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1 ความเปนมาและภาพรวมของโครงการฯ  
 

โครงการ ทันตปฏิ รูป เพื่ อ จิตสาธารณะ  คณะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก แผนงานโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุข (ทพ.สส.)1 จากการพิจารณาโครงการรอบ “รวมเสริมเติมสุขประเทศไทย” 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เพื่อตอบโจทยของแผนงานฯ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ “จิต

สาธารณะ” และ “การปฏิรูปประเทศไทย”  

โครงการทันตปฏิรูปฯ กําหนดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2553 – เมษายน 25542 

โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

1. เพื่อสรางเครือขายอาสาสมัคร 
2. เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะตอสังคมใหนักศึกษา ทันตบุคลากร และผูสนใจ 

3. เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับพิบัติภัย การเตรียมพรอม การจัดการกรณีฉุกเฉิน 

การชวยเหลือเบ้ืองตน 

4. เพื่อใหนักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคลากร ผูสมัครเขารวมโครงการ 

สามารถสรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอ่ืน สามารถพัฒนาทักษะการส่ือสาร กับ

บุคลากรอื่น  หรือประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน โครงการฯ ไดกําหนดกิจกรรมที่สําคัญ 5 

กิจกรรม ดังนี้คือ 

                                                            

1
 ทพ.สส.ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2
 ตอมาไดมีการขยายชวงเวลาการดําเนินออกไป จนถึงเดือนมิถุนายน 2554  
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1. การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษา และ/หรือ เพื่อชวยฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยน้ําทวม 

2. การจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

3. การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ 
4. การจัดฝกอบรมอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

5. การสรางระบบสารสนเทศ facebook เพื่อการติดตอส่ือสารและสรางเครือขาย 

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆดังกลาว โครงการคาดหวังวาจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ผูเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

1. นักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคลากร ไดเรียนรูประสบการณจากผูที่ทํางาน
ภาคประชาสังคม 

2. นักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคคลากร ผูสมัครเขารวมโครงการสามารถ

สรางเครือขายทันตบุคลากรรุนใหมที่มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม และสามารถ

สรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอ่ืน 

3. การทํากิจกรรมรวมกันจะชวยสรางความรูสึกสํานึกในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

และสรางความปรองดองแกสังคม และตระหนักในการมีสวนรวมเพื่อการการปฏิรูป

ประเทศไทย 

4. มีความตระหนักเกี่ยวกับพิบัติภัย การเตรียมพรอม และการชวยเหลือผูประสบภัยเบ้ืองตน 

5. นักศึกษาผูเขารวมโครงการ อาจารย ทันตบุคคลากร ไดมีความรูสึกภาคภูมิใจดวย
การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม     

 

สําหรับบุคลากรในโครงการ ประกอบดวย หัวหนาโครงการ คือ รศ.นติา ววิฒันทปีะ 

และทีมงานอีก 6 คน ทั้งหมดเปนคณาจารยในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาโครงการจํานวน 6 คน เปนคณาจารยจากคณะทันตแพทยศาสตร 5 

คน และจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน 

โครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสราง
สุข จํานวน สองแสนบาท และงบสมทบจากคณะทันตแพทยศาสตร เปนคาใชจายสําหรับหนวย

ทันตกรรมเคล่ือนที่ คารถสําหรับการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี และคาหองประชุมรวมคาสาธารณูปโภค 

รวมจํานวน สองแสนบาท เชนเดียวกัน 
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2 วิธีวิทยา/ระเบียบวิธีวิจัย  
 

2.1 วัตถุประสงคของการประเมินผล 

1. เพื่อประเมินกระบวนการทํางานของโครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
3. เพื่อประเมินผลลัพธหรือประสิทธิผลของโครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ  
4. เพื่อรวบรวม จัดทํา และ/หรือ ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนทันตปฏิรูป

เพื่อจิตสาธารณะ 
  

2.2 วิธกีารเกบ็ขอมูลและเครื่องมือที่ใช  

 เนื่องจากโครงการฯ มีการดําเนินกิจกรรมหลายๆลักษณะ การประเมินผลแตละ
กิจกรรมจึงใชวิธีการเก็บขอมูลที่แตกตางกันออกไป  ทั้งการใชแบบสอบถาม (โดยใหผูเขารวม
กิจกรรมกรอกขอมูลดวยตนเอง) การเขารวมสังเกตการณการจัดกิจกรรม การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ (After Action Review : AAR) และการจัดเวทเีสวนา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   วิธีการเก็บขอมูลและเครือ่งมือที่ใช 
 
                                    วิธีการเก็บขอมูล 
กิจกรรม   

แบบ 
สอบถาม 

สังเกต 
การณ 

AAR เสวนา 

กิ จ ก ร รมป นน้ํ า ใ จ /ช ว ยฟ น ฟู สภ าพ จิ ต ใ จ
ผูประสบภัยน้ําทวม 

- - - X 

การบรรยายพิเศษในหัวขอ Disaster X X - - 
การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ (ผูใหบริการ) X X - - 
การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ (ผูรับบริการ) X X - - 
อาสาสมัครเย่ียมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร X - X X 
กิจกรรมอบรมใหความรูประชาชน X X - - 
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แบบสอบถามที่ใชมีทั้งคําถามปลายปด และปลายเปด มีความยาวไมเกิน 1 

หนากระดาษ แบบสอบถามที่ใชในแตละกิจกรรมประกอบดวยคําถามที่คลายคลึงกัน  โดยมี

เนื้อหาครอบคลุมขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

การเรียนรู/ส่ิงที่ไดรับ และขอเสนอแนะ  สวนที่แตกตางกันจะเปนคําถามเฉพาะของแตละ

กิจกรรม เชน แรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรม หรือการบริการที่ได รับ เปนตน ดัง

รายละเอียดแบบสอบถามแตละชุดในภาคผนวกที่ 6.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

 

อนึ่ง สําหรับกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวขอ Disaster เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มี

หมายเหตุเพิ่มเติมคือ มีการใชแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด โดยชุดแรกมีลักษณะดังที่กลาว

มาแลว ซึ่งไดใหผูเขารวมกิจกรรมกรอกทันทีหลังจากการรับฟงการบรรยาย แตดวยขอจํากัด

ดานเวลา ประกอบกับสถานการณแวดลอมไมคอยเอ้ืออํานวยตอการกรอกแบบสอบถามมาก

นัก ผูประเมินเกรงวา ผูตอบแบบสอบถามอาจไมสามารถตอบคําถามปลายเปดไดอยางเต็มที่  

ขณะเดียวกัน ตัวแทนผูเขารวมฟงการบรรยายก็ไมสามารถมาเขารวมเวทีการเสวนาเพื่อรวม

ประเมินภาพรวมของโครงการ ในวันที่ 15 ธ.ค. 2553 ได หัวหนาโครงการจึงไดออกแบบ

สอบถามปลายเปดมาเพิ่มเติมอีก 1 ชุด  สําหรับใหผูเขาฟงการบรรยายบางสวนไดชวยกรอก

เพิ่มเติมในภายหลังวา จากการฟงการบรรยายของวิทยากรแตละทาน (ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 

และคุณรัฐภูมิ อยูพรอม) แตละคนไดแงคิดอะไร จะนําไปใชประโยชนอะไร และมีขอเสนอแนะ

อะไรบาง  
 

การสังเกตการณ ผูประเมินไดเขารวมสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของโครงการดังที่กลาวมาขางตน ทั้งนี้เพื่อซึมซับบรรยากาศโดยรวมของการจัดกิจกรรม และ

เปนโอกาสใหไดพูดคุยแบบไมเปนทางการกับผูเขารวมกิจกรรม 
 

การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(After Action Review; AAR) เปนการเปดโอกาส

ใหผูเขารวมกิจกรรม (ซึ่งในที่นี้มีเพียงกิจกรรมเดียว

ที่ไดเก็บขอมูลดวยวิธีนี้ คือกิจกรรมอาสาสมัคร

เยี่ยมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร) ไดกลับมาคิด
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ทบทวนรวมกันอีกคร้ังวา การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ทําใหแตละคนไดเรียนรู หรือได “ฉุกคิด” 

อะไร  และยังมีคําถามอะไรคางคาใจอยูอีกบาง รวมทั้งการมองไปขางหนาวา ถามีการจัด

กิจกรรมลักษณะนี้ข้ึนอีกควรมีการปรับปรุงอยางไร  ข้ันตอนในการทํา AAR เร่ิมจากการให

ผูเขารวมกิจกรรมไดมีเวลานั่งคิดทบทวน และเขียนขอสรุปของตนเองลงในกระดาษ ทั้งในสวนที่

เปนการเรียนรู ความคิด ความรูสึกตางๆ ตามประเด็นหลักๆที่วิทยากรประจํากลุมกําหนดให 

เพื่อใหแนใจวา ทุกคนจะไมหลงลืมประเด็นที่ตนเองตองการนําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนและแบงปน

กับเพื่อนในกลุม  หลังจากนั้น จึงเปดเวทีการพูดคุย โดยใหแตละคนไดพูด ซักถาม และ

แลกเปล่ียนเรียนรูกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุม 2 คน (ซึ่งเปน supervisor ในการลงพื้นที่ดวย) 

เปนผูดําเนินกระบวนการสนทนา  กิจกรรม AAR คร้ังนี้ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

การเสวนา “การประเมินผลภายนอก โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ: 
ทางออกที่ทาทาย” กิจกรรมการเสวนาครั้งนี้เกิดข้ึนทามกลางปฏิบัติการของทีมประเมิน 
กลาวคือ เนื่องจากทีมประเมิน ไดเขามารวมงานกับโครงการทันตปฏิรูปฯ ภายหลังจากที่
โครงการฯไดเร่ิมดําเนิน
กิจกรรมบางสวนไปแลว 
( กิ จ ก ร ร ม สํ า คั ญ ที่
ดํา เนินการไปแลว คือ 
กิจกรรมปนน้ําใจ/ชวย
ฟ น ฟู ส ภ า พ จิ ต ใ จ ผู
เดือดรอนจากภัยพิบัติ
น้ําทวม จังหวัดลพบุรี) 
ที ม ผู ป ร ะ เมิ น จึ ง ไม มี
โ อ ก า ส ไ ด ร ว ม
สังเกตการณ/เก็บขอมูล

จากกิจกรรมดังกลาว ประกอบกับไดทราบจากหัวหนา
โครงการวา  ผู เขารวมกิจกรรมสวนใหญซึ่ ง เปนผูชวย
ทันตแพทยนั้นไมคอยมีเวลาวาง อาจไมสะดวกที่จะมาให
ขอมูลกับผูประเมินได จึงมีความคิดจะจัดกิจกรรม “lunch 
talk” เพื่อเชิญทีมอาสาสมัครในกิจกรรมปนน้ําใจฯ มารวม
พูดคุยระหวางเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตอมาใน
ภายหลังจึงเกิดความคิดใหมวา ไหนๆก็จะจัด lunch talk ทั้ง
ทีแลว ก็นาจะเชิญตัวแทนผูเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆทั้งหมดมาเขารวมพูดคุยดวย ทีป่รึกษาโครงการ 
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(รศ.อรทัย อาจอํ่า) จึงไดรวมใหกรอบแนวคิดในการจัดเสวนาคร้ังนี้ จนเกิดเปนการเสวนา “การ
ประเมินผลภายนอก โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ: ทางออกที่ทาทาย” ข้ึนในที่สุด เปน
การเปดพื้นที่ใหทุกคนในคณะ ทั้งผูบริหาร อาจารย ผูชวยทันตแพทย และนักศึกษาทันตแพทย 
ไดมานั่งพูดคุย (dialogue) เพื่อทําความเขาใจเร่ืองราวความเปนไปตางๆภายในคณะ เพื่อ
หาทางออก ปรับปรุง พัฒนาใหดีข้ึนตอไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน ทั้งนี้ โดยนํากิจกรรมของโครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ มาเปนจุดต้ังตนใน
กระบวนการพูดคุยดังกลาว 

 
ผูเขารวมการเสวนา ประกอบดวยตัวแทนผูเขารวมกิจกรรมตางๆของโครงการฯ และ

คณาจารย รวมทั้ง ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทยหญิง จิราภรณ ชัยวัฒน และ
ทันตแพทยหญิง จินดา พรหมทา จากโรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนศิษยเกา
ของคณะ ก็ไดใหเกียรติมารวมการเสวนาคร้ังนี้ดวย  

 
2.3 ฐานประชากรและผูใหขอมูล 

กิจกรรมตางๆมีฐานประชากรและผูใหขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ฐานประชากรและผูใหขอมูล 
 

จํานวนผูใหขอมูล (รอยละ)  
กิจกรรม 

จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

แบบ 
สอบถาม 

AAR เสวนา 

กิจกรรมปนน้ําใจ/ชวยฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยน้ําทวม 6 - - 4 (66.7) 
การบรรยายพิเศษในหัวขอ Disaster (แบบสอบถามชุดที่ 1) 143 107 (74.8) - - 
การบรรยายพิเศษในหัวขอ Disaster (แบบสอบถามชุดที่ 2) 143 21 (14.7) - - 
การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ (ผูใหบริการ) 38 25 (65.8) - - 
การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ (ผูรับบริการ) 109 39 (35.9) - - 
อาสาสมัครเย่ียมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร 9 - 9 (100.00) 4(44.4) 
กิจกรรมอบรมใหความรูประชาชน 43 33 (76.7) - - 

 
2.4 วิธีการวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษา  
 
    การศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย และคารอยละ สําหรับการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการพรรณนา (descriptive) และ การวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis)  
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3 การดําเนินกจิกรรมและผลที่ไดรับ  
 

โครงการไดดําเนินกิจกรรมตางๆที่สําคัญดังนี้   

3.1 การลงพื้นที่ชุมชน  

3.2 การจัดบรรยายพิเศษหัวขอ Disaster  

3.3 การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่  

3.4 การอบรมใหความรูประชาชน  

3.5 การสรางระบบสารสนเทศบนเครือขายสังคมออนไลน (facebook) 

 
3.1 การลงพื้นที่ชุมชน 

โครงการมีการลงพ้ืนที่ชุมชน 3 แหง ใน 2 โอกาสสําคัญ  โอกาสแรกคือ การลง

ไปชวยฟนฟูสภาพจิตใจผูเดือดรอนจากภัยพิบัติน้ําทวม ซึ่งดําเนินการใน 2 พื้นที่ คือ ที่อําเภอ

บานหมี่ จังหวัดลพบุรี และที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา สวนโอกาสที่สอง คือการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยไดออกเยี่ยม

และศึกษาพื้นที่ 1 แหง คือ ที่ชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ซอยงามดูพลี 

กรุงเทพมหานคร 

 
3.1.1 การลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.1.1.1 การจัดกิจกรรม 
ภายหลังการเกิดอุทกภัยคร้ังใหญในประเทศไทย เมื่อกลางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

2553 ที่ผานมา โครงการทันตปฏิรูปฯ - ชมรมจิตอาสา (Dent) ไดจัด “กิจกรรมปนน้ําใจจาก

เราสูผูเดือดรอนในพื้นที่” โดยเปดรับบริจาคอาหารแหง ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนําไปชวยเหลือ
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เยียวยาผูประสบภัย ขณะเดียวกันก็เปดรับอาสาสมัครที่จะเขารวมกิจกรรมดวย  โดยสามารถ

ระดมเงินและส่ิงของบริจาคเพิ่มเติมจากงบประมาณเดิมของโครงการอีกประมาณ 7,000 บาท 

รวมไดยา ของใช และอาหารแหง สามารถนํามาบรรจุหีบหอได จํานวน 50 ชุด ซึ่งโครงการฯ ได

นํามาจัดแบงออกเปน 3 สวน สําหรับชวยเหลือผูประสบภัย 3 พื้นที่ คือ ที่จังหวัดลพบุรี   

โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา และสวนหนึ่งไดนําไปบริจาคผานสถานีโทรทัศน

กองทัพบกชอง 5    

 

อาสาสมัครที่ สมัคร เขาร วมกิจกรรม  เปน ผู ช วย

ทันตแพทยจัดฟน อาจารย และผูสนใจ จํานวน 23  คน   

บทบาทของอาสาสมัครกลุมนี้ มีต้ังแตการชวยกันออกรับ

บริจาคเงินและส่ิงของ การบรรจุยาและเวชภัณฑที่จะนําไป

แจกจาย และการรวมทีมนําส่ิงของไปมอบใหผูประสบภัยถึงพื้นที่เปาหมาย จังหวัดลพบุรี 

 

การลงไปชวยฟนฟูสภาพจิตใจผูเดือดรอนจากภัย

พิบัติน้ําทวม จังหวัดลพบุรีนั้น โครงการฯ ไดรวมกับ ชมรมคน

รักแผนดินไทย และกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา คายสมเด็จ

พระนารายณมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นําส่ิงของ

ไปบริจาคและเย่ียมเยียนชาวบานที่ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ โดยเนนคนชราและคน

พิการ จํานวนไมตํ่ากวา 15 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 25533  โดยมีสถานีโทรทัศน 

TNN ติดตามไปทําขาวและสัมภาษณผูชวยทันตแพทยที่มารวมกิจกรรมคร้ังนี้ดวย 

 

สวนการชวยเหลือผูปวยปากแหวง เพดานโหว ณ 
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมานั้น หัวหนาโครงการ
ทันตปฏิรูปฯ ไดเขารวมกับสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหง
ประเทศไทย ดําเนินกิจกรรมดังกลาว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2553   โดยไดใหการชวยเหลือผูปวยจํานวน 20 คน  

                                                            

3
 หลังกลับจากลพบุร ีในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2554 ทีมอาสาสมัครไดนําสิง่ของบางสวนไปบริจาคเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม 

ผานสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ดวย 
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3.1.1.2  ผลการประเมิน 
หลังจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวขางตน โครงการฯไดจัดเสวนา “การประเมินผล

ภายนอก โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ: ทางออกที่ทาทาย” ข้ึน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 8/6 อาคาร 5 ชั้น 8 คณะทันตแพทยฯ มหิดล เพื่อเปด

โอกาสใหอาจารย ผูบริหาร และผูที่เคยเขารวมกิจกรรมตางๆกับโครงการทันตปฏิรูปฯ รวม

ประมาณ 15 คน ไดมาพูดคุย แลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมตางๆของ

โครงการฯ โดยมี รศ.อรทัย อาจอํ่า และทีมงานประเมินภายนอกเขารวมแลกเปลี่ยนดวย 

 

จากเวทีการพูดคุยดังกลาว ตัวแทนผูชวยทันตแพทยที่ไดอาสาสมัครเขารวม “กิจกรรม

ปนน้ําใจจากเราสูผูเดือดรอนในพื้นที่” ไดสะทอนแงคิด มุมมอง ความรูสึกจากประสบการณการ

เขารวมกิจกรรมดังกลาว ทําใหเห็นวา กิจกรรมของโครงการฯ กอใหเกิดผลลัพธอยางนอย 2 

ประเด็น คือ  
 
ก. การหลอหลอม/การผลิตซํ้าความคิดจิตสาธารณะ 
กลุมผูชวยทันตแพทยจัดฟนที่ไปเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ บางคนก็เคยมีประสบการณใน

การทํากิจกรรมอาสาสมัครมาแลว บางคนก็เพิ่งมีโอกาสครั้งนี้เปนคร้ังแรก แตดวยกระบวนการ

ที่เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรม ไดออกไปเห็น สัมผัส และมีปฏิสัมพันธกับผูคนที่มีความ

ลําบากยากแคน โดยเฉพาะคนชราและคน

พิการ ซึ่งในที่นี้อาจกลาวไดวา เปน  ”ผูยากแคน

ซ้ําซอน” เพราะนอกจากเศรษฐานะด้ังเดิมจะ

แรนแคนอยูแลว ยังตองไดรับความเดือดรอน

จากสภาวะน้ําทวมซ้ําเขาไปอีก  ซึ่งการไดเขาไป

สัมผัส / เ รียนรู /มีปฏิสัมพันธกับผูคนเหลานี้ 

กลายมาเปนเร่ืองที่กระทบตออารมณความรูสึก

ของหลายคนอยางคอนขางลึกซ้ึง และถือไดวาเปนสวนสําคัญในการหลอหลอมจิตใจให

ออนโยน รูสึกเห็นอกเห็นใจ อยากเกื้อกูลและเอ้ืออาทรผูอ่ืนตอๆไป รวมทั้งชวยตอกย้าํวาการเอ้ือ

อาทร การไดชวยเหลือผูอ่ืนเปนส่ิงที่มีคุณคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน และเปนส่ิงที่คนในสังคมพึง

กระทํา ดังเชนเสียงสะทอนที่วา ... 
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 “เปนกิจกรรมท่ีดี เคยเอาของไปบริจาคตอนอยูมัธยม อยากใหทุกคนเห็น

ความสําคัญของคนอื่น หรืออยางนอยขอใหมีจิตใจที่อยากชวยเหลือผูอื่นบาง” 

(ผูชวยทันตแพทยหญิง คณะทันตแพทยศาสตร มหิดล 15 ธ.ค.2553) 
 

 “ชุมชนที่ไปเย่ียมสวนใหญเปนตายาย ไมมีลูกหลาน อยูบานเชา ยายเปนอัมพาต 

ตาก็ไมคอยแข็งแรง เขาดีใจมากที่มีหนวยงานเขาไปชวยเหลือ เขาย้ิม น้ําตาซึม จึง

ใหกําลังใจวา หนูเต็มใจมาเย่ียม ขอใหยายสูตอไป ยายจับมือหนูแนน และรองไห” 

(ผูชวยทันตแพทยหญิง คณะทันตแพทยศาสตร มหิดล 15 ธ.ค.2553) 
 

 “เพิ่งเรียนจบ เปนคร้ังแรกท่ีไดออกไปทํางานเพื่อสวนรวม ดีใจที่ไดทําประโยชนเพื่อ

สวนรวม” (ผูชวยทันตแพทยหญิง คณะทันตแพทยศาสตร มหิดล 15 ธ.ค.2553) 
 

“รูสึกดีมากที่ไดลงพื้นที่ ตัวเองเปนคนตางจังหวัดอยูแลว ปญหาในชนบทมีอยูทั่วไป 

แตการที่หนวยงานเรามองเห็นและใหความสนใจ เปนเร่ืองที่ดี ตายายที่ไปเยี่ยม

อาจดีใจที่ไดของบริจาค แตยังนอยกวาคําพูดที่แสดงความหวงใยของเรา ที่ทําให

เขารูสึกต้ืนตันใจจนรองไห” (ผูชวยทันตแพทยหญิง คณะทันตแพทยศาสตร มหิดล 

15 ธ.ค.2553) 

 

ข.  การพัฒนาและใชความสามารถของบุคลากรใหเต็มตามศักยภาพ  
โดยทั่วไป คนเรามีทักษะ ความสามารถหลายดาน (ดังเชนที่ Howard Gardner เสนอ

ทฤษฎี Mulltple Intelligences วามนุษยมีทักษะ ความสามารถที่สําคัญอยางนอย 9 ดาน4)  ซึ่ง

การทํางานประจํามักไมเอ้ืออํานวยใหเราไดใชศักยภาพเหลานั้นอยางเต็มที่นัก ทั้งนี้การจัด 

“กิจกรรมปนน้ําใจจากเราสูผูเดือดรอนในพื้นที่” ของโครงการฯ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมได “ฉาย

แวว” หรือไดนําศักยภาพดานอ่ืนออกมาใชไดอยางเต็มที่  ดังเชน เสียงสะทอนที่วา “... ทําใหหนู

มีความสุขที่ไดใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มที่ และยังไดชวยเหลือผูดอยโอกาสดวย...” ซึ่ง

หัวหนาโครงการฯ เองก็ไดมองเห็นวา  
 

“ผูชวยทันตแพทยมีความสุขและความภาคภูมิใจที่ไดออกไปชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย และมองเห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของผูชวยทันตแพทยในการ

ส่ือสาร สรางความสัมพันธ และมอบความเอื้ออาทรใหแกชาวบาน โดยผูชวย

                                                            

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences,  accessed on jan.2, 2011 
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ทันตแพทยจะใสใจสอบถามชีวิตความเปนอยู แนะนําการรักษาสุขภาพ การใชยา 

ซึ่งทําใหทุกคนประทับใจมาก” (รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ จาก เอกสารสรุป

กิจกรรมโครงการฯ, มกราคม 2554) 
 

การที่คนเรามีโอกาสไดใชศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนอยางเต็มที่ ไดชวย

เติมเต็มชีวิตของคนคนนั้นใหมีคุณคา เกิดความนับถือและภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งข้ึน จาก

ประเด็นนี้ ทําใหนาคิดตอไปวา ทําอยางไรจึงจะสามารถคน

ศักยภาพเหลานั้นใหพบ และเมื่อ คนพบแลว ทําอยางไรจะ

สามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมา ใชใหเปนประโยชนตองาน

ป ร ะ จํ า ไ ด ด ว ย  ซึ่ ง จ า ก ประสบการณของผูประเมิน 

พบวา ในหลายองคกรสามารถ ดึงศักยภาพของเจาหนาที่

มาใชใหเต็มตามศักยภาพได  ดังเชนกรณีพนักงานขับรถของโรงพยาบาลแมสรวย จ.เชียงราย ที่

สามารถสวมบทบาทเปนวิทยากรกระบวนการขององคกร หรือเภสัชกรโรงพยาบาลเขาวง จ.

