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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคมสาหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ และ
ศึกษาผลการเรียนรู้โดยการบริการสังคม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2/2556 จานวน 45 คน การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การสังเกต การเขียนสะท้อนคิด การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยายพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการบริการสังคมในรูปแบบที่เน้นการมีส่ว นร่วมระหว่าง
นิสิตกับชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ (Preparation) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) และขั้น
สะท้อนคิด (Reflection) นิสิตครูได้รับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับชุมชน สังคม และบ่มเพาะคุณลักษณะ
ของความเป็นครูผ่านหลักสู ตรแฝงที่เ น้นการปฏิ บัติ มี การอภิปรายความรู้ ประยุกต์ค วามรู้ และนาความรู้ไปใช้ด้ว ย
กระบวนการกลุ่ม
คาสาคัญ: การเรียนรู้ การบริการสังคม นิสิตครู

ABSTRACT
The purpose of this research aims to develop preservice science teachers’ learning activities
through service learning and also to study learning outcomes after intervention. Forty five participants,
third year of preservice science teachers are target group. Descriptive research is employed by various
kinds of collective methods. Observation, reflective journal, photography and video recording are used
for collecting data. Finding can be explained that preservice science teachers can learn through service
learning in which Preparation-Action-Reflection fulfill them to have learning based on experiential
activities, let them to be good teachers, and improve themself by discussion, action, application, and
group investigation.
Keywords: learning, service learning, preservice teacher
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บทนา
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้
ผู้ เ รี ย นได้ รู้ จั ก การร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ท า และร่ ว มกั น
ภาคภูมิใจ ซึ่งการปฏิบัติจะต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
พัฒนาให้ผู้เรียนรู้คิด รู้ทาอย่างเท่าทันกับกระแสของโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ [1] การพัฒนานิสิตครูถือเป็นหัวใจสาคัญ
ของกระบวนการที่จะได้ครูดี ครูเก่ง ออกไปรับใช้ สังคม
หลักสูตรการศึกษาต้องส่งเสริมคุณลักษณะครูที่ดีออกสู่
สั ง คม การเรี ย นรู้ โ ดยการบริ ก ารสั ง คมเป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
การบูรณาการทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ลงไปสู่การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นการคิดแก้ปัญหาใน
ชุมชนในรูปแบบของโครงการ
ผู้ เ รี ย นต้ อ งจ าแนกความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ชุมชนในการแก้ปัญหา และนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
จากสถานศึกษาสู่การไปปรับใช้จริงในสภาพชุมชนที่รับ
บริการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลงมือทา
จริง และสะท้อนคิดเมื่อทาโครงการเสร็จสิ้น [2] การ
เรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
ห้องเรียนชีวิตจริง ใส่ใจและห่วงใยชุมชนมากขึ้น มีความ
หวงแหนและรู้สึกเป็นเจ้าของ ต้องการแก้ไขและพัฒนา
ชุมชนบนความเข้าใจใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ [3-5]
และทาความเข้าใจว่าการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อม [6-7] เป็นความสัมพันธ์อย่างแนบ
แน่นที่แยกออกจากกันมิได้
การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเชื่อว่าผู้เรียนจะ
เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ [8-9] หรื อ
Experiential learning โดยที่ทฤษฎี วิธีการ และแนวคิด
ต่า งๆ ที่ นามาประยุก ต์ ใช้ ล้ว นแล้ วแต่ม าจากห้ องเรี ย น
และเกิดเป็นมรรคผลเมื่อความรู้เหล่านั้นได้นามาใช้จริง
