหลาย เช่น 
ชิน้งานทีท่าํเสรจ็สิน้สมบรูณ์ ประกาศนียบตัร บทความหรอืงานเขยีน โครงงาน อนุทนิ ภาพวาด บทกว ีขอ้เขยีนสะทอ้น
ความรูส้กึของตนเอง งานกลุม่ หลกัฐานดา้นทกัษะทางสงัคม  ภาพถ่ายกจิกรรม ประวตัสิว่นตวั ฯลฯ นอกจากผลงานที่
ไดร้บัการคดัสรรไวใ้นแฟ้มผลงานแลว้ องคป์ระกอบทีส่าํคญัประการหน่ึงคอื ความคดิเหน็ต่องาน/แฟ้มผลงานทัง้จาก
เจา้ของแฟ้มผลงานทีต่อ้งสะทอ้นความคดิต่องาน ความภาคภมูใิจ การเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัจากการพฒันางาน จุดเดน่ และจุด
ดอ้ยแลว้ เพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชากเ็ป็นบุคคลสาํคญัทีส่ามารถใหค้วามเหน็ต่อผลงาน/แฟ้มผลงานเพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาไดอ้กีดว้ย ประโยชน์จากการพฒันาแฟ้มผลงานจะช่วยใหผู้พ้ฒันาเกดิการเรยีนรู ้ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของตนเอง
โดยตรงจากการพจิารณางานของตนเอง ชว่ยพฒันากระบวนการคดิ การใชเ้หตุผล การจดัการและการสือ่สารของบุคคล 
ทาํใหเ้หน็ถงึพฒันาการและผลสมัฤทธิจ์ากงานชิน้แรกไปจนถงึงานชิน้สดุทา้ยไดอ้ยา่งชดัเจน บุคคลสามารถพฒันางานได้
หลายครัง้เพือ่ใหไ้ดง้านทีด่ทีีส่ดุเพือ่นําไปรวบรวมไวใ้นแฟ้ม ทาํใหง้านแต่ละชิน้เป็นงานทีม่คีวามหมาย17 และทีส่าํคญัคอื 
แฟ้มผลงานเป็นแหลง่รวบรวมความภาคภมูใิจและความผกูพนัระหวา่งเจา้ของและผลงานนัน่เอง  

 2. มาตรประมาณค่า (Rating Scale) คอื กลุม่ของขอ้ความทีอ่อกแบบใหด้งึเอาขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะทีต่อ้งการ
ออกมา มาตรประมาณคา่เป็นเครือ่งมอืชนิดหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมในการรวบรวมขอ้มลูทัง้ในงานวจิยัและงานประเมนิ 
เน่ืองจากเชื่อวา่ขอ้ความหรอืกลุ่มขอ้ความทีใ่ชจ้ะถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึ     เจตคตหิรอืคุณลกัษณะอื่นๆ ทีไ่ม่
สามารถสงัเกตเหน็ไดอ้อกมาทางขอ้ความทีใ่ช้18 องคป์ระกอบทีส่าํคญัของมาตรประมาณคา่จะประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
สว่นที ่1 ขอ้ความทีส่มัพนัธก์บัคุณลกัษณ์ทีต่อ้งการวดั และสว่นที ่2 ระดบัความมากน้อยของพฤตกิรรม/ความเหน็พอ้งกบั
ขอ้ความ ซึง่อาจแบง่ระดบัแตกต่างกนัไดส้าํหรบัการประเมนิแต่ละคุณลกัษณ์ รปูแบบของระดบัคะแนนมกัเรยีงจากน้อย
ไปมาก เชน่ เรยีงตามระดบัของความถีข่องพฤตกิรรม (ไมเ่คย –> บอ่ย)  หรอื ระดบัความเหน็พอ้งกบัขอ้ความ (ไมเ่หน็
ดว้ย -> เหน็ดว้ยอยา่งยิง่)18 เป็นตน้ 

 3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  คอื ขอ้รายการทีร่วบรวมไวเ้พือ่ตรวจสอบรายการ พฤตกิรรม หรอื
กจิกรรมเป้าหมายวา่มกีารดาํเนินการเป็นไปตามขอ้รายการนัน้หรอืไม ่   การพจิารณาขอ้ความอาจอยูใ่นรปูแบบ ม/ีไมม่ ี
(Present/Absent) สมบรูณ์/ไมส่มบรูณ์ (Complete/Incomplete) หรอื ใช/่ไมใ่ช ่(Yes/No) กไ็ด ้แบบตรวจสอบรายการชว่ยให้
การทาํงานพบขอ้บกพรอ่งทีต่อ้งแกไ้ขตามการรบัรูข้องตนเอง   
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 4. อนุทิน (Journal) คอื บนัทกึขอ้ความของบุคคลเกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  ประสบการณ์  และการแสดง
ความรูส้กึของตนเอง หรอืบนัทกึการปฏบิตังิานปกตใินแต่ละวนั  วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัของการใชอ้นุทนิคอื การหาคาํตอบ
เกีย่วกบัความคดิเหน็ทีส่ะทอ้นออกมาในรปูแบบขอ้ความเขยีนในขอบเขตของสถานการณ์ทีพ่บเจอ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นๆ วธิกีารปฏบิตัใินสถานการณ์ทีพ่บเจอ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัคิร ัง้นัน้ๆ  
แต่ในการตดิตามพจิารณาประเดน็ทีส่นใจนัน้ ควรทีจ่ะตอ้งใหผู้ป้ระเมนิตนเองเขยีนอนุทนิอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้16

โดยทัว่ไป อนุทนิมกัไมม่รีปูแบบหรอืหลกัเกณฑก์าํหนดตายตวัในการเขยีน เพยีงแต่ควรระบุวนัทีท่าํการบนัทกึใหช้ดัเจน 
เน่ืองจากเมือ่เขยีนอนุทนิไปเรือ่ยๆแลว้ ขอ้ความเหลา่นัน้จะเป็นหลกัฐานสาํคญัทางประวตัศิาสตรท์ีช่ว่ยใหเ้หน็การ
เปลีย่นแปลงของความคดิ ความรูส้กึ หรอืความกา้วหน้าขึน้นัน่เอง  
 5. แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end Questionnaire) คอื ชุดของคาํถามทีม่ชีอ่งวา่งไวใ้หผู้ต้อบไดเ้ขยีนอยา่ง
อสิระตามความตอ้งการของตนตามประเดน็คาํถามแต่ละขอ้ทีก่าํหนดไว ้ แบบสอบถามปลายเปิดเป็นแบบสอบถามทีม่ี
ความยนืหยุน่ในการตอบสงู เน่ืองจากไมม่กีารกาํหนดกรอบคาํตอบทีต่ายตวัเกนิไป ทาํใหใ้หข้อ้มลูการตอบจาํนวนมาก
และหลากหลาย จงึมกัใชใ้นบรบิทการสอบถามความคดิเหน็ทีไ่มม่ผีดิหรอืถกู  
 
ประโยชน์ของการประเมินตนเอง  
 

จากการศกึษาเอกสารและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิตนเอง ของอวยพร เรอืงตระกลูและสนุทรพจน์  
ดาํรงพาณิชย ์ ไดส้รปุประโยชน์ของการประเมนิตนเองไว ้7 ประการดงัน้ี  
 1. ชว่ยใหผู้ป้ระเมนิตนเองเกดิความพยายามในการทาํงาน เกดิการสะทอ้นความคดิของตนเอง           สูต่นเอง 
เกดิการยกยอ่งนบัถอืตนเอง และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง6 
 2. ทาํใหผู้ป้ระเมนิตนเองทราบขอ้เดน่ ขอ้บกพรอ่ง ความชอบ และขอบเขตการพฒันาตนเองในแต่ละบุคคล6 การ
ประเมนิตนเอง      เป็นวธิทีีด่สีดุสาํหรบัการใหผู้ป้ระเมนิตนเองรบัทราบถงึความกา้วหน้าของตน เกดิความภาคภมูใิจใน
ตนเองและรูว้า่จะสามารถดาํเนินการเพือ่พฒันางานอยา่งไรในอนาคต  
 3. ทาํใหผู้ป้ระเมนิตนเองเกดิแรงจงูใจในการเพิม่ขดีความสามารถการพฒันาของบุคคล19 เน่ืองจากขอ้มลูทีไ่ด้
จากการประเมนิตนเองเป็นขอ้มลูทีม่คีวามหมายสาํหรบับุคคลนัน้ เมือ่บุคคลรบัทราบถงึขอ้เดน่ ขอ้บกพรอ่งในการทาํงาน 
และไดห้าวธิกีารพฒันางานตนเอง ทาํใหเ้กดิการพฒันางานทีเ่ป็นสิง่ทีท่า้ทายความสามารถ และเกดิการขยายขอบเขต
ความสามารถของผูป้ระเมนิตามไปดว้ย  
 4. การประเมนิตนเองทาํใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจต่องานทีท่าํ20 ผลจากการวจิยัหลายเรือ่งพบวา่ การประเมนิ
ตนเองชว่ยใหผู้ป้ระเมนิเกดิความเคารพนบัถอืตนเอง รบัรูถ้งึความสามารถของตนเอง ปฏบิตังิานมุง่สูค่วามสาํเรจ็ และลด
ภาวะความเครยีดในการทาํงาน ซึง่ชว่ยใหเ้กดิผลโดยตรงต่อความพงึพอใจในการทาํงานและการใชช้วีติในทีส่ดุ  
 5. การประเมนิตนเองชว่ยใหผู้ป้ระเมนิเกดิการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เกดิทกัษะและนิสยัในการคน้หา
ขอ้บกพรอ่งของการทาํงานทีร่บัผดิชอบอยู ่พยายามหาวธิกีารแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง นําไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 6 
 6. การประเมนิตนเองชว่ยพฒันามาตรฐานวชิาชพีทีม่คีุณภาพ6 นกัวชิาการจาํนวนมากมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั
สรปุไดว้า่ การประเมนิตนเองมผีลโดยตรงต่อคุณภาพการทาํกจิกรรมของบุคคล ลดความผดิพลาดและปญัหาในการ
ทาํงาน ชว่ยใหง้านมคีุณภาพ จงึเป็นกลไกสาํคญัทีห่ลายองคก์รนําไปใชป้ระกนัคุณภาพการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร 
รวมทัง้องคก์รผลติบุคลากรวชิาชพีต่างๆ พยายามปลกูฝงัการประเมนิตนเองใหเ้ป็น   คุณลกัษณ์สาํคญัเบือ้งตน้ 
นอกจากน้ี ยงัถอืเป็นความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้ (accountability) ในการพจิารณาผลการดาํเนินงานทีม่คีวามเป็น
รปูธรรมสงูและตรงไปตรงมาอกีดว้ย 
 7. การประเมนิตนเองชว่ยสรา้งความใกลช้ดิ รว่มแรงรว่มใจภายในกลุม่หรอืภายในองคก์ร21นกัวชิาการหลาย
ทา่นกลา่ววา่การประเมนิตนเองชว่ยทาํใหป้ญัหาดา้นการปฏสิมัพนัธแ์ละปญัหาการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่นคลีค่ลาย  
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เชน่การประเมนิตนเองในบรบิท   ทางการศกึษาระหวา่งครแูละนกัเรยีน กระบวนการน้ีจะชว่ยใหค้รแูละนกัเรยีนเป็น
หุน้สว่นหรอื     ผูร้ว่มมอืกนั (partner) ในการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละต่างฝา่ยต่างใหโ้อกาสในการพฒันางานตาม
เป้าหมายของครแูละนกัเรยีนอยา่งราบรืน่  
 