กาฬสินธุ ที่ไดนําความสามารถดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน มาใชในการรณรงคดาน

สุขภาพแกประชาชน เปนตน5  

 

3.1.2 การลงพ้ืนที่ชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 

กรุงเทพฯ 

 
3.1.2.1 การจัดกิจกรรม 

 

การลงพื้นที่ชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ หรือ 

กิจกรรม “อาสาสมัครเยี่ยมชุมชน” นี้ เปนสวน

หนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 มีอาสาสมัคร

เขารวมกิจกรรมจํานวน 9 คน ประกอบดวย อาจารย

                                                            

5
 ท้ัง 2 กรณี เปนขอมูลของป 2548 
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ทันตแพทย 1 คน  นักศึกษาทันตแพทย ม.มหิดล 3 คน นักศึกษาทันตแพทย ม.ธรรมศาสตร 2 คน 

นักศึกษาทันตแพทย มศว.ประสานมิตร 2 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1 คน โดยมี 

supervisor นําทีม 2 คน และอาสาสมัครถายทําวิดีโอ 1 คน  ทั้งหมดไดรวมเปนกลุมเดียว เพื่อ

ออกไปเยี่ยมชาวบานในชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ ซอยงามดูพลี รวม 4-5 หลังคาเรือน ใช

เวลาอยูในชุมชนประมาณ 2 ชั่วโมง (9.00-11.00 น.) 

 
3.1.2.2 ผลการประเมิน 
หลังการลงพื้นที่ ไดมีกิจกรรมประเมินผล 2 คร้ัง คร้ังแรกประเมินผานกิจกรรมการ

ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review; AAR) ซึ่งดําเนินการทันทีภายหลังจากการลง

พื้นที่ สวนกิจกรรมประเมินผลคร้ังที่ 2 เปนการประเมินภาพรวมของโครงการทันตปฏิรูปฯ ผาน

เวทีเสวนา “การประเมินผลภายนอก โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ: ทางออกที่ทาทาย” 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  ซึ่งมีอาสาสมัครเย่ียมชุมชนบางสวนไดเขารวมกิจกรรมเสวนานี้ดวย  
 

จากการประเมินพบวา อาสาสมัครสวนใหญรูสึกพึงพอใจ ที่กิจกรรมดังกลาวไดเปด

โอกาสใหผูรวมกิจกรรมไดฝกทักษะการลงชุมชน ทั้งเ ร่ืองการต้ังคําถามเพื่อเก็บขอมูล 

กระบวนการฟง รวมถึง การวางตัวเมื่ออยูในชุมชน 

และที่สําคัญคือ ทําใหได เรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยู

ของคนในชุมชน ทั้งเร่ือง การอยูอาศัย การประกอบ

อาชีพ  การศึกษา  และ สุขภาพ ซึ่งทําใหผูเขารวม

กิจกรรมไดเห็นถึงปญหาที่ อยู ใกลตัว  เกิดความรู สึก

เ ห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ แ ล ะ มี คํ า ถ า ม เ กิ ด ข้ึ น ว า  เ ร า

สามารถจะดําเนินการอะไรตอไดบางเพื่อชวยเหลือคนในชุมชนดังกลาว นอกจากนี้ อาสาสมัคร

บางคนไดสะทอนวา เปนกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและไดรูจักคนมากข้ึน โดยสรุป กิจกรรม

ของโครงการฯ กอใหเกิดผลลัพธอยางนอย 3 ประการ คือ 
 

ก. การเขาใจวิถีชีวิตและมิติทางสังคมของชุมชน 
ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในดานตางๆ เชน 

- ไดรับรูรูปแบบความสัมพันธที่มีความหวงหาอาทร มีน้ําใจ และมีการชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชนกรณีการไปโรงพยาบาลของผูสูงอายุ ที่แกนนําชุมชนหรือ
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เพื่อนบาน จะคอยใหการชวยเหลือเชนคอยชวยเรียกรถแท็กซี่ให หรือแมแตกับคน

แปลกหนาเชนทีมอาสาสมัคร ชาวบานก็ยังมีรอยยิ้มและใหการตอนรับเปนอยางดี 

เปนตน  ส่ิงตางๆเหลานี้ มีสวนชวยใหอาสาสมัครเกิดความเขาใจมิติทางสังคมของ

ชุมชนมากข้ึน และเกิดทัศนคติใหมตอชุมชนวา ในชุมชนแออัดใชวาจะมี

แตปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดแตเพียงดานเดียวเทานั้น  หากแตยังมีดานที่

งดงาม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยังมี “ทุนทางสังคม” (Social capital) ที่อาสาสมคัรไมได

นึกถึงมากอนดวย   

- ไดมองเห็นวา วิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชน มีความแตกตางจาก
สังคมเมืองที่อยูลอมรอบโดยส้ินเชิง 

- ไดรับรูปญหาตางๆ โดยเฉพาะดานการดูแลสุขภาพและความยากลําบากในการ

เขาถึงบริการสุขภาพ เชนเร่ืองฟนปลอม หากชาวบานตองการรักษาตามสิทธิ ก็

จําเปนตองรอคิวเปนเวลานาน หรือถาไมเชนนั้นก็ตองเสียคาใชจายเองซึ่งเปนเงิน

จํานวนไมนอยเมื่อเทียบกับรายไดที่ชาวบานไดรับ  เงินจึงยังคงเปนอุปสรรคของ

การไดรับการรักษาพยาบาลที่ดี  
 

การไดทําความเขาใจมิติทางสังคมของชุมชน ไดสัมผัสและมองเห็นความแตกตาง

หลากหลายที่ดํารงอยูในชุมชนอยางที่มันเปนอยูจริงนับเปนเร่ืองสําคัญ ซึ่งผูประเมินมองวา 

นาจะเปนจุดเร่ิมตนที่ดีที่จะทําใหนักศึกษาหรือวาที่

ทันตแพทยเหลานี้ เกิดความรูสึกเขาใจ เห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ืน ซึ่งถือวาเปนประเด็นสําคัญ หรือเปนสาระของ

การปฏิรูปสังคมที่ สําคัญที่ สุด ซึ่งก็คือ การ

ปฏิรูปจิตสํานึกของความเปนมนุษย รวมทั้ง
นาจะนําไปสูการยอมรับและเคารพตอความแตกตางหลากหลายของผูคน/สังคม ซึ่งจะเปน

พื้นฐานสําคัญของการปฏิบัติตอผูปวยดวยหัวใจของความเปนมนุษยมากข้ึนในอนาคต   
 

อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญที่ตองตระหนักในการทําความเขาใจชุมชนคือ ตองเขาใจชุมชน

ในมุมมองของชุมชนเอง เชนการที่ยายไมใหความสําคัญกับการศึกษาของหลาน ก็อาจไมได
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หมายความวา ยายไมอยากใหหลานไดรับการศึกษาที่ดี  เปนตน ปรากฏการณตางๆที่เราพบ

เห็นในชุมชน ยังมีความคิดที่อยูเบ้ืองหลังใหเราตองสืบเสาะทําความเขาใจอีกมาก  

 
ข. กระตุนใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ/จิตสํานึกตอสังคม 
การไดสัมผัสและเรียนรูชุมชนในดานตางๆดังกลาวขางตน มีสวนสําคัญในการกระตุน

ใหผูเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันคลินิก เกิดความคิด/ความตระหนักวา การลงชุมชน

เพียงเพื่อการศึกษาเรียนรู หรือเพียงเพื่อไปใหกําลังใจนั้น ยังไมเพียงพอ แตควรลงไปใหการ

ชวยเหลือใหชุมชน/ชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวย เพราะมองเห็นวา แมแตชุมชนใน

กรุงเทพฯ ก็ยังคงตองการความชวยเหลืออีกมาก เชน อยางนอยๆนาจะนําแผนพับใบปลิวไป

แจก รวมทั้งใหความรูเบ้ืองตนตอการดูแลสุขภาพชองปาก หรือ นาจะมีการตรวจฟนเบ้ืองตน 

เปนตน  
 

“....ยังมีคนมีมากมายท่ียังรอความหวังจากหนวยงานหลายๆอยาง เพื่อบรรเทาความ

ทุกขจากทั้งรางกายและจิตใจ… “ (จาก บันทึกการเรียนรูของ นศ.ทันตแพทย ในการ

ทบทวนหลังการปฏิบัติ-AAR, 5 ธ.ค. 2553) 
 

“….แมแตในกรุงเทพฯ ก็ยังมีบางบริเวณที่ขาดแคลน หรือตองการดูแล การรักษา

อยู….” (จาก บันทึกการเรียนรูของ นศ.ทันตแพทย ในการทบทวนหลังการปฏิบัติ-AAR, 

5 ธ.ค. 2553) 
 

ประเด็นนี้นับเปนเร่ืองที่ “เกินความคาดหมาย” และนับเปนนิมิตหมายท่ีดีหากคณะ

ทันตแพทยฯ ม.มหิดล จะมีโครงการตอเนื่องเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานและชุมชนใหดี

ข้ึนตอไปในอนาคต  แตทั้งนี้ ส่ิงสําคัญคือ ตองเปน

โครงการลักษณะ bottom-up หรือเปนโครงการที่

ชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดต้ังแตเร่ิมแรก เพื่อให

เปนโครงการท่ีไมแปลกแยกกับชุมชน และสามารถ

ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง

ตอไป  
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ค. การไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการลงชุมชน 
ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูเกี่ยวกับการต้ังคําถาม/พูดคุยกับชาวบานมากข้ึน  ...จากการ

ที่ผมอยูป 2 ยังไมมีความรูเร่ืองการลงชุมชน การไดมาออกชุมชนคร้ังแรกถือวาเปนเร่ืองนาต่ืนเตนนาดู แต

เม่ือไดลงชุมชนจริงๆแลวก็ทําใหรูวิธีการพูด วิธีการถาม กับชาวบานมากขึ้น... ทั้งนี้รวมถึงขอควรระวังใน

การพูดคุยในประเด็นที่มีความละเอียดออน เชนดานศาสนาและการเมือง ดวย 
 

ส่ิงที่อาสาสมัครสะทอนจากการเขารวมกิจกรรม ดูรายละเอียดไดจากตารางบันทึก

ขอมูลเชิงคุณภาพ (จากการทบทวนหลังการปฏิบัติ หรือ After Action Review; AAR) 

ดังตอไปนี้ 

 
ตารางบันทึกขอมูลเชงิคุณภาพ ตารางท่ี 1:  

การเรียนรูของผูเขารวมกิจกรรม “อาสาสมัครเยี่ยมชุมชน หนาสมาคมธรรมศาสตร” 
 

1. ฉันรูสึกอยางไรกับกิจกรรม “อาสาสมัครเย่ียมชุมชน” ทั้ง กอน-ระหวาง-หลัง เขารวม 

คิดวาคนในชุมชน มีชีวิตความเปนอยูที่แออัดลําบาก แตมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และคิดวาเราไดอะไร

หลายๆอยางจากที่นี่โดยเฉพาะความสัมพันธของคนในชุมชน ชีวิตความเปนอยู เร่ืองสุขภาพ โดยเฉพาะเร่ือง

ฟนที่ยังมีไมมากพอ 
ไมตางกัน รูอยูแลววาชาวบานลําบากอยูกันอยางแออัด 

กอนมาฉันยังไมแนใจในจุดประสงคของกิจกรรม ยังไมรูบทบาทวาวันนี้มาทําอะไร จนกระท่ังไดเขารวม

กิจกรรม เปนการเย่ียมชุมชน ไตถามสารทุกขตางๆ รับฟงปญหาไดซึมซับความเปนชุมชนมากข้ึน จากชีวิต

ปกติที่มีบาน, คณะ อยูแตในคลินิกทันตกรรม ออกมาก็เจอแตสังคมเมือง นานคร้ังจริงๆจึงจะไดเขาชุมชน 

รูสึกดีใจที่ไดรวมกิจกรรม ไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูในชุมชน สนุกสนาน รูจักคนมากขึ้น 

กอน- มาทําตามหนาที่คะ ไมไดคิดอะไรมาก 

พอรวมกิจกรรม ก็จะปลอยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินกิจกรรมแตบางทีรูสึกวาตัวเองอาจจะเขาไปยุงมากไป จน

นักศึกษาอาจไมกลา และไมแนใจวาไดถามอยางมีความหมายหรือเปลา 

 กอน- รูสึกอยากรูวา ชุมชนที่ถูกลอมรอบไปดวยสังคมเมืองจะมีความเปนอยูอยางไร 

ระหวาง- คิดวาเปนกิจกรรมที่ทําใหไดเห็นชุมชนในเมืองใหญ ในสภาพความเปนอยู การใชชีวิตที่แตกตาง

จากสังคมเมืองที่ลอมรอบโดยส้ินเชิง 

หลัง- คิดวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนเพราะทําใหไดเรียนรูแงมุม และปญหาที่ชาวบานประสบอยู ซึ่งทําให

ตระหนักไดวา ชาวบานยังประสบปญหาที่ตองการความชวยเหลืออยู 

ไดทราบปญหามากขึ้น ไดมองเห็นวาวิถีของคนในชุมชนแออัด เปนอยางไร 
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กอน- ยังไมรูวาทําอะไร, งงๆ 

ระหวางและหลัง- กิจกรรมที่ดี, ที่ใหไดเจอคนในชุมชนและความเปนอยู 

จากการที่ผมอยูป 2 ยังไมมีความรูเร่ืองการลงชุมชน การไดมาออกชุมชนครั้งแรกถือวาเปนเร่ืองนาต่ืนเตน

นาดู แตเม่ือไดลงชุมชนจริงๆแลวก็ทําใหรูวิธีการพูด วิธีการถาม กับชาวบานมากข้ึน 

2. ส่ิงที่ฉันไดเรยีนรูจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี ้

แตเราเขาไปพูดคุย ก็จะทําใหเราเขาใจผูคนในชุมชนไดดีย่ิงขึ้น และปญหาในชุมชนคือ ไมมีฟนปลอมใส

เพราะกวาจะตอคิวทําไดตองใชเวลานาน 

ชาวบานอยูกันอยางแออัด คนสวนใหญรูปญหา แตก็ไมสามารถชวยอะไรไดเพื่อใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ไดเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชน เรียนรูความตางของชีวิตความเปนอยูระหวางชุมชน กับสังคมเมืองขางนอก 

อาชีพการหาเชากินคํ่า การไปโรงเรียนของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพชาวบานสวนใหญเม่ือมีการเจ็บไขก็จะ

ไปหา อสส. จากนั้นอาจไปโรงพยาบาลรัฐ ปญหาการเดินทาง ปญหาวันหยุดราชการ ชาวบานที่ใชสิทธิ์ตางๆ 

ก็อาจรับสิทธิ์ไมได ความคิดความเช่ือของชาวบานท่ีรอจนมีอาการมากๆจึงจะไปพบแพทย 

วิถีความเปนอยูในชุมชนนี้ วากินอยูกันอยางไร การเปนอยูตางจากเรามากนอยแคไหน นิสัยใจคอของแตละ

บุคคล แตละคนมีความรูสึกอยางไร มีความสุข เห็นดวยกับบริการที่จัดโดยทันตแพทยของมหาวิทยาลัย 

Active Listening ของตัวเองยังไมมากพอ 

เรียนรูวิถีชีวิตที่แตกตาง ปญหาที่ประสบอยูและ การอยูดวยกันควรชวยเหลือกัน 

แมแตในกรุงเทพฯ ก็ยังมีบางบริเวณท่ีขาดแคลน หรือตองการดูแล การรักษาอยู 

ไดเห็นความเปนอยูของคนในชุมชน, มีความตางกับคนในตางจังหวัด คนตางจังหวัดมีรายไดนอย แหลง

พยาบาลตางๆอยูไกล สวนคนเมืองสามารถเดินทางไดสะดวกกวาในชนบท แตอยางไรก็ตาม เงินยังเปนปจจัย

สําคัญตอความเปนอยูและการดูแลสุขภาพ 

ยังมีคนอีกมากมายท่ียังรอความหวังจากหนวยงานหลายๆอยาง เพื่อบรรเทาความทุกขจากทั้งรางกายและจิตใจ 

3. กอน ระหวาง และหลังการเขารวมกิจกรรม ฉันมีคําถามสงสัยวา… 

มีอะไรบางที่เราจะสามารถชวยเหลือผูคนได 

กระบวนการหลังจากที่เรารูปญหาแลว อาสาสมัครทําอะไรไดบางที่จะชวยชาวบานชุมชนนี้ หรือเย่ียม

ชุมชนเพื่ออะไร ใหกําลังใจชาวบานอยางเดียว? ที่ผมคิดออกมีอยางอื่นนอกจากนี้หรือไม 

จะทําอยางไรใหการกระจายการดูแลสุขภาพ ทั้งความรูสุขภาพและการเขาถึงของบริการสุขภาพตางๆ จะ

ปลูกฝงใหชาวบานเห็นความสําคัญอยางไร ในขณะเดียวกัน เหตุผลสําคัญของชาวบาน คือการทํางานหาเชา

กินคํ่า ไมมีเวลา จึงไมคอยใหความสําคัญกับการปองกัน หรือการรักษาอาการเบ้ืองตนของปญหาสุขภาพตางๆ 

มาแลวไดอะไร ใครไดประโยชนจากอันนี้มากนอยแคไหน คุมหรือไมกับการลงทุนลงแรงดําเนินงาน 

แลวหลังจากกิจกรรมนี้จะมีโครงการมาเพ่ือชวยเหลือชาวบานเหลานี้อีกหรอืไม 

โครงการตางๆท่ีเขาไปตามชุมชน เขาถึงชุมชนจริงหรือไม ทําไมชาวบานถึงไมเขารวมโครงการ ไมมีความรูทาง

สาธารณสุข 

ชุมชนนี้จะเปนอยางไรตอไปในอนาคต  
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3.1.3 สรุปและขอเสนอแนะการลงพื้นที่ชุมชน 

กิจกรรมการลงพื้นที่ของโครงการฯ ทั้งที่ลพบุรี และชุมชนหนาสมาคม

ธรรมศาสตรฯ กอใหเกิดผลลัพธที่สําคัญคือ ทําใหผูเขารวมโครงการ ไดเรียนรู/เขาใจมิติทาง

สังคมของชุมชน มองเห็น ความเหล่ือมลํ้าระหวางสังคมเมือง/ชนบท หรือสังคมเมอืงใหญ/ชมุชน

แออัด  เกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ อยากชวยเหลือ หรือเกิด/ตอกยํ้าความคิดจิตสาธารณะ และ

นาจะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการดูแลรักษาผูปวยที่คํานึงถึงความเปนมนุษย (humanized 

health care) ไดในอนาคต รวมทั้งยังเปนโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสไดพัฒนา/ใช

ศักยภาพดานอ่ืนๆ(ที่นอกเหนือจากความสามารถดานวิชาชีพ) ใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน  และยัง

กอใหเกิดความสุข ความภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึนอีกดวย  
 

นอกจากนี้ ดวยกระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปนเครือขาย มี

ผูเขารวมกิจกรรมมาจากหลากหลายองคกร ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีประสบการณในการ

ส่ือสาร/เรียนรู ทําความรูจักกับบุคคลที่มีพื้นฐานแตกตางไปจากตนเอง ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญ

สําหรับการทํางานในอนาคตที่จะตองติดตอประสานงานกับวิชาชีพอ่ืนๆ ดวยเชนเดียวกัน  
 

ผูประเมินมองวา ถาเปนไปไดนาจะพิจารณาผนวกกิจกรรมลักษณะนี้เขาไปไวใน

กระบวนการเรียนการสอนของคณะดวย  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัสกับชุมชนดวย

ตัวเองโดยตรง หรือการเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณกับส่ิงเราใหมๆ จะทําใหโลกทัศนหรือ

การมองโลกของเขาเปล่ียนแปลง/กวางไกลออกไป (ดังจะเห็นวา แมการลงชุมชนในชวงเวลา

ส้ันๆแคประมาณ 2 ชั่วโมงในคร้ังนี้ ก็ยังมีผลทําใหอาสาสมัครบางคนสะทอนวา ทําใหเขา

เปล่ียนแปลงทัศนคติในการมองชุมชนแออัดไปแลว) ถาเราเช่ือม่ันในกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว บางทีก็อาจไมตองสนใจผลท่ีเกิดขึ้นเสียดวยซํ้า 

เพราะมันจะไปไกลกวาท่ีเราคาดคิดไวมาก    
 

สําหรับการออกเยี่ยมชุมชน ส่ิงที่อาสาสมัครที่ เขารวมกิจกรรมไดเสนอแนะไว 

นอกเหนือจากประเด็นที่วา เพียงการลงไปเยี่ยมชุมชนนั้นยังไมเพียงพอ แตลงไปพรอมกับการ

ใหความชวยเหลือดวยแลว ยังมีประเด็นที่ควรคํานึงดวยเชน ควรจัดกลุมอาสาสมัครใหเล็กลง
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เพื่อใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงชาวบานไดมากข้ึน รวมทั้งการกําหนดวันที่อาสาสมัครสามารถเขา

รวมไดสะดวกกวานี้ เปนตน ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ลวนเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม

ลักษณะนี้ในคร้ังตอไป   

 

