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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน การพัฒนาประเทศนับเปนสิ่งสําคัญที่คนไทยทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบ ดัง
กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ พระทีน่ ั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ความวา “...บานเมืองของเราเปนปกแผน มั่นคง มีอิสรภาพ และความรมเย็น เปนปกติสุขสืบมา
ชานาน เพราะมีความยึดมั่นในชาติและตางรวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญกรณียกิจตางๆตามหนาที่
ใหสอดคลองและเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชนสวนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะไดตระหนักใน
ขอนี้ใหมาก โดยเฉพาะสภาวการณในระยะปจจุบันนี้ อาจจะกลาวไดวา หากคนไทยเราประพฤติตน
ประพฤติ หรือปฏิบัติงานโดยขาดจิตสํานึกในประโยชนรวมกันของชาติแลว ก็จะเปนอันตรายอยางยิ่ง
แกความมัน่ คงของชาติ…” (มติชน, 2548)
นอกจากนี้ ผลของประชุมระดับโลก (Earth summit) ครั้งที่ 1 ณ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศ
บลาซิล ป ค.ศ.1992 ทําใหประเทศตางๆทั่วโลกเริ่มตื่นตัวเรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน" หรือ
“Sustainable Development" ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกระแสความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ โดยองคกรธุรกิจจะตองใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมและประเด็นทางดานสังคมควบคูกันไป ไมใช
มุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว อีกทั้ง ป ค.ศ.2004 องคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) จัดทํา
ขอเสนอการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหมีมาตรฐาน
เกี่ยวกับกระบวนการ รูปแบบ และระบบการจัดการ ใชเปนมาตรฐานสากลภายใตมาตรฐานใหม
ของการคาระหวางประเทศที่เรียกวา “ISO 26000” ซึ่งมีผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอการคาระหวางประเทศและการนํามาใชปฏิบัติในองคกรที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจทัว่ โลก (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548)
หลายองคกรนําหลักการ "Corporate Social Responsibility: CSR " หรือ "ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ" มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งกระแสโลกเรื่อง CSR นี้ เริ่มเขมขนจริงจัง
และรุนแรงขึ้น เมื่อองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ
ซึ่งมีการแกไขครั้งใหญ และนําเรื่อง CSR รวมไวดวย แนวปฏิบัตินี้ไดเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติมี
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CSR และใหบรรษัทขามชาติทําการติดตอคาขายกับคูค าทั่วโลกเฉพาะทีม่ ี CSR เทานัน้ (ศิริชัย
สาครรัตนกุล, 2548) การผลักดันแนวคิด CSR ใหเกิดการพัฒนานัน้ ตองมี 4 วงลอ คือ (1) การมี
จิตสํานึก ดานความรับผิดชอบตอสังคมและธุรกิจ (2) การคนหายุทธศาสตรการทํางาน เพื่อให
เกิดผลอยางกวางขวาง (3) ระบบการจัดการที่มีคนและเงินอยางเขมแข็ง และ (4) การเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง คิดใหมทําใหมใหดีขึ้น เกิดเปนวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกิดความ
รวมมือในรูปพันธมิตร ทําสิง่ ที่ดี มีจริยธรรม เพือ่ ใหสงั คมเจริญรุงเรืองอยางมีความสุข (เกษม วัฒนชัย,
2548: 56) หลายบริษัทเริ่มไมใหความสําคัญกับการเรงผลิตสินคาเพื่อใหไดปริมาณมาก การทํากําไร
เขาบริษัท หรือการเสริมสรางฐานการเงินของบริษัทใหแข็งแกรงอีกตอไป ทางตรงกันขาม กลับหัน
มาเนนดําเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น การทําธุรกิจจึงตองตั้งมัน่ อยูใ น
หลัก CSR หรือการมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งกลไกการขับเคลื่อน CSR มาจากหลายสวน
ดวยกัน เชน การเรียกรองของผูบริโภคตอองคกรใหรับผิดชอบตอสังคม แรงกดดันจากผูถือหุน และ
ภาวะการแขงขันของตลาด ดังนั้น การมีความรับผิดชอบตอสังคมถือเปนความจําเปนของธุรกิจ
ทุกระดับไมใชแคบริษัทใหญๆเทานั้น หลายบริษัทชัน้ นําของโลก เชน บริษัทโซนี่ จํากัด หรือ บริษัท
โตชิบา จํากัด เขารวมกระบวนการสนับสนุนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ดวยการ
สั่งซื้อชิ้นสวนตลอดจนวัตถุดิบที่มีกระบวนการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงไมมีคูคาใด
อยากเสีย่ งเผชิญปญหา เชน การคว่ําบาตรไมซื้อสินคาของบริษัทจากกลุมลูกคาทีไ่ มพอใจรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม (กนกนภา เพิ่มบุญพา, 2548: 2)
บางบริษทั เชน เดอะบอดี้ชอป เริ่มการมีความรับผิดชอบตอสังคมจากการไมใชสัตวเพื่อทดลอง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายใหความสําคัญกับสิง่ แวดลอมและสังคม โดยเริ่ม
จากนโยบายของผูบริหารและคุณภาพของพนักงานในการใหความสําคัญกับลูกคา ผูถือหุน และ
นักลงทุน รวมทั้งคืนกําไรใหสังคม สรางความเชื่อมัน่ ตอชุมชน เปนการสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสราง ไมใชบริจาคเงินหลักลานบาทเพื่อจัดฉาก (ผูจัดการ
รายสัปดาห, 2548) บริษัท สตารบัคส (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งโครงการคํามั่นสัญญาตอ
แหลงเพาะปลูก (Commitment to Origins) ขึ้นเปนครัง้ แรกในเอเชีย เพื่อชวยเหลือและสนับสนุน
ชาวไรกาแฟและชุมชนดวยการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาทีเ่ ปนธรรม รวมถึงการชวยชุมชนอนุรักษดิน
และน้ํา เนื่องจากเปนกาแฟอินทรีย (Organic Coffee) ไมใชสารเคมีในการบํารุงพันธุ (อรรถสิทธิ์
เหมือนมาตย, 2547)
นักธุรกิจบางสวนยังคงเพิกเฉยตอความเดือดรอนของสังคมดังกลาว และถือวาไมใชหนาที่
ของนักธุรกิจ เพราะหนาที่หลักของธุรกิจ คือ การผลิตสินคาและการขายสินคาหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคมโดยมุงหวังผลกําไร เนื่องจากการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงใน
การขาดทุน และตองดําเนินการหาผลประโยชนตอบแทนผูท ี่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจให
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มากที่สุด (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544) หลายคนมองภาพองคกรธุรกิจวาดําเนินงานเพื่อแสวงหา
กําไรเทานัน้ แตความเปนจริงแลว การประกอบธุรกิจมีวตั ถุประสงคสําคัญ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน,
2548: 13-14) ดังตอไปนี้
1. ความอยูรอด (Survival) เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ไมใช
ดําเนินงานและปดในชวงระยะเวลาขามคืน
2. การเจริญเติบโต (Growth) โดยการขยายกิจการใหครอบคลุมในอุตสาหกรรมตางๆ หรือ
มุงเนนความชํานาญและความมัน่ คงในอุตสาหกรรมของตน
3. การทํา กําไร (Profit) เปน วัตถุป ระสงคเ บื้อ งตน ของการประกอบธุรกิ จ และเปน
ผลตอบแทนทีผ่ ูประกอบการและนักลงทุนตางใฝหา โดยทํากําไรในจุดที่เหมาะสม (Optimal Profit)
มุงเนนการอยูร อดและเติบโตอยางยัง่ ยืน
4. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ธุรกิจเปนระบบยอยที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม โดยใชทรัพยากรการดําเนินงานจากสังคม ทัง้ ที่ดนิ แรงงาน ความรู ทรัพยากรตางๆ และ
ธุรกิจตองขายสินคาหรือบริการแกสังคม จึงเปนหนาที่ของเจาของและผูบริหารธุรกิจที่ตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ไมเพียงแตการเสียภาษีใหทอ งถิ่นและรัฐบาลเทานัน้ แตตองดําเนินการ
อยางตรงไปตรงมา โปรงใส ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ไมเอารัดเอาเปรียบตอลูกคา ไมเอา
เปรียบพนักงาน และควรดําเนินงานอยางรับผิดชอบและมีจริยธรรม
ปจจุบันนักธุรกิจไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นกวาแตกอน แตความรับผิดชอบ
ที่แสดงออกมานี้ อาจเปนผลทางจริยธรรมหรือเหตุผลทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง
พรอมกันก็ได การมีความรับผิดชอบตอสังคมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางจริยธรรม คือ การมี
ความรับผิดชอบตอสังคมเพราะเห็นวาการทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนสิง่ ทีถ่ ูกตอง
ดีงามและควรกระทํา แมบางครั้งอาจทําใหธุรกิจไดกําไรนอยลงบางก็ตาม สวนการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมอันเนือ่ งมาจากแรงจูงใจทางธุรกิจ เกิดจากการมองหาผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทใน
ระยะยาว เพราะรูวาการทีบ่ ริษัทจะแสวงหากําไรไดมาก บริษทั จําเปนตองมีภาพพจนที่ดีในสายตา
สังคม มิฉะนัน้ อาจถูกตอตานจากสังคม ทําใหไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ (พรนพ
พุกกะพันธุ, 2544: 71-72)
ตามแนวการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4
มาตรา 28 ทีก่ ลาววา “สาระของหลักสูตร ทัง้ ที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ
สมดุล ทัง้ ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม” รวมถึง
เหตุผลขางตน สถาบันการศึกษาที่ดําเนินการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจสมควรสอดแทรก
ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไวในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการ
ดําเนินธุรกิจบนรากฐานแหงความถูกตอง สามารถทําไดโดยการปลูกฝงหนาที่ความรับผิดชอบสาธารณะ
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ใหแกนกั ศึกษาทุกคน ซึ่งความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility) เปนการรวมแนวคิด
เกี่ยวกับการเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมอยางประชาธิปไตย และการมี
ความรับผิดชอบตอสังคม (Constitutional Rights Foundation, 2000) โดยการสงเสริมความรับผิดชอบ
สาธารณะจะชวยพัฒนาดานการรับรูประเด็นปญหาตางๆ และกระตุนใหมีความคิดสรางสรรคที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมีสวนรวมอยางมีความหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของพลเมือง (ทีมวิชาการ รปม.20, 2547) กอใหเกิดคุณลักษณะของคนไทยทีพ่ ึงประสงคตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติในเรื่องการมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก วา ตองมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในความเปนไทย ภาคภูมิใจ
รักแผนดินไทย และปฏิบัตติ นตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชน
และสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548)
สมาคมวิทยาลัยชุมชนแหงสหรัฐอเมริกา (American Association of Community
College, AACC) เชื่อวา การเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning) สามารถสงเสริมความรับผิดชอบ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการจัดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมโดยตรงกับชุมชน
เพื่อสนองความตองการของชุมชนขณะเรียนรู
และทําใหนกั ศึกษาเขาใจความหมายของหนาที่
ความรับผิดชอบสาธารณะไดเปนอยางดี การเรียนรูเชิงบริการเปนการบูรณาการการบริการชุมชน
และความรูที่ไดจากชัน้ เรียนเขาดวยกัน โดยเนนการคิดวิเคราะห การไตรตรอง รวมถึงความรับผิด
ตอตนเองและสังคมดวย ดังนัน้ สมาคมจึงไดพัฒนาโครงการการเรียนรูเชิงบริการชาติ (National
Service Learning Project) ขึ้นในป 1994 เพื่อบูรณาการการเรียนรูเชิงบริการกับการเรียนรูใ น
วิทยาลัยชุมชนตางๆ โดยผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบสาธารณะ ซึ่งเปนประเด็นที่
เริ่มจะลางเลือนจากแนวคิดเริ่มแรกของการเรียนรูเชิงบริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงคของโครงการเปนไป
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในฐานะของพลเมืองและการมีความรับผิดชอบสาธารณะ โดยผาน
การเรียนรูเชิงบริการ (Gottieb, K. and Robinson, G., 2002) สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ผนวกทฤษฎีกบั ประสบการณ และความคิดกับการกระทําเขาดวยกัน ทําใหมองเห็นความสัมพันธของ
วิชาการกับโลกแหงความเปนจริง ผูเรียนเกิดการปฏิบัติจริงซึ่งเปนการเพิ่มทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ทางวิชาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมกับสังคม (Cooper, M., 1996)
ในประเทศไทย กิจกรรมลักษณะนี้มีปรากฏอยูบาง เพราะระบบการศึกษาไทยให
ความสําคัญในเรื่องของการรับใชสังคม ตั้งแตระดับประถมศึกษา เชน กิจกรรมลูกเสือ จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึง่ ปรากฏในงานกิจการนักศึกษา โดยแตกแขนงออกเปนกิจกรรมยอยในรูปแบบ
ของชมรม เชน กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ ทั้งหมดนีเ้ ปนกิจกรรมหลักเพื่อปลูกฝงคุณธรรมความดี
งาม และจิตสํานึกของการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม โดยยังไมมกี ารนํามาเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนในบทเรียนวิชาใดวิชาหนึง่ มากนัก และอาจยังไมมอี งคกรที่รับผิดชอบสนับสนุน
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เรื่องนี้โดยตรง ถาจะมีการจัดทําขึ้นอยางจริงจังและเปนระบบก็นา จะเปนการดี โดยอาจหลอหลอม
รวมวิชาหนาทีพ่ ลเมือง ศีลธรรมเขาในทุกๆวิชาดวย ก็จะเปนเรื่องทีม่ ีคุณคายิ่ง (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
และคณะ, 2544)
สถาบันอุดมศึกษาบางแหง เชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดมีการกําหนดวิชา BG 1403
Business and Professional Ethics Seminar เปนวิชาบังคับ ไมมีหนวยกิต ที่นกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคนตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อใหทบทวนคําสอนตามหลักศาสนาปรัชญาและการปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดี
(Assumption University, 2005) ทั้งนี้ ปลายป พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเริ่มกําหนดใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ทุกคนทํากิจกรรมในการเรียนรูเ ชิงบริการ โดยนําความรูที่เรียนมาจากสาขาที่ตนศึกษาไป
บริการประชาชน เชน นักศึกษาคณะศิลปะศาสตรสอนวิชาภาษาอังกฤษแกเด็กนักเรียน นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจสอนวิชาการประกอบอาชีพเบื้องตนแกนักโทษในเรือนจํา ซึ่งทําใหนักศึกษาเขาใจ
ในเนื้อหาที่ตนเรียนมามากขึ้น เปนการเปลี่ยนแนวคิดการเรียนรูจากเดิม คือ การบริการชุมชนสู
การเรียนรูเชิงบริการ (ชาญ มายอด, 2548) นอกจากนี้ โรงเรียนนายรอยตํารวจ สังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางอีกแหง ที่กําหนดใหมหี ลักสูตรการฝกรับใชประชาชน
ในชนบทดวยการใหนักเรียนชั้นปที่ 2 ไปทํางานรับใชประชาชนในชนบทในฐานะเปนลูกของพอแม
สมมติเปนเวลา 15 วัน ตามปรัชญาและวัตถุประสงคของสถาบันที่จะหลอหลอมจิตใจ อุปนิสัย
และเสริมสรางบุคลิกภาพ ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนนายรอยตํารวจ ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรม
ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความสํานึกในหนาที่ และการบริการประชาชน เพื่อเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ, 2544)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน บงชี้ใหเห็นวา ในปจจุบันไดเกิดธุรกิจมากมายที่
มุงการแขงขันกันและหวังผลกําไรเปนสําคัญ จึงกอใหเกิดการดําเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ
สาธารณะที่มตี อสังคม ดังนัน้ ผูวิจยั จึงมุง ทําการวิจัยดวยเหตุผลทีว่ า การสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของการประกอบกิจการธุรกิจเปนสิง่ สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและความเปนพลเมือง
ดีใหแกสังคมได ซึง่ วิธีการหนึง่ ที่เหมาะสมตอการปลูกฝงความเปนนักธุรกิจที่มคี วามรับผิดชอบ
สาธารณะที่ดี คือ การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูเชิงบริการ และบรรจุไวในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ทัง้ นี้จะเปนการสรางระบบการเรียนรูทสี่ งผลใหนักศึกษาไดนาํ ความรูมาสูการปฏิบัติ
จริงโดยผานการเรียนรูจากบริการสังคม เกิดเปนพัฒนาการของผูมีจิตสํานึกตอการเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติ
เปนผลใหบัณฑิตที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจสามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการดําเนินงานในองคกร ตลอดจนมีสํานึกที่ดีในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. วิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ควรไดรับการปลูกฝงสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
2. วิ เ คราะห การเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
3. พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีขอบเขต ดังนี้
1. วิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจโดยเก็บขอมูลจากผูดําเนินการทาง
ธุรกิจของบริษทั ผูประกอบการธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
2. วิเคราะหการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะโดยเก็บขอมูล
จากอาจารยทปี่ รึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก SIFE Thailand ซึ่งเปนองคกรที่สนับสนุนให
นิสิตนักศึกษาถายทอดความรูในการประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณในชุมชนของตนเองผานการ
ทําโครงการศึกษาเพื่อรับประสบการณจริง (SIFE, 2006)
3. ตรวจสอบระบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้น โดยทดลองสอนกับนักศึกษา ชั้นปที่ 3
ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจซึ่งมีหนาที่หลักในการรับความเสี่ยงภัยที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเปนธุรกิจที่สรางความมัน่ คงพืน้ ฐานใหแก บุคคล ครอบครัว
และองคกรธุรกิจตางๆ ซึ่งธุรกิจประกันภัยจําเปนตองดําเนินกิจการดวยจิตสํานึกที่จะบริการ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติอยางจริงใจ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ระบบการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธกี ารเชิงระบบที่มีองคประกอบ
ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ ใหมคี วามสัมพันธกนั อยางมีระบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

7
การเรียนรูเชิงบริการ หมายถึง การบูรณาการการเรียนรูในชัน้ เรียนกับการบริการสังคม
เขาดวยกัน โดยนักศึกษาเรียนรูจากการทํากิจกรรมที่ตรงตอความตองการของสังคม เปนการเรียนรู
จากสถานการณจริง ทําใหผูเรียนจะเขาใจปญหาและสาเหตุที่ขึ้น สามารถเรียนรูวิธีการแกไข
ทําใหเกิดองคความรูใหม รวมถึงการเกิดความรับผิดชอบสาธารณะ
ศูนยการเรียนรูเชิงบริการ หมายถึง หนวยงานของสถาบันการศึกษาซึ่งมีหนาทีส่ นับสนุน
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการโดยเปนผูประสานงานระหวางผูสอน ผูเรียน และชุมชน เพื่อให
เกิดการเรียนรูเ ชิงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หมายถึง ผูเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีสาขาการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การประกันภัย
คอมพิวเตอรธรุ กิจ การทองเที่ยวและการบริการ การจัดการโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรม การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ธุรกิจระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และการประเมินทรัพยสนิ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หมายถึง การดําเนินงานขององคกรธุรกิจ
โดยยึดหลักจริยธรรม เพือ่ ใหผูทเี่ กีย่ วของทุกฝายเกิดผลประโยชนสงู สุด โดยไมดาํ เนินการใดๆที่สง
ผลกระทบในทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ความรับผิดชอบสาธารณะ หมายถึง ความรับผิดชอบของพลเมืองจากสามัญสํานึกดวย
การมีทัศนคติที่ดีในการดํารงตนอยูในสังคม กอใหเกิดแรงจูงใจในการกระทํา และความรับผิดชอบที่
จะตองมีสวนรวมในสังคม จนเกิดเปนพฤติกรรม และรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ ของสังคมที่มหี นาที่
ตองกระทําเพือ่ ประโยชนตอสวนรวมในฐานะพลเมืองของสังคมนั้น
การศึกษาเพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
โดยเริ่มจากการเขาใจ สนใจ และเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม เปนผูมีความรับผิดชอบและเปน
พลเมืองที่ดีตอ สังคม
ทักษะทางวิชาการ หมายถึง ทักษะในการฟง พูด อาน เขียน และคิด ซึ่งนํามาใชในการ
แสวงหาความรู รวมถึงการนําความรูมาใชในการสรางองคความรูใหม การวิเคราะห และการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ทั ก ษะทางวิช าชี พ หมายถึง ความชํา นาญทางด า นวิช าชีพ ความเตรี ย มพรอมใน
การประกอบวิชาชีพ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทักษะการดํารงชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการประสบผลสําเร็จ การมีปฏิสัมพันธ
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และการเขาใจความแตกตางดานภูมหิ ลังของแตละบุคคล
การมีสวนรวมของสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือการทําตางๆที่มีผลของสังคม โดยเนน
การชวยเหลือและแกปญหาใหกับสังคม
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility)
1. ความหมาย (Weeks, D.C., 1998; Self, J., 2005)
2. องค ป ระกอบของความรับผิดชอบสาธารณะ (Constitutional Rights Foundation, 2000)
2.1 การเปนพลเมืองระบอบประชาธิปไตย (Citizenship for democracy)
2.2 การมีสวนรวมอยางประชาธิปไตย (Participatory Democracy)
2.3 การมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
2. ทักษะที่สงเสริมความรับผิดชอบสาธารณะ (Gottlieb, K., and Robinson, G., 2002)
2.1 ทักษะทางสติปญญา (Intellectual Skills) 2.2 ทักษะการมีสวนรวม (Participatory Skil s)
2.3 ทักษะการวิจัย (Research Skills)
2.4 ทักษะการโนมนาว (Persuasion Skills)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)
1. ความหมาย (World Business Council for Sustainable Development, 2002)
2. องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (World Bank, 2005)
2.1 สิ่งแวดลอม
2.2 แรงงาน
2.3 สิทธิมนุษยชน
2.4 การมีสวนรวมกับชุมชน 2.5 มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 2.6 การตลาด
2.7 การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 2.8 สุขอนามัย
2.9 การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา
2.10 การบรรเทาสาธารณภัย
3. แนวทางปฏิบัติใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2548)
3.1 การปฏิบัติภายในองคกร 3.2 การปฏิบัติภายนอกองคกร
3.3 ความนาเชื่อถือ
3.4 การอบรมบุคลากร
จิตสํานึก (Consciousness)
1. ความหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; Koffka, K. 1978)
2. องคประกอบของจิตสํานึก(วิเชียร แพทยาคม, หลวง ,2505; ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531)
2.1 การรู (Cognitive)
2.2 ความรูสึกทางจิตใจ (Affective)
2.3 พฤติกรรมหรือการกระทํา (Psychomotor)
3. กระบวนการสรางจิตสํานึก (Freire, P., 1976)
3.1 การเสนอสถานการณ (Codification)
3.2 การแปลสถานการณ (Decoding)

ระบบการเรียนการสอน
1. ความหมาย (กิดานันท มะลิทอง, 2543)
2. องคประกอบ (Glaser, R.D. 1962)
2.1 จุดประสงคของการเรียนการสอน
2.2 การประเมินสถานะผูเรียนกอนสอน
2.3 การจัดกระบวนการเรียนการสอน
2.4 การประเมินผล
2.5 ขอมูลปอนกลับ
3. ขั้นตอน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2531)
3.1 การวิเคราะห 3.2 การออกแบบ
3.3 การพัฒนา 3.4 การนําไปใช
3.5 การประเมินผล

ระบบการเรียนรูเชิงบริการ
เพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะ
(ดูรายละเอียดในหนาตอไป)

การเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning)
1. ความหมาย (Jacoby, B., 1996; Bowen, G.A., 2005; Weigert, K.M., 1998)
2. ลักษณะของการเรียนรูเชิงบริการ (Eyler, J. and Giles, D.E., 1999)
2.1 การเรียนรูจากประสบการณ 2.2 การมีทัศนะที่เชื่อมโยงของการเรียนรู
2.3 การแกปญหาของสังคม
2.4 การศึกษาความเปนพลเมือง
3. รูปแบบการเรียนรูเชิงบริการ (Heffernan K., 2001)
3.1 การเรียนรูอยางแทจริง (Pure Service-learning)
3.2 การเรียนรูที่ใชสาขาวิชาเปนฐาน (Discipline-Based Service-Learning)
3.3 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Service-Learning)
3.4 หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Capstone Course)
3.5 การฝกงานบริการ (Service Internship)
3.6 การลงปฏิบัติงานในชุมชน (Undergraduate-Community Based Action)
4. ขั้นตอนการเรียนรูเชิงบริการ PARE Model (The Center of Community
Service, 2001; Troppe, M. and Owen, J., 2002)
4.1 การเตรียมตัว (Preparation)
4.2 การปฏิบัติการ (Action)
4.3 การสะทอนกลับ (Reflection)
4.4 การประเมินคา (Evaluation)
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การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย (Character Education)
1. ความหมาย (Vessels, G. and Boyd, S., 1998; Ida, A. and Rose, J., 2003)
2. แนวทางการพัฒนาลักษณะนิสัย (Lickona, T., Schaps, E. and Lewis, C., 2003)
2.1 นิยามความหมายใหชัดเจน
2.2 สงเสริมคุณคาทางจริยธรรม
2.3 ใชวิธีการอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2.4 สรางบรรยากาศภายในสถาบัน
2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาลักษณะนิสัย
2.6 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนับสนุนการพัฒนาลักษณะนิสยั
2.7 กระตุนใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงจากภายในตัวของผูเรียน
2.8 สรางความรวมมือระหวางอาจารยและเจาหนาที่ภายในสถาบัน
2.9 สงเสริมภาวะผูนําของการมีคุณธรรมใหแกผูเรียน อาจารย และเจาหนาที่
2.10 ผูปกครองและชุมชนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาลักษณะนิสัย
2.11 ประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัย
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ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ปจจัยนําเขา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
2. ผูสอน
3. ผูเรียน
4. สถาบันการศึกษา
5. ชุมชนที่มีสวนรวม

กระบวนการ
กระบวนการเรียนรูเชิงบริการ
หลักการ
การเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential learning) โดย
บูรณาการการเรียนรูในหองเรียนกับการบริการสังคม
วัตถุประสงค
1. พัฒนาการเรียนรูโดยมีสวนรวมในการบริการ
2. สงเสริมหนาที่ความรับผิดชอบสาธารณะ
กระบวนการ
1. การเตรียมตัว (Preparation)
1.1 ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียนรู
1.2 กําหนดชุมชนที่รวมทํากิจกรรม
1.3 ศึกษาความตองการ ปญหา หรือประเด็นที่สนใจ
1.4 เลือกโครงการที่จะทํา
1.5 วางแผนโครงการบริการ
2. การดําเนินการ (Action)
2.1 ปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการ 2.2 ชวยเหลือกิจกรรมใหลลุ วง
2.3 สนับสนุนและประสานกิจกรรมทางสังคม
3. ผลสะทอนกลับ (Reflection)
3.1 สะทอนประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากกิจกรรม
3.2 ขยายประสบการณใหกวางขึ้น
3.3 ประสบการณมีผลตอชีวิต/อนาคตของผูเรียนอยางไร
4. การประเมินผล (Evaluation)
4.1 ประเมินการเรียนรูของผูเรียน 4.2 ประเมินโครงการบริการ
4.3 ประเมินความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้นของผูเรียน

ศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
ภารกิจ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยใหนักศึกษาไดพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม กอปรดวยจริยธรรม
วิชาชีพ เปนผูมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางการจัดโครงการเรียนรูเชิงบริการ
1. เริ่มที่รายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนโครงการนํารอง
2. หาบุคคลที่เปนแกนสําคัญ
3. หาความชวยเหลือ
4. พิจารณาชุมชนที่จะทํากิจกรรม
5. ประชาสัมพันธใหผูเรียนทราบ
6. ดําเนินโครงการ
7. สรางเพื่อนรวมงานในหนวยงานชุมชน
8. ตรวจสอบขั้นตอนดําเนินโครงการ
9. ประเมินผลและติดตามผล
10. ใหขอมูลยอนกลับและปรับปรุง

ผลลัพธ
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
- การรับรู
- การมีสวนรวม
- ความรับผิดชอบ
- การเกิดพฤติกรรม
2. ทักษะทางวิชาการ
- ความเขาใจในเนื้อหา
- การนํามาประยุกตใช
3. ทักษะทางวิชาชีพ
- ความชํานาญ
- ความเตรียมพรอม
4. ทักษะในการดํารงชีวิต
- การประสบผลสําเร็จ
- การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น

ขอมูลปอนกลับ
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1. ผลการเรียนรูทางวิชาการ
2. ผลการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
3. ผลการดําเนินโครงการบริการ
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อธิบายกรอบแนวคิดของการวิจัย
การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎี ที่เกีย่ วของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองคประกอบตางๆของการเรียนการสอนใหมี
ความสัมพันธกันเปนระบบ เพื่อสะดวกตอการนําไปสูจ ุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนทีไ่ ด
กําหนดไว ระบบจะประกอบดวยขอมูลนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output)
และขอมูลปอนกลับ (Feedback) (กิดานันท มะลิทอง, 2543: 74)
รูปแบบของระบบการเรียนการสอน ประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน (Glaser, 1962) คือ
(1) จุดประสงคของการเรียนการสอน (2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน (3) การจัด
กระบวนการเรียนการสอน (4) การประเมินผล และ (5) ขอมูลปอนกลับ
การออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักการวิธีเชิงระบบ แบงเปน 5 ขั้นตอน (ไชยยศ
เรืองสุวรรณ, 2531) คือ (1) การวิเคราะห (Analysis) (2) การออกแบบ (Design) (3) การพัฒนา
(Develop) (4) การนําไปใช (Implement) และ (5) การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and
Improvement)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning)
การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่
ตรงตอความตองการของมนุษยและสังคม สรางโอกาสอยางเปนแบบแผนที่สนับสนุนการเรียนรู
และการพัฒนาของนักศึกษา (Jacoby, B., 1996) นักศึกษาตองเชือ่ มโยงเนื้อหาของหลักสูตรที่ได
เรียนมาใหเขากับประสบการณในการบริการชุมชน และแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของการบรรยาย
และบทเรียนทีส่ ัมพันธกับสถานการณในโลกปจจุบัน (Bowen, G.A., 2005) โดยทํากิจกรรมบริการ
สังคมอันเนื่องมาจากความตองการหรือปญหาของชุมชนอยางมีความหมาย สอดคลองกับจุดประสงค
ของรายวิชา มีการเตรียมการอยางเปนระบบ และบูรณาการในรายวิชาดวยการไตรตรองจาก
การกระทํา มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูและงานที่ทําทั้งดานวิชาการและการบริการสังคม
(Weigert, K.M., 1998)
ลักษณะของการเรียนรูเชิงบริการ ทีเ่ พิ่มคุณคาการเรียนรู การบริการ และพัฒนาการมีสวน
รวมในชุมชนของนักศึกษา (Eyler, J. and Giles, D.E., 1999) มีดังนี้
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1. การเรียนรูจากประสบการณ (Learning from Experience) ตามแนวคิดของจอนห ดิวอี้
และนักทฤษฎีอื่นๆในศตวรรษ ซึง่ การเรียนรูเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกับผูอื่นโดยผานขั้นตอนการ
ปฏิบัติและผลสะทอนกลับ
2. ทัศนะที่เชื่อมโยงของการเรียนรู (A Connected View of Learning) เปนการเชื่อมโยง
พัฒนาการของบุคคล/ระหวางบุคคล กับพัฒนาการทางปญญาและวิชาการแบบองครวม ซึ่ง
เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษยแบบพหุมิติ ทั้งตัวบุคคล คุณคา และความคิด
3. การแกปญหาของสังคม (Social Problem Solving) คือ การเรียนรูปญ
 หาของสังคม
และการลงมือปฏิบัตใิ นชุมชนเพื่อชวยเหลือสังคม ซึง่ ทําไดโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
เปนการเชื่อมโยงการศึกษาสูค วามเปนพลเมือง
4. การศึกษาความเปนพลเมือง (Education for Citizenship) เปนผลลัพธที่สมั พันธกบั
การแกปญหาของสังคม การเรียนรูนจี้ ะชวยพัฒนาใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
เปนการปลูกฝงหนาที่ของพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอสังคม
รูปแบบการเรียนรูเชิงบริการ (Heffernan, K., 2001) ไดแก
1. การเรียนรูเชิงบริการอยางแทจริง (Pure Service-Learning) นักศึกษาลงไปอยูกับชุมชน
เพื่อที่จะบริการ โดยใชสติปญญาและความรูที่เรียนมา ซึ่งนักศึกษา อาสาสมัคร และประชาชนที่
เกี่ยวของมีแนวคิดรวมกันเกีย่ วกับการบริการชุมชน เปนการเรียนรูท ี่ไมไดเปนของสาขาหนึง่ สาขาใด
2. การเรียนรูเชิงบริการที่ใชสาขาวิชาเปนฐาน (Discipline-Based Service-Learning)
นักศึกษาตองไปอยูในชุมชนตลอดทั้งภาคการศึกษา และสะทอนผลของประสบการณการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอตลอดภาคการศึกษา โดยใชเนื้อหาวิชาเปนฐานในการเรียนรู
3. การเรียนรูเชิงบริการโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Service-Learning)
นักศึกษาหรือกลุมนักศึกษาแสดงตนเสมือนเปนที่ปรึกษาใหแกชุมชน ซึ่งจะทํางานรวมกับสมาชิก
ของชุมชนโดยทําความเขาใจปญหาและความตองการเฉพาะอยางของชุมชน และนําความรูทเี่ รียน
มาทัง้ หมดใชแนะนําและแกปญหาใหกับชุมชน
4. หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Capstone Courses) วิชาที่ออกแบบใหกับนักศึกษา
วิชาเอกและวิชาโทในสาขาที่กําหนด โดยออกแบบใหกับนักศึกษาชั้นปสูงหรือนักศึกษาที่มีผล
การเรียนเปนเลิศ โดยนักศึกษานําความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดผนวกกับงานบริการชุมชนดวย
เปาหมายที่จะคนพบประเด็นใหมๆ หรือสังเคราะหความเขาใจในสาขาวิชา
5. การฝกงานบริการ (Service Internship) นักศึกษามีประสบการณการเรียนรูทเี่ ขมขน
โดยทํางาน 10-20 ชั่วโมงตอสัปดาหในชุมชนที่กําหนดไว สามารถผลิตองคความรูของงานทีม่ ีคุณคา
ตอชุมชน โดยมีลักษณะเหมือนกับการฝกงานโดยทัว่ ไป แตแตกตางกันตรงทีก่ ารเรียนรูเชิงบริการมี
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การใหผลสะทอนกลับอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหประสบการณใหมๆโดยใชทฤษฎี
ของแตละศาสตรเปนฐาน
6. การลงปฏิบัติงานในชุมชน (Undergraduate-Community Based Action) เปนวิธกี าร
เรียนรูแนวใหมที่กาํ ลังไดรับความนิยม ซึง่ เหมือนกับการศึกษาแบบอิสระ เหมาะสําหรับนักศึกษาที่
ผานประสบการณสูงในงานบริการชุมชน นักศึกษาจะทํางานใกลชิดกับอาจารยและเรียนรูวิธกี าร
วิจัยซึง่ เปนประเด็นที่สําคัญตอชุมชน และเรียนรูขณะใหบริการอยู
ขั้นตอนการเรียนรูเชิงบริการ PARE Model (The Center of Community Service, 2001;
Troppe, M. and Owen, J., 2002) เปนการบูรณาการการเรียนรูเขากับหลักสูตร ประกอบดวย
1. การเตรียมตัว (Preparation) ผูจัดโครงการตองทํางานรวมกับนักศึกษาและตัวแทน
ของชุมชนในการกําหนดบทบาท ความคาดหวัง จัดหาและสรางสภาพแวดลอมเพือ่ การเรียนรูแบบ
รวมมือทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติการ (Action) การปฏิบตั ิอยางมีความหมายโดยใหบริการที่สมบูรณแบบ
เปนสิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนรูรวมถึงสงผลบวกแกชุมชน
3. ผลสะทอนกลับ (Reflection) เปนการเชื่อมโยงระหวางประสบการณบริการของนักศึกษา
และหลักสูตรวิชาการ โดยใหผลสะทอนกลับที่เกิดขึ้นกอน ระหวาง และหลังการเรียนรู
4. การประเมินคา (Evaluation) ตองมีการกําหนดรูปแบบการประเมินตองเพื่อวัดผล
กระทบที่มีตอผูเขารวมโครงการทุกคน โดยประเมินโครงการตลอดระยะเวลาทัง้ ปจจุบันและอนาคต
3. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบสาธารณะ
ความรับผิดชอบสาธารณะ หมายถึง ความรับผิดชอบของพลเมือง ประกอบดวยการกระทํา
และทัศนคติ มีการจัดการอยางประชาธิปไตย และมีสวนรวมทางสังคม (Self, J., 2005) ซึ่ง
สนับสนุนประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการเสริมสรางพันธะของประชาชนทีม่ ีตอชุมชน
ชุมชนและการปฏิบัติตนเปนพลเมืองของชาติ (Weeks, D.C., 1998) โดยรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
การเป น พลเมื อ ง การมี ส ว นร ว มอย า งประชาธิ ป ไตย และการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(Constitutional Rights Foundation, 2000)
การพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะใหไดดีที่สุด ตองเชื่อมโยงองคประกอบ 3 อยางเขา
ดวยกัน คือ การบริการชุมชน ผลลัพธการเรียนรู และพลเมืองศึกษา โดยทักษะและความสามารถที่
สงเสริมการมีความรับผิดชอบสาธารณะ ไดแก (Constitutional Rights Foundation, 2000,
Gottlieb, K., and Robinson, G., 2002)
1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) การรวมรวม การตีความ การวิเคราะห การสรุป
การประเมิน และการนําเสนอขอมูล