นอกห้องเรียน [10] การเรียนการสอนแบบนี้เป็นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
[11] จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการคิด
ร่วมกัน แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติอย่างยิ่ง การเรียนรู้
ก้าวเริ่มจากสภาพปัญหาของชุมชน ผู้เรียนร่วมกับชุมชน
จัดทาโครงการ ซึ่งต้องอาศัยฐานความรู้ ทฤษฎีที่ได้ศึกษา

เล่ า เรี ย นมาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาตามความต้ อ งการของ
ชุมชน ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การทางานเป็น
ทีม และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม [12-13] ท้ายที่สุด
ก็จะนาพาให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจในความสาเร็จ
ร่วมกับสังคมที่ตนได้ให้บริการทั้งความรู้ ทักษะ และมวล
ประสบการณ์ที่จาเป็น
ผู้เรียนนาความรู้ในห้องเรียนออกไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับห้องเรียนชีวิตจริง เรียนรู้จ ากสภาพปัญหา
ของชุมชน และแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่
หรือให้บริการทางวิชาการโดยผ่านการคิด การวางแผน
และลงมือแก้ปัญหาด้วยกลุ่มผู้เรียน [14] การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมยังเป็นการนาเอาแนวคิดปรัชญาพิพัฒนา
การนิยมของ Dewey ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ควรเกิดจากการ
ลงมือกระทา (Learning by doing) โดยการสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมการสร้าง
จิต สานึก ของความเป็ นพลเมือ ง อาศั ยแนวคิด ของการ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก [15] เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ
ชุมชน ตลอดจนการประยุ ก ต์ใ ช้แนวคิ ดการเรีย นรู้ โดย
อาศัยประสบการณ์ (Experiential learning) ผู้เรียนได้
สัม ผัส สภาพความเป็น จริง และเรีย นรู้ ชีวิ ต ของผู้ อื่น ใน
สังคม รู้จักแบ่งปันและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจน
สามารถไตร่ตรอง พิจารณาตนเอง และแสวงหาแนวทาง
ในการทาประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นากิ จ กรรมการ
เรียนรู้โดยการบริการสังคมสาหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์
และศึกษาผลการเรียนรู้โดยการบริการสังคม ผลที่ได้จะใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนนิสิตครูใ ห้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมพลเมืองที่ดีออกสู่สังคมด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 2/2556 จานวน 45 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กระท าตาม
ขั้น ตอนของการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โ ดยการบริ ก าร
สังคม ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์เอสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจนได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปตามทฤษฎีของ
experiential learning โดยกาหนดเป็นขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการเป็น 3 ขัน้ ตอน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ (P - Preparation)
ในขั้ น นี้ ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาทส าคั ญ ในการศึ ก ษาสภาพและ
ความต้องการของชุมชน ผู้สอนทาหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
คิ ด วิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น อภิ ป รายหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน วางแผนในการจัดกิจกรรมการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ต า ม พื้ น ฐ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการอธิบายและให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การบริการสังคม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการพูดคุย ระบุประเด็น
ปัญหาที่ครู วิทยาศาสตร์ค วรมีคุ ณลัก ษณะและทั กษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยอาศัยการสังเกต การจด
บันทึกข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ต กผลึ ก ทาง
ความคิดและนาเสนอแนวทางการดาเนินกิจกรรม ผู้เรียน
กาหนดชุมชนที่จะออกไปจัดทาโครงการและนาเสนอผ่าน
