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การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและศึกษาผล
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที่ 1 ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ใช้แบบแผน
การทดลอง One Shot Case Study โดยวัดผล
เพียงครั้งเดียวหลังจากการทดลอง ใช้การทดลอง
แผนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในรายวิชาโครงการ
(Project) รหัส 3101 - 6001 เครื่องมือในการวิจัย
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบปลายภาค
แบบประเมินตามสภาพจริง แบบวัดเจตคติใน
การทำกิจกรรมการบริการสังคม แบบประเมิน
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ สมุดบันทึกกิจกรรมการ

บริการสังคมและการนำเสนอประสบการณ์ของ
นักศึกษา ประเด็นการสนทนานักศึกษา และ
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการหรือผู้ประสานงาน
ชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
สมุดบันทึกกิจกรรมผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ ระยะที่ 2 ขั้นเตรียม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ระยะที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มบริการสังคมตามแผน
โครงการ ระยะที่ 4 การไตร่ตรองกิจกรรมบริการ
สังคม ระยะที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม
ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม มีดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีผลการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 80 %

* ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
** นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่กำหนดไว้ 2) การทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่มี
พื้นฐานแตกต่างกันนักศึกษามีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูง
ความกระตือรือร้นและการทำงานร่วมกัน นักศึกษามีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูง 3) พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก 4) ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนที่ได้รับบริการ
ทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
คำสำคัญ การประยุกต์ใช้/การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม/การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this study were to
implement social service learning in vocational
education and determine learning outcomes
for using the service learning. The population
group of this study were provision 30 students
in the first year of diploma level at Phanat
Nikhom Industry and Community Education
College studying in the second semester of
academic year 2008. One shot case study was
adopted for the study with an evaluation after
experimentation by implementing social service
learning lesson plans of Project subject with
the code number 3101-6001. The instruments
of this study were the social implementing
service learning lesson plans, final test,
authentic evaluation, attitude test, behavior
evaluation form, questionnaire of community’s
satisfaction, journal of service learning and
students’ experience presentation, a focus
group of students’ interview and an interview

for the people who got the service or the coordinators in community. Mean and standard
deviation were used to analyze quantitative
data and content analysis technique were also
employed to analyze qualitative data from
journal of service learning.
The study revealed that in implementing
the social service learning in vocational education provision, it was composed of 5 signifi
cant steps: 1) orientation 2) service learning
project planning 3) group activity project service learning 4) reflection 5) evaluation service
learning.
Regarding the outcomes of implementing the social service learning, they were
as follows: 1) students’ learning achievement
were higher than the criterion (80%), 2) in
working with peers of different backgrounds
students, their attitude were at the high level,
and for the active and collaborative working
students, their attitude were at the high level,
3) every aspects of students’ behavior in doing
their activities were considered to be very
good, 4) three aspects of community’s achievement were also very good.
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อสร้างบุคคล
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นไม่สามารถทำ
ให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยคำอธิบายของครูในชั้น
เรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถคาดหมายว่าจะ
เกิดผลดีได้ถ้าให้นักศึกษาได้เข้าไปมีประสบการณ์
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ตรงกับสิง่ ทีป่ รากฏในสังคม การเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคมทำขึ้นเพื่ออะไร คำตอบคือเพื่อสร้าง
ความเป็นคนดี หรือคนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม มีความตระหนักสำนึกถึงคุณค่าของ
การอยูร่ ว่ มกัน การร่วมมือร่วมใจแก้ปญ
ั หาสังคม
การตระหนักถึงผลกระทบร่วมกัน การเคารพกฎกติกาของสังคมและอื่น ๆ โดยการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมปลูกฝังจิตใจตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา ปัญหาของการจัดการอาชีวศึกษายังขาด
การปลูกจิตสำนึกต่อการนำทักษะวิชาการไปช่วย
เหลือสังคมโดยเฉพาะการบูรณาการในการเรียน
การสอนทำให้การเรียนขาดการสร้างความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม การจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษาเท่านั้น แต่จำเป็นต้องปลูกจิตสำนึก
ที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
การอาชีวศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพของคนเพื่อการประกอบอาชีพแล้ว ยัง
ต้องรับผิดชอบในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการทำงานทีด่ ี ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงได้ฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา
ความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) การจัดกิจกรรม
การบริ ก ารสั ง คมของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี
ปรากฏอยู่บ้างแล้ว แต่อาจจะอยู่ในฐานะของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่ยังไม่นำมาเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนในบทเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้ง ๆ ที่ มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้ด้วยการ

