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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1. ศกึษาความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของนกัศกึษา หลงัการใชร้ปู

แบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 2. เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมแบบ PCAR Model กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำานวน 85 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การดำาเนินการวิจัยโดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ดำาเนินการใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนโดยการบรกิารสงัคมแบบ PCAR Model สำารวจความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของนกัศกึษา
หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ 2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคม 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมแบบ PCAR Model สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test dependent

ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนกัศกึษา หลงัการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
โดยการบรกิารสงัคมแบบ PCAR Model โดยรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 นกัศกึษาวชิาชพีครมูพีฤตกิรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู หลัง
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PCAR สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PCAR 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม PCAR Model ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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Abstract
The purpose of the research were to: 1. study pre-service teachers’ social  

responsibility promoted through a developed by Service Learning Instructional Model.  
2. To compare pre-service teachers’ social responsibility pretest posttest by PCAR Model. 
The sample were 85 pre-service teachers register subject Learning Resources and Local 
Wisdom studies. The experiments were conducted by research tools which were the interview  
and questionnaire. The mixed methodology included two major procedures; 1) using of 
a developed service learning Instructional PCAR Model survey the social responsibility of  
pre-service teachers’ after learning through the developed Service Learning Instructional Model 
and 2) compare mean between before and after using service learning Instructional PCAR 
Model . Data were analyzed to find out the mean, standard deviation and t-test dependent.

The results of this research revealed that: 1. the social responsibility of pre-service 
teacher after using service learning Instructional PCAR Model have mean 4.29 behavior of 
pre-service teachers’ social responsibility at the highest level 2. the social responsibility of  
pre-service teacher after using service learning Instructional PCAR Model were higher than 
before using service learning Instructional PCAR Model at the statistical significance level of .05.

Keywords: service learning, PCAR Model, social responsibility

บทนำา 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำาคัญ
และคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูจะต้อง 
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์
ตรง และความรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและ
ทุกสถานท่ี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงต้องตระหนักว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามวัยการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และมี
อิสระในการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์การเรียนรู้ไป
บูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นำาไปใช้ในวิชาชีพครูต่อ
ไปได้อย่างครูมืออาชีพ (กรัณย์พล วิวรรธมงคล,  
2555)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็น
พลเมืองที่ดี สามารถพัฒนานักศึกษาได้โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ซึ่ง
เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การเป็นผู้นำา โดยการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ประสบการณ์จริง เพราะการเรียนการสอนใน
ตำาราไม่สามารถสร้างความเป็นผู้นำาได้ คริสติน 
(Christine, 2011) ได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การบริการสังคมนั้นช่วยให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ 
ความสามารถของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีเจตคติที่หลากหลาย และเกิดเจตคติ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน 
ทีด่ขีึน้ และสแวน (Swan, 2006) ไดเ้สนอแนวคดิ
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคมนั้นต้องเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่
ไดจ้ากการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนออกไปบรกิาร
สงัคม เพือ่กระตุน้ใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการ
จัดกจิกรรมการบรกิารสงัคม สรา้งความรบัผดิชอบ
และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งจะเป็นแรง
ผลักดันให้นักศึกษาเกิดความรักและความผูกพัน 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคม มีองค์ประกอบของรูปแบบ คือ หลักการ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนโดยการบริการสังคม วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอน ระบบ
สังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน 
และผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
บรกิารสงัคม พบวา่ รปูแบบการเรยีนการสอนโดย
การบริการสังคมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เรียก
ว่า “PCAR MODEL” ดังนี้ 1) เตรียมการ (P- 
Preparation) 2) การนำาเสนองานหน้าชั้นเรียน  
(C=Class Presentation) 3) เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติจริง (A-Activity Based Learning) 4) 
สะท้อนความคิด (R-Reflective Thinking)  
ซึ่ ง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นให้
นักศึกษาออกบริการสังคม โดยนักศึกษาเป็น
ผู้กำ าหนดโครงการและกิจกรรมเ พ่ือพัฒนา
สังคมตามความต้องการของชุมชนที่นักศึกษา
อาศัยอยู่  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนการสอนของปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
และชาล ีเจรญิลาภนพรตัน ์(2555) ซึง่ได้ช้ีใหเ้หน็
ถึงปัจจัยความสำาเร็จในการนำาเอาการเรียนการ
สอนโดยการบรกิารสงัคม (Service Learning) ไป
ใช้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้
ลงพืน้ทีส่ำารวจปญัหาและเช่ือมโยงกบัชุมชนซึง่เปน็
ขั้นตอนสำาคัญ ที่จะทำาให้โครงงานมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาวและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ผู้สอนเป็น
เพียงผู้ออกแบบกระบวนการกลุ่มสามารถปรับ
เนื้อหา เพิ่มลดกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่