13
2. ทักษะการมีสวนรวม (Participatory Skills) ไดแก การแกปญหา การลงมือปฏิบัติ
การวางนโยบาย การเจรจาตอรอง การตัดสินใจ และการทํางานรวมกันทามกลางความหลากหลาย
ของเชื้อชาติ สัญชาติ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรม เพศ และอุดมการณ
3. ทักษะการวิจัย (Research Skills) ไดแก การเขาใจประเด็นและเลือกขอเสนอ การเขาใจ
พืน้ ฐานของกฎหมาย การเขาใจบทบาทของการตัดสินใจ การติดตามประเด็นตางๆตามสื่อ การวิจัย
ประเด็นที่เกิดขึ้นในชุมชน และการรายงานผลสะทอนกลับตอสิ่งที่ไดพบเห็น
4. ทักษะการโนมนาว (Persuasion Skills) ไดแก การแสดงทักษะการมีภาวะผูนํา การพัฒนา
ทักษะการพูดและการเขียน การไกลเกลี่ยขอขัดแยง การปฏิบัติหนาที่พลเมืองอยางเหมาะสม การเขา
รวมการประชุบ/พบปะกลางเมือง และการพัฒนาเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของบุคคล
4. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR)
หมายถึง ความมุงมัน่ หรือพันธะสัญญาทีธ่ ุรกิจมีอยูอยางตอเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง" (World
Business Council for Sustainable Development, 2002)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (1) สิง่ แวดลอม
(2) แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน (4) การมีสวนรวมกับชุมชน (5) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (6) ตลาด
และ CSR ในความหมายทีก่ วางออกไป รวมประเด็นตางๆ เหลานี้ดวย (7) การพัฒนาองคกรและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ (8) สุขอนามัย (9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา และ (10) การบรรเทา
สาธารณภัย (World Bank, 2005)
แนวทางปฏิบัติตามแนวคิด CSR ขององคกรธุรกิจในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย
แบงเปน 4 หมวดหลัก คือ (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2548)
1. การปฏิบัติภายในองคกร เชน การดูแลไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองคกร
มีการจัดทําและแถลงระเบียบเรื่องการจางงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน มีโครงสรางอัตรา
คาจางแรงงานทีย่ ุติธรรม และใหเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมตางๆภายในองคกร
2. การปฏิบัติภายนอกองคกร เชน มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดลอมทั้งของผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาใหแกองคกร รวมทั้งมีนโยบายการดําเนิน
ธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม
3. ความนาเชื่อถือ เชน มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเพื่อรายงานผลความคืบหนา
ขององคกรจากการปฏิบัติตามแนวคิด CSR อยางตอเนือ่ ง
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4. การอบรมบุคลากร เชน มีหลักสูตรอบรมการเปนพลเมืองที่ดีแกพนักงานในองคกร
รวมทัง้ สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในโครงการตางๆเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมใหเติบโตอยางยัง่ ยืน
5. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก
จิตสํานึก หมายถึง ภาวะทีจ่ ิตตื่นและรูตัว สามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิน่ รส และสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) เปนสภาวะทาง
จิตใจที่เกี่ยวกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตางๆในลักษณะที่ตนื่ ตัวหรือตระหนักตอ
บุคคล หลักการ หนาที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ อันเปนผลจากการประเมินคา การเห็นความสําคัญซึง่ เปน
สิ่งที่ไดมาจากทัศนคติ (Attitude) ความเชือ่ (Belief) คานิยม (Values) ความเห็น (Opinion) และ
ความสนใจ (Interests) ของบุคคล (Koffka, K., 1978)
จิตสํานึกเปนมิติ (Dimensions) ดานหนึง่ ของเจตคติ (Attitude) ซึ่งอยูในสภาวะจิตสํานึก
หรือจิตไรสํานึก หรืออยูในสํานึกเพียงบางสวน โดยเปนสวนหนึ่งของการรับรูทางจิตใจ ซึ่งเกิดขึ้น
กอนการเกิดพฤติกรรม โดยมีองคประกอบ 3 ประการ คือ การรู (Cognitive) ความรูสึกทางจิตใจ
(Affective) และพฤติกรรม (Behavior) (วิเชียร แพทยาคม, หลวง, 2505; ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531)
กระบวนการเกิดจิตสํานึกตองอาศัยวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง พิจารณาแนวความคิดและ
เหตุผล ที่มาของสิ่งตางๆ โดยกระบวนการสรางจิตสํานึกของมีดังนี้ (Freire, P., 1976)
1. การเสนอสถานการณ (Codification) ผูสอนเสนอสถานการณทเี่ ปนจริงแกผูเรียน
ควรไดมาจากการสํารวจในทองถิน่ มีความสัมพันธกับสถานการณชีวิตและเปนความสัมพันธที่มี
ความขัดแยง
2. การแปลสถานการณ (Decoding) การถอดความหมายจากสถานการณที่เสนอใน
ขั้นแรกดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อใหเห็นความหมายใน
แงมุมตางๆทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความรับผิดชอบสวนตัวและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดี (Vessels, G. and
Boyd, S., 1998) โดยยึดหลักสําคัญของการมีคุณคาทางจริยธรรม เชน ความไววางใจ ความเปน
พลเมือง ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ความเคารพตนเองและผูอนื่ (Ida, A. and
Rose, J., 2003) การเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยกับการเรียนรูเชิงบริการในโปรแกรม
การเรียนรูตางๆอยางมีคุณภาพ ทําใหนกั ศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสามารถสราง
ทักษะของการเปนพลเมืองทีด่ ีได (Bradley, L.R., 2001)
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พันธมิตรเพื่อการพัฒนาลักษณะนิสัย (Character Education Partnership) แหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดหลัก 11 ประการ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยอยางมีประสิทธิภาพ (Lickona, T.,
Schaps, E. and Lewis, C., 2003) ไดแก
1. นิยามความหมายของคําวา “ลักษณะนิสัย” ใหชัดเจนโดยครอบคลุมประเด็นดาน
ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
2. สงเสริมคุณคาทางจริยธรรมเพื่อใหมีลักษณะนิสัยและความประพฤติที่ดี
3. ใชวิธีการพัฒนาลักษณะนิสัยอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยผานทางหลักสูตร
หลัก หลักสูตรรวม และหลักสูตรแฝง
4. สรางบรรยากาศภายในสถาบันเพื่อสงเสริมการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกันระหวางผูเรียน
ผูสอน เจาหนาที่ และผูปกครอง
5. จัดกิจกรรมเพือ่ ใหโอกาสในการพัฒนาลักษณะนิสัยและความประพฤติแกผูเรียน
6. จัดหลักสูตรทีส่ นับสนุนการพัฒนาลักษณะนิสยั โดยวิธกี ารเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูโดยการแกปญหา และการเรียนรูโดยประสบการณ
7. การพัฒนาลักษณะนิสยั ตองกระตุน ใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงจากภายในตัวของผูเรียน
8. สรางความรวมมือระหวางอาจารยและเจาหนาที่ภายในสถาบันเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ลักษณะนิสยั และความประพฤติ
9. สงเสริมภาวะผูนําของการมีคุณธรรมใหแกผูเรียน อาจารย และเจาหนาที่
10. ผูปกครองและชุมชนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาลักษณะนิสัยและความประพฤติ
11. ประเมินการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยจากลักษณะของสถาบัน อาจารย และผูเรียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ผลการวิจยั ครั้งนี้มีประโยชน ดังนี้
1. ไดแนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
2. ไดระบบการเรียนรูเชิงบริการที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
3. ไดระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต” ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. ระบบการเรียนการสอน (Learning System)
2. การเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning)
3. ความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility)
4. ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)
5. จิตสํานึก (Consciousness)
6. การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย (Character Education)
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ระบบการเรียนการสอน
ความหมายของระบบการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2548) กลาววา ระบบการเรียนการสอน คือ การจัดองคประกอบตางๆของ
การเรียนการสอนใหมีความสัมพันธและสงเสริมกันอยางเปนระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนตามจุดหมายที่กําหนดไว ระบบการจัดการเรียนการสอนเปนหนวยยอยของระบบการศึกษา
และอาจจัดไดในลักษณะที่เปนระบบใหญ คือ เปนระบบที่ครอบคลุมองคประกอบของการเรียน
การสอนโดยสวนรวม หรืออาจนําองคประกอบยอยๆของการเรียนการสอนมาจัดเปนระบบยอยๆลงไป
อีกก็ได
ระบบ คือ การรวมตัวขององคประกอบ 3 สวน ไดแก ตัวปอน - กระบวนการ - ผลผลิต ใน
การรวมตัวกันจะมีสัมพันธซงึ่ กันและกัน และเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอยางมีเปาหมายและ
มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน (สุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล, 2547) โดยมีโครงสราง ดังนี้
1. ตัวปอน (Input) หมายถึง ทรัพยากรทีน่ ําเขาสูกระบวนการผลิต ซึง่ อาจเปนคน วัสดุ
สิ่งของทัง้ ที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได
2. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่จัดกระทําใหตัวปอนออกมาเปนผลผลิตได
ตามวัตถุประสงคของระบบ
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3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ไดจากระบบโดยผานกระบวนการ ผลที่ไดอาจเห็น
ชัดเจนสัมผัสได หรืออาจสัมผัสไมได ดังนัน้ จึงตองมีวิธีการตรวจสอบระบบขึ้นอีก คือ ขอมูล
ยอนกลับซึง่ จะพบควบคูกบั โครงสรางของระบบอยูเสมอโดยเฉพาะยุคที่มุงเนนประสิทธิภาพ
4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback) หมายถึง ตัวบงชี้วา ผลผลิตของระบบเปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางไรและเพียงใด ซึง่ ตัวบงชี้เปนขอมูลที่ใชวัดประสิทธิภาพของระบบได
ขอมูลนําเขา
คน
ขอมูล
บริการ
ทรัพยากร
ฯลฯ

กระบวนการ
คนหรือเครื่องมือ
เครื่องจักร
ฯลฯ

ผลลัพธ
ผลผลิต

ขอมูลยอนกลับ

แผนภูมิที่ 2.1 โครงสรางระบบ
(สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2547: 4)
องคประกอบของระบบการเรียนการสอน
กลาสเซอร (Glaser, R.D., 1962) เสนอรูปแบบของระบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 5 สวน คือ
1. จุดประสงคของการเรียนการสอน เพื่อกําหนดจุดประสงคไวเปนเปาหมายของการ
เรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหกาํ หนดองคประกอบอื่นๆที่ตามมาไดสะดวก
2. การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอนเพื่อตรวจสอบวา ผูเรียนมีความรูความสามารถ
ที่จะเรียนสิ่งใหมไดหรือไม หากพบวาผูเรียนมีความรูเพียงพอ ก็จะดําเนินการสอนตอไปได แตถา
ผูเรียนยังมีพื้นฐานไมเพียงพอ ก็จําเปนตองใหความรูพนื้ ฐานกอน
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนเปนขั้นที่ผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว
4. การประเมินผล เพื่อใหรูวาผูเ รียนบรรลุจุดประสงคที่กาํ หนดไวหรือไมเพียงใด
5. ขอมูลปอนกลับ 1, 2 และ 3 หากพบวาขั้นใดมีขอบกพรองก็จะตองทําการปรับปรุง
แกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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จุดประสงคของ
การสอน

การประเมิน
สถานะของ
ผูเรียนกอนสอน

การจัดกระบวน
การเรียนการสอน

การประเมินผล

ขอมูลยอนกลับ

แผนภูมิที่ 2.2 ระบบการเรียนการสอนของกลาสเซอร
(Glaser, R.D., 1962: 118)
คารรอล (Carroll, J.B., 1963) กลาววา ความสําเร็จของการเรียนรูของผูเรียนขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 5 สวน คือ (1) ความถนัดทางการเรียน (2) ความสามารถในการเขาใจการสอนของครู
(3) ความพยายามในการเรียน (4) เวลาทีใ่ ชในการเรียน และ (5) คุณภาพการสอนของครู เนื่องจาก
การสอนเนื้อหาวิชาหนึ่งใหกบั ผูเรียน จะพบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่แตกตาง
กัน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจึงควรพิจารณาองคประกอบดังกลาว
ความถนัดทางการเรียน
ความสามารถในการเขาใจ
ความพยายามในการเรียน

ผลการเรียนรู

เวลาที่ใชในการเรียน
คุณภาพการสอนของครู
แผนภูมิที่ 2.3 ระบบการเรียนการสอนของคารรอล
(Carroll, J.B., 1963: 725)
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2531) สังเคราะหการออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักการ
วิธีเชิงระบบ แบงเปน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา
(Develop) การนําไปใช (Implement) และ การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and
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Improvement) โดยมีขอตกลงเบือ้ งตนในกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่สังเคราะหขนึ้
7 ประการ คือ
1. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนตองอยูบนพื้นฐานของวิธีการเชิงระบบและ
กําหนดแนวปฏิบัติใหละเอียดชัดเจน
2. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุดกับการออกแบบ
หรือวางแผนการสอนระดับรายวิชา
3. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเปนการพัฒนาขั้นมูลฐานสําหรับผูสอนและ
นักวางแผน
4. ในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ความมุงหมายจะเปนตัวกําหนดวิธีการหรือ
กิจกรรมทีท่ ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
5. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากนําไปใชเปน
แนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล
6. ทุกขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนควรจะสามารถทําใหผูเรียนทุกคนเรียนรูได
7. แนวในการออกแบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดที ี่สดุ ไมไดมีเพียงวิธีเดียวเทานัน้

การวิเคราะห
ความจําเปนของ
ผูเรียน
เนื้อหา/ภาระงาน
สภาพการณ

การออกแบบ
จุดหมายการสอน
ทฤษฎีและรูปแบบ
การออกแบบการสอน
สื่อการเรียนการสอน

การพัฒนา
การพัฒนาวัสดุการ
เรียนการสอน การ
เลือกกระบวนการ
เรียนการสอน

การนําไปใช
เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

การประเมินและการปรับปรุง
การประเมินการเรียน การประเมินโปรแกรมการสอน

แผนภูมิที่ 2.4 ระบบการออกแบบการเรียนการสอนของไชยยศ เรืองสุวรรณ
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2531:18)
ทิศนา แขมมณี (2534 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) เสนอระบบการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อใชในการวางแผนการสอน ระบบนี้นับวาเปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบการจัดการ
เรียนการสอนดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
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1. ขั้นตอนการคิดออกแบบการเรียนการสอน
พิจารณา
หลักสูตร ปญหาความตองการของผูเรียน ผูสอน
กําหนดเนื้อหาและมโนทัศน
(Contents and Concepts)

เงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ
(Conditions in Teaching
and Learning)
- ดานผูเรียน
- ดานผูสอน
- ดานโรงเรียนและผูบริหาร
- ดานสถานที่
- ดานสื่อ วัสดุ
- ดานสิ่งแวดลอม
- ดานงบประมาณ
- ดานชุมชน
- ดานผูปกครอง
- ดานนโยบายของรัฐ
- ฯลฯ

วัตถุประสงค
(Objectives)

ยุทธศาสตร/ยุทธวิธีในการสอน
(Instructional Strategies)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
(Instructional Activities and Media)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
(Instructional Measurement and Evaluation
2. ขั้นการเขียนแผนการสอน
วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ

มโนทัศน

กิจกรรม

สื่อ

การวัดและ
ประเมินผล

บันทึกผล
การสอน

แผนภูมิที่ 2.5 ระบบการออกแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี
(ทิศนา แขมมณี, 2545: 213)
เคมพ (Kemp, J.E., 1971) กําหนดวิธีการออกแบบระบบการเรียนการสอน ประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. กําหนดหัวขอที่จะสอนและเขียนวัตถุประสงคทั่วไป
2. ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน
3. ระบุวัตถุประสงคของการสอน โดยเขียนออกมาในลักษณะวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4. กําหนดเนื้อหาวิชาที่เอื้ออํานวย และสนับสนุนวัตถุประสงคในแตละขอ
5. ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถกอนทําการสอน
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6. เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอน เพื่อจะนําเนื้อหาไปสู
วัตถุประสงคทวี่ างไว
7. บริการ สนับสนุน ประสานงานในเรื่องตางๆ เชน การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และสื่อตางๆ และดําเนินไปตามแผนที่กําหนดไว
8. ประเมินผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด
กําหนดหัวขอที่จะสอนและวัตถุประสงคทั่วไป
ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน
กําหนดวัตถุประสงคของการสอน

ปรับปรุง แกไข

เลือกเนื้อหาวิชา
ทดสอบกอนสอน
กิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอน

บริการสนับสนุน

การประเมินผล

แผนภูมิที่ 2.6 ระบบการออกแบบการเรียนการสอนของเคมพ
(Kemp, J.E., 1971: 10)
สรุปไดวา การจัดระบบการเรียนการสอน เปนวิธีการจัดองคประกอบของการเรียนการสอน
ใหสัมพันธกนั อยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุง หมายที่ไดกาํ หนดไว ประกอบดวย
ขอมูลนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งการออกแบบระบบการเรียนการสอน
จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนโดยพิจารณาถึงความตองการของผูเรียน ผูสอน หลักสูตร และ
ทรัพยากรอื่นๆ และตองจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่แทจริง รวมถึงการ
ประเมินผลเพือ่ แกไขปรับปรุงใหไดระบบการเรียนการสอนที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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2. การเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning)
ความหมายของการเรียนรูเ ชิงบริการ
นักวิชาการไดใหความหมายของการเรียนรูเชิงบริการ ดังนี้
นันทิยา ตันศรีเจริญ (2546: 23) กลาววา การเรียนรูผานการใหบริการ คือ การจัดการ
เรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทําความรูจักกับชุมชน และวิเคราะหความตองการของชุมชนที่
นักเรียนสามารถชวยเหลือได โดยนําความรูในหองเรียนมาประยุกตใชพรอมทั้งเรียนรูจากการลง
มือชวยเหลือชุมชน
พอรเตอร และพาวเซ็น (Porter, H.E. & Poulsen, S.J., 1989) กลาววา การเรียนรูเชิง
บริการเปนรูปแบบหนึง่ ของการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งผนวกการบริการชุมชนกับการสอนในชั้น
เรียนเขาดวยกัน โดยมีเปาหมายที่ผสมผสานกับการบริการชุมชนและการเรียนรูของผูเ รียน นักศึกษา
ไดเขารวมในกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นใหตรงกับความตองการของสังคม ขณะเดียวกันไดสงเสริมการ
พัฒนาดานสติปญญา สังคม และจริยธรรม
คูเปอร (Cooper, M., 1996) กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธสี อนที่รวมประเด็นของ
ความเปนพลเมือง ความรูท างวิชาการ ทักษะ และคานิยมเขาดวยกัน เปนการเรียนรูอ ยางมีชีวิตชีวา
โดยนําบทเรียนมาบริการสังคม ซึ่งสามารถใชวิธีการเรียนการสอนนี้ในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา
และประถมศึกษาได และเปนกลวิธีการสอนที่สาํ คัญและมีประโยชนตอ โครงการนอกโรงเรียน
จาโคบี (Jacoby, B., 1996) กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูจากประสบการณ
โดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่ตรงตอความตองการของมนุษยและสังคม และสรางโอกาสอยาง
เปนแบบแผนที่สนับสนุนการเรียนรู และการพัฒนาของนักศึกษา การไตรตรองและแลกเปลี่ยน
ประโยชนซึ่งกันและกันเปนแนวคิดหลักของการเรียนรูเชิงบริการ
โรดส และโฮวาด (Rhoads, R.A. and Howard, J.P.F., 1998) กลาววา การเรียนรูเชิง
บริการเปนรูปแบบการสอนที่เห็นไดชัดเจนวา มีการบูรณาการการเรียนรูทางวิชาการกับการบริการ
ชุมชนเขาดวยกัน เปนการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรทั้งที่เปนรายวิชาและโครงการศึกษา
ไวเกอรท (Weigert, K.M., 1998) กลาววา การเรียนรูเชิงบริการ หมายถึง การเรียนการ
สอนที่ผูเรียนทํากิจกรรมรับใชสังคมอันเนื่องมาจากความตองการหรือปญหาของชุมชนอยางมี
ความหมาย สอดคลองกับจุดประสงคของรายวิชา มีการเตรียมการอยางเปนระบบ และบูรณาการ
ในรายวิชาดวยการไตรตรองจากการกระทํา มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูและงานทีท่ ําทัง้ ดาน
วิชาการและการบริการสังคม
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ไอเยอรและกิลส (Eyler, J. and Giles, D. E., 1999) กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปน
การเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งการเรียนรูเกิดขึ้นโดยผานวงจรของการปฏิบัติและการไตรตรองเมื่อ
นักศึกษาไดทาํ งานรวมกับผูอ ื่น โดยผานกระบวนการที่ใชความรูเพื่อแกปญหาชุมชน และการใหผล
สะทอนกลับของประสบการณการเรียนรูในเวลาเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงของ
ชุมชน รวมถึงทําใหนกั ศึกษาเกิดความเขาใจที่ลึกซึง้ และมีทักษะในการทํางาน
นอกจากนี้ องคกรตางๆที่สนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการไดใหความหมายของการเรียนรูเชิง
บริการ ดังตอไปนี้
พันธมิตรเพื่อการเรียนรูเชิงบริการของการปฏิรูปการศึกษา (The Alliance for ServiceLearning in Education Reform: ASLER, 1993: 1) ของโครงการการเรียนรูและบริการอเมริกา
(Learn and Serve America) ใหคํานิยามของการเรียนรูเชิงบริการวา เปนวิธีการที่คนหนุม สาวได
เรียนรูและพัฒนาผานทางการมีสวนอยางกระตือรือรนในประสบการณการบริการที่ไดจัดเตรียม
อยางพิจารณาแลว และตรงตามความตองการของชุมชน มีความรวมมือกันระหวางสถาบัน และ
ชุมชน โดยบูรณาการหลักสูตรทางวิชาการ มีการกําหนดระยะเวลาเพื่อใหไดคิด พูด และเขียน
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดเห็นระหวางการทํากิจกรรมของการบริการจริง ทําใหสามารถนําความรูและทักษะ
ทางวิชาการมาใชในสถานการณจริงของชีวิตในชุมชนได เปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นอกเหนือจากชั้นเรียน และสนับสนุนการพัฒนาการมีสามัญสํานึกที่จะชวยเหลือบุคคลอื่นๆ
สํานักงานขอมูลโครงการเรียนรูเชิงบริการแหงชาติ (National Service-Learning
Clearinghouse, 2001) ซึ่งเปนโครงการของการเรียนรูและบริการอเมริกา (Learn and Serve
America) ที่สนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และองคกรชุมชนทั่ว
ประเทศ กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนกลยุทธการเรียนการสอนที่บูรณาการการบริการชุมชน
อยางมีความหมายรวมกับวิธกี ารสอนและการใหผลสะทอนกลับ เพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรู
การมีความรับผิดชอบสาธารณะและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ซึง่ รวมวัตถุประสงคของการบริการ
และการเรียนรูใหเปนกิจกรรมที่สรางประโยชนแกผูบริการและรับบริการ โดยมีการใหผลสะทอน
กลับแกตนเอง การคนพบตนเอง รวมถึงการเขาใจและไดมาซึ่งคุณคา ทักษะ และเนือ้ หาความรู
แคมปส คอมแพ็ค (Campus Compact, n.d.) เปนองคกรที่เนนดานการเสริมสรางความ
รับผิดชอบสาธารณะและการเปนพลเมืองดีใหแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษา
กวา 950 แหงในสหรัฐอเมริกาเปนสมาชิก กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธีการสอนที่ผนวก
การบริการชุมชนและการสอนทางวิชาการ โดยเนนการคิดวิเคราะห การคิดไตรตรอง และ
ความรับผิดชอบสาธารณะ นักศึกษาตองจัดโครงการบริการชุมชนที่ตรงตอความตองการทองถิ่น ซึ่ง
ขณะเดียวกัน นักศึกษาจะไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการ การมีความรับผิดชอบตอสังคม และ
การรูสึกผูกมัดตอชุมชน
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สรุปไดวา การเรียนรูเชิงบริการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ
โดยบูรณาการเรียนการสอนในชัน้ เรียนเขากับการบริการชุมชน นักศึกษามีสว นรวมในการทํากิจกรรม
บริการที่ตรงตอความตองการของชุมชน เกิดทักษะในการคิด การแกปญหา การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น และเกิดการพัฒนาดานจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงสงเสริมหนาที่ของความเปนพลเมือง
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ลักษณะของการเรียนรูเชิงบริการ
ไอเยอรและกิลส (Eyler, J. and Giles, D.E., 1999: 5-12) กลาววา การเรียนรูเชิงบริการ
ชวยเพิ่มคุณคาทัง้ การเรียนรูแ ละการบริการ รวมถึงชวยพัฒนาการมีสว นรวมในชุมชนของนักศึกษา
โดยมีลักษณะของการเรียนรูเชิงบริการ ดังนี้
1. การเรียนรูจากประสบการณ (Learning from Experience) การเรียนรูเชิงบริการเปน
รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณตามแนวคิดของจอนห ดิวอี้ และนักทฤษฎีอื่นๆในศตวรรษ
การเรียนรูเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกับผูอื่นโดยผานขั้นตอนการปฏิบัติและการใหผลสะทอนกลับ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่แทจริงของชุมชน รวมถึงเขาใจอยางลุม ลึกและเพิ่มพูนทักษะของผูเรียน
2. ทัศนะที่เชื่อมโยงของการเรียนรู (A Connected View of Learning) การเรียนรูเ ชิง
บริการเปนการเชื่อมโยงพัฒนาการของบุคคล/ระหวางบุคคล กับพัฒนาการทางปญญาและวิชาการ
แบบองครวม ซึ่งเกีย่ วของกับพัฒนาการของมนุษยแบบพหุมิติ ทัง้ ตัวบุคคล คุณคา และความคิด
3. การแกปญหาของสังคม (Social Problem Solving) หลักปฏิบัติสําคัญของการเรียนรู
เชิงบริการ คือ การเรียนรูปญหาของสังคมและการลงมือปฏิบัติในชุมชนเพื่อชวยเหลือสังคม ซึง่ ทํา
ไดโดยวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เปนการเชื่อมโยงการศึกษาสูความเปนพลเมือง นักศึกษา
จะปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองระหวางการเรียน ทําใหเกิดความรู ทักษะ และการมีสว นรวมในชุมชน
4. การศึกษาความเปนพลเมือง (Education for Citizenship) ความเปนพลเมืองเปน
จุดมุงหมายของการเรียนรูเชิงบริการ ซึ่งเปนผลลัพธที่สมั พันธกับการแกปญหาของสังคม การเรียนรู
นี้จะชวยพัฒนาใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น การเรียนรูเชิงบริการเปนรูปแบบ
หนึง่ ที่ปลูกฝงหนาที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของพลเมืองศึกษา
รูปแบบของการเรียนรูเชิงบริการ
แฮฟเฟอรแมน (Heffernan K., 2001: 3-4) แบงรูปแบบการเรียนรูเชิงบริการ เปน 6 ประเภท
ไดแก
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1. การเรียนรูเชิงบริการอยางแทจริง (Pure Service-Learning) นักศึกษาลงไปอยูกับชุมชน
เพื่อที่จะบริการ โดยใชสติปญญาและความรูที่เรียนมา ซึ่งนักศึกษา อาสาสมัคร และประชาชนที่
เกี่ยวของมีแนวคิดรวมกันเกีย่ วกับการบริการชุมชน เปนการเรียนรูท ี่ไมไดเปนของสาขาหนึง่ สาขาใด
2. การเรียนรูเชิงบริการที่ใชสาขาวิชาเปนฐาน (Discipline-Based Service-Learning)
นักศึกษาตองไปอยูในชุมชนตลอดทั้งภาคการศึกษา และสะทอนผลของประสบการณการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอตลอดภาคการศึกษา โดยใชเนื้อหาวิชาเปนฐานในการเรียนรู
3. การเรียนรูเชิงบริการโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Service-Learning)
นักศึกษาหรือกลุมนักศึกษาแสดงตนเสมือนเปนที่ปรึกษาใหแกชุมชน ซึ่งจะทํางานรวมกับสมาชิก
ของชุมชนโดยทําความเขาใจปญหาและความตองการเฉพาะอยางของชุมชน และนําความรูทเี่ รียน
มาทัง้ หมดใชแนะนําและแกปญหาใหกับชุมชน
4. หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Capstone Courses) วิชาที่ออกแบบใหกับนักศึกษา
วิชาเอกและวิชาโทในสาขาที่กําหนด โดยออกแบบใหกับนักศึกษาชั้นปสูงหรือนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเปนเลิศ โดยนักศึกษานําความรูที่ไดเรียนมาทัง้ หมดผนวกกับงานบริการชุมชนดวยเปาหมายที่
จะคนพบประเด็นใหมๆ หรือสังเคราะหความเขาใจในสาขาวิชา
5. การฝกงานบริการ (Service Internship) นักศึกษามีประสบการณการเรียนรูทเี่ ขมขน
โดยทํางาน 10-20 ชั่วโมงตอสัปดาหในชุมชนที่กําหนดไว สามารถผลิตองคความรูของงานทีม่ ี
คุณคาตอชุมชน โดยมีลักษณะเหมือนกับการฝกงานโดยทั่วไป แตกตางกันตรงที่การเรียนรูเชิงบริการ
มีการใหผลสะทอนกลับอยางตอเนื่อง เพือ่ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหประสบการณใหมๆโดยใชทฤษฎี
ของแตละศาสตรเปนฐาน
6. การลงปฏิบัติงานในชุมชน (Undergraduate-Community Based Action) เปนวิธกี าร
เรียนรูแนวใหมที่กาํ ลังไดรับความนิยม ซึง่ เหมือนกับการศึกษาแบบอิสระ เหมาะสําหรับนักศึกษาที่
ผานประสบการณสูงในงานบริการชุมชน นักศึกษาจะทํางานใกลชิดกับอาจารยและเรียนรูวิธกี าร
วิจัยซึง่ เปนประเด็นที่สําคัญตอชุมชน และเรียนรูขณะใหบริการอยู
การเรียนรูเชิงบริการ สวนใหญจะเสนอใน 3 รูปแบบแรก คือ การเรียนรูเชิงบริการอยาง
แทจริง การเรียนรูเชิงบริการที่ใชสาขาวิชาเปนฐาน และการเรียนรูเชิงบริการโดยใชปญหาเปนฐาน
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงบริการ
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ (2544: 170) กลาววา วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเชิง
บริการ มี 3 ประเด็นใหญ คือ

26
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ และมีประสบการณตรงเดียวกับสภาวะที่
แทจริงของสังคม ตั้งแตสังคมใกลตัวนักเรียนไปจนถึงสังคมในระดับประเทศ
2. เพื่อสรางความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม คือ การมีความรู ความเขาใจสภาวะของ
สังคม การมีจิตสํานึกที่จะทําประโยชนใหแกสังคม โดยถือวาตนคือสวนหนึง่ ของสังคมนัน้ และมี
ความกระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกสังคม
3. เพื่อยกระดับความรู ทัศนคติ และทักษะ ในการเรียนรูของนักเรียน เพราะการ
ประยุกตใชความรูจะชวยใหนักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการมากขึ้น
ดังนั้น การเรียนรูเชิงบริการจึงสามารถชวยพัฒนาไดทั้งตัวนักเรียน ชุมชน ตลอดจน
หลักสูตรการเรียนการสอนเองจะสามารถปรับเปลี่ยนใหตรงกับความเปนจริงของทองถิน่ ได
ในป 1997 สมาคมวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา (American Association of Community
Colleges: AACC) เสนอโครงการ การเรียนรูเชิงบริการใหกับวิทยาลัยชุมชนทั่วโลก จํานวน 14 แหง
พบวา กิจกรรมและกลยุทธที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันและชุมชนซึ่งใชตลอดระยะเวลา 3 ป
เพื่อเพิม่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของการเรียนรู ไดแก (Robinson, G., 2000)
1. การสนับสนุนและการมีสวนรวมของฝายบริหาร (Administration Involvement and
Support) ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตองมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูเชิงบริการ โดยผูบริหารตอง
สนับสนุนงบประมาณ ผูสอนตองบูรณาการการเรียนรูเชิงบริการเขากับวิชาสอน และเชิญชวนเพื่อน
อาจารยรวมสงเสริมการเรียนรู ผูจัดโครงการตองรวมใหผลสะทอนกลับแกนักศึกษา อีกทัง้ สถาบัน
ตองสรางแรงจูงใจใหแกอาจารย จัดอบรมการเรียนรูเชิงบริการ และระลึกถึงผูสนับสนุนโครงการ
2. บรรยากาศ (Climate) สถาบันตองสรางบรรยากาศเพือ่ การสนับสนุนการเรียนรู โดยอาจ
ใหนกั ศึกษาระลึกถึงกิจกรรมการใหบริการผานทางทุนสนับสนุน รางวัล วุฒิบัตร และเฉลิมฉลอง
ตอนสิ้นป โดยอาจตีพิมพกิจกรรมลงในวารสาร จุลสาร หรือรายงานประจําปของสถาบัน
3. ความรวมมือของชุมชน (Community Collaboration) การเลือกสรรพันธมิตรชุมชนที่ดี
เปนปจจัยหนึง่ ทีท่ ําใหเกิดการเรียนรูเชิงบริการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพันธมิตรจะตองเขาใจความ
แตกตางของการเรียนรูเชิงบริการและการเปนอาสาสมัครของนักศึกษา
สถาบันควรจัดทําคูมือ
เกี่ยวกับการเรียนรูใหแกพันธมิตรทั้งหมด และสรางสัมพันธอันดีโดยเยี่ยมเยียนซึง่ กันและกัน โดย
การประกาศพันธมิตรดีเดนในงานเฉลิมฉลอง เชื่อมโยงเว็บไซดระหวางกัน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมกัน และใหพนั ธมิตรสามารถรวมใชทรัพยากรของสถาบันได
4. การบูรณาการหลักสูตร (Curricular Integration) การเรียนรูเชิงบริการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อบูรณาการเขากับวัตถุประสงคของรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู โดยทางสถาบันอาจมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนําการวิเคราะหผลสะทอนกลับ การออกแบบหลักสูตร การกําหนด
ผลผลิตทางวิชาการอยางเหมาะสม และการเลือกแหลงการใหบริการที่ดี
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5. การมีสวนรวมและการพัฒนาอาจารย (Faculty Development and Involvement)
สถาบันจัดทําคูมือการเรียนรูเชิงบริการและบัญชีรายชื่อพันธมิตรในโครงการ รวมถึงใหความรูดาน
การเรียนรูเชิงบริการแกอาจารย โดยจัดสรรเงินทุนเพื่อการอบรม สัมมนา และสนับสนุนใหเผยแพร
งานวิชาการดานการเรียนรูเชิงบริการ อาจจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิงบริการและมีผูประสานงานกลาง
ระหวางฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษาในกรณีทจี่ ัดการเรียนรูผ านฝายกิจการนักศึกษา
6. การจัดการและการพัฒนาโปรแกรม (Program Development and Management)
การประเมินและการตีคาการเรียนรูเชิงบริการทําใหโปรแกรมมีความยั่งยืน โดยรวบรวมผลลัพธ
การเรียนรูเพื่อประเมินคาและพัฒนาการเรียนรู และรายงานผลใหผูเกีย่ วของทุกฝาย ไดแก อาจารย
ผูจัดโครงการ นักศึกษา และชุมชนพันธมิตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง
7. ภาวะผูน ําและการมีสวนรวมของนักศึกษา (Student Participation and Leadership)
นักศึกษาสามารถเปนผูแทนในการเชิญชวนเพื่อนนักเรียนดวยกันใหเขารวมโครงการ ประสานงาน
กับตัวแทนของหนวยงาน เปนผูนําในการใหผลสะทอนกลับ และเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการ การมีสวนรวมทําใหนกั ศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปนผูน าํ และการทํางานเปนทีม
8. ความยัง่ ยืนและความเปนสถาบัน (Sustainability and Institutionalization) การสรางสรรค
สิ่งใหมๆของสถาบัน เชน การเพิ่มจํานวนสมาชิก การคงอยูของสมาชิก การพัฒนากําลังงาน มีสว น
ทําใหการเรียนรูเชิงบริการยัง่ ยืน ทางสถาบันควรมีการผนวกการเรียนรูเชิงบริการใหเปนสวนหนึง่
ของพันธกิจ แผนกลยุทธ แผนงบประมาณ และรายงานการยอมรับ (Accreditation) นอกจากนัน้
การประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการลงในหนังสือและเว็บไซดของสถาบัน
สมาคมการเรียนรู (Consortia) และการสงเสริมนักศึกษา อาจารย และชุมชนเพื่อการเรียนรูเชิง
บริการเปนกลยุทธสาํ คัญในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
ศูนยการบริการชุมชน (The Center of Community Service, 2001) กลาววา หลักของ
การเรียนรูเชิงบริการเพื่อใหไดคุณภาพมีทงั้ หมด 7 ประการ ไดแก
1. การบูรณาการการเรียนรู (Integrated Learning) การเรียนรูเชิงบริการแสดงถึงความรู
ทักษะ และเปาหมายที่มีคณ
ุ คาอยางชัดเจนทีเ่ กิดขึ้นจากเปาหมายของสถาบัน ซึ่งการบริการทําให
เกิดองคความรูและสาระทางวิชาการ ในทางกลับกัน ความรูทางวิชาการก็สงเสริมการบริการเชนกัน
2. การบริการที่มคี ุณภาพ (High Quality Service) การบริการสนองตอบตรงความ
ตองการของสังคมอยางแทจริง มีการบริหารจัดการที่ดี นักศึกษาใหบริการที่เปนประโยชนแกชุมชน
และลักษณะของการบริการเหมาะสมกับอายุของนักศึกษาที่ใหบริการ
3. การรวมมือ (Collaborative) โครงการเรียนรูเชิงบริการเปนการรวมมือกันหลายฝาย ทัง้
นักศึกษา ผูปกครอง เจาหนาที่/พนักงานขององคกร และชุมชน รวมถึงผูบริหารสถาบัน ผูสอน และ
ผูรับบริการ ทุกคนมีสว นรวมในการวางแผน และทุกฝายไดรับประโยชนจากโครงการ
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4. การแสดงความเห็นของนักศึกษา (Student Voice) นักศึกษาเขารวมโครงการอยาง
กระตือรือรนในการเลือกและวางแผนการใหบริการ อีกทั้งมีการใหผลสะทอนกลับ การประเมิน และ
การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดบทบาทและลักษณะงานที่เหมาะสมกับอายุของนักศึกษา
5. ความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility) การเรียนรูเชิงบริการสงเสริมความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในการเอาใจใส คํานึงถึงผูอนื่ และชวยเหลือชุมชน ซึ่งการมีสว นรวมใน
โครงการทําใหนักศึกษาเขาใจวาโครงการเรียนรูเชิงบริการมีผลกระทบตอชุมชนอยางไร
6. การสะทอนกลับ (Reflection) ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางประสบการณการเรียนรู
ของนักศึกษาและหลักสูตรทางวิชาการ ซึง่ กระทํากอน ระหวาง และหลังโครงการเรียนรูเชิงบริการ
7. การประเมิน (Evaluation) ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะนักศึกษา ตองมีสวนรวม
ในการประเมินโครงการ ซึง่ การประเมินนัน้ เปนไปเพื่อวัดความกาวหนาของการเรียนรูและเปาหมาย
การบริการของโครงการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลูเธอแรน (California Lutheran University)
ผนวกการเรียนรูเชิงบริการเขาไวในหลักสูตรครู ซึ่งเปนขอบังคับเพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนจะไป
ประกอบอาชีพ โดยปฏิบัตติ ามหลัก 10 ประการ ที่สนับสนุนใหผลลัพธการเรียนรูเชิงบริการประสบ
ผลสําเร็จ การบูรณาการหลักสําคัญทั้งหมดหรือบางสวนในการเรียนรูเชิงบริการนี้ เปนประโยชน
ทั้งตัวผูสอนและผูเรียน รวมถึงสามารถพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูไดอยางเต็มรูปแบบ (Anderson,
J.B. and Hill, D., 2001)
1. นักศึกษาครูควรเตรียมการใชวิธีการเรียนรูเชิงบริการเสมือนเปนศาสตรการสอนโดย
เขารวมในประสบการเรียนรู รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธของการปฏิบตั ิการเรียนรูเชิงบริการที่ดี
2. ครูผูสอนในหลักสูตรที่มีการเรียนรูเชิงบริการควรเขาใจทฤษฎีการเรียนรูเชิงบริการและ
กลยุทธของการปฏิบัติที่ดีอยางชัดเจน รวมถึงนําหลักการมาใชเปนวิธกี ารเรียนการสอนดวย
3. หลั ก สูต รการศึ ก ษาครูที่ ใช วิธีก ารเรีย นรู เ ชิง บริก ารควรนํา หลัก ทฤษฎีพื้ น ฐานและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรูเชิงบริการมาใช
4. การออกแบบ การนําไปใช และการประเมินคาของโครงการการเรียนรูเชิงบริการควร
สะทอนถึงความตองการและความสนใจของผูที่มีสว นเกีย่ วของทั้งหมด
5. การมีผลประโยชนและการเคารพซึ่งกันและกัน นํามาซึง่ ความรวมมือระหวางโปรแกรม
การศึกษาครู โรงเรียน และชุมชน
6. นักศึกษาครูควรมีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูเชิงบริการอยางหลากหลาย โดย
ทํางานรวมกับสมาชิกชุมชนที่แตกตางกัน
7. ครูที่กําลังฝกงานควรเขารวมในกิจกรรมใหผลสะทอนกลับอยางสม่ําเสมอ และเตรียม
อํานวยความสะดวกในการใหผลสะทอนกลับแกนกั เรียนของตนในอนาคต
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8. นักศึกษาครูควรเรียนรูวธิ ีการประเมินทัง้ กอนและหลังการเรียนรู เพื่อเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนและประเมินผลลัพธการเรียนรูดวย
9. นักการศึกษาควรวางแนวทางเพื่อกําหนดมาตรฐานการออกวุฒิบัตรครู การใหผลลัพธ
และการรับรองโปรแกรมการศึกษาครู
10. โปรแกรมการศึกษาครู สถาบัน และชุมชนควรสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการ โดย
จัดหาทรัพยากรและสวนประกอบที่จาํ เปนตางๆเพื่อสนับสนุนการประสบความสําเร็จตอไป
ฮาเวิลด (Howard, J., 1993) กลาววา หลักการปฏิบัติที่ดีของการเรียนรูเชิงบริการในชุมชน
ไดแก
1. หนวยกิตที่นกั ศึกษาไดรับขึ้นอยูกับการเรียนรู มิใชขนึ้ อยูกับการบริการ
2. ตองคงความเขมขนของเนื้อหาวิชาการ
3. กําหนดเปาหมายของการเรียนรูใหแกนักศึกษา
4. กําหนดมาตรฐานในการเลือกชุมชนที่จะบริการ
5. เตรียมอุปกรณการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรูในชุมชน
6. ลดความแตกตางระหวางการเรียนรูจากชุมชนและการเรียนรูในหองเรียนใหนอยที่สดุ
7. คิดทบทวนเกีย่ วกับบทบาทการสอนของผูส อน
8. เตรียมพรอมสําหรับความเปลี่ยนแปลงของผลลัพธการเรียนรูที่อาจเกิดขึ้นได
9. ทําใหเกิดความรับผิดชอบตอชุมชนใหมากที่สุด
องคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการ
ซิงห (Singh, A.P., 1999) ศึกษาเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เชิงบริการ กลาววา โครงการการเรียนรูเชิงบริการสามารถนําอินเตอรมาสงเสริมการเรียนรูได โดยมี
องคประกอบของการเรียนการสอน ดังตอไปนี้
1. การจัดเตรียม (Preparation) เปนขั้นตอนเกีย่ วกับการจัดกลุมของผูท ี่เกีย่ วของ เพื่อ
ประเมินความตองการทางวิชาการของผูเ รียนและความตองการของชุมชน โดยกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ ออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงองคประกอบที่สําคัญดานความรวมมือ
การบริการ การบูรณาการหลักสูตร การไตรตรอง/สะทอนกลับ การเฉลิมฉลอง การประเมิน และ
การพัฒนาทางวิชาชีพ อีกทั้งมีการจัดตารางเวลากิจกรรม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน การ
เดินทาง เงินทุน เปนตน
2. ความรวมมือ (Collaboration) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการที่แทจริงตอง
เกิดขึ้นจากการรวมมือของผูเ รียน ซึง่ ความรวมมือนี้ทาํ ใหผูเรียนไดชว ยเหลือซึง่ กันและกันในเวลาที่
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ประสบปญหา ผูเรียนจะไดใชทักษะในการคิด และชวยกันแกไขความขัดแยง สรางความสอดคลอง
กัน เกิดเปนองคความรูได การรวมมือกันเปนแรงกระตุน ใหเกิดการเรียนรู แตละคนตองรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตน และกอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน
3. การบริการ (Service) เปนการเชื่อมโยงระหวางผูบริการและผูรับบริการ โดยใช
อินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางของโครงการบริการ เชน การบริการใหคําแนะนําออนไลนจดั โดยวัยรุนเพือ่
วัยรุนดวยกันเอง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับคําแนะนําทางดานสุขภาพและความปลอดภัย
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด เปนตน
4. การบูรณาการหลักสูตร (Curriculum Integration) การบูรณาการการบริการเขาไวใน
หลักสูตรชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธของความรูท างวิชาการในโลกแหงความเปนจริง ทําได
โดยการผสานการเรียนรูจากสภาพจริง และแรงกระตุนที่เกิดจากภายในของผูเรียน เชน การเขียน
และการอานเรื่องสั้นสําหรับเด็กๆ (สายภาษา) การตรวจสอบหนาดินและวางผังภูมิศาสตร
(วิทยาศาสตร) การสํารวจชุมชนในประเด็นที่ตองแกไข (สายศึกษาศาสตร) ซึง่ ทําใหนักศึกษาทราบ
ถึงประเด็นปญหาและสามารถหาวิธีแกไขในมุมมองตางๆได
5. การไตรตรอง (Reflection) การไตรตรองในกิจกรรมที่ทาํ กอใหเกิดความนึกคิด
ความรูสึกทางจริยธรรม ทําใหรูถงึ สิ่งที่ทาํ ใหเปนคนดี และเกิดการคิดวิเคราะห ซึ่งชวยพัฒนา
สติปญญาของตนเอง การสนทนาเพื่อสะทอนกลับประจําวัน/สัปดาหและการเขียนเกี่ยวกับโครงการ
การบริการเปนสื่อในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ใหรายละเอียด และไตรตรองบทบาทของตน
อินเตอรเน็ตสามารถชวยในการสะทอนกลับไดโดยใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือประชุมกลุมสายตรง การอานผลสะทอนกลับซึ่งกันและกันทําใหเขาใจประเด็น
ของการเรียนรูมากขึ้น และการเผยแพรกิจกรรมบนเว็บไซดทําใหเกิดการสะทอนกลับอยางมีคุณคา
6. การเฉลิมฉลอง (Celebration) เปนประเด็นสําคัญในการกลาวขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝาย และเปนการเชื่อมความสัมพันธ สรรเสริญความพยายามของผูเรียน และสานตอการบริการ
โดยใชอินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตในการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารกับ
สื่อทองถิน่ และการทําเว็บไซดเพื่อระลึกถึงผูรวมกิจกรรมทุกคน
7. การประเมิน (Evaluation) ผูวางแผนโครงการใหขอมูลยอนกลับที่มีคุณคาแกผูเรียน
รวมถึงผลกระทบของการบริการที่มีตอผูไดรับบริการ การประเมินอาจอยูในรูปของการประเมินเชิง
คุณภาพ เชน การเขียนบทความสะทอนกลับ และขอมูลเชิงปริมาณ เชน ชั่วโมงการบริการ
ผลคะแนนทดสอบ ระดับของการเปลีย่ นแปลงในทัศนคติหรือความรูห ลังจากสิน้ สุดโครงการ และ
การสัมภาษณผูมีสวนรวมหลัก ซึง่ สามารถใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือชวยในการประเมินได เชน
การดาวนโลดขอมูลการประเมินตางๆ การประเมินออนไลนโดยผูมีสวนเกี่ยวของ การสํารวจ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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8. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) การเรียนรูเชิงบริการตางจาก
การสอนแบบดังเดิม เพราะผูสอนทําหนาที่เปนแบบอยางและคอยอํานวยความสะดวก (model
and facilitator) ใหแกผูเรียน ผูสอนตองเขาใจพื้นฐานและความตองการของผูเรียน เชื่อใน
ความสามารถของผูเรียน และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําโครงการที่เขาตองการและสนใจจะทํา ซึง่ จะ
นําไปสูการพัฒนาวิชาชีพของผูเรียนได การใชอินเตอรเน็ตในการพัฒนาเว็บไซดและรายชื่อบุคคล
ทั้งหมด ชวยใหผูสอนเขาถึงความรูพนื้ ฐานของขั้นตอนการเรียนรูเชิงบริการทัง้ หมด
เพตท (Pate, E., 2005) กลาววา องคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการที่สําคัญมีดังนี้
1. ความตองการ (Need) ไดแก ชุมชนที่จะเขารวมทํากิจกรรมและประเด็น/ปญหาที่จะ
จัดทําในโครงการ ประเด็น/ปญหาที่เกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน และสิ่งที่คาดวาจะ
เปลี่ยนแปลงจากการทําโครงการ เชน สภาพแวดลอม ทัศนคติของชุมชน
2. การเรียนรู (Learning) ไดแก สาขาวิชาที่จะใชในโครงการ เชน การเงิน การตลาด
เทคโนโลยี เปนตน ทักษะและความรูที่จําเปนตอความสําเร็จของโครงการและที่จะไดรับผาน
การบริการ เชน เนื้อหาสาระ ความตระหนัก ความเชื่อมัน่ อาชีพ เปนตน ความสัมพันธของโครงการ
และผูเรียน เชน เปาหมายในอาชีพ วิชาการ ความสนใจ เปนตน
3. ผูเขารวม (Participants) ไดแก ผูเขารวมกิจกรรม เชน ผูเ รียน ผูปกครอง เพื่อน องคกร
รัฐบาล เปนตน บทบาทของผูเขารวมโครงการ เชน ผูวิจัยรวม ผูนําเสนอรวม ผูดาํ เนินโครงการ
ผูประเมิน ทรัพยากร และประชาสัมพันธ
4. การบริการ (Service) ไดแก ประเภทของการบริการ และการเตรียมการทีก่ อนทํา
โครงการ เอกสารที่จําเปน ทรัพยากร และตารางเวลาทําโครงการ
5. การสะทอนกลับ (Reflection) ไดแก วิธกี าร ชวงเวลา และเหตุผลทีผ่ ูเรียนตองใหผล
สะทอนกลับของการเรียนรู
6. การประเมิน (Evaluation) ไดแก วิธีการและชวงเวลาของการประเมินผลผูเขารวม
โครงการ การประเมินผลในภาพรวมของโครงการ ผูเขารวมประเมินผล
7. การเผยแพร (Publicity) ไดแก วิธีการและเวลาในการประชาสัมพันธโครงการ เชน
การเฉลิมฉลอง การประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ จุลสาร หรือเว็บไซด
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเชิงบริการ
การเรียนรูเชิงบริการเปนรูปแบบหนึง่ ของการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งสามารถอธิบาย
แกนของการเรียนรูไดจากวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) ของคอลบ (Kolb, D.A., 1984)
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งไมจําเปนตองเรียงลําดับแตตองผานใหครบทุกขั้นตอน คือ (1) การเรียนรู