บริการสังคมทำให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทุกระดับ
ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการใช้เหตุผล ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง ดังเช่น
สก็อต (Scott, 2006) กล่าวว่า การเรียนรูด้ ว้ ยการ
บริการสังคมทำให้สังคมเข้มแข็ง ทั้งยังทำให้
การเรียนรู้มีพลัง ผู้เรียนสามารถเลือกพื้นที่ของ
ชุมชนที่พวกเขาเข้าไปทำงาน สามารถประเมิน
ความเข้มแข็งของชุมชน ผู้เรียนจะพบกับบุคคล
ที่มีปัญหาหลากหลายแตกต่างกันก่อนที่จะเลือก
ปัญหานำมาหารือกัน ฝึกการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน
ก่อนทำการเลือกปัญหา มีโอกาสที่จะคิด เขียน
พูดเกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่มขณะที่กำลัง
ปฏิบัติกิจกรรม มีกระบวนการย้อนคิดถึงการตัดสินใจในข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้รับในการเรียนรู้
จากการบริการสังคมตลอดโครงการ สแวน (Swan,
2006) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม การสอนให้นักศึกษาเป็นผู้นำ
เพราะการสอนในตำราจะไม่ชว่ ยสร้างความเป็น
ผู้นำได้ต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการการบริ ก ารสั ง คม
เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับ
สำนึกทางสังคม และมีประสิทธิผลมากที่สุด
เพราะมีการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมาจากหลักการของ
วีก็อทสกี้ (Vygotsky, 1978) ที่ให้ความสำคัญ
กับวัฒนธรรมและสังคมมาก เชื่อว่ามนุษย์ได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด สิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรม ที่แต่ละสังคม
สร้างขึ้นดังนั้นสถาบันสังคมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
เชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล (Gredler & Shields,
2008) สืบเนื่องมาถึงแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการ
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นิยม (Progressivism) ของจอห์น ดิวอี้ (Dewey,
1938) ที่เน้นถึงการเรียนรู้ว่าควรจะมาจากการลงมือกระทำ (Learning by Doing) หรือการมี
ประสบการณ์จริง (Wileds & Bondi, 2007, p. 13)
นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมยังได้
นำแนวคิดของนักจิตวิทยา นักการศึกษามาใช้
ในการเรียนรู้ คือ แนวคิดการสร้างจิตสำนึก
(Consciousness) ของเปาโล แฟร์ (Freire, 1970)
แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)
ของบราเมลด์ (Brameld, 1971) แนวคิดการเรียนรู้
โดยประสบการณ์ (Experimentail Learning)
ของเดวิด คอร์บ (Kolb, 1984) การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
ของฟอการ์ตี้ (Fogarty, 2006) แนวคิดการเรียนรู้
เชิงสถานการณ์ (Situated Learning Approach)
ของ เลฟและเวนเจอร์ (Lave & Wenger, 1991)
การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)
ของเทนเนอร์ (Tanner, 2007)
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมหรือ
การบริการสังคม (Service Learning) เริ่มปรากฏ
ในงานวิจัยต่าง ๆ ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970
สถาบั น การเรี ย นรู้ ก ารบริ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ
(NSLC: National Service Learning Clearinghouse)
กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเป็น
กลยุทธ์ในการสอนและการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ความรู้ สู่ ชุ ม ชนด้ ว ยการสร้ า งประสบการณ์
ความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนโดยผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคมได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วทุกระดับทั้งใน
การจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จากผลการสำรวจสถาบันการศึกษา
ที่มีการเข้าร่วมกับชุมชนและให้บริการ ในช่วงปี