เกิดขึ้นในสังคมตามเหตุการณ์จริง ทำาให้นักศึกษา
ไมเ่บือ่หนา่ยและสามารถตดิตามกระบวนการกลุม่
ด้วยความกระตือรือร้น ผลสัมฤทธิ์จากโครงงาน
เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการลงมือของนักศึกษา 
สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการ
ดำารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการนำาเอารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นกัศกึษา หลงัการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนโดย
การบริการสังคม 

2. เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนกัศกึษา กอ่นและหลงัการใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนโดยการบรกิารสงัคมแบบ PCAR Model 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดำาเนินการโดยใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้น
ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดำาเนินการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการบริการสังคม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นแบบ “PCAR MODEL” ดังนี้ 1) เตรียมการ 
(P-Preparation) 2) การนำาเสนองานหนา้ชัน้เรยีน 
(C=Class Presentation) 3) เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
จริง (A-Activity Based Learning) 4) สะท้อน
ความคิด (R-Reflective Thinking) โดยใช้หลัก
การของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาออกบริการ
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สังคม โดยนักศึกษาเป็นผู้กำาหนดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามความต้องการของ
ชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่แล้วสำารวจความรับผิด
ชอบต่อสังคมของนักศึกษาหลังการเรียนการสอน
รายวิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความรับผิด
ชอบตอ่สงัคมของนกัศกึษากอ่นและหลงัการใชร้ปู
แบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมแบบ 
PCAR Model โดยใช้สถิติ t-test Dependent

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการบริการสังคมแบบ PCAR 
Model โดยการสำารวจความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนในรายวิชา
แหลง่การเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และเปรยีบ
เทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
ของนักศึกษาก่อนการใช้รูปแบบฯ และหลังการใช้ 
รูปแบบ โดยใช้สถิติ t-test ดังตาราง 1และ 2

ต�ร�ง 1 แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
บริการสังคมแบบ PCAR Model

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม S ก�รแปลผล

1. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 4.29 0.553 มากที่สุด

2. ข้าพเจ้ามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 4.36 0.574 มากที่สุด

3. ข้าพเจ้าประพฤติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคมด้วยความเต็มใจ 4.52 0.569 มากที่สุด

4. ข้าพเจ้าทำางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเสมอ 4.26 0.675 มากที่สุด

5. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการทำางาน 4.35 0.592 มากที่สุด

6. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 4.20 0.687 มาก

7. ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมด้วยความเต็มใจ 4.48 0.590 มากที่สุด

8. ข้าพเจ้าไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลาปฏิบัติงาน 4.16 0.633 มาก

9. ข้าพเจ้ายอมรับบทบาทหน้าที่ของผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ 4.31 0.578 มากที่สุด

10. ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสังคม 4.09 0.590 มาก

11. ข้าพเจ้าสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.48 0.666 มากที่สุด

12. ข้าพเจ้ามีความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น 4.64 0.553 มากที่สุด

13. ข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนในการแก้ปัญหาได้ 4.14 0.620 มาก

14. ข้าพเจ้ามีการวางแผนในการทำากิจกรรมอย่างชัดเจน 3.96 0.663 มาก

15. ข้าพเจ้ามีความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 4.64 0.531 มากที่สุด