ชั้นเรียน กระบวนการนี้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ความรู้ ทักษะ เพื่อจัดทาร่างโครงการ ขณะเดียวกันก็ออก
สารวจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ แจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินโครงการ รวมทั้งการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (A - Action) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนร่วมกันจัดโครงการบริการสังคมตามแผนการที่ได้
วางไว้ร่วมกันในขั้นที่ 1 ซึ่งการปฏิบัติจะต้องนาทฤษฎีและ
ทักษะที่ผู้เรียนได้ศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ชุมชนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างที่
ผู้เรียนจัดโครงการบริการสังคม ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและให้ ค าแนะน าอย่ า ง
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ใกล้ชิด ผู้เรียนจะต้องดาเนินการตามที่วางแผนร่วมกับ
ชุมชน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยนิสิต ครูร่ วมมื อกั บชุม ชนเป้าหมายจัด กิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกระทาโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพ ซึ่งผลที่ได้
จะมีการสะท้อนคิดและสรุปการดาเนินงานของแต่ละวัน
ขั้นที่ 3 สะท้อนคิด (R - Reflection) เป็น
ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนนาผลการปฏิบัติการบริการสังคมมา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และ
ผู้เ รีย นจะต้ องสะท้ อนผลการปฏิ บัติ ผ่า นร่อ งรอยที่เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยนิสิต ครูร่ วมมื อกั บชุม ชนเป้าหมายจัด กิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกระทาโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพ ซึ่งผลที่ได้
จะมี การสะท้ อนคิ ดและสรุ ปการเรียนรู้โดยการบริ การ
สังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ น้ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพ
โดยการอธิบายปรากฏการณ์ผ่านการเขียนสะท้อนคิดของ
ผู้เรียน การบันทึกภาพผ่านกล้องโทรศัพท์ การสัมมนา
กลุ่มย่อย สรุปและถอดบทเรียน

ผลการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคม
การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเป็นการนาแนวคิด
การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ประสบการณ์ ซึ่ ง เหมาะแก่ ก าร
พัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบนี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนหรือนิสิตครูให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการผลิต
คนคุณภาพออกสู่สังคม โดยสามารถสังเคราะห์และสรุป
ออกเป็นขั้นตอนการบริการสังคมเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ (P - Preparation)
ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาทส าคั ญ ในการศึ ก ษาสภาพและความ
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ต้องการของชุมชน ผู้สอนทาหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ร่วมกัน อภิปรายหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ตามพื้นฐานความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (A - Action) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนร่วมกันจัดโครงการบริการสังคมตามแผนการที่ได้
วางไว้ร่วมกันในขั้นที่ 1 ซึ่งการปฏิบัติจะต้องนาทฤษฎีและ
ทักษะที่ผู้เรียนได้ศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ชุมชนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างที่
ผู้เรียนจัดโครงการบริการสังคม ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและให้ ค าแนะน าอย่ า ง
ใกล้ชิด ผู้เรียนจะต้องดาเนินการตามที่วางแผนร่วมกับ
ชุมชน
ขั้นที่ 3 สะท้อนคิด (R - Reflection) เป็น
ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนนาผลการปฏิบัติการบริการสังคมมา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และ
ผู้เ รีย นจะต้ องสะท้ อนผลการปฏิ บัติ ผ่า นร่อ งรอยที่เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนดั งกล่าวเมื่อนาไปใช้กับชุม ชนตามอั ต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “นิสิตกับการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน” ซึ่งผลที่ได้จากการสังเคราะห์
