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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ

การบริการสังคม	 เรื่อง	สิ่งแวดล้อม	และทรัพยากรธรรมชาติ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	2)	
ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิดวเิคราะห	์และจติสาธารณะ	ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	อำาเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ	เขต	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	18	คน	ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน	แบบทดสอบการคิดวเิคราะห	์และแบบสงัเกตพฤตกิรรมจติสาธารณะ	สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู	
ไดแ้ก	่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ผลการวจิยัปรากฏ	ดงันี	้1)	ผลการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้	 1.1)	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 ได้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
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แผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการสร้างความสนใจ	2)	ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	
4)	ขั้นขยายความรู้	และ	5)	ขั้นประเมินผล	1.2)	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บริการสังคม	ในวงจรปฏิบัติการที่	2	ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความและแบบการบริการ
สังคม	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบการบริการสังคม	จำานวน	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นเตรียมการ	2)	ขั้นปฏิบัติ
การ	และ	3)	ขั้นผลสะท้อนกลับ	2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	2.1)	
วงจรปฏิบัติการที่	1	การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
คิดเป็นร้อยละ	69.21	คะแนนการคิดวิเคราะห์	คิดเป็นร้อยละ	59.44	มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับ
ดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.63	2.2)	วงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และ
แบบการบริการสังคม	นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการคิด
วิเคราะห์	มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.84

คำาสำาคัญ:	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 แบบการบริการสังคม	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์	จิตสาธารณะ

 

Abstract
This	research	aims	to	develop	inquiry-based	learning	and	service	learning,	entitled	

environment	and	natural	resources	for	Mathayomsueksa	3	students,	and	to	study	learning	 
achievement,	 analytical	 thinking,	 and	 public	 mind.	 Target	 group	 were	 18	 students	 of	 
Mathayomsueksa	3/1	students	 from	Ban	Nong	Plong	school,	Nong	Bua	Daeng	district,	
Chaiyaphum	province.	They	were	selected	by	purposive	sampling.	Research	 instruments	
were	lesson	plan,	achievement	test,	analytical	thinking	test,	and	public	mind	observational	
form.	Percentage,	Mean,	and	Stand	Deviation	were	used	for	statistical	analysis.	Result	found	
that:	1)Learning	development	1.1)	Inquiry-based	learning	in	the	first	cycle	can	be	conducted	
by	3	 lesson	plans,	3	hrs,	each.	 Inquiry-based	 learning	 include	engagement,	exploration,	 
explanation,	elaboration,	and	evaluation.	1.2)	Inquiry-based	and	service	learning	in	the	second	
cycle	can	be	conducted	by	3	lesson	plans,	3	hrs,	each.	Syntax	consisted	of	5E	stags	and	
preparation,	action,	reflection.	2)	Learning	achievement,	analytical	thinking,	and	public	mind	
2.1)	Cycle	 I:	students	had	69.21	percentage	of	 learning	achievement,	59.44	percent	of	 
analytical	thinking,	and	public	mind	at	good	level.	2.2)	Cycle	II:	students	had	80.56	percentage	
of	learning	achievement,	73.15	percent	of	analytical	thinking,	and	public	mind	at	good	level.

Keywords:	inquiry-based	 learning,	 service	 learning,	 achievement,	 analytical	 thinking,	 
public	mind
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บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มีจุดเน้นสำาคัญที่การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ	 เกิดการเรียน
รู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลาก
หลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม	มีความสามารถ
ในการคิด	และการจัดการที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	 และเห็นความสำาคัญของธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้ม	รวมทัง้จดัการเรยีนรูใ้หม้คีวามเปน็สากล
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย	 (สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	
2555)	 มุ่งพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐาน/ 
ตัวชี้ วัดที่กำ าหนดนั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะสำาคัญ	 5	 ประการ	 คือ	 ความสามารถ
ในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความ
สามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	
ความสามารถในการคิด	 เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์	 การคิดสังเคราะห์	 การคิดอย่าง
สรา้งสรรค	์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และการคิด
เป็นระบบ	และมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ได้แก่	 รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่างพอเพียง	
มุ่งมั่นในการทำางาน	 รักความเป็นไทย	 และมีจิต
สาธารณะ	 การมีจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม	 หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน	 ชุมชน	 และสังคม	 ด้วยความเต็มใจ	
กระตือรือร้น	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2553)	

จากรายงานการประเมินผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน),	 2555)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ปีการ
ศกึษา	2555	โรงเรยีนบา้นหนองปลอ้ง	สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	
เขต	 1	 รายวิชาวิทยาศาสตร์	 มาตรฐาน	 ว2.2	 มี
คะแนนเฉลีย่	19.30	ซึง่ต่ำากวา่ปกีารศกึษา	2554	
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย	 95.12	 เป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ	 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรยีนบา้นหนองปลอ้ง	อำาเภอหนองบวัแดง	
จังหวัดชยัภูม	ิรอบสอง	(สำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องคก์ารมหาชน),	
2552)	 พบว่า	 ผลการประเมินตามมาตรฐานที่	
4	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิด
สังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดสร้างสรรค์	
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 ผลการประเมินผล
สำาเร็จ	(ค่าเฉลี่ยของร้อยละ)	2.35	ระดับคุณภาพ
พอใช้	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
ประจำาปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนบ้านหนอง
ปล้อง	 (โรงเรียนบ้านหนองปล้อง,	 2555)	 ผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 การมีจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ร้อย
ละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ	 ระดับ	 ดีเยี่ยม	
ร้อยละ	3.71	ระดับ	ดี	ร้อยละ	41.27	ระดับผ่าน	
ร้อยละ	55.02	เป็นคุณลักษณะที่โรงเรียนควรมุ่ง
พัฒนาให้เกิดแก่นักเรียนทุกคน	

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า	 นักเรียน
ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์	 เพื่อหาสาเหตุของ
การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ประกอบกับครูยังขาดวิธีสอน
ที่เหมาะสมการจัดการเรียนการสอนครูมักจะมุ่ง
เน้นถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเพียงอย่างเดียว	
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(พันธ์	 ทองชุมนุม,	 2547)	 การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ถูกละทิ้ง	 การสอนแบบบรรยายเข้า
แทนที่การสอนแบบทดลองเพิ่มขึ้น	 (สุนีย์	 คล้าย
นิล,	 2555)	 เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์	 มีผลตกต่ำา
ลง	อกีทัง้นกัเรยีนมพีฤติกรรมไมใ่สใ่จดูแลสาธารณ
สมบัติที่เป็นของส่วนรวม	ไม่มีจิตอาสาในการช่วย
เหลือคุณครู	 บางเนื้อหาที่ต้องออกไปศึกษานอก
ห้องเรียนนักเรียนยังสร้างความเสียหายแก่สิ่ง
มีชีวิตท่ีศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปสำารวจ	 ผู้
วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และจิต
สาธารณะ	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้	 และการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	ความรู้ที่ได้มีคุณค่า	 มีความหมายสำาหรับ
นักเรียนเป็นประโยชน์และจดจำาได้นาน	 นักเรียน
สามารถพัฒนาความคิดได้อย่างเต็มที่	(พันธ์	ทอง
ชุมนุม,	2547	;	สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา,	
2553)	 การจัดการเรียนรู้แบบการบริการสังคม	
(Service	Learning)	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสำาคัญอีกการเรียนรู้หนึ่ง	 ที่ต้องบู
รณาการระหว่างความรู้ทางวิชาการ	 และการทำา
กิจกรรมบริการสังคมควบคู่กัน	 เพ่ือให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถจากประสบการณ์จริง	
(ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	และประสาท	เนืองเฉลิม,	
2555)	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
คดิวเิคราะห์	และจติสาธารณะ	สำาหรบันกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	3	และเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
ครู	นักเรียน	และการจัดการเรียนรู้	 เพื่อค้นหาคำา
ตอบสำาหรบันำาไปใช้ประโยชนใ์นการจดัการเรยีนรู้
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	เรือ่ง	สิง่
แวดลอ้ม	และทรพัยากรธรรมชาต	ิสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	      

2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์	 และจิตสาธารณะ	 เรื่อง	 สิ่ง
แวดลอ้ม	และทรพัยากรธรรมชาต	ิทีเ่รยีนรูด้ว้ยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บรกิารสงัคม	สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	(Action	Research)	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย
ตามแนวคิดของ	 Kurt	 Lewin	 (ธีรวุฒิ	 เอกะกุล,	 
2551)

กลุ่ม เป้าหมาย	 ได้แก่ 	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 3/1	 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	
อำาเภอหนองบวัแดง	จงัหวัดชยัภมู	ิสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	18	คน	
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