การตื่นตวัในการเรยีนรูท้ีจ่ะประเมนิตนเอง จะชว่ยทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในโลกการศกึษาขึน้22ซึง่ประโยชน์
ทีส่ถาบนัจะไดร้บัจากการทีน่กัเรยีนมกีารประเมนิตนเองในการเรยีนอยูต่ลอดเวลาแลว้นัน้คอื สถาบนัสามารถนําการ
ประเมนิเหลา่นัน้ มาสรปุและทบทวนหลกัสตูรการเรยีนใหด้ขีึน้ และเจาะลกึใหต้รงประเดน็ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมาก
ขึน้23  

นอกจากน้ีแลว้การทีนิ่สติไดฝึ้กฝนประเมนิตนเองโดยอสิระนัน้ ทาํใหนิ้สติเกดิบรรทดัฐานในการประเมนิ ซึง่ใน
กระบวนการความคดินัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ สามารถตดัสนิใจและดาํเนินการในทางทีเ่หมาะสมระหวา่งที่
อยูใ่นสถานการณ์ขา้งหน้า อนัจะก่อใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูใ้หมท่ีส่ามารถนําไปพฒันาการประเมนิตนเองต่อไป และเมือ่
เกดิการตดัสนิและการประเมนิทีไ่ดม้าตรฐานของตนเองแลว้ นิสติจะรบัรูถ้งึความแตกต่างระหวา่งการเรยีนรูแ้ละการเพิม่
ระดบัความสามารถของตนเองไปสูร่ะดบัมอือาชพีไดอ้ยา่งมัน่คงและเหมาะสม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           บทท่ี 3        11 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

(Chapter 3) 
 

รปูแบบการวิจยั  :การศกึษาในครัง้น้ีเป็นลกัษณะงานวจิยัเชงิคุณภาพ(Quanlitative)รว่มกบัวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative)  
เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนินิสติ โดยอาศยัทฤษฎกีารประเมนิดว้ยตนเอง (Self-assesment theory)ทัง้น้ี
โดยวจิยัในสว่นแรกเป็นการศกึษาผลของประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบสะทอ้นความสามารถการเรยีนรูค้ลนิิกชุมชน 
(Self reflection essay) เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative)  และในสว่นทีส่อง เป็นการศกึษาผลของการประเมนิการมี
สว่นรว่มในการทาํงาน โดยใชแ้บบประเมนิการมสีว่นรว่ม (PAR sheet) เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative)   
 
คาํถามวิจยั 

1. นิสติไดเ้รยีนรูต้ามกระบวนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุชุมชน โดยผา่นการถ่ายทอดประสบการณ์เรยีนรูท้าง
แบบสะทอ้นความคดิ (Self reflection sheet) หรอืไม ่

2. นิสติสามารถประเมนิระดบัการมสีว่นรว่มของตนเองไดส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิจากสมาชกิในกลุม่โดยการ
ใชเ้ครือ่งมอืแบบประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ (PAR sheet) หรอืไม ่

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ประเมนิสิง่ทีนิ่สติไดเ้รยีนรูจ้ากการลงปฏบิตังิานคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน ผา่นทางกระบวนการสะทอ้น
คดิดว้ยตนเอง วา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิาหรอืไม ่

2. เพือ่ศกึษาวา่ แบบประเมนิการมสีว่นรว่ม (PAR Sheet) มปีระสทิธภิาพในการใชว้ดัระดบัการมสีว่นรว่มในการ
ทาํงานกลุม่หรอืไม ่

3. เพือ่นําผลการศกึษาไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน และวธิปีระเมนิผลการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
  

สมมติฐานวิจยั 
นิสติสามารถประเมนิการมสีว่นรว่มในการลงปฏบิตังิานคลนิิคทนัตกรมมชุมชนของตนเองไดส้อดคลอ้งกบัผล

การประเมนิจากสมาชกิในกลุม่ และไดเ้รยีนรูต้ามกระบวนการปฏบิตังิานวชิาคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน (ททด 531)  
 
ขัน้ตอนและวิธีการในการเกบ็ข้อมลู  
 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดจ้ากการคดัเลอืกตวัอยา่งจากนิสติคณะทนัตแพทยศาสตร ์ ชัน้ปีที ่ 5  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 60 คนทีล่งปฏบิตังิานคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน ตามโรงเรยีนและสถานศกึษา
ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ทีีต่ ัง้ใกลก้บัคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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โดยทาํการคดัเลอืกนิสติทุกคนทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูย้นิยอมตนใหท้าํการวจิยั (inclusion 

criteria) ดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นนิสติปจัจุบนัทีก่าํลงัศกึษาในชัน้ปีที ่5 คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เป็นนิสติทีผ่า่นทีผ่า่นการประเมนิรายวชิา ททด 431   

และลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ททด 532 
สาํหรบัเกณฑก์ารแยกผูย้นิยอมตนใหท้าํการวจิยัออกจากโครงการ (exclusion criteria) มดีงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูท้ีพ่กิารทางรา่งกาย หรอืจติใจทีไ่มส่ามารถใหข้อ้มลูได ้
2. ไมส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการวจิยั 

และเกณฑก์ารใหเ้ลกิจากการศกึษา (discontinuation criteria) มดีงัต่อไปน้ี 
1. ปฏเิสธหรอืขอถอนตวัจากการรว่มโครงการวจิยั 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 เครือ่งมอื ไดแ้ก่ “แบบสะทอ้นความคดิตนเอง ” (เอกสารประกอบภาคผนวก 1 )
โดยอา้งองิเกณฑก์ารประเมนิการสะทอ้นความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในการสอบขึน้ทะเบยีนรบัอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีทนัตแพทย ์ของทนัตแพทยสภา ทีเ่น้นใหนิ้สติไดม้กีารสะทอ้นคดิดว้ยตนเองระหวา่งลงปฏบิตังิานคลนิิก
ทนัตสาธารณสขุชุมชน  และ แบบประเมนิการมสีว่นรว่มดว้ยตนเอง( Self evaluation of participation skill :PAR sheet) 
(เอกสารประกอบภาคผนวก 2 ) 
 
1. แบบพรรณนาสะทอ้นความคดิ (Reflective Log) โดยนิสติจะทาํการสะทอ้นผลการเรยีนรูล้งในแบบฟอรม์ 
ทีก่าํหนดให ้ โดยฟอรม์ดงักลา่วมคีาํถามนําดงัต่อไปน้ี 
 
 - สิง่ทีฉ่นัทาํ  (บรรยายถงึสิง่ทีคุ่ณหรอืกลุม่ของคุณไดท้าํเพือ่ใหโ้ครงการสาํเรจ็) 

- สิง่ทีฉ่นัรูส้กึสนุก  (บรรยายถงึสิง่ทีคุ่ณชื่นชอบมากทีส่ดุในการปฏบิตังิาน) 
- สิง่ทีฉ่นัรูส้กึวา่เป็นอุปสรรคในการทาํงาน  (บรรยายถงึอุปสรรคหรอืปญัหาในการปฏบิตังิาน) 
- สิง่ทีฉ่นัรูส้กึวา่ทาํไดด้ ี (บรรยายถงึสิง่ทีคุ่ณคดิวา่ทาํไดด้)ี 
- สิง่ทีฉ่นัเรยีนรูจ้ากการทาํงาน  (บรรยายถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการทาํโครงการอยา่งน้อย 1 ประเดน็) 
- การทาํงานครัง้ต่อไป  (สิง่ทีคุ่ณตอ้งการปรบัปรงุหรอืสิง่ทีอ่ยากทาํแตกต่างจากครัง้น้ี) 

      
 
2. แบบประเมนิการมสีว่นรว่มดว้ยตนเอง( Self Evaluation of participation skill ) โดยนิสติจะเป็นผูป้ระเมนิการมสีว่นรว่ม
ในการทาํงานกลุ่มของตนเองและเพือ่นรว่มงานดว้ยตนเอง  โดยลกัษณะเป็นการใหค้ะแนนลบั ( จากผูม้สีว่นรว่มมากทีส่ดุ 
จนถงึผูม้สีว่นรว่มน้อยทีส่ดุ) ดว้ยตนเอง   ในขัน้ตอนการทาํงาน 3 ครัง้ 