รายละเอียดขอเสนอแนะของอาสาสมัครเย่ียมชุมชน ปรากฏในตารางบันทึกขอมูลเชิง

คุณภาพ ตารางที่ 2  ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเย่ียมชุมชนหนาสมาคม

ธรรมศาสตร ของอาสาสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

 
ตารางบันทึกขอมูลเชงิคุณภาพ ตารางท่ี 2: 

  ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเยี่ยมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร 
ของอาสาสมคัรผูเขารวมกิจกรรม 

 
กิจกรรม กระบวนการหรือทีมงานมีขอดีหรือขอควรปรับปรุงอยางไร 

ขอดี 

ไดประสบการณการออกชุมชนมากขึ้นจากที่ไมเคยเลย แลวไดรูถึงทุกข สุขของชาวบานที่ไมเคยรูมากอน และ

ไดทําความรูจักพี่ตางสถาบัน 

ทําใหขาพเจาเขามาเรียนรูชุมชนได ในเวลาไมนาน 

เปนกันเองกับนักศึกษา 

มีความเปนกันเอง พูดคุยกัน 

ขอควรปรับปรุง 

กิจกรรมออกแนวสํารวจ ซึ่งไมไดเปนการชวยที่แทจริง จริงๆนาจะออกแนวเผยแพรประสบการณใหคนที่มี

ความสามารถ ชวยเหลือได มาชวยมากกวา 

ของเย่ียม ที่เปนชุดยา-พยาบาล ไมเพียงพอคะ 

ควรมีการเตรียมคนใหพรอมกอนในเรื่องจิตสาธารณะ เพราะดูเหมือนวาคนที่มาจะเปนคนท่ีมีจิตสาธารณะ

อยูแลว โครงการแบบนี้นาจะจูงใจคนที่มีจิตสาธารณะในระดับหนึ่งแลวใหมีมากข้ึนคะ 

นาจะแบงเปนกลุมเล็กๆ กวานี้หนอย จะไดมีโอกาสไดถามทุกคน 

นาจะมีกิจกรรม แนะนําความรู สุขภาพ, ทันตสุขภาพ มาดวย, อาจแจกแผนพับรวมดวย หรือมีบริการทั่วถึงมากขึ้น 

ผูเขารวมยังขาดประสบการณ ทําใหอาจไดขอมูลไมครบ และการพูดคุยไมล่ืนไหล 

อยากใหเลือกวันที่มีคนมารวมงานไดมากกวานี้คะ 

อาจเปนเพราะยังไมคอยสนิทกันมากเทาที่ควร จึงไมคอยพูดคุยกัน มากสักเทาไหร การถามตางๆยังไมคอย

กลาถามกันจะเปน อ. ซะสวนใหญที่ถาม 
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3.2  การจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภัยพิบัติ  
 

โครงการฯ ไดจัดบรรยายพิเศษในหัวขอ Disaster ข้ึน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 

ระหวางเวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม สมพร เรืองผกา อาคารศูนยการเรียนรูและ

นันทนาการ ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยมีวิทยากร 3 ทานคือ 

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ คุณวาสิต สิโรดม 

กรรมการมูลนิธิ 1500 ไมล 

และคุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

1500 ไ มล  ผู เ ข า ฟ ง ก า ร

บ ร ร ย า ย ส ว น ใ หญ เ ป น

นักเรียนผูชวยทันตแพทย 

จ า ก โ ร ง เ รี ย น ผู ช ว ย

ทั น ต แ พ ท ย  คณะทั น ต

แ พ ท ย ศ า ส ต ร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 

นอกจากนั้น เปนนักศึกษา

ทันตแพทย  ผูชวยทันตแพทย เจาหนาที่ คณาจารยของคณะ และผูสนใจ รวมทั้งส้ิน 143 คน 

โดยมีผูส่ือขาวจากสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 มาทําขาวดวย 

 
3.2.1 เนื้อหาการบรรยาย 
 

การบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ (เวลา 13.00-14.30 น.) ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การกําเนิดโลก การเปล่ียนแปลง

ของภูมิอากาศ/สภาวะโลกรอนจากปจจัยตางๆ และผลกระทบตอการดําเนินชีวิต รวมทั้งความรู

เกี่ยวกับรอยเลื่อนในประเทศไทย และขอคิด/วิธีการเกี่ยวกับการรับฟงขาวสารการเตือนภัย ที่

ตองใชวิจารณญาณในการรับฟง มีสติ และไมต่ืนตระหนกตอขาวสารตางๆ ขณะเดียวกันก็ควร

เตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญภัยพิบัติดวย 
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การบรรยายของคุณวาสิต สิโรดม (14.30-15.00 น.) เนนการรับมือและการ

เตรียมพรอมที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมชุดยังชีพบรรจุปจจัย 4 ขนาดตางๆ ที่

จะทําใหผูประสบภัยสามารถชวยเหลือตัวเองไดอยางนอย 3-4 วัน หรือชุดยังชีพขนาดใหญที่

สามารถยังชีพไดประมาณ 10 วัน กอนความชวยเหลือจากภายนอกจะเขาไปถึง “ปจจัย 4” ใน

ที่นี้ มีลักษณะที่คอนขางเฉพาะ เชน ไฟฉายที่ไมตองใชถาน ผาเช็ดตัว microfiber ซึ่งจะไมอุม

น้ําและแหงงาย อาหารสําเร็จรูปที่ใหพลังงานสูง เปนตน 

 

การบรรยายของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม (15.00-16.30 น.) เนนการเลาชีวิต ความคิด 

และประสบการณ ผานส่ือวีดิทัศน ต้ังแตจุดพลิกผันที่ทําใหชีวิตของอดีตเจาของบริษัทโฆษณา

คนนี้ หักเหจนมาเปน อาสาสมัครมืออาชีพแหงมูลนิธิ 1500 ไมลในปจจุบัน และที่ดําเนินไป

พรอมๆกับการทํางานในระยะหลังของคุณรัฐภูมิ คือ  “Speaking to Change” – การพูดเพื่อ

การเปล่ียนแปลง- นั่นเพราะเขามีความคิดวา ทามกลางสถานการณปจจุบันที่ภัยพิบัติมีทีทาวา

จะทวีความรุนแรงมากข้ึน และบอยข้ึนนั้น “...มนุษยชาติไมมีเวลาเหลือแลว เราจะมีชีวิต

อยูแบบเดิมไมไดอีกแลว เราตองเร่ิมตนทําส่ิงใหมๆ  แมแตงานอาสาสมัครก็เปนงานที่
ตองใชความชํานาญ…”  อาจสรุปไดวา ส่ิงสําคัญที่คุณรัฐภูมิตองการนําเสนอ มี 2 ประเด็น

ใหญๆ คือ หนึ่ง ทามกลางสถานการณปจจุบัน มนุษยควรตองลงมือทําส่ิงใหมๆ โดยเฉพาะบน

ฐานคิดที่วา “สุดยอดแหงชีวิตคือ การมีชีวิตเพื่อผูอื่น” สอง งานอาสาสมัคร เปนงานที่

จําเปนตองมีทักษะ ความชํานาญ มีเคร่ืองมือ-อุปกรณ และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองมี

เครือขายความรวมมือกับกลุม องคกรตางๆดวย เพื่อชวยกันหนุนเสริมในดานตางๆใหงาน

สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของมูลนิธิ 1500 ไมล ในการใหความ

ชวยเหลือแกผูประสบภัยน้ําทวมคร้ังที่ผานมา นับเปนเคร่ืองสะทอนความคิดดังกลาวไดเปน

อยางดี  

 
3.2.2 ผลการประเมินของผูเขารวมฟงการบรรยาย  
การบรรยายคร้ังนี้ ไดมีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ ความยาว 1 

หนากระดาษ โดยขอที่ 1-3 และ ขอที่ 8 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอที่ 4 ถาม
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เกี่ยวกับกิจกรรมที่เขารวม ขอที่ 5 เกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับ/ไดเรียนรู 3 ลําดับแรก ขอที่ 6 ระดับความ

พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในประเด็นตางๆ และขอที่ 7 เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ก. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากจํานวนผูเขารวมประชุม 143 คน มีผูสงคืนแบบสอบถามจํานวน 107 คน หรือคิด

เปนรอยละ  74.8 พบวา สวนใหญ (รอยละ 83.2) เปนเพศหญิง ทางดานอายุ พบวา รอยละ 

73.8 มีอายุระหวาง 18-23 ป รองลงมา รอยละ 16.8 มีอายุระหวาง 24-35 ป  สวนที่เหลือเกือบ

รอยละ 10 มีอายุต้ังแต 36 ปข้ึนไป 

ผูเขารวมประมาณคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50.5) เขาฟงเฉพาะการบรรยายของ ดร.สมิทธ 

ธรรมสโรช รอยละ 35.5 เขารวมฟงทั้ง 2 รายการ รอยละ 13.1 ไมระบุ และรอยละ 0.9 เขารวม

ฟงเฉพาะการบรรยายของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม และคุณวาสิต สิโรดม  ทั้งนี้ การที่ผูเขารับฟงการ

บรรยายไมสามารถอยูฟงการบรรยายไดตลอด เนื่องจากมีภารกิจเรงดวนที่จําเปนตองไปทํา อีก

ทั้งกลุมนักศึกษาที่คาดวานาจะพอมีเวลาวาง ก็ตองสับเปล่ียนเวลาในการเรียนชดเชยโดย

กะทันหัน เปนตน  

 
ข. ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ พิจารณาตามเกณฑคะแนนความพึง

พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑความพึงพอใจ 1.00-1.49 = 

นอยท่ีสุด 

1.50-2.49= 

นอย 

2.50-3.49= 

ปานกลาง 

3.50-4.49= 

มาก 

4.50-5.00= 

มากท่ีสุด 

 

ซึ่งจากขอมูล พบวา ผูเขารวมฟงการบรรยายมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ในดาน

ตางๆอยูในระดับมาก ยกเวนดานองคประกอบอ่ืนๆของงาน ที่ผูเขารวมฟงการบรรยายมีความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามสะทอน

ดวย ก็พบวา ผูตอบแบบสอบถามบางสวนตองการใหมีเอกสารประกอบการบรรยายดวย 

(เนื่องจากผูบรรยายมีรายละเอียดตางๆมาก เชน เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ 

สภาวะโลกรอน ความรูเกี่ยวกับการกําเนิดของโลก เปนตน) จึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําให

คะแนนความพึงพอใจขอนี้ออกมาในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนน พบวา 

การบรรยายของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม และคุณวาสิต สิโรดม ไดคะแนนสูงสุด คือ 4.28 คะแนน 
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ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอการจัดบรรยายพิเศษหัวขอ Disaster วันที่ 

1 ธ.ค.53 

 
ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจตอการจัดบรรยายพเิศษหวัขอ Disaster วันที ่1 ธ.ค.53 

หัวขอ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ภาพรวม 
1. วิทยากร  3.98 มาก 

2. เนื้อหาสาระของการบรรยาย-การเสวนา /ประโยชนท่ีทานไดรับ  4.10 มาก 

3. รูปแบบ/วิธีการบรรยาย  3.57 มาก 

4. องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสารประกอบการบรรยาย สถานที่ 

ระยะเวลาการจัดบรรยาย-เสวนา เปนตน 
3.47 

 

ปานกลาง 

5. การกระตุนใหเกิดความตระหนักเก่ียวกับภัยพิบัติ 3.96 มาก 

6. การกระตุนใหเกิดความตระหนักเก่ียวกับจิตสาธารณะ 3.93 มาก 

กิจกรรม-รายการตาง ๆ ทีจ่ัด 
1. การบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 3.98 มาก 

2. การบรรยายของ คุณรัฐภูมิ อยูพรอม และคุณวาสิต สิโรดม 4.28 มาก 

3. การเสวนาการสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนรวมใจ ปลอดภัยรวมกัน - ยกเลิก 

 

ค. สิ่งที่ไดรับ/การเรียนรูสําคัญที่ไดรับจากการฟงบรรยาย 
สําหรับส่ิงที่ไดรับ/การเรียนรูสําคัญ พบวา ในภาพรวม การบรรยายคร้ังนี้ ทําใหผูฟง

ไดรับความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติในแงมุมตางๆ โดยเฉพาะสาเหตุของภัยพิบัติที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศหรือสภาวะโลกรอน ผลกระทบ/ผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากภัยพิบัติ 

และที่สําคัญคือ เปนการกระตุนใหเกิดความตระหนักวา สําหรับในยุคสมัยปจจุบัน ภัยพิบัติ

ไดกลายมาเปนเร่ืองใกลตัวที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวเราเองเมื่อไรก็ได การปองกันและการ
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับภาวะภัยพิบัติตางๆอยางมีสติ จึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะทําใหเรามี
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หนทางชวยตัวเอง/ผูอ่ืน ใหอยูรอดปลอดภัยไดตามสมควร รวมทั้งการตระหนักวาการชวยผูอ่ืน/

การมีจิตอาสาเปนส่ิงที่มีคุณคา ตัวอยางคําตอบเกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับ/การเรียนรูสําคัญ6 เชน....  

  
- การปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับเราไดทุกวินาที / ตระหนักถึงภัยพิบัติตาง ๆ วาเปนเร่ืองใกลตัว 

- การมีสติ ไมตระหนกหรือกังวลในภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากจนเกินไป 
- ความไมประมาท เตรียมตัว เตรียมความรูใหพรอมสําหรับมหันตภัย 
- การเปนผูใหมีความสุขกวาการเปนผูรับ /การมีจิตสาธารณะ และความตระหนักถึงปญหาภัยพิบัติ 
 

ง. แงคิดที่ไดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และคุณรัฐภูมิ อยูพรอม7 

แงคิดที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 

พบวา สวนใหญเปนประเด็นเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน ทั้งในแงสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดข้ึน และ

การปองกัน  นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามยังเห็นวา เปนการบรรยายที่ชวยกระตุนใหเห็นถึง

อันตรายจากภัยพิบัติและภาวะโลกรอน รวมทั้งแงคิดเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ

ตางๆ ที่เร่ิมใกลตัวเขามาทุกที ขณะที่การบรรยายของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม ใหแงคิดเกี่ยวกับ 

ความมุงมานะพยายาม - ความต้ังใจ – การตอสูใหถึงที่สุดที่จะทําความฝนใหเปนจริง  การมีจิต

สาธารณะและการอุทิศตนเพื่อผูอ่ืน  การรูจักใหอภัย / ไมอาฆาตแคน  และการมีศรัทธากับ

เปาหมายของตนเอง เปนตน ซึ่งแงคิดตางๆเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตของแตละ

คนได ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ ตารางที่ 3  แงคิดที่ไดจากการฟง

บรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และ คุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

 

 

 

                                                            

6 ดูคําตอบทั้งหมดไดในภาคผนวก 6.4.1 ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ : สิ่งที่ไดรับ/การเรียนรูสําคัญที่ไดรบัจากการ

บรรยายพิเศษ หวัขอ Disaster  1 ธ.ค. 2553 

7 ขอมูลจากนักเรียนผูชวยทันตแพทย ซ่ึงไดเขียนเพิ่มเติมภายหลังจากวันจัดบรรยายพิเศษ  จํานวน 21 คน เปนผูชาย 4 คน 

ผูหญิง 17 คน อายุเฉล่ียประมาณ 20 ป   
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ตารางบันทึกขอมูลเชงิคุณภาพ ตารางท่ี 3 : 

แงคิดที่ไดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และ คุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

 

แงคิดจาก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช แงคิดจาก คุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

กระตุนจิตสํานึกใหแกคนทั่วไปไดทราบถึงอันตราย การใชชีวิต ลงมือทําเลยถาส่ิงนั้นเปนส่ิงที่ดี ไมทําให

ใครเดือดรอน เม่ือมีความพยายาม บวกกับ แรง

บันดาลใจ และมีเปาหมายในใจแลว อะไรๆก็

สามารถทําได “ไมมีอะไรที่คนเราทําไมได เม่ือคิดวา

ทําได ก็จะทําได” / ความอดทนที่จะฟนฝาคล่ืนใน

ทะเล / ส่ิงที่ไมตองหาซ้ือคือมิตรภาพ การกอดโอบ

ดวยรักเปนยาสมานใจท่ีดีทีเดียว / คนหาแรงบันดาล
ใจ 

การเกิดภาวะโลกรอนทําใหธรรมชาติเปล่ียนไป เกิด

ผลเสียตอโลก 

การใชชีวิตในประจําวันดานตางๆ เชนดานการเรียน 

/ การมีความมุงมานะพยายาม ไมทอถอย อดทน 

การมีน้ําใจ ฯลฯ / การมีจิตสาธารณะ / การกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

การที่โลกถูกทําลาย เกิดขึ้นเพราะฝมือมนุษยทั้งส้ิน การดํารงชีวิตและการแกไขปญหา 

การที่โลกรอนเปนฝมือของมนุษย การต้ังใจและมุงม่ันทําใหเราประสบผลสําเร็จ 

การเปล่ียนแปลงของโลกและผลกระทบของมนุษย การทําประโยชนใหแกผูอื่นเปนเร่ืองงายหากเราคิด

จะทํา “เราทําได” 

การอนุรักษธรรมชาติ ลดภาวะโลกรอน การมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือผูอื่น 

แงคิดในการรับฟงขาวสารจากภัยพิบัติ / แงคิดของ

การลดโลกรอน / แงคิดในการเตรียมการปองกันจาก

ภัยพิบัติตางๆจากสภาวะโลกรอน 

การรูจักใหอภัยและรูจักคําวา “ให” กับคนอื่น 

ไดแงคิดเร่ืองปญหาโลกรอน การอุทิศตนเพื่อบุคคลที่เดือดรอน / การต้ังใจทําโดย

ต้ังใจจริง / ความพยายามในส่ิงที่อาจเปนไปไมได 

แตเปนความฝนใหเปนจริง 

ไดทราบถึงสภาพของโลกรอนในปจจุบันซึ่งมีการ

เป ล่ียนแปลงเปนอย างมาก  และทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยของ

เรา 

คนเราตองรูจักชวยเหลือเพื่อนมนุษย และตองสูให

ถึงที่สุด 
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แงคิดจาก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช แงคิดจาก คุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจากการกระทํา

ของมนุษย ทําใหเกิดปญหาท่ีแกไขไดลําบาก เราจึง

ควรหยุดการกระทําที่เห็นแกตัวและไมคํานึงถึงโลก 

คนเราเม่ือคิดที่จะทําอะไรแลว ตองพยายามและมี

ความต้ังใจทําใหถึงที่สุด 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน / -การเปล่ียนแปลงของ

โลก 

คนเราไมควรโกรธแคนอาฆาตตอคนอื่นเพราะไมมี

ประโยชนอะไร ความโกรธไมไดชวยใหใจมีความสุข 

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะมนุษย คนเราอยาคิดวาทําไมไดถายังไมไดลงมือทํา 

มนุษยเปนผูทําลายส่ิงแวดลอม ความพยายามของคนสามารถทําไดทุกส่ิง ถามี

ความพยายามไมวาเร่ืองนั้นจะยากแคไหนก็

สามารถทําสําเร็จได ด่ังสุภาษิตที่วา ความพยายาม

อยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 

รักโลกมากกวานี้ และใสใจเร่ืองเล็กๆที่คนเรามองผาน ความพยายามของคนสามารถทําไดทุกอยางสําเร็จ

ได ไมวาเร่ืองนั้นจะยากเพียงใด 

รูการเกิดของโลกและสภาวะโลกรอน ไดแงคิดในการใชชีวิตและการทําความดีตอบแทน

สังคม และการเสียสละ ความอดทน ความมุงม่ัน 

เรื่องใกลตัวเขามาทุกทีกับภาวะโลกรอน / การ
รับมือกับภัยพิบัติ 

ถาคิดจะทําอะไร ตองพยายามและต้ังใจทําใหดีที่สุด 

โลกของเรารอนเ ส่ือมโทรมเพราะมนุษยสร าง

เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายของชีวิต 

ถาเรายังมีชีวิตอยู เราตองสูใหสุดความสามารถ 

โลกรอนเกิดขึ้นมาเพราะมนุษย เม่ือต้ังใจจะทําอะไรแลว จะสําเร็จไดนี้ตองมีความ

มุงม่ันและพยายาม 

สภาวะโลกรอนเกิดขึ้นจากฝมือมนุษยที่ใชพลังงาน

อยางฟุมเฟอย และใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ส้ินเปลือง 

เราทุกคนควรมีจิตใจเมตตาใหอภัยตอผูอื่น ไมแคน

หรืออาฆาต ทําจิตใจใหมีความสุข 

ส่ิงแวดลอมที่เลวรายท้ังหมดที่เกิดขึ้นบนโลกเราดาน

ธรรมชาตินั้นลวนแตเปนฝมือของมนุษยเราท้ังส้ิน 

หากเราจะคิดทําอะไร เราตองมีความศรัทธาและ

มุงมั่นที่จําทําอยางเขมแข็ง ไมยอทอตออุปสรรคทั้ง

ปวง 
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จ. การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และคุณรฐัภูมิ อยูพรอม  
ไปใชประโยชน8 

 

สําหรับการนําแงคิดที่ไดจากการฟง ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ไปใชประโยชนนั้น พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการชวยลดสภาวะโลกรอนที่ตองเร่ิมตนทีตั่วเอง 

เชน การประหยัดพลังงาน ชวยลดขยะ การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน  

นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามยังไดแงคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติดวย 

ขณะที่การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม ไปใชประโยชนนั้น พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามจะนําแงคิด มุมมองตางๆ มาเปนแรงบันดาลใจของตนเอง และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชีวิตการเรียน และชีวิตการทํางาน  เชน ความมุมานะพยายาม 

ความอดทน การทําความดี การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อผูอ่ืนโดยไมหวังผล การรูจักเรียนรู

ส่ิงใหมๆ พรอมยอมรับและแกไขส่ิงที่ทําผิดพลาด เปนตน ดังรายละเอียดในตารางบันทึกขอมูล

เชิงคุณภาพ ตารางที่ 4 การนําแงคิดที่ไดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และคุณ

รัฐภูมิ อยูพรอม ไปใชประโยชน 

 
ตารางบันทึกขอมูลเชงิคุณภาพ ตารางท่ี 4 :  

การนําแงคิดที่ไดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และคุณรัฐภูมิ อยูพรอม 
ไปใชประโยชน 

 
การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ 

ธรรมสโรช ไปใชประโยชน 
การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ คุณรัฐภูมิ 

อยูพรอม ไปใชประโยชน 

การใชชีวิตไมทําใหเกิดมลพิษซึ่งจะทําใหโลกรอน ความต้ังใจ ความพยายามยอมนําไปสูความประสบ

ความสําเร็จ 

แกปญหาลดภาวะโลกรอนโดยเร่ิมจากตัวเรา จงทําส่ิงดีๆแกสังคม 

ควรแกปญหาจากตัวเรา โดยเร่ิมจากการใช การอยู 

การกิน 

ชวยเหลือผูอื่น เร่ิมจากส่ิงเล็กๆนอยๆ 

 

                                                            

8 ขอมูลจากนักเรียนผูชวยทันตแพทย ซ่ึงไดเขียนเพิ่มเติมภายหลังจากวนัจัดบรรยายพิเศษ  จํานวน 21 คน เปนผูชาย 4 คน 