1.	แผนการจัดการเรยีนรู	้วิชาวิทยาศาสตร	์
เรื่อง	 สิ่งแวดล้อม	 และทรัพยากรธรรมชาติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	จำาแนกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

1.1	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	จำานวน	3	แผน	เวลา	9	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	
แผน	เวลา	9	ชั่วโมง
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2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

3.	 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	 ชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

4.	แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ผู้วิจัยได้นำาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนตาม
วงจร	ดังนี้

ขั้นที่	 1	 ขั้นวางแผน	 (Plan)	 ดำาเนินการ
ตามขั้นตอน	ดังนี้

1.	 สำารวจ	 และวิเคราะห์สำารวจสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอน	ศึกษาสภาพปัญหา	เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหาในการวิจัย	โดยผู้วิจัย

2.	 ศึกษา	 และวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	
กำาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์	ที่จะนำามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมาย

3.	ศกึษาแนวคิดทฤษฎี	หลกัการ	เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบการคดิวิเคราะห	์แบบสงัเกตพฤตกิรรมจติ
สาธารณะ	การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รู้และแบบการบริการสังคม	 เพื่อนำามาใช้วางแผน
การจัดการเรียนการสอน	และเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการวิจัย

4.	ดำาเนินการสร้าง	และพัฒนาเครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการวจัิย	ประกอบด้วย	แผนการจดัการเรยีน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 และแผนจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจร
ปฏิบัติการ	 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	 แบบ
สังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ	 ตามขั้นตอนการ

สร้างเครื่องมือวิจัย

5.	 นำาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เสนอ
คณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธต์รวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา	

6.	 ผู้วิจัยนำาเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบ	 มาใช้โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาออกเป็นวงจร
ปฏิบัติการ	จำานวน	2	วงจร	ดังนี้

วงจรปฏิบัติการที่	1	ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู	้แบง่ออกเปน็	3	แผน	เวลา	
9	ชั่วโมง	ประกอบด้วย

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่องสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	เรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	เรื่องการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วงจรปฏิบัติการที่	2	ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	
แบ่งออกเป็น	3	แผน	เวลา	9	ชั่วโมง	ประกอบด้วย

	 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 	 4	
เ รื่ อ งปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเพี ยงกับการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 5	 เรื่อง
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ธรรมชาติ

7.	 นำาแผนการจัดการเรียนรู้	 และเครื่อง
มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ไปขอคำาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	
จำานวน	 5	 คน	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา	 พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะต่างๆ	

8.	 นำาแผนการจัดการเรียนรู้	 และเครื่อง
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มือในการวิจัยที่สร้างขึ้นไปดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไข	 ตามคำาแนะนำาต่างๆ	 ให้ถูกต้องเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

ขั้นที่	 2	 ขั้นปฏิบัติการการเรียนการสอน	
(Act)	ดำาเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	

1.	นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น	 ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงในขั้นที่	 1	 ไป
ดำาเนนิการจดัการเรยีนการสอนกบักลุม่เปา้หมาย

2.	 ผู้ วิจัยลงมือปฏิบั ติกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้เป็นวงจรปฏิบัติ
การ	2	วงจร

ข้ันท่ี	 3	 ขั้นสังเกตการณ์	 (Observe)	
ดำาเนินการสังเกต	 และจดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียนทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งทีจ่ดัการเรยีนการสอน	

ขั้นที่	4	ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ	(Reflect)	
ดำาเนินการโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ด้จากการ
สังเกตมาวิเคราะห์	 และสรุปข้อมูลเพื่อนำาไปเป็น
แนวทางปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจร
ต่อไป

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ได้แก	่รอ้ย
ละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม

วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การสะท้อนการ
ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
ในวงจรปฏบิตักิารที	่1	ได้แผนการจดัการเรยีนรูส้บื
เสาะหาความรู้	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	
มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
แผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการสร้างความเข้าใจ	

2)	 ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	 ขั้นอธิบายและลงข้อ
สรุป	4)	ขั้นขยายความรู้	และ	5)	ขั้นประเมินผล	
การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	
1	พบว่านักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ	มีชีวิตชีวา	
และสนุกกับการเรียนรู้	 มีความสุขในการทำางาน
กลุม่	นกัเรยีนไดเ้รยีนรูว้ธิคีน้หาความรูแ้ละการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง	

วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การสะท้อนการ
ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
และแบบการบริการสังคม	 ในวงจรปฏิบัติการที่	
2	 ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้และแบบการบริการสังคม	จำานวน	3	แผน	แผน
ละ	3	ชั่วโมง	ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบบริการสังคม	จำานวน	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้น
เตรยีมการ	2)	ขัน้ปฏบิตักิาร	และ	3)	ขัน้ผลสะทอ้น
กลับมาจัดการเรียนการสอนในขั้นขยายความรู้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามลำาดับ	 การดำาเนินการ
จดัการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตักิารที	่2	พบวา่นกัเรยีน
เกิดความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่เรียนเพิ่มมาก
ขึน้	นกัเรยีนเหน็ความสำาคญัของการแสวงหาความ
รู้ด้วยตัวเองโดยพยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย	 นักเรียนมีวิธีการคิดที่เป็นกระบวน
การมากขึ้น	 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน	
โครงการ	 และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองส่งผลต่อ
ความคงทนที่มีต่อการเรียนรู้มากขึ้น	เมื่อนักเรียน
ได้ทำาแบบทดสอบแล้วสามารถนำาข้อมูลท่ีได้เรียน
รู้มาปรับใช้ได้ดี

2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	

2.1	 วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.21	
คะแนนการคิดวิเคราะห์	 คิดเป็นร้อยละ	 59.44	
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
1.63

2.2	 วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ
การบริการสังคม	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการ
คดิวเิคราะห	์คดิเปน็รอ้ยละ	73.15	มพีฤติกรรมจติ
สาธารณะระดับดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.84

อภิปรายผล
1.	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม

1.1	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 ได้แผนการ
จัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้	 จำานวน	 3	 แผน	
แผนละ	 3	 ชั่วโมง	 มีขั้นตอนในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการ
สร้างความเข้าใจ	2)	ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป	 4)	 ขั้นขยายความรู้	 และ	
5)	 ขั้นประเมินผล	 การดำาเนินการจัดการเรียนรู้
ในวงจรปฏิบัติการที่	1	พบว่านักเรียนเรียนรู้อย่าง
เป็นอิสระ	 มีชีวิตชีวา	 และสนุกกับการเรียนรู้	 มี
ความสุขในการทำางานกลุ่ม	 นักเรียนได้เรียนรู้วิธี
ค้นหาความรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 จาก
การทีผ่ลการวจัิยปรากฏเช่นนี	้ทัง้นี	้เปน็ผลมาจาก
การจดัการเรยีนการสอนทีใ่ช้การสบืเสาะหาความ
รู	้จะต้องออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีแ่สดงใหเ้หน็
องค์ประกอบสำาคัญทั้ง	 5	 องค์ประกอบของการ
สืบเสาะหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นลำาดับ	 คือ	
สร้างความเข้าใจ	สำารวจค้นหา	อธิบายและลงข้อ
สรุป	ขยายความรู้	และประเมินผล	กิจกรรมต่างๆ	
ต้องท้าทายให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2555)	 กระตุ้นให้
นกัเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการทางความคดิ	หาเหตผุล
คน้พบความรูห้รอืแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีถ่กู
ตอ้งดว้ยตนเองแลว้สรปุออกมาเปน็หลกัการ	หรอื
วธิกีารในการแกป้ญัหา	และสามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ประโยชน์	(วีณา	ประชากูล	และประสาท	เนือง
เฉลิม,	2554)	