 ครัง้ที ่1  การเตรยีมความก่อนลงพืน้ทีชุ่มชน 
 ครัง้ที ่2  หลงัจากออกฝึกปฏบิตังิานสปัดาหท์ี ่1 
 ครัง้ที ่3  หลงัจากออกฝึกปฏบิตังิานสปัดาหท์ี ่2 
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ทัง้น้ีแบบฟอรม์ดงักลา่ว เป็นแบบประเมนิประเภทมาตรประมาณคา่ (Rating Scale)   ซึง่ประกอบดว้ยรายชื่อ
สมาชกิในกลุม่ และตารางสาํหรบัประเมนิการมสีว่นรว่มของสมาชกิในกลุม่ (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 ) โดยใหนิ้สติ
ประเมนิลาํดบัสมาชกิในกลุม่จากคนทีม่สีว่นรว่มมากทีส่ดุ ไปยงัคนทีม่สีว่นรว่มน้อยทีส่ดุในกลุม่โดยวิธีลบั ยกตวัอยา่ง
เชน่ กลุม่ทีม่จีาํนวนสมาชกิ 10 คน จะมลีาํดบัที ่1-10 โดยนิสติทีม่สีว่นรว่มมากทีส่ดุจะไดล้าํดบัที ่1 และนิสติทีม่สีว่นรว่ม
รองลงมาเป็น 2,3… ตามลาํดบัสว่นลาํดบัที ่10 ไดแ้ก่ นิสติทีม่สีว่นรว่มน้อยทีส่ดุในกลุม่  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการเขยีนบรรยายการลงปฏบิตังิานคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน โดยมคีาํถามนํา
จากแบบสะทอ้นความคดิดว้ยตนเองทีแ่จกใหก้บันิสติทนัตแพทยช์ัน้ปีที ่ 5 ทีฝึ่กปฏบิตังิานทุกคน  และเกบ็รวบรวมกลบั
ภายในระยะเวลา 1 สปัดาหห์ลงัจากเสรจ็สิน้การฝึกปฏบิตังิาน  หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูมา คณะผูว้จิยัจงึทาํการอ่านและคน้หา
ประเดน็ทีน่่าสนใจ รวมถงึรวบรวมประเดน็ (Interesting Quote)  จากนัน้จงึจดัหมวดหมูข่อ้มลู (Theme) ทีไ่ดต้ามความ
สอดคลอ้งของขอ้มลูจากการเขยีนบรรยายของนิสติแต่ละคน  และทาํการวเิคราะหห์มวดหมูข่อ้มลูแลว้หาความเกีย่วขอ้ง
ของขอ้มลูทีไ่ดก้บัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน   
             สว่นขอ้มลูจากแบบประเมนิการมสีว่นรว่มดว้ยตนเอง( Self Evaluation of participation skill ) จะนําไปวเิคราะห ์
วา่ผลการประเมนิจากการใหค้ะแนนดว้ยตนเอง  มคีวามเชื่อถอืไดม้ากน้อยเพยีงไร โดยเปรยีบเทยีบจากคะแนนประเมนิ
เฉลีย่จากเพือ่นนิสติในกลุม่เป็นตวัเปรยีบเทยีบ  โดยภายหลงัจากนิสติทาํการประเมนิการมสีว่นรว่มในการปฏบิตังิานแลว้ 
จงึนําขอ้มลูมาจดัลาํดบัการมสีว่นรว่มออกเป็น 3 กล◌◌ุ่มไดแ้ก่ กลุ่มทีม่สีว่นรว่มมาก(ลาํดบัที ่1-3)  กลุม่ทีม่สีว่นรว่ม
ปานกลาง (ลาํดบัที ่ 4-7) และกลุม่ทีม่สีว่นรว่มน้อย (ลาํดบัที ่ 8-10) เพือ่ทดสอบความแตกต่างของการจดัลาํดบัของการ
ประเมนิตนเองและสมาชกิในกลุม่ประเมนิวา่มคีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่
   
ตวัแปรและนิยามตวัแปร 

ตวัแปรตน้  :  ความรูห้รอืประสบการณ์ระดบับุคคลจากการฝึกปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุชุมชน 

     :  หน้าทีก่ารรบัผดิชอบและการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ 

ตวัแปรตาม  :  การสะทอ้นคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน 

      : ระดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ 

การวิเคราะหท์างสถิติ 
 ในสว่นของแบบสะทอ้นความสามารถการเรยีนรูค้ลนิิกชุมชน จะทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา
รว่มกบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพในการสรปุผลขอ้มลู 

ในสว่นของแบบประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงาน จะวเิคราะหโ์ดยการหารอ้ยละของการประเมนิโดยตนเอง
และสมาชกิในกลุม่ประเมนิ จากนัน้จงึใชส้ถติเิชงิวเิคราะหท์ดสอบความแตกต่างของคา่ทีว่ดัไดจ้าก 2 กลุม่โดยใชส้ถติ ิ
paired t-test  และทดสอบความสอดคลอ้งของระดบัการมสีว่นรว่มจากการประเมนิโดยตนเองและสมาชกิในกลุ่มโดยใชส้ถติ ิ
Pearson Correlation และ Kappa ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู 

 
ขอบเขตของการวิจยั   

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัวจิยัเชงิคุณภาพ (Quanlitative)  และเชงิปรมิาณ (Qualitative) ในกลุม่นิสติทนัตแพทย์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพือ่นําผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาในระดบัประเทศต่อไป 



 
                    14 

กรอบแนวคิดวิจยั 
 
 

 
 

ภาพที2่ แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

(Chapter 4) 
 

ผลการประเมินตนเองจากแบบสะท้อนความสามารถการเรียนรู้คลินิกทนัตกรรมชมุชน 
 

ขอ้มลูจากแบบสะทอ้นคดิดว้ยตนเอง (Self reflection sheet)ของนิสติทีผ่า่นการปฏบิตังิานวชิาคลนิิกทนัต
สาธารณสขุชุมชน จาํนวน 60 คน ผูว้จิยัสามารถพจิารณาจดัหมวดหมูส่ ิง่ทีนิ่สติไดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตังิานไดเ้ป็น 8 
หวัขอ้หลกั ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานในชุมชนดงัต่อไปน้ี 

 
 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากฝึกปฏิบติังานวิชาคลินิกทนัตสาธารณสขุชมุชน ( ททด 531) 
ของนิสิตทนัตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2552 

1. การวางแผนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุในชุมชน  
2. การเขา้ชุมชน  
3. การศกึษาสภาวะอนามยัของชุมชน 
4. การวนิิจฉยัชุมชน และการจดัลาํดบัปญัหา 
5. การวเิคราะหป์ญัหา 
6. การวางแผนเพื่อแกไ้ขปญัหา 
7. การจดัทาํโครงการและการดาํเนินงานโครงการ 
8. การประเมนิผลโครงการ 

 
ซึง่รายละเอยีดในหวัขอ้ของหมวดหมูต่่างๆ (Theme)ผูว้จิยัสามารถสรปุและวเิคราะหป์ระเดน็จากบทพรรณนา

ของนิสติ ตามขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 

 การวางแผนการปฏิบติังานทนัตสาธารณสขุในชมุชน 
 

ตารางที ่1 แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการวางแผนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุในชุมชน  
 

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 
1. กาํหนดทศิทางของการทาํงาน และการเตรยีมงานลว่งหน้า 

- การประชุมวางแผนงาน 
- มกีารเตรยีมงานและอุปกรณ์ 

2. การทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่  
- การแบง่งาน และบทบาทของการทาํงานรว่มกนั (ผูนํ้า, ผูต้าม) 
- รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
- การใหอ้ภยัและยอมรบัความผดิพลาด ความอดทนและการรว่มกนัแกป้ญัหา 

3.33 
 
 
 

8.33 
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จากตารางที ่1  มนิีสติคดิเป็นรอ้ยละ 11.66 ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นขัน้ตอนของการวางแผนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณ สขุใน
ชุมชน ดงัทีนิ่สติคนหน่ึงไดบ้รรยายวา่  

 
            "สิง่ทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํโครงการคอื การทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม เพราะดว้ยระยะเวลาทีน้่อยมากในการเตรยีมงาน รวมถงึ
สถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีนบา้นเทพทีค่อ่นขา้งไกล    ระยะเวลาทาํกจิกรรมรวมถงึรปูแบบกจิกรรมจะตอ้งตรงไปตามแผนงานคอ่นขา้งมากจงึจะ
ประสบความสาํเรจ็ ดงันัน้ในการดาํเนินงานของทางกลุม่จะตอ้งมกีารประชุม คุย และวางแผนรวมถงึเตรยีมงานและอุปกรณ์ไวล้่วงหน้าก่อน
อยา่งด ีดงัน้ีสิง่ทีข่า้พเจา้รูส้กึวา่ไดเ้รยีนรูใ้นโครงการครัง้น้ีมากทีส่ดุจงึเป็นเรือ่งของการทาํงาน เพราะหลงัจากทีม่กีารประชุมวางแผนและแบง่
งานกนัไปแลว้ การประชุมเพือ่รวมงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและการเตรยีมแผนงานในวนัถดัๆไปจงึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทุกๆวนั และภายหลงัจาก
การทาํงานโดยเฉพาะในวนัแรกๆทาํใหเ้หน็ไดช้ดัเจนวา่ งานทีเ่ราไดว้างแผนไวเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ การทบทวนแผนหลงั
การประชุมทุกครัง้กเ็ป็นสิง่ทีท่าํใหไ้มล่มืหรอืพลาดในจดุใดรวมถงึไมล่มืในสิง่ทีจ่ะตอ้งเตรยีมไปในการดาํเนินงานดว้ย"  

 
 
จากการวางแผนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุในชุมชน ทาํใหนิ้สติเรยีนรูก้ารทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่ ไมว่า่จะ

บทบาทผูนํ้า ผูต้าม มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั นิสติไดก้ลา่ววา่  
 
“การประสานงานภายในกลุ่มผูเ้ขา้ไปรว่มกจิกรรมเอง อาจมคีวามเหน็พอ้งทีไ่มต่รงกนัได ้การแสดงความคดิเหน็ เหตุผล และ    

เสยีงสว่นมากจงึเป็นสิง่สาํคญัในการวางแผนการทาํงาน”  
  
นิสติคนหน่ึงไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ 
 
“จากการทาํงานรว่มกนัตัง้แต่วนัแรกไปจนถงึวนัสดุทา้ยทาํใหท้ราบวา่ ไมม่ใีครเป็นหวัหน้าและลกูน้อง ทุกคนเทา่เทยีมกนั ผลดักนั