และนาไปสู่การปฏิบัตจิ ึงสามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู้
โดยการบริการสังคม
ผลการจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคม
ผลการจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคม ทาให้
ผู้เรียนได้รับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
ชุมชน สังคม และบ่มเพาะคุณลักษณะของความเป็นครู
ผ่านหลักสูตรแฝงที่เน้นการปฏิบัติ มีการอภิปรายความรู้
ประยุกต์ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
สามารถนาเสนอผ่านบทสรุปและการสะท้อนผลของนิสิต
ครู ได้ดังนี้
“...ในการทางานในครั้งนี้พี่ปีสามได้ทางานร่วมกับน้องปี
หนึ่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันอย่างพี่
น้อง วันนี้เป็นวันที่ทางานกันได้เยอะมาก ทาสีเครื่องเล่น

และกาแพงเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่การวาดภาพบนกาแพง
เพราะค่าแล้วจึงพากันหยุดทา...” นางสาว ฉ
“...เมื่อไปถึงโรงเรียนได้รับการต้อ นรับเป็ นอย่า งดีจาก
คณะครูและนักเรียนที่โรงเรียน เมื่อถึงห้องพักก็ประทับใจ
อีกครั้ง น้องๆชั้น ป.4 เขียนกระดานว่า “ยินดีต้อนรับรุ่น
พี่ที่หล่อและสวยทุกคน” อิอิ... เมื่อเก็บสัมภาระเสร็จก็เข้า
สู่พิธีเ ปิดจากนั้ นก็เป็ นการจับ พ่อฮั กแม่ฮั ก ซึ่ งวิน าทีนั้ น
ดิฉันตื่นเต้นมาก เมื่อได้แม่ฮักท่านก็พากันกลับบ้าน มีการ
พูดคุยกันหลายอย่าง ซึ่งท่านดีใจมากค่ะ...” นางสาว ว1
“...ดิฉันได้ทางานร่ว มกับเพื่อนๆอยู่ในห้องครัว เป็นแม่
ครัวหัวป่า ต้องตื่นไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้าเนื่องจากอยู่ฝ่าย
จ่ายตลาด สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการไปจ่ายตลาดคือ ปาท่องโก๋
ยามเช้า ปาร์ตี้ปาท่องโก๋กับแม่ครัว ต้องรีบทาอาหารทั้ง
สามมื้อให้รีบทันเวลา เพื่อน้องๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอ
นาน ประสบปัญหาในการทางานบ้าง อาจจะมีอุปกรณ์
ขาดบ้าง แต่ก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดี...” นางสาว ก
“...ในการทากิจกรรมต่างๆ ทาค่ายทุกค่าย ทาให้ได้รับ
ประสบการณ์ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ทาให้รู้จักแบ่งปัน มี
น้าใจและได้เรียนรู้ผู้คนต่างๆ ทาให้รู้จักอดทนและทาให้
กล้าแสดงออกมากขึ้น การทากิจกรรมเป็นประโยชน์ใน
การใช้ชีวิต ทาให้รู้จักการปรับตัวตามสถานการณ์ สถานที่
เป็นประสบการณ์ที่ดีและได้รับความรู้นอกห้องเรียนอีก
มาก...” นางสาว กธ
“ ตื่ น เช้ า ไปท าบุ ญ ที่ วั ด ได้ สั ม ผั ส กั บ วั ฒ นธรรมอั น
เคร่งครัดและคงสภาพเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ แฝงไว้ซึ่งความ
ศรัทธา นอบน้อมบูชาที่มีต่อศาสนา ช่วงสายมีการพัฒนา
จนเสร็จสิ้น พอช่วงเย็นผมต้องตะลึงกับเวทีอันยักษ์ใหญ่ที่
จัดขึ้นกลางสนามในราวงชาวบ้านที่นิสิตและชาวบ้านจะ
หาเงินเข้าโรงเรียน มันพิเศษมากยิ่งค่าลงยิ่งน่าตะลึงกับ
บรรยากาศที่ชาวบ้านหลั่งไหลเข้ามาซื้อบัตรราวงหาเงิน
เข้าโรงเรียน เสียงเพลงบรรเลงขึ้นประกอบกับท่าราฟ้อน
เกี้ยวกันเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับชาวบ้าน ทุกคนมี
รอยยิ้ม มีความสุข ประทับใจไม่เคยลืม...” นาย ว (ภาพ
ที่ 1)
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ภาพที่ 1 การเรียนรูโ้ ดยการบริการสังคม สะท้อนผลโดย นาย ว
“...วันแรกก็ได้จัดสนามเด็กเล่นเพราะให้มันสะอาดและ
ให้สะดวกต่อการทาสีให้ติดทน จากนั้นก็ลงสีที่สนามเด็ก
เล่น ซึ่งสีที่ทาเป็นสีน้ามัน เหม็นมากๆ และติ ดมือล้างไม่
ออก ต้องได้เอาน้ามันสนล้าง ทั้งทาสี ทั้งเวียนหัว แต่ก็
รู้สึกดี...” นางสาว อ
“...ถึงเราจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เราก็ได้มีโอกาสแบก
ทุ ก อย่ า งเองหมด ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ประสบการณ์ ที่ ดี ที่ ไ ด้
ทดสอบพละกาลังของร่างกาย แต่ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของ
พวกเราคือ ต้องตื่นไปจ่ายตลาดตอนตีสาม ซึ่งหลังจาก
ประชุมเสร็จตอนเที่ยงคืน ในการจ่ายตลาดแต่ละครั้งสิ่งที่
เราต้องจาไว้ห้ามลืมนั่นคือ ใบเสร็จ อย่าลืมใบเสร็จ !!!...”