1.2	 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม
ในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 ได้แผนการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	 แผน	 แผนละ	
3	 ชั่วโมง	 มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	 ขั้นตอน	 คือ	
1)	ขั้นเตรียมการ	2)	ขั้นปฏิบัติการ	และ	3)	ขั้น
ผลสะท้อนกลับ	 จัดการเรียนการสอนในข้ันขยาย
ความรูก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูใ้น
แตล่ะแผนการจดัการเรยีนรู	้การดำาเนนิการจดัการ
เรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 พบว่านักเรียนเกิด
ความสุข	 และสนุกกับกิจกรรมที่เรียนเพิ่มมากขึ้น	
นักเรียนเห็นความสำาคัญของการแสวงหาความ
รู้ด้วยตัวเองโดยพยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายนักเรียนมีวิธีการคิดที่เป็นกระบวน
การมากขึ้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน	
โครงการ	 และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองส่งผลต่อ
ความคงทนที่มีต่อการเรียนรู้มากขึ้น	เมื่อนักเรียน
ได้ทำาแบบทดสอบแล้วสามารถนำาข้อมูลท่ีได้เรียน
รู้มาปรับใช้ได้ดีจากการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่น
นี้	 ทั้งนี้	 เป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการบริการสังคม	 เป็นการดำาเนินการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปมี
ประสบการณ์ในการรับใช้สังคม	 ทั้งนี้ผู้เรียนจะ
ตอ้งมกีารสำารวจความตอ้งการของชมุชนทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน	และวางแผนเข้าไปมีส่วน
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รว่มในกจิกรรมตา่งๆ	ลงมอืปฏบิตักิารรบัใช้สงัคม
ตามแผน	และนำาประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับมา
คิดพิจารณา	 ไตร่ตรอง	 จนกระทั่งถึงความคิดร.บ
ยอด	 หลักการหรือสมมติฐานต่างๆ	 ซึ่งสามารถ	
นำาไปทดลอง	หรอืประยุกต์ใหใ้นสถานการณใ์หม่ๆ 	
ได้	(ทิศนา	แขมมณี,	2555)	นอกจากนี้การเรียน
การสอนทีเ่นน้การบรกิารสงัคมเปน็การศกึษานอก
ห้องเรียนเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณ
าการความรู้	ทักษะ	ทัศนคติ	สู่การทำางานร่วมกับ
ผู้คนในสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีในสังคม	 และพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะของ
ผู้เรียนเอง	 (ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	 และประสาท	
เนืองเฉลิม,	 2555	 ;	 อ้างอิงจาก	 Freire,1970	
;	McKay	 and	 Estrella,	 2008	 ;	 Kahne	 and	
Sporte,	2008)	มีผู้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนแบบบรกิารสงัคมไว	้ดังน้ีสถาบนัการเรยีน
รูก้ารบรกิารสงัคมแห่งชาติของอเมรกิา	(Research	
Corporation	for	Learn	and	Serve	America’s	
National	 Service-Learning	 Clearinghouse,	
2009)	 ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 5	ขั้นตอน	ดังนี้	 1)	 ขั้น
สำารวจ	 (Investigation)	 2)	 ขั้นเตรียมการ	 และ
การวางแผน	 (Preparation	 and	 Planning)	 
3)	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 4)	 สะท้อนผล	 
(Reflection)	 และ	 5)	 การสาธิตผล	 และการ
เฉลิมฉลอง	 (Demonstration	 of	 results	 and	 
Celebration)	เบรนดา	(Brenda	Elliott-Johnson,	
2010)	 ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 5	ขั้นตอน	ดังนี้	 1)	 ขั้น
สำารวจ	(Investigation)	เป็นขั้นระบุความต้องการ	
หรือพื้นที่ที่น่าสนใจที่อยู่ในโรงเรียน	 หรือชุมชน	
2)	ขั้นเตรียมการ	และการวางแผน	(Preparation	 
and	Planning)	 เป็นขั้นการวางแผนบริการสังคม	
3)	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 เป็นขั้นที่ดำาเนินการ
บริการสังคม	 4)	 ขั้นสะท้อน	 (Reflection)	 เป็น
ขั้นสะท้อนผลก่อนการบริการ	ระหว่างการบริการ	

และหลังจากการบริการเสร็จสิ้น	 และ	 5)	 ขั้น
แสดงผลงาน	 (Demonstration)	 เป็นขั้นที่แบ่ง
ปันประสบการณ์ร่วมกับชุมชน	โรงเรียน	ปาริชาติ	
ประเสริฐสังข์	 และประสาท	 เนืองเฉลิม	 (2555:	
36-49)	 เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 ดังนี้	 1)	 ก่อนดำาเนิน
การให้บริการ	 (Pre-Service)	 2)	 ระหว่างดำาเนิน
กิจกรรมการบริการสังคม	(Service)	และ	3)	หลัง
จากการบริการสังคม	(Post-Service)	ในการวิจัย
ครัง้นีผู้ว้จิยัเลอืกการจดัการเรยีนรูแ้บบการบรกิาร
สังคม	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	 เตรียม
การ	(Preparation)	2)	ปฏิบัติการ	(Action)	และ	
3)	ผลสะทอ้นกลบั	(Reflection)	เนือ่งจากเปน็ขัน้
ตอนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรียนนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ
การบริการสังคมเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์	
เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมอันจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความคิด	 ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 จึง
ทำาให้มีความหมายต่อตนเองและต้องการที่จะนำา
ไปใช้	 นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคม	 และ
พัฒนาการความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติของผู้เรียน
ได้อย่างดี	(ทิศนา	แขมมณี,	2554)	