การศึกษา 1999 - 2000 จำนวนสถานศึกษา 349
แห่ง ที่เข้าร่วมในการสำรวจ มีผลที่ได้จากการ
สำรวจดังนี้ จำนวนนักศึกษา 712,000 คน มีส่วนร่วมในการให้บริการ คณะวิชาที่ให้บริการสังคม
คิดเป็น 12.2 เปอร์เซ็นต์ มีการสอนเรื่องการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 6,272 ชั้นเรียน และ
จัดชั้นเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็น 9
เปอร์เซ็นต์ ราฟ (Ralph, 2005) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในวิทยาลัยชุมชน
ผลการศึกษาบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของ
การบริการสังคม และความชัดเจนของการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ มีการให้การบริการสังคม จำนวน 9
แผนกใน 10 แผนก แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก
เบื้องต้นในการบริการสังคม จำนวน 82 % มี
การกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การบริการสังคม 63 % มีการจัดตั้งชมรมการบริการสังคม และ 55% มีกจิ กรรมและมีสว่ นร่วม
ในการบริการสังคม จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เรื่องการบริการสังคม พบว่า 93% มีการกระตุ้น
ให้นักศึกษาทำงานในชุมชน สร้างความรับผิดชอบ
และการเป็นพลเมืองดี 78 % มีการรวมตัวกันใน
รายวิชาการบริการสังคม 78 % เข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนตามที่ชุมชนต้องการ 53 % ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชุมชน ชี้ให้เห็นว่า การบริการสังคม
จะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดความผูกพันกับการบริการ
ชุมชน นักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ และการสอนเป็น
การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สอดคล้องงานวิจัยของ
บิลลิ่ง (Billing, 2006) เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมการสอนที่มีประสิทธิภาพ พบว่า
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม สร้างศักยภาพ
ในการสอนและการเรียนรู้ เพิม่ พูนทักษะทางด้าน
วิชาการความผูกพันในการทำงานร่วมกันอย่างมี
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คุณภาพ สามารถปรับความสนใจการเรียนและ
เพิ่มคะแนนในการทดสอบให้สูงขึ้น ใช้ทักษะ
ในการแก้ปัญหา ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งใน
การอ่านการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการเรียนรู้สังคม
จากการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านเจตคติของผู้จบอาชีวศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 38)
พบว่า นอกเหนือจากความต้องการด้านสมรรถนะ
ในเรื่องความรู้ ทักษะของผู้จบอาชีวศึกษาแล้ว
ยังได้ระบุความต้องการของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้านเจตคติ กิจนิสัยที่ดี
และพฤติกรรมของผู้จบอาชีวศึกษาอีกด้วย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาและพบว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคมที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม
ในการศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่
ทำการศึกษาครั้งนี้ เพราะสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่างก็ใช้
หลักสูตรเดียวกัน การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
เป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ
การแก้ปัญหา ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาปัญหาและ
หาทางแก้ไขปัญหาด้วยการทดลองปฏิบัติและ
ทำประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการในการเรียนการสอนใหม่
มีการให้บริการด้านวิชาชีพกับสังคมและชุมชน
ศักยภาพของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความสามารถในลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการสังคมเมือ่ พิจารณาแล้วยังอยู่
ในขั้นของการรับรู้ว่ามีความสำคัญ การพัฒนา
นำไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ

นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้นพบว่า ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไข สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา จึงจำเป็นที่ต้องมีการประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชาสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน พฤติกรรมการเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา
อาชีวศึกษา พื้นฐานในหลักการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่
นามธรรมอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด สร้างความรู ้ ใ หม่ ด ้ ว ยตนเอง การนำความรู ้ ไ ปใช้
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสูงต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาและตรงกับความต้องการของชุมชน
และสังคม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม จุดประสงค์ คือ
2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2.2 ศึกษาเจตคติในการทำกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในเรื่อง
2.2.1 การทำงานร่วมกันกับกลุ่ม
ที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน
2.2.2 ความกระตือรือร้นและการทำงานร่วมกัน
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2.3 ศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 5 ด้าน คือ
2.3.1 ความรับผิดชอบ
2.3.2 ความมีวินัยในตนเอง
2.3.3 ความผูกพันกับองค์กรสังคม
2.3.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์
2.3.5 ความรู้และทักษะวิชาการ
2.4 ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องชุมชนทีไ่ ด้
รับการบริการจากนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 3 ด้าน คือ
2.4.1 ความพึงพอใจของการรับบริการ
2.4.2 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชุมชน
3) ความสำเร็จของงาน
คำถามการวิจัย
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ย
การบริการสังคม ทำให้นักศึกษา มีการเรียนรู้
วิชาการ การดำเนินกิจกรรมบริการสังคม การไตร่ตรอง และการประเมินผล หรือไม่
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
อาชีวศึกษา ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม มีผลการเรียนตามเกณฑ์วัดผล
ประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ต่ำกว่า 80 % ที่กำหนดไว้หรือไม่
3. เจตคติในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม ในเรื่อง
3.1 การทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน มีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูงหรือไม่
3.2 ความกระตือรือร้นและการทำงานร่วมกันมีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูง หรือไม่

4. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมทั้ง 5 ด้าน มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
5. ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนที่ประยุกต์ใช้
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม มีผลสัมฤทธิ์ในชุมชนทั้ง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
สมมุติฐานของการวิจัย
ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานในการทดลองเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิก์ ารประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
อาชีวศึกษา ทีป่ ระยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม มีผลการเรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ไม่ตำ่ กว่า 80 %
2. เจตคติในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม ในเรื่อง
2.1 การทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่มี
พื้นฐานแตกต่างกัน มีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูง
2.2 ความกระตือรือร้นและการทำงาน
ร่วมกันมีเจตคติอยู่ในเกณฑ์สูง
3. พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมทั้ง 5 ด้าน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนที่ประยุกต์ใช้
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม มีผลสัมฤทธิ์ในชุมชนทั้ง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงการ
(Project) รหัส 3101 - 6001 จำนวน 30 คน สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ย การบริการ
สังคม
2.2.2 เจตคติในการทำกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในเรื่อง
2.2.2.1 การทำงานร่ว มกันกับ
กลุ่มที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน
2.2.2.2 ความกระตือรือร้นและ
การทำงานร่วมกัน
2.2.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2.2.4 ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนที่ประ-

ยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
3. ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นเวลา 18 สัปดาห์
4. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง
คือ รายวิชาโครงการ (Project) รหัส 3101 - 6001
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินการวิจัย เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชาที่สอน
มีขน้ั ตอนการดำเนินงานวิจยั แบ่งการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบการสอน วิธีการสอน เพื่อนำ
ไปกำหนดองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้
2. ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน
ทฤษฎี และองค์ประกอบของการเรียนรูด้ ว้ ยการ
บริการสังคม สรุปเป็นวงจรของการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม
3. สังเคราะห์เชือ่ มโยงองค์ประกอบ
ของแผนการเรียนรู้กับ แนวคิดการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม
4. สร้างแผนการเรียนรูโ้ ดยประยุกต์
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เข้าไปใน
แผนการเรียนรู้
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5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ้วย
การบริการสังคม
ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการประยุกต์
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยมีการดำเนินการทดลอง ดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง ใช้แบบแผน
การทดลองแบบ one shot case study วัดผล
เพียงครั้งเดียวหลังจากการทดลอง โดยใช้แผนการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ในรายวิชาโครงการ
(Project) รหัส 3101-6001 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. วิธีดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 10 แผน ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ดังนี้
2.1.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 ประกอบด้วยบทนำ ความหมายของโครงการ หลักการเขียนโครงการ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม
2.1.2 แผนการเรียนรูท้ ่ี 2 ขัน้ ตอน
การเขียนโครงการ การประยุกต์การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม ระยะที่ 1 ขัน้ ที่ 2 การสร้างจิต
สำนึกและความตระหนักใช้เวลา 4 คาบเรียน
2.1.3 แผนการเรียนรูท้ ่ี 3 การสำรวจ
ปัญหาใน/นอกสถานศึกษา ชุมชน ใช้เวลา 4
คาบเรียน ประยุกต์การเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมโครงการกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของชุมชน ขั้นที่ 2 เสนอแนะทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชน ขั้นที่ 3 วางแผนจัดทำโครงการ
เพือ่ แก้ปญ
ั หา ขัน้ ที่ 4 ประเมินและปรับปรุงแผน
ใช้เวลา 4 คาบเรียนรวมเวลาเรียน 8 คาบเรียน
2.1.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการใช้
เวลาเรียน 4 คาบเรียน
2.1.5 แผนการเรียนรูท้ ่ี 5 ระเบียบ
วิธีวิจัยสำหรับโครงการที่ใช้กระบวนการวิจัย
สำหรับการออกแบบ หรือการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ใช้เวลาเรียน 4 คาบ
2.1.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษา
เครือ่ งมือวิจยั แบบต่าง ๆ สร้างเครือ่ งมือทีส่ อดคล้องกับลักษณะของโครงการทีใ่ ช้กระบวนการ
วิจัย ใช้เวลา 4 คาบเรียน
2.1.7 แผนการเรียนรู้ที่ 7 ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลและ
การเขียนรายงาน ใช้เวลา 4 คาบเรียน
2.1.8 แผนการเรียนรูท้ ่ี 8 นำเสนอ
โครงการออกแบบผลงาน ชิน้ งาน หรือการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ใช้เวลา 4 คาบเรียน
2.1.9 แผนการเรียนรูท้ ่ี 9 ประยุกต์
การเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม ระยะที่ 3 การดำเนินกิจกรรมการบริการสังคม ตามแผนโครงการ
และกระบวนการไตร่ตรองกิจกรรมบริการสังคม
ใช้เวลา 24 คาบเรียน (3 ครั้ง ๆ ละ 8 ชั่วโมง)
2.1.10 แผนการเรียนรู้ที่ 10 การสัมมนาสรุปผลการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ระยะที่ 4 การไตร่ตรองกิจกรรมบริการสังคม
ขัน้ ที่ 1 การบันทึกผลการเรียนรูแ้ ละวิธแี ก้ปญ
ั หา
ในสมุดบันทึกกิจกรรม ขัน้ ที่ 2 นำเสนอประสบการณ์
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การบริการสังคม ขั้นที่ 3 แสดงความยินดี เริ่มโครงการใหม่ และสรุปผลการดำเนินโครงการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินตามสภาพจริง ใช้เวลาเรียน 4 คาบเรียนรวมเวลา
12 คาบเรียนดังภาพที่ 1 (S-L คือ Service Learning)
จากภาพที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 10 แผน ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปฐมนิเทศ เตรียมนักศึกษา ระยะที่ 2 ขัน้ เตรียมโครงการ
ระยะที่ 3 กิจกรรมบริการสังคม ระยะที่ 4 การไตร่ตรอง ระยะที่ 5 การประเมินผล
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

2.2.1 ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่
(M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดังนี้
2.2.2.1 คะแนนแบบทดสอบ
ปลายภาค มีการวิเคราะห์ความยากง่าย และค่า
อำนาจจำแนก หาความเที่ยงของแบบทดสอบที่
คัดเลือกแล้วเหลือจำนวน 30 ข้อ (สูตร KR 20)
ได้ค่าความเที่ยง 0.77
2.2.2.2 แบบประเมินตามสภาพจริง
นำเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริงที่ยกร่าง
ขึ้ น ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง-

ภาพที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

การเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 10 แผน

แผนการเรียนรู้ที่ 1

ประยุกต์ S - L
ระยะที่ 1 ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศ

สัปดาห์ที่ 1
(4 คาบเรียน)

แผนการเรียนรู้ที่ 2

ประยุกต์ S - L
ระยะที่1ขั้นที่ 2 สร้้างจิตสำนึก

สัปดาห์ที่ 2
(4 คาบเรียน)