นางสาว ณ
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“...ในการทาค่ายนั้นมักจะพบปัญหาหลายๆ อย่างมาให้
พวกเราได้พบได้เจอและให้แก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามี
ทางออกเสมอ สิ่งที่ผมประทับใจในค่ายนี้มีมากมาย เช่น
การได้เห็นเพื่อนมีความร่วมมือ มีความสามัคคี ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เห็นพี่ๆน้องๆในสาขาที่มาร่วมค่ายร่วมมือ
กันทาให้ค่ายนี้ผ่านไปได้ด้วยดี...” นาย ช (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 การเรียนรูโ้ ดยการบริการสังคม สะท้อนผลโดย นาย ช
“...ในการทาค่ายในครั้งนี้ผมรับการหน้าที่เป็นประธาน
ค่าย ซึ่ งได้รั บบทเรียนหลาย ๆ อย่า งทั้งการบริ หารคน
บริหารงาน บริหารเวลา เป็นประสบการณ์จริงที่ล้าค่า
มาก ผมสงสารเพื่อน ๆ ที่ทาสแตนด์และกี ฬาเสร็จแล้ว
อาทิตย์ต่อมาก็ต้องมาทาค่ายอีก ทุกคนแทบไม่ได้พักเลย
แต่ก็เชื่อว่าทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทาค่ายนี้
ให้ ส าเร็ จ แต่ ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ คื อ ค่ า ยนี้ เ ป็ น ค่ า ยแรกที่ มี ก าร
สนับสนุนจากแลคตาซอยและผมเชื่อว่าต่อไปก็จะมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนอื่นๆอีกต่อ ไปและผมยังมี
ความหวังว่าจะมีโอกาสจัดโครงการเยี่ยมค่าย อีกครั้งครับ
...” นาย ว
“...ผมท าหน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยสั น ทนาการกั บ พี่ ที ม
สันทนาการซึ่งได้ทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทุก
ช่วงทาให้น้องๆ สนุกสนานในการทากิจกรรม แต่มีสิ่งหนึ่ง
ที่ ผ มท าพลาดไปคื อ ผมไม่ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมพิ ธี
เทียนในช่วงกลางคืนได้สาเร็จเนื่องจากน้องๆนักเรียนและ
เพื่อนๆไม่พูดและอธิบายจึงไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ผม
จึงได้ทากิจกรรมอาลาในวันรุ่งขึ้นทาให้น้องๆ โรงเรียน
เพื่อน พี่ น้องในสาขาซึ้งไปตามๆกัน...” นาย ก

“...เป็ น ค่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มใจของชาวสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกชั้นปี ต่างคนต่างก็มีหน้าที่และแต่
ละคนก็ ท าหน้ า ที่ ข องตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ มี ก ารมา
บังคับอะไรมากมาย เมื่อเราทาหน้าที่ของตนเองเสร็จเราก็
ไปช่วยทาหน้าที่อื่นๆได้ ค่ายนี้เป็นค่ายที่แปลกใหม่ก็คือ
คื น ที่ ส องของการท าค่ า ยมี ก ารหารายได้ จ ากการที่
ชาวบ้านได้เข้าไปร่วมราวงบนเวทีโดยการเหมาแต่ละรอบ
ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรมดีมาก ฉัน
รู้สึกได้รับความจริงใจจากชาวบ้านในชุมชนนี้...” นางสาว
ณส
“...ค่ ายในครั้ งนี้ เป็ นกิ จกรรมที่นิ สิต สาขาวิท ยาศาสตร์
ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ต้องทาในทุกปี เป็นกิจกรรมที่ได้มีการ
วางแผนรู ป แบบกิ จ กรรมท าให้ ส มาชิ ก ในชั้ น ปี ได้ มี ก าร
พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนความร่วมมือใน
แผนก/ฝ่ า ยต่ า งๆ และด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ ง
Active learning ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนา
องค์ความรู้ที่ได้มารวมประกอบกันเป็นชิ้นงานออกมา...”