2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	

2.1	 วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.21	
คะแนนการคิดวิเคราะห์	 คิดเป็นร้อยละ	 59.44	
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
1.63	 จากการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 ทั้งนี้	
เป็นผลมาจากการที่นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
จำานวน	3	แผน	ในวงจรปฏิบัติการที่	1	ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้	 (Constructivism)	 
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ที่ให้ความสำาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและความสำาคัญของความรู้เดิม	 เชื่อม
โยงกับความรู้เดิม	 ประสบการณ์เดิม	 ผนวกกับ
ความรู้ใหม่	จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่	 (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา,	 2550)	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้	
และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	ความรู้ที่ได้มีคุณค่า	
มีความหมายสำาหรับนักเรียนเป็นประโยชน์และ
จดจำาได้นาน	 มีความอิสระ	 มีชีวิตชีวา	 และสนุก
กับการเรียนรู้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดได้
อย่างเต็มที่	 รู้จักใช้เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรียน
นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
ในการคิด	(พันธ์	ทองชุมนุม,	2547	;	สุวิทย์	มูล
คำา	 และอรทัย	 มูลคำา,	 2553)	 จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และการคิดวเิคราะห	์
สอดคล้องกับ	Sadi	 and	 Jale	 (2010:	63-67)	
ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะ	 (5E)	 เรื่อง	 ระบบหมุนเวียนโลหิตของ
มนุษย์	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัย
พบว่า	ของวัฏจักรการสืบเสาะ	(5E)	ช่วยเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	ระบบหมุนเวียนโลหิต
ของมนุษย์ของนักเรียนมากกว่าการเรียนการสอน
แบบปกติ	 สอดคล้องกับ	 Simge	 and	 Yasemin	
(2011:	417-422)	ได้ศกึษาผลการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะ	ในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	ทีม่ตีอ่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการวิจัยพบ
ว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง
เพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
นกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคุม	อย่างมนัีย
สำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ	.05	สอดคลอ้งกบั	ศลิา	สง
อาจินต์	(2551:	117-121)	ได้ศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ผลการ

วิจัยพบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรู	้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	
สอดคล้องกับ	วรวุฒิ	บ่อคำา	 (2554:	637-643)	
ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ	 5	 ข้ันร่วมกับคำาถามปลายเปิดเรื่องแม่
เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำา	ต่อการคิดวิเคราะห์	การคิด
สงัเคราะห	์และผลงานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนแสดงการการ
คิดวิเคราะห์	 3	 ลักษณะ	 คือ	 การวิเคราะห์องค์
ประกอบที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำา
หรือวิธีทำา	 การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์	และการคิดสังเคราะห์	2	ลักษณะ	
คือ	 การดึงองค์ประกอบต่างๆ	 มาถักทอหรือ
หลอมรวมกัน	 และการลงมือปฏิบัติจนได้ช้ินงาน
ออกมา	 นักเรียนสามารถนำาการคิดวิเคราะห์และ
ประสบการณข์องตนมาสรา้งงานของกลุม่เพือ่ตอบ
คำาถามปลายเปิดได้	