16. ข้าพเจ้าสามารถปรับวิถีชีวิตตามความขัดแย้งทางสังคมได้ 4.06 0.696 มาก

17. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 4.29 0.594 มากที่สุด
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จากตาราง 1 พบว่าพฤติกรรมความรับ
ผิดชอบต่อสังคมหลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการบริการสังคมแบบ PCAR Model 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
พฤติกรรมชว่ยเหลอืชุมชนทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มใน
การพฒันา มีความเคารพตอ่สทิธขิองผูอ้ืน่ มคีวาม
เคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย์ของผูอ้ืน่ มคีวาม

ภาคภูมิใจที่จะได้ทำาประโยชน์ให้กับสังคมและ
ชุมชน และคิดว่าการช่วยเหลือชุมชนทุกคนต้องมี
สว่นรว่มในการพฒันา อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุตาราง 
2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับ
ผิดชอบต่อสังคม ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูป
แบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมแบบ 
PCAR Model

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม S ก�รแปลผล

18. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมของชุมชน 4.31 0.578 มากที่สุด

19. ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มที่แตกต่างกัน 4.32 0.658 มากที่สุด

20. แม้ในบางครั้งต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการช่วยเหลือผู้อื่น  
แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจ

4.28 0.610 มากที่สุด

21. ข้าพเจ้ายอมสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะไม่ได้รับการร้องขอ 4.15 0.523 มาก

22. เมื่อเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ข้าพเจ้าจะรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่รีรอ 3.73 0.697 มาก

23. ข้าพเจ้ายินดีซื้อของใช้จำาเป็นเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

4.12 0.586 มาก

24. เมื่อมีการแบ่งหน้าที่การทำางานในกลุ่ม ข้าพเจ้าไม่เคยเกี่ยงงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย

4.24 0.570 มากที่สุด

25. หากมีปัญหาในการทำางานร่วมกัน ข้าพเจ้าจะพิจารณาผลการทำางาน 
ของข้าพเจ้าก่อน

4.24 0.717 มากที่สุด

26. ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมพัฒนาทางสังคมอย่างเต็มที่ 4.36 0.614 มากที่สุด

27. ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่สมัครใจที่จะมีส่วนร่วมในการบริการสังคม 
หรือชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่

4.31 0.598 มากที่สุด

28. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะได้ทำาประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน 4.62 0.508 มากที่สุด

29. ข้าพเจ้าคิดว่าการช่วยเหลือชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.72 0.453 มากที่สุด

30. ข้าพเจ้าเป็นกำาลังสำาคัญในการทำากิจกรรมการบริการสังคม 4.13 0.651 มาก

เฉลี่ยรวม 4.29 0.231 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 1 แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา (ต่อ)
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จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนักศกึษาหลงั
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคมแบบ PCAR Model สูงกว่าก่อนการใช้ 
รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ความรับผิดชอบต่อสังคมหลังการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ซึ่งนักศึกษามี
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยพฤติกรรมช่วยเหลือชุมชนทุกคน
ตอ้งมสีว่นรว่มในการพัฒนา มคีวามเคารพต่อสทิธิ
ของผู้อืน่ มีความเคารพในศกัด์ิศรคีวามเปน็มนษุย์
ของผู้อื่น มีความภาคภูมิใจที่จะได้ทำาประโยชน์ให้
กับสงัคมและชมุชน และคดิวา่การช่วยเหลอืชุมชน
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา อยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ จากขอ้มูลดังกลา่วทำาใหเ้หน็วา่นกัศกึษา
เกิดปฏิสัมพันธ์และสิ่งสำาคัญอีกประการคือการ
ทำาให้เกิดการบูรณาการความรู้ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริง 
การมองปญัหาแบบรอบดา้นและการคิดอยา่งเปน็
ระบบ การประเมนิผลสำาเรจ็และการสรปุบทเรยีน
สามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาที่แท้จริง
ของรายวิชา ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกระบวนการ
กลุ่มสามารถปรับเนื้อหา เพิ่มลดกิจกรรม เพื่อให้
เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตามเหตุการณ์
จริง ทำาให้นักศึกษาไม่เบื่อหน่ายและสามารถ
ติดตามกระบวนการกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น 