เป็นทัง้ผูนํ้าและผูต้ามขึน้อยูก่บัโอกาส รูจ้กัใหอ้ภยัยอมรบัความผดิพลาดของคนใดคนหนึง่ และถอืเป็นความรบัผดิชอบของสว่นรวมทีจ่ะตอ้ง
รว่มกนัแกไ้ขโดยไมโ่ยนความผดิกนั”  

 
จากการสะทอ้นคดิของนิสติดงักลา่วทาํใหเ้หน็วา่ นิสติมองเหน็คุณคา่ของเพือ่นรว่มงานและเขา้ใจความสาํคญั

ของบทบาทหน้าทีแ่ตกต่างกนั เมือ่ทุกคนมเีป้าหมายในการทาํงานเพือ่สว่นรวมแลว้กจ็ะเกือ้กลูกนัใหง้านประสบ
ความสาํเรจ็ ทัง้น้ีจะเหน็วา่นิสติเรยีนรูจ้กัทีจ่ะยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มคีวามอดทนต่อกนั ใหอ้ภยัและรว่มกนั
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ นบัวา่บทเรยีนของการอยูร่ว่มกนัและทาํงานรว่มกนักบัผูอ้ื่นนัน้เป็นบทเรยีนทีส่าํคญับทเรยีนหน่ึงที่
นิสติหลายคนไดร้บัจากการฝึกวางแผนการปฏบิตังิานจรงิ 
 การเข้าชมุชน 
ตารางที ่ 2   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการเขา้ชุมชน  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 
1. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงาน/ชุมชน 

- การเขา้หาผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงหรอืผูนํ้าชุมชน 
- มกีารวางตวัใหเ้หมาะสม ถกูกาลเทศะ 
- เตรยีมเอกสาร การขออนุญาตในการจดักจิกรรม 

2. การทาํใหชุ้มชนยอมรบั และมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
- การพดูเพือ่ชกัจงู เดก็ คร ูและผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
- การปรบัพฤตกิรรมเดก็ การสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ 

3. การศกึษาโครงสรา้งขององคก์ร/ชุมชน 
- ทาํใหเ้ขา้ใจบทบาท  หน้าที ่ และอาํนาจของแต่ละหน่วยงาน 
- จดัความสมัพนัธข์องตนเองกบัชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
26.67 

 
 
 

51.67 
 
 

3.33 
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ในขัน้ตอนของการเขา้ชุมชน เป็นขัน้ตอนหน่ึงทีนิ่สติพรรณนาหรอืกลา่วอา้งถงึมากทีส่ดุ โดยมผีูพ้รรณนาไวม้าก

ถงึรอ้ยละ 81.67 ทีไ่ดเ้รยีนรูข้ ัน้ตอนดงักลา่ว จากการฝึกปฏบิตังิานวชิาคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชนในครัง้น้ี (ตารางที ่2) 
โดยนิสติจาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 26 ไดเ้รยีนรูถ้งึการตดิต่อประสานงานกบัชุมชน จากทศันะของนิสติคนหน่ึงไดก้ลา่วไวว้า่  

 
“สิง่ทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํโครงการคอื การฝึกตดิต่อประสานงานกบัชุมชน ซึง่ถอืเป็นการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ เนือ่งจากที ่

ผา่นมาขา้พเจา้ไดม้โีอกาสทาํงานรว่มกบัเพือ่นภายในคณะซึง่เป็นสายงานเดยีวกนั และมอีายุใกลเ้คยีงกนัเทา่นัน้ดงันัน้การทีข่า้พเจา้ไดร้บั
หน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานกบัทางโรงเรยีนจงึเป็นโอกาสทีส่าํคญัทีท่าํใหข้า้พเจา้ไดฝึ้กความสามารถในการตดิต่อสือ่สารกบับุคคลทีอ่ยูต่่างสาย
งาน และผูท้ีม่คีุณวฒุแิละวยัวฒุทิีส่งูกวา่ ซึง่การทีข่า้พเจา้เป็นเดก็อายุยงัน้อยกวา่จงึมผีลใหค้วามน่าเชือ่ถอืลดลง ดงันัน้การสรา้งความศรทัธา
และความน่าเชือ่ถอืจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอยา่งหนึง่ ในการเขา้ไปตดิต่อประสานงานทุกครัง้จงึตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มของขอ้มลู เชน่มใีบแจง้
กาํหนดการการจดักจิกรรมโดยละเอยีด เตรยีมรายงานการนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นทางการ และเป็นขอ้มลูทางวชิาการทีม่แีหล่งอา้งองิทีน่่าเชือ่ถอื 
เป็นตน้ นอกจากน้ีความอ่อนน้อมถ่อมตนกเ็ป็นสิง่สาํคญัไมแ่พก้นั ในการสือ่สารจงึตอ้งเลอืกใชภ้าษาทีเ่หมาะสม ซึง่สิง่ต่างๆเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ขา้พเจา้ในอนาคตไดอ้ย่างมาก”  

 
ในสว่นของการทาํใหชุ้มชนยอมรบัและมสีว่นรว่มในกจิกรรมนบัเป็นสว่นทีนิ่สติไดใ้หค้วามสาํคญัในการเรยีนรู ้

และสะทอ้นคดิออกมามากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 51.67 โดยนิสติไดบ้รรยายวา่ 
 
"ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูใ้นการทาํกจิกรรมรว่มกบัเดก็ๆ โดยพบวา่การเริม่ตน้ครัง้แรกๆนัน้ เราตอ้งสรา้งความใกลช้ดิคุน้เคยก่อน เชน่การ

พดูคุยหรอืปฏบิตัใิหเ้ดก็ดเูป็นตวัอยา่ง เชน่ วธิ ีTell Show Do ในการตรวจฟนั หรอืแมเ้ป็นกจิกรรมสนัทนาการทัว่ไป เรากต็อ้งทาํใหเ้ดก็เหน็ 
และสอนซํ้าๆใหเ้ดก็ทาํตาม ซึง่การทาํงานกบัเดก็เลก็นัน้ตอ้งใชค้วามอดทน และมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการคดิหาวธิกีารใหเ้ดก็สนใจในสิง่ที ่
เราตอ้งการจะสือ่ และบางครัง้เราตอ้งม ีvoice control ในการจดัการพฤตกิรรมเดก็ดว้ย เพือ่ใหเ้ดก็อยูใ่นระเบยีบ และสนใจในสิง่ทีเ่ราสอน"  

 
เหน็ไดว้า่นิสติสามารถนําสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากในคลนิิกเรือ่งการปรบัพฤตกิรรมเดก็มาฝึกฝน และปรบัใชก้บั

สถานการณ์นอกคลนิิกได ้ 
นอกจากน้ีนิสติยงัไดเ้รยีนรูก้ารเขา้ถงึเดก็โดยวธิตี่างๆไมว่า่จะเป็นการสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ การแสดงความ

สนใจในตวัเดก็ การควบคุมเดก็โดยอาศยัคุณคร ูดงัทีนิ่สติไดก้ลา่วไวว้า่  
 
"ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูก้ารปรบัพฤตกิรรมเดก็ จากการสงัเกตพบวา่เดก็จะใหค้วามรว่มมอืมากในกจิกรรมทีส่นุกสนาน กจิกรรมทีม่กีาร

แขง่ขนัมอบรางวลั และกกิรรมทีพ่วกเขามสีว่นรว่มสรา้งสรรคอ์ยา่งเตม็ที ่ตวัอยา่งเชน่ การจดับอรด์ใหค้วามรูท้ีท่างกลุ่มไดเ้ปิดใหน้กัเรยีนสว่น
หนึง่มาชว่ยตกแต่งบอรด์ พบวา่เมือ่นําบอรด์มาแสดงนกัเรยีนกใ็หค้วามสนใจกนัมาก มกีารชกัชวนเพือ่นๆมาดสูว่นทีต่นเองไดท้าํไว ้เป็นตน้ 
ทัง้ยงัพบวา่เดก็เลก็จะใหค้วามสนใจกจิกรรมทีม่ตีวัการต์นูหรอืตุ๊กตามาใหค้าํอธบิายไดม้ากกวา่  ในขณะทีเ่ดก็โตสามารถรบัขอ้มลูขา่วสารจาก
พธิกีรหรอืวทิยากรไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งไมเ่ป็นวชิาการมากจนเกนิไป  ในเรือ่งการควบคุมเดก็จะตอ้งอาศยับุคคลทีเ่ดก็ใหค้วามเคารพหรอืเป็นผู้
มคีวามใกลช้ดิกบัเดก็โดยตรง และผูจ้ดักจิกรรมควรจะมคีวามสนใจในรายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆ เชน่ การจดจาํชือ่เล่นของเดก็ไดจ้ะทาํใหเ้ดก็เกดิ
ความรว่มมอืในกจิกรรมมากขึน้” 

 
นอกจากน้ีในสว่นของการเขา้ชุมชนนิสติจาํนวนหน่ึงยงัไดเ้รยีนรูถ้งึการศกึษาโครงสรา้งของชุมชน การทาํให้

ชุมชนยอมรบั และมสีว่นรว่มในกจิกรรม ซึง่เป็นสว่นทีส่าํคญัมากเชน่กนัในการทาํงานชุมชน  
 
“การศกึษาชุมชนทีต่อ้งอาศยัการตดิต่อประสานงาน ซึง่เราตอ้งทราบวา่โครงสรา้งองคก์รของชุมชนเป็นอยา่งไร เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจ

บทบาทหน้าที ่และอาํนาจของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ทีเ่ราจะไดจ้ดัความสมัพนัธข์องตนเองต่อชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม หากการตดิต่อ
ประสานงานต่างๆเป็นไปดว้ยด ีกม็กัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยความราบรืน่ เชน่ ก่อนทีเ่ราจะเขา้ไปดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ใน
ชุมชน ควรทีจ่ะเขา้หาผูนํ้าชุมชนนัน้ๆก่อนเพือ่ขอทราบวา่รายละเอยีด และขอ้มลูต่างๆ เพือ่ลดอุปสรรคในการเขา้หาชุมชน นอกจากน้ียงัอาจ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูนํ้าชุมชนดว้ย”  
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ในการทาํงานชุมชนทีนิ่สติไดท้าํครัง้น้ีจะเป็นการทาํงานทีต่อ้งตดิต่อกบัโรงเรยีน ซึง่นิสติพบวา่ผูอ้าํนวยการ