แผนการเรียนรู้ที่ 3

ประยุกต์ S - L
สัปดาห์ที่ 3 - 4
ระยะที่ 2 เตรียมโครงการ สำรวจ (8 คาบเรียน)

แผนการเรียนรู้ที่ 4

นำเสนอโครงการ
การสำรวจและความเป็นไปได้

สัปดาห์ที่ 5
(4 คาบเรียน)

แผนการเรียนรู้ที่ 5-8

การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
รายวิชา

สัปดาห์ที่ 6 - 9
(16 คาบเรียน)

แผนการเรียนรู้ที่ 9

แผนการเรียนรู้ที่ 10

ประยุกต์ S - L
สัปดาห์ท่ี 10 - 15
ระยะที่ 3 กิจกรรมบริการสังคม (24 คาบเรียน)
ประยุกต์ S - L
ระยะที่ 4 การไตร่ตรอง

สัปดาห์ที่16 -17
(8 คาบเรียน)

ประยุกต์ S - L
ระยะที่ 4 การประเมินผล

สัปดาห์ที่ 18
(4 คาบเรียน)
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เหมาะสม และแก้ไข คะแนนรายข้อ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการประเมินตามสภา
พจริง 3 ท่าน
2.2.2.3 แบบวัดเจตคติในการทำ
กิจกรรมการบริการสังคม หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดเจตคติโดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์
2.2.2.4 แบบประเมินพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ยกร่างแบบประเมินให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ตัดข้อทีม่ ขี อ้ ความ
ซ้ำกันออก แก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะนำ
แบบประเมินพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ทป่ี รับปรุง
แล้ว ไปทดลองสังเกต กับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุม่
ที่ทำการศึกษา และออกปฏิบัติกิจกรรมเสริม
หลักสูตร องค์การวิชาชีพ จำนวน 2 ครั้ง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกต ร่วมกับครูที่ปรึกษากลุ่ม ผล
ปรากฏว่าค่าเฉลีย่ ของนักศึกษาตามแบบประเมิน
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ประเมินโดยผูว้ จิ ยั และ
ครูที่ปรึกษากลุ่ม มีค่าใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 3.50 - 4.50 นำแบบ
ประเมินไปใช้จริง
2.2.2.5 แบบสอบถามความพึง
พอใจผู้รับบริการ ยกร่างแบบสอบถามและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
นำมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
ใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่น .92
2.2.3 การวิเคราะห์เนือ้ หาจาก สมุด
บันทึกกิจกรรมการบริการสังคมและการนำเสนอ
ประสบการณ์ของนักศึกษา การสนทนากลุ่ม
นักศึกษา และการสัมภาษณ์