ผลสัมฤทธิ์จากโครงงานเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจาก
การลงมือของนักศึกษา สร้างความภาคภูมิใจและ
แรงบันดาลใจในการดำารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สอดคล้องกับ คริสติน (Christine, 2011) 
ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของการเรียนการสอนโดย
การบริการสังคมนั้นช่วยให้นักศึกษาเกิดการ 
รับรู้ความสามารถของตนเอง เกิดความรับผิด
ชอบต่อสังคม มีเจตคติที่หลากหลายเกี่ยวกับการ
ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนและเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของเทอรรี่ (Terry, 2008) ที่พบว่า การเรียน
การสอนโดยการบรกิารสงัคมชว่ยสง่เสรมิความคดิ
สร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

การเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการบริการสังคมสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแบบ PCAR Model สามารถ
นำาไปใช้พัฒนาให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี โดย
ชุมชนมีบทบาทในการให้ความรู้และมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนการสอน (ปารชิาต ิประเสรฐิสงัข ์ 
ประสาท เนืองเฉลิม และเฉลย ภูมิพันธ์, 2556) 
กล่าวคือ ผู้นำาหรือตัวแทนชุมชนที่นักศึกษาเลือก
ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้มีส่วนให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ ในขณะเดียวกัน
นักศึกษาก็มีส่วนช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหา
ตามที่ชุมชนต้องการและนักศึกษามีความรู้ความ

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม n s df t p

ก่อนการใช้รูปแบบฯ 85 3.72 0.181
84 22.686* 0.000

หลังการใช้รูปแบบฯ 85 4.30 0.231

*นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สามารถ ซึง่ไดจ้ากการค้นควา้แหลง่การเรยีนรูผ้า่น
ทางเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งการ
เรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง ทำาให้ทั้งชุมชนและนักศึกษาเกิด
ความตระหนักในบทบาทของตนเองที่มีต่อสังคม
และหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของตน สอดคลอ้งกบั
ขัน้ตอนการเรยีนการสอนโดยการบริการสงัคมตาม
หลกัสตูรเพือ่สรา้งความเปน็พลเมอืงทีดี่ ของเฮอร์
วาน และเฮลมส์ (Hervani and Helms, 2004) 
ตลอดจนทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ทีม่อียูใ่นชมุชน ซึง่ทำาใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูผ้า่น
ประสบการณจ์รงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบรนส์
และแรนเดลล์ (Brandes and Randall, 2011) 
ฟิลลิปส์ (Phillips, 2011) และโทซาโด (Tosado, 
2011) ที่พบว่า การเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคมสามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการ
เรียนรู้ จะเห็นได้ว่า การดำาเนินการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม มี
การดำาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐานเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน นอกจากนั้นรูปแบบการเรียน
การสอนยังได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ทำาให้รูปแบบการเรียนการสอนได้รับการยอมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
พฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัศกึษาตาม
บทบาทหนา้ทีข่องพลเมอืงทีด่ไีด ้ซึง่การพฒันารปู
แบบการเรียนการสอนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
จอยส์ และคนอื่นๆ (Joyce and other, 2009) 

ข้อเสนอแนะ
การทำากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาแต่ละ

กลุ่มมีโครงการหรือกิจกรรมแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในขั้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนักศึกษาจึงต้องมีการ
วางแผนงานในการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ร่วมกันกับผู้สอน และชุมชน ดังนั้นเวลาในการทำา
กิจกรรมส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงเวลา
วันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษากับชุมชนและยังช่วยพัฒนาการ
ทำากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาด้วย

นักศึกษาได้รับความรู้และมีความรับผิด
ชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นใน
การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปควรมีกิจกรรม
การประกวดผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นขวัญ
และกำาลังใจให้กับนักศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ผูบ้รหิารควร
เน้นเรื่องการนำาความรู้ทางวิชาการไปบูรณาการ
กับเนื้อหารายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นภาค
ปฏิบัติทุกรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาทุกสาขา ได้นำาความรู้จากการเรียนใน
ชั้นเรียนไปบริการชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการบรกิารสงัคมเปน็รปูแบบการเรยีน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งสามารถพัฒนาคุณ
ลักษณะอื่นๆ ของนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี
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