ผูหญิง 17 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 20 ป   
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การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ 
ธรรมสโรช ไปใชประโยชน 

การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ คุณรัฐภูมิ 
อยูพรอม ไปใชประโยชน 

ควรชวยกันคิดหาวิธีแก แตตองแกต้ังแตส่ิงเล็กๆ โดย

เร่ิมจากตัวเรา 

ใชการการดําเนินชีวิตและการทํางาน คือมีความ

พยายามและทําเพื่อผูอื่นโดยไมหวังผล 

จะนําไปใชลดภาวะโลกรอน ใชวัสดุอยางคุมคา 

ประหยัดพลังงาน 

ใชในการดํารงชีวิตในการที่มีความมุงมานะพยายาม 

มีความอดทน การมีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 

และการมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

จะรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมใหดี ไมตัดไมทําลาย

ปาหรือส่ิงอื่นๆที่มีผลเสียตอส่ิงแวดลอม 

ใชในการเรียน การทํางาน สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได เชน การลงคลินิกปฏิบัติ ใชความ

พยายามและเรียนรูส่ิงใหมๆ พรอมยอมรับและแกไข

ส่ิงที่ทําผิดพลาด 

ใชของอยางประหยัด ลดการใชพลาสติกเพื่อโลก ใชในเร่ืองการบําเพ็ญประโยชน ซึ่งทําใหเราคิดวา

ไมไดมีเพียงเราคนเดียวที่ทําอยู 

ใชชีวิตอยางมีประโยชน ไมทําใหโลกรอนกวาเดิม ถาจะทําอะไร ถามีความต้ังใจ อะไรก็ทําสําเร็จ 

ใชในการดํารงชีวิต –เพื่อต่ืนตัวในการมีสวนรวมลด

สภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษย ชวยลดขยะ

และลดโลกรอน, ปดไฟ, ปดน้ําเม่ือไมใช 

ทําความดีในทุกๆวัน ทําจิตใจใหมีความสุข ไมเกิด

ทุกข ชวยเหลือเอื้อเฟอเผ่ือแผเพื่อนมนุษยดวยกัน 

ใชในยามคับขัน จะไดรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได ทําความดีเพื่อระบายความทุกข จะทําใหใจเรามี

ความสุข ชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน 

ใชในเร่ืองการประหยัดพลังงาน  

ใชพลังงานอยางประหยัด และใชชีวิตอยางพอเพียง

และรูคุณคา 

นําไปเปนแนวทางในการใชชีวิต 

เปนสวนหนึ่งในการใชชีวิต และจะไมทําใหโลกรอน

หรือทําใหนอยที่สุด 

นําไปเปนแรงบันดาลใจในการใชชีวิต 

เปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตและจะไมทําใหโลกรอน นํามาปรับใชในการใชชีวิต เราตองไมประมาท ใช

ชีวิตอยางรอบคอบ เขมแข็ง 

พยายามใชส่ิงของที่ไมทําใหเกิดภาวะโลกรอนมากขึ้น เปนขอคิดในการดํารงชีวิตและแกปญหาอยางมีสติ 

ไมเผาหรือทําลายทรัพยากรโดยท่ีจะกอใหเกิดการทํา

งายบรรยากาศของโลก / ชวยกันรักษาโลกรอบตัวเรา

ปลูกตนไม 

เปนแรงบันดาลใจในการทําความดีตอไป 
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การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ ดร.สมิทธ 
ธรรมสโรช ไปใชประโยชน 

การนําแงคิดจากการฟงบรรยายของ คุณรัฐภูมิ 
อยูพรอม ไปใชประโยชน 

รักษาส่ิงแวดลอมชวยโลก เปดใจยอมรับส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และคนอื่น 

ไมวาจะเปนเร่ืองดีหรือไมดี และเปดใจที่จะแบงปน

และชวยเหลือ เสียสละ 

รูจักลดใชพลังงาน ศึกษาสถานที่จะเกิดภัยพิบัติเพื่อ

ปองกันไวกอน เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันไดเม่ือเกิด

ภัยพิบัติ 

มีความพยายามและต้ังใจทําส่ิงที่คิดและต้ังใจจะทํา

ใหประสบผลสําเร็จ 

วิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติ มีความอดทนอดกล้ันเพื่อใหผานอุปสรรคนั้นได 

สามารถเตรียมตัวและเตรียมรับมือกับส่ิงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน และ

สามารถนําเร่ืองราวที่ดีเชนนี้ไปเผยแพร และให

กําลังใจแกตนเองในการขยันหม่ันเพียรและอดทน

เพื่อความสําเร็จในอนาคต 

 

3.2.3 ขอเสนอแนะตอการจัดบรรยายพเิศษหวัขอ Disaster ในภาพรวม 

สําหรับขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตางๆตอการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบวา มีขอเสนอแนะที่

นาสนใจ เชน  

- ควรมีเอกสารประกอบ  

- ควรจัดอยางตอเนื่องในชวงเวลาที่เหมาะสม-มีเวลามากกวานี้  

- ควรลงรายละเอียดกรณีการเผชิญพิบัติภัยแตละประเภท  

- ควรครอบคลุมถึงภัยใกลตัวของคณะทันตแพทยฯเองดวย เชนกรณีไฟไหมในตึกสูง 

เปนตน      

- รูปแบบการจัด ควรจัดเปน workshop – มีเกมสใหเลน – เปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวม 

เปนตน (ดูรายละเอียดคําตอบทั้งหมดในภาคผนวก 6.4.2 ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ: 

ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวขอ Disaster 1 ธ.ค. 2553) 
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สําหรับการบรรยายของคุณวาสิต สิโรดม ซึ่งผูบรรยายไดตระเตรียมตัวอยางถุงยังชีพ
มาจัดแสดง พรอมส่ิงของจําเปนตางๆสําหรับการยังชีพ ที่ทําใหผูประสบภัยสามารถดําเนินชีวิต

อยูไดตามสมควรกอนที่ความชวยเหลือ
ตางๆจากภายนอกจะมาถึง  แตดวย
ขอจํากัดดานเวลา ทําใหผูฟงไมมีโอกาส
ได เข าไปสัมผัส ส่ิงของเหลานี้ อยาง
ใกลชิด เพียงไดเห็นเลาๆอยูบนเวที  ผู
ประเมินจึงมองวา คอนขางนาเสียดาย 
เพราะองคความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้นับเปน
เร่ืองใหมที่ สังคมไทยยังตองเรียนรูอีก
มาก  ทั้งนี้ เพื่อที่ตัวเองจะสามารถรับมือ/
ชวยเหลือตัวเองไดเมื่อตองเผชิญกับ

เหตุการณจริง รวมทั้งเพื่อสามารถใหการชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม มีความรูในการเลือก
ส่ิงของที่จําเปนที่จะนําไปชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุตางๆ (และที่ไกลไปกวานั้นคือ การ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการคิดคนผลิตภัณฑ นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับผูประสบภัยดวย เชน
อาหารสําเร็จรูปที่ใหพลังงานสูง) 

 
3.3  การออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
 

3.3.1 การจัดกิจกรรม 
การออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่  เปนสวนหนึ่ งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-14.00 น. ณ โรงพลศึกษา 
กรมสวัสดิการ กองทัพเรือ (สก.ทร.) ภายในอาคารที่พักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ ทุงมหาเมฆ 
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือของหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ 

คณะทั น ต แ พท ย ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต
การนําของ รองศาสตราจารย 
สุรินทร สูอําพัน รองคณบดี
ฝ า ย กิ จ ก า ร พิ เ ศ ษ  คณะ
ทันตแพทยฯ  โดยมี รอยเอก 
วิ ช ช า  ฉ า ยสิ ว  หั ว ห น า
สํานักงานอาคารที่พักอาศัย
สวนกลางกองทัพเรือ (แฟลต
กองทัพเรือ) คอยอํานวยความ
ส ะ ด ว ก   ทั้ ง นี้  เ ป น ก า ร
ใหบริการทันตกรรมเคล่ือนที่

ขนาด 10 เตียง โดยมีอาจารย แพทยประจําบาน นักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 6 ผูชวยทันตแพทย 
และเจาหนาที่ มารวมใหบริการ จํานวน 38 คน  มีผูมารับบริการทั้งส้ิน 109 คน 
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3.3.2 ผลการประเมิน 
จากการประเมินโดยใชแบบสอบถาม ทั้งในสวนของผูใหบริการ และผูรับบริการ 

พบวา สวนใหญทั้งผูใหและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ 
 

3.3.2.1 ผลการประเมินผูรับบริการ 
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ใชแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ ขอที่ 1-3 และ

ขอที่ 8 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอที่ 4 บริการที่มาใช ความพึงพอใจตอการเขา
รับการบริการ ความรูสึกที่มีหนวยทันตกรรมมาใหบริการ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

ก. ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ 
จากผูมารับบริการทั้งหมดจํานวน 109 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 39 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 35.8  พบวา สวนใหญ คือเกือบรอยละ 70 เปนเพศหญิง อายุของผูตอบ
แบบสอบถามอยูระหวาง 7-60 ป โดยสวนใหญ คือรอยละ 33 มีอายุระหวาง 51-60 ป สวน
ในชวงอายุอ่ืนมีจํานวนไมคอยแตกตางกัน คือประมาณรอยละ 15 ถึง รอยละ 18  

ดานอาชีพ/สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนขาราชการ นักเรียน/
นักศึกษา และอ่ืนๆ(กิจการสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว แมบาน และธุรกิจบันเทิง) ในจํานวนที่พอๆกัน คือ 
ประมาณรอยละ 20 รองลงมาเปนลูกจางหางราน/บริษัทเอกชน รอยละ 15 รับจางทั่วไป รอยละ 
10 และคาขายเล็กๆนอยๆ รอยละ 8 และไมระบุรอยละ 5 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  อาชีพ/สถานภาพของผูเขารับบริการหนวยทันตกรรมเคลื่อนที ่

 
อาชีพ/สถานภาพ จํานวน รอยละ 
  นักเรียน/นักศึกษา  8 20.0 
    ขาราชการ  9 22.0 
   รับจางทั่วไป  4 10.0 
   คาขาย/คาขายเล็กๆนอยๆ  3 8.0 
   ลูกจางหางราน/บริษัทเอกชน 5 15.0 
   ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม - - 
   อื่นๆ ไดแก กิจการสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว แมบานและเปน
Stage วงซิลล่ี ฟลู  

8 20.0 

   ไมระบุ 2 5.0 
รวม 39 100.0 
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ข. ประเภทการบริการที่มารับ  

พบวา ผูเขารับบริการสวนใหญมารับการถอนฟนและขูดหินปูน ในจํานวนที่เทากัน คือ
รอยละ 37 รองลงมาคือการอุดฟน รอยละ 23.9 และการเคลือบฟลูออไรด รอยละ 2.1 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนผูเขารับบริการหนวยทันตกรรมเคล่ือนที ่แยกตามประเภทการบริการ 

ประเภทบริการที่เขารับ(รับบริการไดมากกวา 1 รายการ) จํานวน รอยละ 
ถอนฟน 17 37.0 

อุดฟน 11 23.9 
ขูดหินปูน 17 37.0 
เคลือบฟลูออไรด 1 2.1 

รวม 46 100.0 
 

ค.  ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

สําหรับคะแนนความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑไว 5 กลุม ต้ังแตนอยที่สุด จนถึงมากที่สุด  

 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในดานตางๆอยูในระดับมาก 
ยกเวน ดานทีมงาน/ทันตแพทยผูใหบริการ ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจตอการจดักิจกรรมหนวยทันตกรรมเคล่ือนที ่

หัวขอ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5.1 ทีมงาน/ทันตแพทยผูใหบริการ 4.57 มากที่สุด 
5.2 บริการที่ไดรับในคร้ังนี้ 4.49 มาก 
5.3 ความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ  4.26 มาก 
5.4 ระยะเวลาใหบริการ  4.22 มาก 
5.5 สถานที่ที่จัดใหบริการ 4.27 มาก 

 

คะแนน 1.00-1.49 1.50-2.49 2.50-3.49 3.50-4.49 4.50-5.00 
ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ง.  ความรูสึกที่หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล มา
เปดใหบริการถึงที่ 

 สําหรับคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการมาเปดใหบริการถึงที่ของหนวย

ทันตกรรมเคล่ือนที่ คณะทันตแพทยศาสตร ม.

มหิดลในครั้งนี้ พบวา มีผูกรอกแบบสอบถาม

ไมมากนัก แตสําหรับผูที่ใหคําตอบ (รวมทั้ง

จากการพูดคุยกับผูรับบริการบางสวน) พบวา 

พวกเขารูสึกดีใจที่มีหมอมาใหบริการถึงที่ ทํา

ใหไมตองเสียเวลาเดินทาง ไมตองลางาน ไม

ตองเสียเวลาไปเขาคิวนานๆ ที่โรงพยาบาล 

รวมทั้งรูสึกช่ืนชมและประทับใจกับการใหบริการ

ของหมอและทีมงาน ที่ใหความเปนกันเอง ให

คําแนะนํา และเอาใจใสผูปวยเปนอยางดี  และ

จากการพูดคุยกับกลุมผูปวยเด็กที่มารับบริการ 

พบวา พวกเขามีความพึงพอใจ โดยเห็นวา “หมอ

ที่นี่ทําดีกวาหมอที่คลินิก ... หมอทําไมเจ็บ … 

ที่นี่ทําฟรี...”   

 

ความรูสึกของผูที่ใหคําตอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ก็ดีนะครับ เพราะปกติไมคอยวางไปทําฟน แตพวกพี่ ๆ มาก็เลยทํา  ดีมากๆ 

เพราะเวลาทํางานบางคร้ังหาเวลาไปทําฟนไมคอยได 

 จะทําใหคนในชุมชนหันมาสนใจการดูแลฟนมากขึ้น 

 ชื่นชมในความเสียสละเวลาในการบริการสาธารณะ / ดีมาก ทําใหเกิดความ

ม่ันใจ และศรัทธาในการทํางาน 

 ดีใจมาก/มีความเปนกันเองในการบริการ/มีขอคิดเห็นเสนอแนะ คําแนะนําในการ

บริการ/มีโตะใหบริการใหคําปรึกษาไดดี/เหมือนมีหมอมาทําใหที่บาน หมอตอบ

คําถามและบริการดี/ใหความรูในเร่ืองตาง ๆ ไดดีมาก ทั้งทีมงานและแพทยอาสา 

บริการสุภาพและเปนกันเอง ประทับใจมาก 

 รูสึกถึงความเอาใจใสของหมอในหนวยของสุขภาพน้ัน ที่มาใหบริการถึงที่ 
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จ. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
สําหรับคําถามปลายเปด “ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตางๆ ตอกิจกรรมคร้ังนี้ หรือที่จะเปน

ประโยชนตอการออกหนวยเคล่ือนที่คร้ังตอไป” มีผูกรอกแบบสอบถามไมมากนัก แตสําหรับผูที่

ให คําตอบและจากการพูดคุยกับ ผู รับบริการ

บางสวน พบวา ผูกรอกแบบสอบถามอยากใหมีการ

ประชาสัมพันธใหมากกวานี้  อยากใหเพิ่มจํานวน

แพทยใหมากข้ึน และใหมีการจัดอยางตอเนื่องทุกป 

รวมทั้งขออุปกรณเพิ่มคือที่บวนปากหลังการทําฟน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 ควรจะมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ เพราะคนในพื้นที่ยังไมรูการใหบริการในคร้ังนี้ 

 จัดทําแผนโครงการกิจกรรมในหัวขอตาง ๆ/อยากใหมีบริการดานอื่นอีก นอกจาก

ทันตกรรม 

 อยากใหมาทุกป/อยากใหมีมาตอเนื่อง/ถาเพิ่มจํานวนเจาหนาที่และแพทยได

มากกวานี้จะดีมาก 

 โอกาสตอไปคิดวาคงไดรับบริการอีก 

 ขอที่บวนปากหลังจากที่ทําฟนแลว 

 

3.3.2.2  ผลการประเมินผูใหบริการ 
ก. ลักษณะท่ัวไปและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  
จากจํานวนผูใหบริการทั้งหมด จํานวน 38 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 65.8 ของผูมาใหบริการทั้งหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 

21-31 ป อายุเฉล่ีย 25 ป เปนผูชาย 8 คน ผูหญิง 17 คน สถานะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 6 จํานวน 

9 คน ปที่ 5 จํานวน 1 คน เปนผูชวยทันตแพทย จํานวน 13 คน อาจารย 1 คน และแพทยประจํา

บาน 1 คน มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมนี้ระดับปานกลาง 3 คน  พึงพอใจมาก 

จํานวน 5 คน และพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 17 คน 
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ข. แรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรม 
จากคําถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ พบวา สามารถแบงกลุม

คําตอบได 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมแรก ซึ่งเปนกลุมสวนใหญ คือ ชอบเขารวมงานอาสาสมัคร/

ตองการชวยเหลือผูอ่ืน/อยากทําประโยชนเพื่อสวนรวมหรือเพื่อผูปวยที่อยูหางไกลจากสถาน

ใหบริการทางทันตกรรม  สวนกลุมที่สอง คือ การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/

ทําความดีถวายในหลวง นอกจากนี้ มีคนกลาววา แรงบันดาลใจมาจากรอยยิ้มของผูปวยหลัง

ไดรับการรักษา รวมทั้งเปนโอกาสใหไดฝกทักษะการปฏิบัติใหเกิดความชํานาญข้ึนดวย ดัง

รายละเอียดในตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ ตารางที่ 5 

 
ตารางบันทึกขอมูลเชงิคุณภาพ ตารางท่ี 5:  

แรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 5 ธ.ค. 2553 
 

แรงบันดาลใจของทานในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี ้

ชอบเขารวมงานอาสา / ชอบการออกหนวยอยูแลว / อยากเขารวมกิจกรรมชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือประชาชน - 

อยากทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

ไดรับประสบการณ 

ไดทําบุญชวยเหลือคนที่กําลังมีความทุกขเชนปวดฟน / 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว / ไดทําดีเพื่อในหลวง  

รอยย้ิมของคนไขหลังไดรับการรักษา 

อยากชวยเหลือคนอื่นดานสุขภาพอนามัยชองปาก / อยากทําฟนใหคนไข มากับเพื่อน  

อยากทําประโยชนใหผูอื่นและยังเปนการฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญดวย 

อยากมาชวยรักษาและออกชุมชน 

อยากมีสวนในการใหการชวยเหลือผูปวยที่มีความตองการไดรับการรักษาในพื้นที่หางจากสถานใหการบริการทางทันตกรรม 

 

ค. สิ่งทีไ่ดรับ การเรียนรูทีส่ําคัญ 

สําหรับส่ิงที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับในฐานะผูใหบริการในหนวยทันตกรรมเคล่ือนทีใ่น

คร้ังนี้ พบวา อาจแบงออกไดเปน 3-4 ดาน คือ ดานกระบวนการทํางาน ดานการฝกทักษะและ

การพัฒนาวิชาชีพ ดานจิตวิญญาณ และดานอ่ืนๆ   ทั้งนี้ โดยในกลุมผูชวยทันตแพทย เนน

ดานกระบวนการทํางาน (การแกปญหาเฉพาะหนา ความละเอียดรอบคอบ ฯลฯ) และดานจิต
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วิญญาณ (การทําความดีถวายในหลวง ความภาคภูมิใจ ฯลฯ) ขณะที่ในกลุมนักศึกษา

ทันตแพทย/แพทยประจําบาน เนนดานการฝกทักษะและการพัฒนาวิชาชีพ ดานจิต

วิญญาณ และดานกระบวนการทํางาน  หรือโดย

ภาพรวมของกลุมนักศึกษาทันตแพทย/แพทย

ประ จํ าบ าน  ส่ิ ง ที่ พ วก เ ข า ได รั บ  คื อ  กา รมี

ประสบการณที่แตกตางไปจากประสบการณที่เคย

พบในคณะ เปนโอกาสใหไดฝกทักษะการปฏิบัติ การ

วางแผนการรักษา และการปรับเปล่ียน/ประยุกตใช

ความรูในสถานการณที่เปนจริง ทั้งดานอุปกรณ/เคร่ืองมือที่มีจํากัด รวมทั้งตัวคนไขซึ่งเปนคนไข

ทั่วไปในสังคมจริงๆ โดยสามารถตัดสินใจทุกอยางไดดวยตัวเอง ไมตองอยูภายใตการควบคุม

ของอาจารยเหมือนการลงคลินิกที่คณะ อีกทั้งยังเปนโอกาสใหไดเรียนรูสภาพปญหาสุขภาพ

ชองปากของผูปวยที่มีลักษณะแตกตางหลากหลายออกไปจากที่เคยพบที่คณะ  ทําใหเกิดความ

มั่นใจมากข้ึน กอนที่จะจบออกไปใชทุนในโรงพยาบาลชุมชนตอไป   นอกจากนี้ ยังมีประเด็น

ดานความสามัคคี  การได เ ผ่ือแผ สู สังคม  และ

ความสุขใจ/ความภาคภูมิใจกับการมีจิตสาธารณะ

และไดชวยใหคนไขคลายความกังวล ตลอดจน

ความรู สึกผอนคลายที่ไดทํางานโดยอิสระ ไมมี

ข อ บั ง คับใดๆ   รวมทั้ ง ได เ รี ยน รู ว า  แมแต ใน

กรุงเทพมหานครเอง ก็ยังมีผูปวยที่ตองการความ

ชวยเหลืออยูอีกมาก เชนบางคนรีรอไมยอมไปหาหมอฟนทั่วไปเพราะอาจมีปญหาเร่ือง

คาใชจาย เปนตน  

หรือกลาวโดยสรุปก็คือ ผูใหบริการหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ ไดประโยชนทั้งดาน

วิชาชีพ (ฝกปรือฝมือ ฝกวางแผนการรักษาใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทที่เปนจริง เปน

โอกาสใหไดเรียนรูปญหาสุขภาพชองปากที่มีความแตกตางหลากหลายในสังคม) และดาน

การตอบสนองจิตวิญญาณภายในตนเอง (ความสุข ความภาคภูมิใจ ความรูสึก

วาไดทํางานดวยตนเองอยางเปนอิสระ ฯลฯ) ดังรายละเอียดคําตอบในตารางบันทึกขอมูลเชิง

คุณภาพ ตารางที่ 6  
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ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ ตารางที่ 6 :  

สิ่งทีผู่ใหบริการไดรับ/การเรียนรูสําคัญจากการเขารวมกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

ส่ิงที่ทานไดรับ / การเรียนรูสําคัญ 3 ลําดับแรก 

กลุมผูชวยทันตแพทย กลุมนักศึกษาทันตแพทย/แพทยประจําบาน 
ดานกระบวนการทํางาน ดานการฝกทักษะและการพัฒนาดานวิชาชีพ 

การแกปญหาเฉพาะหนา การนําความรูมาประยุกตใชในการใหการรักษาตอผูปวยจริงใหเหมาะสมใน

แตละสถานการณ / การปรับเปล่ียน การวางแผนการรกัษาใหเหมาะกับ

ผูปวยและสถานะ /  เรียนรูเพิ่มเติมในส่ิงที่เปนจริงมากกวานั่งรักษาใหคนไข

ในคณะ คือเปนการรักษาใหเหมาะกับสถานการณมากกวา การรักษาไม 

ideal เหมือนอยางที่เรียนที่ทําในคณะ 

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

ไดพบและเรียนรูการรักษาท่ีเหมาะสมกับปจจัยจํากัด เพื่อนําเปนความรูติด

ตัวไปใชทุน 

ความสามัคคีในหมูคณะ ไดเรียนรูการรักษาที่เปนการรักษาที่เหมาะสมกับแตละบุคคล ซึ่งอาจจะไมได