สรุปผลการวิจัย
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา มีรูปแบบการประยุกต์เทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขัน้ ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงนักศึกษา
และกระบวนการสร้างจิตสำนึก 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมนักศึกษา /ปฐมนิเทศ ขั้นที่ 2
กระบวนการสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก
ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมโครงการกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เป็น 4 ขั้นตอน
คือ ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ของชุมชน ขั้นที่ 2 เสนอแนะทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชน ขั้นที่ 3 วางแผนจัดทำโครงการ
เพือ่ แก้ปญ
ั หา ขัน้ ที่ 4 ประเมินและปรับปรุงแผน
ระยะที่ 3 ขัน้ กิจกรรมกลุม่ บริการสังคม
ตามแผน มีการเตรียมตัวการทำกิจกรรมบริการ
สังคม การปรับตัว และการให้คำปรึกษา
ระยะที่ 4 การไตร่ตรองกิจกรรมบริการ
สังคม แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การบันทึก
ผลการเรียนรู้และวิธีแก้ปัญหา ในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม ขัน้ ที่ 2
นำเสนอประสบการณ์การบริการสังคม ขั้นที่ 3
แสดงความยินดี เริ่มโครงการใหม่
ระยะที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม ดังนี้ 1) การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากแบบทดสอบปลายภาค และ
การประเมินตามสภาพจริง 2) การวัดเจตคติ
การดำเนินกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม 3) การวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์จาก
แบบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) การวัดผล
สัมฤทธิ์ของชุมชน/ผู้รับบริการ
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2. ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา รายวิชาโครงการ (Project)
รหัส 3101 - 6001 จากการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า
2.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักศึกษาอาชีวศึกษาทีป่ ระยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม นักศึกษา ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุด
91.60 จำนวน 3 คน คะแนนต่ำสุด 85.46 จำนวน
3 คน เป็นไปตามสมมุติฐาน คือ ผู้เรียนมีผล
การเรียนตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผลของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ตำ่ กว่า
80 % การประเมินตามสภาพจริงของทุกกลุ่ม
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2.2 เจตคติในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม ในเรื่อง
2.2.1 การทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่มี
พืน้ ฐานแตกต่างกัน นักศึกษามีเจตคติอยูใ่ นเกณฑ์
สูงคือ ผลรวมของค่าเฉลีย่ ในการวัดเจตคติ ค่าเฉลีย่
4.54 เป็นไปตามสมมุติฐาน
2.2.2 ความกระตือรือร้นและการทำงาน
ร่วมกัน นักศึกษามีเจตคติอยูใ่ นเกณฑ์สงู ผลรวม
ของค่าเฉลีย่ ในการวัดเจตคติ ค่าเฉลีย่ 4.57 เป็นไป
ตามสมมุติฐาน
2.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักศึกษา
ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม 5 ด้าน นักศึกษามีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามสมมุติฐาน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ของชุมชน ผู้รับบริการ
มี ค วามพึ ง พอใจของการรั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด
ชุมชนมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ และการทำงาน
ของนักศึกษามีความสำเร็จมากที่สุด

อภิปรายผล
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ย
การบริการสังคม ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
การสอน แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และหลักการ
เรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม แนวคิดพืน้ ฐานการ
สร้างจิตสำนึก วิเคราะห์ เชื่อมโยง เป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม ซึง่ วิกกินส์และแม็คไท (Wiggins &
Mc Tighe, 2005) ให้แนวคิดว่า ครูออกแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ผลปลายทางหรือผลงานผู้เรียนนำ
องค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ลงไปใน
แผนการสอน เพิ่มเติมรายละเอียดให้มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้จริง มี
ความเหมาะสมในการสอนแบบโครงการ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถส่งเสริมบทบาทผูเ้ รียน สร้างความตระหนัก
และมีจิตสำนึกในการบริการสังคม ปฏิบัติด้วย
ตนเอง และทำการไตร่ตรอง นักศึกษามีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
3. ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
3.1 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีพ่ จิ ารณาจากคะแนนในรายวิชาโครงการ นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิม์ ากกว่าร้อยละ 80 เพราะการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการบริการสังคมส่งเสริมให้นกั ศึกษา
เรียนรู้วิชาการและประยุกต์การบริการสังคมที่
เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการของชุมชน
นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติ
สิง่ ทีต่ นเองสนใจ สร้างความภาคภูมใิ จ และเป็น
แรงจูงใจที่ทำให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้
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มากขึน้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ เน้น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำไปใช้ มากกว่า
ความจำ ดังที่ ไซด์ซิงเกอร์ (Seitsinger, 2005)
พบว่า การเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคมสร้างประสบการณ์ในโลกของความเป็นจริงให้กับนักศึกษา
3.2 เจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริการ
สังคม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่มี
พืน้ ฐานแตกต่างกัน และความกระตือรือร้นและ
การทำงานร่วมกัน นักศึกษาแต่ละกลุม่ เลือกสมาชิก
กลุ่มด้วยความสมัครใจ พื้นฐานของแต่ละคน
แตกต่างกัน เช่น ด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการ
แต่นกั ศึกษาก็สามารถทำงานร่วมกันและงานนัน้
สำเร็จเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของมิทเชล
(Mitchell, 2005) พบว่า การเรียนรูด้ ว้ ยการบริการ
สังคม สร้างความผูกพัน การเชือ่ มโยงและการอุทศิ
เพือ่ สังคม โดยการสร้างสำนึกทีด่ ใี นสังคม สรุป
ได้วา่ การบริการสังคมของนักศึกษาส่งเสริมให้
นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกันได้และมีความกระตือรือร้น และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การบริการสังคม
3.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาในการบริการสังคมมีพัฒนาการเพิ่ม
มากขึ้น การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม มีขั้นตอนที่ทำให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เริม่ ตัง้ แต่ การปฐมนิเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ขัน้ เตรียมโครงการ นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน
สำรวจความต้องการของชุมชน ขัน้ กิจกรรมกลุม่
และการไตร่ตรอง ทุกคนมีความกระตือรือร้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของไซมอนส์และเคลียรี่
(Simons & Cleary, 2006) การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมให้ความรูท้ างด้านวิชาการ บุคลิกภาพ
การพัฒนาทางด้านสังคม ตลอดจนการควบคุม