โรงเรยีนเป็นบุคคลทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจจงึเป็นบุคคลทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึและประสานงานดว้ย นอกจากน้ีการสรา้ง
ความสมัพนัธจ์ะตอ้งใชร้ะยะเวลา แมช้ว่งแรกอาจยงัไมไ่ดร้บัความรว่มมอืกต็าม ดงัทีนิ่สติไดก้ลา่วไวว้า่  

 
"ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารตดิต่อและสรา้งสมัพนัธก์บัชุมชน โดยเกดิการเรยีนรูไ้ดจ้ากขัน้ตอนการเขา้ไปศกึษาและวางแผนการ

ทาํงาน โดยพบวา่ในการเขา้ไปตดิต่อกบัทางโรงเรยีนหากทาํการตดิต่อผา่นทางผูอ้าํนวยการโรงเรยีนจะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปได้
สะดวกมากขึน้ และพบวา่ในชว่งตน้ บุคลากรในชุมชน เชน่ อาจารยจ์ะไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเทา่ทีค่วร แต่ในความเป็นจรงิพบวา่
เมือ่ไดท้าํการตดิต่อประสานงานกนัไปสกัพกัชุมชนจะเปิดใจใหก้บัเรา และแลกเปลีย่นความเหน็กบัเรามากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การที ่
เราวางแผนจะจดักจิกรรมใดๆ หากใหอ้าจารยห์รอืนกัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการคดิกจิกรรมกบัเราจะชว่ยทาํใหโ้ครงการทีเ่ราจดัมคีวามยัง่ยนื" 
 

 
 การศึกษาสภาวะอนามยัของชมุชน 

 
ตารางที ่ 3   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการศกึษาสภาวะอนามยัของชุมชน  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 

1. การเลอืกใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลู  ทีไ่ดม้าซึง่ปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
- การสมัภาษณ์และสอบถาม 
- การสาํรวจและตรวจสขุภาพช่องปาก 
- การสงัเกต 
- ตอ้งทาํการเกบ็ขอ้มลูหลายๆทาง เพือ่ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

2. เรยีนรูก้ารจดัสถานทีใ่นการตรวจฟนั  

5.00 
 
 

 
 
 

3.33 
 

ในสว่นของการศกึษาสภาวะอนามยัของชุมชน นิสติรอ้ยละ 8.33 ไดเ้รยีนรูถ้งึการเลอืกใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลู การ
จดัสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตรวจฟนั ศกึษาสภาวะสขุภาพช่องปากของกลุม่เป้าหมาย ดงัแสดงในตารางที ่3 

นิสติคนหน่ึงไดส้ะทอ้นความคดิของตนในเรือ่งการเกบ็ขอ้มลูไวด้งัน้ี  
 
"สิง่ทีฉ่นัไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํโครงการ คอื ความสาํคญัของวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ในการเกบ็น้ีทางกลุ่มไดช้ว่ยกนัคดิวา่ควรเกบ็ขอ้มลู

อะไรบา้ง โดยดจูากสิง่ทีเ่ป็นปญัหา มสีิง่ใดเป็นปจัจยับา้งกจ็ะทาํใหเ้รารูว้า่ควรเกบ็ขอ้มลูอะไร และเมือ่เกบ็ขอ้มลูมาไดแ้บบนี้แปลวา่อะไร การ
เกบ็ขอ้มลูพบวา่เราไมส่ามารถทีจ่ะเชือ่ขอ้มลูจากการทาํแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งเดยีว เนือ่งจากพบวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ไมต่รงกบั
พฤตกิรรมเดก็จรงิดว้ย ฉะนัน้ตอ้งเกบ็หลายทางแลว้นํามาวเิคราะห ์นอกจากน้ีการทีเ่ราจะไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งจากเดก็ เราตอ้งสรา้งความสนิท
สนมกบัเดก็ใหเ้คา้คุน้เคย เราจงึจะไดเ้หน็พฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของเคา้ จงึจะไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งสาํหรบันําไปใชต้่อไป" 
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 การวินิจฉัยชมุชนและการจดัลาํดบัปัญหา 
ตารางที ่ 4   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการวนิิจฉยัชุมชนและการจดัลาํดบัปญัหา  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 

1. การคน้หาและเขา้ใจปญัหาทีแ่ทจ้รงิของชุมชน 
- ตอ้งทราบปญัหาชุมชน 
- ตอ้งทราบความตอ้งการของชุมชน 

2.   การเรยีงลาํดบัความสาํคญัของปญัหา และเลอืกแกไ้ขปญัหาตามลาํดบัความสาํคญั 

5.00 
 
 

0.00 

 
ในสว่นการวนิิจฉยัชุมชนและการจดัลาํดบัปญัหา มนิีสติทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นหวัขอ้ดงักลา่วคอ่นขา้งน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 

5.00 (ตารางที ่4) และไมม่นิีสติสะทอ้นการเรยีนรูเ้รือ่งการเรยีงลาํดบัความสาํคญัของปญัหา และเลอืกแกไ้ขปญัหา
ตามลาํดบัความสาํคญั โดยพบวา่นิสติไดใ้หค้วามสาํคญักบัการวนิิจฉยัชุมชนเพือ่ใหก้ารทาํโครงการนัน้ไดแ้กป้ญัหาของ
ชุมชนอยา่งตรงประเดน็ ดงัทีม่นิีสติบรรยายวา่ 

 
 "การเขา้ไปจดัทาํโครงการใดๆกต็ามในชุมชน จะตอ้งเริม่ตน้จากการเขา้ไปศกึษาปญัหาทีแ่ทจ้รงิของชุมชนนัน้ๆเสยีก่อนเพือ่จะได้

ทราบปญัหาของชุมชน ทราบความตอ้งการ และคดิโครงการทีม่คีวามเหมาะสมตรงประเดน็ โดยกจิกรรมต่างๆจะตอ้งมคีวามน่าสนใจ และ
รปูแบบกจิกรรมจะตอ้งมกีารกระตุน้ใหชุ้มชนไดค้ดิเอง ทาํเอง เพือ่จะไดเ้หน็ความสาํคญัและมคีวามยัง่ยนื"  

 
 การวิเคราะหปั์ญหา 
ตารางที ่ 5   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการวเิคราะหป์ญัหา  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 

1. การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อปญัหา  
- สภาวะทนัตสขุภาพไมไ่ดข้ีน้อยูก่บัเดก็เพยีงอยา่งเดยีว แต่มปีจัจยัหลากหลายเป็น

องคป์ระกอบ 
- การแกป้ญัหาควรวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาแลว้แกไ้ขทีต่น้เหตุของปญัหา 
- ผูป้กครองและครเูป็นปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อทนัตสขุภาพของเดก็ 

18.33 
 

 
นิสติจาํนวนมากไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อปญัหา ดงัทีนิ่สติคนหน่ึงไดเ้กบ็ขอ้มลูปจัจยัต่างๆ

จากการจากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครอง พบวา่  
 
"สภาวะทางทนัตสุขภาพของเดก็ไมไ่ดข้ึน้กบัเพยีงตวัเดก็เอง แต่มปีจัจยัอืน่ๆเกีย่วขอ้งดว้ย จากการวเิคราะหจ์ากแบบสอบถาม เชน่ 

ผูป้กครอง สิง่แวดลอ้มรอบโรงเรยีน ความรูใ้นการดแูลสขุภาพชอ่งปาก เพราะฉะนัน้หากเราจะแกไ้ขปญัหาเรากค็วรจะวเิคราะหถ์งึปจัจยัต่างๆ
ดว้ย เพือ่เป็นการแกไ้ขปญัหาในระยะยาว"  

 
นอกจากน้ียงัมนิีสติจาํนวนหน่ึงไดส้ะทอ้นความคดิของตนซึง่แสดงถงึการเหน็ความสาํคญัของการวเิคราะห์

ปจัจยัทีม่ผีลต่อปญัหาดงัต่อไปน้ี 
 
 "สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก  การจดัโครงการคอืทาํใหพ้บวา่จากเดมิเคยเขา้ใจวา่เดก็ทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนเมอืงซึง่มโีรงพยาบาล และคลนิิกที ่

ใหบ้รกิารทางทนัตกรรมกระจายอยูท่ ัว่ไป น่าจะมคีวามรูแ้ละสขุภาพชอ่งปากและฟนัทีด่ ีแต่ในความเป็นจรงิแลว้หลงัจากทีไ่ดต้รวจชอ่งปาก
ของนกัเรยีนพบวา่ยงัมเีดก็นกัเรยีนสว่นหนึง่ทีม่สีขุภาพชอ่งปากและฟนัทีไ่มด่นีกั และสว่นใหญ่ยงัขาดความรูเ้รือ่งทางทนัตสขุภาพแมจ้ะมี
ทศันคตทิีด่กีต็าม โดยสาเหตุของปญัหาเหล่าน้ีอาจมาจากหลายปจัจยัแตกต่างกนัไป ซึง่เป็นหน้าทีส่าํคญัของทนัตแพทยท์ีจ่ะคน้หาสาเหตุของ
ปญัหาเหล่าน้ี เพือ่ใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมไมใ่ชแ่คก่ารรกัษาทีเ่ป็นเพยีงการแกไ้ขปญัหาทีป่ลายเหตุแต่ควรมกีารป้องกนั คอืการกาํจดั
สาเหตุของปญัหารว่มดว้ย เพือ่ใหก้ารทาํงานของทนัตแพทยม์คีวามยัง่ยนื และเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ"  



               20 
นิสติอกีคนหน่ึงไดก้ลา่ววา่ 
  
"ปญัหาทีเ่กดิในชุมชนเกดิจากหลายปจัจยั ทัง้จากเดก็ ผูป้กครอง ทัง้ทางดา้นความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตั ิการจะแกไ้ขปญัหาได้

จาํเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ย เนือ่งจากการพุง่การแกไ้ขปญัหาไปทีต่วัเดก็อยา่งเดยีว จะชว่ยแกไ้ขปญัหาไดแ้คส่ว่นหนึง่เทา่นัน้ 
การเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บัคอื แมว้า่ครจูะใหค้วามสาํคญัและมคีวามสนใจเกีย่วกบัปญัหาทนัตสขุภาพของเดก็ๆมากน้อยแคไ่หน แต่หากผูป้กครองไมใ่ห้
ความรว่มมอื และใสใ่จในปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับุตรหลาน การแกไ้ขปญัหาจะสามารถแกไ้ขไดแ้คส่ว่นหนึง่เทา่นัน้ และไมม่คีวามยัง่ยนืของ
กจิกรรม" 

  
จะเหน็ไดว้า่นิสติใหค้วามสาํคญัของการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อปญัหา และพบวา่สภาวะทนัตสขุภาพไมไ่ด้

ขึน้อยูก่บัเดก็เพยีงอยา่งเดยีว แต่มปีจัจยัอื่นรว่มดว้ยไมว่า่จะเป็นผูป้กครองหรอืคร ูดงันัน้การแกไ้ขปญัหาจงึควรแกท้ี่
ตน้เหตุของปญัหาจงึจะนํามาซึง่ความยัง่ยนืของกจิกรรม โดยการแกไ้ขปญัหาจะตอ้งอาศยัการวางแผนทีด่แีละมแีผน
สาํรองเสมอ ทัง้น้ีควรจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมายดว้ยจงึจะทาํใหแ้กไ้ขปญัหาไดต้รงตามปจัจยัและมี
ประสทิธภิาพ  

 
 การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ตารางที ่ 6   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการวางแผนเพือ่แกไ้ขปญัหา  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 

1. ควรมกีารวางแผนทีด่ ีและมแีผนสาํรองเสมอ  
2. การจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

6.67 
3.33 

  
นิสติไดใ้หท้ศันะในการวางแผนเพือ่แกไ้ขปญัหาไวว้า่  
 
"ในการทาํงานกบัเดก็ควรมแีผนสาํรองไวเ้สมอ และควรมกีารวางแผนทีด่ ีเนือ่งจากชว่งแรกทีเ่ขา้ไปเดก็ๆยงัไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอื

ในการจดักจิกรรมเทา่ไหร ่เดก็ๆยงัมคีวามซุกซนสงู ยงักลวัคนแปลกหน้า และยงัไมคุ่น้ชนิกบัพวกเรา ทาํในใหก้จิกรรมวนัแรกๆไมเ่ป็นไป
ตามทีค่าดไวเ้ทา่ไหร ่เราจงึไดป้รบัแผนงานใหมเ่ลก็น้อย โดยปรบัทีก่จิกรรมใหเ้หมาะสมกบัเดก็ๆแต่ละวยั และการเขา้ไปทาํความรูจ้กักบั
เดก็ๆใหม้ากทีส่ดุ จงึทาํใหก้ารจดักจิกรรมใหว้นัต่อๆมาไดร้บัความรว่มมอืจากเดก็ๆมากขึน้ และทาํใหก้จิกรรมนัน้เป็นไปตามทีค่าดไว ้
นอกจากน้ีการเขา้ไปทาํงานกบัผูใ้หญ่เราควรมกีารเตรยีมงานทีด่แีละควรแจง้ใหคุ้ณครทูราบถา้เกดิตอ้งเปลีย่นแปลงกจิกรรม เนือ่งจากทาง
กลุ่มไดท้าํการเปลีย่นแปลงตารางกจิกรรมเลก็น้อยหลงัจากทีเ่กดิปญัหา และเราไมไ่ดแ้จง้ใหคุ้ณครทูราบทาํใหม้กีารจดันกัเรยีนมาผดิ ซึง่เรา
ตอ้งเขา้ไปขอโทษคุณครแูละแจง้เรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงกจิกรรมกะทนัหนั และกไ็มไ่ดเ้ป็นปญัหามากมาย แต่ทาํใหเ้ราไดบ้ทเรยีนดา้นการตดิต่อ
ประสานงานกบัผูอ้ืน่ ซึง่ในการทาํงานวนัต่อๆมากไ็มเ่กดิเหตุการณ์แบบน้ีอกี"  

 
 
จากทีนิ่สติไดส้ะทอ้นประสบการณ์ของตนเองนัน้ทาํใหท้ราบวา่การวางแผนเพื่อแกไ้ขปญัหายงัสง่ผลกระทบถงึ

ขัน้ตอนการตดิต่อประสานงานกบัชุมชน ทาํใหเ้หน็วา่ในการทาํงานชุมชนนัน้ทุกขัน้ตอนมคีวามสาํคญั และมผีลเกีย่วขอ้ง
สบืเน่ืองกบัขัน้ตอนอื่นๆของการทาํโครงการอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ดงันัน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในสว่นใดสว่นหน่ึงเกดิขึน้
อาจสง่ผลต่อการปฏบิตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายละเอยีดของโครงการได ้
 
 การจดัทาํโครงการและการดาํเนินงานโครงการ 
ตารางที ่ 7   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการจดัทาํโครงการและการดาํเนินงานโครงการ 

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 

1. วธิกีารใหค้วามรูท้างทนัตสขุภาพ 
2. การดาํเนินโครงการตามผลของกระบวนการชุมชน และการมสีว่นรว่มของชุมชน 

1.67 
3.33 
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 ในสว่นของการจดัทาํโครงการและการดาํเนินงานโครงการโดยคาํนึงถงึการมสีว่นรว่มของชุมชน มนิีสติเพยีง 
รอ้ยละ 5 ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นสว่นน้ี  ซึง่นิสติไดก้ลา่วไวว้า่  
 

“ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํโครงการคอื การจะทาํกจิกรรมหรอืโครงการใดๆนัน้ ไมว่า่จะเป็นโครงการทีเ่ราคาดคดิวา่ด ีและมี
ประโยชน์ต่อชุมชน แต่หากไมส่ามารถทาํใหค้นในชุมชนมคีวามสนใจ และเขา้มามสีว่นรว่มไดแ้ลว้ กจิกรรมหรอืโครงการนัน้ๆกจ็ะมโีอกาส
ประสบผลสาํเรจ็ไดน้้อย และไมส่ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง ตอ้งลม้เลกิไปในทีส่ดุ” 

 
 นอกจากน้ีนิสติคนหน่ึงไดใ้หข้อ้คดิในการจดัทาํโครงการไวว้า่  
 

“การลงทาํงานกบัชุมชนมใิชก่ารลงไปหยบิยืน่ ยดัเยยีดสิง่ทีค่ดิวา่ดใีนมมุมองของทนัตแพทยใ์หก้บัชุมชน แต่จะตอ้งรบัฟงัวา่ชุมชน
ตอ้งการอะไรแลว้กระตุน้ใหชุ้มชนสนใจ และสามารถทีจ่ะยนืหยดัดว้ยตนเองได ้โดยเรามบีทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ชุมชนนัน้เองกไ็มไ่ดเ้รยีนรู้
จากเราเพยีงอยา่งเดยีว แต่เรานัน้ไดเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มๆกบัชุมชนดว้ย”  

 
 
อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาในครัง้น้ีพบวา่ ในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีนิ่สติไดเ้รยีนรู ้พบวา่ในขัน้ตอนการ

ประเมนิผลเป็นขัน้ตอนทีนิ่สติไมม่กีารสะทอ้นคดิหรอืบทพรรณนาใดๆของนิสติออกมาอยา่งชดัเจน ซึง่คดิไดเ้ป็นรอ้ยละ 0 
ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด (ตารางที ่8) 
 
ตารางที ่ 8   แสดงรอ้ยละของนิสติทีพ่รรณนาในเรือ่งการประเมนิผล  

หวัข้อและหมวดหมู่ ร้อยละ 
1. ประเมนิกจิกรรมทีท่าํเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2. การเปลีย่นแปลงในประชากรกลุม่เป้าหมายหรอืการเปลีย่นแปลงในสถานะสขุภาพหลงัทาํกจิกรรม 

0 
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 การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มโดยใช้แบบประเมินการมีส่วนร่วม 

 
ผลของการวจิยัเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของเครื่องมอืแบบประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ (PAR sheet)

โดยทาํการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถของตนเอง ในการเป็นผูป้ระเมนิความสามารถของตนเอง ซึง่ในการศกึษา
ครัง้น้ีไดใ้ชค้า่เฉลีย่คะแนนการมสีว่นรว่มทีส่มาชกิในกลุม่ทัง้หมดทีเ่หลอืเป็นผูป้ระเมนิบุคคลนัน้ เป็นสิง่ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
กบัคะแนนระดบัการมสีว่นรว่มทีไ่ดม้าจากการการประเมนิดว้ยตนเอง 

โดยผลการศกึษาในครัง้น้ี พบวา่ จากการนําขอ้มลูคะแนนระดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุ่ม ทีไ่ดม้าจากการ
ประเมนิดว้ยตนเอง และทีไ่ดม้าจากการทีส่มาชกิรว่มกลุม่เป็นผูป้ระเมนิบุคคลนัน้ๆ จากนิสติทนัตแพทยท์ัง้ 60 คน  มาทาํ
การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบความแตกต่าง ของค่าระดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยตนเองและ
สมาชกิในกลุม่ประเมนิ โดยใชส้ถติ ิpaired t-test ไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตารางที ่9 แสดงคา่เฉลีย่,สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัของการมสีว่นรว่มในการทาํงาน เปรยีบเทยีบระหวา่งการประเมนิดว้ยตนเอง และ
การประเมนิจากสมาชกิในกลุ่ม  

 

รปูแบบของการประเมนิการมสีว่นรว่ม คา่เฉลีย่ N สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การประเมนิดว้ยตนเอง 5.66 60 2.05 

การประเมนิจากสมาชกิในกลุม่ 5.32 60 2.29 

จากตารางที ่9 แสดงใหเ้หน็วา่ ผลการประเมนิดว้ยตนเอง และผลการประเมนิจากสมาชกิในกลุม่อยูใ่นชว่งระดบั
ของการมสีว่นรว่มปานกลาง คอื มคีา่เฉลีย่ 5.6 +/- 2.1 และ 5.3 +/- 2.3 ตามลาํดบั    ซึง่เมือ่มาทาํการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างระหวา่งการประเมนิทัง้สองวธิ ีโดยใชส้ถติ ิPaired t-test จะไดข้อ้มลูดงัตารางที ่9       