2.2	 วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ
การบริการสังคม	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการ
คิดวิเคราะห์	คิดเป็นร้อยละ	73.15	มีพฤติกรรม
จิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.84	 จาก
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 ทั้งนี้	 เป็นผลมา
จากการที่นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บริการสังคม	จำานวน	3	แผน	 ในวงจรปฏิบัติการ
ที่	 2	 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแนวคิดปรัชญาพิพัฒ
นาการนิยมของ	 Dewey	 ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ควร
เกิดจากการลงมือกระทำา	 (Learning	by	Doing)	
โดยการสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมการสร้างจิตสำานึกของความ
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เป็นพลเมือง	 อาศัยแนวคิดของการสร้างจิตสำานึก	
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนตลอด
จนการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์	 (Experential	 Learning)	นักเรียน
ไดส้มัผสัสภาพความเปน็จรงิ	และแสวงหาแนวทาง
ในการทำาประโยชน์ให้สังคมนอกจากนี้การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบริการสังคมส่งเสริมให้
ผู้เรียนบูรณาการความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติ	 และ
พัฒนาจิตสำานึกสาธารณะของผู้เรียนเอง	 เกิดผล
สัมฤทธิ์เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการด้านจริยธรรมของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่ง
เสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้	 ความ
เข้าใจ	 โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของผู้
เรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะชีวิต	และ
ความรบัผิดชอบตอ่บทบาทของความเปน็พลเมอืง	
(Civic	education)	(ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	และ
ประสาท	เนืองเฉลิม,	2555	;	อ้างอิงจาก	Freire.	
1970	;	McKay	and	Estrella,	2008	;	Kahne	
and	 Sporte,	 2008)	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนา 
ผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน 
เกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
คิดวิเคราะห์	 และจิตสาธารณะ	 สอดคล้องกับ	
Haines	 (2010:	 16-23)	 ได้ศึกษาการศึกษา
สิ่งแวดล้อม	 และการเรียนรู้แบบการบริการ
สังคมในเขตร้อนผลการวิจัย	 พบว่า	 นักศึกษา
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสามารถเช่ือมโยงการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์กับความรู้นอกห้องเรียน	 มี
ความรู้สึกท่ีดี	 ภาคภูมิใจต่อความสำาเร็จ	 มีความ
รู้มากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	 สอดคล้อง
กับ	Wee	and	Zakaria	(2012:	83-88)	ได้ศึกษา
การสง่เสรมิบทบาทของพลเมอืงผา่นประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม	 ผลการวิจัย
พบว่า	นักศึกษาที่มีความสามารถสำาหรับการเป็น
พลเมอืงมคีวามยุติธรรม	เปน็บคุคลทีม่คีวามรบัผดิ

ชอบ	และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองสูง	มี
ความสนุกกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบบริการ
สังคมในหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้ขัน้สรา้งความสนใจ	ครคูวรจดักจิกรรม/
สร้างสถานการณ์	เพื่อกระตุ้น	ยั่วยุ	ให้ผู้เรียนเกิด	
ความอยากรู้อยากเห็น	 ขั้นสำารวจและค้นหา	 ครู
อำานวยความสะดวก/ให้คำาแนะนำา	 ส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้	 สืบค้น	 และรวบรวมข้อมูล	 ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป	 ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนนำาข้อมูล	 มา
วเิคราะหแ์นะนำาวธิกีาร	จดักระทำาขอ้มลูในรปูของ
ตาราง	กราฟ	แผนภาพ	ฯลฯ	ใช้คำาถาม	กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงแนวโน้ม/ความสัมพันธ์ของข้อมูล	ตั้ง
คำาถามนำาทางให้ผู้เรียนได้สรุปผล	 ข้ันขยายความ
รู้	ครูตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปราย	แสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติม	เกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนนำาเสนอ
ไว้	 และขั้นประเมินผล	 ครูจัดสถานการณ์	 เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ประเมินจุดเด่น	 จุดด้อย	 ใน
กระบวนการเสาะแสวงหา	ความรู้ของตนเอง

1.2	 การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม	
ขั้นเตรียมการครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ต้องการที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว	การสำารวจ	และ
ระบุความต้องการของชุมชน	 การเลือก	 และ
วางแผนกิจกรรมการบรกิารสงัคม	ขัน้ปฏบิตักิารครู
ควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 และขั้นผลสะท้อน
กลับ	 ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การบริการสังคม	 การสรุปผลของ
การปฏิบัติกิจกรรม	 และการนำาเสนอผลของการ
จัดกิจกรรมของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ	

1.3	ควรสง่เสรมิใหค้รนูำาการจดัการเรยีนรู ้
แบบการบริการสังคม	 มาเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ปกติ	 เนื่องจากทำาให้ได้วางแผน	 ได้ลงมือปฏิบัติ	
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และทบทวนผลจากการปฏิบัติ	 และทำาให้มีจิต
สาธารณะสูงขึ้น	

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1	 ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ	 ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 เช่น	 การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดแก้ปัญหา	 การคิด

สร้างสรรค์	จิตวิทยาศาสตร์	ความรับผิดชอบ	การ
ปรับตัวเข้ากับสังคม	ความตระหนักในการบริการ
สังคม

2.2	 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบอ่ืนๆ	 ที่ผนวกการจัดการเรียนรู้แบบบริการ
สังคม	 เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้จริง
ในชั้นเรียน
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