ดีที่สุด 

ความละเอียดรอบคอบ การรักษาในขอจํากัดเร่ืองเคร่ืองมือ 

ดานจิตวิญญาณ คนไขแตละคนมีปญหาและความตองการตางๆกัน 

ภาคภูมิใจที่ชวยเหลือผูอื่น ไดความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจใหการรักษา 

การชวยเหลือผูอื่น ไดรับประสบการณการทํางาน / ไดประสบการณการทํางานเพื่อฝกกอนไปใช

ทุนที่ รพช. / ไดเรียนรู ไดประสบการณทุกๆคร้ังในการมา 

ทําความดีถวายพระเจาอยูหัว ไดรับรูปญหาของประชาชนที่ไมไดพบที่ในคณะมากนัก 

มีน้ําใจตอผูอื่น / มีการน้ําใจ

เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

ไดรูวาคนไขทั่วไปมีสุขภาพชองปากเปนอยางไร มีความสนใจในการดูแล

สุขภาพชองปากเทาใด 

การอยูรวมกันในสังคม ไดเห็น case ใหมๆ อาจไมเคยพบในคณะ 

ใหโอกาสคนอื่นๆ ผูปวยสวนใหญยังไมมีความรูที่ถูกตองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปาก 

 ฝก skill 

 เรียนรูการรักษาผูปวยดวยตนเอง โดยปราศจากอาจารยที่ควบคุม เปนการ

ฝกความม่ันใจในการทํางาน 
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ส่ิงที่ทานไดรับ / การเรียนรูสําคัญ 3 ลําดับแรก 

กลุมผูชวยทันตแพทย กลุมนักศึกษาทันตแพทย/แพทยประจําบาน 

 ดานจิตวิญญาณ 

 การเผ่ือแผสูสังคม 

 ความภาคภูมิใจในตัวเองในการมีจิตเปนสาธารณะ 

 ความสุข ความสนุกสนาน 

 ดานกระบวนการทํางาน 

 การชวยเหลือของคนในกลุมคณะ 

 การทํางานรวมกับผูอื่น และการทํางานเปนทีม 

 การประสานงาน/ส่ือสารกับผูปวย 

 ไดความสามัคคี 

 อ่ืนๆ 

 ชุมชนไมไดแยไปซะทุกเร่ือง 

 ใน กทม. ก็ยังมีสวนท่ีตองการความชวยเหลืออยูมาก 

 

ง. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  

สําหรับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความเห็นวา ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ใหบอย หรือใหจัดเปนประจํา เพื่อใหนักศึกษาที่
สนใจ มีโอกาสไดทํางานเพ่ือสังคมมากข้ึน โดยควรมีกําหนดการลวงหนาและจัดใน
วันหยุดเพื่อสะดวกกับผูเขารวมกิจกรรม  สวนสถานที่ ควรเปนชุมชนแออัดหรือสถานที่หางไกล
จากหนวยบริการสาธารณสุขซ่ึงยังมีคนไขรอคอยความชวยเหลืออยูอีกมาก  

 

นอกจากนี้ จากการเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มารวมออกหนวยเคล่ือนที่ในคร้ังนี้ ได
พูดคุย สะทอนความคิดความรูสึกหลังเขารวมกิจกรรม นักศึกษาชั้นปที่ 5 (ซึ่งไดขออนุญาต
อาจารยมาเขารวมออกหนวยเปนกรณีพิเศษ เพราะมีขอกําหนดวาใหมีเพียงนักศึกษาช้ันปที่ 6 
เทานั้นที่ออกหนวยเคลื่อนที่ได) ไดสะทอนวา ยังมีนักศึกษาชั้นปที่ 5 อีกจํานวนไมนอยที่
ตองการมารวมออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ดวย ทั้งนี้ โดยอาจใหพวกเขาไปชวยทํางานที่ยังไม
ซับซอนมาก เทาที่นักศึกษาช้ันปที่ 5 อยางพวกเขาจะสามารถชวยได   
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3.3.3 สรุปและขอเสนอแนะตอกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
 

สําหรับการจัดกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ นับวาประสบความสําเร็จดวยดี  

กอใหเกิดประโยชนทั้งตอชาวบานในชุมชนผูมารับบริการ และโดยเฉพาะตอผูใหบริการทั้งดาน

การสนองความตองการเชิงวิชาชีพและดานจิตวิญญาณดังที่กลาวมาแลวขางตน  ทั้งนี้ ผู

ประเมินมองวา เราสามารถนํากรณีการออกหนวย

ทันตกรรมเคล่ือนที่ (รวมทั้งกรณีการทํากิจกรรม

อ่ืนๆ) มาพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา/ผูชวยทันตแพทยใหมากยิ่งข้ึนได โดยผาน

เวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

ผูรวมงานทุกคน หลังจากเสร็จส้ินภารกิจ  เปนการ

ทบทวนและแลกเปล่ียนกันเพื่อทําใหสิ่งท่ีแตละคนคิด วางแผน และลงมือ

ปฏิบัติการไปแลวน้ัน มีความแจมชัดขึ้นในอีกระดับหน่ึง  หรือกระทั่งอาจ

ตกผลึก (consolidated) เลยก็ได  การไดมานั่งพูดคุย ทบทวน เสวนาแลกเปล่ียนความคิดกนั

ภายหลังการปฏิบัติ จึงเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญยิ่ง เปนการตอ

ยอดการลงมือปฏิบัติ ใหมีความสมบูรณ หรืออาจนําไปสูขอสรุปทางทฤษฎีที่ชัดเจนข้ึนได  

 

ในอีกดานหนึ่ง การที่ “ผูใหญ” ชวน “เด็ก” มาพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เขาทํา ก็เทากับเปน

การใหความหมายกับงานและตัวตนของพวกเขา ทําใหพวกเขาเกิดความสุข ความภาคภูมิใจใน

ตัวเองข้ึนได ดังที่ รศ.ดร.นิตา วิวัฒนทีปะ หัวหนาโครงการทันตปฏิรูปฯ ไดสะทอนวา “การที่ อ.

อรทัย9 ชวนกลุมนักศึกษาทันตแพทยมาพูดคุยหลังเสร็จงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ ทําใหเห็นวา 

พวกเขาเดินกลับบานไปอยางมีความสุขมากกวาที่เคย...” (รศ.ดร.นิตา วิวัฒนทีปะ, 5 ธ.ค. 

2553, แฟลตกองทัพเรือ ซอยงามดูพลี)   
 

                                                            

9
 รศ.อรทัย อาจอ่าํ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
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3.4  การอบรมใหความรูแกประชาชน “ชุมชนรวมใจ ปลอดภัยรวมกัน” 
 
3.4.1 การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมอบรมใหความรูแกประชาชน เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีกําหนดการจัดอบรม 3 เร่ือง คือ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัย 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน และ3) 

การอบรมปฏิบัติการการหนีควันไฟ แตเนื่องจากเร่ืองการหนีควันไฟไดผนวกอยูในเร่ืองอัคคีภัย

แลว ผูจัดจึงไดยกเลิกรายการอบรมเร่ืองการหนีควันไฟไป  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัย โครงการทันตปฏิรูปฯ ไดติดตอกับ บริษัทเครื่อง

ดับเพลิงอิมพีเรียล จํากัด ใหมาชวยจัดอบรมใน

คร้ังนี้ ภายใตโครงการ/กิจกรรม CSR: Corporate 

Social Responsibility หรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรของบริษัท ทําใหคาใชจายในการ

จั ด อ บ ร ม ล ด น อ ย ล ง   เ นื้ อ ห า ก า ร อ บ ร ม

ประกอบดวย  การใหความรู เกี่ยวกับการเกิด

อัคคีภัย การฝกดับเพลิงกรณีแกสหุงตมร่ัวไหล 

กรณีไฟลุกไหมน้ํามันพืชในกระทะ รวมถึงการใชงานถังดับเพลิงใหปลอดภัย และการชวยเหลือ

ผูบาดเจ็บ โดยมีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวน 28 คน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตนนี้ มีผูเชี่ยวชาญซึ่งผานการอบรมของศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพ

อนามัย  สภากาชาดไทย มาแลว มาเปนผู

ฝกอบรมให คือ คุณชัยวัฒน ติวัฒนาการ และ

คุณจันทิมา ศรินนภากร  เนื้อหาการอบรม

ประกอบดวย  การต้ังสติและการประเมิน

สถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุตางๆ  กอนที่จะ

เร่ิมใหการปฐมพยาบาล  การใหความรู สาธิต 

และฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและ
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การชวยชีวิตผูประสบเหตุ เชน การหามเลือด การทําแผล การดามกระดูก การผายปอด เปนตน 

รวมถึงหลักการที่ถูกตองในการเคลื่อนยายผูปวย การรูจักเลือกใชวัสดุในที่เกิดเหตุมาใช

ประโยชนในการปฐมพยาบาล เชน ผาผูกคอ กระดาษ ฯลฯ โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวน 15 คน 
 
 
3.4.2 ผลการประเมิน 
 
ก. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูเขารวมการอบรมของทั้งสองรายการ รวม 43 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 33 

คน   คิดเปนรอยละ 76.7 โดยสวนใหญเปนผูชาย รอยละ 54.6  ที่เหลือเปนผูหญิงรอยละ 33.3 

และไมระบุรอยละ 12.1  ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด หรือประมาณรอยละ 90 มีอายุ

ระหวาง 31-60 ป หรือหากพิจารณาในชวงอายุที่แคบลง พบวา ผูที่มีอายุในชวง 41-50 ป มี

สัดสวนมากที่สุด คือรอยละ 39.4 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 30.3 และมีอายุ

ระหวาง 51-60 ป รอยละ 21.2 สวนชวงอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 18-30 ป ซึ่งมีรอยละ 9.1  

ทางดานสถานภาพ/อาชีพ พบวา สวนใหญ รอยละ 63.6 เปนกลุมลูกจางของกรม

สวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.) รองลงมารอยละ 18.2 เปนกลุมขาราชการ/ขาราชการ สก.ทร. และ

กลุมอ่ืนๆ อีกรอยละ 12.1 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือกลุมคาขายเล็กๆนอยๆ ซึ่งมีรอยละ 6.1 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
   ชาย 

 

18 

 

54.6 

    หญิง 11 33.3 

    ไมตอบ 4 12.1  

รวม 33 100.0 

 อายุ 
   18-30 ป 

 

3 

 

9.1 

   31-40 ป 10 30.3 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

   41-50 ป 13 39.4 

   51-60 ป 7 21.2 

รวม 33 100.0 

สถานภาพ 
  ขาราชการ /ขาราชการ สก.ทร  (กรมสวัสดิการทหารเรือ) 

 

6 

 

18.2 

  ลูกจาง สก.ทร /ชางโยธา สก.ทร/ชางซอมบํารุง/ 

ลูกจางประจํา  สก.ทร. /รปภ สกทร / รักษาสถานที่ สก.ทร 

  /ลูกจาง สํานักงานทุงมหาเมฆ 

21 63.6 

  คาขาย/คาขายเล็กๆนอยๆ  2 6.1 

  อื่นๆ ไดแก เจาหนาที่มูลนิธิสานฝนของชาวไทย พนักงาน

หนวยงานรัฐ   
4 12.1 

รวม 33 100.0 

 

ข. ระดับความพึงพอใจ  

สําหรับคะแนนความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑไว 5 กลุม หรือ 5 ระดับ ต้ังแตนอยที่สุด 

จนถึงมากที่สุด ดังนี้ 

 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานตางๆอยูในระดับมากทุกรายการ ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 8 

คะแนน 1.00-1.49 1.50-2.49 2.50-3.49 3.50-4.49 4.50-5.00 

ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดอบรม 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทีมวิทยากร 3.53 มาก 

2. ความพรอม ความเพียงพอของอุปกรณ/เคร่ืองมือ  3.64 มาก 

3. การไดลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 3.55 มาก 

4. ประโยชนที่ไดรับและการนําไปใช 3.91 มาก 

5. ระยะเวลาการอบรม  3.64 มาก 

6. สถานที่ในการจัดอบรม 3.72 มาก 

 

ค.  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

สําหรับขอนี้ พบวา มีผูใหขอมูลไมมากนัก โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวา เปนการ

อบรมที่มีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันและการชวยเหลือผูอ่ืน จึงควรมีการจัดการ

อบรมลักษณะนี้อีกในคร้ังตอๆไป รวมทั้งมีขอเสนอกิจกรรมที่ตองการใหจัดเพิ่มเติม คือ การโรย

ตัวลงจากตึกสูง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ขอใหจัดอบรมแบบนี้ตลอดไปเพราะมันทําใหคนที่ไมรูเร่ืองการดับไฟไดรู 

 ดี มีความรู ในส่ิงที่ไมรู / ดีมีประโยชน สมควรมีคร้ังตอไป 

 เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันที่จะใชชวยเหลือผูอื่นไดดวย 

 อยากใหมีการโรยตัวลงจากตึกสูง/อยากใหมาตรวจเกี่ยวกับโรคภัยตาง ๆ 

 จัดทําปายประชาสัมพันธใหเขารวมกิจกรรม 

 
3.4.3 ขอสังเกตและความเห็นของผูประเมินตอการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู

แกประชาชนในภาพรวม 
 

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน มีจุดเดนตรงท่ีวิทยากรผูใหการฝกอบรมทั้ง

สองรายการ  เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเร่ืองนั้นๆ จริงๆ ประกอบกับการมีเคร่ืองมือ/

อุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติอยางพอเพียง ทําใหผู เขารับการอบรมสามารถลงมือฝก

ภาคปฏิบัติกันไดอยางทั่วถึง  อยางไรก็ตาม พบวา การจัดกิจกรรมมีจุดออนที่สําคัญคือ มี

ผูสนใจเขารับการอบรมไมมากนัก และผูที่มาเขารวมสวนใหญก็ไมใชกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
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ต้ังแตเร่ิมแรก กลาวคือ กลุมเปาหมายที่กําหนดไวต้ังแตเร่ิมแรก คือชาวบานในชุมชนบานมั่นคง

(หรือชุมชนเอ้ืออาทร) และชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ ซึ่งต้ังอยูรอบๆบริเวณแฟลต

ทหารเรือ แตปรากฏวา ผูเขารวมการอบรมสวนใหญเปนผูพักอาศัยภายในแฟลตเอง ซึ่งมาจาก

การประสานงานเฉพาะหนาของ ร.อ.วิชชา ฉายสิว หัวหนาสํานักงานอาคารที่พักอาศัย

สวนกลางกองทัพเรือ (แฟลตกองทัพเรือ) ภายหลังจากที่พบวา แมเลยกําหนดเวลาเร่ิมการ

อบรมมาแลว ก็ยังไมมีทีทาวาจะมีใครมาลงทะเบียนเขารับการอบรม   
 

การที่มีผูมารับการอบรมจํานวนไมมาก และผูที่มาเขารวมรับการอบรมก็ไมใช

กลุมเปาหมายที่กําหนดไวแลวนั้น อาจสืบเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน เนื่องจากโครงการฯมี

ขอจํากัดเร่ืองกรอบเวลา ทําใหยังมีชองวางในการเตรียมการ/การติดตอประสานงานกับชุมชน  

ประกอบกับเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งทั้งกรุงเทพมหานคร และชุมชนตางๆ รวมทั้งชุมชน

บริเวณนี้ มีการจัดกิจกรรมตางๆที่นาสนใจ/ดึงดูดใจ กันอยางหลากหลายอยูแลว เชนการจัด

งานที่มีการจับฉลากของขวัญ/สอยดาว เปนตน ทําใหประชาชนเลือกที่จะไปรวมกิจกรรมอ่ืนๆ

เหลานั้นมากกวา    
 

โดยท่ัวไป หากเปนกิจกรรมที่ตองการกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะ ส่ิงสําคัญคือการ

เตรียมการและการประสานงานกับผูนําชุมชน ที่อาจจะตองเร่ิมต้ังแต การรวมกําหนดกิจกรรมที่

พวกเขามีความสนใจ/มีความตองการ  การกําหนดวันจัดกิจกรรม รวมทั้งกลยุทธในการดึง

กลุมเปาหมายใหมาเขารวมกิจกรรม ตลอดจนแผนปฏิบัติอ่ืนๆ หรือกลาวโดยสรุปก็คือ ควรเปน

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดแผนดวยต้ังแตเร่ิมแรก เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง  
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3.5 การสรางระบบสารสนเทศ facebook เพื่อการติดตอสื่อสารและสรางเครือขาย 
 

โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ ไดเปดระบบสารสนเทศออนไลนผานเว็บไซต 

facebook (http://www.facebook.com/profile.php?id=100001169493721) ในนาม กลุม

อาสาสูพิบัติภัย เพื่อชุมชนไทยเขมแข็ง (ASA-SOS-THAI )
10

 เพื่อเผยแพร

และส่ือสารผลงาน/กิจกรรมตางๆของโครงการเอง และเปนพื้นที่ที่เครือขาย

ประชาคมออนไลนอ่ืนๆไดมาแบงปนขอมูลขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมและภัยพิบัติรวมกัน เชน กลุมพิทักษอากาศสดชื่น มาบตาพุด; 

Prasarn Sathansathit; มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ;  ThaiFlood ศูนยขอมูลชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ําทวม; วิศวกรเพื่อชาติ; อาสาสมัครฟนฟูประเทศไทย เปนตน 
 

จากการเขาเยี่ยมชมชุมชนออนไลนแหงนี้ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2554 พบวา เว็บไซตมี
สมาชิก จํานวน 317 ราย  เปนนักศึกษาทันตแพทยประมาณ 50% สวนที่เหลือเปน
มูลนิธิ ชมรม และบุคคลภายนอก11   

 

สําหรับกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในชุมชน พบวา มี 2 สวนที่สําคัญคือ หนึ่ง มี

การนําผลการดําเนินกิจกรรม และความเคล่ือนไหวตางๆ ของโครงการฯ มาเก็บรวบรวม 

นําเสนอ และเผยแพร ทั้งในรูปเอกสาร รูปภาพ และส่ือวีดิทัศน  เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบอยาง

ไมขาดตกบกพรอง  สอง มีการนําเอาความรู และขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับภัยพิบัติและดานส่ิงแวดลอม มาเผยแพร แลกเปล่ียน และแบงปนกัน สมาชิกที่นํา

ขอมูลขาวสารมาแบงปนกัน มีทั้งที่เปนตัวบุคคลและกลุม/องคกรตางๆ เชน กลุมพิทักษอากาศ

สดช่ืน มาบตาพุด / ชมรมคนรักแผนดินไทย / Prasarn Sathansathit / Rattapoom Youprom 

(1500 ไมล) / ศูนยกลางนักเรียน นิสิต นักศึกษาแหงประเทศไทย (ศนท) / Siam Arsa เครือขาย

พลเมือง จิตอาสา / ThaiFlood ศูนยขอมูลชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม เปนตน 

                                                            

10 ริเร่ิมข้ึนจากบุคคลหลายสาขาวิชาชีพภายหลงัเหตุการณความไมสงบในประเทศ  โดยมีเปาหมายเพื่อสรางแนวรวมของ

ภาคสังคม เพื่อหนุนเสริมงานของภาครัฐ  เพื่อรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและเผาระวังเหตุ หาแนวทางดําเนินการ

กระตุนใหเกิดการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุวิกฤติและภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกดิจากเหตุภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน

อีกในอนาคต 

11 ขอมูลจาก รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ หัวหนาโครงการฯ 
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  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา ชุมชนนี้ยังมีลักษณะของการส่ือสารทางเดียวเสียมากกวา 

กลาวคือ เปนเพียงการนําขอมูลขาวสารตางๆมานําเสนอ แตกลุมสมาชิกยังไมคอยไดแสดง

ความคิดเห็นตอประเด็นตางๆรวมกันมากนัก  อยางไรก็ตาม ชุมชนก็นาจะเปนชองทางหนึ่งใน

การสรางและขยายเครือขายผูที่สนใจดานภัยพิบัติและจิตสาธารณะไดตามสมควร ดังจะเห็นวา 

จํานวนสมาชิกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง12 แมจะเปนไปอยางชาๆก็ตาม 
 
 

                                                            

12
 จากจํานวนสมาชิก 307 คน ณ วันท่ี 2 ม.ค. 54  เพิ่มเปน  317 คน และ 426 คน ในวันท่ี 21 ม.ค. และ 10 มี.ค. 54 ตามลาํดับ 
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4 ผลของโครงการในภาพรวมตามวัตถุประสงค  
 

 

วัตถุประสงคท่ี 1: 
การสรางเครือขายอาสาสมัคร 

 
สําหรับวัตถุประสงคดานการสรางเครือขาย ซึ่งโครงการฯ กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จไว  

2 ขอ คือ 1)ไดเครือขายอาสาสมัครไมนอยกวา 1 เครือขาย  2) ไดระบบสารสนเทศเพื่อสราง

เครือขายในคณะทันตแพทยศาสตรและภาคประชาสังคม 
 

 สําหรับตัวบงชี้ความสําเร็จตัวที่ 1 คือ ไดเครือขายอาสาสมัครไมนอยกวา 1 

เครือขาย พบวา มีเครือขายอาสาสมัครอยางเปนทางการ กลาวคือ โครงการฯ ได

เปดโอกาสใหกลุมคนที่มีจิตสาธารณะ ไดเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ ตามเงื่อนไขความ

พรอมของแตละคน ดังจะเห็นวา ทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุมผูชวยทันตแพทยจัดฟน ที่ถึงกับ

ไปจัดการออกรับของบริจาคดวยตนเอง หรือกลุมนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5-6 ที่สะทอนวา 

ชอบ หรือตองการเขารวมกิจกรรมกับหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่อยูแลว เปนตน   แตทั้งนี้ การเขา

รวมกิจกรรมอาสาสมัครของคนเหลานี้ก็มีขอจํากัด โดยเฉพาะจากภารกิจในการทํางาน หรือการ

เรียน  เชนกลุมผูชวยทันตแพทยที่อาจตองใชเวลาอยูที่ทํางานต้ังแตเจ็ดโมงเชาไปจนถึงสองทุม 

หรือกลุมนักศึกษาที่แมเวลากินขาวก็ยังไมคอยมี เปนตน ดังนั้น ธรรมชาติของเครือขาย

อาสาสมัครจึงอาจเปนลักษณะเฉพาะกิจเปนคร้ังคราวไป  ซึ่งที่ผานมา โครงการฯ ก็สามารถ

ระดมอาสาสมัครเขารวมโครงการไดตามสมควร  
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ขณะเดียวกัน พบวา โครงการฯมีการดําเนินงานเชิงเครือขายกับบุคคล-

องคกรตางๆ ไดอยางนาสนใจ ดังเชน 
   

- การจัดกิจกรรมปนน้ําใจฯ/ฟนฟูสภาพจิตใจผูเดือดรอนจากภัยพิบัติน้ํา
ทวม จ.ลพบุรี ซึ่งโครงการฯไดจัดรวมกับอีก 2 องคกร คือ กองพันปฏิบัติการ