ตารางที ่10 แสดงการทดสอบความแตกต่างของคะแนนระดบัการมสีว่นรว่มทีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยตนเองและสมาชกิในกลุ่มประเมนิโดยใช้
สถติ ิpaired t-test ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 

 
 
 

Paired Differences 

t 
 
 

df 
 
 

Sig.        
(2-tailed) 

 
 

คา่เฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

Std. Error 
Mean 

 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

การประเมนิดว้ยตนเอง  
– การประเมนิจาก
สมาชกิในกลุ่ม 

0.342 1.965 0.253 -0.165 0.850 1.349 59 0.182 

จากตารางที ่ 10 สามารถสรปุไดว้า่ ระดบัคะแนนการมสีว่นรว่มในการทาํงานกลุม่ ทีไ่ดจ้ากการวธิกีารประเมนิ
ดว้ยตนเองและวธิทีีใ่หส้มาชกิในกลุม่เป็นผูป้ระเมนิไดผ้ลไมแ่ตกต่างกนั (Not significant) ดงันัน้ วธิกีารประเมนิการมสีว่น
รว่มในการทาํงานกลุม่โดยตนเองเป็นผูป้ระเมนิจงึใชเ้ป็นรปูแบบทีส่ามารถนํามาใชใ้นการวดัระดบัการมสีว่นรว่มได ้ ซึง่ไม่
แตกต่างจากการทีใ่หบุ้คคลอื่นเป็นผูป้ระเมนิ 
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 ทัง้น้ีนอกจากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งวธิกีารประเมนิทัง้ 2 รปูแบบดงัทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ ในการศกึษา

ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการจดักลุม่ระดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงานออกเป็น 3 ระดบั คอื มสีว่นรว่มมาก (คะแนน 1-3), มสีว่น
รว่มปานกลาง(4-7), มสีว่นรว่มน้อย (คะแนน 8-10) ทัง้น้ีขอ้มลูของระดบัการมสีว่นรว่มในทัง้สองรปูแบบของการประเมนิ 
นําเสนอดงัตารางที ่11 

 
ตารางที ่11 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของระดบัการมสีว่นรว่มจาํแนกเป็นกลุ่ม ทีไ่ดจ้ากวธิกีารประเมนิดว้ยตนเองและวธิทีีส่มาชกิในกลุ่ม               
               ประเมนิ 

 

 
เมือ่นําขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  พบวา่ ในกลุม่ทีต่นเองเป็นผูป้ระเมนิ สามารถจดัระดบัการมี

สว่นรว่มไดด้งัน้ี คอื มสีว่นรว่มมาก 8 คน (13.3%), มสีว่นรว่มปานกลาง 41 คน (68.3% ) และมสีว่นรว่มน้อย 11 คน
(18.3%)  ขณะเดยีวกนั ในกลุ่มทีส่มาชกิในกลุม่เป็นผูป้ระเมนิสามารถจดัระดบัการมสีว่นรว่มไดด้งัน้ี คอื มสีว่นรว่มมาก   
12 คน (20%), มสีว่นรว่มปานกลาง 34 คน (56.7%)  และมสีว่นรว่มน้อย14คน(23.2%) ซึง่ขอ้มลูดงักลา่ว สามารถแสดงตาม
แผนภมูแิทง่ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่3 แผนภมูแิทง่แสดงระดบัของการมสีว่นรว่มเมือ่ประเมนิตนเองและสมาชกิในกลุ่มประเมนิ 

 
                ซึง่จะเหน็ไดว้า่ในทัง้สามระดบัของการมสีว่นรว่ม รปูแบบการประเมนิโดยตนเองเป็นผูป้ระเมนินัน้สอดคลอ้ง
ไปกบัผลจากการทีถ่กูผูอ้ื่นคอืเพือ่นรว่มกลุม่ทีเ่ป็นผูป้ระเมนิ ในทัง้ๆ 3 ระดบัของการมสีว่นรว่ม  และมขีอ้สงัเกตวา่สว่น
ใหญ่ทัง้การประเมนิดว้ยตนเองและเพือ่นในกลุ่มเป็นผูป้ระเมนิ มกัจดัระดบัใหอ้ยูใ่นระดบักลางๆ ดงัจะเหน็แนวโน้มได้
ชดัเจนในแผนภูมทิี ่3 
 

วิธีการประเมิน/ 
ระดบัการประเมินการมีส่วนร่วม 

ประเมินด้วยตนเอง 
จาํนวนคน (%) 

ประเมินจากสมาชิกในกลุ่ม 
จาํนวนคน (%) 

มาก  (ลาํดบัที ่1-3) 8 (13.3%) 12  (20%) 
ปานกลาง (ลาํดบัที ่4-7) 41 (68.3% ) 34  (56.7%) 
น้อย (ลาํดบัที ่8-10) 11(18.3%). 14  (23.2%) 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

จาํนวนคน (%) 



24 
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องระดบัการมีส่วนร่วมของ 2 รปูแบบการประเมิน            

  
จากขอ้มลูในแผนภมูทิี ่3 จะเหน็แนวโน้มของขอ้มลูของการจดัระดบัการมสีว่นรว่ม ทัง้ในวธิกีารประเมนิทีต่นเอง

เป็นผูป้ระเมนิตนเอง และใหส้มาชกิในกลุม่ทีเ่หลอืเป็นผูป้ระเมนิตนเองวา่มคีวามสอดคลอ้งไปดว้ยกนั ซึง่สามารถยนืยนั
ขอ้มลูดงักลา่ว โดยการทาํการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องระดบัการมสีว่นรว่ม ระหวา่งกลุม่ทีใ่ชว้ธิกีารประเมนิดว้ยตนเอง 
และกลุม่ทีใ่ชก้ารประเมนิโดยเพื่อนรว่มกลุม่เป็นผูใ้หร้ะดบั โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation) ซึง่ขอ้มลู
ผลการทดสอบเป็นดงัตารางที ่12 
 
ตารางที ่12 แสดงความสมัพนัธข์องระดบัการมสีว่นรว่ม จากการประเมนิโดยตนเองและสมาชกิในกลุ่มเป็นผูป้ระเมนิ 
               โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 

รปูแบบการประเมนิ ประเมนิโดยตนเอง สมาชกิในกลุ่มเป็นผูป้ระเมนิ 
Pearson Correlation 1 0.595(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 60 60 

                       ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางที ่12 แสดงใหเ้หน็วา่ ระดบัการมสีว่นรว่มจากการประเมนิดว้ยตนเองมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการมี
สว่นรว่มจากการประเมนิดว้ยสมาชกิในกลุม่ในเชงิบวกอยา่งมนียัสาํคญั (r=0.595, p<0.05)  จงึสรปุไดว้า่การประเมนิการมี
สว่นรว่มดว้ยตนเองและการประเมนิโดยสมาชกิในกลุม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
25 

บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

(Chapter 5) 
 
ผลการศกึษาจะเหน็ไดว้า่ในสว่นการศกึษาทีท่าํการศกึษาประสบการณ์หรอืสิง่เรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตัใิน

คลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน ผา่นแบบสะทอ้นความคดินัน้ พบวา่  นิสติไดเ้รยีนรูแ้ตกต่างกนัตามขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิานในชุมชน โดยนิสติบางคนไดจ้ากการฝึกปฏบิตังิานวชิาคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชนมากกวา่หน่ึงหวัขอ้ และ
พบวา่มจีาํนวนนิสติทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นขัน้ตอนของการเขา้ชุมชนมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นขัน้ตอนการวเิคราะหป์ญัหา และการ
วางแผนการปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุในชุมชนตามลาํดบั ในการศกึษาน้ียงัพบวา่นิสติจาํนวนครึง่หน่ึงจากนิสติทัง้หมด
ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการปรบัพฤตกิรรมเดก็ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมากจากชุมชนทีนิ่สติไดเ้ขา้ไปปฏบิตังิานนัน้มกีลุม่เป้าหมายเป็นเดก็ 
ทาํใหนิ้สติไดห้ยบิยกสิง่ทีเ่คยไดเ้รยีนจากวชิาทนัตกรรมสาํหรบัเดก็นัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

 
ในสว่นของการประเมนิผลโครงการไมพ่บนิสติทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานในขัน้ตอนน้ี ซึง่แทจ้รงิแลว้ขัน้ตอน

น้ีมคีวามสาํคญัอยา่งมากในการทาํโครงการ เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีช่ีใ้หเ้หน็วา่โครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้นัน้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามขัน้ตอนต่างๆทีว่างแผนไว ้  และมคีวามสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด ดงันัน้การประเมนิผลจงึเปรยีบเสมอืน
กระจกเงาทีส่อ่งใหผู้เ้รยีนไดม้องเหน็ถงึจุดเดน่และจุดดอ้ยของการดาํเนินงานในทุก ๆ ขัน้ตอนของโครงการ และยงั
สามารถใชใ้นการคาดคะเนผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย   ซึง่การทีนิ่สติในกลุ่มน้ียงัไมไ่ดเ้รยีนรูใ้นสว่นของ
ขัน้ตอนการประเมนิผลน้ี อาจเน่ืองมากจากการทีนิ่สติแต่ละกลุม่ละเลยการประเมนิผลโครงการหรอืมสีิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นดา้น
อื่นทีเ่ดน่ชดักวา่จงึไมไ่ดส้ะทอ้นคดิในสว่นของการประเมนิผลโครงการออกมา แสดงใหเ้หน็วา่นิสติยงัไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญั
กบัขัน้ตอนดงักลา่วนกั 

 
ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่การฝึกปฏบิตังิานวชิาคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชน นอกจากนิสติไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตังิานกบั

ชุมชนทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขัน้ตอนต่างๆทีเ่คยไดเ้รยีนรูม้าแลว้นัน้ นิสติสามารถนําเอาความรูท้ีเ่คยเรยีนมาประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่างๆได ้ ซึง่กระบวนการเรยีนรูเ้ชื่อมโยงกบัเหตุการณ์และสิง่แวดลอ้มรอบตวัสามารถนําไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ในการทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนรู้   