นาย พ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคม
ได้ บ่ ม เพาะคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น นิ สิ ต ครู และยั ง
ตอบสนองอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งการสะท้อนคิดของนิสิตเพียงบางส่วนสามารถสะท้อน
ได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้ทาได้ ทาจริง และมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

สรุปผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการ
สังคมสาหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลาดับ ดังนี้
1. นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการ
บริการสังคมในรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิต
กับชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้น
เตรีย มการ (Preparation) ขั้ นลงมื อปฏิ บัติ (Action)
และขั้นสะท้อนคิด (Reflection)
2. นิสิตครูได้รับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับชุมชน สังคม และบ่มเพาะคุณลักษณะของความ
เป็นครูผ่านหลักสูตรแฝงที่เน้นการปฏิบัติ มีการอภิปราย
ความรู้ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ และน าความรู้ ไ ปใช้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม

อภิปรายผล
1. นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการ
บริการสังคมในรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิต
กับชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้น
เตรีย มการ (Preparation) ขั้ นลงมื อปฏิ บัติ (Action)
และขั้นสะท้อนคิด (Reflection) เป็นการเรียนการสอนที่
ต้องนาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและร่วมวางแผน ลง
มือปฏิบัติกับชุมชน ผ่านการจัดทาลักษณะโครงงานที่เป็น
ความรู้เข้าไปตอบสนองสังคม [16] โดยอาศัยการคิด
วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างผู้เรียน
สถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงานองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ชุมชน โดยที่กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะ
เป็ น ผู้ ท ากิ จ กรรมและสะท้ อ นความคิ ด ตามความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และการเตรี ย มการของ
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ผู้เ รี ย นเอง โดยผู้ส อนเป็ น เพี ย งผู้ ใ ห้ค าแนะน า และให้
คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ National Youth
Leadership Council [17] ทีเ่ กี่ยวกับการเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม แต่การมีส่วนร่วมในชุมชนก็จะดาเนินการ
ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด ชุมชนยังคงต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้ เ รี ย นซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะทางวิ ช าการ การ
ตัดสินใจของตน เพื่อช่วยเหลือชุมชนในฐานะที่ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
การจัดเรียนรู้โดยการบริการสังคมเน้นการปฏิบัติ
จริงและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่เป็น
ความรู้ในชุมชน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทการ
จัดการเรียนการสอน [18-19] ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ (P - Preparation) ผู้เรียน
มีบทบาทสาคัญในการศึกษาสภาพและความต้องการของ
ชุ ม ชน ผู้ ส อนท าหน้ า ที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด วิ เ คราะห์
ร่วมกัน อภิปรายหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามพื้นฐานความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน ในขณะเดียวกัน การทางานร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับชุมชน จะช่วยเป็นสิ่งที่
หล่ อ หลอมความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี สมาชิ กที่ มี คุ ณค่ า ต่ อ
สังคม การคิด การวางแผน และการสื่อสาร ยังช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา และอารมณ์
ชุมชนก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ควบคู่ไปกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดพื้นที่การพูดคุยสนทนา
กันระหว่างคนแต่ละวัย
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (A - Action) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ร่วมกันจัดโครงการบริการสังคมตามแผนการที่ได้วางไว้
ร่ ว มกั น ในขั้ น ที่ 1 ซึ่ ง การปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งน าทฤษฎี แ ละ
ทักษะที่ผู้เรียนได้ศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ชุมชนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างที่
ผู้เรียนจัดโครงการบริการสังคม ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและให้ ค าแนะน าอย่ า ง
ใกล้ชิด ผู้เรียนจะต้องดาเนินการตามที่วางแผนร่วมกับ
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ชุ ม ชน มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ รั บ บริ ก าร การ
ประเมินความพึงพอใจหรือผลที่เกิดแก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การสัมภาษณ์ การสอบถาม การบันทึกวีดิโอ เพื่อจะได้นา