จิตวิทยา คายสมเด็จพระนารายณมหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี และชมรมคนรัก

แผนดินไทย   
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ก็ไดรับความรวมมือจากบริษัทเคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรียล จํากัด ในการสง

เจาหนาที่มาจัดการอบรมใหในราคามิตรภาพ เชนเดียวกับกลุมวิทยากรที่ผาน

การอบรมจากสภากาชาดไทย ที่ไดมาชวยเปนวิทยากรอบรมดานการปฐม

พยาบาลเบื้องตน  ขณะที่มูลนิธิความฝนของชาวไทย ก็ไดสงเจาหนาที่มา

ชวยงานในการจัดการอบรมคร้ังนี้ดวยเชนกัน  นอกจากนี้ สํานักงานอาคารท่ี

พักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ (แฟลตกองทัพเรือ) ทุงมหาเมฆ ไดอนุเคราะห

สถานที่ในการจัดอบรมดวย 

- กิจกรรมอาสาสมัครเยี่ยมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร ซึ่งโครงการฯได

เปดรับอาสาสมัครจากหลากหลายสถาบันมาเขารวมกิจกรรม อาสาสมัครใน

กิ จ ก ร ร ม ค ร้ั ง นี้ จึ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย นั ก ศึ ก ษ า ทั น ต แ พ ท ย ทั้ ง จ า ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งระดับ

นักเรียนก็มีโอกาสเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ดวย 

 

การทํางานเชิงเครือขาย นับเปนจุดแข็งที่สําคัญของโครงการฯ และถือเปน

กลยุทธ/กระบวนการทํางานที่มีความสําคัญตอการปฏิรูปสังคมเปนอยางยิ่ง  เชนกรณีการ

ทํางาน “อาสาสมัครสูภัยพิบัติ” .ซึ่งจําเปนตองอาศัยบุคคล/องคกร ที่มีความรูความสามารถที่

แตกตางหลากหลาย หรือเปนความรูเฉพาะทาง (เชนกรณีอัคคีภัย หรือการชวยชีวิต/การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน) และย่ิงในสถานการณปจจุบันซึ่งมีแนวโนมวา ภัยพิบัติจะเกิดบอยข้ึนและทวี

ความรุนแรงยิ่งข้ึน งานอาสาสมัครจึงยิ่งเปนงานที่ตองการความรูใหมๆ อุปกรณเคร่ืองมือใหมๆ 

และที่สําคัญคือ ตองมีเครือขายความรวมมือจากหลายๆภาคสวน จึงจะสามารถให
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ความชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเหตุภัยพิบัติใหนอยที่สุด สามารถเขาไป

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงใหมากท่ีสุด ทั้งนี้ เครือขาย

อาสาสมัครเหลานี้ อาจมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน หรือ สนับสนุน ใหเกิดการวางแผน

ปองกันเชิงนโยบายดวยก็เปนได ดังนี้เปนตน  
 

กลาวโดยสรุปคือ ในเบื้องตนนี้ การดําเนินงานของโครงการฯ เปนเวทีใหกลุมคนที่มีจิต

สาธารณะมีโอกาสมาทํากิจกรรมอาสาสมัครตางๆรวมกัน ตามวาระและโอกาสตางๆ ตาม

เงื่อนไข/ความพรอมของแตละคน/แตละ องคก ร    ทั้ งนี้  โดยอาจไม

จําเปนตองจัดต้ังเครือขายอาสาสมัคร ข้ึนอยางเปนทางการ  (แตใน

อนาคต หากมีเงื่อนไขตางๆ เอ้ืออํานวย ก็อาจพัฒนาเปน เครือข าย

อาสาสมัครอยางเปนทางการก็เปนได)  นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีจุด

แข็งที่สําคัญคือ การทํางานเชิงเครือขาย กับกลุมบุคคล/หนวยงาน / องคกรตางๆ ซึ่งถือเปนกล

ยุทธสําคัญสําหรับการปฏิรูปสังคมดวยดังที่กลาวมาแลว  

 

สําหรับตัวบงชี้ความสําเร็จตัวที่ 2 คือ ไดระบบสารสนเทศเพื่อสรางเครือขายในคณะ

ทันตแพทยศาสตรและภาคประชาสังคม นั้น พบวา โครงการฯไดเปดระบบสารสนเทศเพื่อสราง

เครือขายบนระบบบริการเครือขายออนไลน  facebook ข้ึนแลว 

(http://www.facebook.com/profile.php?id=100001169493721) ในนามกลุมอาสาสูภัย

พิบัติเพื่อชุมชนไทยเขมแข็ง จากการไดเขาเยี่ยมชมชุมชนดังกลาว พบวา โครงการฯ ใช

ชุมชนแหงนี้เพื่อประโยชนสําคัญ 2 ประการคือ หนึ่ง เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร

ขอมูลการดําเนินงานตางๆของโครงการฯ ทั้งในรูปเอกสาร รูปภาพ และส่ือวิดีทัศน สอง เปนเวที

การแบงปนขอมูลขาวสารตางๆ โดยเฉพาะทางดานภัยพิบัติและส่ิงแวดลอม ถึง ณ วันที่ 21 

ม.ค. 2554 ชุมชนมีสมาชิกจํานวน 317 คน และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนลําดับอยางชาๆ ดังที่

กลาวมาแลว โดยสมาชิกประมาณคร่ึงหนึ่ง เปนนักศึกษาทันตแพทย ม.มหิดล  
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วัตถุประสงคท่ี 2: 
สรางจิตสํานึกสาธารณะตอสังคมใหนักศึกษา ทันตบุคลากร 
และผูสนใจ 

 
วัตถุประสงคดานการสรางจิตสํานึกสาธารณะตอสังคมใหนักศึกษา ทันตบุคลากร และ

ผูสนใจนั้น โครงการฯ กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จวา มีนักศึกษาและทันตบุคลากรผูสนใจเขา

รวมกิจกรรมอาสาสมัคร การบริจาค หรือกิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน ชวยเหลือสังคม  
 

สําหรับวัตถุประสงค และตัวบงชี้ความสําเร็จในขอนี้ อาจดูไมสอดคลองกันนัก กลาวคือ 

การมีผูเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร อาจไมไดสะทอนถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะตอสังคม

ของโครงการฯเสียทีเดียว   
 

สิ่งท่ีนาสนใจมากกวาในประเด็นนี้คือ พบวา กิจกรรมของโครงการฯ ไดสะทอน

ใหเห็นกระบวนการกระตุน/สราง/ผลิตซํ้าความคิดจิตสํานึกสาธารณะ
และจิตสํานึกตอสังคม ในรูปแบบตางๆ ดังนี้  

 

- การออกไปชวยเหลือ/สัมผัสวิถีชีวิตของผูคนที่มีความแตกตางหลากหลาย 
การไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของผูคนที่มีความแรนแคน ขัดสน ยากลําบาก ดังเชนที่

อาสาสมัครที่ เขารวมกิจกรรมปนน้ําใจฯที่จังหวัดลพบุรีไดประสบ หรือแมแต

อาสาสมัครที่เขารวมกิจกรรมอาสาสมัครเย่ียมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ ซึ่ง

แมไดลงชุมชนไปในชวงเวลาส้ันเพียงแคไมเกิน 2 ชั่วโมง ก็ยังชวยกระตุก

ความคิดวา …แคมาเยี่ยมเยียน ยังไมพอ แตควรใหการชวยเหลือพวกเขาดวย.... 

หรือสําหรับคนที่มีจิตสาธารณะอยูแลว การเขามารวมกิจกรรมเหลานี้ก็เทากับเปน
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การตอกย้ําวา ส่ิงที่ทําเปนส่ิงที่มีคุณคาที่จะตองทําตอไป  เชน ผูเขารวมกิจกรรม

หนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ สะทอนวา แรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรมก็คือ 

“รอยยิ้ม” ของผูปวย  

 
-  การเลาเร่ืองของคุณรัฐภูมิ อยูพรอม แหงมูลนิธิ 1500 ไมล ในกิจกรรมการบรรยาย

พิเศษในหัวขอ Disaster  ซึ่งคุณรัฐภูมิ  ไดวางบทบาทตัวเองเปนผูเลา หรือผู

ถายทอดความคิดและประสบการณตรงของตนเอง มากกวาการเปนผูบรรยาย 

ประกอบกับการมีความสามารถในการใชส่ือวิดีทัศนไดด่ังใจ สามารถพาผูฟงทองไป

ในทุกสถานที่ ด่ืมดํ่าไปกับทุกอารมณความรูสึกที่เกิดข้ึน  ทําใหเปนการเลา
เร่ืองที่ออกรสชาติและมีพลัง  การ “Speaking to Change” คร้ังนี้จึง

ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง “สาร” ที่ผูส่ือสารตองการสื่อออกมา ไดกระทบอารมณ

ความรูสึกของผูรับจนกลายมาเปนแรงบันดาลใจสําหรับหลายๆคน ในการใช

ชีวิตตามมิติตางๆอยางมีคุณคา ทั้งตอตนเองและตอสังคมสวนรวม  ทั้งนี้ การเลา

เร่ือง การมีปฏิสัมพันธ การเสวนา หรือการสนทนาพูดคุยกับผูมีประสบการณ ลวน

เปนกระบวนการสรางจิตสํานึกที่นาสนใจ 

 

สําหรับตัวบงชี้ความสําเร็จที่โครงการฯกําหนดไววา มีนักศึกษาและทันตบุคลากร

ผูสนใจเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร การบริจาค หรือกิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน ชวยเหลือสังคม 

นั้น ก็พบวา มีนักศึกษา และทันตบุคลากร มาเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครของโครงการ

พอสมควร ทั้งกิจกรรมปนน้ําใจฯ / การลงพื้นที่ลพบุรีเพื่อชวยฟนฟูสภาพจิตใจผูเดือดรอนจาก

ภัยพิบัติน้ําทวม การรวมออกหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ตลอดจนกิจกรรมอาสาสมัครเย่ียมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตร  
 

อนึ่ง มีขอสังเกตวา ในแตละกิจกรรมจะมีผูเขารวมไมมากนัก  แต จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมก็อาจไมไดเปนตัวสะทอนจํานวนคนทีมีจิตสํานึกสาธารณะก็เปนได ดังที่

นักศึกษาช้ันปที่ 5 ไดสะทอนวา พวกเขาตองการเขารวมกิจกรรมของหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ 

แตระเบียบขอบังคับที่มีอยูไมเอ้ืออํานวยใหเขารวมได นั่นคือ เขามีจิตสํานึกสาธารณะแตยังไมมี

ชองทางที่เหมาะสมสําหรับพวกเขา หรือหากพิจารณาปจจัยดานเวลา/บริบทการทาํงาน กพ็บวา 
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กลุมทันตบุคลากรเชนกลุมผูชวยทันตแพทยสวนใหญ ตองใชเวลาอยูที่ทํางานต้ังแต 7.00-

16.30 น. และตองตอเนื่องไปจนถึงเวลา 20.00 น. โดยบางสวน บางชวง ก็รวมถึงวันเสาร-

อาทิตยดวย หรือแมแตนักศึกษาเองที่สะทอนวา  หลักสูตรเปนตัวบีบบังคับใหพวกเขา
มารวมกิจกรรมจิตอาสาไดนอยลง13 ดังจะเห็นวา แมแตการปดเทอม ก็ยังมีชวงเวลาส้ันลง

เร่ือยๆ จนเหลือแคประมาณ 1 อาทิตยเทานั้น  ในแงนี้จึงสะทอนวา ผูที่มีจิตสํานึกสาธารณะ แม

จะตองการเขารวมกิจกรรม ก็ยังมีขอจํากัดตางๆที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมดังกลาว 
 

 

 

วัตถุประสงคท่ี 3: 
เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับพิบัติภัย การเตรียมพรอม การ
จัดการกรณีฉุกเฉิน การชวยเหลือเบื้องตน 

 

วัตถุประสงคขอนี้ โครงการฯกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จคือ การจัดกิจกรรมบรรยาย 

การจัดกิจกรรมปฏิบัติการ ซึ่งพบวา โครงการฯไดดําเนินการตามตัวบงชี้ความสําเร็จเรียบรอย

แลว ทั้งกิจกรรมการบรรยาย และกิจกรรมปฏิบัติการ คือ กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวขอ 

Disaster เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และกิจกรรมอบรมใหความรูแกประชาชน ซึ่งไดจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 เร่ือง คือ เร่ืองอัคคีภัย และเร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เมื่อวันที่ 5 

ธันวาคม 2553 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมมีประโยชนตอการสรางความตระหนักเกี่ยวกับพิบัติภัยได

พอสมควร 
 

อยางไรก็ตาม ผูประเมินพบวา จํานวนผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 เร่ือง ยังตํ่า

กวาเปาหมายที่โครงการฯกําหนดไวเร่ืองละ 40 คน หรือรวมทั้งหมดจํานวน 80 คน ขณะที่มีผู

เขารับการอบรมจริงรวมแลวเพียง 43 คน หรือประมาณรอยละ 50 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว

เทานั้น อีกทั้งผูที่มาเขารับการอบรม ก็ไมไดเปนกลุมเปาหมายเดิมที่โครงการฯกําหนดไวดวย ซึ่ง

                                                            

13 เสียงสะทอนจากการพูดคุยกับนักศึกษาทันตแพทย มหิดล หลังเสร็จสิ้นการเขารวมกิจกรรมหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ 5 ธันวาคม 

2553 ณ แฟลตทหารเรือ ซอยงามดูพลี ทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ 
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ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะวันที่ 5 ธันวาคม เปนวันที่ชุมชน องคกรตางๆ มีการจัดกิจกรรมตางๆ 

ในพื้นที่ตางๆอยางหลากหลาย ชาวบานในชุมชนจึงมีโอกาสเลือกที่จะไปเขารวมกิจกรรมที่

ตัวเองตองการ หรือที่สามารถดึงดูดความสนใจของตัวเองไดมากกวา (ดังที่กลาวแลวขางตน) 

จึงเปนบทเรียนสําคัญสําหรับผูจัดในคร้ังตอไปวา การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ควรตองให

ความสําคัญกับการประสานงานกับชุมชน และที่สําคัญคือ การใหชุมชนเขามามีสวนรวม

กําหนดแผนต้ังแตเร่ิมแรกดวย  

 

 

 วัตถุประสงคท่ี 4:  
เพื่อใหนักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคลากร ผูสมัครเขา
รวมโครงการ สามารถสรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอ่ืน 
สามารถพัฒนาทักษะการส่ือสารกับบุคลากรอ่ืน   หรือ
ประชาชนทั่วไป 

 

วัตถุประสงคขอนี้ โครงการฯกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จคือ ผูรวมกิจกรรมมีศักยภาพ

เพิ่มข้ึนในการสรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอ่ืน มีศักยภาพเพิ่มข้ึนในการใชเครือขายส่ือสาร ซึ่ง

พบวา  กิจกรรมที่โครงการฯไดดําเนินการข้ึนรวมกับเครือขายตางๆ นาจะเปนจุดเร่ิมตนที่ทําให

ผูเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาและทันตบุคลากร มีโอกาสไดรูจัก พบปะ พูดคุย และมี

ประสบการณการส่ือสารกับบุคคลอาชีพอ่ืนๆ หรือสถาบันอ่ืน ๆ  ดังเชนกลุมที่เขารวมกิจกรรม

อาสาสมัครเยี่ยมชุมชนหนาสมาคมธรรมศาสตรฯ ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาจาก 3-4 สถาบัน 

หรือกลุมอาสาสมัครที่เขารวมกิจกรรมปนน้ําใจฯ ซึ่งไดลงไปชวยฟนฟูสภาพจิตใจของผูประสบ

อุทกภัยที่ จ.ลพบุรี ซึ่งมีโอกาสไดรวมงานกับชมรมคนรักแผนดินไทย และกองพันปฏิบัติการ

จิตวิทยา จังหวัดลพบุรี เปนตน  ซึ่งจุดนี้ นาจะเปนการวางรากฐานใหผูเขารวมกิจกรรมเหลานี้มี

ชองทางในการพัฒนาศักยภาพในการสรางเครือขายฯ ตอไปในอนาคตได ถามีเงื่อนไขที่

เหมาะสม  
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5 บทสรุป  
 

 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหเกิดผลตางๆตามวัตถุประสงคที่วางไวดังที่ไดกลาวมาแลว และที่

นาสนใจคือ โครงการฯ มีกระบวนการที่จะเปนคุณูปการตอประเด็น “จิตสาธารณะ” และ “การ

ปฏิรูปสังคมไทย” ดังนี้คือ  

ก. มีกระบวนการกระตุน/สราง/ผลิตซํ้าความคิดจิตสาธารณะ ผานกิจกรรมตางๆ 

(ดูเพิ่มเติมหนา 49 ของรายงานนี้) 

ข. เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ ผานการทบทวนหลังการ

ปฏิบัติ (After Action Review; AAR) และการสนทนา พูดคุย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และความรูสึกซ่ึงกันและกัน อันนําไปสูการพัฒนาตอยอดความคิดไปได

อยางไมมีที่ส้ินสุด ดังจะเห็นวา  เวทีเสวนา “การประเมินผลภายนอก โครงการ

ทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ: ทางออกที่ทาทาย” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่

ผานมานั้น ไดนํามาสูการประชุม “เสริมพลังกาย พลังใจ พลังการเรียนรู สูกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” ในเวลาตอมา  ทั้งนี้เนื่องจาก การ

เสวนาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.53 นั้น ทุกคนตางเห็นพองวา หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอนที่เปนอยูในปจจุบัน มีสวนทําใหนักศึกษามีความเครียด มีเวลาวางที่

จะไปทํากิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากการเรียนนอยมาก และ “เมื่อถึงชั้นปที่ 6 ความ

มีชีวิตชีวาของพวกเขาก็หายไป” หลายๆทานจึงเร่ิมมองเห็นความจําเปนของการ

คิดคนและแสวงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ที่จะทําใหนักศึกษามีความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพควบคูไปกับการฝกฝนเพื่อใหมีทักษะชีวิตดานอ่ืนๆ และที่

สําคัญคือ การทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียน ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนได ตอง

เร่ิมตนที่ครูผูสอนกอน นี่จึงเปนที่มาของการจัดประชุม “เสริมพลังกาย พลังใจ พลัง
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การเรียนรู สูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” เมื่อวันที่ 9-11 

มีนาคม 2554 (และกรุณาดูประเด็น การพัฒนากระบวนการเรียนรู เพิ่มเติมจาก

หนา 38 ของรายงานนี้) การพัฒนากระบวนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ เปน

กระบวนการที่ทรงพลัง ที่จะไมทําใหประสบการณตางๆสูญหายไป

โดยเปลาประโยชน มีแตจะไดรับการพัฒนาตอยอดให

กาวหนา ลึกซ้ึง แจมชัดยิ่งๆขึ้นไป 

ค. เกิดกระบวนการทํางานเชิงเครือขาย ซึ่งนับเปนจุดแข็งที่สําคัญของโครงการน้ี 

(ดังรายละเอียดในหนา 47-48 ของรายงานนี้) 
 

ผูประเมินเช่ือวา ดวยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ บางทีก็อาจไมตอง

สนใจผลท่ีเกิดข้ึนเสียดวยซํ้า เพราะมันจะไปไกลกวาท่ีเราคาดคิดไวมาก    
 

 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโครงการในภาพรวมก็ยังมีอุปสรรคอยูบาง 
เนื่องจากเปนกิจกรรมพิเศษ / ไมอยูในโครงสรางการทํางาน/การเรียนการสอนตามปกติ และ/

หรือ ไมไดเปนนโยบายของคณะโดยตรง จึงเปนอุปสรรคในการติดตอประสานงาน การขอความ

รวมมือ ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาและทันตบุคลากร  ซึ่งจากประสบการณของ

ผูประเมินพบวา ในระยะยาว หลายๆสถาบันที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแผนงานโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุข (ทพ.สส) สามารถแกปญหาเหลานี้ได โดยวางแผนบูรณาการใหกิจกรรม

ตางๆ เขาไปเปนสวนหนึ่งของงานประจํา หรือใหเขาไปอยูในโครงสรางการเรียนการสอน

ตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการ ทพ.สส. ระดับคณะ อาจเขามามีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว  แตทั้งนี้ คณะกรรมการ ทพ.สส.ระดับคณะเอง ก็ตองมีอํานาจหนาที่อัน

ชอบธรรมที่จะดําเนินการดังกลาวไดดวย โดยเฉพาะหากประธาน ทพ.สส. ระดับคณะ ดํารง

ตําแหนงผูบริหารของคณะดวย ก็จะทําใหการดําเนินงานของโครงการเปนไปอยางราบรื่นได

อยางที่ควรจะเปน   
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ภาคผนวก 6.1: โครงการทนัตปฏิรูปเพือ่จิตสาธารณะ 

ชื่อโครงการ:   โครงการทนัตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ 

หัวหนาโครงการและคณะ 

1. รศ. นิตา  วิวัฒนทีปะ 

2. ผศ. เกียรติอนันต บุญศิริเศรษฐ 

3. ผศ. เยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล 

4. ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 

5. อ. พีรพงศ สันติวงศ 

6. อ. พงศธร พูทองคํา 

7. อ. ปนิดา ภาวิไล 

 

ที่ปรึกษา 

1. รศ. อรทัย อาจอ่ํา 

2. ศ. คลินิก สมพร เรืองผกา 

3. รศ.  สุรินทร สูอําพัน 

4. รศ. อรพินท   เติมวิชชากร 

5. ผศ. พีระ สิทธิอํานวย 

6. ผศ. บัณฑิต จิรจริยาเวช 

สถานที่ทํางานหัวหนาโครงการ 

      คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลขโทรศัพท:     081-4084099 อีเมลล:   Nitaviw@hotmail.com   

ชวงเวลาดําเนินการ 

   ชวง เดือน ตค 2553 ถึง เมษ 2554  

    

กลุมเปาหมายหลัก/จํานวนโดยประมาณเขารวมการ

อบรม (ไมนอยกวา 100 คน) 

- นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร อาจารย   และ

ทันตบุคคลากร ไมนอยกวา 70 คน 

- เยาวชน นักศึกษาคณะอื่นๆ และประชาชนท่ัวไป 

   จํานวน  30  คน 

งบประมาณที่ขอจาก ทพ.สส. 
         200,000              บาท 
 

งบประมาณที่คณะสนับสนุน 

- หนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ 

- หองประชุมสมพรเรืองผกา พรอมสาธารณูปโภค  
                         200,000              บาท 

ประเด็นหลักที่สอดคลอง 

(     ) การเรียนรูอยางมีความสุข                                  (      ) การทํางานอยางมีความสุข 

(  /   ) การนําแนวคิดสุขภาพองครวมไปใชในคลินิก  (  /   ) การนําแนวคิดสุขภาพองครวมไปใชในชุมชน 

วิธีการสังเคราะหความรูของโครงการ 

(     ) การวิจัย          

( /  ) การจัดการความรู โดย…นําขอมูล เขียนไวใน facebookอาสาสูพิบัติภัย เพื่อชุมชนไทยเขมแข็ง 

       หรือ blog  ของแผนงานฯ  (gotoknow.org/blog/ismile)  เพื่อเกิดประโยชนในการเผยแพรและ
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แลกเปล่ียนเรียนรูตอไปอยางเปนรูปธรรม 