32
จากประสบการณ (Concrete Experience: CE) ไดจากการมีประสบการณดวยตนเอง (2) การเรียนรู
จากการสังเกตและไตรตรอง (Reflective Observation: RO) โดยการสังเกตกรณีตัวอยางแลว
นํามาไตรตรอง ทําใหไดความคิดหรือแบบอยางทีน่ ําไปปฏิบัติตอ (3) การเรียนรูจากการหาและ
ไดมาซึ่งแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) โดยสรางแนวคิดใหมจาก
การบูรณาการการสังเกตเขากับทฤษฎีตางๆ และ (4) การเรียนรูจากการทดลองทําและดูผล (Active
Experimentation: AE) โดยการทดลองทําสิ่งใหมๆและเรียนรูจากผลของการทํานั้นจากการลองผิด
ลองถูก
CE
Concrete Experience
ประสบการณตรง
AE
Active Experimentation
ทดลองทํา-ดูผล

RO
Reflective Observation
สังเกต-ไตรตรอง
AC
Abstract Conceptualization
หา-ไดแนวคิด

แผนภูมิที่ 2.7 วงจรการเรียนรู (Learning Cycle) ของคอลบ
(Kolb, D.A., 1984: 42)
จากรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณจะเห็นไดวามีนัยสําคัญ 3 ประการที่สมั พันธกับ
การเรียนรูเชิงบริการ (McEwen, M.K., 1996) ไดแก
1. หลักสูตรหรือประสบการณการเรียนรูตางๆควรจัดโอกาสในหลายแงมมุ อยางตอเนื่อง
เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางสมบูรณทุกขั้นตอนในวงจรการเรียนรูของคอลบ
2. รูปแบบของคอลบเนนวาการไตรตรองมีแกนและความสําคัญเปนอยางไรเพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูครบวงจร
3. การไตรตรองดําเนินตอเนื่องจากประสบการณตรงและเกิดขึ้นกอนการหาและไดมาซึ่ง
แนวคิดเชิงนามธรรม ดังนัน้ การวางขั้นตอนของการไตรตรองที่ตําแหนงอืน่ ของการเรียนรูมแี นวโนม
ทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูข องนักศึกษาลดนอยลง เพราะจะไมไดรับสิ่งทีเ่ ชื่อมโยงกับประสบการณ
เรียนรูโดยตรงและทันทีทันใด
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เดลฟ มินทซ และสจวด (Delve, C.I., Mintz, S.D., & Stewart, G.M., 1990) กลาวถึง
รูปแบบการเรียนรูเชิงบริการที่สัมพันธกับขัน้ ตอนของการพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึ่งทุกขั้นตอนจะไป
ควบคูกับลักษณะของประสบการณการเรียนรูเชิงบริการ มีทงั้ หมด 5 ขัน้ ตอน ไดแก
1. การสํารวจ (Exploration) นักศึกษาไดรับการกระตุนเพื่อใหเกิดความตองการที่จะเขา
รวมและชวยเหลือผูอื่น โดยมีสวนรวมทางออม เชน จัดโครงการการระดมเงินทุนเพื่อชวยเหลือ
สังคมภายในมหาวิทยาลัย หรือไมไดมีสวนรวมโดยตรง เชน ลงพืน้ ที่ใหบริการแตไมมีปฏิสัมพันธกบั
ผูรับบริการ อาจเขารวมครัง้ เดียวหรือในระยะเวลาสัน้ ๆเทานั้น
2. การแจกแจง (Clarification) นักศึกษาพยายามหากลุม เพื่อนเพื่อลองทํากิจกรรม
บริการตางๆทีเ่ หมาะสมกับตนเอง โดยเปนสมาชิกของชมรมตางๆ ซึง่ มักมีความรูสกึ ผูกพันกับกลุม
เพื่อนมากกวากิจกรรมที่ใหบริการ
3. การเห็นจริง (Realization) นักศึกษาเริม่ เขาใจถึงปญหา/ประเด็นที่ไดใหบริการ และ
อาสาตนเองเปนผูใหบริการหรือเปนสมาชิกชมรมอยางตอเนื่องโดยเนนการบริการเฉพาะอยาง
นักศึกษาเริ่มพบวาการบริการนั้นสัมพันธกับชีวิตตนอยางไร ทําใหตนรูสึกผูกพันกับการบริการนั้น
ผูสอนตองสนับสนุนใหเกิดการไตรตรองและใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
4. การกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ (Activation) นักศึกษาเริ่มคิดประเด็นซับซอนทีเ่ ห็นได
จากประสบการณการใหบริการ เชน เชื้อชาติ วรรณะ ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เริ่มเขารวมสนับสนุนงานบริการในฐานะของความเปนพลเมืองโดยเนนประเด็นเฉพาะอยาง และเขารวม
ทํางานกับชุมชนไมวาทางตรงหรือทางออม มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนมากขึ้นและอาจมีชีวิต
ความเปนอยูเปลี่ยนไป
5. การแสดงที่เปนลักษณะของตนเอง (Internalization) นักศึกษาสวนนอยที่สามารถ
พัฒนาถึงขั้นตอนนี้ ซึ่งเปนขั้นตอนที่บูรณาการการบริการกับชีวิตความเปนอยูของตนเอง และเปนผล
ตอการตัดสินใจในอาชีพการทํางาน สิ่งทาทายที่สุด คือ นักศึกษาตองคิดวาจะทําใหการดํารงชีวติ
สัมพันธกับคุณคาที่มีอยูในตนเองไดอยางไร
รูปแบบการเรียนรูเชิงบริการแสดงใหเห็นกรอบแนวคิดในการประเมินโปรแกรมการเรียนรู
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาทุกขั้นตอน โครงการทีม่ ีการบริการเพียงครั้งเดียว อาจทํา
ใหนักศึกษาจํานวนหนึง่ ไดพัฒนาถึงระดับที่ 1 และ 2 แตไมสามารถทําใหเขาใจเรือ่ งของการบริการ
ชุมชนไดดี การบริการระยะยาวที่นักศึกษาเกิดความผูกพันทําใหพัฒนาและไดรับประสบการณ
เรียนรูมากขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดการบริการหลายรูปแบบจะเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
และเกิดการมีสวนรวม ทําใหนกั ศึกษาหลายคนไดมีโอกาสในพัฒนาตนเอง
สถาบันการศึกษาบางแหงไดใชรูปแบบ PARE (PARE Model) เปนเครื่องมือที่ใชใน
การเรียนรูเชิงบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงจุดสําคัญของขั้นตอนที่จําเปนใน

34
การบูรณาการการเรียนรูเชิงบริการเขากับหลักสูตร การทําความเขาใจในขั้นตอนเหลานี้ จะทําให
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรูได ผูสอนสามารถใชรูปแบบ PARE อธิบายเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
ลักษณะของการเรียนรู และเห็นความแตกตางของศาสตรการเรียนรูนี้กับการเรียนรูดวยวิธีอื่น
รูปแบบ PARE ประกอบดวยขั้นตอนตางๆที่อธิบายโดยวงจรการเรียนรูของคอลบ ซึง่ รูปแบบ PARE
ประกอบดวย (The Center of Community Service, 2001; Troppe, M. and Owen, J., 2002)
1. การเตรียมตัว (Preparation) การเตรียมตัวเพื่อการเรียนรูของผูเขารวมโครงการชวย
เพิ่มผลลัพธในเชิงบวกตอนักศึกษาและชุมชน ผูจัดโครงการตองทํางานรวมกับนักศึกษาและ
ตัวแทนของชุมชนในการกําหนดบทบาท ความคาดหวัง จัดหาและสรางสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูแบบรวมมือที่มีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติการ (Action) การปฏิบัติอยางมีความหมายทําใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จได
ทุกฝายจะเขาใจความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และการปฏิบัติโดยการใหบริการที่สมบูรณ
เปนสิ่งที่จาํ เปนและมีคุณคาตอการเรียนรูรวมถึงชุมชนดวย
3. ผลสะทอนกลับ (Reflection) เปนการเชื่อมโยงระหวางประสบการณบริการของนักศึกษา
และหลักสูตรวิชาการ ระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ คือ การใหผลสะทอนกลับที่เกิดขึ้นกอน
ระหวาง และหลังการเรียนรู
4. การประเมินคา (Evaluation) เริ่มแรกของการออกแบบโครงการตองมีการกําหนดรูปแบบ
การประเมินตองเพื่อวัดผลกระทบทีม่ ีตอผูเขารวมโครงการทุกคน ไดแก นักศึกษา อาจารย และ
ชุมชน โดยประเมินโครงการตลอดระยะเวลาทัง้ ปจจุบนั และอนาคต
การสะทอนกลับ (Reflection) การเรียนรูเชิงบริการควรมีการเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการ
และมาตรฐานเขาดวยกัน ซึ่งอาจเปนวิชาทีม่ หี นวยกิตหรือไมก็ได โดยการเรียนรูม งุ เนนที่คุณภาพ
ของการเรียนรูมากกวาปริมาณของการบริการ การเรียนรูจะตองมีการแสดงออกโดยผานการใหผล
สะทอนกลับ ซึ่งเปนสวนสําคัญของการเรียนรูเชิงบริการ เพราะเปนการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความหมายจากประสบการณการบริการ
ผลสะทอนกลับรวมการประเมินตนเองและการวิเคราะห การประยุกตใชประสบการณ
ในการบริการกับการเรียนรูท างวิชาการเปนการบูรณาการประสบการณเรียนรูทั้งหมด ซึ่งสามารถ
ทําไดหลายรูปแบบคือ การเขียนบทความ สมุดบันทึกเรื่องตางๆ (Scrapbooks) พอดฟอริโอ
รายงานวิจัย กรณีศึกษา เรียงความ โปสเตอร การอภิปราย การรายงานปากเปลา การนําเสนอดวย
สื่อ การรวบรวมเอกสาร การแสดงบทบาทสมมติ การเขียนเรื่องลงในแมกกาซีน หรือหนังสือพิมพ
การสะทอนกลับทําใหผูเรียนเชื่อมบทเรียนเขากับการบริการชุมชน และเขาใจวาบทบรรยาย
และบทเรียนมีความสัมพันธกับสถานการณในโลกแหงความจริงอยางไร (Bowen, G.A., 2005)
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ผลสะทอนกลับเกิดขึ้นได 3 ระดับ คือ (1) ผลสะทอนตัวเองเสมือนกระจกเงา (Mirror)
สะทอนสิ่งที่ผูเรียนไดรับจากกิจกรรมดังกลาว โดยอธิบายวาไดเรียนรูอะไรจากประสบการณที่ผานมา
(2) ทําประสบการณการบริการที่เล็กใหใหญขึ้นเสมือนแวนขยาย (Magnifying Glass) โดยอธิบาย
วาไดเรียนรูอะไรจากกลุมคน องคกร หนวยงาน และชุมชนที่รวมทํากิจกรรม และ (3) นําความคิดเห็น
ที่กวางไกลใหเขามาใกลขนึ้ เสมือนกลองสองทางไกล (Binoculars) โดยอธิบายวาประสบการณนมี้ ผี ล
ตอชีวิตหรืออนาคตของผูเรียนอยางไร (นันทิยา ตันศรีเจริญ, 2546; Bowen, G.A., 2005)
3. ความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility)
ความหมายของความรับผิดชอบสาธารณะ
วีคส (Weeks, D.C., 1998) กลาววา ความรับผิดชอบสาธารณะประกอบดวย การปฏิบัติ
และการมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางสังคม เปน
การเสริมสรางพันธะของประชาชนที่มีตอชุมชนและการปฏิบัติตนเปนพลเมืองชาติ และเปน
การสรางทัศนคติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบสาธารณะ โดยรวมความตั้งใจในการปฏิบัตติ อ
ผูอื่น การมีความรับผิดชอบตอสังคม และการยอมรับในความแตกตางของผูอื่น
สมาคมวิทยาลัยชุมชนแหงสหรัฐอเมริกา (American Association of Community College)
กลาววา ความรับผิดชอบสาธารณะ คือ การมีสวนรวมอยางกระตือรือรนกับสังคมดวยพฤติกรรมที่
สรางสรรค ผูกมัดและรับรู โดยเนนจิตสามัญสํานึกที่ดี (Gottlieb, K., and Robinson, G. 2002)
เซ็ลฟ (Self, J., 2005) กลาววา ความรับผิดชอบสาธารณะ หมายถึง ความรับผิดชอบของ
พลเมือง ประกอบดวยการกระทําและทัศนคติ มีการจัดการอยางประชาธิปไตย และมีสวนรวมทาง
สังคม โดยอาจเขารวมกับรัฐบาล สาธารณะกุศล หรือสมาคมอาสาสมัครตางๆ และอาจออกมาใน
รูปของการเมือง เศรษฐกิจ หรือเกี่ยวกับสิง่ แวดลอมและคุณภาพชีวิต
สรุปไดวา ความรับผิดชอบสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู
และเรียนรูสิ่งตางๆโดยการมีสวนรวมทางสังคม กอใหเกิดความรับผิดชอบและรูสึกวาตนเปนสวน
หนึง่ ของสังคมที่มีหนาที่ตองชวยเหลือดวยเต็มใจ จนกลายเปนพฤติกรรมในหนาทีต่ อสิ่งนัน้ ๆ เพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมดวยจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณชน ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของการเปนพลเมืองชาติ
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การสงเสริมความรับผิดชอบสาธารณะ
นักการศึกษาหลายคนเชื่อวา การพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะใหดีที่สุด ผูส อนตอง
เชื่อมโยงองคประกอบ 3 อยาง คือ การบริการชุมชน ผลลัพธการเรียนรู และพลเมืองศึกษา ซึง่ ทําให
เกิดการเรียนรูเ ชิงบริการอยางมีคุณภาพ นักศึกษาจะไดเรียนรู (1) ความสัมพันธของคนและ
กระบวนการเพื่อพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาทักษะที่จาํ เปนเพือ่ เขารวมการจัด
นโยบาย และ (3) สงเสริมทัศนคติเกีย่ วกับคุณคาของการบริการในระยะยาวเพือ่ สามัญสํานึกที่ดี
โดยทักษะและความสามารถที่สง เสริมใหเกิดความรับผิดชอบสาธารณะนั้น คือ (Constitutional
Rights Foundation, 2000, Gottlieb, K., and Robinson, G., 2002)
1. ทักษะทางสติปญญา (Intellectual Skills) ไดแก
1.1 รวบรวม ตีความ วิเคราะห สรุป ประเมิน และนําเสนอขอมูล จัดหมวดหมู
ขอมูล และแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเหตุและผล
1.2 เขาใจประเด็น ความสัมพันธประวัติศาสตรและเหตุการณรวมสมัย ระบุ
อธิบาย ประเมิน และแกตา งในสถานการณตางๆ
1.3 ระบุมาตรฐานเพื่อการตัดสินใจ
1.4 การประเมิน การประยุกตใช การกําหนดสิทธิและหนาที่
2. ทักษะการมีสว นรวม (Participatory Skills) ไดแก
1.1 แกปญหาและการลงมือปฏิบัติ
1.2 วางนโยบาย สรางพันธมิตร เจรจาตอรอง และหาความคิดเห็นของคนสวนใหญ
1.3 ตัดสินใจ รวบรวมขอมูล ระบุความตองการ และทําคานิยมใหกระจาง
1.4 เรียนรูแบบรวมมือ ฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ทํางานรวมกันทามกลาง
ความหลากหลายของเชื้อชาติ สัญชาติ เผาพันธุ สีผวิ วัฒนธรรม เพศ และอุดมการณ
3. ทักษะการวิจยั (Research Skills) ไดแก
3.1 เขาใจประเด็นและทําการเลือกขอเสนอ เชน การทําตามกฎหรือขัดแยง
ความเขาใจพืน้ ฐานของกฎหมาย เชน สิทธิและหนาที่ และการเขาใจบทบาทของการตัดสินใจ
3.2 ติดตามประเด็นตางๆตามสือ่ วิจัยประเด็นที่เกิดขึ้นในชุมชน เขารวม
รายงาน และสะทอนกลับสิง่ ที่ไดพบเห็นและไดยินมา
3.3 ใชสื่อในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เขาถึงขอมูลบุคคล/กลุมคน
4. ทักษะการโนมนาว (Persuasion Skills) ไดแก
4.1 แสดงทักษะการมีภาวะผูนํา พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน และ
เรียนรูวิธกี ารไกลเกลี่ยขอขัดแยง
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4.2 ปฏิบัติหนาทีพ่ ลเมืองอยางเหมาะสม
4.3 เขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนและของโรงเรียน เขารวมการประชุบ/พบปะ
กลางเมือง เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพและสมาชิกของรัฐบาล
4.4 ระบุเปาหมายและความสนใจของบุคคล/กลุมคน ประยุกตวิธีแกไขตาม
กฎหมายตอสิทธิและความสนใจของบุคคล/กลุมคน
4.5 พัฒนาเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็น/มุมมองของบุคคล
นักวิชาการไดใหความสําคัญตอพลเมืองศึกษาเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบสาธารณะ ดังนี้
เอลลิส (Ellis, A.K., 1991: 303) กลาววา การเตรียมผูเ รียนใหเปนพลเมืองที่ตระหนักและ
รับผิดชอบตอสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ สมควรระบุเปนเปาหมายของการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองดี
ซึ่งคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดี มีดังนี้
1. ความตระหนักตอสถานภาพและการมีศกั ดิ์ศรีของ
2. สนใจปฏิบัติตามกฎหมายและรับรูโดยชอบธรรมของผูอื่น
3. มีความรูของหลักการทํางานและระบบโครงสรางฝายบริหารบานเมือง
4. มีสวนรวมสงเสริมประชาธิปไตยของประชาชน
5. มีความเขาใจปญหาสําคัญของโลกทีเ่ กี่ยวกับประชาชนทัง้ ระดับนานาชาติและทองถิ่น
6. มีการตัดสินใจในทิศทางที่มเี หตุผล
Bloomfield, R. และ ชัยอนันต สมุทวณิช (2545) กลาววา พลเมืองศึกษามีสว นประกอบที่
สําคัญ 3 ดาน คือ
1. ดานการอบรมบมนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
เปนรากฐานเบื้องตนของการเปนพลเมืองพลโลกที่มีความรับผิดชอบ ชวยใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีความประพฤติและพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม และมีความสัมพันธตอผูอื่นและ
ตอสังคมโดยรวมอยางเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เคารพกฎกติกาของสังคม ในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
2. ดานการมีสว นรวมกับชุมชนและการรับใชสังคม นักเรียนสวนใหญมกั จะเรียนอยางเดียว
มีบางสวนที่ชว ยงานบาน แตจะไมมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับเพื่อนบานหรือกับผูคนในละแวกบาน
ดังนั้น ความพยายามที่จะใหนักเรียนไดเรียนรูถึงการทําตนใหเปนประโยชนแกชุมชน บริการสังคมได
ถือวาเปนทักษะที่ควรฝกไวต้งั แตยังเปนเด็ก
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3. ดานการมีความรู ขอมูล ขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะที่เกีย่ วกับ
สถาบันทางการเมือง ประเด็นและปญหา ตลอดจนการดําเนินงานของระบอบประชาธิปไตย การที่
พลเมืองสามารถมีอิทธิพลตอการเมือง ทัง้ ในระดับทองถิน่ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
พลเมืองศึกษา จึงเปนการศึกษาเพื่อเตรียมความรับผิดชอบไมเฉพาะในดานการมีความรู
ทางการเมืองเทานั้น แตมี 3 สวนประกอบกัน
วิรัตน บัวขาว (2541: 9-10) กลาววา การเปนพลเมืองที่ดีควรมีคณ
ุ สมบัติของทรัพยากร
มนุษยในโลกยุคโลกาภิวัตน ดังตอไปนี้
1. มีความรอบรู ความรูเปนสวนเสีย้ วยอมไมเพียงพอแกการดํารงตนใหมีความสุขตอไป
นอกจากความรอบรูแลว ตองศึกษาหาความรูตลอดชีวติ และเปนคนรุนใหมที่มีความเกง กลา คือ
กลาคิด กลาทํา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
2. มีทักษะหลากหลาย มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเปนความรูที่
สามารถปฏิบตั ิจริงได
3. มีคุณธรรมสูง ธรรมะเปนกาวของสังคมที่จะนําพาสังคมสูความสันติสุขได สังคมใดเหิน
หางธรรมะยอมนําไปสูความหายนะอยางหลีกเลี่ยงไมได
4. มีความรับผิดชอบสูง คือรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ และตอโลก เพราะ
ทุกคนตางเปนสมาชิกในหมูบ า นโลกเดียวกัน
5. ไมเปนภาระตอสังคม บุคคลใดกระทําตนเปนภาระตอสังคม คือเปนบุคคลที่ไรคุณภาพ
โลกยุคใหมตองการใหทกุ คนพึ่งตนเองได นั้นคือ รูจกั ประกอบอาชีพสุจริต ไมเบียดเบียนซึง่ กันและ
กัน ไมเบียดเบียนสิง่ แวดลอมและธรรมชาติ
6. เปนบุคคลที่มคี วามสามารถในการจัดการ โลกยุคใหมเปนโลกของการแขงขันหากไมมี
ความสามารถดานนี้ จะไปแขงขันกับใครไมได
7. เปนบุคคลที่มสี ุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง จะเห็นไดวา ประชากรทัว่ โลกตางให
ความสําคัญตอสุขภาพของคนในชาติ เชน ประเทศญี่ปุน เด็กไดดื่มนมตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยเริ่มสงเสริมพลเมืองดานนีใ้ น 2-3 ปนเี้ อง
8. เปนบุคคลที่มที ักษะ สามารถใชภาษากลางของโลกและเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
ใหมๆไดอยางดี โดยเฉพาะทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพราะการติดตอสื่อสารทั่วโลกตองใช
ภาษากลางสือ่ กันในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ชวยสงเสริมหนาทีข่ องความเปนพลเมือง
ดีและกอใหเกิดหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณะ โดยมอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบกิจกรรม
สําคัญตางๆ สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น และทํางานสําคัญที่มีผลตอความเปนอยูท ี่ดี
ของประชาชน ซึ่งการเรียนรูเชิงบริการนี้ควรจะบูรณาการเขากับพลเมืองศึกษา กลยุทธในการศึกษา
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เพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบสาธารณะ ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
(National Service-Learning Clearinghouse, n.d.)
1. การเรียนรูพ ื้นฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมถึงประวัติและขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับ พลเมือง กระบวนการตางๆของรัฐบาลและพลเมือง และการสอนเกี่ยวกับทักษะการเปน
พลเมืองซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ ความอดทน โตวาทีสาธารณะ การนําเสนอ รวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหสถานการณปจจุบนั
2. การทํากิจกรรมบริการที่มีความหมายตอชุมชน
3. การเชื่อมโยงการเรียนรูและการทํากิจกรรมบริการสังคมอยางมีคุณภาพ โดยผาน
การสะทอนกลับและการวิเคราะห
4. ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR)
ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
กองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาทีด่ วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย
ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในดานที่เปนผลดี และผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ใหดียิ่งขึน้ สวนความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การรูจักฐานะหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
ที่มีตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติและบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม และเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม
อุทัย หิรัญโต (2529) กลาวถึง ความรับผิดชอบทางสังคมขององคกรธุรกิจวา การพิจารณา
ผูบริหารควร
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของธุรกิจตอกลุมตางๆทั้งหมดภายในสังคมนัน้
ตัดสินใจในลักษณะทีเ่ ปนประโยชนตอคนหมูมาก หรือใหความเปนธรรมตอกลุมตางๆมากที่สุด ซึ่ง
จะเกิดขึ้นหากผูประกอบการยอมรับวา เปาหมายของธุรกิจคือ การผลิตสินคาที่ดีกวาในราคาที่
แขงขันได โดยทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจและมีผลกําไรพอประมาณ เพราะหากสินคาและ
บริการเปนที่พอใจหรือสนองความตองการของผูบริโภคแลว กําไรยอมเกิดขึ้นอยางแนนอน กําไรจึง
เปนผลจากการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ฉะนัน้ การสนองความตองการของผูบริโภค
และใหไดผลกําไรตกอยูแกเจาของธุรกิจนัน้ ยอมเปนเปาหมายที่ถกู ตองและเปนธรรมอยางแทจริง
สุภาพร พิศาลบุตร (2544: 120-121) กลาววา ความรับผิดชอบ คือ การดําเนินงานใดๆที่
มุงใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผูที่เกีย่ วของ โดยดําเนินงานใหไดตามวัตถุประสงคอยางไมทอถอยหรือ
ทอดทิง้ ภาระหนาทีก่ ลางคัน มีความระมัดระวังไมใหการดําเนินงานเกิดผลกระทบสรางความทุกข
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เดื อ ดร อน พิ ษ ภั ย อัน ตรายต อ ตนเองและต อ องคก าร และต อสัง คมที่ม าเกี่ย วของ ดั ง นั้น
ความรับผิดชอบตอสังคม คือ การไมดําเนินการใดๆที่เกิดผลกระทบเปนโทษเปนภัยอันตรายตอ
สังคม เชน การผสมสีอันตรายหรือสารเจือปนในอาหารหรือสินคา การปลอยถายเทของเสียจาก
โรงงานลงในแมน้ําลําคลอง การกอใหเกิดควันหรือแก็สพิษปะปนในอากาศ การสงเสียงดังจาก
เครื่องจักรใหรบกวนสังคม เปนตน
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business Council for Sustainable
Development, 2002) ใหคํานิยามของ "ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ" หรือ
“Corporate Social Responsibility: CSR” วา “เปนความมุงมัน่ หรือพันธะสัญญาทีธ่ ุรกิจมีอยูอยาง
ตอเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูใ ชแรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหลานัน้ ตลอดจนมีสว นรวม
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง”
สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หมายถึง การดําเนินธุรกิจบนรากฐาน
ของการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไม
ดําเนินการใดๆที่สงผลกระทบในทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ไชย ณ พล (2536: 125) กลาววา สิง่ ที่องคกรธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม 3 ประการ คือ
1. ศักยภาพในการผลิต คือ ตองผลิตสินคาหรือบริการคุณภาพดี มีความปลอดภัย
ในราคาที่เปนธรรม พรอมทัง้ รับผิดชอบตอเสียหายหากเกิดขึ้น
2. ความเจริญกาวหนา ผลิตภัณฑ และบริการใดๆที่นําเสนอตอตลาดตองเปนไปเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพมนุษยและคุณภาพสังคมอยางแทจริง และ/หรือการแสวงหาประโยชนใดๆตอง
ไมทําลายคุณคาที่ดีงามของมนุษยและสังคม
3. มาตรฐานจรรยาบรรณ ทุกขั้นตอนของกระบวนการประกอบธุรกิจตองกอปรดวย
มาตรฐานจรรยาบรรณ ทั้งนี้เพื่อการอยูรว มกันในสังคมอยางสงบสุข และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ของการประกอบการในระยะยาว
รัตนา อัตภูมสิ ุวรรณ (2542: 4-6) กลาววา ธุรกิจไมควรมุงหวังกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว
แตควรใหความสําคัญและรับผิดชอบตอสังคม มิฉะนัน้ ธุรกิจก็ไมสามารถดําเนินการอยูได โดยแบง
ความรับผิดชอบออกเปน 2 ประเภท คือ
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1. ความรับผิดชอบตอสังคมภายในธุรกิจ เปนความรับผิดชอบที่เจาของกิจการหรือผูร วม
ลงทุ น สามารถควบคุ ม ดู แลได เชน วัสดุอุ ปกรณ แรงงาน คา ใชจ า ยตา งๆ อาจกลา วไดว า
ความรับผิดชอบที่ตอสังคมภายในธุรกิจ มีดังนี้
1.1 ความรับผิดชอบตอผูลงทุน ผูที่นาํ เงินมาลงทุนในกิจการ ทัง้ เจาของและผูรวม
หุนสวนตองการผลตอบแทน หรือแบงกําไรที่พอประมาณและเหมาะสม เพื่อจูงใจใหผูลงทุนได
ดําเนินกิจกรรมตอไป
1.2 ความรับผิดชอบตอผูบริหาร โดยทัว่ ไปผูบริหารระดับตางๆทัง้ หัวหนางาน
หรือผูจัดการฝายตางๆตองการเงินเดือน คาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงความมั่นคงใน
การทํางาน ความกาวหนาในอาชีพ และความเหมาะสมกับตําแหนงงาน
1.3 ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง เจาของกิจการหรือผูบริหารตอง
กําหนดคาตอบแทนที่มีเกณฑเหมาะสมที่ทาํ ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามควรแกฐานะ
ตําแหนงงาน และมีการเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนโดยใชหลักเกณฑที่ยตุ ิธรรม รวมถึงสวัสดิการตางๆ
เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน
2. ความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกธุรกิจ เปนสิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกกิจการ แตมี
ผลกระทบตอการดําเนินการภายใน ดังนัน้ ผูบริหารจึงควรมีความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก ไดแก
2.1 ความรับผิดชอบที่มีตอผูบริโภค ความซือ่ สัตยในการตัง้ ราคา การโฆษณา
ชวนเชื่อ การเลือกใชวัตถุดบิ ในการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐาน
2.2 ความรับผิดชอบตอรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ธุรกิจตองใหความรวมมือ
ในการปฏิบัตติ ามขอระเบียบบังคับและมาตรการของหนวยงานรัฐในเรื่องภาษีอากร การจายคาจาง
แรงงาน เปนตน
2.3 ความรับผิดชอบตอสาธารณชน ธุรกิจควรชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เชน
การสงเสริมการศึกษา การสงเสริมการวิจยั การสรางโรงพยาบาล การสงเคราะหแกผูยากไร เปนตน
2.4 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เมื่อธุรกิจมีการผลิตสินคาหรือบริการแลว
ไมใชเพียงเพื่อใหไดกําไรหรือผลตอบแทนเทานั้น ควรคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่จะ
สงไปยังชุมชนรอบขาง เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหาขยะมูลฝอย
2.5 ความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัดและคุมคา เชน การไมจับสัตวน้ําในฤดูวางไข การไมใชเครื่องมือประมงทีถ่ ูกกฎหมาย
การไมทาํ ลายปาไม การไมทําลายหนาดิน เปนตน
นภาพร ขันธนภา และ ศานิต ดานศมสถิต (2547: 61-62) กลาววา ความรับผิดชอบตอ
สังคมในทางธุรกิจ คือ ขอผูกพันที่องคกรจะตองทําใหเกิดผลกระทบในทางบวกตอผูมีสวนไดเสียให
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มากที่สุด ซึ่งประกอบดวยลูกคา เจาของกิจการ พนักงาน ชุมชน ผูจัดจําหนาย และรัฐบาล โดย
กําจัดผลทางลบใหนอยที่สดุ ซึ่งมีองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 4 ดาน ไดแก
1. ความรับผิดชอบในแงกฎหมาย (Legal Responsibility) การกระทําตามกฎหมายจะ
เปนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ องคกรอาจอยูรอดไมไดหากไมดําเนินงานภายใตกรอบของกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบในแงจริยธรรม (Ethical Responsibility) บริษัทจะตองพิจารณาวา
อะไรถูก อะไรยุติธรรม เกินไปกวาที่สงั คมไดกําหนดไวเปนกฎหมาย
3. ความรับผิดชอบในแงเศรษฐศาสตร (Economic Responsibility) องคกรตองรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียในทางเศรษฐกิจ โดยตองสรางความมัน่ คงและคุณคาใหมากที่สุด
4. การคืนกําไรสูสังคม (Philanthropic Responsibility) บริษัทจะตองแบงปนความมั่งคั่ง
และทรัพยากรบุคคลใหแกชมุ ชนและสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติ ความรับผิดชอบในแงเศรษฐกิจ
และการคืนกําไรสูสังคมมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เนือ่ งจากบริษัทสามารถทํากําไร
ไดมากเทาไรก็สามารถลงทุนในเรื่องการคืนกําไรใหสังคมไดมากเทานัน้
นอกจากนี้ องคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) ระบุถึงพฤติกรรมของธุรกิจทีพ่ ึงประสงค 7 เรื่อง
ดวยกัน คือ (1) การจางงานและแรงงานสัมพันธ (2) สิทธิมนุษยชน (3) สิ่งแวดลอม (4) การเปดเผย
ขอมูล (5) การแขงขัน (6) การเสียภาษี และ (7) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศิริชัย สาครรัตนกุล,
2548)
จากเอกสารการอบรมในหลักสูตร CSR ของธนาคารโลกระบุวา ความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (1) สิ่งแวดลอม (2) แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน
(4) การมีสว นรวมกับชุมชน (5) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (6) การตลาด และในความหมายที่กวาง
ออกไปรวมประเด็นตางๆ เหลานี้ดวย (7) การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ (8) สุขอนามัย
(9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน าํ และ (10) การบรรเทาสาธารณภัย (World Bank, 2005)
จากความคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานขององคกร
ธุรกิจมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญตอสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจําแนกความตองการของสังคมเปน
3 ประเภทใหญๆ คือ (Flippo, E. and Munsinger, G., 1982)
1. ความตองการทางดานเศรษฐกิจ คือ สังคมตองการใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมี
ั นาแลวมี
เสถียรภาพ ไดแก การผลิตสินคาและบริการที่จาํ เปนตอการกินดีอยูดี โดยสังคมที่พฒ
เปาหมายที่จะทําใหเศรษฐกิจมั่นคง หลีกเลี่ยงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและฝดเคือง อีกทัง้ สังคม
ตองการใหมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย และ
ไมมีการหลอกหลวงในการผลิต ปายบรรจุภัณฑ และการโฆษณา รวมทั้งการรับประกันผลิตภัณฑ
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2. ความตองการดานสิ่งแวดลอม คือ สังคมตองการมีสงิ่ แวดลอมที่ดี ปราศจากมลพิษ
ตางๆโดยเฉพาะสังคมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ตองมีการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม
เชน มลพิษของอากาศ น้ํา และดิน ซึ่งเปนปญหาใหญที่ตองการแกไขโดยความรวมมือขององคกร
ธุรกิจและรัฐบาล รวมถึงมลพิษดานเสียงและกัมตภาพรังสีซึ่งตองปองกันใหเกิดผลกระทบนอยที่สดุ
และใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
3. ความตองการดานคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ บุคคลในสังคมตองการความปลอดภัย
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน แมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาวหนา แตการประสบภัยอันตรายของ
ผูใชแรงงานคงเพิม่ สูงขึ้นทุกป ปญหาโรคสารเคมีและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมคงมี
อยูเพราะขาดการควบคุมสารเคมีอนั ตราย โรคที่เกิดขึ้นไมปรากฏอาการอยางชัดเจนเพราะขาดแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานโรคสารเคมี ดังนัน้ ผูบริหารองคกรตองแจงความเสีย่ งและอันตรายแกคนงานกอน
เพื่อตัดสินใจเขาทํางาน ทัง้ นี้ เปนการแสดงความรับผิดชอบดานคุณภาพชีวิตการทํางานดวย
แนวทางปฏิบัติของการมีรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
องคกรธุรกิจมีหนาที่ผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมี
บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมหลายประการ แบงออกเปนบทบาททัว่ ไป และบทบาทที่
คาดหวัง ดังตอไปนี้ (สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2542: 457)
1. บทบาททัว่ ไป หมายถึง บทบาทที่ธุรกิจมักทําในขณะที่ยังดําเนินอยูตามปกติ ไดแก
1.1 การผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชน
1.2 เปนแหลงรับซือ้ ปจจัยการผลิต
1.3 เปนแหลงจางงาน
1.4 เปนแหลงรายไดของรัฐในการเสียภาษีอากร
2. บทบาทที่คาดหวัง หมายถึง บทบาททีป่ ระชาชนหรือสมาชิกในชุมชนของสังคมคาดหวัง
ใหธุรกิจดําเนินการ ซึ่งบทบาทที่คาดหวังจะไมไดระบุอยางชัดแจงวาองคการธุรกิจจะตองกระทํา แต
ถาธุรกิจกระทําโดยความสมัครใจ ก็จะทําใหธุรกิจนั้นมีภาพพจนที่ดแี ละมีจริยธรรม ไดแก
2.1 บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
2.1.1 บทบาททีม่ ีตอประชาชน
2.1.1.1 การเปนผูผลิตและจําหนายสินคา/บริการอยางเปนธรรมตอผูบริโภค
2.1.1.2 การเปนนายจางที่ยุติธรรม
2.1.1.3 การเปนผูซ ื้อปจจัยการผลิตในราคาที่เปนธรรม
2.1.2 บทบาททีม่ ีตอคูแขงขัน
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2.1.3 บทบาททีม่ ีตอชุมชน
2.1.3.1 การใชและอนุรักษทรัพยากร
2.1.3.2 การขจัดปญหามลภาวะ
2.1.3.3 การเปนผูน าํ ในสิ่งที่ถูกตองดีงาน และเปนประโยชนตอสังคม
2.2 บทบาทในดานการประสานประโยชนระหวางผูที่มีสว นเกี่ยวของกับธุรกิจทัง้
ทางตรงและทางออมหลายฝายดวยกัน ทั้งที่อยูภายในและภายนอกองคการ ผูท มี่ ีสวนเกี่ยวของแต
ละฝายตางก็มคี วามคาดหวังตอธุรกิจที่แตกตางกัน
ศูนยกลางเพื่อการวางแผนเมืองและการจัดการสิ่งแวดลอม (The Centre of Urban Planning
and Environmental Management) แหงมหาวิทยาลัยฮองกงไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติตาม
แนวคิด CSR ขององคกรธุรกิจในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย แบงเปน 4 หมวดหลัก คือ
(ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2548)
1. การปฏิบัติภายในองคกร เชน การดูแลไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใน
องคกร มีการจัดทําและแถลงระเบียบเรื่องการจางงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เชน
ระยะเวลาของการทํางานตามปกติและระยะเวลาสูงสุดในการทํางานลวงเวลา
มีโครงสราง
อัตราคาจางแรงงานที่ยุติธรรม และใหเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมตางๆภายในองคกร
2. การปฏิบัติภายนอกองคกร เชน มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดลอมทั้งของผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาใหแกองคกร รวมทั้งมีนโยบายการดําเนิน
ธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม
3. ความนาเชื่อถือ เชน มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเพื่อรายงานผลความคืบหนา
ขององคกรจากการปฏิบัตติ ามแนวคิด CSR อยางตอเนือ่ ง
4. การอบรมบุคลากร เชน มีหลักสูตรอบรมการเปนพลเมืองที่ดีแกพนักงานในองคกร
รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีสว นรวมในโครงการตางๆ เพื่อชวยพัฒนาสังคมโดยรวมใหเติบโตอยางยั่งยืน
5. จิตสํานึก (Consciousness)
ความหมายของจิตสํานึก
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของ “จิตสํานึก” วาเปนภาวะที่จิตตื่นและรูตัว
สามารถตอบสนองตอสิง่ เราจากประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ รูป เสียง กลิน่ รส และสิง่ ที่สัมผัสไดดวยกาย
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จรรยา สุวรรณทัต และคณะ (2525) กลาววา จิตสํานึก หมายถึง การรับรู การมีความ
ระมัดระวัง กระทําในสิ่งที่ตนตองการดวยสติสัมปชัญญะ และปฏิบัติงานใหอยูในกฎระเบียบ
สามารถอธิบายในสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา
ระพี สาคริก (2532: 45) กลาววา จิตสํานึกเปนความรูสกึ ที่เปนสิ่งที่อยูแลวในรากฐานจิตใจ
ของแตละคน
วราพร ศรีสุพรรณ (2536: 79) กลาววา จิตสํานึกเปนลักษณะของจิตที่มีทงั้ ความตระหนัก
(Awareness) และความรับผิดชอบ (Responsibility)
คอฟกา (Koffka, K, 1978: 212) กลาววา จิตสํานึก หมายถึง สภาวะทางจิตใจทีเ่ กี่ยวกับ
ความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตางๆในลักษณะที่ตื่นตัวหรือตระหนักตอบุคคล หลักการ
หนาทีห่ รือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปนผลจากการประเมินคา การเห็นความสําคัญซึง่ เปนสิ่งที่ไดมาจาก
ทัศนคติ (Attitude) ความเชือ่ (Belief) คานิยม (Values) ความเห็น (Opinion) และความสนใจ
(Interests) ของบุคคล
เวปสเตอร (Webster, N., 1993: 482) กลาววา จิตสํานึกเปนการตระหนักในตนเอง รูวาตน
คิดอะไร รูสึกอยางไร ทําอะไรและทําไมตองทํา รวมทัง้ สามารถที่จะรู คิด และมีความตื่นตัว
สรุปไดวา จิตสํานึก หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่รับรูและเขาใจ ในสิ่งที่ตนกําลังคิดหรือ
กระทํา จนเกิดเปนความตระหนักและแสดงพฤติกรรมที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งนัน้ ๆ
องคประกอบของจิตสํานึก
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) กลาวถึง จิตสํานึกวาเปนมิติ (Dimensions) ดานหนึง่ ของเจตคติ
(Attitude) ซึ่งตามมิตนิ ี้จะถูกมองวา เจตคตินั้นอยูในสภาวะจิตสํานึก จิตไรสํานึก จิตสํานึกเพียง
บางสวน จิตสํานึกเปนสวนหนึ่งของความรับรูทางจิตใจ ซึง่ เกิดขึ้นกอนการเกิดพฤติกรรม โดยมี
องคประกอบ คือ การรู (Cognitive) ความรูสึกทางจิตใจ (Affective) และพฤติกรรม (Behavior)
วิเชียร แพทยาคม, หลวง (2505: 49) กลาววา จิตสํานึกมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. สวนประกอบที่เปนองคประกอบดานความคิด (Cognition) เปนสวนที่เกี่ยวของกับ
ความคิด เปนสวนการรับรู หรือเกิดการรับรูของความสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู (Perception)
ความทรงจํา (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญ
 ญา (Intellect) เปนตน
2. สวนประกอบที่เปนองคประกอบดานความรูสึก (Affection) เปนสวนประกอบทางดาน
อารมณ ความรูสึก ซึง่ จะเปนสิ่งกระตุนความคิดอีกตอหนึง่ เปนสวนของความรูสกึ ทางใจของความ
สํานึก ที่รวมเอาความรูสกึ ของบุคคลในดานบวกหรือดานลบ เปนตน
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3. สวนประกอบที่เปนองคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Psychomotor) เปน
องคประกอบที่กอใหเกิดแนวโนมทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่เหมาะสม ซึง่ สวน
นี้ตองอาศัยความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับสิง่ นัน้ เปนพืน้ ฐาน
กระบวนการเกิดจิตสํานึก
จิตสํานึกเปนภาวะทางจิตและความรูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับรูเหตุการณหรือ
ปรากฏการณหนึง่ ๆโดยจะมีขั้นตอนของการเกิดตามลําดับ จนกระทั่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
เปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกของบุคคลนั้นๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2540: 230–231) กระบวนการเกิดจิตสํานึกมีลําดับขึ้นตอนการเกิดดังนี้
1. ความรูสึก มีความรูสึกสะดุดใจจากสิ่งที่ตนทําอยูหรือเคยมีประสบการณ เกิดการยั้งคิด
ในคานิยมที่ตนมีอยู
2. ความคิดเห็น ความคิดเห็นสามารถแบงเปนหลายประเภท เชน ความคิดเห็นแบบ
วิพากษวิจารณ เพื่อแยกแยะขอเท็จจริง ความคิดตามหลักตรรกวิทยา ความคิดแบบสรางสรรค
และความคิดจากทักษะดานพุทธิศึกษา เปนตน ขั้นตอนความคิดเห็นนี้จะปรากฏออกมาเนื่องจาก
เกิดการสะดุดใจแลวเกิดความรูสึก ความคิดเห็นอยางใดอยางหนึง่ หรือบูรณาการหลายความคิดเห็น
เขาดวยกัน
3. การติดตอสื่อสารและการถายทอด เปนการติดตอสื่อสารกันในความคิดเห็น สามารถ
ทําไดดว ยการพูด เขียน ฟง ถาม เปนการถายทอดขอมูลยอนกลับ และการแกปญหาขอขัดแยง
4. การเลือกเชื่อและการเกิดศรัทธา เปนการพิจารณาหาขอสรุปจากทางเลือกตางๆ โดย
พิจารณาสิง่ ทีเ่ กี่ยวของตางๆทั้งที่ชอบและไมชอบ เลือกกําหนดเปามาย การรวบรวมขอมูล การแก
ปญหา การวางแผน และการเลือกอยางอิสระในสิ่งทีไ่ ดรับการถายทอดมาแลว เลือกเลื่อมใสและ
ศรัทธาในสิง่ ทีด่ ีและยึดมั่นไวในใจ
5. การปฏิบัติ เปนขั้นตอนทีท่ าํ ซ้ํากับที่เคยทํามาหรือจากทีเ่ ลือกใหม เมือ่ มาถึงขั้นตอนนี้
จะเกิดความเชื่อ มีศรัทธาในพฤติกรรม จะพยายามถายทอดความเชื่อนี้มาเปนความพยายามทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ิดวยตนเอง นั่นคือ เปนการแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากจิตสํานึกของตัวเองที่เลือกมา
จิตสํานึกของบุคคลจึงเปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายหลังจากการมีประสบการณตรงกับ
สิ่งเรา การรับรูในสวนนี้ไดกอรูปขึ้นในจิตใจของบุคคลในรูปของความเชื่อ คานิยม ทัศนคติที่
กอใหเกิดพฤติกรรม เปนคุณลักษณะทางจิตที่กอรูปผานกระบวนทางปญญา เปนปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอปรากฏการณทางสังคม สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้
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ความรู