ผลที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติไ ปสะท้ อ นผลการด าเนิ น งานใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ 3 สะท้อนคิด (R - Reflection) เป็นขั้นตอน
ที่ให้ผู้เรียนนาผลการปฏิบัติการบริการสังคมมาร่วมกัน
สรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย น ซึ่ งอาจ
นาเสนอโดยการบรรยาย จัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับ หรือ
นาเสนอผ่านวีดิทัศน์ และผู้เรียนจะต้องสะท้อนผลการ
ปฏิ บั ติ ผ่ า นร่ อ งรอยที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เช่ น การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ ในส่วนที่ชุมชนสะท้อนผล และ
ผู้เรียนสะท้อนผล บทบาทของผู้สอนในขั้นตอนนี้จึงทา
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ค อยเสนอแนะและกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี
บางครั้งจะพบว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
การบริการสังคมอาจเพิ่มขั้นตอนที่ 4 คือ การเฉลิมฉลอง
(Celebration) ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการเสริมผู้เรียนด้วยการ
จัดประกวดโครงการบริการสังคม มีการประเมินกระทบ
จากการจัดโครงการ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ การ
เฉลิมฉลองควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการประเมินและ
ร่ว มเฉลิ ม ฉลอง ยิ่งจั ด งานมากเท่ าใดหรือ ลั ก ษณะงาน
เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งหมายถึง การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นกัน
2. นิสิตครูได้รับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับชุมชน สังคม และบ่มเพาะคุณลักษณะของความ
เป็นครูผ่านหลักสูตรแฝงที่เน้นการปฏิบัติ มีการอภิปราย
ความรู้ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ และน าความรู้ ไ ปใช้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งสังเกตได้จากการร่วมทากิจกรรม
แบบมีส่วนร่วมทั้งคิด และลงมือกระทา นาไปสู่การเรียนรู้
เพื่อรู้ ผู้เรียนเกิดการปรับแนวคิดไตร่ตรองมองตน มอง
คนอื่นแบบองค์รวม [20- 21] ผู้เรียน คือ ผู้ที่ลงมือปฏิบัติ
และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับชุมชน ชุมชน คือ ผู้ที่ได้รับ
ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคมทั้งในแง่ของ
การนานวัตกรรมสู่ชุมชน ผลผลิตของผู้เรียนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน การตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เรียน
เกิดการจัดการความรู้ ทาความเข้าใจตนเองและเข้าใจ
ผู้อื่น บ่งบอกเรื่องราวในสิ่งที่ตนได้ลงมือกระทา [22]
การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมจึงเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ต้องบูรณาการระหว่างความรู้ทาง
วิชาการและการทากิจกรรมบริการสังคมควบคู่กัน เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์จริง
พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจภายใต้จิตสานึกของความเป็น
พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
บริการสังคม ผู้เรียนและสังคมต้องได้ประโยชน์ร่วมกันทุก
ฝ่าย [14, 23] ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หากแยกย่อย
เป็นรายวิชาและแยกส่วนจากการเรียนรู้ที่เป็นภาคปฏิบัติ
หรือเรียนรู้ที่หน้างานผ่านการลงมือทาจริง ก็จะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบไร้ความหมาย เพราะความรู้ทั้งหลายที่
เรียนมากลับไม่ได้ใช้จริง การเรียนรู้โดยการบริการสังคม
เป็นประเด็นที่สถานศึกษา ชุมชน และองค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษากาหนด ผู้สอนลด
บทบาทบาทจากการเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ เ ป็ น ผู้ ค อย
แนะนาและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การเติ ม เต็ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนของโลกในยุค
ปั จ จุ บั น และยั ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคมและการเป็นพลเมืองโลกที่สามารถ
ดารงชีพได้อย่างปกติสุข [24] Braskamp and Engberg
[25] ผู้เรีย นเกิดความตระหนักว่าการมีส่วนร่วมช่ว ย
แก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ และนาความรู้ที่มีและเพิ่มเติมมารับ
ใช้ ใ ห้ เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ สั งคม ก็ จ ะเกิ ด เป็น ความ
มั่นใจในตนเองว่าได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่า [26] การเรียนรู้
โดยการบริการสังคมจึงตอบสนองแนวทางการพัฒนาคน
ให้ มี คุ ณ ภาพรอบด้ า น เป็ น คนดี คนเก่ ง มี ค วามสุ ข มี
ความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการและสมรรถนะทางวิ ช าชี พ และอยู่
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ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการคิด ปฏิบัติ และสะท้อนผล [27-28]

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4
คือ การเฉลิมฉลอง (Celebration) ซึ่งจะช่วยเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคมได้ดยี ิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้เรียน
เพิ่มเติม เช่น ความตระหนัก ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากงบประมาณ
รายได้ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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