(  / ) การประชุมสรุปงาน                                     (   ) อื่นๆ โปรดระบุ  

กลยุทธหลักของโครงการ  (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

(    ) การเปล่ียนแปลงนโยบายคณะทันตแพทยศาสตร    (    ) การเปล่ียนแปลงดานการเรียนการสอน 

(  / ) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม                                     (    ) การสรางมาตรฐานการศึกษา 

(  /  ) การสรางเครือขาย                                                   (  /  ) การมีสวนรวม/การเสริมสรางพลังอํานาจ 

(  /  ) การสรางกระแส สรางความเขาใจในวงกวาง          (  /  ) อื่นๆการเสริมสรางจิตอาสา…………… 

 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

     ปญหาวิกฤตการณประเทศไทยที่เกิดขึ้นขณะน้ีมีผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรงในทุกดาน เปน

วิกฤติแหงความซับซอนเชิงโครงสราง การปฏิรูปประเทศไทยจึงเปนโจทยสําคัญที่เปนความหวังของประเทศ

ไทย ศ.นพ.ประเวศ กลาววา การปฏิรูปประเทศไทย ตองใชพลังทางสังคม โดยสังคมตองเปนฝายนํา ซึ่งตอนน้ี

มีนิมิตหมายที่ดีที่คนในสังคมเร่ิมต่ืนตัวกันมากขึ้น หากมีการรวมตัวในทุกพื้นที่ ในทุกเร่ือง สังคมจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงจากโครงสรางเชิงด่ิง เปนเชิงราบ เรียกวา “ประชาสังคม” ดังนั้นการเคล่ือนไหวของประชาสังคม

ตองหนุนใหเกิดขึ้นอยางอิสระ และตองมีความหลากหลาย โดยอาจมุงแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของสังคม

และสรางจิตสํานึกความรักชาติและจิตสาธารณะ  

 ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสําคัญและตองการสนับสนุนภาระกิจ เพื่อการ

ปฏิรูปประเทศไทยและ การสรางเสริมสุขภาพ ของ ทพสส จึงไดจัดโครงการทันตปฏิรูปเพื่อเพื่อจิตสาธารณะ

ระดมความเห็นเพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย โดยดึงพลังปญญาทันตบุคคลากรเขามารวม

เปนพลังที่สําคัญในการปฏิรูประเทศไทยพลังหนึ่งของสังคมรวมกับรัฐบาลได 

                กิจกรรมประกอบดวย 

1.  การเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมโดยการ ประชาสัมพันธ ติดตอชมรม พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สรางเครือขายในคณะทันตแพทยศาสตร รวมกับภาคประชาสังคม 

2. กิจกรรมระดมสมองเพื่อสรางกิจกรรมจิตสํานึกสาธารณะลงพื้นที่ในชุมชน 

3. กิจกรรมบรรยาย ประชุมสัมมนา รวมกับภาคเครือขายภาคประชาสังคม เพื่อสราง จิตสํานึกสาธารณะตอ

สังคมในคณะทันตแพทยศาสตร และประเมินผลลัพธ 

4.  กิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน  โดยมีความมุงหวังในระยะยาวเพื่อผลิตบุคลากรทันตแพทยที่มีคุณภาพที่ดีมีจิต

สาธารณะสูสังคมตอไป 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินตัวบงชี้ 

1. การสรางเครือขาย  1.  เครือขายอาสาสมัครไมนอยกวา  

1  เครือขาย 

2. ไดระบบสารสนเทศเพ่ือสราง 

    เครือขายในคณะทันต

แพทยศาสตร  และภาคประชา

สังคม 

1. บันทึก การประชาสัมพันธ 

รายงานขอมูลเครือขาย หรือ 

หรือรายงานการประชุมการ

ทํางานของกลุมเครือขาย หรือ

ทํากิจกรรมรวมไวใน facebook 

หรือ blog   ของแผนงานฯ   

2.  การใชงานระบบสารสนเทศ 

3.  จํานวนผูเขาระบบ

สารสนเทศ 

2. เพื่อระดมสมองหากลวิธีสราง 

    จิ ต สํ า นึ ก ส า ธ า รณ ะ  แ ล ะ

กิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน 

1. ไดแผนปฏิบัติการและการ 

     จัดกิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน 

     

 

  

1. จดบันทึกแผนปฏิบัติการ 

 

3. เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ 

    ตอสังคม 

1.  มีนักศึกษาและทันตบุคคลากร

ผูสนใจขารวมกิจกรรม

อาสาสมัคร การบริจาคหรือ

กิจกรรมลงพื้นที่ใน 

     ชุมชนชวยเหลือสังคม 

 

1. บันทึกวีดีทัศน/ภาพถาย 

2.  ประเมินผลลัพธกิจกรรม 

     ภายหลังการบรรยายโดยการ 

     ประเมินผลเชิงกระบวนการ 

     (process evaluation) 

 

4.  เพื่อสรางความตระหนัก

เก่ียวกับพิบัติภัย การเตรียมพรอม 

การ จัดการกรณี ฉุก เ ฉิน  การ

ชวยเหลือบื้องตน 

1.  การจัดกิจกรรมบรรยาย 

2.  การจัดกิจกรรมปฏิบัติการ 

1.  บันทึกวีดีทัศน 

2.  ประเมินผลลัพธกิจกรรม 

     ภายหลังกิจกรรมโดยการ 

     ประเมินผลเชิงกระบวนการ    

      (process evaluation) 

 

5. เพื่อใหนักศึกษาทันตแพทย 

อาจารย ทันตบุคคลากร ผูสมัคร

เขารวมโครงการสามารถ สราง

เครือขายกับกลุมวิชาชีพอื่น 

1. ผูรวมกิจกรรมมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ในสรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอื่น  

 

 

1. บันทึกวีดีทัศน 

2. กระบวนการสังเกตุ  
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สามารถพัฒนาทักษะการส่ือสาร 

กับบุคลากรอื่น  หรือประชาชน

ทั่วไป 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1. นักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคคลากรไดเรียนรูประสบการณจากผูที่ทํางานภาคประชาสังคม 

  2. นักศึกษาทันตแพทย อาจารย ทันตบุคคลากร ผูสมัครเขารวมโครงการสามารถสรางเครือขายทันต

บุคคลากรรุน 

      ใหมที่มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม และสามารถสรางเครือขายกับกลุมวิชาชีพอื่น 

  3. การทํากิจกรรมรวมกันจะชวยสรางความรูสึกสํานึกในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และสรางความ

ปรองดองแก 

      สังคม และตระหนักในการมีสวนรวมเพื่อการการปฏิรูปประเทศไทย 

  4.  มีความตระหนักเก่ียวกับพิบัติภัย การเตรียมพรอม และการชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 

  5.  นักศึกษาผูเขารวมโครงการ อาจารย ทันตบุคคลากร ไดมีความรูสึกภาคภูมิใจดวยการเขารวมกิจกรรม

เพื่อสังคม     

     

 
ขั้นตอน / กิจกรรมของโครงการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรม ระยะเวลา 

     1.  ติดตอกลุมกิจกรรมอาสาภายนอก ประชุมปรึกษากับคณะทํางานเพื่อวางแผนการทํางา

เพื่อเปนการทํางานแลกเปล่ียนความรู   และทํากิจกรรมรวมเพื่อเปนการสรางเครือขาย

จํานวนอยางนอย 1 คร้ัง 

     2.  สรางระบบสารสนเทศ facebook เพื่อการติดตอส่ือสารและสรางเครือขาย 

     3.  ติดตอวิทยากร สถานที่ และหนวยงานจัดอบรม 

     4.  ประชาสัมพันธโครงการ และประกาศ รับอาสาสมัคร 

     5.   กิจกรรม 1:  ระดมสมองเพ่ือสรางกิจกรรมลงพื้นที่ในชุมชน 

     6.   กิจกรรม 2:  ลงพื้นที่ในชุมชนประสบพิบัติภัย  

     7.   กิจกรรม 3:  บรรยาย ประชุมสัมมนา 

     8.   กิจกรรม 4:  ลงพื้นที่ในชุมชน กิจกรรม  (หนวยทันตกรรมพระราชทาน) 

     9.   กิจกรรม 5:  ฝกอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย         

     10.   สรุปและประเมินผล 

     

ตค- พย. 53 

 

ตค- พย. 53 

ตค- พย. 53 

ตค- พย. 53 

ตค- พย. 53 

ตค- พย. 53 

พย. 53 

พย. - ธค. 53 

ธค.53 

พย. 53-เมษ.54 

เมษ.54 
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 งบประมาณ 
รายการ ใชใน

กิจกรรมใด 
จํานวนเงิน 

หมวดคาตอบแทน  69,500 

1. คาตอบแทนวิทยากรจัดประชุม 

    ( 5 ทาน x 1200 บาท/ ชม.) 

กิจกรรมคร้ังที่  

3 

6,000 

2.  คาตอบแทนวิทยากรรายกลุม 

   ( 2 กลุม x 3000 บาท) 

กิจกรรมคร้ังที่  

4 

6,000 

3. คาตอบแทนทีมงานบันทึกภาพ และผลิตตัดตอส่ือ ส่ือ VDO ตลอด

โครงการ 

ตลอด

โครงการ 

4,000 

4. คาตอบแทนเจาหนาที่บริหารโครงการ 1500 บาท x 4 เดือน ตลอด

โครงการ 

6,000 

5. คาเบี้ยเล้ียง อาสาสมัคร ประสานงาน  

      (40 คน  x 200 บาท/คน  ) 

กิจกรรมคร้ังที่  

1,3 

8,000 

6. คาตอบแทนผูประสานงานชุมชน  บุคลภายนอกท่ีมาชวยงาน 

      (16 คน x 500 บาท/คน)  

กิจกรรมคร้ังที่  

2,3 

8,000 

7.  คาตอบแทนท่ีปรึกษาพิจารณา ติดตามและประเมินผลโครงการ  

       (1000 บาท/คร้ัง x 2 ทาน)  

2 คร้ัง  4,000 

8.  คาตอบแทนเจาหนาที่ทําความสะอาดพื้นที่ (บุคคลภายนอก) 

       (10 คน x 200 บาท/คน ) 

กิจกรรมคร้ังที่  

1-4 

2,000 

10.  คาตอบแทนเจาหนาที่ควบคุมโสตทัศนูปกรณ 

       (500 บาท/คน/วัน x 3 คร้ัง) 

กิจกรรมคร้ังที่  

1-4 

1,500 

11.  คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป ตลอด

โครงการ 

5,000 

12.  คาลงทะเบียนฝกอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบ 

       ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย  (ระยะเวลา 5 วัน/ คอรส)   

       (30 คน x 800 บาท/คน) 

 24,000 

หมวดคาวัสดุและคาใชสอย  130,500 

1. คาอาหารหลัก อาหารวาง และเครื่องด่ืมประชุมกรรมการ 

    (10 คน x 100 บาท x 3คร้ัง) 

  

กิจกรรม

ประชุม

วางแผน 

3 คร้ัง 

3,000 
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2. คาอาหารหลัก 3 ม้ือ อาหารวาง 2 ม้ือ 

    (15 คน x 200 บาท) 

กิจกรรมคร้ังที่ 

2 

3,000 

3. คาอาหารวาง (50 บาท)  ผูเขาประชุม  60 คน กิจกรรมคร้ังที่ 

3 

3,000 

4. คาอาหารหลัก และเครื่องด่ืม  (60 บาท) อาหารวาง  2 ม้ือ (40 บาท)   

    (กิจกรรมครั้งที่ 4   จํานวน  100 คน x 100 บาท) 

 

กิจกรรมคร้ังที่  

4 

10,000 

5. คาเดินทางวิทยากรในเขตกรุงเทพ 

     (กิจกรรมคร้ังที่ 3: 4 ทาน x 500 บาท  ) 

     (กิจกรรมคร้ังที่ 4: 4 ทาน x 500 บาท  ) 

 

กิจกรรมคร้ังที่  

1-5 

4,000 

6. คาเดินทางวิทยากรและผูประเมินโครงการจากตางจังหวัด  

     (นครปฐม  ไป-กลับ แท็กซ่ี)     

     (2 ทาน x 600 บาท x 2 คร้ัง )    

กิจกรรมคร้ังที่  

3,4 

2,400 

7. คาพาหนะเดินทางผูเขารวมกิจกรรม 

     (10 คน  x 200 บาท/คน ) 

กิจกรรมคร้ังที่ 

2 

2,000 

8.  คาพาหนะเดินทางผูเขากิจกรรมคร้ังที่ 4 

     นศ ทันตแพทย อาจารย และทันตบุคคลากร จํานวน 50 คน x 100      

กิจกรรมคร้ังที่ 

3  

5,000 

9.  คาพาหนะ อาสาสมัคร ประสานงานกิจกรรม  

     (10 คน  x 200 บาท/คน ) 

กิจกรรมคร้ังที่

4 

2,000 

   

10.  คาเชาสถานที่  (ตามที่จายจริง) กิจกรรมคร้ังที่ 

4 

5,000 

11.  คาเชาเคร่ืองเสียง LCD TV จอ คอมพิวเตอร Microphone  

  

กิจกรรมคร้ังที่ 

4 

10,000 

12.  คาอาหาร วิทยากร และผูประเมินโครงการ  รวม 8 ทาน  

     (200 บาท x 8 ทาน) 

ตลอด

โครงการ 

1,600 

13. คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรมบรรยาย / ปฏิบัติการ ตลอด

โครงการ 

60,000 



 

รายงานการประเมินผล โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ    หนา 61 / 74 

14.  คาพาหนะ ฝกอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบ 

       ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย  5 วัน) 

       (30 คน x 200 บาท) 

กิจกรรมคร้ังที่ 

4 

6,000 

15.  คาวัสดุสํานักงาน ตลอด

โครงการ 

1,000 

16.  คา Xerox ตลอด

โครงการ 

1,000 

17. คาจัดทําส่ือ ปชส ปายผา และปายชื่อผูเขาอบรม คาปชส ในชุมชน 

      (Safety & Health สสส) 

ตลอด

โครงการ 

2,000 

18. คาของที่ระลึกวิทยากร อาสาสมัคร ระดับบริหารและที่ปรึกษา  

     (4 ทาน x 500 บาท) 

ตลอด

โครงการ 

2,000 

19. คาจัดทําเลมสรุปโครงการ ตลอด

โครงการ 

3,000 

20. คาโทรศัพทติดตอประสานงาน ตลอด

โครงการ 

1,500 

21. คาเบ็ดเตล็ดอื่นอื่น ตลอด

โครงการ 

2,000 

(สองแสนบาทถวน ) รวมเปนเงิน 200,000 

หมายเหตุ คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยได 
 
 

ลงชื่อ                                                    (หัวหนาโครงการ)  

       (รองศาสตราจารยนิตา  วิวัฒนทีปะ)   

วันที่ ………………………………….    

 

ลงชื่อ                                                       (ประธานคณะกรรมการโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข) 

       (รองศาสตราจารยอรพินท   เติมวิชชากร)   

วันที่ ………………………………….    

 

ลงชื่อ                                                         (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร) 

      (รองศาสตราจารย ดร.ธีรลักษณ สุทธเสถียร)  

วันที่ ………………………………….                                                                                                                  
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ภาคผนวก 6.2: สรุปกิจกรรมสําคัญของโครงการ 

วันที ่ กิจกรรม ผูเขารวม สถานที่ 

11 พ.ย. 53 

12 พ.ย. 53 

และ 

16 พ.ย. 53 

ปนน้ําใจจากเราไปสูผูเดือดรอนใน

พื้นที่  

- รณรงครับบริจาคส่ิงของ/บรรจุ

ส่ิงของ  

- นําส่ิงของไปบริจาค-ชวยฟนฟู

สภาพจิตใจผูประสบภัยพิบัติน้ํา

ทวม จังหวัดลพบุรี และบริจาค

ผานชอง 5   

-  นําส่ิงของไปบริจาค-ชวยฟนฟู

สภาพจิตใจผูประสบภัยน้ําทวม

(ผูปวยปากแหวงเพดานโหว)รพ.

มหาราช จังหวัดนครราชสีมา) 

อาสาสมัคร จํานวน 23  คน 

ประกอบดวย 

ผช.ทันตแพทย 20  คน 

อาจารย  1  คน 

เครือขาย/ผูสนใจ 2 คน 

 
ผูรับประโยชน 
-   คนชรา/คนพิการ จ.ลพบุรี 15 

หลังคาเรือน 

-   ผูปวยปากแหวง เพดานโหว รพ.

มหาราช จ.นครราชสีมา 20 คน 

-   และบริจาคผาน ชอง 5 

ต.หนองเมือง อ.บาน

หม่ี จ.ลพบุรี 

 

สถานีโทรทัศน

กองทัพบก ชอง 5 

 

รพ.มหาราช  

จ.นครราชสีมา 

1 ธ.ค. 53 

เวลา 13.00-

16.30 น. 

การบรรยายพิเศษ หัวขอ Disaster 

โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธาน

กรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ คุณรัฐภูมิ อยูพรอม รอง

ประธานกรรมการมูลนิธิ 1500 

ไมล และคุณวาสิต สิโรดม 

กรรมการมูลนิธิ 1500 ไมล 

ผูฟงจํานวน 143 คน ประกอบดวย  

นร.ผช.ทันตแพทย 80 คน  

นศ.ทันตแพทย  21 คน  

ผช.ทพ./เจาหนาที่ 13 คน 

คณาจารย           14 คน  

และผูสนใจ          15 คน  

หองประชุม สมพร 

เรืองผกา อาคารศูนย

การเรียนรูและ

นันทนาการ คณะ

ทันตแพทยศาสตร ม.

มหิดล 

5 ธ.ค. 53 

9.00-14.00 น. 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (หนวยทันตกรรม

เคล่ือนที่) 

ผูใหบริการ 38 คน 

(อาจารย / นศ.ทพ./แพทยประจํา

บาน และ ผช.ทพ.) 

 

ผูรับบริการ 109 คน 

โรงพลศึกษา สก.ทร. 

ภายในอาคารที่พัก

อาศัยสวนกลาง

กองทัพเรือ ทุง

มหาเมฆ ซอยงามดู

พลี ถนนพระราม 4 

กรุงเทพฯ 

5 ธ.ค. 53 

9.00-14.00 น. 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (กิจกรรมอบรมให

ความรูแกประชาชน “ชุมชนรวมใจ 

ปลอดภัยรวมกัน”) 

ผูเขารับการอบรมอัคคีภัย จํานวน 

28 คน 

ผูเขารับการอบรมการปฐม

พยาบาลฯ จํานวน 15   คน 

บริเวณอาคารท่ีพัก

อาศัยสวนกลาง

กองทัพเรือ ทุง

มหาเมฆ ซอยงามดู
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1.อบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัย 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการปฐม

พยาบาลเบื้องตน 

 พลี ถนนพระราม 4 

กรุงเทพฯ 

5 ธ.ค. 53 

9.30-12.00 น. 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (อาสาสมัครเย่ียม

ชุมชน) 

13 คน ประกอบดวย 

อาจารย 1 คน 

นศ.ทพ.มหิดล มศว. มธ. จํานวน 8 

คน 

นร. 1 คน 

supervisor 2 คน และ อส.ถาย

วิดีโอ 1 คน 

 

ชุมชนหนาสมาคม

ธรรมศาสตรฯ ซอย

งามดูพลี ถ.พระราม 

4 กรุงเทพฯ 

15 ธ.ค. 53 เสวนา “การประเมินผลภายนอก 

โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิต

สาธารณะ: ทางออกท่ีทาทาย” 

20 คน ประกอบดวย 

อาจารย/ศิษยเกา 5 คน 

นศ.ทพ. 4 คน  

ผช.ทพ. 5 คน 

นศ.PG 1 คน 

ทีมประเมินภายนอก 5 คน 

หอง 8/6 อาคาร 5 

ชั้น 8 คณะ

ทันตแพทยฯ มหิดล 
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ภาคผนวก 6.3: เครื่องมือที่ใช 

 

 

 

1) อายุ......................... ป (อายุเต็มป)   2) เพศ.......................... 
3. สถานภาพ   3.1 นักศึกษา ชั้นปที่.......... คณะ ......... .................... มหาวิทยาลัย........................................ 
                    3.2 ทํางาน/ปฏิบัติงาน ตําแหนง..............................................หนวยงาน........................................ 
  3.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................... 
4) กิจกรรมที่เขารวม (กรุณาเลือกตอบตามที่ทานไดเขารวมจริง) 

 4.1 การบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช      4.2 การบรรยายของคุณรัฐภูมิ และคุณวาสิต 
 4.3 การเสวนาการสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนรวมใจ ปลอดภัยรวมกัน 

5) ส่ิงที่ทานไดรับ-การเรียนรูสําคัญ ๆ 3  ลําดับแรก จากการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้คือ 
5.1................................................................................................................................................................  
5.2................................................................................................................................................................ 
5.3................................................................................................................................................................ 

6) ความพึงพอใจ 5 ระดับ (กรุณากาเคร่ืองหมาย  ในชองที่เหมาะสมที่สุด) 
 

ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด 
6.1 วิทยากร       
6.2 เนื้อหาสาระของการบรรยาย-การเสวนา /

ประโยชนที่ทานไดรับ  
     

6.3 รูปแบบ/วิธีการบรรยาย       
6.4 องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสาร

ประกอบการบรรยาย สถานที่ ระยะเวลา
การจัดบรรยาย-เสวนา เปนตน 

     

6.5 การกระตุนใหเกิดความตระหนักเก่ียวกับภัยพิบัติ      
6.6 การกระตุนใหเกิดความตระหนักเก่ียวกับจิตสาธารณะ      

กิจกรรม-รายการตาง ๆ ที่จัดในการบรรยายครั้งนี้  
6.7 การบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช      
6.8 การบรรยายของ คุณรัฐภูมิ อยูพรอม และ

คุณวาสิต สิโรดม 
     

6.9 การเสวนาการสรางเครือขายอาสาสมัคร
ชุมชนรวมใจ ปลอดภัยรวมกัน 

     

7) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน/การจัดการเก่ียวกับพิบัติภัย หรือการจัดกิจกรรม
คร้ังตอไป 
7.1................................................................................................................................................................ 
7.2................................................................................................................................................................ 
7.3................................................................................................................................................................ 

8) ชื่อ – นามสกุลของทาน (ถาบอกได)..................................................................................................           
ขอขอบคุณในความรวมมือของทานและขอความกรุณาสงคืนเจาหนาที่ในวันที่ทานกรอกขอมูลดวย   

       

แบบประเมินผล-แบบสอบถาม                        
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวขอ “Disaster” 

วันพุธ ท่ี 1 ธันวาคม 2553  

ณ หองประชุม สมพร เรืองผกา อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 5 คณะทันตะฯ มหิดล 
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1) อายุ......................... ป (อายุเต็มป)    
2) เพศ   2.1 ชาย     2.2 หญิง  
3) สถานภาพ   3.1 นักศึกษา ชั้นปที่.......... คณะ ......... ...................... มหาวิทยาลัย........................................ 
                    3.2 ผูชวยทันตแพทย  คณะ ......... ........................ มหาวิทยาลัย........................................ 
   3.3  อาจารย  คณะ ......... ........................ มหาวิทยาลัย........................................ 
  3.4 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................... 
4) ความรับผิดชอบของทานในกิจกรรมคร้ังนี้ ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
5) แรงบันดาลใจของทานในการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ .......................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ความพึงพอใจของทานตอการเขารวมกิจกรรมนี้ 5 ระดับ (กรุณากาเคร่ืองหมาย  ในชองที่เหมาะสมที่สุด) 
  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
 

7) ส่ิงที่ทานไดรับ-การเรียนรูสําคัญ ๆ 3  ลําดับแรก จากการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้คือ 
7.1................................................................................................................................................................  
7.2................................................................................................................................................................ 
7.3................................................................................................................................................................ 