อารมณ์ในสังคม
3.4 ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องชุ ม ชนที ่ ไ ด้ ร ั บ
ประโยชน์จากการบริการสังคม นักศึกษาได้มี
การประสานสัมพันธ์กบั ชุมชน และเมือ่ นักศึกษา
ออกปฏิบตั กิ จิ กรรมบริการสังคมตามแผน ย่อมมี
ความผูกพันและประสานความร่วมมือกัน ตรงกับ
งานวิจยั ของราสช์ (Rasch, 2008) พบว่า การเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคมส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการบริการสังคม
ทุกคนมีพฤติกรรมเดียวกัน คือ ช่วยเหลือสังคม
อย่างเข้มแข็ง พลังของการเชื่อมโยงการบริการ
สูก่ ารเรียนรูค้ อื การมีชวี ติ อยูใ่ นโลกของความจริง
สร้างความเป็นผู้นำและความเป็นพลเมืองดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและ
การนำผลการวิจยั ไปใช้สำหรับครูผสู้ อน สำหรับ
ผู้เรียน สำหรับการบริหาร และสำหรับการจัด
การเรียนการสอน ดังนี้
1.1 ครูผู้สอนจะต้องตระหนักใน
บทบาทมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ ทัง้ ในด้าน
การเรียนวิชาการและการทำกิจกรรมบริการสังคม
เพราะนักศึกษาจะคุน้ เคยกับการเรียนแบบเดิม ๆ
1.2 ครูผส้ ู อนต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนความสามารถในสาขาวิชาชีพหรือ
พืน้ ฐานของนักศึกษาแต่ละคนเพือ่ ให้ทกุ คนสามารถ
ทำงาน กำหนดเวลาให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม ครูผสู้ อนควรให้ความสนใจ
ตั้งแต่การปฐมนิเทศ การสำรวจชุมชน จัดวิชา
โครงการในชั้น ปวส. ปีที่ 2 เพราะนักศึกษาจะ
มีความรู้เพียงพอในหลากหลายวิชา สามารถ
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บริการสังคมได้อย่างเต็มที่
1.4 ควรกำหนดมาตรการในการให้
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาที่ออกบริการสังคม
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
1.5 ผู้บริหารครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ควรส่งเสริม
ให้มกี ารนำเทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม
ไปใช้ในรายวิชาโครงการ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เน้นทักษะการนำเสนอและทักษะการ
เขียนให้กับนักศึกษา
1.6 การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ควรเน้นทักษะการนำเสนอ ทักษะการเขียน ซึง่ สำหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาทีต่ อ้ งให้มกี ารฝึกทักษะเพิม่ ขึน้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ข้อค้นพบจากการวิจยั ครัง้ นีค้ วร
มีการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ย
การบริการสังคมในรายวิชาอืน่ ๆ นักศึกษาระดับ
ปวช. และเพิ่มเติมทักษะการเขียนให้กับผู้เรียน
2.2 ควรจัดกลุ่มการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักศึกษาต่างสาขาวิชาชีพ เพื่อสามารถให้
บริการสังคมได้อย่างหลากหลายประเภท เช่น
ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างอิเล็กทรอนิกค์ เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาเพือ่ ตรวจสอบซ้ำ
ในการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการ
สังคมและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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