ความรูสึก

พฤติกรรม

การสรางกิจนิสัย

บุคลิกภาพ

การประเมินคุณคา

การจัดระบบคุณคา

การสังเคราะห

การเห็นคุณคา

การวิเคราะห
การนําไปใช

การตอบสนอง

การกระทํา

ความเขาใจ
การจําได
การรับรู
ประสบการณ

แผนภูมิที่ 2.8 กระบวนการเรียนรูของบุคคล
(จิตรียา ไชยศรีพรม, 2531: 45)
ดังนัน้ พฤติกรรมทั้ง 3 ดานของมนุษย คือ พฤติกรรมดานสติปญญา พฤติกรรมดาน
จิตพิสัย และพฤติกรรมดานการกระทํามีความสัมพันธที่เกีย่ วโยงและพัฒนาอยางตอเนือ่ ง คุณลักษณะ
ดานจิตพิสยั เปนสวนหนึง่ ของพฤติกรรมดานความรูสกึ (Affective Domain) ที่เกีย่ วของกับการมี
จิตสํานึก เห็นคุณคาโดยตรง ซึ่งแครทโวลและคณะ (Krathwohl, D.R., el at., 1964: 468-490) ได
อธิบายลําดับของการพัฒนาการจากขั้นต่าํ ไปหาขัน้ สูง ดังนี้
1. การรับ (Receiving) เปนการรับรูตอสิ่งเรา เปนสภาพจิตใจขั้นแรกโดยมีสวนประกอบ
ยอยเกิดตอเนือ่ งกัน 3 สวนยอยคือ
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1.1 ความตระหนัก เปนการรับรูธรรมดา ไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบ เปนการฉุกคิด
ขึ้นได เปนความรูสึกทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวะจิตใจ แตไมไดแสดงวาคนนัน้ จําได
1.2 ความยินดี หรือเต็มใจที่จะรับ ในขั้นนี้ บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจที่จะรับ
สิ่งที่มากระตุน ความรูสึกไว เชน การใหความสนใจขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
1.3 การเลือกรับหรือการเลือกใหความสนใจ เปนความพอใจหรือรับรูในลักษณะ
ที่มกี ารประเมินสภาวะจิตใจ เมื่อมีสิ่งเราเกิดขึ้น บุคคลนั้นจะเลือกรับหรือสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาพอใจ
ขณะเดียวกันก็มีแนวโนมทีจ่ ะไมใหความสนใจสิ่งเราหรือสถานการณที่เขาไมชอบ
2. การตอบสนอง (Responding) เปนขั้นเกิดความสนใจตอสถานการณที่มากระตุน รูสึก
ผูกมัดที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองบางอยาง โดยมีสว นประกอบยอย 3 สวน คือ
2.1 การยินยอมในการตอบสนอง หมายถึง การยินยอมหรือปฏิบัติตาม เชน
การเชื่อฟงกฎเกณฑการเลนตางๆ
2.2 ความเต็มใจทีจ่ ะตอบสนอง หมายถึง บุคคลเกิดความรูสึกผูกมัดที่จะทํา
ปฏิกิริยาบางอยางดวยความเต็มใจของตนเอง
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง หมายถึง เมือ่ ไดทําบางอยางไปแลว บุคคลนั้น
รูสึกพอใจ เชน เกิดความพอใจที่ไดพูดคุยกับบุคคลอื่น
3. การใหคา (Valuing) เปนขั้นของการเกิดสํานึกในคุณคา ชื่นชอบวาสิ่งนั้นหรือ
สถานการณนนั้ มีคุณคาตอตัวบุคคลนั้น มีพฤติกรรมยอย 3 อยาง คือ
3.1 การยอมรับคุณคา หมายถึง การยอมรับวาสิง่ หรือภาวการณนั้นๆเปนสิ่งมี
คุณคา เปนการลงความเห็นจากความคิดที่ไดประเมินแลววาดีหรือไมดี
3.2 การนิยมชมชอบคุณคา หมายถึง ความชมชอบในคานิยมนัน้ คิดวาจะตอง
ทําตามคุณคาที่มีตอสิ่งตางๆใหได
3.3 การผูกมัด หมายถึง การยึดถือในคุณคานัน้ โดยมีการพัฒนาตนเองและ
พยายามชักชวนคนอื่นใหยอมรับและปฏิบัติเชนกัน
4. การจัดระบบ (Organizing) เปนขั้นของการจัดระบบคุณคา โดยการจัดลําดับคุณคา
ของสิ่งเราเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป ซึ่งสามารถสรางความคิดรวบยอด วางระบบ
ความสัมพันธของคุณคาตางๆได มีสวนประกอบ 2 สวน คือ
4.1 การสรางแนวคิดเกี่ยวกับคานิยม บุคคลนั้นสามารถมองเห็นวา สิ่งที่เขาให
คาใหมนี้ มีความสัมพันธกับคานิยมที่มีอยูเ ดิม อาจออกมาในลักษณะนามธรรมหรือสัญลักษณก็ได
4.2 การจัดระบบคานิยม บุคคลจะเอาคานิยมที่เขามีอยูมาจัดระบบหรือ
เรียงลําดับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธของคานิยมเหลานัน้ และแสดงออกเปนพฤติกรรม เชน
การวางแผนในเรื่องการใชเวลาเรียนและการพักผอน
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5. การแสดงคุณลักษณะคานิยมที่นับถือ (Internalize or Characterize Values) หมายถึง
การแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคุณคา หรือการสรางบุคลิกภาพ เปนการคิดนอกเหนือไปจาก
สิ่งตางๆที่ตนไดประเมิน สวนประกอบขั้นนี้ คือ
5.1 การวางหลักทัว่ ไป ขั้นนี้แสดงใหเห็นถึงความพรอมที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนแนวทางของการปฏิบัติบางอยาง หลักทั่วไปนี้เปนรากฐานของบุคคลในการแกไขหรือควบคุม
ปญหาตางๆในสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วของกับบุคคลนั้นๆ
5.2 การแสดงลักษณะ เปนพฤติกรรมที่สังเกตได การแสดงลักษณะนีเ้ ปนสิ่งที่
คอยขางถาวรสืบเนื่องมาจากคานิยมที่บุคคลนั้นยึดมัน่ อยู
ดังนั้น การมีจิตสํานึกจึงเปนลําดับขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรูทางจิตพิสัย โดยเริ่มจาก
การรับรู เรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงนัน้ การตอบสนอง การใหคุณคา การจัดระบบคุณคา และการสราง
ลักษณะนิสยั โดยการแสดงออกในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนการพัฒนาการที่ตอเนื่องเชื่อมโยงกันทัง้ ระบบ
จึงเปนการยากที่จะกําหนดหรือจัดอันดับวาบุคคลมีความรูสึกอยูท ี่ขั้นใดไดอยางชัดเจน การรับรูใน
สิ่งที่เปลีย่ นแปลงไปจะมีผลกระทบตอจิตสํานึก ทัศนคติ และทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
กระบวนการสรางจิตสํานึก
แฟรร (Freire, P., 1976) กลาววา กระบวนการเกิดจิตสํานึกตองอาศัยวิจารณญาณอยาง
ลึกซึ้ง พิจารณาแนวความคิดและเหตุผล ที่มาของสิ่งตางๆ จะใชแตเพียงสติปญญาอยางเดียวไมได
ตองเปนการผสมผสานระหวางการลงมือกระทําและความคิดใครครวญ วิธกี ารสอนแบบกระบวนการ
สรางจิตสํานึกของ แฟรร มีดงั นี้
1. การเสนอสถานการณ (Codification) ผูสอนเสนอสถานการณทเี่ ปนจริงแกผเู รียน และ
ควรไดมาจากการสํารวจในทองถิน่ มีความสัมพันธกบั สถานการณชีวิต และเปนความสัมพันธที่มี
ความขัดแยงกัน
2. การแปลสถานการณ (Decoding) การถอดความหมายจากสถานการณที่เสนอใน
ขั้นแรกดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อใหเห็นความหมายใน
แงมุมตางๆทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
การนําหลักการสรางจิตสํานึกของแฟรรมาใชในการเรียนรูเชิงบริการ ชวยใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณลักษณะดานจิตพิสยั ไปตามขั้นตอนของแครทโวลและคณะ นักศึกษาไดเรียนรู
จากประสบการณจริงควบคูไปกับการใชความคิด กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและการกระทํา
เปนการสรางลักษณะนิสยั ที่กอตัวขึน้ เปนจิตสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบสาธารณะ
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6. การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย (Character Education)
ความหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสยั
การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยมีความเกี่ยวโยงกับการเรียนรูเชิงบริการ ซึง่ นักวิชาการ
ใหความหมายและอธิบายความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังนี้
เวสเซลและบอยด (Vessels, G. and Boyd, S., 1998) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ลักษณะนิสัย หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบสวนตัวและ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและการมีคุณธรรมจริยธรรม
เบรดเลย (Bradley, L. R., 2001) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยเปน
กระบวนการระยะยาวที่ชว ยพัฒนาใหคนรุน เยาวมีลกั ษณะนิสัยที่ดี เชน การรูจักผูอ ื่น การเอาใจใส
ผูอื่น และการประพฤติตามหลักจริยธรรม เชน ความไววางใจ ความเคารพ ความรับผิดชอบ
ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และความเปนพลเมือง การเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ลักษณะนิสยั กับการเรียนรูเชิงบริการในโปรแกรมการเรียนรูตางๆอยางมีคุณภาพ ตองใหนักศึกษามี
ความประพฤติทางศีลธรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทัง้ ตองเรียนรูการเปนพลเมืองดี
โดยการปฏิบตั ิจริง ไมใชเพียงฟงจากผูสอนเทานั้น ซึ่งการเปนพลเมืองดีจะตองมีการฝกทักษะตางๆ
การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธหี นึง่ ที่สามารถสรางทักษะของการเปนพลเมืองที่ดีได
ไอดาและโรลส (Ida, A. and Rose, J., 2003) กลาววา การศึกษาเพือ่ พัฒนาลักษณะนิสัย
ยึดหลักสําคัญของการมีคุณคาทางจริยธรรม เชน ความไววางใจ ความเปนพลเมือง ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และความเคารพตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนพืน้ ฐานของคุณลักษณะที่ดี
การเรียนรูเ ชิงบริการทําใหเกิดการเรียนรูกนั เปนทีมและเปนเอกฉันทในกลุมเดียวกัน โดยเผชิญโลก
แหงความเปนจริงและหาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เกิดการสมานฉันทระหวางอายุ เชื้อชาติ
วัฒนธรรม ชนชั้น และความสามารถระดับตางๆ เกิดการเคารพตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และ
การมีความรับผิดชอบสาธารณะ ผูเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน การเรียนรู
เชิงบริการจึงเปนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอยางมีความหมาย
เฮเนส และ โธมัส (Haynes, C.C. and Thomas, O., 2001) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ลักษณะนิสยั เปนการสงเสริมการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการเอาใจใสผอู ื่นโดยการสอน
และเปนตนแบบที่ดีตามคานิยมสากล เพื่อใหผูเรียนเกิดความซื่อสัตย ความยุตธิ รรม ความเคารพ
ตอตนเองและผูอื่น ซึง่ ไมสามารถเรียนรูไดในระยะเวลาสั้นๆ แตตองใชวิธกี ารปลูกฝงในระยะยาว
เพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประเด็นอื่นๆที่สงผลตอการอยูรวมกันในสังคม
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โฮลแมน (Holman, E., 2001) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยเปนการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดเตรียมบริบทเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานสังคมควบคูกับจริยธรรม
อยางจริงจัง ซึง่ การเรียนรูเชิงบริการสามารถเสริมสรางบรรยากาศของการพัฒนาได เนื่องจากตองมี
การปฏิบัติที่ถกู ตองตามหลักศีลธรรม การบริการเปนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ
นิสัยที่ดี โครงการที่บูรณาการการเรียนรูนี้ สามารถกระตุนผูเรียนใหมรี ะเบียบวินัย ทํางานเปนทีม
ยอมรับและเคารพผูอื่น รวมถึงการเปนพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบตอสาธารณชนมากขึ้น
สรุปไดวา การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเขาใจ
แก น ของชี วิ ต คุ ณ ค า ทางจริ ย ธรรม และการปฏิ บั ติ ต อ ผู อ่ื น รวมถึ ง การมี ค วามเคารพ
ความรับผิดชอบ ความเปนพลเมือง ความซื่อสัตย และการเอาใจใสผอู ื่น ดังนัน้ การบูรณาการการ
เรียนรูเชิงบริการกับการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยจึงเปนวิธีการที่เหมาะสม เพราะเปนการเตรียม
โอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการเรียนรูทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม โดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ผานทางการบริการที่ตรงตอความตองการของชุมชน
แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
แม็คโคน (McKown, H.C., 1935) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยเปน
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาโดยตรงสามารถทําไดโดย
การกําหนดอุดมการณ คุณงามความดี หรือบุคลิกภาพทีพ่ ึงประสงคไวอยางแนชัด แลวพัฒนา
บุคคลเพื่อใหเกิดสิ่งเหลานั้นผานทางการใชสื่อตางๆ เชน ถอยคํา สุภาษิต คําคม การทองอาขยาน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติ เปนตน สวนการพัฒนาทางออมทําไดโดยจัดสิ่งแวดลอมและ
ประสบการณใหสัมพันธกบั การสอนโดยตรง ซึ่งควรพัฒนาทั้งสองวิธีนี้ควบคูกนั ไป
วัตคิน (Watkin, J., 1976 อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง, 2541: 5) ระบุวาวิธีการพัฒนา
คุณธรรม โดยสรุปมี 4 ทางเลือก ไดแก
1. ปลอยใหเรียนรูเองตามธรรมชาติ
2. จัดโอกาสใหคน หาตนเองโดยอาศัยหลักการทําคานิยมใหกระจาง
3. สอนใหรูจกั ใชกระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีคุณธรรม
4. สอนชุดของคานิยมและใหการปฏิบัติควบคูไปกับสิ่งทีส่ อน
วิธีแรกไมเปนที่ยอมรับขององคกรวิชาชีพและคนทั่วไป วิธีที่สองใชไดกับคานิยมบางประการ
เทานัน้ วิธีที่สามชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดไดจริง แตไมแนวาจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดดวยหรือไม สวนวิธที ี่สี่เหมาะกับการพัฒนาคุณธรรมหรือคานิยมที่ไมเปลีย่ นแปลงไป
ตามยุคสมัย แตไมเหมาะกับการพัฒนาคานิยมบางประการของสังคมยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้น
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การพัฒนาคุณธรรมและลักษณะนิสยั จึงตองผสมผสานกันหลายวิธี และขึ้นอยูกับพืน้ ฐานทาง
ปรัชญาของแตละสังคม สิ่งที่มีอทิ ธิพลอยางมากตอการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา
คือ คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูส อนดวยกัน และระหวางผูส อนกับผูบริหารโรงเรียน เพราะ
บรรยากาศที่สามัคคีกันภายในสถานศึกษาชวยเอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียน
พันธมิตรเพื่อการพัฒนาลักษณะนิสัย (Character Education Partnership) แหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดหลัก 11 ประการ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสยั อยางมีประสิทธิภาพ (Lickona,
T.; Schaps, E. and Lewis, C., 2003) ไดแก
1. นิยามความหมายของคําวา “ลักษณะนิสัย” ใหชัดเจนโดยครอบคลุมประเด็นดาน
ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
2. สงเสริมคุณคาทางจริยธรรมเพื่อใหมีลักษณะนิสัยและความประพฤติที่ดี
3. ใชวิธีการพัฒนาลักษณะนิสยั อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพผานทางหลักสูตรหลัก
หลักสูตรรวม และหลักสูตรแฝง
4. สรางบรรยากาศภายในสถาบันเพื่อสงเสริมการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน
5. จัดกิจกรรมเพือ่ ใหโอกาสในการพัฒนาลักษณะนิสัยและความประพฤติแกผูเรียน
6. จัดหลักสูตรทีส่ นับสนุนการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยวิธกี ารเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ
เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูโดยการแกปญหา การเรียนรูโดยประสบการณ เปนตน
7. การพัฒนาลักษณะนิสัยตองกระตุนใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงจากภายในตัวของผูเรียน
8. สรางความรวมมือระหวางอาจารยและเจาหนาที่เพื่อสงเสริมการพัฒนาลักษณะนิสัย
9. สงเสริมภาวะผูนําของการมีคุณธรรมใหแกผูเรียน อาจารย และเจาหนาที่
10. ผูปกครองและชุมชนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาลักษณะนิสัย
11. ประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัยจากลักษณะของสถาบัน อาจารย เจาหนาที่ และผูเรียน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการคนควางานวิจัยที่เกีย่ วของกับการเรียนรูเชิงบริการ พบวางานวิจยั สวนมากเปน
งานวิจยั ในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ไดรับการสนับสนุนจากโครงการเรียนรู
และรับใชอเมริกา (Learn and Serve America) ของสํานักงานขอมูลโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
แหงชาติ (The National Service-Learning Clearinghouse) ซึง่ เปนโครงการรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีองคกรความรวมมือเพือ่ การรับใชชาติ (The Corporation for
National Service) เปนผูใหทนุ สนับสนุน สวนงานวิจยั ในประเทศไทยนั้นมีเปนจํานวนนอย นําเสนอ
ดังตอไปนี้
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งานวิจัยในประเทศ
เฉลิมชัย มนูเสวต (2543) ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่ใชการเรียนการสอนเชิงบริการใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทดลองใชกับนักศึกษากลุมทดลองจํานวน 20 คน
พบวา (1) รายวิชาทีเ่ กี่ยวของกับการบริการชุมชนแบบการเรียนการสอนยังเปนการเรียนรูใน
หองเรียนมากกวาการเรียนรูจ ากประสบการณจริง (2) จะมีเนื้อหาเกีย่ วกับชนบทศึกษา รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา มุง พัฒนานักศึกษาดานองค
ความรูและบุคคลภาพ จัดการเรียนการสอนเปนภาคทฤษฎี 30% ภาคทฤษฎีและกิจกรรม 50%
ภาคกิจกรรมและการบริการชุมชน 20% และ (3) หลังการทดลอง นักศึกษามีพฒ
ั นาการดีขึ้นใน
ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง ภาวะผูน ํา และ
การแสดงความคิดเห็นและประสบการณการสอนของตนเอง
สุริน คลายรามัญ (2543) ศึกษาการพัฒนากระบวนการอบรมโดยใชการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณและการเรียนรูโ ดยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู เจตคติ และการมีสว นรวม
ทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี ศึกษาผูน ําสตรีจํานวน 40 คน แบงเปนกลุม ทดลองและกลุม
ควบคุมกลุมละ 20 คน กระบวนการอบรมมีขั้นตอนดังนี้ (1) รวมรวบประการณเดิมของผูเขารับ
การอบรม (2) ใหประสบการณใหมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (3) ใหผูเขา
รับการอบรมสะทอนความคิดและอภิปราย (4) ใหผูเขาอบรมสรุปความคิดรวบยอด (5) ใหผูเขารับ
การอบรมประยุกตความรูโดยการวางแผนการรับใชสังคม (6) ใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรม
การรับใชสังคม (7) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดเห็นและวิเคราะหประสบการณจากการรับ
ใชสังคม (8) ใหผูเขารับการอบรมรายงานผลการเรียนรู และ (10) ติดตามผลการอบรม
ผลการทดลองใชกระบวนการอบรมพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรูสูง
กวากอนการอบรม สวนคาคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางการเมืองไมแตกตางกัน กลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยของคะแนนดานความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสว นรวมทางการเมือง
หลังการอบรม และจากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ดานความรูท างการเมืองหลังการอบรมสูงกวากลุม ควบคุม สวนคาคะแนนเฉลีย่ เจตคติทางการเมือง
และการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน กลุม ทดลองและกลุม ควบคุมมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ดานความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง หลังการติดตาม
ผลการอบรมไมแตกตางกัน
ชวาลา เวชยันต (2544) ศึกษาการพัฒนาแบบการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความตระหนักในการรับใชสังคม ทักษะการแกปญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยสังเคราะหแบบการเรียนการสอนกับหลักการ
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เรียนรูดวยการรับใชสังคม กลุมตัวอยางในการประเมินผลการใชแบบการเรียนการสอนเปนนักเรียน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคเหนือตอนบนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รายวิชาสังคมจํานวน 48 คน และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 45 คน สังเกต
กรณีศึกษาพฤติกรรมการรับใชสังคมจํานวน 7 คน ในระหวางการทดลองและสัมภาษณหลัง
การทดลอง ผลการวิจยั สรุปวา (1) แบบการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
มีองคประกอบหลัก คือ เปาหมาย หลักการและเหตุผล เทคนิคและวิธีการเรียนการสอน บทบาท
ผูเรียน บทบาทผูสอน สื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน และการประเมิน (2) เทคนิคและ
วิธีการเรียนการสอนมีองคประกอบยอยเรียกวา เทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยมี
องคประกอบรอง คือ การเรียนวิชาการ การทํากิจกรรมรับใชสังคม การไตรตรอง การประเมิน
และการแสดงผลงาน (3) กระบวนการแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในรายวิชา แบงออกเปน
3 ชวงคือ ชวงการเตรียมการ ชวงการทํากิจกรรมรับใชสังคม ชวงการสรุป นําเสนอ และการ
ประเมินผล โดยทุกชวงมีการเรียนวิชาการและการไตรตรองไปพรอมกัน (4) กรณีศึกษาที่เรียนดวย
แบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลีย่ ความตระหนักในการรับใชสังคม สูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 (5) กรณีศกึ ษาที่เรียนดวยแบบการเรียนทีพ่ ัฒนาขึน้ มีคะแนนทักษะการแกปญหา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากรณีศึกษาที่เรียนดวยการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 และ (6) กรณีศึกษาทีท่ ําการสังเกตพฤติกรรมมีการพัฒนาการพฤติกรรมการรับใช
สังคมสูงขึ้นตามลําดับ
งานวิจัยในตางประเทศ
เมยส ลิปตัน (Myers-Lipton, S.J., 1994) ศึกษาผลกระทบของการเรียนรูเชิงบริการที่มีตอ
ทัศนคติดานความรับผิดชอบสาธารณะ ความเขาใจระหวางประเทศ และอคติทางเชื้อชาติของนักศึกษา
โดยตรวจสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผานโครงการการเรียนรูและบริการ ของมหาวิทยาลัย
โคโลราโดและโปรแกรมอบรมการบริการอาสาสมัครชาติ เปนการวิจยั กึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาโครงการของปการศึกษา 1993 และ 1994 แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดย
สุมตัวอยางจากประชากรในมหาวิทยาลัยตางๆ ผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐาน 3 ประการ
คือ (1) นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูเชิงบริการมีความเขาใจระหวางประเทศมากกวานักศึกษาที่
ไมไดรับการเรียนรูเชิงบริการ (2) นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูเชิงบริการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
มากกวานักศึกษาที่ไมไดรับการเรียนรูเชิงบริการ และ (3) นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูเชิงบริการ
ลดความมีอคติทางเชื้อชาติไดมากกวานักศึกษาที่ไมไดรับการเรียนรูเชิงบริการ
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โจเซฟ (Joseph, S.E., 1996) ศึกษาการพัฒนาของความสําเร็จดานความรวมมือของ
ชุมชนที่กอใหเกิดการเรียนรูเชิงบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายดานการเมืองและภาวะ
ผูนํา เพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูอื่นซึ่งจะนําไปสูความรวมมือใน
โครงการ มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณกลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา ไดรับความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนในระดับตางๆเปนอยางดี
การมีสวนรวมในชุมชนคือการสรางชุมชน และการสรางชุมชนคือพฤติกรรมทางการเมือง ภาวะผูน าํ
เปนองคประกอบที่จาํ เปนสําหรับความสําเร็จของการเรียนรูแบบรวมมือ ผูเรียนจะแลกเปลี่ยน
ความคิด วิสัยทัศน ความรับผิดชอบ และภาวะผูน ําซึง่ กันและกัน นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยควร
มีบทบาทในการรวมมือพัฒนาชุมชน และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเชิงบริการดวย
เบอรสัน (Berson, J.S, 1997) ศึกษาผลกระทบตอความสําเร็จในการเรียนรูเชิงบริการของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยเนนศึกษาผลลัพธทางดานวิชาการมากกวาผลลัพธดานคุณคา
ทางจริย ธรรม ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง การพั ฒนาลัก ษณะสว นตน และการเตรีย มพรอ มใน
การประกอบวิชาชีพ โดยสํารวจจากการเขารวมชัน้ เรียน ความสมบูรณของหลักสูตร คะแนนสอบ
และการประเมินผลหลังจบภาคการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม นักศึกษาที่เขารวมชั้น
เรียนที่บังคับใชรูปแบบการเรียนรูเชิงบริการมีผลคะแนนสอบปลายเทอมสูงขึ้น และนักศึกษามี
ความพอใจกับหลักสูตร อาจารยผสู อน งานที่ไดรับมอบหมายใหอา น และระบบการใหคะแนนมากขึ้น
ผูสอนรายงานวาการเรียนรูเชิงบริการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น
เกิดการมีสวนรวมของนักศึกษา และเกิดการแขงขันกันทางดานวิชาการ นักศึกษาถูกกระตุนให
เกิดการเรียนรูแ ละตัวนักศึกษาเองก็มีความพยายามทีจ่ ะเรียนรูใหมากขึ้น
ลิมพารท (Limpart, L.W., 1997) ศึกษากระบวนการบูรณาการเรียนรูเชิงบริการกับ
หลักสูตรในระดับ K-12 โดนเนนทีโ่ ครงสรางของสถาบันเพื่อการประยุกตใช และนโยบายที่อาจ
สงเสริมหรือขัดขวางตอกระบวนการ ผลการวิจยั พบวา (1) ตองใชทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคกร
เมื่อเริ่มโครงการ (2) โครงสรางขององคกรมีผลกระทบโดยตรงตอการเรียนรูเชิงบริการ (3) การออกแบบ
การเรียนรูเ ชิงบริการตองมีกรอบแนวคิดทีช่ ัดเจนดานปรัชญาการศึกษา โครงสราง และหัวขอโครงการ
(4) นโยบายการจัดการตองชัดเจนเพื่อสามารถประเมินผลที่มีตอสังคม (5) การฝกสอนเปนเรือ่ ง
สําคัญ และ (6) การอุทิศอยางจริงจังขององคกรเปนกุญแจสําคัญตอความสําเร็จ
แครม (Cram, S.B.,1998) ศึกษาผลกระทบของการเรียนรูเชิงบริการที่มีตอการพัฒนา
จริยธรรม และการเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนขนาดใหญ เปนการ
วิจัยกึ่งทดลองที่เปรียบเทียบผลการทดลองจากกลุมตัวอยางนักศึกษาวิชาจริยธรรมเบื้องตน 3 หองเรียน
โดยมีผูสอนคนเดียวกัน แบงเปนกลุมควบคุม 2 หองเรียน และกลุมทดลอง 1 หองเรียน รวม
นักศึกษา 111 คน ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั ไมพบนัยสําคัญของ
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ความแตกตางระหวางการเรียนรูของทั้ง 3 หองเรียนดานการพัฒนาทางจริยธรรมและการเพิ่มความ
เชื่อมั่นในตนเองหรือตัวแปรพื้นฐานอืน่ ๆ และโปรแกรมการเรียนรูเชิงบริการระยะสัน้ ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูข ั้นตอนระดับสูงของการพัฒนาทางจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบริก
แตประสบการณการเรียนรูเชิงบริการชวยพัฒนาการมีความเชื่อมั่นของนักศึกษาในระดับปานกลาง
ซีโบลด (Seibold, M.L., 1998) ทําการประเมินโครงการเรียนรูเชิงบริการของนักศึกษา
วิชาเอก สาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) อธิบายโครงการที่ใชแบบมาตรฐานสําหรับบูรณาการ
การเรียนรูก ับการบริการ (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยตอ โครงการ โดย
เปรียบเทียบจาประสบการณเดิมในการบริการและเปาหมายดานอาชีพของนักศึกษา ประชากร คือ
นักศึกษา 56 คนที่ลงทะเบียน การเก็บขอมูลใชขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแบบสํารวจ
การรับใชชุมชน การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณสวนบุคคล ผลการวิจัย พบวา (1) เกณฑมาตรฐาน
สามารถชวยประเมินคุณภาพของโครงการได (2) นักศึกษามีการรับรูในทางบวกตอโครงการและ
การบริการชุมชน (3) ประสบการณในการรับใชและผลการเรียนไมปรากฏวามีความแตกตางกัน
ในทางสถิตทิ ั้ง 3 ดาน นอกจากนั้น พบวา อาจารยใหการสนับสนุนโครงการแบบไมแสดงตน
นักศึกษาไมเห็นวาการบริการเปนการเรียนรู แตเปนเพียงขอกําหนดของหลักสูตร
เบอรแมน (Berman, G.L.,1999) ศึกษาปจจัยภายในและภายนอกที่สงเสริมโปรแกรม
การเรียนรูเชิงบริการระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา กลยุทธการตัดสินใจ และ
การแกปญหา ซึ่งใชเพื่อบูรณาการการเรียนรูเชิงบริการและประสบการณเรียนรูของนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักหลักปฏิบัตทิ ี่ดี 10 ประการของการผนวกการเรียนรูและการบริการ
โดยวิจัยเปนกรณีศึกษาในสถาบันและชุมชน 105 แหง มีการสํารวจการเรียนรูเ ชิงบริการหลาย
รูปแบบ รวมทั้งมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกของสถาบัน แผนพับ ประมวลการสอน
การบันทึกตางๆ และแหลงขอมูลอื่นทั้งภายในและภายนอก ผลการศึกษาพบวา แตละสถาบันมี
การจัดการเรียนรูเชิงบริการที่ขึ้นอยูก ับปจจัยมีอยูกอน เชน ประวัติของสถาบัน วัฒนธรรม อากาศ
และทรัพยากร รวมถึงนโยบายสาธารณะและแหลงเงินทุน ผลการเรียนรูของผูเรียนแสดงใหเห็นถึง
การบริการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการเรียนรูทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
เดรนน (Drane, D.D., 2001) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูเ ชิงบริการและผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นดานความเปนพลเมืองของนักศึกษาในวิทยาลัยตามตัวแปรทางประชากรศาสตรที่ไดเลือก
ศึกษา มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตรวจสอบทัศนคติของนักศึกษาโดยการเรียนรูเชิงบริการ ตัวแปร คือ
ประชากรศาสตร ความรับผิดชอบสาธารณะ สภาพการควบคุมทางสังคม และพฤติกรรมการเปน
พลเมือง และเปรียบเทียบตัวแปรเหลานี้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการดานกีฬาในวิทยาลัยตางๆ
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูเชิงบริการมีคาสถิตินัยสําคัญระดับสูงดานความรับผิดชอบ
สาธารณะ สภาพการควบคุมทางสังคม และพฤติกรรมของการเปนพลเมืองสูงกวานักศึกษาที่ไมได
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เขากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ และการเรียนรูเชิงบริการสนับสนุนใหเกิดผลลัพธทางดานการเปน
พลเมืองใหแกนักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาและสาขาอืน่ ๆดวย
คูเปอร (Cooper, J.R., 2002) ศึกษาความรับผิดชอบทางสังคมและรูปแบบตางๆของ
การเรียนรูเชิงบริการ โดยเปรียบเทียบหลักสูตรการเรียนรูเชิงบริการ หลักสูตรรวมของการเรียนรู
เชิงบริการ และการบริการชุมชนแบบดังเดิม การศึกษานี้เปนการสํารวจความรับผิดชอบทางสังคม
ระหวางนักเรียนวิทยาลัยในรูปแบบการเรียนรูเชิงบริการทัง้ 3 รูปแบบดังกลาว โดยเลือกกลุมตัวอยาง
นักศึกษาจาก 3 สถาบัน รวม 198 คน ผลการวิจยั พบวา การบริการชุมชนแบบดั้งเดิมและหลักสูตร
รวมของการเรียนรูเชิงบริการ ทําใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบทางสังคมสูงกวาหลักสูตรที่ใชรูปแบบ
การเรียนรูเชิงบริการเพียงอยางเดียว
ฟนเนย (Finney, D.L., 2002) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผานทางการพัฒนา
ภาวะผูน ํา พลเมืองศึกษา และหลักสูตรการเรียนรูเ ชิงบริการ โดยศึกษาประเด็นการรับรูของ
ผูเขารวมศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการพัฒนาความเปนผูนาํ การฝกฝนความเปนพลเมือง
และการเรียนรูเชิงบริการ รวมถึงบทบาทชุมชน นอกจากนี้ยังศึกษาความจําเปนที่ตองพัฒนา
ความเปนผูนาํ การเรียนรูเชิงบริการ และหนาที่ของสถานศึกษาดานการพัฒนาความเปนพลเมือง
และการมีภาวะผูนํา ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมเห็นดวยกับการพัฒนาดังกลาว โดยไมควรเนน
การพัฒนาภาวะผูนาํ ถึงแมวาการพัฒนาภาวะผูนาํ จะเปนองคประกอบหลักของการฝกฝน
ความเปนพลเมือง และการเรียนรูเชิงบริการ
มอรแกน (Morgan, W.D., 2002) ศึกษาการสรางความเปนพลเมืองโดยการเรียนรู
เชิงบริการและภาวะผูน ําของนักศึกษา เปนการวิจัยเชิงประจักษซึ่งศึกษาผลกระทบของการมีสว นรวม
ในการเรียนรูเชิงบริการที่มีตอ ทัศนคติของการเปนพลเมือง โดยเชื่อวาการเรียนรูเชิงบริการกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการสรางทักษะทางวิชาการ และองคความรูใหม รวมถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ และ
ทัศนคติที่มีตอการเปนพลเมืองในประเทศระบอบประชาธิปไตย นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจาก
ความเปนจริงและมีปฏิสัมพันธกับผูอนื่ ไดจากโครงการเรียนรูเชิงบริการ โดยคาดหวังวาพฤติกรรม
ของการเปนพลเมืองจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและความตั้งใจในการทําหนาทีพ่ ลเมืองในอนาคต พบวา
การเรียนรูเชิงบริการเปนแนวทางในการแกไขการขาดความสามัคคีทางสังคม ซึ่งมีปจจัยเฉพาะ
อยางของโครงการที่สามารถไกลเกลี่ยผลกระทบของการมีสวนรวมได เชน นักศึกษาที่มีลกั ษณะ
ความเปนผูนาํ มาก จะทําใหเขาสามารถพัฒนาทักษะและทัศนคติตอการเปนพลเมืองไดดีขึ้น
เฮเด็น (Hayden, M.H., 2004) ศึกษาการสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการ ระดับอุดมศึกษา
โดยตรวจสอบแรงจูงใจของอาจารยที่จะใชการเรียนรูเชิงบริการ รวมถึงประโยชนที่ไดรับจาก
การสนับสนุนและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอแรงจูงใจ โดยเนนการสรางทฤษฎีจากขอมูลที่ไดรับ ซึง่ มี
การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 17 คณะวิชา ที่ทาํ การสอนดวยการเรียนรูเชิงบริการของมหาวิทยาลัย
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6 แหงในมลรัฐฟลอริดา กลุม ตัวอยางของผูเขารวมแบงตามคณะวิชา สาขาวิชา และประสบการณ
การสอน รวมถึงมีการตรวจขอมูลแบบสามเสาโดยการประชุมกลุมอาจารยเพิ่มเติม 8 ทาน และจาก
เอกสารตางๆ ไดแก ประมวลการสอนรายวิชาและคูมือการเรียนรูเชิงบริการของแตละสถาบัน
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยที่สาํ คัญที่สง ผลกระทบตอแรงจูงใจในการสอนเชิงบริการ ไดแก (1) ประสบการณ
การสอน (2) ลักษณะเฉพาะตัว (3) ความเกี่ยวพันกับการบริการชุมชน (4) ปฏิสัมพันธและ
ความสัมพันธระหวางเพื่อน (5) ประโยชนทนี่ ักศึกษาไดรับ (6) ประโยชนทางอาชีพ ขอเสนอแนะ
จากงานวิจยั คือ ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนการใชการเรียนรูเชิงบริการ
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การเพิ่มแรงจูงใจโดยการใหรางวัล และการสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางคณะวิชาที่มกี ารเรียนการสอนเชิงบริการ
กาเซีย (Garcia, R.M., 2004) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการผนวกการเรียนรูเชิง
บริการของผูสอนลงในหลักสูตร คําถามการวิจัย ไดแก (1) ผูที่กระตุน ผูสอนใหผนวกการเรียนรูเชิง
บริการคือใคร (2) ปจจัยที่สถาบันสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการคืออะไร (3) ผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาที่ทาํ ใหผูสอนผนวกการเรียนรูเชิงบริการคืออะไร และ (4) รางวัลที่กระตุน ใหผูสอนผนวก
การเรียนรูเชิงบริการคืออะไร โดยทําการสํารวจผูสอนจํานวน 200 คน จาก วิทยาลัยชุมชน 40
สถาบันที่เขารวมโครงการการเรียนรูเชิงบริการของสมาคมวิทยาลัยชุมชนแหงสหรัฐอเมริกาและ
ศูนยวทิ ยาลัยชุมชนชาติเพื่อสัญญาชุมชน เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ ไดแก บุคคลที่กระตุนผูสอน
ผูที่กระตุนผูสอน ปจจัยที่สถาบันสนับสนุนผูสอน ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และรางวัลที่
กระตุนผูสอน จากการศึกษาพบวา ปจจัยกระตุน 4 อยางดังกลาวชวยใหผูสอนใชวิธีการเรียนรู
เชิงบริการมากขึ้น อีกทั้งสัญญาของการเปนพลเมืองทําใหเกิดการบูรณาการเรียนรูม ากขึ้น การคนพบ
แรงจูงใจเหลานี้ ทําใหนักวิชาการตางๆเขาใจเหตุผลที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูแบบธรรมดาเปน
การเรียนรูเชิงบริการไดดีขึ้น
สมิทธิ์ (Smith, S.D., 2005) ศึกษาผลกระทบของการเรียนรูเชิงบริการตอนักศึกษาใน
วิทยาลัย มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบความสําคัญของสวนประกอบของการเรียนรูเชิงบริการที่
กําหนดโดยกฎบัญญัติเพื่อการพิทักษและการบริการชุมชน (National Community Service and
Trust Act in 1993: NCSTA) เพื่อประเมินผลกระทบของการเรียนรูเชิงบริการที่มีตอ นักศึกษา และ
เพื่อวิจยั เกีย่ วการเรียนรูเชิงบริการในอนาคต โดยเนนศึกษาผลของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นจากองคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการคือ โครงการบริการชุมชน หลักสูตรทางวิชาการ
และการสะทอนกลับ รวมถึงศึกษาปจจัยดานเพศ ชนเผา และชั้นเรียน กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอ็มโพเรีย มลรัฐเคนซัส ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาความเหมาะสมของชีวิต
(Lifetime Fitness) ซึ่งเปนวิชาบังคับของนักศึกษาทุกคน โดยทําการวิจัยกอนและหลังการทดลอง
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ผลจากการวิจยั ไมพบนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุม
กิจกรรมการใหผลสะทอนกลับมีผลตอ
คะแนนของนักศึกษา และองคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการใหผลทางบวกแกนักศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ดังที่กลาวมา จะเห็นไดวา การเรียนรูเชิงบริการทําใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูท างดานวิชาการ การพัฒนาความเปนผูนาํ การทําหนาที่พลเมืองดี และการมีความ
รับผิดชอบสาธารณะ รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนการมีสว นรวมทางสังคม ซึ่ง
จําเปนตองไดรับความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูบริหาร ผูสอน และชุมชน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธีการเรียนการสอนที่
สามารถใชเปนแนวทางเพื่อสรางจิตสํานึกของการเปนพลเมืองดี และการมีความรับผิดชอบตอ
สาธารณชนไดเปนอยางดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต” เปนการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research) มุง ศึกษาประเด็นความรับผิดชอบสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
จิตสํานึก การเรียนรูเชิงบริการ และการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัย ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก
1. ผูดําเนินการทางธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. อาจารย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. นักศึกษา ชั้นปที่ 3 ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก
1. ผูดําเนินการทางธุรกิจ
กลุมตัวอยางผูดําเนินการทางธุรกิจสําหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ/ผูชาํ นาญการ ของบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกจากบริษทั ที่มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการดี 100
บริษัทแรก (TOP 100 Companies) จาก 441 บริษทั ตามโครงการ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2005 (ภาคผนวก ก) ซึ่งเปนโครงการที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยริเริ่มดําเนินการโดยมีบริษัท
ไทยเรทติง้ แอนดอินฟอรเมชัน่ เซอรวสิ จํากัด (TRIS) ทําหนาทีเ่ ปนผูจัดอันดับ ตามเกณฑการจัดอันดับ
4 กลุม คือ (1) สิทธิของผูถอื หุน (2) องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผูบริหาร

61
(3) การเปดเผยขอมูล (4) วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการ แลวจึงเลือกตัวอยางตามความสามารถ
(Convenient Sampling) บริษัทละ 1 คน รวมจํานวน 100 คน
2. อาจารย
2.1 กลุมตัวอยางอาจารย สําหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ ไดแก อาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการเลือกแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตาม
กลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม จํานวน 25 แหง
และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 29 แหง (ภาคผนวก ก) ทัง้ นี้ ไมรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยสงฆ และสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน เนื่องจากมีโครงสรางของหลักสูตรทีแ่ ตกตางกัน แลวจึงสุมตัวอยางโดยใชวธิ แี บบงาย (Simple
Random Sampling) จากสาขาที่เปดในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยละ 1
สาขา สาขาละ 1 คน รวมจํานวน 54 คน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุมสถาบันอุดมศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
ประชากร ประชากรรวม ตัวอยางที่ใช
ของแตละกลุม
(ทั้งหมด)
ในการวิจยั
1. กลุมมหาวิทยาลัยรัฐ
66
1.1 มหาวิทยาลัยรัฐ
25
25
(สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
41
2. กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9
9
3. กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน
61
3.1 มหาวิทยาลัย
29
29
3.2 วิทยาลัย
32
4. มหาวิทยาลัยสงฆ
2
2
5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1
1
รวม
54
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2.2 กลุมตัวอยางอาจารย สําหรับแบบสัมภาษณเกีย่ วกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ ไดแก อาจารยที่ปรึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก
SIFE Thailand (Students in Free Enterprise) จํานวน 12 สถาบัน (ภาคผนวก ก) โดยการเลือก
แบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา แลวจึงเลือกตัวอยาง
ตามความสามารถ (Convenient Sampling) จากชัน้ ภูมิที่กําหนด คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของ
แตละประเภท จํานวน 6 สถาบัน สถาบันละ 1 คน รวมจํานวน 6 คน ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2

จํานวนสถาบันอุดมศึกษา ที่เปนสมาชิก SIFE Thailand

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา

จํานวนสมาชิก

จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย

SIFE Thailand

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
รวม

7
4
1
12

3
2
1
6

3. นักศึกษา
กลุมตัวอยางนักศึกษาสําหรับทําการทดลองระบบที่ไดพฒ
ั นาขึน้ ไดแก นักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในรายวิชาที่เปดสอน
จํานวน 1 ตอน รวมจํานวน 20 คน ซึ่งทําการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึง่ กลุม-สอบ
กอน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยใชเกณฑเลือกสาขาการประกันชีวิต
และการประกันวินาศภัย ดังนี้
3.1 เปนสาขาวิชาที่รัฐบาลใหความสําคัญ เห็นไดจากการนําเสนอการประกันภัย
ภาคบังคับ เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต และการประกันสังคม รวมถึง
การประกันภัยภาคสมัครใจที่เสนอในราคาต่ํา เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับความคุมครองที่
ดี เชน การประกันภัยเอื้ออาทร และการประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้ การประกันภัยจะมีบทบาท
สําคัญตอคนไทยทุกคนในอนาคตเปนอยางมาก
3.2 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียง 4 แหงที่เปดดําเนินการเรียนการสอน
สาขาวิชาการประกันภัย และยังไมมกี ารผนวกการเรียนรูเชิงบริการอยางชัดเจน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ สําหรับผูดําเนินการ
ทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบ
การเรียนรูเชิงบริการของนักศึกษาบริหารธุรกิจเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ แบงเปน
2 ตอน ไดแก (ภาคผนวก ค)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนง สถานทีท่ ํางาน และประสบการณทาํ งาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ โดยพัฒนาจาก
องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ซึง่ กําหนดโดยธนาคารโลก (World Bank,
2005) ครอบคลุมประเด็นดังนี้ (1) สิ่งแวดลอม (2) แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน (4) การมีสวนรวมกับ
ชุมชน (5) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (6) การตลาด (7) การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
(8) สุขอนามัย (9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา และ (10) การบรรเทาสาธารณภัย
2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะ สําหรับอาจารยทมี่ ีประสบการณในจัดการเรียนรูเชิงบริการ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบ
การเรียนรูเชิงบริการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และแนวทาง
ของการจัดการเรียนรูเชิงบริการ และการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะ (ภาคผนวก ค)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
1.1 นําแบบสอบถามที่ผวู ิจัยสรางขึ้นโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของภาษาในแตละขอคําถาม เพื่อพิจารณาตามแบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิ โดยถือเกณฑความสอดคลองตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
1.2 นําแบบสอบถามที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และปรับปรุง
แกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมอาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพือ่ วิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) โดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 คาความเทีย่ งเชิงความสอดคลองภายในของแบบสอบถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
1. สิ่งแวดลอม
2. แรงงาน
3. สิทธิมนุษยชน
4. การมีสวนรวมกับชุมชน
5. มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
6. การตลาด
7. การพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ
8. สุขอนามัย
9. การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา
10. การบรรเทาสาธารณภัย

คาความนาเชื่อถือ
(Cronbach’s Alpha)
.749
.749
.721
.758
.723
.735
.716
.850
.768
.741

2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะ
นําแบบสัมภาษณผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาในแตละขอคําถาม เพื่อใหเครื่องมือที่ผูวิจยั สราง
ขึ้นมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงตามประเภทขอมูลที่เก็บได 2 สวน ไดแก
1. ขอมูลจากเอกสาร โดยศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ รายงานการวิจัย รวมถึง
ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของความรับผิดชอบ
สาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จิตสํานึก การเรียนรูเชิงบริการ และการศึกษา
เพื่อพัฒนานิสยั
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2. ขอมูลจากกลุม ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เพือ่ เก็บ
ขอมูลจากผูดาํ เนินการทางธุรกิจของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
อาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนโดยไดรับ
แบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณจากผูด ําเนินการทางธุรกิจ จํานวน 90 ฉบับ และอาจารย
จํานวน 47 ฉบับ ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 สัดสวนของกลุมตัวอยางและจํานวนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ประเภทกลุมตัวอยาง
1. ผูประกอบการธุรกิจ
1.1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 สินคาอุปโภค บริโภค
1.3 ธุรกิจการเงิน
1.4 วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม
1.5 อสังหาริมทรัพยและกอสราง
1.6 ทรัพยากร
1.7 บริการ
1.8 เทคโนโลยี
รวม
2. สถาบันอุดมศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยรัฐ
(สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
2.2 มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

จํานวนตัวอยาง แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ที่ใชในการวิจัย
จํานวน
รอยละ
5
5
22
6
15
11
22
14
100

5
5
22
6
12
9
18
13
90

100.0
100.0
100.0
100.0
80.0
81.8
81.8
92.8
90.0

25

22

88.0

29
54

25
47

86.2
87.0

2.2 แบบสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง บริ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความรับผิดชอบสาธารณะ เพื่อเก็บขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก
SIFE Thailand ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการจัดการเรียนรูเชิงบริการโดยการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) รวมจํานวน 6 คน (ภาคผนวก ข)
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การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลจากแหลงบุคคล จากผูท รงคุณวุฒิทมี่ ีประสบการณจัดการเรียนรูเชิงบริการโดยการผนวก
การเรียนรูเ ชิงบริการในรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.ธ.) อยางชัดเจนจํานวน 1 คน (ภาคผนวก ข)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลสําหรับการวิจัยมีขนั้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วกับความรับผิดชอบสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ จิตสํานึก การเรียนรูเชิงบริการ และการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัย โดย
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
โดยวิเคราะหขอ มูลเชิงสถิติ หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวล
ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Version 13.0
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
5. วิเคราะหขอมูลจากชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน โดยวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) และการวิ เ คราะหขอมูลเชิง สถิติ หาค า ร อ ยละ คา เฉลี่ ย ค า ความถี่
สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาความแตกตางดวยสถิตทิ ดสอบที (Pair t-Test)
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาและวิเ คราะหข อมูล พื้น ฐานสํา หรับ การพัฒ นาระบบการเรี ย นรู
เชิ ง บริการเพือ่ เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบสาธารณะ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จิตสํานึก การเรียนรูเชิงบริการ และการศึกษาเพื่อพัฒนา
นิสัย จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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2. วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นเนื้อหาเพื่อกําหนดเปนองคประกอบของการเรียน
การสอน และสรา งเป น กรอบแนวคิ ดในการพัฒ นาระบบการเรีย นรูเ ชิง บริ ก ารเพื่อเสริ มสร า ง
ความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นําผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ ไดแก
1.1 แบบสอบถาม สําหรับผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทีน่ ักศึกษาบริหารธุรกิจ
ควรไดรับการปลูกฝง
1.2 แบบสัมภาษณ สําหรับอาจารยที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก
SIFE (Thailand) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 ทาน และปรับปรุงแกไข ซึ่งกําหนดเกณฑในการเลือกผูท รงคุณวุฒิ ดังนี้
2.1 เปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
2.2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานในองคกรธุรกิจ
2.3 เปนผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ระดับอุดมศึกษา
3. ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ตรวจสอบขอมูล และ
นํามาวิเคราะหสรุปผลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
1. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนรูเชิงบริการ ในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการรับประสบการณ
ตรงจากศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
2. เลือกรายวิชาที่จะนํามาเปนตนแบบในการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการ โดย
กําหนดเกณฑที่จะเลือก คือ เปนรายวิชาของชั้นปที่ 3 ซึ่งนักศึกษาไดผานการเรียนวิชาเฉพาะของ
สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยอยางนอย 4 วิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูพนื้ ฐาน
ทางวิชาชีพในการใหบริการชุมชน
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3. สรางระบบการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาที่กาํ หนด ประกอบดวยแนวคิดและ
ทฤษฎีที่จําเปน หลักการของระบบการเรียนการสอน และโครงสรางของระบบการเรียนการสอน
โดยใชวิธกี ารเชิงระบบมีองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการสอน
ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ
4. จัดทําประมวลรายวิชาและแผนการเรียนการสอนเชิงบริการ (ภาคผนวก ง) และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อเปนตัวอยางในการทดลองใชระบบ
การเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
5. สรางชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย (ภาคผนวก จ)
5.1 แบบบันทึกการทํากิจกรรมบริการ สําหรับผูเรียนเพื่อบันทึกขอมูลเกีย่ วกับ
การทํากิจกรรมในแตละครั้ง ซึง่ ครอบคลุมวัตถุประสงค กิจกรรมทีท่ ํา และผลทีไ่ ดรับจากการทํา
กิจกรรม โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.2 แบบวิเคราะหชมุ ชน สําหรับผูเรียนเพื่อบันทึกขอมูลเกีย่ วกับชุมชนทีส่ ํารวจ
และวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชน รวมถึงการบริการที่ผเู รียนสามารถจัดหาใหชุมชนได
โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.3 แบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูเรียน
เพื่อวิเคราะหความรูและทักษะที่ไดรบั จากการทํากิจกรรม ปญหาและวิธีการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ทัศนคติทมี่ ีตอชุมชนและเพื่อนในกลุม ขณะทํากิจกรรม และความตั้งใจในการปฏิบตั ิตอตนเองและ
ผูอื่นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมบริการ โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการ
ประเมิน 1-5
5.4 แบบคําถามการทํากิจกรรมไตรตรอง สําหรับผูสอนเพื่อใชเปนแนวทางใน
การถามคําถามเพื่อตรวจสอบทัศนคติ ความเชื่อ และความเขาใจของผูเรียน รวมถึงการถามเพื่อให
ผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะห และสังเคราะหประสบการณบริการที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชา ซึ่งจะทําให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น และนําความรูมาใชในการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปน
การสรางความตระหนักใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบสาธารณะ
5.5 แบบประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
สําหรับผูสอนเพื่อประเมินผูเรียนดานการแสดงความคิดเห็น ความกระตือรือรน ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความกลาแสดงออก และการเปนผูฟง ที่ดี โดยใหคะแนนตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.6 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในโครงการการเรียนรู
เชิงบริการสําหรับผูสอน ผูเรียน และเพื่อนในกลุม เพื่อประเมินพฤติกรรมของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
บริการ ซึง่ ครอบคลุมประเด็นดานการทํางาน ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม โดยใหคะแนน
ตามระดับคาการประเมิน 1-5
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5.7 แบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูสอน ผูเรียน เพือ่ นรวม
ชั้นเรียน และชุมชน เพื่อประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ ซึ่ง
ครอบคลุมลักษณะของกิจกรรมบริการและผลที่เกิดขึน้ จากการบริการ โดยการใหคะแนนรูบริคส
(Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.8 แบบประเมินแฟมสะสมงาน สําหรับผูสอนเพื่อประเมินชิ้นงานทั้งหมดที่มอี ยูของ
ผูเรียนจากการเรียนรูเ ชิงบริการ โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.9 แบบประเมินผลการทดลองการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ที่พัฒนาขึ้น สําหรับผูเรียนกลุมทดลอง เพื่อนํามาประเมินผูเรียนกอนและหลังทําการทดลอง
แบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และ
ประสบการณการเรียนรูเชิงบริการ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรู โดยพัฒนาจากผลลัพธของการเรียนรูเชิง
บริการ ซึง่ ครอบคลุมประเด็นดานความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และทักษะในการดํารงชีวิต
5.10 ตารางบันทึกคะแนนการเรียนรูเชิงบริการ วิชา การตลาดประกันภัย สําหรับ
ผูสอนเพื่อบันทึกคะแนนทั้งหมดของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนเชิงบริการ
5.11 แบบสัมภาษณผูเรียนในการติดตามผลพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบ
สาธารณะหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูสอนเพื่อใชในการติดตามผล
พฤติกรรมของผูเรียนหลังการทดลอง โดยครอบคลุมประเด็นของความรับผิดชอบสาธารณะ 4 ดาน
ไดแก การรับรู การมีสว นรวม ความรับผิดชอบ และการเกิดพฤติกรรม
6. ตรวจสอบคุณภาพของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะและชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน มีขั้นตอน ดังนี้
6.1 นําระบบการเรียนรูเชิงบริการและชุดการประเมินผลที่ผูวิจยั สรางขึ้นโดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ข)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาในแตละขอ
คําถาม เพื่อพิจารณาตามแบบประเมินดัชนีความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิ โดยถือเกณฑความ
สอดคลองตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งกําหนดเกณฑในการเลือกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
6.1.1 เปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
6.1.2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
6.1.3 เปนผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ระดับอุดมศึกษา
6.1.4 เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริการชุมชน
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6.2 นําแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช กั บ กลุ ม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ท่ี 3 วิ ช า
หลักการตลาดซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหคา ความเที่ยง
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 คาความเทีย่ งเชิงความสอดคลองภายในของแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการ
พฤติกรรมการเรียนรู
ความรับผิดชอบสาธารณะ
1. ดานการรับรู
2. ดานการมีสว นรวม
3. ดานการมีความรับผิดชอบ
4. ดานการเกิดพฤติกรรม
ทักษะทางวิชาการ
1. ความเขาใจเนื้อหาวิชา
2. การนํามาประยุกตใช
ทักษะทางวิชาชีพ
1. ความชํานาญ
2. ความเตรียมพรอม
ทักษะในการดํารงชีวิต
1. การประสบผลสําเร็จ
2. การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น

คาความนาเชื่อถือ
(Cronbach’s Alpha)
.908
.938
.885
.731
.969
.870
.702
.937
.914
.945

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการหลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะ โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุม-สอบกอน-สอบหลัง (One Group
Pre -Post test Design) กับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน โดยมีระยะเวลาในการทดลอง 15 ครั้ง ครั้งละ
3 ชั่วโมง รวมเปน 45 ชัว่ โมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบผูเรียนกอนทําการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบประเมินผลการทดลอง
การเรียนรูเชิงบริการ
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2. ดําเนินการใชระบบการเรียนรูที่พัฒนาขึน้ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของ
สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
3. ดําเนินการสอนโดยใชชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลที่
เกิดจากการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมบริการของผูเรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนรูเชิงบริการ
4. เมื่อดําเนินการสอนจนจบภาคการศึกษา ทดสอบผูเรียนหลังการทดลอง (Posttest)
โดยใชแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการ
5. นําผลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหและสรุปผล
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลังเสร็จ
สิ้นการทดลองใชระบบเรียนรูเชิงบริการ จากผูเรียนทีเ่ ปนกรณีศึกษาโดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured Interview) หลังเสร็จสิ้นการเรียนรูเชิงบริการแลวเปนระยะเวลา 2 เดือน เพื่อศึกษาวา
ผูเรียนมีการพัฒนาดานความรับผิดชอบสาธารณะอยางไร ซึ่งจะคัดเลือกผูเรียนที่เปนกรณีศึกษา
แบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุมตัวอยางที่ผา นการทดลองดวยระบบการเรียนรู
เชิงบริการที่ไดพัฒนาขึ้น จํานวน 10 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของจํานวนตัวอยางที่ใชใน
การทดลองทัง้ หมด โดยกําหนดเกณฑในการเลือกผูเรียนที่เปนกรณีศึกษา ดังนี้
1. มีพฤติกรรมเดนขณะทํากิจกรรมการเรียนรูเ ชิงบริการ
2. มีความตัง้ ใจขณะทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
3. มีความเต็มใจใหความรวมมือในการเก็บขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงระบบการเรียนรูเ ชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต โดยสังเกตและประเมินผลการใชระบบ
การเรียนรูเชิงบริการและนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการใหมีความสมบูรณ โดย
พิจารณาประเด็น ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา โดยพิจารณาหลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน
สถาบันการศึกษา และชุมชน วามีองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรูเชิงบริการหรือไม อยางไร
2. กระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาการดําเนินการตามกระบวนการเรียน
การสอนที่ไดทดลองปฏิบัติวา มีความสอดคลองกับหลักการและวิธีการที่กําหนดไวในแบบแผน
หรือไม และควรมีการปรับปรุงอยางไร
3. ผลลัพธ โดยพิจารณาผลลัพธของการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการที่เกิดขึ้นกับ
ผูสอน ผูเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน วาตรงตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวหรือไม และ
วิเคราะหหาสาเหตุหากผลลัพธไมตรงตามที่กําหนดไว
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แผนภูมิที่ 3.1 สรุปขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบการเรียนรู
เชิงบริการเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชระบบการเรียนรูเชิง
บริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
เลือกกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สรางเครื่องมือวิจัย
1. แบบสอบถามความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ
2. แบบสัมภาษณการเรียนรูเชิงบริการ
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

กลุมทดลอง
ทดสอบผูเรียนกอนการทดลอง (Pretest)
ทําการสอนโดยใชรูปแบบที่ไดกําหนด
ทดสอบผูเรียนหลังการทดลอง (Posttest)
และวิเคราะหผลการทดลอง

เก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล
และวิเคราะหผล

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการ
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ผลการวิเคราะหขอมูลเอกสาร
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
สรางเครื่องมือที่ใชในระบบการเรียนรูเชิงบริการ
1. ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะ
2. ประมวลรายวิชาและแผนการเรียนการสอน
3. ชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลพฤติกรรมความ
รับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลังการใช
ระบบการเรียนรูเชิงบริการ

ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงเปนระบบการเรียนรู
เชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาบัณฑิต

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต” ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ควรไดรับ
การปลูกฝงสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 3 การพัฒ นาระบบการเรีย นรูเ ชิ ง บริ ก ารเพื่ อเสริ มสร า งความรั บผิ ด ชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ตอนที่ 4 ผลการทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
ตอนที่ 5 ผลการติ ด ตามพฤติกรรมการมีค วามรั บ ผิ ด ชอบสาธารณะของผูเ รี ย น
หลังเสร็จสิน้ การทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ตอนที่ 6 การปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ควรไดรับการปลูกฝง
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจควรไดรับการปลูกฝง จากการตอบแบบสอบถามของผูดาํ เนินการทางธุรกิจและอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) นําเสนอผลเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิ เ คราะหข อมู ล พื้ น ฐานของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ย วกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ ไดแก ผูดําเนินการทางธุรกิจ จํานวน 90 คน และอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ) จํานวน 47 คน นําเสนอผล ดังนี้
ขอมูลพืน้ ฐานของผูดาํ เนินการทางธุรกิจทีต่ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ตัวแปร
ลักษณะ
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
48
53.3
หญิง
42
46.7
รวม
90
100.0
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
12
13.3
30-39 ป
27
30.0
40-49 ป
37
41.1
50-59 ป
11
12.2
60 ป ขึ้นไป
3
3.3
รวม
90
100.0
3. วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
43
47.8
ปริญญาโท
46
51.1
ปริญญาเอก
1
1.1
รวม
90
100.0
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ตัวแปร
ลักษณะ
4. ประเภทของสถานประกอบการ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินคาอุปโภค บริโภค
ธุรกิจการเงิน
วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
รวม
5. ประสบการณทํางาน
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11-15 ป
16 – 20 ป
21 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
5
5
22
6
12
9
18
13
90
10
12
18
27
23
90