 
นอกจากน้ีนิสติยงัไดเ้รยีนรูใ้นสว่นของการทาํงานรว่มกบัผูร้ว่มงาน การใชช้วีติกบัผูอ้ื่น ซึง่นบัเป็นการฝึกฝนการ

ใชช้วีติในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ี นบัวา่เป็นบทเรยีนชวีติทีไ่มส่ามารถหาเรยีนไดจ้ากตาํรา หากแต่เรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ที่
นิสติแต่ละคนจะเกบ็เกีย่วไดแ้ตกต่างกนั 

สาํหรบัในสว่นของการประเมนิการมสีว่นรว่มในการทาํงาน โดยใชแ้บบประเมนิการมสีว่นรว่ม (Par sheet) นัน้ 
พบวา่ นิสติสว่นใหญ่ประเมนิการมสีว่นรว่มของตนเองในการทาํงานคลนิิกทนัตสาธารณสขุชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง
มากถงึรอ้ยละ 68 อาจเน่ืองมาจากนิสติไมก่ลา้ประเมนิตนเองในลาํดบัทีส่งูหรอืในลาํดบัทีต่ํ่ามากเกนิไป จงึอาจทาํใหเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดจากความโน้มเอยีงเขา้สูศ่นูยก์ลางได ้(Central–tendency error) และเน่ืองจากเป็นการประเมนิบนพืน้ฐาน
ความรูส้กึทีม่ตี่อผูถ้กูประเมนิ หากผูป้ระเมนิมคีวามสมัพนัธท์ีด่หีรอืมคีวามประทบัใจทีด่ตี่อผูถ้กูประเมนิอาจทาํใหผ้ลการ
ประเมนิสงูกวา่ความเป็นจรงิได ้(Halo error)  



26 

นอกจากน้ีการประเมนิโดยการจดัลาํดบัการมสีว่นรว่ม อาจทาํใหนิ้สติผูป้ระเมนิเกดิความลาํบากใจไดท้ัง้น้ี
เน่ืองจากผูท้ีท่าํการประเมนินัน้ถกูบงัคบัใหเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างของผูถ้กูประเมนิคนอื่น ซึง่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูท้ีม่ ี
ลาํดบัการมสีว่นรว่มตํ่าทีส่ดุนัน้ ไมม่สีว่นรว่มในการทาํงานเลย  

อยา่งไรกด็ใีนการศกึษาน้ีเราพบวา่ผลการประเมนิระดบัการมสีว่นรว่มจากการประเมนิดว้ยตนเองและสมาชกิใน
กลุม่ประเมนิใหผ้ลไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ แบบประเมนิการมสีว่นรว่ม (PAR Sheet) จงึเป็นอกีเครือ่งมอืหน่ึงทีส่ามารถ
ใชว้ดัระดบัการมสีว่นรว่มในการปฏบิตังิานภาคสนามโดยใชห้ลกัการประเมนิตนเอง และการประเมนิจากเพือ่นรว่มงาน 
เน่ืองจากเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิผล ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนรูม้ากขึน้ ดงันัน้
อาจารยผ์ูส้อนจงึสามารถนําเครือ่งมอืน้ีมาเป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิผลการมสีว่นรว่มในการทาํงานของนิสติได ้แต่ทัง้น้ี
ควรประเมนิรว่มกบัวธิอีื่น เน่ืองจากการจดัลาํดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงานนัน้มคีวามจาํกดัของเครือ่งมอืดงัทีไ่ดก้ลา่วไป
แลว้ ทัง้น้ีในการนําแบบประเมนิการมสีว่นรว่มควรมกีารศกึษา และปรบัปรงุเครือ่งมอืเพือ่ทีจ่ะสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวางต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. การใหค้ะแนนเพือ่ประเมนิระดบัการมสีว่นรว่มของสมาชกิในกลุม่ อาจมคีวามเกรงใจ ทาํใหไ้มก่ลา้ประเมนิตาม

ความเป็นจรงิดงันัน้ขณะทีท่าํการประเมนิควรทาํอยา่งเป็นความลบั และใหนิ้สติทาํดว้ยความเป็นสว่นตวั และก่อน
การประเมนิ ควรมกีารชีแ้จงรายละเอยีดใหนิ้สติทราบวา่ แบบประเมนิการมสีว่นรว่ม (PAR Sheet)ไมไ่ดม้ผีลต่อ
การประเมนิคะแนนของรายวชิาน้ีทัง้หมด แตเ่ป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิเทา่นัน้ เพือ่ใหนิ้สติไดป้ระเมนิตามความ
เป็นจรงิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการใชว้ดัระดบัการมสีว่นรว่มในการทาํงาน 

2. อาจารยผ์ูส้อนสามารถนําเครือ่งมอืน้ีมาเป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิผลการมสีว่นรว่มในการทาํงานของนิสติได ้แต่
ทัง้น้ีควรประเมนิรว่มกบัวธิอีื่น  

3. ควรใหนิ้สติมบีทบาทตัง้แต่ข ัน้ตอนการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรยีนรู ้และประเมนิตนเองวา่ไดเ้รยีนรูต้าม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่และนิสติไดม้สีว่นรว่มในการคดิรปูแบบทีจ่ะใชป้ระเมนิการปฏบิตังิานของนิสติเอง  

4. ในการวจิยัครัง้น้ีควรตดัผูว้จิยัออกจากกลุม่ประชากร เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูของการประเมนิทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ
มากทีส่ดุ 

5. ในการวเิคราะหส์ว่นของแบบสะทอ้นความสามารถการเรยีนรูค้ลนิิกชุมชน (Self reflection sheet) ทีเ่ป็นบท
พรรณนา  ตอ้งอาศยัการอ่านและตคีวามเพือ่วเิคราะหแ์ละจดัหมวดหมูข่อ้มลู  ดงันัน้จงึควรมเีกณฑอ์ธบิาย
รายละเอยีดของการจดักลุม่ขอ้มลูอยา่งชดัเจน เชน่ มคีาํสาํคญัของแต่ละหมวดหมู ่   (key word) 
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ภาคผนวก (Appendix) 

 
-เอกสารภาคผนวก 1 

 
เอกสารแบบสะทอ้นความคดิ (Self Reflection sheet) 
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- เอกสารภาคผนวก 2 
 

 
- แบบประเมนิการมสีว่นรว่ม (PAR sheet) 
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อภิธานศพัท ์(Glossary) 
 
 

 การประเมินตนเอง (Self assessment) หมายถงึ  การประเมนิหรอืตดัสนิวา่ผลงานหรอืความสามารถมี
คุณคา่ และบง่ชีจุ้ดเดน่และจุดดอ้ยทีจ่ะปรบัปรงุผลการเรยีนรูใ้หด้ขี ึน้  3 
 

 การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self reflection)  หมายถงึ  กระบวนการตรวจสอบภายในและคน้หาสิง่ที่
ตนเองสนใจซึง่เกดิจากการกระตุน้ของประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยจะมกีารสรา้งและแยกแยะ
ความหมายของสิง่ต่างๆออกมาใหช้ดัเจนเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมมุมองใหมแ่ละแนวคดิใหม ่ 
โดยอาศยักระบวนการทางปญัญาและทศันคตติ่อการกระทาํซึง่แต่ละบุคคลจะคน้พบไดจ้าก
ประสบการณ์เดมิของตนเองและนําไปสูค่วามเขา้ใจและความพอใจใหม ่ 4 

 
 

 คลินิกทนัตสาธารณสขุชมุชน  หมายถงึ  สถานทีใ่นชุมชน ซึง่จะดาํเนินงานใหบ้รกิารดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ  ควบคุมป้องกนัโรคและความผดิปกตขิองอวยัวะต่างๆในชอ่งปากของกลุม่ประชากร
ในชุมชนซึง่มทีัง้ผูป้ว่ย  ผูไ้มส่บาย และผูเ้ป็นโรคทีม่อีาการและไมม่อีาการปะปนอยูก่บัผูท้ีม่สีขุภาพ
อนามยัด ี5 
 

 การวินิจฉัยชมุชน   หมายถงึ  กระบวนการในการคน้หาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัประชากรใน
ชุมชน เพือ่แสดงถงึปญัหาของชุมชน  ทีม่ผีลกระทบการมคีุณภาพชวีติหรอืมสีขุภาพทีด่ขีองคนใน
ชุมชน5 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั (Vita) 
อาจารยท์นัตแพทย ์ณัฐวธุ แก้วสทุธา 
 
 
ชื่อ   อาจารยท์นัตแพทย ์ณฐัวุธ แกว้สทุธา 
       Dr.Nathawut Kaewsutha 
       พนกังานมหาวทิยาลยั (ประจาํ)  ตาํแหน่งปจัจุบนั :  รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ 
 
ประวติัส่วนตวั  เกดิ 26 กุมภาพนัธ ์2524 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั 273 ซ.33 หมูบ่า้นเสรอี่อนนุช เขตประเวศ กรงุเทพ 10250 
 
ประวติัการศึกษา 

 - พ.ศ.2547 ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ(เกยีรตนิิยมอนัดบั2), 
                มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 - พ.ศ.2549 สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
ประวติัการทาํงานและผลงาน 
 ระยะเวลาทาํงาน  5 ปี 
 สาขาวชิาการทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ:     ทนัตสาธารณสขุชุมชน 
 
ประวติัการสอน 
2549-2550       อาจารยพ์เิศษคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
2548- ปจัจุบนั   อาจารยป์ระจาํภาควชิาทนัตกรรมสาํหรบัเดก็และทนัตกรรมป้องกนั 
 
ตาํแหน่งการบริหาร 
พ.ค 2550 - ปจัจุบนั                 หวัหน้าสาขาทนัตสาธารณสขุชุมชน 
พ.ค.2552          ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ 
พ.ย.2552 – ปจัจุบนั        รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ 
 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ 

- ประธานแผนงานโรงเรยีนทนัตแพทยส์รา้งสขุ คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว (ทพ สสส) 
- ประธานแผนงานที ่5 นิสติ/นกัศกึษาทนัตแพทยต์่อตา้นยาสบู ทนัตแพทยสมาคม 
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ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 
หวัหน้าโครงการวิจยั 
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