 
8) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการทํางานดานจิตอาสา/จิตสาธารณะ ของวิชาชีพ

ทันตแพทย หรือ ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
8.1............................................................................................................................................................... 
8.2............................................................................................................................................................... 
8.3.............................................................................................................................................................. 
. 

9) ชื่อ – นามสกุลของทาน (ถาบอกได).................................................................................................. 
 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานในการกรอกแบบประเมินผลและขอความกรุณาสงคืนเจาหนาที่ในวันที่ทานกรอกขอมูลดวย  

แบบประเมินผล-แบบสอบถาม                        
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

 
(หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่: ผูใหบริการ) 

วันอาทิตย ท่ี 5 ธันวาคม 2553   ณ อาคารท่ีพักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ ทุงมหาเมฆ (แฟลตทหารเรือ) 
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1) อายุ......................... ป (อายุเต็มป)    
2) เพศ   2.1 ชาย     2.2 หญิง  
3) อาชีพ / สถานภาพ    

    3.1 นักเรียน/นักศึกษา ชั้น............. คณะ/สถาบัน ...................................................... 
  3.2 ขาราชการ  ตําแหนง .............................................................. หนวยงาน/ องคกร ................................................................................ 
   3.3  รับจางทั่วไป  
  3.4 คาขาย/คาขายเล็กๆนอยๆ  
  3.5 ลูกจางหางราน/บริษัทเอกชน 
  3.6 ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม 
  3.7 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................... 
4) บริการที่ทานไดรับในคร้ังนี้ (เชน ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ฯลฯ) ....................................................................... 
5) ความพึงพอใจของทานตอการเขารับบริการคร้ังนี้ 5 ระดับ (กรุณากาเคร่ืองหมาย  ในชองที่เหมาะสมที่สุด) 
 

ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3.6 ทีมงาน/ทันตแพทยผูใหบริการ      
3.7 บริการที่ไดรับในคร้ังนี้      
3.8 ความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ       
3.9 ระยะเวลาใหบริการ       
3.10 สถานที่ที่จัดใหบริการ      

 
6) ทานรูสึกอยางไรที่มีหนวยทันตกรรมเคล่ือนที่ของคณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล มาใหบริการในชุมชนคร้ังนี้

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 
7) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ ตอกิจกรรมคร้ังนี้ หรือ ที่จะเปนประโยชนตอการออกหนวยเคล่ือนที่คร้ังตอไป 

7.1................................................................................................................................................................ 
7.2................................................................................................................................................................ 
7.3................................................................................................................................................................ 
 

8) ชื่อ – นามสกุลของทาน (ถาบอกได).................................................................................................................... 
 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานในการกรอกแบบประเมินผลและขอความกรุณาสงคืนเจาหนาที่ในวันที่ทานกรอกขอมูลดวย  

แบบประเมินผล-แบบสอบถาม                        
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

(หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่: ผูรับบริการ) 

วันอาทิตย ท่ี 5 ธันวาคม 2553   ณ อาคารท่ีพักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ ทุงมหาเมฆ (แฟลตทหารเรือ) 
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1) อายุ......................... ป (อายุเต็มป)    
2) เพศ   2.1 ชาย     2.2 หญิง  
3) อาชีพ / สถานภาพ    

 3.1 นักเรียน/นักศึกษา ชั้น...................... คณะ/สถาบัน ............................................................................. 
 3.2 ขาราชการ  ตําแหนง ........................................................................... หนวยงาน/ องคกร ................................................................................................. 
  3.3  รับจางทั่วไป  
 3.4 คาขาย/คาขายเล็กๆนอยๆ  
 3.5 ลูกจางหางราน/บริษัทเอกชน ตําแหนง ................................................ หนวยงาน/ องคกร ........................................................................... 
 3.6 ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม 
 3.7 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................ 

4) การอบรมที่ทานเขารวม (กรุณาเลือกตอบตามที่ทานเขารวมจริง) 
  4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัย   4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
  4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการหนีควันไฟ  
5) ความพึงพอใจของทานตอการเขารับบริการคร้ังนี้ 5 ระดับ (กรุณากาเคร่ืองหมาย  ในชองที่เหมาะสมที่สุด) 
 

ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ  
 นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

5.1 ทีมวิทยากร      
5.2 ความพรอม ความเพียงพอของอุปกรณ/

เคร่ืองมือ  
     

5.3 การไดลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเอง      
5.4 ประโยชนที่ไดรับและการนําไปใช      
5.5 ระยะเวลาการอบรม       
5.6 สถานที่ในการจัดอบรม      

 
6) ขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะตาง ๆ  ตอกิจกรรมคร้ังนี้ หรือ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม/การอบรมคร้ังตอไป 

6.1................................................................................................................................................................ 
6.2................................................................................................................................................................ 
6.3................................................................................................................................................................ 
 

7) ชื่อ – นามสกุลของทาน (ถาบอกได).................................................................................................. 
 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานในการกรอกแบบประเมินผลและขอความกรุณาสงคืนเจาหนาที่ในวันที่ทานกรอกขอมูลดวย  

แบบประเมินผล-แบบสอบถาม                        
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

(การอบรมเชิงปฏิบตัิการ: ผูเขารับการอบรม) 

วันอาทิตย ท่ี 5 ธันวาคม 2553   ณ อาคารท่ีพักอาศัยสวนกลางกองทัพเรือ ทุงมหาเมฆ (แฟลตทหารเรือ) 
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ภาคผนวก 6.4  
 6.4.1 ตารางบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ : สิ่งที่ไดรับ/การเรยีนรูสําคัญที่ไดรับจากการบรรยายพิเศษ หวัขอ Disaster  1 ธ.ค. 2553 

อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 

เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี สรางทับรอยเลื่อนที่ยัง 

active อยู หากเขื่อนแตกจะเกิดน้ําทวมใหญเปนบริเวณ

กวาง 

เรียนรูวิธีการหลบหนีเมื่ออยูในเหตุการณภัยพิบัติ เรียนรูวิธีการปองกันการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

โครงสรางโลกและภัยพิบัติที่มีผลกระทบตอโลก แหลงที่มาและการรับมือจากภัยพิบัติ แนวทางการปองกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

ไดทราบถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติตาง ๆ  ไดทราบถึงการปองกันระหวางเกิดภัยพิบัติ แผนดินไหว 

ไดรับรูถึงการปองกัน และสาเหตุตาง ๆ ของการเกิดภัย

พิบัติ 

ไดรับความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ไดรูถึงความยากลําบากในการชวยเหลือผูประสบภัย 

ไดรูถึงความรุนแรงของการเกิดแผนดินไหว ซึ่งอาจเกิดขึ้น

ไดในอนาคต 

ไดรับรูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดภัยธรรมชาติ ไดรูหลักการที่ทําใหตนเองปลอดภัยจากภัยพิบัติ 

การเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ไดรูการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ การเกิดแผนดินไหว ขอปฏิบัติในการเกิดแผนดินไหว 

การกําเนิดโลก การเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิ

โลกเปลี่ยนแปลง 

การเกิดภัยธรรมชาติ การเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย 

ความสําคัญของภัยพิบัติกับผลกระทบในประเทศไทย การเกิดภัยธรรมชาติของโลก การเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย ปละตางประเทศที่

อาจสงผลมาสูไทย รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ 

ทราบถึงผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดสาเหตุของภัยพิบัติ นั่นคือภาวะโรครอน การเกิดคลื่นสึนามิ และความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ 

ปจจัยที่ทําใหเกิดภัยพิบัติ การเตรียมตัวที่จะรับมือกับภัยพิบัติ การเกิดสึนามิ 
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อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 

ภัยจากน้ําทวม การเตรียมตัวรับมือและแกไขสถานการณฉุกเฉินทาง

ภัยธรรมชาติ 

การเตรียมตัวกอนการเกิดแผนดินไหว 

ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอประเทศไทย การเตรียมพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติ อุปกรณฉุกเฉินใน

การดํารงชีพ 

การเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย การเตือนภัยพิบัติ 

มีที่หลบภัยสําหรับสินามิสูง 15 เมตร การไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในเหตุการณที่อยูกับ

ประสบภัยตาง ๆ 

การเอาตัวรอดจากเหตุการณภัยพิบัติ 

รับรูสถานการณภัยธรรมชาติทั้งอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต 

การดํารงชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติ การใชชีวิตหรือการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุการณคาดไม

ถึง 

รูและทราบถึงหลักปองกันภัยพิบัติเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ทราบประวัติการเกิดแผนดินไหว สึนามิ การชวยเหลือชีวิตคนอื่นเมื่อเจอภัยพิบัติ 

รูปแบบของภัยพิบัติ ปจจัยที่ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ การปฏิบัติตน กอน-หลัง การเกิดภัยบัติ 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบของการเกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติตนระหวางการเกิดภัยพิบัติ 

สาเหตุการเกิดสึนามิ ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ การปองกันและรับมือกับภัยพิบัติ  

สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติจากภาวะแวดลอม การปองกันภัยธรรมชาติ 

สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรูวิธีการปองกันตัวจากภัยธรรมชาติ 

สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ มีความรูเรื่องของภัยพิบัติ ชวยลดสาเหตุของการทําใหเกิดภัย และ 500 วนั กับ 

1500 ไมล 
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อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 
ภาวะโลกรอน / การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มีความรูในการเตรียมการณเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ทราบโอกาสที่จะเกิดสึนามิ 

ไดรับความรูเกี่ยวกับสภาวะของโลกในปจจุบัน รูถึงขอเสียของการเกิดภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิต 

ปจจัย 4 กับการเกิดภัยพิบัติ/500 วัน กับ 1500 ไมล 

การเกิดภาวะโลกรอนจากมือมนุษย วิธีการปองกันการเกิดภัยพิบัติ ปจจัยการเกิดภัยพิบัติ 

การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศ 

วิธีปฏิบัติตัวในเวลากอนเกิดภัยพิบัติ ผลเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

ทราบถึงภาวะโลกรอนและการเฝาระวัง วิธีปองกันการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ปรากฏการณที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน วิธีปองกันการเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 

ปริมาณน้ําแข็งลดลงในขณะเดียวกันปริมาณน้ําก็เพิ่มขึ้น

ทุก ๆ ป 

สินามึ ภัยพิบัติเกิดขึ้นได เราตองชวยกันปองกันและชวยกัน

รับมือหากเกิดเหตุการณขึ้น 

ปญหาที่ทําใหเกิดโลกรอน ภาวะโลกรอน / การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหว 

ปญหาภาวะโลกรอน แผนปองกันผลกระทบ รูปแบบการเกิดภัยธรรมชาติในแบบตาง ๆ  

ผลกระทบโลกรอน ไดรูผลที่เกิดจากการเกิดภาวะโลกรอน วิธีปองกันการเกิดภัย 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เร็วมากแลวสงผลตอชั้น

โอโซน ชั้นบรรยากาศของโลก 

วิธีปองกันภัยพิบัติ 

ภาวะโลกรอน การสรางเขื่อนมีผลตอภาวะโลกรอน วิธีรับมือเมื่อเกิดปรากฏการณขึ้น 

ภาวะโลกรอน ความเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตยที่จะเกิดขึ้นและ

ผลกระทบตอโลก 

หากเขื่อนศรีนครินทรแตก จะมีจังหวัดมากมายที่ถูกน้ํา

ทวมมากกวา 2 เมตร 
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อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 

รูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดโลกรอนและผลกระทบที่จะเกิดขั้น

ตามมา 

ผลกระทบจากโลกรอนขึ้น ภาวะโลกรอน / การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ผลกระทบจากภาวะโลกรอน การเตรียมการรับมือจากภาวะโลกรอน และการแกไข

ปญหา 

สาเหตุที่ทําใหโลกรอนขึ้น ผลกระทบจากภาวะโลกรอน การปองกัน ควบคุม 

ความรูตางๆ  ภัยพิบัติจากภาวะโลกรอน การปองกันและรวมมือเพื่อแกปญหาโลกรอน 

เริ่มแรกของการเกิดทวีป มีแผนเปลือกโลกยูเรเซีย ภาวะโลกรอน การลดปริมาณของน้ําแข็งในชวงเวลาและปริมาณน้ําใน

มหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น 

โครงสรางของโลกและปจจัยที่มีผลกระทบตอโลก ภาวะโลกรอน การละลายของน้ําแข็งบริเวณขัว้โลกเหนือและขั้วโลกใต 

ทําใหระดับน้ําในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตร ในเวลา 

8-15 ป 

โลก ภาวะโลกรอนที่มีผลตอมนุษย ปรากฏการณ eb nino และ la nina  

การเกิดของโลก ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอมนุษย ผลกระทบในสภาวะเรือนกระจก 

การเปลี่ยนแปลงของโลก รูถึงผลกระทบที่เกิดจากการละลายของภูเขาน้ําแข็ง

ในบริเวณขั้วโลก 

ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากปรากฏการณ

ธรรมชาติ 

การกําเนิดโลก สภาวะเรือนกระจก ผลกระทบตอโลก ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากปรากฏการณ

ธรรมชาติ 

การกําเนิดโลก สภาวะโลกรอน ภาวะโลกรอนขึ้นสงผลใหเกิดภัยพิบัติสูงขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอดีตมาถึงปจจุบัน สาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตาง ๆ 
ที่ตามมา ทั้งในประเทศและระดับโลก 

รูสาเหตุของปรากฏการณเอลนิโญและลานิลญา และรูถึง
ผลกระทบของมัน 
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อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 
ความรูเกี่ยวกับโลก ความรูตางๆ สาเหตุของการเกิดโลกรอน 
ความรูเรื่องระบบสุริยะ, การกําเนิดโลก การกําเนิดโลก ความรูตางๆ 
ความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตร การกําเนิดโลก ชายหาดประเทศไทยเปนชาดหาดลาดลง ทําใหน้ํา

ทะเลทําลายบานเรือนไดงาย ไมดีเลย 
ไดความรูใหมวา การสราง shelter สามารถสรางที่ริม
ทะเล และเราสามารถมองดูมหันตภัยไดอยางใกลชิด 

ปรากฏการณที่ทําใหเกิดโลก พลังงานจากภายในโลก การเกิดลูกเห็บ 
กอใหเกิดความคิด ความตระหนัก รอยเลื่อนที่ยังเคลื่อนตัวอยูในประเทศไทย การกําเนิดโลก 

การตระหนักถึงภัยธรรมชาติ รังสี UV การกําเนิดโลก การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก และการเกิด
ฤดูกาล 

การปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับเราไดทุกวินาที หาดทรายประเทศออสเตรเลียมีความชันมาก แต
ประเทศไทยเปนทางลาด เมื่อเกิดสินามิจึงเสียหายมาก 

ความรูเกี่ยวกับการกําเนิดโลก 

การเปนผูใหมีความสุขกวาการเปนผูรับ กอใหเกิดความคิด ความตระหนัก กอใหเกิดความคิด ความตระหนัก 
การมีสติ ไมตระหนกหรือกังวลในภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
มากจนเกินไป 

การเตรียมแผนการณ เกิดความตระหนักที่จะชวยและใหความรวมมือในการ
พิทักษโลก 

ความไมประมาท เตรียมตัว เตรียมความรูใหพรอม
สําหรับมหันตภัย 

การมีจิตสาธารณะ และความตระหนักถึงปญหาภัย
พิบัติ 

ความกระตุนตอการเกิดภัยพิบัติ และปองกันเหตุภัยตาง 
ๆ การเตรียมใจ 

ตระหนักถึงภัยพิบัติตาง ๆ วาเปนเรื่องใกลตัว ไดรูวาการเปนอาสาสมัครชวยผูอื่นมีประโยชนตอเรา
และผูอื่นอยางไร 

ตระหนักถึงการมีจิตอาสา 

ทําใหเกิดการสนใจและเกิดความกระตือรือรนมากขึ้น ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น ตองรูจักปองกันและดูแลตัวเองและคนรอบขาง 
สิ่งที่เราพึงระวังเพื่อปองกันตัวเองจากภัยธรรมชาติ ตระหนักถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ทําใหคนมีจิตอาสา 

อื่นๆ ตองดูแลรักษาธรรมชาติ ทําใหไมเกิดความประมาท ตองมีสติอยูตลอดเวลา 
การปองกันโรคอยางมืออาชีพ ทุกอยางเริ่มตนที่การมีสติ สามารถเตรียมตัวเขากับสถานการณปจจุบันได 
ผลกระทบ ปรากฏการณ ความรุนแรง  อื่นๆ 
ผลกระทบ สาเหตุของโรค  500 วัน/1500 ไมล 
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6.4.2 ตารางบันทึกขอมูล: ขอเสนอแนะตอการจัดกจิกรรมบรรยายพิเศษหัวขอ Disaster 1 ธ.ค. 2553 

500 วัน กับ 1500 ไมล ประทับใจที่สุด 

เนื้อหาดีมาก แตฟงแลวรูสึกเบื่อจะหลับ ไมสนุกและไมต่ืนเตนเลย แตตอนหลังสนุกดีคะ 

แนะนําขอดีของการตระหนักเก่ียวกับภัยพิบัติ 

ไดความรูมากมาย 

ไมควรบรรยายอยางเดียวเพราะคนฟงก็อยากมีสวนรวมบาง 

ไมนาจะเปนวิชาการมากไป เพราะมันนาเบื่อ 

การเพิ่มความนาสนใจของรูปแบบ วิธีการบรรยายใหนาสนใจมากกวานี้ 

การเล้ียงดูสัตวเล้ียงในบานอยางปลอดภัย และการปองกันโรค 

การจัดกิจกรรมครั้งตอไปควรนิมนตพระมหาสมปองมาเทศน 

การพูดภาษาอังกฤษอยางงายของคริส / การใชภาษาตางประเทศ 

ขอเอกสารของ ดร.สมิทธ / ควรมีเอกสารประกอบคําบรรยายแจก 

ควรจัดในสถานที่ที่ซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถเขารวมฟงบรรยายได 

ควรดําเนินการในกิจกรรมเหลานี้อยางตอเนื่อง เพื่อความย่ังยืน 

ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
ควรมีธรรมะเดลิเวอรร่ี / ธรรมศึกษา 
ควรสนใจผูฟงดวย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช พูดอยูคนเดียวไมสนใจผูฟงวาเปนอยางไร นั่งหันหลังให 
จัด workshop 
ชอบที่มีภาพตาง ๆ ของผลกระทบทําใหเกิด ภาพของผลกระทบชัดเจน 
ดีมาก 
ตองมีจิตใจต้ังม่ัน เสียสละเพื่อสวนรวม 
ตองรูจักให-เปนผูให, ความดีเอาชนะทุกอยาง 
ถาจูงใจใหคนสนใจมากกวานี้ไดจะดี 
นาจะมีการจําลองสถานการณที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อทดลองปฏิบัติจริง 
นาจะมีความยากมากกวานี้ 
นาจะมีระยะเวลาการบรรยายท่ีพอดี 
นาจะลงรายละเอียดในการเผชิญตออุบัติภัยตาง ๆ ดวย 
บรรยายไดนาสนใจ และเกิดความเพลิดเพลิน 
บอกปญหาหรือขอเสียของภัยพิบัติ 
มีเวลาพักเบรคสําหรับวิทยากรและผูรับฟงบรรยาย 
ระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรมยาวนานเกินไป 
รูสึกวาบรรดาผูใหญไมสูสนใจ  มีแตเด็กเปนสวนมาก 
สถานที่และการจัดไฟไมสงเสริมการบรรยาย 
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สรางความรูในกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไป โดยใชส่ือมวลชนที่หลากหลาย 
ส่ือควรใหเขาใจ/นาสนใจมากกวานี้ 
หลักในการวางแผนในการใชชีวิตจากแนวคิดของคุณรัฐภูมิ 
อยากใหจัดกิจกรรมในวันและเวลาที่วางมากกวานี้ จะไดมาเขาฟงไดหลายคน 
อยากใหมีเกมสใหเลน 
อยากใหมีการจัดเวลาท่ีมากกวานี้ 
อยากใหมีกิจกรรมดี ๆ เชนนี้อีก 

 6.4.3 ตารางบันทึกขอมูล: ขอเสนอแนะตอการบรรยายของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และคุณรัฐภูมิ อยูพรอม 
ขอเสนอแนะตอการบรรยายของ 

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 
ขอเสนอแนะตอการบรรยายของ 

คุณรัฐภูมิ อยูพรอม 

การรณรงคใหคนไดรูถึงคุณและโทษ ผลของการ

กระทําอยางชัดเจนมากขึ้น 

ควรมีกิจกรรมการใหความรู หรือแลกเปล่ียน

ความคิดแบบนี้บอยๆ เราจะไดคิดและนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันได 

ขอให ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ดึงความสนใจของคนฟงมาใช 

เพราะไมมีทางท่ีคนธรรมดาจะน่ังฟงไดโดยไมมีแรงดึงดูด 

ควรมีเวลาที่เหมาะสม ไมเลิกคํ่าเกินไป 

ควรแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับการรูลวงหนากอนที่ภัย

พิบัติจะมาใหมากกวานี้เพื่อเตรียมตัวกอนที่ภัยพิบัติจะมา 

ควรมีเวลานานกวานี้ 

ควรมีการจัดเวลาท่ีเหมาะสม จัดบรรยายแบบนี้อีกในคร้ังตอไป การบรรยายครั้งนี้มี

ประโยชนกับผูฟงเปนอยางย่ิง ทําใหขาพเจามีแรงบันดาลใจ 

เปนการบรรยายที่สนุกสนาน นาจะเพิ่มเนื้อหา นาจะใหมีกิจกรรมเลนรวมสนุกสนานดวย เพราะ

วิทยากรก็บรรยายไดสนุก ใหความรูไดดี 

เราทุกคนควรใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน

สูงสุด และรวมกันประหยัดพลังงาน 

ไมมีครับ คุณทําไดดีอยูแลว 

อยากใหทุกคนชวยกันรักษาธรรมชาติเพื่อใหโลกไม

รอนไปมากกวานี้ 

อยากใหทุกคนไมยอทอตอปญหา พยายามทําทุกวัน

ใหดีที่สุด 

อยากใหทุนคนชวยกันคนละไมคนละมือเพื่อชวยให

โลกนาอยูขึ้น 

อยากใหทุกคนไมยอทอตอปญหา เพราะปญหามีไว

ใหแกไข พยายามทําวันนี้ใหดีที่สุด 

อยากใหมีเวลาในการบรรยายใหมากกวานี้ อยากใหมีการนําเสนอเร่ืองราวการชวยเหลือและยก

ยองคนที่ทําดี และปลูกจิตสํานึกที่ดีกับเยาวชนทุก

ระดับ โดยเฉพาะเด็กเล็ก 
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