รอยละ
5.6
5.6
24.4
6.7
13.3
10.0
20.0
14.4
100.0
11.1
13.3
20.0
30.0
25.6
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูดําเนินการทางธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ จํานวนทั้งสิ้น 90 คน เปนชายจํานวน 48 คน และหญิงจํานวน 42 คน
คิดเปนรอยละ 53.3 และ 46.7 ตามลําดับ โดยผูดําเนินการทางธุรกิจสวนใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 41.1 มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมากที่สดุ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
51.1 ทํางานอยูในสถานประกอบการธุรกิจการเงินมากทีส่ ุดจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.4 และ
มีประสบการณทํางานระหวาง 16-20 ป มากที่สุดจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 30.0
ตารางที่ 4.2

1. เพศ

ขอมูลพื้นฐานของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ตัวแปร
ลักษณะ
จํานวน
รอยละ
ชาย
23
48.9
หญิง
24
51.1
รวม
47
100.0
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ตัวแปร
2. อายุ

ลักษณะ
นอยกวา 30 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ป ขึ้นไป
รวม

3. วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

4. สถานที่ทาํ งาน

มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

5. สาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร
การบัญชี
คอมพิวเตอร
การตลาด
การจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
อสังหาริมทรัพย
การทองเทีย่ ว
รวม

6. ประสบการณดานการสอน 1 - 5 ป
6 - 10 ป
11-15 ป
16 – 20 ป
21 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
2
20
15
6
4
47
0
37
10
47
22
25
47
6
3
5
6
15
7
3
2
47
10
18
8
4
7
47

รอยละ
4.3
42.6
31.9
12.8
8.5
100.0
0.0
78.7
21.3
100.0
46.8
53.2
100.0
12.8
6.4
10.6
12.8
31.9
14.9
6.4
4.3
100.0
21.3
38.3
17.0
8.5
14.9
100.0
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จากตารางที่ 4.2 พบวา อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จํานวนทั้งสิน้ 47 คน เปนชายจํานวน 23 คน
และหญิงจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 48.9 และ 51.1 ตามลําดับ โดยอาจารยสวนใหญมอี ายุ
ระหวาง 30-39 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 42.6 มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโทมากที่สุดจํานวน
37 คน คิดเปนรอยละ 78.7 สอนสาขาการจัดการมากทีส่ ุดจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 31.9 และมี
ประสบการณสอนระหวาง 6-10 ป มากทีส่ ุดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 38.3
สวนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห เ ปรีย บเที ย บประเด็ น ความรับผิ ดชอบตอสัง คมของ
องคกรธุรกิจ
การวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จากการตอบ
แบบสอบถามของผูดําเนินการทางธุรกิจ จํานวน 90 คน และอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ) จํานวน 47 คน นําเสนอผล ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความเห็นดวยและการดําเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจ
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ความเห็นดวย(E) การดําเนินการ(P) ผลตาง
t
S.D.
S.D.
ขององคกรธุรกิจ
(P-E)
x
x
1. ดานสิ่งแวดลอม
4.47 0.42 3.59 0.74 -0.88 10.511*
2. ดานแรงงาน
4.01 0.52 3.78 0.61 -0.23 4.158*
3. ดานสิทธิมนุษยชน
3.94 0.65 3.57 0.54 -0.37 5.268*
4. ดานการมีสว นรวมกับชุมชน
4.18 0.59 3.47 0.82 -0.71 8.681*
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
4.48 0.43 4.03 0.63 -0.45 7.703*
6. ดานการตลาด
4.64 0.43 4.16 0.70 -0.48 7.137*
7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ 4.30 0.38 3.68 0.66 -0.62 8.947*
8. ดานสุขอนามัย
4.54 0.55 3.95 0.88 -0.59 6.913*
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา 4.42 0.44 3.70 0.68 -0.72 10.249*
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
4.13 0.67 3.36 0.92 -0.77 8.462*
รวม
4.13 0.31 3.37 0.53 -0.58 11.369*
* p < 0.05

ตารางที่ 4.3
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จากตารางที่ 4.3 พบว า ผูดํา เนิน การทางธุรกิจ มีระดั บ การดํา เนิ น การของประเด็น
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจต่ํากวาระดับความเห็นดวย โดยมีคาความแตกตาง
ระหวางความคิดดวยและการดําเนินการเปนลบในทุกดาน และมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดานเชนกัน ซึง่ แสดงใหเห็นวาผูดาํ เนินการทางธุรกิจควรมีการปรับปรุง
ในการดําเนินการใหตรงกับระดับความเห็นดวยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผูดําเนินการทางธุรกิจใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจบางดานอยูนอกเหนือความสามารถที่จะดําเนินการได เชน ดานสิ่งแวดลอม
ผูดําเนินการไมมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ และองคกรไมมีงบประมาณที่
จะสนับสนุนในการดําเนินการอยางเต็มที่ ดานแรงงาน การยืดหยุน ของกฎระเบียบไมสามารถทําได
เพราะลักษณะงานไมอํานวย ดานสิทธิมนุษยชน ธุรกิจหรือลักษณะงานบางประเภทไมอํานวยตอ
การรับคนพิการเขาทํางาน อีกทั้งไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในองคกรสําหรับคนพิการ ดานการมี
สวนรวมกับชุมชน พนักงานบางคนไมสนใจและไมมีเวลาที่จะมีสว นรวมกับชุมชนเพราะตองเรงรีบ
ทํางาน องคกรธุรกิจมีงบประมาณการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนอยางจํากัดและองคกรอื่นรับผิดชอบ
อยูแลว อีกทั้งรัฐบาลสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนไดดีกวา ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
การรับและเสนอสินบนเปนการเอื้อประโยชนทางการคาและสรางแรงจูงในการดําเนินธุรกิจ การรักษา
ผลประโยชนของผูมีสวนรวมอาจใชเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากร ดานการตลาด การดําเนินธุรกิจ
ตองเปนไปตามกลไกของตลาด อีกทั้งพืน้ ฐานของพนักงานแตกตางกัน ดานการพัฒนาองคกรและ
เศรษฐกิจ อาจทําไดอยางไมเต็มที่เพราะมีอุปสรรคในการดําเนินการบางครั้ง ดานสุขอนามัย
พนักงานบางสวนไมเห็นความสําคัญเพราะเรงรีบทํางานใหเสร็จจนไมมีเวลาที่จะมาดูแลและปองกัน
สุขอนามัยอยางเต็มที่ ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา พนักงานมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองต่ําเพราะสนใจที่ทํางานเฉพาะหนามากกวา และดานการบรรเทาสาธารณภัย รัฐบาลมี
ความพรอมในการบรรเทาสาธารณภัยมากกวา แตองคกรธุรกิจยินดีใหความรวมมือในทุกโอกาส
ผลการเปรียบเทียบความเห็นดวยและการดําเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)
การปลูกฝง
t
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ความเห็นดวย(E)
ผลตาง
ใหแกผูเรียน(P)
ขององคกรธุรกิจ
(P-E)
S.D.
S.D.

ตารางที่ 4.4

x

1. ดานสิ่งแวดลอม
2. ดานแรงงาน
3. ดานสิทธิมนุษยชน

4.47
3.92
4.24

x

0.40
0.50
0.57

4.20
3.88
3.83

0.64
0.70
0.86

-0.27
-0.04
-0.41

3.756*
0.452
3.839*
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ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ความเห็นดวย(E)
ขององคกรธุรกิจ
S.D.
x
4. ดานการมีสว นรวมกับชุมชน
4.46 0.47
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
4.58 0.41
6. ดานการตลาด
4.69 1.23
7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ 4.27 0.45
8. ดานสุขอนามัย
4.67 0.46
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา 4.51 0.41
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
4.07 0.62
รวม
4.39 0.30
* p < 0.05

การปลูกฝง
ผลตาง
ใหแกผูเรียน(P)
(P-E)
S.D.

t

x

4.15
4.55
4.32
4.09
4.34
4.19
3.87
4.14

0.74
0.40
0.82
0.71
0.84
0.72
0.88
0.56

-0.31
-0.03
-0.82
-0.18
-0.33
-0.32
-0.20
-0.25

4.027*
1.833
1.941
2.002
2.959*
3.425*
1.682
3.839*

จากตารางที่ 4.4 พบวา อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มีระดับการปลูกฝง
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใหแกผูเรียนต่ํากวาระดับความเห็นดวย โดยมีคา
ความแตกตางระหวางความเห็นดวยและการปลูกฝงใหแกผูเรียนเปนลบในทุกดาน แตมีความแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 5 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน การมีสวน
รวมกับชุมชน สุขอนามัย และการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา ซึง่ แสดงใหเห็นวาอาจารยหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ควรมีการปรับปรุงในการปลูกฝงใหแกผเู รียนใหตรงกับระดับความเห็น
ดวยในดานดังกลาวมากยิ่งขึน้
ทั้งนี้ อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ประเด็น
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจบางดานอยูน อกเหนือขอบขายที่จะปลูกฝงใหแกผเู รียนได
เนื่องจากเนื้อหาวิชาเรียนในแตละสาขาวิชามีความแตกตางกัน จึงไมสามารถปลูกฝงใหครอบคลุม
ทุกประเด็นของการมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจได อีกทัง้ เงื่อนไขดานระยะเวลาของ
ผูสอนและผูเรียนเปนขอจํากัดในการปลูกฝงประเด็นดังกลาว
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ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ระหวางผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
x
กลุมตัวอยาง
S.D.
t
ขององคกรธุรกิจ
1. ดานสิ่งแวดลอม
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.47
0.42
0.013
อาจารย
4.47
0.40
2. ดานแรงงาน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.01
0.52
0.997
อาจารย
3.92
0.50
3. ดานสิทธิมนุษยชน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.94
0.65 -2.666
อาจารย
4.24
0.57
4. ดานการมีสว นรวมกับชุมชน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.18
0.59 -2.815
อาจารย
4.46
0.47
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.48
0.43 -0.451
อาจารย
4.58
0.41
6. ดานการตลาด
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.64
0.43 -0.373
อาจารย
4.69
1.23
7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.30
0.38
0.442
อาจารย
4.27
0.45
8. ดานสุขอนามัย
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.54
0.55 -1.373
อาจารย
4.67
0.46
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.42
0.44 -1.213
อาจารย
4.51
0.41
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.13
0.67
0.463
อาจารย
4.07
0.62
* p < 0.05
จากตารางที่ 4.5 พบวา คาเฉลี่ยของระดับความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจเทากับอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)
เพียงดานเดียว ไดแก สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยของระดับความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจสูงกวาของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(บธ.บ) ใน 3 ดาน ไดแก แรงงาน การพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ และการบรรเทาสาธารณภัย และ
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คาเฉลี่ยของระดับความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการ
ทางธุรกิจต่ํากวาของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) ใน 6 ดาน ไดแก สิทธิมนุษยชน
การมีสว นรวมกับชุมชน มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ การตลาด สุขอนามัย และการบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการที่เกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ระหวางผูดาํ เนินการทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
x
กลุมตัวอยาง
S.D.
t
ขององคกรธุรกิจ
1. ดานสิ่งแวดลอม
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.59
0.74 -4.717
อาจารย
4.20
0.64
2. ดานแรงงาน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.78
0.61 -0.818
อาจารย
3.88
0.70
3. ดานสิทธิมนุษยชน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.57
0.54 -2.116*
อาจารย
3.83
0.86
4. ดานการมีสว นรวมกับชุมชน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.47
0.82 -4.781
อาจารย
4.15
0.74
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.03
0.63 -2.698
อาจารย
4.55
0.40
6. ดานการตลาด
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
4.16
0.70 -1.227
อาจารย
4.32
0.82
7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.68
0.66 -3.322
อาจารย
4.09
0.71
8. ดานสุขอนามัย
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.95
0.88 -2.532
อาจารย
4.34
0.84
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน ํา ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.70
0.68 -3.911
อาจารย
4.19
0.72
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
ผูดําเนินการทางธุรกิจ
3.36
0.92 -3.161
อาจารย
3.78
0.88
* p < 0.05

82
จากตารางที่ 4.6 พบวา คาเฉลี่ยของระดับการดําเนินการที่เกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจต่ํากวาของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(บธ.บ) ทั้ง 10 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม แรงงาน สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมกับชุมชน มาตรฐาน
การดําเนินธุรกิจ การตลาด การพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ สุขอนามัย และการบรรเทาสาธารณภัย
โดยไมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจพบวา ผูทรงคุณวุฒทิ ี่เปนอาจารยที่ปรึกษา จํานวน
6 คน ไดจัดการเรียนรูเชิงบริการในรูปแบบของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
อาจารยผูสอน จํานวน 1 คน ไดผนวกการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาอยางชัดเจน (ภาคผนวก ข)
นําเสนอผล 2 ประเด็น ไดแก (1) การเรียนรูเชิงบริการ ประกอบดวย ความหมาย ลักษณะ ประโยชน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และตัวอยางโครงการ และ
(2) การปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะผานการจัดการเรียนรูเชิงบริการ ดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7

ผลการวิเคราะหการจัดการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจโดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

หัวขอ / ประเด็น
รายละเอียด
1. การเรียนรูเชิงบริการ 1. การเรียนรูโดยทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม (n=7)
1.1 ความหมาย
2. การเรียนรูที่ผูเรียนนําความรูไปสอนชุมชน (n=2)
1.2 ลักษณะ
1. การเรียนรูผานกระบวนการชุมชน (n=2)
2. การนําความรูไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับบุคคลอื่น (n=4)
3. การพัฒนาวิถีชีวิต/การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูอื่น (n=2)
4. การเรียนรูในสถานการณจริงนอกหองเรียน (n=7)
5. การเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางหองเรียนกับการบริการชุมชน (n=2)
1.3 ประโยชน
ประโยชนตอผูเรียน
1. การปรับตัวใหเขากับสังคม (n=4)
2. การเปดโลกทัศนของผูเรียน (n=6)
3. การแกไขปญหาไดรอบคอบ (n=5)
4. การเกิดความคิดรวบยอด (n=1)
5. การเห็นภาพจริงจาการลงมือปฏิบัติ (n=1)
ประโยชนตอผูสอน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (n=4)
2. การทดสอบทฤษฎีและความรูตางๆวาสามารถปฏิบัติไดจริงและเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันหรือไม (n=2)
3. การเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน (n=3)
ประโยชนตอชุมชน
1. การนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาอาชีพ (n=6)
2. การนําความรูไปพัฒนาวิถีชีวิต (n=2)
3. การไดรับประโยชนทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (n=1)
1.4 แนวทางการจัด การจัดกิจกรรมในรายวิชา
การเรียนรูเ ชิงบริการ 1. การเรียนรูเชิงบริการเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่ทําโดยสมัครใจ (n=6)
2. การเรียนรูเชิงบริการเปนสวนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจที่มีหนวยกิตวิชา (n=2)
3. การเรียนรูเชิงบริการเปนสวนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจที่ไมมีหนวยกิตวิชา (n=7)
4. การเรียนรูเชิงบริการผนวกเขากับทุกวิชาที่มีหนวยกิตวิชา ยกเวนวิชาที่เนน
การคํานวณหรือทฤษฎีพื้นฐาน เชน วิชาสถิติธุรกิจ (n=1)
5. การเรียนรูเชิงบริการเหมาะสมกับผูเรียนชั้นปที่ 3-4 (n=4)
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1.4 แนวทางการจัด ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ ชิงบริการ 1. ผูเรียนจัดสรรเวลาเพือ่ ทํากิจกรรมนอกหองเรียนเอง (n=7)
(ตอ)
2. กิจกรรมบริการมีระยะสัน้ เชน 1 วัน หรือ 7วัน (n=6)
3. กิจกรรมบริการมีระยะยาว เชน 6-9 เดือน โดยทําเปนชวงๆ ซึ่งสืบสานจากรุนพี่สู
รุนนอง (n=2)
4. การจัดการเรียนรูเชิงบริการใชระยะเวลามากกวา 1 ภาคการศึกษา เพื่อใหเกิด
การเรียนรูและการบริการอยางตอเนื่องและไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (n=1)
ลักษณะของการทํากิจกรรม
1. การทํากิจกรรมตองบูรณาการความรูหลายดานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ (n=2)
2. การถายทอดความรูของผูเรียนสูชุมชนตองครบถวนและสมบูรณ มิฉะนั้นอาจ
กอใหเกิดผลเสียตอผูรับบริการได (n=3)
3. การบริการชุมชนตองเกิดประโยชนแกผูเรียนและชุมชนโดยจัดโครงการที่ตรงตอ
ความตองการของชุมชน (n=7)
4. ลักษณะของการบริการตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (n=3)
5. การทํากิจกรรมเปนการสื่อสารสองทางระหวางผูเรียนกับผูสอน (n=2)
ลักษณะของชุมชน
1. การกําหนดลักษณะของชุมชนตองชัดเจน เพราะการบริการชุมชนระดับรากหญา
แสดงถึงความชวยเหลืออยางแทจริง แตการบริการชุมชนที่มีศักยภาพอาจแฝงดวย
ผลประโยชนทางธุรกิจ (n=2)
2. การบริการชุมชนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน อาจทําไดยากกวา
การบริการชุมชนในระดับรากหญา (n=3)
การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา
-มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการ เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เชิงบริการและการจัดสรรงบประมาณ (n=1)
1.5 ขั้นตอนการจัด 1. ผูสอนปฐมนิเทศผูเรียนกอนทํากิจกรรมบริการ (n=7)
การเรียนรูเ ชิงบริการ 2. ผูสอนสอนทฤษฎีเพื่อเตรียมผูเรียนสําหรับการทํากิจกรรมบริการ (n=1)
3. ผูสอนสรางการยอมรับและการเชื่อใจในสถาบันการศึกษาใหแกชุมชน (n=2)
3. ผูสอนเตรียมชุมชนและโครงการบริการไวลวงหนา (n=2)
4. ผูเรียนเลือกลักษณะกิจกรรมที่ตนเองชอบ (n=7)
5. ผูเรียนเลือกลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวกับหัวขอของแตละวิชา (n=1)
6. ผูเรียนจัดกลุมเพื่อทํากิจกรรมโดยสมาชิกกลุมขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการบริการ
(n=7)
7. ผูเรียนสํารวจพื้นที่ชุมชนเพื่อเตรียมกิจกรรม (n=7)
8. ผูเรียนวางแผนการทํากิจกรรมที่ครอบคลุมแผนการทํางาน งบประมาณ
ระยะเวลา และการถายทอดความรู (n=7)
9. ผูสอนชี้แนะและใหคําปรึกษาระหวางการทํากิจกรรม (n=7)

85
1.5 ขั้นตอนการจัด
การเรียนรูเ ชิงบริการ
(ตอ)

10. ผูสอนจัดการทํากิจกรรมไตรตรองเพื่อใหเกิดความตระหนักดานจิตสํานึกและ
ความรูที่ไดรับจากการบริการ (n=1)
11. ผูสอนประเมินผลที่เนนกระบวนการทํางานและการเรียนรูของผูเรียน (n=3)
12. ผูสอนประเมินโครงการบริการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (n=3)
13. ผูสอนประเมินผลตลอดระยะเวลาของการสอน (n=3)
14. ผูสอนประเมินผลจากการสนทนา การนําเสนอภาพ วีดิโอ และการเขียนรายงาน
(n=7)
15. ชุมชนรวมประเมินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม (n=2)
16. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณบางสวน เชน คาน้ํามันรถ (n=2)
1.6 ตัวอยางโครงการ 1. การสอนการประกอบอาชีพใหชุมชน เชน การสอนออกแบบเสื้อผา การทองเที่ยว
การเรียนรูเ ชิงบริการ เชิงอนุรักษ และ E-Commerce (n=1)
2. การนําความรูดานการตลาดมาชวยพัฒนาสินคา OTOP เชน การออกแบบ
รูปลักษณผลิตภัณฑ การบรรจุผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการขาย และ
วิธีการขาย (n=4)
3. การสอนชุมชนใหรูจักการบริหารการเงิน เชน การทําบัญชีรายรับรายจาย
การอดออม การรูคาของเงิน (n=3)
4. การชวยผูประกอบการรายยอย เชน ผูคา โดยใชรถเข็นขายของพัฒนารูปลักษณ
ของอุปกรณการซื้อการขาย (n=1)
5. การสอนภาษาอังกฤษใหแกเด็กในชุมชนหรือเจาหนาที่ในองคกร (n=3)
2. การปลูกฝง
1. การเรียนรูเชิงบริการชวยใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการมีความรับผิดชอบตอ
ความรับผิดชอบ
สังคมจากการลงมือชวยเหลือชุมชน (n=7)
สาธารณะผานการจัด 2. การปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะเริ่มมาจากการวางรากฐานในระดับ
การเรียนรูเ ชิงบริการ ครอบครัว ซึ่งผูสอนรวมปลูกฝงในเชิงจริยธรรมและคุณธรรมโดยจัดกิจกรรมเพื่อให
ผูเรียนไดชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น (n=4)
3. การลงพื้นที่จริงทําใหเห็นมุมมองอื่นในสังคมและปญหาแตละดาน ทําใหเกิด
ความตระหนักและอยากชวยเหลือสังคม (n=6)
4. การเรียนรูรวมกันทําใหผูเรียนมีการปรับตัวและชวยเหลือกัน (n=3)
5. การทํางานรวมกันทําใหเกิดความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง (n=2)
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ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ไดพัฒนาจากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1
ไดแก แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆที่เกีย่ วกับการเรียนรูเชิงบริการ ความรับผิดชอบสาธารณะ
จิตสํานึก และการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อนํามากําหนดเปนองคประกอบของการเรียน
การสอนและสรางเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการ และผลการวิเคราะห
ขอมูลในขั้นตอนที่ 2 ไดแก ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจจากผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
และขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ ชิงบริการ เพือ่ นํามาพัฒนาเปน
เนื้อหาของระบบการเรียนรูเชิงบริการ ซึง่ ผูวิจัยไดนาํ ขอมูลดังกลาวมาจัดเรียงอยางมีลําดับขั้นตอน
ตามหลั ก การและโครงสรา งของระบบการเรีย นการสอน โดยมีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่อเสริ มสรา ง
ความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งระบบที่
พัฒนาขึ้นไดผา นการตรวจสอบจากผูท รงคุณวุฒิ
ระบบการเรียนรูเชิงบริการมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา ประกอบดวย หลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูสอน ผูเรียน
สถาบันการศึกษา และชุมชน ซึง่ เปนปจจัยที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ รวมถึงการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมและความรับผิดชอบสาธารณะ
ผานการเรียนรูเชิงบริการ
2. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การเตรียมการ การดําเนินการ การไตรตรอง
การประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ซึ่งเปนกระบวนการของการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
ที่ผูเรียนสามารถพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะผานการทํากิจกรรมบริการชุมชน
3. ผลลัพธ ประกอบดวย ผลจากการนําระบบการเรียนการสอนไปใชทเี่ กิดขึ้นกับผูสอน
ผูเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน หลังจากเสร็จสิน้ การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
โดยนําเสนอดัง แผนภูมทิ ี่ 4.1
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แผนภูมิที่ 4.1 ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
หลักการ
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนประสบการณ โดยบูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียนเขากับการบริการชุมชน เพื่อให
ผูเรียนนําความรูและทฤษฎีมาประยุกตใช โดยลงมือปฏิบัติจริงผานการมีสวนรวมกับชุมชนบนรากฐานของจริยธรรม
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการดํารงชีวิต และความรับผิดชอบสาธารณะ

แนวคิดทฤษฎี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมุงเตรียมผูเรียนใหประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนความรูทางวิชาการควบคู
กับการปฏิบัติเพือ่ ใหเกิดความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาและการดําเนินธุรกิจบนรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูผานการบริการชุมชนอยางมีความหมาย โดยผนวกการเรียนรูทางวิชาการ
ที่ไดรับจากหองเรียนเขากับการบริการชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณโดยลงมือปฏิบัติจริง

ปจจัยนําเขา

ความรับผิดชอบสาธารณะเกิดจากการรับรูและเรียนรูสงิ่ ตางๆโดยมีสวนรวมกับสังคมทําใหเกิดความรับผิดชอบและ
รูสึกเปนสวนหนึง่ ที่ตองชวยเหลือดวยความเต็มใจ จนเปนพฤติกรรมในหนาที่ตอสิ่งนั้นเพื่อประโยชนตอ สาธารณชน
จิตสํานึก เปนสภาวะทางจิตใจที่รับรูและเขาใจในสิง่ ที่ตนกําลังคิดหรือกระทํา จนกลายเปนความตระหนัก
และแสดงพฤติกรรมที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งนัน้
การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสยั เปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเขาใจแกนของชีวติ คุณคาทางจริยธรรม
และการปฏิบัติตอ ผูอ ื่น รวมถึงการมีความเคารพ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความเปนพลเมือง

วัตถุประสงค
1. เพือ่ สงเสริมการเรียนรูทางวิชาการโดยสนับสนุนใหไดเรียนรูจากประสบการณจริงและนําความรูทางทฤษฎีสู
การปฏิบัติผานการบริการชุมชน
2. เพื่อปลูกฝงความเปนนักธุรกิจทีด่ ีในการดําเนินธุรกิจบนรากฐานของจริยธรรมวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสรางสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะและประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ

บทบาทของผูสอน คือ ผูอํานวยความสะดวก

ผูสอน

ผูเรียน

ศูนยการเรียนรูเชิงบริการ คือ ผูประสานงาน

สถาบันการศึกษา

ชุมชน
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กระบวนการเรียนการสอน
การเตรียมการ
ผูสอน
1. ศึกษาหลักสูตร
2. เลือกรายวิชา
3. วิเคราะหจุดมุงหมาย
4. จัดทําแผนการสอน
5. ประสานงานกับศูนย
การเรียนรูเชิงบริการ
6. เตรียมสิ่งสนับสนุน

ผูเรียน
1. สํารวจชุมชน
2. วิเคราะหปญหา/
ความตองการของชุมชน
3. กําหนดกิจกรรมบริการ
4. สรางการยอมรับใน
ชุมชน
5. ทบทวนเนื้อหาวิชา

สถาบันการศึกษา
1. จัดแวดลอมสถาบัน
2. สนับสนุนงบประมาณ
โครงการการเรียนรูเชิง
บริการ
3. สรางความสัมพันธกับ
ชุมชนผานศูนยการเรียน
เชิงบริการ

ชุมชน
1. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการ
2. สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู
เชิงบริการ

การดําเนินการ

กระบวนการ

ผูสอน
1. ใหคําปรึกษาเพื่อแกไข
ปญหาระหวางการบริการ
2.สังเกตปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและชุมชนขณะบริการ

ผูเรียน
1. ทํากิจกรรมบริการชุมชน
2. รายงานปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ
3. รายงานผลการบริการตอผูสอน
ระหวางทํากิจกรรม

ชุมชน
1. ใหความรวมมือใน
การรับบริการ
2. แจงปญหาการบริการ
ของผูเรียนแกผูสอน

การไตรตรอง
ผูสอน
1. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ
และเนื้อหาวิชา
2. ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
3. สรางความตระหนักของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ

ผูเรียน
1. นําเสนอประสบการณบริการในชั้นเรียน
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยง
ประสบการณการเรียนรูและเนื้อหาวิชา

การประเมินผล
ผูสอน
ประเมินผูเรียนกอน ระหวางและหลัง
การทํากิจกรรมบริการ

ผูเรียน
ประเมินตนเองและเพื่อน ระหวาง
และหลังการทํากิจกรรมบริการ

ชุมชน
ประเมินผูเรียน
หลังการทํากิจกรรมบริการ

การเผยแพรผลงาน
ผูสอน
1. จัดใหมีการนําเสนอผลงาน
2. เสนอแนะการทํากิจกรรมบริการ
3. ประชาสัมพันธโครงการบริการ

ผูเรียน
1. นําเสนอผลงาน
2. เสนอแนะการทํากิจกรรมบริการ
3. สงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ

ชุมชน
1. รวมฟงการเสนอผลงาน
2. เสนอแนะการทํากิจกรรมบริการ
2. ประชาสัมพันธโครงการบริการ
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ผลลัพธ

ผลที่ไดรับเมือ่ นําระบบการเรียนการสอนไปใช
ผูสอน
1. พัฒนาวิธีการสอน
2. เกิดการบูรณาการ
หลักสูตรกับชุมชน
3. เพิ่มโอกาสในการ
ทํางานวิจัยหรือ
เอกสารทางวิชาการ

ผูเรียน
1. เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห และเขาใจเนื้อหา
ของบทเรียน
2. เกิดทักษะทางวิชาชีพ
3. เกิดทักษะในการดํารงชีวิต
และการปฏิสัมพันธกับผูอนื่
4. เกิดความรับผิดชอบ
สาธารณะและการปฏิบัติ
อยางพลเมืองชาติ

สถาบันการศึกษา
1. เพิ่มความรับผิดชอบ
ในการชวยเหลือ/สนับสนุน
ความตองการของชุมชน
2. เพิ่มภาพพจนที่ดี
ใหแกสถาบันการศึกษา
3. พัฒนาความสัมพันธ
ที่ดีระหวางผูเรียน ผูสอน
สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน

ชุมชน
1. ไดรับการชวยเหลือที่
ตรงกับปญหาหรือ
ความตองการ
2. พัฒนาความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับ
สถาบันการศึกษา
3. เพิ่มโอกาสในการ
สนับสนุนการศึกษา
และมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภูมทิ ี่ 4.1 ผูวิจัยไดจดั ทําคูมือเอกสารสําหรับการนําระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตไปใช
ซึ่งประกอบดวยหลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค เนื้อหา บทบาทของผูส อน กระบวนการเรียนการสอน
และผลที่คาดวาจะไดรับจากการใชระบบการเรียนการสอน โดยคูมือดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
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ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
1. หลักการ
ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตมีหลักการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนประสบการณ (Experiential
Learning) โดยบูรณาการการเรียนรูในชัน้ เรียนเขากับการบริการชุมชน เพื่อใหผูเรียนไดนําความรู
และทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชโดยการลงมือปฏิบัติจริงผานการมีสวนรวมกับชุมชน ซึง่ เปนความรู
ในสายอาชีพบริหารธุรกิจทีเ่ ปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาอาชีพ
และทักษะในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น รวมถึงการปลูกฝงลักษณะนิสยั ที่ดีบนรากฐานของจริยธรรม
วิชาชีพ อันสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ การปฏิบัติ
ตนอยางพลเมืองชาติ และการประกอบอาชีพในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอไป
2. แนวคิดทฤษฎี
ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต มีแนวคิดพืน้ ฐานมาจากการบูรณาการแนวคิดที่สาํ คัญ สรุปไดดังนี้
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Business Administration Curriculum)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาบัณฑิต มุงเตรียมผูเรียนใหสามารถประกอบ
อาชีพทางธุรกิจ ซึ่งมีสาขาการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ
โรงแรม คอมพิวเตอรธุรกิจ การประกันภัย การทองเที่ยวและการบริการ การจัดการอุตสาหกรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย ธุรกิจระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ การประเมินทรัพยสิน
เปนตน โดยเนนความรูท างวิชาการและการปฏิบัติควบคูกันไป เกิดการบูรณาการความรูท างธุรกิจ
และความเชีย่ วชาญในสาขาวิชา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและสังคม ทําให
ผูเรียนเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติจริง อีกทั้งพัฒนาความรู สติปญญา การคิดวิเคราะห
การแกปญหา และการตัดสินใจในการจัดการ มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และ
เขาถึงเทคโนโลยี ขอมูล และการสื่อสารทีก่ าวหนา สามารถปรับตัวใหทันตอโลกธุรกิจที่มีการแขงขัน
สูงและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพบนรากฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยบูรณาการขอมูล ความรู และ
ความสามารถในการกําหนดและแกปญหาทางธุรกิจ รวมถึงการประยุกตใชทักษะในการตัดสินใจ
และสามารถแสดงออกถึงการเรียนรูตลอดชีวิตได
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2.2 หลักการจัดการเรียนการสอนของการเรียนรูเ ชิงบริการ
ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ มีหลักการจัด
การเรียนการสอนที่ดี ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูอยางชัดเจนเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนจาก
การเรียนรูโดยการบริการชุมชนอยางเต็มที่
2) การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูในชัน้ เรียนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูท ไี่ ดรับจาก
การบริการชุมชนโดยอภิปรายผลและไตรตรองรวมกัน เพื่อใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวาง
เนื้อหาวิชาการและการบริการอยางชัดเจน
3) การเปลี่ยนบทบาทของผูสอนจากผูสงเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน
4) การประเมินผลการเรียนรูขนึ้ อยูกับผลลัพธของการเรียนรูทางวิชาการและการมี
ความรับผิดชอบสาธารณะ โดยพิจารณาจากความสามารถในการประยุกตใชความรูในการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเนนที่คุณภาพหรือปริมาณของการบริการชุมชน
2.3 การเรียนรูเชิงบริการ (Service Learning)
2.3.1 ลักษณะของการเรียนรูเชิงบริการ
การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูผานการบริการชุมชนอยางมีความหมาย โดย
ผนวกการเรียนรูทางวิชาการที่ไดรับจากหองเรียนเขากับการบริการชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณโดยลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ตามแนวคิดของจอหน ดิวอี้
การเรียนรูเชิงบริการที่มีคุณภาพมีลักษณะ มีดังนี้
1) การบูรณาการเนื้อหาวิชาเขากับการบริการ
2) การบริการที่ตรงตอความตองการของชุมชน
3) การสงเสริมความรับผิดชอบสาธารณะ
4) การไตรตรองกิจกรรมบริการเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาและการบริการ
5) ความรวมมือระหวางสถาบันกับชุมชน
2.3.2 องคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการ
องคประกอบของการเรียนรูเชิงบริการ มีดงั นี้
1) ความตองการ ไดแก ชุมชนที่จะเขารวมทํากิจกรรม ประเด็น/ปญหาที่จะจัดทําใน
โครงการซึง่ เกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน และสิ่งที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงจากการทําโครงการ
2) การเรียนรู ไดแก วิชาที่จะใชในโครงการ เชน การเงิน การตลาด เปนตน ทักษะ
และความรูที่จําเปนตอความสําเร็จของโครงการและที่จะไดรับผานการบริการ เชน เนื้อหา
ความเชื่อมัน่ เปนตน ความสัมพันธของโครงการกับผูเ รียน เชน เปาหมายในอาชีพ ความสนใจ เปนตน
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3) ผูเขารวม ไดแก ผูเรียน ผูสอน และชุมชน โดยแสดงบทบาทของผูวจิ ัยรวม ผูนาํ
เสนอรวม ผูดําเนินโครงการ ผูประเมิน และผูประชาสัมพันธ
4) การบริการ ไดแก ประเภทของการบริการ และการเตรียมการกอนทําโครงการ
เอกสารที่จาํ เปน ทรัพยากร และตารางเวลาทําโครงการ
5) การไตรตรอง ไดแก วิธีการ ชวงเวลา และเหตุผลของการใหผลสะทอนกลับจาก
การเรียนรู
6) การประเมิน ไดแก วิธีการและชวงเวลาของการประเมินผลผูเขารวมโครงการ
การประเมินผลในภาพรวมของโครงการ ผูเขารวมประเมินผล
7) การเผยแพร ไดแก วิธีการและเวลาในการประชาสัมพันธโครงการ เชน การนําเสนอ
ผลงาน การประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ จุลสาร หรือเว็บไซด
2.4 ความรับผิดชอบสาธารณะ (Civic Responsibility)
ความรับผิดชอบสาธารณะเปนพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรูและเรียนรู
สิ่งตางๆโดยการมีสวนรวมทางสังคม กอใหเกิดความรับผิดชอบและรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ ของ
สังคมที่มีหนาที่ตองชวยเหลือดวยความเต็มใจ จนกลายเปนพฤติกรรมในหนาที่ตอสิ่งนั้นๆเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมดวยจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณชน ซึ่งความรับผิดชอบสาธารณะเปนการรวม
แนวคิดเกี่ยวกับการเปนพลเมือง การมีสวนรวมอยางประชาธิปไตย และการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม องคประกอบของความรับผิดชอบสาธารณะ มีดังนี้
2.4.1 ความรับผิดชอบสาธารณะตอความเปนพลเมือง
การสงเสริมความรับผิดชอบสาธารณะสามารถทําไดโดยใหความรูดานความเปน
พลเมือง ซึง่ ประกอบดวย (Bloomfield, R. และ ชัยอนันต สมุทวณิช, 2545)
1) การอบรมบมนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคม ศีลธรรม และจริยธรรม ทําให
ผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความประพฤติและพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม และมี
ความสัมพันธตอผูอื่นและตอสังคมอยางเคารพสิทธิเสรีภาพและเคารพกฎกติกาของสังคม
2) การมีสวนรวมกับชุมชนและการรับใชสังคม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถงึ การทําตน
ใหเปนประโยชนแกชุมชนโดยการบริการสังคม
3) การมีความรู ขอมูล ขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะที่เกีย่ วกับ
สถาบันการเมือง ประเด็นและปญหา ตลอดจนการดําเนินงานของระบอบประชาธิปไตย
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2.4.2 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนการดําเนินธุรกิจบนรากฐานของ
การมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผูที่เกีย่ วของทุกฝายเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไมดําเนินการใดๆ
ที่สงผลกระทบในทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ มีองคประกอบ ดังนี้ (1) สิ่งแวดลอม (2) แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน (4) การมี
สวนรวมกับชุมชน (5) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (6) การตลาด และในความหมายที่กวางออกไป
รวมประเด็นตางๆเหลานี้ดวย (7) การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ (8) สุขอนามัย
(9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูน าํ และ (10) การบรรเทาสาธารณภัย (World Bank, 2005)
แนวทางปฏิบัติของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ มีดังนี้
1) การปฏิบัติภายในองคกร เชน การไมใหลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองคกร
การจัดทําและแถลงระเบียบเรื่องการจางงานเปนลายลักษณอักษร การกําหนดโครงสรางอัตรา
คาจางแรงงานทีย่ ุติธรรม และการใหเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมตางๆภายในองคกร
2) การปฏิบัติภายนอกองคกร เชน การตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาใหแกองคกร รวมถึงนโยบายของ
การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม
3) ความนาเชื่อถือ เชน การกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเพือ่ รายงานผลความคืบหนา
ขององคกรจากการปฏิบัติตามแนวคิด CSR อยางตอเนือ่ ง
4) การอบรมบุคลากร เชน การจัดหลักสูตรอบรมการเปนพลเมืองทีด่ ีแกพนักงาน
รวมทัง้ สงเสริมการมีสว นรวมในโครงการตางๆ เพื่อชวยพัฒนาสังคมโดยรวมใหเติบโตอยางยั่งยืน
2.5 จิตสํานึก (Consciousness)
จิตสํานึก เปนสภาวะทางจิตใจที่รับรูและเขาใจในสิ่งที่ตนกําลังคิดหรือกระทํา จน
กลายเปนความตระหนัก และแสดงพฤติกรรมที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งนัน้ ๆ มีองคประกอบ คือ
การรู ความรูส ึกทางจิตใจ และพฤติกรรม ซึง่ กระบวนการเกิดจิตสํานึกตองพิจารณาแนวคิด เหตุผล
และที่มาของสิ่งตางๆที่ผสมผสานระหวางการกระทําและความคิดใครครวญ โดยมีกระบวนการ
สรางจิตสํานึก ดังนี้ (Freire, P., 1976)
1) การเสนอสถานการณ (Codification) ผูสอนเสนอสถานการณที่เปนจริงแก
ผูเรียน ซึง่ ไดมาจากการสํารวจในทองถิ่นและมีความสัมพันธกับสถานการณชีวิตจริง
2) การแปลสถานการณ (Decoding) การถอดความหมายจากสถานการณดวย
การสนทนาระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง เพื่อใหเห็นความหมายในแงมุม
ตางๆทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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2.6 การศึกษาเพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั (Character Education)
การศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย เปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเขาใจ
แกนของชีวิต คุณคาทางจริยธรรม และการปฏิบัติตอผูอื่น รวมถึงการมีความเคารพ ความ
รับผิดชอบ ความเปนพลเมือง ความซือ่ สัตย และการเอาใจใสผูอนื่ หลักการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาลักษณะนิสัยอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก (Lickona, T.; Schaps, E. and Lewis, C., 2003)
1) นิยามความหมายของคําวา “ลักษณะนิสัย” ใหชัดเจนโดยครอบคลุมประเด็น
ดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
2) สงเสริมคุณคาทางจริยธรรมเพื่อใหมีลักษณะนิสัยและความประพฤติที่ดี
3) ใชวิธีการพัฒนาลักษณะนิสัยอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพผานทาง
หลักสูตรหลัก หลักสูตรรวม และหลักสูตรแฝง
4) สรางบรรยากาศภายในสถาบันเพื่อสงเสริมการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน
5) จัดกิจกรรมเพือ่ ใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาลักษณะนิสยั และความประพฤติ
6) จัดหลักสูตรทีส่ นับสนุนการพัฒนาลักษณะนิสัยผานวิธกี ารเรียนรูท ี่มี
ประสิทธิภาพ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูโดยการแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณ
7) กระตุนใหเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยที่แทจริงจากภายในตัวของผูเรียน
8) สรางความรวมมือระหวางอาจารย/เจาหนาที่เพื่อสงเสริมการพัฒนาลักษณะนิสัย
9) สงเสริมภาวะผูนําของการมีคุณธรรมใหแกผูเรียน อาจารย และเจาหนาที่
10) ผูปกครองและชุมชนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาลักษณะนิสัย
11) ประเมินผลการพัฒนาโดยพิจารณาสถาบัน อาจารย เจาหนาที่ และผูเ รียน
3. วัตถุประสงค
ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางวิชาการโดยสนับสนุนใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง
และนําความรูท างทฤษฎีสูการปฏิบัติผานการบริการชุมชน
3.2 เพื่อปลูกฝงความเปนนักธุรกิจที่ดีในการดําเนินธุรกิจบนรากฐานของจริยธรรม
วิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อเสริมสรางสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะและประพฤติตนเปนพลเมือง
ที่ดีของชาติ
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4. เนื้อหา
เนื้อหาสาระของรายวิชา จุดมุงหมายรายวิชา และรายละเอียดวิชา ตามทีก่ ําหนดไวใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยสอดแทรกประเด็นของการมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่
ผูเรียนควรไดรับการปลูกฝง 10 ประเด็น ไดแก สิง่ แวดลอม แรงงาน สิทธิมนุษยชน การมีสว นรวมกับ
ชุมชน มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ การตลาด การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ สุขอนามัย
การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนาํ และการบรรเทาสาธารณภัย
5. บทบาทของผูสอน
ผูสอนในระบบการเรียนรูเชิงบริการมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) คือ
เปนผูวางแผนจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหผูเรียนใชเปนแนวทางในการสรางความรูดวยตนเอง
บทบาทของผูอ ํานวยความสะดวก มีดังนี้
5.1 ผูจัดบรรยากาศ เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรู เชน การจัดชัน้ เรียน การจัดใหมีปฏิสมั พันธ
การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน
5.2 ผูแนะนํา เพื่อใหผูเรียนเห็นและเขาใจเปาหมายของการเรียนรู
5.3 ผูจัดระบบ เพือ่ วางแผนใหผเู รียนเรียนรูไดงาย
5.4 ผูแนะแนว เพือ่ แนะนําวิธหี าความรูจากแหลงความรูตางๆ
5.5 ผูถามคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดในลักษณะตางๆ
5.6 ผูสังเกต เพื่อบันทึกขอสังเกตขณะที่ผูเรียนดําเนินกิจกรรมสรางความรูและนํามาอภิปราย
หรือหาทางแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน
5.7 ผูเสริมแรง เพือ่ ใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นไป
5.8 ผูใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนรับรูผลของการกระทําและนําไปปรับปรุงแกไข
5.9 ผูประเมินผล เพื่อประเมินผลการเรียนรูและตัดสินคุณภาพของผูเรียน
6. ศูนยการเรียนเชิงบริการ
ศูนยการเรียนรูเชิงบริการเปนหนวยงานของสถาบันการศึกษาที่อยูภายใตการบริหารงาน
ของฝายกิจการนิสิตนักศึกษาหรือฝายบริหารวิชาการซึง่ มีหนาที่สนับสนุนการทํากิจกรรมการเรียนรู
เชิงบริการโดยประสานงานระหวางผูสอน ผูเรียน และชุมชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ โครงสรางของศูนยการเรียนรูเชิงบริการ มีดังนี้
6.1 ฝายบริหารงานทัว่ ไป
1) ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการแกผูเรียนเพื่อสรางความเขาใจ
ในการทํากิจกรรมบริการและวัฒนธรรมของการจัดการเรียนรูเชิงบริการภายในสถาบันการศึกษา
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2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
เชน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการในแตละครั้ง เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการเรียนรู
เชิงบริการใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 ฝายประสานงานวิชาการ
1) ใหขอมูลเกีย่ วกับการเรียนรูเชิงบริการแกผสู อนเพื่อกระตุน ใหเกิดการจัดการเรียนรู
เชิงบริการในแตละสาขาวิชา
2) ใหคําปรึกษาแกผูสอนในการคัดเลือกรายวิชาและจัดเตรียมเนื้อหาที่สนับสนุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สดุ
6.3 ฝายประสานงานชุมชน
1) คัดเลือกและจัดเตรียมชุมชนโดยเริ่มจากการเขาถึงแกนนําของชุมชนเพื่อ
สรางการยอมรับของชุมชนกอนการลงพืน้ ทีท่ ํากิจกรรมบริการของผูเ รียน
2) เชื่อมความสัมพันธอันดีกับชุมชนตางๆเพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ชุมชนอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาไมมีศูนยการเรียนรูเชิงบริการ ผูสอนสามารถจัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการในพืน้ ทีช่ ุมชนไดดังนี้
1) คัดเลือกชุมชนที่ลกั ษณะเหมาะสมกับเนือ้ หาของการทํากิจกรรมบริการ
2) ติดตอผูนําหรือผูประสานงานพืน้ ทีช่ ุมชนเพื่อสรางการยอมรับและความเขาใจใน
การทํากิจกรรมบริการของผูเ รียน
3) สรางความสัมพันธอนั ดีกับชุมชนอยางตอเนื่องหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมเพื่อ
สรางโอกาสในการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการครั้งตอไป
7. กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
7.1 การเตรียมการ (Preparation)
การเตรียมการเปนขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการเพื่อใหผูเรียนไดรับผลลัพธการเรียนรู
ทั้งดานวิชาการและประสบการณการบริการอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ชุมชนไดรับประโยชนสงู สุด
จากการบริการเชนกัน ผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ซึ่งครอบคลุมปจจัยนําเขา
ของระบบการเรียนการสอน ดังนี้
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7.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาบัณฑิต
1) ศึกษาปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2) กําหนดสาขาวิชาและเลือกรายวิชาที่ตองการจัดการเรียนรูเชิงบริการ
7.1.2 ผูสอน
1) กําหนดวัตถุประสงคของรายวิชา โดยวิเคราะหจุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อกําหนดวิธกี ารสอนและกิจกรรมการเรียนรูและการบริการ
2) ออกแบบเนื้อหารายวิชาและจัดทําแผนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของรายวิชาและความตองการของผูเรียน จัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรม และกําหนดระยะเวลาเรียน
3) เตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบ แบบไตรตรอง
และแบบประเมินผล
4) ประสานงานกับศูนยการเรียนรูเชิงบริการ/ศูนยจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อขอ
ความรวมมือในการจัดโครงการบริการ เชน การประสานงานกับชุมชน และสิง่ สนับสนุนตางๆ
5) ทดสอบผู เ รี ย นก อ นทํา กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด ว ยแบบทดสอบ
การเรียนรูเชิงบริการ
6) เตรียมความพรอมของผูเรียนโดยสรุปเนื้อหาวิชา ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การเรียนรูเชิงบริการ และปลูกฝงแนวคิดของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
7.1.3 ผูเรียน
1) สํารวจพืน้ ที่และเลือกชุมชนที่ตองการใหบริการ
2) วิเคราะหสภาพหรือปญหาของชุมชนเพื่อกําหนดกิจกรรมบริการที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาการและความตองการของชุมชน
3) ทบทวนเนื้อหาวิชาเพื่อเตรียมรายละเอียดของกิจกรรมบริการชุมชนให
เปนประโยชนตอชุมชนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4) ติดตอกับชุมชนเพื่อกําหนดวันเวลาที่ตองการใหบริการ
7.1.4 สถาบันการศึกษา
1) จัดแวดลอมสถาบันที่เอื้อตอการเรียนรูเชิงบริการ เชน การกําหนดนโยบาย
การชวยเหลือสังคมและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน
2) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันและชุมชนที่เอื้อตอโครงการบริการ
3) สนับสนุนงบประมาณการทําโครงการบริการ
7.1.5 ชุมชนทีม่ ีสวนรวม
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการบริการวาเปนโครงการเพื่อการเรียนรู
2) สนับสนุนกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดบริการอยางเต็มที่
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7.2 การดําเนินการ (Action)
การดําเนินการเปนขั้นตอนที่ผูเรียนดําเนินกิจกรรมบริการที่ไดจัดเตรียมไว ซึง่ เปน
กิจกรรมที่ตรงตอความตองการของชุมชน โดยนําความรูในเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาประยุกตใชใน
กิจกรรมบริการ เพื่อเสริมสรางทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการดํารงชีวิต และ
ความรับผิดชอบสาธารณะ ของผูเรียนใหยิ่งขึ้นไป
ลักษณะของชุมชนที่ใหบริการอาจเปนกลุม คน หมูบา น สหกรณ หางราน องคกรธุรกิจ
เปนตน ซึ่งผูเ รียนตองคํานึงถึงชุมชนที่มปี ญหา/ความตองการเปนหลัก โดยอาจเขาถึงชุมชนตาม
ขั้นตอนเพื่อสรางความคุนเคยและความไวเนื้อเชื่อใจ และชี้แจงใหชมุ ชนเห็นถึงประโยชนและสิ่งที่
ชุนชนจะไดรับกอนดําเนินการใหบริการ
แนวทางสําหรับการทํากิจกรรมบริการ มีขนั้ ตอนดังนี้
7.2.1 ผูเรียนเขาถึงชุมชนเพื่อสรางความคุนเคยและไวเนื้อเชื่อใจกอนการรับบริการ
7.2.2 ผูเรียนวิเคราะหความตองการของชุมชน โดยสํารวจและเก็บขอมูลจากชุมชนที่
ไดคัดเลือกไว หรือสืบคนขอมูลจากสื่อ สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต หรือองคกรที่เกีย่ วของ
7.2.3 ผูเรียนเลือกกิจกรรมบริการ โดยการระดมสมองจากสมาชิกในกลุม เพื่อใหเกิด
โครงการบริการที่สรางสรรค ซึ่งโครงการบริการตองควรพิจารณาปจจัย ดังนี้
1) โครงการบริการตองตรงตามมาตรฐานของวิชาเรียน
2) โครงการบริการสามารถดําเนินการตามความเปนจริงได
3) โครงการควรสะทอนใหเห็นถึงชีวิตและการทํางานที่แทจริง
4) โครงการบริการอาจดําเนินการในรูปแบบตางๆ คือ (1) การบริการโดยตรง
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับชุมชนอยางชัดเจน เชน การสอนหนังสือ การใหความรูท างวิชาการ เปนตน
(2) การบริการทางออม ผูเรียนอยูเบื้องหลังของการบริการ โดยลงพืน้ ที่ใหบริการแตไมมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับชุมชน เชน การจัดเตรียมอาหารหรือสิง่ ของที่จาํ เปนตอผูปวยในโรงพยาบาล เปนตน
และ (3) การบริการอยางผูส นับสนุน ผูเรียนทํากิจกรรมบริการเพื่อสนับสนุนประเด็นทางสังคมโดย
ผูเรียนไมตองลงพืน้ ที่ใหบริการ เชน การทําวิจัยหรือเขียนบทความเกี่ยวกับปญหาชุมชน
7.2.4 ผูเรียนวางแผนโครงการบริการ โดยการแบงหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมเพื่อให
เกิดการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ อาจมีหนาที่ตางๆ ดังนี้
- ฝายประสานงาน มีหนาทีค่ นหาขอมูลทีเ่ กี่ยวกับความตองการของชุมชน
และประชาสัมพันธใหสมาชิกในชุมชนรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมบริการ
- ฝายศิลป มีหนาที่เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจกรรมบริการและการประชาสัมพันธ
- ฝายดําเนินงาน มีหนาที่ดําเนินการบริการใหชุมชน เชน การใหความรู
การฝกอบรม เปนตน โดยใชขอมูลและอุปกรณจากฝายตางๆมาดําเนินการ
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7.2.5 ผูเรียนดําเนินโครงการตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
7.2.6 ผูเรียนรวมกันประเมินผลโครงการบริการวาตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกาํ หนดไว
หรือไม และเพือ่ เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมบริการครั้งตอไป
ทั้งนี้ ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ใหกับผูเรียน ซึง่ ผูเรียนตองทํา
กิจกรรมบริการชุมชนที่ไดเลือกสรรแลวภายในระยะเวลาที่กําหนด และผูเรียนตองรายงานผลการ
บริการตอผูสอนตลอดระยะเวลาที่ทาํ กิจกรรม โดยผูสอนจะใหคาํ ปรึกษาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการบริการเพื่อใหกจิ กรรมบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ผูสอนตองสังเกตปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและชุมชนขณะที่ใหบริการดวย
หลักสําคัญทีผ่ ูสอนและผูเรียนตองพึงระลึกเสมอระหวางการดําเนินการ คือ เหตุการณ
ที่ไมคาดคิดอาจเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาที่ผูเรียนลงพืน้ ทีท่ ํากิจกรรมบริการ ถึงแมวา ผูเรียนจะมี
การเตรียมตัวที่ดีอยางมากแลวก็ตาม ดังนัน้ การเรียนรูเชิงบริการที่จะประสบผลสําเร็จได ตองมี
ความยืดหยุน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
7.3 การไตรตรอง (Reflection)
การไตรตรองเปนขัน้ ตอนที่บูรณาการประสบการณบริการเขากับเนือ้ หาวิชาโดยการ
วิพากษ วิจารณ และสังเคราะหประสบการณการเรียนรู ทําใหผูเรียนเขาใจปญหา/ความตองการ
ของชุมชนในบริบทที่กวางขึน้ และนําความรูทางวิชาการมาใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ผูสอนสามารถตรวจสอบทัศนคติ ความเชื่อ และสมมติฐานที่เกิดแกผูเรียน และนํากิจกรรมการ
ไตรตรองมาพัฒนาผูเรียนใหเกิดการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบสาธารณะตอสวนรวม
กิจกรรมการไตรตรองสามารถทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ความคิดริเริ่ม
และเขาใจความสัมพันธระหวางประสบการณบริการและเนื้อหาวิชามากขึ้น ซึ่งผูสอนควรใช
กิจกรรมในการไตรตรองหลายวิธีรวมกัน โดยมีลักษณะของกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) การสนทนา (Discussion) ผูสอนดําเนินการสนทนาในชั้นเรียนหรือการสนทนา
กลุมยอย ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประสบการณบริการที่สัมพันธกับ
เนื้อหาวิชาระหวางผูเรียนและผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง
2) การเขียนบทความ (Journal Writing) เปนวิธที ี่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น คําถาม และความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณบริการอยางเต็มที่โดยการเขียนบทความ
หลังจากการใหบริการในแตละวัน วิธีการนี้ทาํ ใหผูเรียนเกิดความคิดและคําถามใหมๆตลอดเวลา
3) การเขียนบทวิเคราะห (Analytical Papers) ผูเรียนเขียนรายงานวิเคราะห
กิจกรรมบริการโดยรวบรวมตัวอยางตางๆจากประสบการณบริการที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชาเพื่อแสดง
ใหเห็นการเรียนรูที่เกิดขึ้นแกผูเรียน
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4) การทําแฟมสะสมงาน (Portfolios) การรวบรวมวัสดุ อุปกรณตางๆทีผ่ ูเรียนใชใน
การใหบริการ แฟมสะสมงานประกอบดวยบทความ รายงาน การนําเสนองาน และอุปกรณที่ใชใน
โครงการบริการ เชน ภาพถาย แผนพับ เปนตน
5) การนําเสนองาน (Presentation) ผูเรียนนําเสนอประสบการณบริการในชั้นเรียน
โดยนําเสนอรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อเปดโอกาสใหผเู รียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
6) การจัดสัมมนานักศึกษา (Student Forum) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อาจจัดสัมมนาในชัน้ เรียนหรือจัดเว็บบอรดที่เปนสื่อสองทางก็ได
7.4 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเปนขั้นตอนที่ผูสอนตองประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องทัง้ กอน ระหวาง
และหลังการทํากิจกรรมบริการ โดยผูสอนสามารถใชกิจกรรมการไตรตรองของผูเรียนเพื่อเปน
เครื่องมือในการประเมินผล ซึ่งผลการประเมินไมไดพิจารณาจากกิจกรรมการใหบริการ แตพิจารณา
จากการบูรณาการเนื้อหาวิชาการเขากับประสบการณบริการของผูเรียน โดยคํานึงถึงประเด็น ดังนี้
7.4.1 ผลลัพธของการเรียนรูโดยระบบที่สรางขึน้ ซึง่ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1) ความรับผิดชอบสาธารณะ ดานการรับรู การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ
และการเกิดพฤติกรรม
2) ทักษะทางวิชาการ ดานความเขาใจในเนื้อหา และการนํามาประยุกตใช
3) ทักษะทางวิชาชีพ ดานความชํานาญ และความเตรียมพรอม
4) ทักษะการดํารงชีวิต ดานการประสบผลสําเร็จและการมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่น
7.4.2 การประเมินพฤติกรรมโดยการสังเกตระหวางการทํากิจกรรมบริการครอบคลุม
ประเด็นดานการทํางาน การมีสวนรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบสาธารณะ
7.5 การเผยแพรผลงาน (Celebration)
การเผยแพรผลงานเปนขัน้ ตอนที่สําคัญเพื่อแสดงวาผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ไดแก
ผูสอน ผูเรียน และชุมชน ดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวงดวยดี และเปนการแสดงความขอบคุณ
ผูสนับสนุนกิจกรรมบริการทุกฝาย อีกทั้งเชื่อมสัมพันธอนั ดีกับชุมชนอยางตอเนื่องดวย
ลักษณะของกิจกรรมที่ใชในการเผยแพรผลงาน มีดงั นี้
1) การประชาสัมพันธผา นสื่อตางๆ เชน เว็บไซด วารสารของสถาบัน
2) การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อแจงกิจกรรมบริการใหทุกฝายทราบ
3) การจัดงานเผยแพรผลงานโดยนํากิจกรรมที่ใชในการไตรตรอง เชน บทความ
รูปถาย สื่อ วิดิทัศน เพื่อรวมรําลึกและตอกย้าํ ความทรงจําในการบริการทีไ่ ดทําเสร็จสิน้ แลว

101
8. ผลที่คาดวาจะไดรบั เมื่อนําระบบการเรียนการสอนไปใช
ผลที่ไดจากการนําระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตไปใช คือ
8.1 ผูเรียน
8.1.1 เกิดทักษะการคิด วิเคราะห และเขาใจเนื้อหาของบทเรียนอยางลึกซึ้ง
8.1.2 เขาใจปญหาของสังคม รูจักวิธีแกไข และมีมุมมองสูโลกกวางมากขึ้น
8.1.3 เกิดทักษะทางวิชาชีพดานความชํานาญและความเตรียมพรอม
8.1.4 เกิดทักษะในการดํารงชีวิตและการมีปฏิสมั พันธกับผูอนื่
8.1.5 เกิดความรับผิดชอบสาธารณะและการปฏิบัติอยางพลเมืองชาติ
8.2 ผูสอน
8.2.1 พัฒนาวิธีการสอนทีน่ อกเหนือจากการบรรยายในชั้นเรียน
8.2.2 เกิดการบูรณาการหลักสูตรกับชุมชนเขาดวยกัน โดยเนนประเด็นของสังคม
ที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชา
8.2.3 เพิ่มโอกาสในการทํางานวิจยั หรือเอกสารทางวิชาการทีส่ ัมพันธกับแนวโนม
ของสังคมในปจจุบัน
8.3 สถาบันการศึกษา
8.3.1 เพิ่มความรับผิดชอบในการชวยเหลือ/สนับสนุนความตองการของชุมชน
8.3.2 เพิ่มภาพพจนที่ดีใหแกสถาบันการศึกษา
8.3.3 พัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ผูสอน สถาบันศึกษา และชุมชน
8.4 ชุมชน
8.4.1 ไดรับการชวยเหลือที่ตรงปญหาหรือความตองการ
8.4.2 พัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถาบันศึกษา
8.4.3 เพิ่มโอกาสในการสนับสนุนการศึกษา และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนําระบบ
ไปใช ซึ่งครอบคลุม วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียน การประเมินผล
และระยะเวลาในแผนการสอน ในแตละขั้นตอน คือ (1) การเตรียมการ (2) การดําเนินการ
(3) การไตรตรอง (4) การประเมินผล และ (5) การเผยแพรผลงาน ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ขั้นตอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอน

วัตถุประสงค

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน
1. การเตรียมการ 1. เพื่อใหการจัดการเรียนการ 1. ศึกษาปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
สอนตรงตามวัตถุประสงคที่
2. กําหนดสาขาวิชาและ.เลือกรายวิชา
กําหนดไว
2. เพื่อใหเกิดการเรียนการสอน 3. วิเคราะหจุดมุงหมายของรายวิชา
4. ออกแบบเนื้อหาและจัดทําแผนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชน 5. ประสานงานกับศูนยการเรียนรูเชิง
บริการ
สูงสุดจากกิจกรรมบริการ
6. เตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ผูสอน
- ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการเตรียมการ

การประเมินผล

ระยะเวลาใน
แผนการสอน
กอนสอน

1. แบบประเมินผล
กอนการทดลองการ
เรียนรูเชิงบริการ
2. บันทึกการทํา
กิจกรรม
3. การวิเคราะห
ชุมชน
4. แฟมสะสมงาน

คาบที่ 1, 2, 3,
4, 5, 6 และ 7
(ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ง)

ผูเรียน

1. สํารวจพื้นที่และเลือกชุมชนที่ตองการ
ใหบริการ
2. วิเคราะหสภาพหรือปญหาของชุมชน
3. กําหนดกิจกรรมบริการที่สอดคลองกับ
ชุมชน
เนื้อหาวิชาและความตองการของชุมชน
1.ทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการการ
4. นัดหมายกับชุมชนเพื่อกําหนดวันเวลาที่
เรียนรูเชิงบริการ
ตองการใหบริการ
2.ใหความรวมมือในการลงสํารวจพื้นที่ของ
5. ทบทวนเนื้อหาวิชาเพื่อเตรียมลักษณะ
ผูเรียน
ของกิจกรรมบริการชุมชน
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ขั้นตอน

วัตถุประสงค

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน
2. การดําเนินการ 1. เพื่อใหเกิดการเรียนรูจาก
1. ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
การทํากิจกรรมบริการอยางมี ระหวางการบริการ
ประสิทธิภาพ
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและ
2. เพื่อใหเกิดสํานึกในการบริการ ชุมชนขณะที่ใหบริการ
ชุมชน
ชุมชน
3. เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ
-ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมบริการ
สาธารณะ
3. การไตรตรอง 1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน 1. เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ประสบการณการทํากิจกรรม ประสบการณบริการและเนื้อหาวิชา
บริการ
2. ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. เพื่อใหเกิดการทํากิจกรรมที่ จากการบริการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. แสดงถึงความสําคัญของความรับผิดชอบ
3. เพื่อพัฒนาการเกิด
สาธารณะที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบสาธารณะ
ของผูเรียน

ระยะเวลาใน
แผนการสอน
ผูเรียน
1. ทํากิจกรรมบริการชุมชนที่ไดเลือกสรรแลว 1. การประเมินพฤติ คาบที่ 9, 10, 12
2. รายงานปญหาที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ กรรมโดยการสังเกต และ 13
3. รายงานผลการบริการตอผูสอนตลอด
2. บันทึกการทํา
(ดูรายละเอียด
ระยะเวลาที่ทํากิจกรรม
กิจกรรม
ในภาคผนวก ง)
3. บทวิเคราะห
4. แฟมสะสมงาน
1. การนําเสนองาน
2. การสนทนาใน
ชั้นเรียน
3. บันทึกการทํา
กิจกรรม
4. บทวิเคราะห
5. แฟมสะสมงาน

คาบที่ 8, 11
และ 14
(ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ง)
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1. นําเสนอประสบการณบริการในชั้นเรียน
เปนรายบุคคล
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูเรียนและผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกัน
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ประสบการณการเรียนรูและเนื้อหาวิชาใน
ประเด็น ดังนี้
1.1 ประสบการณบริการ
1.1.1 ความรูที่ไดรับ
1.1.2 ปญหาที่เกิดขึ้น
1.1.3 แนวทางแกไข
1.2 ความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น

การประเมินผล
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ขั้นตอน

วัตถุประสงค

กิจกรรมการเรียนการสอน

การประเมินผล
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ระยะเวลาใน
แผนการสอน
ผูสอน
ผูเรียน
4. การประเมินผล 1. เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข 1. ผูสอนประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องทั้ง
1. ผูเรียนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 1. แบบประเมินผล คาบที่ 1-15
กิจกรรมการเรียนการสอนให กอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรม
ในโครงการการเรียนรูเชิงบริการของตนเอง หลังการทดลองการ (ดูรายละเอียด
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด บริการ ในประเด็น ดังนี้
และเพื่อนรวมกลุม ระหวางการทํากิจกรรม เรียนรูเชิงบริการ ในภาคผนวก ง)
2. เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มี
1.1 ความรูที่ผูเรียนไดรับ
บริการ
2. บันทึกการทํา
ประสิทธิภาพ
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
2. ผูเรียนประเมินโครงการการเรียนรูเชิง
กิจกรรม
โครงการการเรียนรูเชิงบริการ
บริการของตนเองและเพื่อนรวมชั้น หลัง
3. บทวิเคราะห
1.3 โครงการการเรียนรูเชิงบริการ
เสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการ
4. การสนทนาและ
การนําเสนองาน
1.4 ความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น
5. การประเมินพฤติ
ของผูเรียน
กรรมโดยการสังเกต
ชุมชน
6. การประเมินโครงการ
-ประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการของ
การเรียนรูเชิงบริการ
ผูเรียน หลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการ
7. แฟมสะสมงาน
5. การเผยแพร 1. เพื่อนําเสนอผลงานของ
1. จัดใหมีการนําเสนอผลงานของโครงการ 1. นําเสนอผลงานของโครงการบริการ
1. โครงการบริการ คาบที่ 15
ผลงาน
โครงการการเรียนรูเชิงบริการ บริการ ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอผูเขารวมโครงการ ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอผูเขารวมโครงการ และ 2. ผลลัพธที่เกิดขึ้น (ดูรายละเอียด
2. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม และขอเสนอแนะการทํากิจกรรมบริการ
ขอเสนอแนะการทํากิจกรรมครั้งตอไป
ตอผูเขารวมโครงการ ในภาคผนวก ง)
การเรียนรูเชิงบริการ
2. ติดตอกับฝายประชาสัมพันธเพื่อแจง
2. นําผลงานใหฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
3. ขอเสนอแนะการ
3. เพื่อรําลึกกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมบริการผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธกิจกรรมบริการ
ทํากิจกรรมบริการ
เชิงบริการ
เว็บไซด และจุลสารของสถาบัน
4. การประชาสัมพันธ
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ตอนที่ 4 ผลการทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
จากการทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต นําเสนอผลการทดลองเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
การวิเคราะหการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาการตลาด
ประกันภัยใหแกนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 สาขาการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน โดยแบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4-6 คน เพือ่ ทํากิจกรรม
บริการเกี่ยวกับการจัดการความเสีย่ งและการประกันภัยใหแกชุมชน รวม 4 โครงการ ใชระยะเวลาใน
การทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการ 15 ครั้ง รวม 45 ชัว่ โมง นําเสนอผล 3 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา
1.1 หลักการ
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนประสบการณโดยบูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียน
เขากับการบริการชุมชนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงจากการนําความรูและทฤษฏีเกี่ยวกับ
การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยมาประยุกตใชใหบริการชุมชน ซึง่ ทําใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น การนําความรูทางวิชาชีพมาใชทาํ ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใน
การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะดานการตลาดประกันภัย อีกทั้งการมีสว นรวมกับชุมชนทําใหผูเรียนได
เรียนรูการมีปฏิสัมพันธรว มกับผูอื่นและพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
1.2 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการสรางระบบการเรียนรูเชิงบริการสนับสนุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะอยางแทจริง เริ่มจากหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มงุ เตรียม
ผูเรียนใหประกอบอาชีพธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนความรูทางวิชาการควบคูกับการปฏิบัติ
ซึ่งการผนวกการเรียนรูเชิงบริการในการเรียนการสอนเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยอยางหนึ่ง
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงผานการทํากิจกรรมบริการชุมชน ผูเรียนจึงเกิด
พัฒนาความรูท างวิชาการควบคูกับการพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
1.3 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวบรรลุเปาหมายเนือ่ งจากผูเ รียนไดเรียนรูผานประสบการณ
จริงจากการลงพืน้ ที่ใหบริการชุมชน โดยใชความรูที่ไดเรียนมาประยุกตใชเพื่อชวยเหลือชุมชน ทําให
ผูเรียนไดเรียนรูการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและพัฒนาการมีความรับผิดชอบตอสาธารณชน
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1.4 ผูสอน
ผูสอนแสดงบทบาทเปนผูอาํ นวยความสะดวกโดยจัดบรรยากาศการเรียนรู แนะนํา
แนะแนว เสริมแรง และใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณอยางแทจริง
และสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางราบรืน่
1.5 ผูเรียน
ผูเรียนผานการเรียนวิชาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยอยางนอย
4 วิชา จึงทําใหมีความรูอยางพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมบริการชุมชน อีกทั้งผูเรียนสวนใหญ
ชอบทํา กิ จ กรรมนอกสถานที่ ม ากกว า อยู แ ต ใ นห อ งเรี ย น จึ ง ทํา ให ผู เ รี ย นให ค วามร ว มมื อ ใน
การทํากิจกรรมอยางเต็มที่
1.6 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีนโยบายสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการโดยจัดตั้งศูนย
จริยธรรมวิชาชีพเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผูสอนไดรับความรวมมือ
จากศูนยจริยธรรมวิชาชีพในการประสานงานกับชุมชนบริเวณใกลเคียงเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขาไป
จัดกิจกรรมบริการ อีกทั้ง ผูสอนไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการประชาสัมพันธผลงานการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
1.7 ชุมชน
ชุมชนนาคภาษิตเปนชุมชนที่ผูเรียนดําเนินกิจกรรมใหบริการ ซึ่งอยูบริเวณใกลเคียง
กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยศูนยจริยธรรมวิชาชีพไดสรางความคุนเคยและความสัมพันธอนั ดีกับ
ชุมชนมาอยางตอเนื่อง ทําใหผูนาํ และสมาชิกของชุมชนยินยอมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน อีกทัง้ ชุมชนไมเคยไดรับบริการความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
และการประกันภัยซึ่งมีความสําคัญกับชีวติ และความเปนอยูอยางมาก สมาชิกของชุมชนบางสวน
จึงเพิม่ ความสนใจในการเขารวมทํากิจกรรม อยางไรก็ตาม จากผลการทดลองพบวา ชุมชนมีบทบาท
ตอทํากิจกรรมการเรียนรูเ ชิงบริการในภาพรวมนอย เนือ่ งจากเนื้อหาที่ใหบริการเกีย่ วกับการประกันภัย
ซึ่งเปนประเด็นที่สมาชิกชุมชนสวนใหญยงั คงใหความสนใจในระดับหนึ่งเทานัน้
2. กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการที่ใชในการทดลองจัดการเรียน
การสอนในวิชาการตลาดประกันภัยประกอบดวย (1) การเตรียมการ (2) การดําเนินการ (3) การไตรตรอง
(4) การประเมินผล และ (5) การเผยแพรผลงาน ซึ่งผูสอนไดปฏิบัติตามประมวลรายวิชาและ
แผนการเรียนการสอนเชิงบริการที่ไดสรางขึ้น (ดูรายละเอียดภาคผนวก ง) โดยใชระยะเวลา 15 ครั้งๆ ละ
3 ชั่วโมง รวมจํานวน 45 ชั่วโมง จนเสร็จสิน้ กระบวนการทัง้ หมด โดยมีผเู รียนกลุมทดลองจํานวน 20 คน
นําเสนอผล ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9

การวิเคราะหบทบาทของผูสอน ผูเรียน และชุมชน ในกระบวนการเรียนการสอน
วิชาการตลาดประกันภัยที่เกิดจากการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการที่พฒ
ั นาขึ้น

กระบวนการ
1. การเตรียมการ ผูสอน

บทบาท
1. ปฐมนิเทศผูเรียนเกี่ยวกับวิชาการตลาดประกันภัยและวิธีการจัดการเรียนรู
เชิงบริการเพื่อเตรียมผูเรียนเขาสูการทํากิจกรรมบริการ
2. ประเมินผูเรียนกอนทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
3. ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย การตลาด
และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจโดยบรรยาย อภิปราย และ
วิเคราะหกรณีศึกษา
4. ประสานงานกับศูนยจริยธรรมวิชาชีพเพื่อจัดเตรียมชุมชนสําหรับการทํา
กิจกรรมบริการ ทั้งนี้ ผูเรียนสามารถจัดหาชุมชนอื่นตามที่ตองการได
5. ใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมบริการและติดตามผลขณะที่
ผูเรียนเตรียมกิจกรรมบริการ
ผูเรียน 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน ขอตกลง แนวทางปฏิบัติ
และการประเมินผลตางๆ ซึ่งผูเรียนสวนใหญเห็นดวยในการทํากิจกรรมบริการ
เพราะผูเรียนไมชอบเรียนรูแตเพียงในชั้นเรียนเทานั้น
2. ทําแบบประเมินการเรียนรูเชิงบริการกอนเรียน
3. แบงกลุมออกเปนกลุมละ 3-4 คน เพื่อเสวนาแสดงความคิดเห็น อภิปราย
และวิเคราะหกรณีศึกษาตามประเด็นตางๆของเนื้อหาที่ผูสอนทบทวน
4. แบงกลุมเพื่อทํากิจกรรมบริการออกเปน 4 กลุมๆละ 4-6 คน และปรึกษา
รวมกันเพื่อคัดเลือกชุมชนและกิจกรรมที่ตองการจะบริการกอนการลงพื้นที่จริง
ซึง่ ผูเรียนไมสามารถหาชุมชนเองได จึงเลือกทํากิจกรรมในชุมชนที่ผูสอน
จัดเตรียมไวให
5. ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหา/ความตองการ ซึ่งพบวาชุมชนมีความเสี่ยง
ดานสุขอนามัยและอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตเปนสวนมาก
6. เตรียมกิจกรรมบริการโดยใชความรูดานการตลาด การจัดการความเสี่ยงภัย
และการประกันภัยมาเปนเนื้อหาของกิจกรรม โดยผูเรียนเลือกทําโครงการใหความรู
เกี่ยวกับสุขอนามัย การปองกันอุบัติเหตุ การประกันภัยรถยนต และการประกันชีวิต
ซึ่งเปนโครงการบริการที่ตรงตอปญหาของชุมชน รวม 4โครงการ (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) ทั้งนี้ ผูเรียนไดประสานงานกับกรมการประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อขอสิ่งสนับสนุนสําหรับการทํากิจกรรม
ชุมชน 1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบริการ โดยผูใหญบานและหัวหนาครูของศูนย
เด็กกอนวัยเรียนซึ่งเปนผูนําชุมชนชวยประชาสัมพันธกิจกรรมบริการใหแกชุมชน
2. ใหความรวมมือกับผูเรียนขณะลงพื้นที่วิเคราะหชุมชนโดยตอบคําถามของ
ผูเรียน ซึ่งผูเรียนไดนําคําตอบเหลานี้มาใชในการวิเคราะหสภาพ ปญหา และ
ความตองการเพื่อเตรียมกิจกรรมบริการที่เหมาะสม
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กระบวนการ
2. การดําเนินการ ผูสอน

บทบาท
1. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมบริการของผูเรียน ซึ่งพบวา ผูเรียน
ตองการความชวยเหลือดานการใชอุปกรณตางๆ ไดแก เต็นท โตะ เกาอี้ และ
บอรดเพื่อจัดกิจกรรมบริการ ผูสอนจึงประสานงานกับเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินการให
2. ติดตามผลการใหบริการขณะลงพื้นที่ชุมชนของผูเรียนแตละกลุม ซึ่งพบวา
ผูเรียนแตละกลุมมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมบริการเปนอยางมาก เพราะ
อยากใหโครงการบริการเกิดประโยชนกับชุมชนอยางสูงสุด
ผูเรียน 1. ทํากิจกรรมบริการตามโครงการที่ไดเตรียมไว ไดแก (1) โครงการนาคภาษิตกับ
ชีวิตที่ดีขึ้นเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต (2) โครงการขับขี่
สบายใจเมื่อทําประกันภัยพ.ร.บ.เปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับ ซึ่ง 2 โครงการนี้ ผูเรียนไดจัดกิจกรรมโดยอานบทความผาน
เครื่องกระจายเสียงและเลนเกมสตอบปญหา (3) โครงการคุณอนันตประกันภัย
เปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตโดยจัดบอรดความรู แจกแผนพับ
ตามบาน และอานบทความผานเครื่องกระจายเสียง และ (4) โครงการปนความรู
สูนองๆเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยและการปองกันอุบัติเหตุ
เบื้องตนแกเด็กเล็กในศูนยเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งผูเรียนแตละกลุมลงพื้นที่เพื่อให
บริการเปนจํานวน 2-3 วัน รวมระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง โดยการทํา
กิจกรรมในแตละครั้ง ผูเรียนไดคิด วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการบริการ ไดแก
ปญหา อุปสรรค วิธีแกไข ประโยชน และความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น
เพื่อเตรียมนําเสนอในชั้นเรียน
2. รายงานปญหาที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ทํากิจกรรมบริการ ซึ่งพบวา ผูเรียน
ไมสามารถเขาถึงพื้นที่บางสวนได เนื่องจากเปนบริเวณที่มีสภาพแวดลอมไม
ปลอดภัย อีกทั้ง สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจึงทําใหผูเรียนตองเริ่มและเลิกทํา
กิจกรรมกอนเวลาที่กําหนด
ชุมชน 1. ใหความรวมมือกับผูเรียนขณะลงพื้นที่ใหบริการโดยเขารวมกิจกรรมบริการ
และอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่ ไดแก ศูนยเด็กกอนวัยเรียน ศูนย
สุขภาพ และลานจอดรถ รวมถึงการใชเครื่องกระจายเสียงของชุมชนเพื่อ
เผยแพรความรูสูสมาชิกในละแวกนั้น
2. รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมบริการ โดยพบวา สมาชิกของชุมชน
บางสวนตองการรายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาสินไหมทดแทนภายใต
การประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ซึง่ ผูเรียนไมสามารถตอบ
คําถามได ผูสอนจึงตองอธิบายใหชุมชนแทน
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3. การไตรตรอง ผูสอน

บทบาท
1. สนทนากับผูเรียนเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณบริการและ
เนื้อหาวิชาเพื่อใหผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะห และสังเคราะหประสบการณ
การเรียนรู ซึ่งพบวาผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้นเมื่อไดทดลองใชความรูในการ
ทํากิจกรรมบริการ
2. ตรวจสอบทัศนคติของผูเรียนที่มีตอเพื่อน ชุมชน และกิจกรรมบริการ และ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้นตอชุมชน
ซึ่งพบวาผูเรียนมีการพัฒนาปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุมอยางตอเนื่องและเกิด
ความรูสึกเห็นอก เห็นใจ อยากชวยเหลือชุมชนใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
โดยใชความรูที่ตนเองมีอยู
ผูเรียน 1. นําเสนอความเชื่อมโยงระหวางการทํากิจกรรมบริการและเนื้อหาวิชา ซึ่งพบวา
ผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของการบริการกับทฤษฎีได
2. เสวนาเพื่อไตรตรองความรับผิดชอบตอชุมชนที่เกิดขึ้นระหวางการทํากิจกรรม
บริการโดยผูเรียนไดแสดงความรูสึกวา ตนมีหนาที่ตองกิจกรรมบริการใหสําเร็จ
ลุลวงเพื่อชุมชนจะไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมบริการอยางเต็มที่
4. การประเมินผล ผูสอน -ประเมินผลการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนกอน ระหวาง และหลังเสร็จสิ้น
การดําเนินกิจกรรมบริการ โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การเขียนบทวิเคราะห
การทํากิจกรรมบริการ และการนําเสนองานในชั้นเรียน ซึ่งผลการเรียนรูเชิงบริการ
ของผูเรียนแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดํารงชีวิต
ผูเรียน 1. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนรวมกลุมระหวาง
การทํากิจกรรมบริการ
2. ประเมินโครงการบริการของแตละกลุม โดยผูเรียนทุกกลุมนําเสนอผลงานใน
ภาพรวมทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการเพื่อใหเพื่อนรวมชั้น
ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน ซึ่งพบวา จากการมีสวนรวมในการประเมินผลงาน
ของเพื่อนรวมชั้นทําใหผูเรียนแตละกลุมเกิดความตั้งใจในการทํากิจกรรมบริการ
มากขึ้น
ชุมชน -ประเมินความสําเร็จของโครงการบริการหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการของ
ผูเรียนแตละกลุม โดยมีผูนําและสมาชิกของชุมชนเปนตัวแทนในการประเมิน
โครงการ
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5. การเผยแพร ผูสอน
ผลงาน

บทบาท
1. จัดใหผูเรียนนําเสนอภาพรวมของโครงการบริการในชั้นเรียนและเสนอแนะ
การทํากิจกรรมของผูเรียน
2. ประเมินผูเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
3. นําสงรูปภาพและรายละเอียดของโครงการบริการใหกับฝายประชาสัมพันธ
เพื่อจัดพิมพลงในจุลสารของมหาวิทยาลัย
ผูเรียน 1. นําเสนอภาพรวมของโครงการบริการในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็น
2. ทําแบบประเมินการเรียนรูเชิงบริการหลังเรียน
3. จัดบอรดเพื่อประชาสัมพันธโครงการบริการใหแกสมาชิกของมหาวิทยาลัย
ชุมชน -ผูสอนเชิญหัวหนาชุมชนเขารวมฟงการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน แตหัวหนา
ชุมชนไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเนื่องจากติดภารกิจ

3. ผลลัพธ
3.1 ผูสอน
ผูสอนไดพัฒนาวิธกี ารสอนโดยบูรณาการหลักสูตรเขากับการบริการชุมชน ซึ่งทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง อีกทั้ง ผูสอนไดแนวคิดในการทํางานวิจยั ที่เกี่ยวกับสถานการณ
ปจจุบันของสังคมที่สัมพันธกับสาขาวิชาของผูสอน
3.2 ผูเรียน
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น การนํา
ความรูมาใชปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญและความเตรียมพรอมในการประกอบวิชาชีพ
และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของสังคมทําใหผูเรียนไดปฏิบัติตนอยางพลเมืองชาติและเกิด
พัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะมากขึ้น
3.3 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยไดโอกาสในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนบริเวณใกลเคียง
ผานการสนับสนุนการจัดโครงการการเรียนรูเชิงบริการเพื่อชวยเหลือสังคมของผูเรียน ซึ่งกอใหเกิด
ภาพพจนที่ดแี กมหาวิทยาลัย
3.4 ชุมชน
ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษาและไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความเสีย่ งและการประกันภัยจากโครงการการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน ซึง่ ชุมชนสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ
การวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการของวิชาการตลาดประกันภัยที่ทดลอง
ดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ โดยใชระยะเวลาในการทดลอง
15 ครั้ง รวม 45 ชั่วโมง นําเสนอผล ดังนี้
1. ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับผูเรียนกลุมทดลอง
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียนกลุมทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการประกันชีวติ
และการประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน นําเสนอผล ดังนี้
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับผูเ รียน
ตัวแปร
ลักษณะ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. สถานภาพการศึกษา
สาขาการประกันชีวิต
สาขาการประกันวินาศภัย
รวม
3. คะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา 2.00
2.00 – 2.49
2.50 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
รวม
4. การเขารวมกิจกรรม
0 ครั้ง
การเรียนการสอนเชิงบริการ 1 ครั้ง
กอนการทดลองดวย
2 ครั้ง
ระบบการเรียนรูเชิงบริการ 3 ครั้ง
4 ครั้งขึ้นไป
รวม

จํานวน
7
13
20
8
13
20
2
13
4
0
1
20
20
0
0
0
0
20

รอยละ
35.0
65.0
100.0
40.0
60.0
100.0
10.0
65.0
20.0
0.0
5.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองจํานวนทัง้ สิ้น 20 คน เปนชายจํานวน 7 คน
และหญิงจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และ 65.0 ตามลําดับ โดยผูเรียนกลุมทดลองเรียน
สาขาการประกันชีวิตจํานวน 8 คนและสาขาการประกันวินาศภัยจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 40.0
และ 60.0 ตามลําดับ ผูเรียนสวนใหญมีคะแนนสะสมเฉลี่ยระหวาง 2.00-2.49 จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 65.0 โดยผูเรียนทั้งหมดไมเคยเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบริการ คิดเปนรอยละ 100.0
2. การประเมินผลจากแบบบันทึกการทํากิจกรรม
ผูเรียนเขียนบันทึกการทํากิจกรรมในแตละครั้งรวมจํานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะการเตรียมการ (ครั้งที่ 1, 2 และ 3) และระยะการดําเนินการบริการ
(ครั้ ง ที่ 4, 5, 6 และ 7) ซึ่ง การประเมิ นผลพิจ ารณาจากบั น ทึก การทํา กิจกรรมที่ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค กิจกรรมทีท่ ํา และผลที่ไดรับจากการทํากิจกรรม โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring
rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5 (ภาคผนวก จ) ผลการประเมินมีดังนี้
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบบันทึกการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลี่ย ( x )
เฉลี่ย
คุณลักษณะของผลงาน
การเตรียมการ
การดําเนินการบริการ
รวม
ครั้งที่ 1
2
3
4
5
6
7
1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.80 4.80 4.95 4.85 4.95 4.85 4.95 4.88
2. ความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 4.80 4.80 4.80 4.85 4.90 4.90 4.90 4.85
3. ความตั้งใจในการบริการ
4.25 4.30 4.30 4.55 4.65 4.70 4.70 4.49
4. ความกาวหนาของการทํากิจกรรม 4.00 4.35 4.30 4.55 4.65 4.80 4.85 4.50
เฉลี่ยรวม 4.46 4.56 4.59 4.70 4.79 4.81 4.85 4.68
จากตารางที่ 4.11 พบวา ผูเ รียนกลุมทดลองมีการพัฒนาการเขียนบันทึกการทํา
กิจกรรมในแตละครั้ง โดยการเขียนบันทึกครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่าํ สุด ( x =4.46) และครั้งที่ 7 มี
คะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( x =4.85) ซึ่งการเขียนบันทึกการทํากิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวมากที่สุด ( x =4.88) รองลงมาคือ ความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ( x =4.85) และการ
เขียนบันทึกแสดงถึงความตัง้ ใจในการบริการนอยที่สุด ( x =4.49) โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดง
ใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในระดับดี ซึ่งแสดงเปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาของ
คุณลักษณะของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.1 และ 4.2
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แผนภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบบันทึกการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลีย่
5
4.46

4.5

4.85

4.81

4.79

4.7

4.59

4.56

4
3.5
3
1

2

3

4

5

6

7

ครั้ง

แผนภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะแบบบันทึกการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลีย่
5
4.5
4
3.5
3

ครั้ง
1

2

3

4

5

6

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
ความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา
ความตั้งใจ
ในการบริการ
ความกาวหนาของ
การทํากิจกรรม
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3. การประเมินผลจากแบบวิเคราะหชุมชน
ผูเรียนเขียนบันทึกขอมูลเกีย่ วกับชุมชนทีส่ ํารวจและวิเคราะหปญหา/ความตองการของ
ชุมชน รวมถึงการบริการทีผ่ ูเรียนสามารถจัดหาใหชุมชน ซึง่ การประเมินผลพิจารณาจากการเขียน
แบบวิเคราะหชุมชนที่ครอบคลุมลักษณะของชุมชน ปญหา/ความตองการของชุมชน การบริการที่
ชุมชนตองการ และการบริการที่สามารถจัดหาใหได โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics)
ตามระดับคาการประเมิน 1-5 (ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบวิเคราะหชุมชนขณะลง
พื้นที่สํารวจชุมชน
คุณลักษณะของผลงาน
คะแนนเฉลี่ย ( x )
1. การแสดงลักษณะของชุมชน
4.80
2. การวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชน
4.65
3. การเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชน
4.70
4. การเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู
4.75
เฉลี่ยรวม
4.73
จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองเขียนแบบวิเคราะหชุมชน โดยแสดงลักษณะ
ของชุมชนไดชดั เจนมากที่สดุ ( x =4.80) รองลงมาคือ การเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/
ความตองการของชุมชน ( x =4.70) และการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู
( x =4.75) ตามลําดับ และแสดงการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนไดชัดเจนนอยที่สุด
( x =4.65) โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นการวิเคราะหชมุ ชนอยางมีประสิทธิภาพในระดับดี
ซึ่งแสดงเปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาของคุณลักษณะของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.3
แผนภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบวิเคราะหชุมชนขณะ
ลงพืน้ ที่สาํ รวจชุมชน
คะแนนเฉลีย่
5

4.8

4.65

4.7

4.75

4.5
4
3.5
3

คุณลักษณะ
ลักษณะ
ของชุมชน

ปญหา/ความตองการ บริการที่สอดคลอง บริการที่สอดคลอง
ของชุมชน
กับปญหา/
กับวัตถุประสงค
การเรียนรู
ความตองการ
ของชุมชน
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4. การประเมินผลจากแบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
ผูเรียนเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการขณะเตรียมกิจกรรมบริการ
และขณะลงพื้ น ที่ ทาํ กิ จ กรรมบริ ก ารอย า งละ 2 ครั้ ง รวมจํา นวน 4 ครั้ ง ครั้ ง ละ 3 ชั่ ว โมง
ซึ่งการประเมินผลพิจารณาจากบทวิเคราะหที่ครอบคลุมการคิดวิเคราะหผลจากการทํากิจกรรม
ปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแกไข ทัศนคติที่มตี อชุมชนและเพื่อนรวมกลุม และความตัง้ ใจในการปฏิบัติ
ตอตนเองและผูอื่น โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
(ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบเขียนบทวิเคราะห
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
เฉลี่ย
คุณลักษณะของผลงาน
คะแนนเฉลี่ย ( x )
รวม
ครั้งที่ 1
2
3
4
1. การคิดวิเคราะหผลจากการทํากิจกรรม
4.35 4.45 4.40 4.55 4.44
2. การแกปญหาและการตัดสินใจ
4.40 4.50 4.45 4.50 4.46
3. การแสดงทัศนคติตอชุมชนและเพื่อน
4.35 4.45 4.55 4.55 4.48
4. การปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบสาธารณะ 4.10 4.20 4.35 4.65 4.33
เฉลี่ยรวม 4.30 4.40 4.44 4.56 4.43
จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีการพัฒนาการเขียนบทวิเคราะหของ
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการในแตละครั้ง โดยการวิเคราะหครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่ ต่ําสุด
( x =4.30) และครั้งที่ 4 มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( x =4.56) ซึง่ การเขียนบทวิเคราะหแสดงใหเห็น
ทัศนคติตอชุมชนและเพื่อนไดชัดเจนที่สุด ( x =4.48) รองลงมาคือ การแกปญหาและการตัดสินใจ
อยางถูกตอง ( x =4.46) การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ ( x =4.44) ตามลําดับ และแสดง
การปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบสาธารณะไดชัดเจนนอยที่สุด ( x =4.33) โดยผลการประเมิน
ทั้งหมดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชา และความรับผิดชอบ
สาธารณะชัด เจนในระดั บดี ซึ่ ง แสดงเป น แผนภาพให เ ห็น การพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะของผลงาน
ไดดั ง แผนภาพที่ 4.4 และ 4.5
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แผนภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบเขียนบทวิเคราะห
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลีย่
5
4.5

4.3

4.56

4.44

4.4

4
3.5
ครั้ง

3
1

2

3

4

แผนภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะแบบเขียนบทวิเคราะห
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
การคิดวิเคราะหผล
จากการทํา กิจกรรม
การแกปญหาและ
การตัดสินใจ
การแสดงทัศนคติตอ
ชุมชนและเพื่อน
การปฏิบัติตนอยา งมี
ความรับผิดชอบสาธารณะ

คะแนนเฉลีย่
5
4.5
4
3.5
ครั้ง

3
1

2

3

4

5. การประเมินผลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
ผูสอนประเมินผลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานของผูเรียนระหวาง
การเรียนการสอนเชิงบริการในชั้นเรียน รวมจํานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมง โดยแบงออกเปน 4 ระยะ
ไดแก ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมผูเรียนเขาสูการเรียนรูเชิงบริการ (ครั้งที่ 1) ระยะที่ 2
การทบทวนเนือ้ หาวิชาที่ใชในการทํากิจกรรมบริการ (ครั้งที่ 2, 3 และ 4) ระยะที่ 3 การทํากิจกรรม
ไตรตรอง (ครั้งที่ 5, 6 และ 7) และระยะที่ 4 การปจฉิมนิเทศเพื่อนําเสนอภาพรวมของกิจกรรม
บริการทัง้ หมด (ครั้งที่ 8) ซึง่ การประเมินผลพิจารณาจากการสนทนาและการนําเสนองานที่
ครอบคลุมการแสดงความคิดเห็น ความกระตือรือรน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความกลาแสดงออก
และการเปนผูฟ งที่ดี โดยใหคะแนนตามระดับคาการประเมิน 1-5 (ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
และนําเสนองานในชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ย ( x )
การทบทวน
การทํากิจกรรม
ปจฉิม เฉลี่ย
คุณลักษณะของผลงาน ปฐม
นิเทศ
เนื้อหาวิชา
ไตรตรอง
นิเทศ รวม
ครั้งที่ 1
2
3
4
5
6
7
8
1. การแสดงความคิดเห็น 4.45 4.20 4.20 4.45 4.75 4.80 4.80 4.85 4.56
2. ความกระตือรือรน
4.40 4.05 4.40 4.40 4.65 4.75 4.85 4.90 4.55
3. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง 3.85 4.00 4.00 4.30 4.55 4.60 4.70 4.80 4.35
4. ความกลาแสดงออก
3.80 4.10 4.15 4.50 4.55 4.60 4.70 4.85 4.41
5. การเปนผูฟ ง ที่ดี
4.55 4.45 4.45 4.50 4.70 4.75 4.75 4.85 4.63
เฉลีย่ รวม 4.21 4.16 4.24 4.43 4.64 4.70 4.76 4.85 4.50
จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูเรียนกลุม ทดลองมีการพัฒนาดานการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
และนําเสนองานในชั้นเรียนในแตละระยะของการทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยระยะแรกคือ
การปฐมนิเทศมีคะแนนเฉลีย่ ( x =4.21) ระยะที่ 2 การทบทวนเนื้อหาวิชาที่ใชในการทํากิจกรรม
บริการมีการพัฒนาในครั้งที่ 2 ( x =4.16) ครั้งที่ 3 ( x =4.24) และ ครั้งที่ 4 ( x =4.43) สูงขึ้น
ตามลําดับ ระยะที่ 3 การทํากิจกรรมไตรตรองมีการพัฒนาในครั้งที่ 5 ( x =4.64) ครั้งที่ 6 ( x =4.70)
และครั้งที่ 7 ( x =4.76) สูงขึ้นตามลําดับเชนกัน และระยะสุดทายคือ การปจฉิมนิเทศมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ( x =4.85) จากการสนทนาและการนําเสนองานในชั้นเรียนแสดงใหเห็นวาผูเ รียนมีลกั ษณะ
การเปนผูฟ ง ทีด่ ีสูงสุด ( x =4.63) รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็น ( x =4.56) และความ
กระตือรือรน ( x =4.55) โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นทักษะในการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียนในระดับดี ซึ่งแสดงเปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.6 และ 4.7
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แผนภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
คะแนนเฉลีย่
5
4.5

4.21

4.16

4

4.43

4.24

4.85

4.76

4.7

4.64

3.5
ครั้ง

3
1

2

3

4

5

6

7

8

แผนภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
คะแนนเฉลีย่
5

การแสดงความคิดเห็น
ความกระตือรือรน
ความเชื่อมั่น ในตนเอง

4.5

ความกลา แสดงออก
การเปน ผูฟงที่ดี

4
3.5

ครั้ง

3
1

2

3

4

5

6

7

8

6. การประเมินผลจากแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเ รียนในโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการ
ผูสอน ผูเรียน และเพื่อนในกลุมสังเกตการปฏิบัติงานและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน
แตละคนตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการรวมจํานวน 4 ครั้ง โดยแบงออกเปน
2 ระยะ ไดแก ระยะการเตรียมการ (ครั้งที่ 1 และ 2) และระยะการดําเนินการบริการ (ครั้งที่ 3 และ 4)
ซึ่งการประเมินผลพิจารณาจากพฤติกรรมที่ครอบคลุมประเด็นดานการทํางาน การมีสวนรวม และ
ความรับผิดชอบ โดยใหคะแนนตามระดับคาการประเมิน 1-5 (ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลจากแบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผูเรียนในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลี่ย ( x )
เฉลี่ย
พฤติกรรม
การเตรียมการ การดําเนินการบริการ
รวม
ครั้งที่
1
2
3
4
4.20
1. การตรงตอเวลา
4.15
4.15
4.20
4.30
4.38
2. การแกไขปญหา
4.40
4.50
4.15
4.45
4.20
3. การตัดสินใจ
3.80
4.15
4.35
4.50
4.38
4. ความรับผิดชอบ
4.40
4.20
4.45
4.45
4.20
5. การประสานงาน
4.00
4.15
4.30
4.35
4.23
6. ความสามัคคี
3.85
4.05
4.45
4.60
4.31
7. การเสนอความคิดเห็น
4.00
4.40
4.40
4.45
4.55
8. การรับฟงความคิดเห็น
4.55
4.55
4.50
4.60
4.65
9. การใหความชวยเหลือ
4.60
4.65
4.65
4.70
4.21
10. การสรางความไววางใจ
4.00
4.25
4.30
4.30
4.34
11. การปรับตัวใหเขากับผูอนื่
4.15
4.25
4.45
4.50
4.34
12. การเสียสละเพื่อสวนรวม
4.20
4.35
4.40
4.40
4.31
13. การใชความรูกับการทํางาน
4.00
4.15
4.50
4.60
4.08
14. การเขาถึงวัฒนธรรมชุมชน
3.80
3.85
4.15
4.50
3.72
15. การมีปฏิสัมพันธกับชุมชน
3.10
3.45
4.00
4.45
เฉลี่ยรวม 4.07
4.21
4.35
4.47
4.27
จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมของการปฏิบตั ิงานใน
อยางตอเนื่องโดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในครั้งแรกของระยะเตรียมการ คือ ครั้งที่ 1 ( x =4.07) และ
คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ดในครั้ง สุ ดทา ยของระยะดํา เนิน กิจกรรมบริ ก าร คือ ครั้ ง ที่ 4 ( x =4.47)
จากการสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูเรียนในโครงการการเรียนรูเชิงบริการพบวา ผูเรียนมี
พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือสูงสุด ( x =4.65) รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็น
( x =4.55) การแกไขปญหาและความรับผิดชอบ ( x =4.38) ตามลําดับ โดยมีปฏิสัมพันธกับชุมชน
ต่ําสุด ( x =3.72) อยางไรก็ตาม พบวา ผูเรียนมีการพัฒนาดานการมีปฏิสัมพันธกบั ชุมชนอยาง
ตอเนื่องโดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในครั้งที่ 1 ( x =3.10) และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในครั้งที่ 4 ( x =4.45)
โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในระดับดี ซึ่งแสดง
เปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาคุณลักษณะของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.8 และ 4.9
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แผนภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลจากแบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลีย่
5
4.5

4.21

4.06

4

4.47

4.35

3.5
3

ครั้ง
1

2

3

4

แผนภาพที่ 4.9 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลี่ย
5
4.5
4
3.5
ครั้ง

3
1

2

3

4

การตรงตอเวลา
การแกไขปญหา
การตัดสินใจ
ความรับผิดชอบ
การประสานงาน
ความสามั คคี
การเสนอความคิดเห็น
การรับฟงความคิดเห็น
การใหความชวยเหลือ
การสรางความไววางใจ
การปรับตัวใหเขากับผูอื่น
การเสียสละเพื่อสวนรวม
การใชความรูกับการทํางาน
การเขาถึงวัฒนธรรมชุมชน
การมี ปฏิสัมพันธกับชุมชน

7. การประเมินผลจากแบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ผูสอน ผูเรียน เพื่อนในกลุม และชุมชนประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
หลังเสร็จสิน้ การทํากิจกรรมจํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการนาคภาษิตกับชีวิตทีด่ ีขึ้น โครงการขับขี่
สบายใจเมื่อทําประกันภัย พ.ร.บ. โครงการปนความรูสูนองๆ และโครงการคุณอนันตประกันภัย
(ภาคผนวก ฉ) ซึ่งการประเมินผลพิจารณาจากคุณลักษณะของกิจกรรม และผลทีเ่ กิดขึ้นจากการบริการ
โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5 (ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเ คราะหค ะแนนเฉลี่ย ของการประเมิน ผลจากแบบประเมิ น โครงการ
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลี่ย ( x )
คุณลักษณะของผลงาน นาคภาษิต ขับขี่สบายใจ ปนความรู คุณอนันต
เฉลี่ย
กับชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อทํา
สูนองๆ ประกันภัย
รวม
ประกันภัย พ.ร.บ.

1. เนื้อหาที่ใหบริการ
2. วิธีการใหบริการ
3. ระบบของการใหบริการ
4. สื่อที่ใชในการใหบริการ
5. ระยะเวลาที่ใหบริการ
6. ทักษะการนําเสนองานบริการ
7. การทํางานรวมกันเปนทีม
8. การมีปฏิสมั พันธกับชุมชน
9. การเขาถึงวัฒนธรรมชุมชน
10. ความสําเร็จของโครงการ
เฉลี่ยรวม

4.80
4.90
4.00
4.05
4.20
4.65
4.55
4.85
4.65
4.80
4.55

4.55
4.85
4.40
4.50
4.30
4.60
4.90
4.90
4.85
4.85
4.67

4.60
4.80
4.60
4.85
4.50
4.80
4.85
4.90
4.90
4.85
4.78

4.05
4.45
4.40
4.50
4.20
4.25
4.50
4.50
4.45
4.60
4.39

4.50
4.75
4.35
4.48
4.30
4.58
4.70
4.79
4.71
4.78
4.59

จากตารางที่ 4.16 พบวา โครงการปนความรูสูนองๆมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( x =4.78) โดย
ผูเรียนในกลุมมีปฏิสัมพันธกบั ชุมชนและเขาถึงวัฒนธรรมชุมชนมากที่สดุ ( x =4.90) รองลงมาคือ
โครงการขับขี่สบายใจเมื่อทําประกันภัย พ.ร.บ. ( x =4.67) โดยผูเรียนในกลุมมีการทํางานรวมกัน
เปนทีมและมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมากที่สดุ ( x =4.90) ซึ่งผูเรียนทุกกลุมมีคะแนนเฉลี่ยของการมี
ปฏิสัมพันธกับชุมชนสูงสุด ( x =4.79) รองลงมาคือ ความสําเร็จของโครงการ ( x =4.78) และ
วิธีการใหบริการ ( x =4.75) ตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระยะเวลาทีใ่ หบริการต่ําสุด ( x =4.30)
โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นวา โครงการบริการทั้งหมดมีการดําเนินการที่สมบูรณในระดับดี
ซึ่งแสดงเปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาคุณลักษณะของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.10 และ 4.11
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แผนภาพที่ 4.10 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลีย่
5
4.67

4.55

4.5

4.78
4.39

4
3.5
3

โครงการ
นาคภาษิตกับ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ขับขี่สบายใจเมื่อ ปนความรูสูนองๆ
ทําประกันภัย
พ.ร.บ.

คุณอนันต
ประกันภัย

แผนภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
คะแนนเฉลี่ย
5

เนื้อหาที่ใหบริการ
วิธีการใหบริการ
ระบบของการใหบริการ
สื่อที่ใชในการใหบริการ

4.5

ระยะเวลาที่ใหบริการ
ทักษะการนําเสนองานบริการ

4

การทํางานรวมกันเปนทีม
การมี ปฏิสัม พันธกับชุม ชน

3.5

การเขาถึงวัฒนธรรมชุม ชน
ความสําเร็จของโครงการ

3

โครงการ
นาคภาษิตกับ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ขับขี่สบายใจเมื่อ
ทําประกันภัย
พ.ร.บ.

ปนความรูสูนองๆ

คุณอนันต
ประกันภัย

8. การประเมินผลจากแบบประเมินแฟมสะสมงาน
ผูสอนประเมินแฟมสะสมงานของผูเรียนทีแ่ สดงผลงานทั้งหมดของกิจกรรมในชั้นเรียน
และการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการนอกหองเรียน โดยการประเมินผลพิจารณาจากการจัดทํา
แฟมสะสมงานที่ครอบคลุมประเด็นดานการจัดการ ลักษณะผลงาน และการแสดงภาพรวมของ
กิจกรรมบริการ โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
(ภาคผนวก จ) นําเสนอผล ดังนี้
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินผลจากแบบประเมินแฟมสะสมงาน
คุณลักษณะของผลงาน
คะแนนเฉลี่ย ( x )
1. การวางแผนจัดทําแฟมสะสมงาน
4.50
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
4.60
3. การคัดเลือกผลงาน/หลักฐาน
4.60
4. การจัดระบบของแฟมสะสมงาน
4.50
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลงาน
4.20
6. การปรับเปลี่ยนผลงาน
4.25
7. ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณที่ใช
4.65
8. การบูรณาการความรูในการสรางผลงาน
4.80
9. การสรางสรรคผลงานที่เปนเอกลักษณ
4.85
10. การแสดงภาพรวมของโครงการบริการ
4.85
เฉลี่ยรวม
4.58
จากตารางที่ 4.17 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองทําแฟมสะสมงานที่แสดงการสรางสรรค
ผลงานที่เปนเอกลักษณและการแสดงภาพรวมของโครงการบริการไดชัดเจนมากที่สดุ ( x =4.85)
รองลงมาคือ การบูรณาการความรูในการสรางผลงาน ( x =4.80) ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ
ที่ใช ( x =4.65) ตามลําดับ โดยผูเรียนมีการแลกเปลีย่ นประสบการณเกี่ยวกับผลงานนอยที่สุด
( x =4.20) โดยผลการประเมินทัง้ หมดแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการที่สมบูรณในระดับดี
ซึ่งแสดงเปนแผนภาพใหเห็นการพัฒนาของคุณลักษณะของผลงานไดดังแผนภาพที่ 4.12
แผนภาพที่ 4.12 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลจากแบบประเมินแฟมสะสมงาน
คะแนนเฉลี่ย
5
4.5

4.6

4.6

4.65

4.5
4.2

4.5

4.8

4.85

4.85

4.25

4
3.5
3

คุณลักษณะ
วางแผน

รวบรวม คัดเลือก จัดระบบ แลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน วัสดุ บูรณาการ สรางสรรค ภาพรวม
ประสบการณ ผลงาน อุปกรณ ความรู
ผลงาน ของโครงการ
ผลงาน ผลงาน
ที่ใช
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สวนที่ 3

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน

การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนจํานวน 20 คน ระหวางการทดลอง
จากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ การบันทึกการทํากิจกรรม
การเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ และการทํากิจกรรมไตรตรองในชั้นเรียน
โดยนําเสนอผลพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการทีเ่ กิดจากการทํากิจกรรมบริการชุมชน 4 ดาน ไดแก
ความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดํารงชีวิต
แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมการบริการ
ระยะที่ 2 การดําเนินการบริการ
ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการบริการ

ระยะที่ 1 การเตรียมการบริการ
ผูเรียนเตรียมกิจกรรมเพื่อใหบริการชุมชนโดยลงพืน้ ทีส่ ํารวจชุมชน วิเคราะหสภาพ/ปญหา/
ความตองการของชุมชน กําหนดลักษณะกิจกรรมบริการ วางแผนการทํางาน ประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ และทบทวนความรูเพื่อใหบริการ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู
เชิงบริการของผูเรียนขณะเตรียมการบริการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
ผูเรียนไดเรียนรูความเปนอยูแ ละวิถีชวี ิตของสมาชิกชุมชนซึ่งเปนชุมชนระดับรากหญา
ประมาณ 380 หลังคาเรือน รวมสมาชิกประมาณ 1,000 คน โดยมีอาชีพสวนใหญ คือ คาขาย
รับเหมากอสราง และรับจางทัว่ ไป รายไดเฉลี่ยประมาณ 5,000-10,000 บาท/เดือน/ครอบครัว ซึ่ง
ผูเรียนบางสวนไมอยากจะลงพืน้ ทีท่ ํากิจกรรมเพราะรูสึกกลัวที่ตองเขาไปในสถานทีท่ ี่ไมคุนเคย และ
มีสภาพแวดลอมที่แตกตางจากที่ผูเรียนเปนอยู จึงทําใหผูเรียนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
เชน การแตงกาย การวางตัว และการใชภาษาในการสื่อสาร ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- ความเปนอยูของคนในชุมชนทีห่ นาแนนไมนากลัวอยางที่คิด (n=14)
- การใชชีวิตอยางพอเพียงก็มคี วามสุขได (n=6)
- การเห็นคุณคาของเงินมากขึ้น (n=4)
- อยากชวยเหลือและแบงปนความสุขให (n=10)
- อยากจัดกิจกรรมบริการเพื่อใหชุมชนมีความรูและนําไปพัฒนาชีวิต (n=8)
- สังคมที่ตองการความชวยเหลือยังมีอีกมาก (n=7)
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จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานความรับผิดชอบสาธารณะของ
ผูเรียนขณะเตรียมการบริการ สรุปไดวา เมื่อผูเรียนไดรับรูความเปนอยูของชุมชนซึ่งมีสภาพแวดลอม
ที่แตกตางจากที่ตนเปนอยูพ บวา ความเปนอยูของชุมชนไมนา กลัวอยางที่คิดไว และผูเรียนเกิด
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจอยากจะใหความชวยเหลือเพื่อใหเขามีชวี ิตที่ดขี ึ้น ซึ่งผูเ รียนคิดวาตนจะนํา
ความรูทเ่ี รียนมาใชใหเปนประโยชนตอชุมชน
2. ทักษะทางวิชาการ
ผูเรียนตองนําความรูท ี่เรียนมาใชในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน จึงทําใหผูเรียนขวนขวาย
ทบทวนและหาความรูเพิ่มเติม เพื่อคิด วิเคราะห และเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมตรงตอความตองการ
หรือปญหาของชุมชน ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- ไดนําความรูจากหองเรียนมาวิเคราะหความเสี่ยงภัยของชุมชน (n=16)
- ไดทบทวนเนื้อหาทีเ่ คยเรียนและหาความรูเพิ่มเติมเพื่อทํากิจกรรมบริการชุมชน (n=9)
- ไดฝกการวางแผนงานเปนขัน้ ตอน (n=6)
- ไดทักษะในการคิด เรียบเรียงขอมูลเพื่อนําเสนอใหชมุ ชนเขาใจได (n=5)
- ไดทักษะในการพูดเชิญชวนใหชุมชนเห็นความสําคัญของการประกันภัย (n=11)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาการของผูเรียน
ขณะเตรียมการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนไดใชทักษะและความรูท ี่เรียนมาประยุกตใชในการเตรียม
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือชุมชนอยางเปนมีระบบขั้นตอน โดยเฉพาะการวิเคราะหความเสี่ยงภัยที่ผูเรียน
นํามาปฏิบัติในสถานการณจริงได ทําใหผเู รียนเกิดการทบทวนและเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
3. ทักษะทางวิชาชีพ
ผูเรียนตองนําทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยมา
ใหบริการชุมชน จึงทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองตองเตรียมความพรอมเพือ่ เพิ่มความมัน่ ใจกอนที่จะลง
พื้นที่ใหบริการชุมชน ผูเรียนไดแสดงความรูส ึกตามประเด็น ดังนี้
- การเขาถึงชุมชนครั้งแรกเหมือนกับการทําตลาดที่ตองหาวิธีเขาถึงลูกคา (n=5)
- ชุมชนไมเขาใจเรื่องการประกันภัยและคิดวาผูเรียนจะมาขายกรมธรรมประกันภัย
ผูเรียนจึงตองใชทักษะในการอธิบายเพื่อใหชุมชนเขาใจ (n=11)
- การลงพื้นที่วเิ คราะหชุมชนทําใหเขาใจเกีย่ วกับการวิเคราะหและการจัดการความ
เสี่ยงภัยมากขึน้ (n=15)
- การเตรียมกิจกรรมทําไดรับความรูดานการประกันภัยมากขึ้น (n=12)
- ความรูทเี่ รียนสามารถทําประโยชนใหแกสงั คมไดไมใชเพื่อการหาเงินเทานั้น (n=5)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาชีพของผูเรียน
ขณะเตรียมการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนมีการเตรียมพรอมเพื่อใหบริการความรูท างดานการจัดการ
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ความเสีย่ งและการประกันภัยแกชุมชน คนสวนใหญในชุมชนมักมีทศั นคติที่ไมดีตอการประกันภัย
เนื่องจากพวกเขายังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ผูเรียนจึงไดฝกใชทักษะในการสื่อสารเพื่อ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการบริการความรูดานการประกันภัยใหกับชุมชนขณะลงพื้นที่เตรียม
กิจกรรมบริการ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งของการประกอบวิชาชีพนี้
4. ทักษะในการดํารงชีวิต
ผูเรียนมีการทํางานเปนทีมรวมกับสมาชิกในกลุม ซึง่ แตผูเรียนแตละคนจะตองคิดและ
วางแผนการทํางานรวมกันเพื่อลงพื้นที่และวิเคราะหลักษณะของชุมชนสําหรับจัดโครงการบริการที่
เหมาะสม อีกทัง้ ผูเรียนทุกกลุม ใหบริการในพื้นที่ชมุ ชนเดียวกัน จึงตองประสานงานระหวางกลุม
เพื่อใหไดการบริการที่เกิดประโยชนตอชุมชนอยางสูงสุด ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- รูสึกลําบากเมือ่ ตองลงพืน้ ทีช่ ุมชน ทําใหเห็นใจเพื่อนๆดวยกัน (n=4)
- ตั้งใจวาจะปรับปรุงตัวเองโดยมองโลกในแงดีและมีวิสัยทัศนใหกวางขึน้ (n=5)
- คนเรามีศักยภาพที่ตางกันจึงไมควรดูถูกตนเองและคนอืน่ (n=6)
- ไดเรียนรูประสบการณของผูอ ื่นและนํามาปรับใชกับตนเอง (n=11)
- ไดฝกการสรางมนุษยสัมพันธ (n=8)
- เรามีโอกาสทีด่ ีกวาคนในชุมชน ดังนัน้ จะตั้งใจเรียนหนังสือใหดีที่สุด (n=4)
- การทํางานตองใชสมาธิมากๆ (n=4)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะในการดํารงชีวิตของผูเรียน
ขณะเตรียมการบริการ สรุปไดวา ผูเ รียนฝกทักษะในการทํางานและการใชชีวิตรวมกับผูอื่นโดยเสนอ
และรับฟงความคิดเห็น สรางสัมพันธภาพที่ดี และปรับตัวใหเขาหากัน ซึง่ ผูเรียนไดปรับทัศนคติ
และพฤติกรรมของตัวเองเพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น
ระยะที่ 2 การดําเนินการบริการ
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมบริการชุมชนที่ไดกาํ หนดไว ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
และความตองการหรือปญหาของชุมชน (ดูรายละเอียดกิจกรรมของโครงการไดในภาคผนวก ฉ) โดย
นําเสนอผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนระหวางการดําเนินกิจกรรมบริการ
ชุมชน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
ผูเรียนลงพืน้ ทีใ่ หบริการชุมชน ซึ่งเปนการปฏิบัติจริงเพื่อชวยเหลือใหชมุ ชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยอันเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของชุมชน จากการ
มีสวนรวมกับชุมชนนี้ ทําใหผูเรียนไดพฒ
ั นาความรับผิดชอบสาธารณะผานการใหบริการ ผูเรียนได
แสดงความรูสกึ ตามประเด็น ดังนี้
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- พบวาชุมชนมีความเสีย่ งภัยจึงอยากใหชมุ ชนไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการความ
เสี่ยงและการประกันภัย เพราะวาเปนเรื่องใกลตัวและมีประโยชนตอการดํารงชีวิต (n=14)
- จะตั้งใจทํางานที่สุดเพราะอยากใหชุมชนไดความรูและความสนุกสนาน (n=8)
- เราตองนําความรูที่มีอยูไปทําประโยชนใหกับคนในชุมชนผูซึ่งลําบากกวาเรา (n=10)
- เราตองชวยเหลือสังคมซึ่งกันและกัน (n=13)
- จะปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดกี ับเด็ก เพื่อเขาจะไดปฏิบัติตามในอนาคต (n=5)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานความรับผิดชอบสาธารณะของ
ผูเรียนขณะดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนเกิดการรับรูและมีสว นรวมในการเสนอแนวคิด วางแผน
และแกปญหาดานความเสี่ยงภัยใหกับชุมชน ซึ่งผูเ รียนรูสึกวาตนเองมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมบริการโดยใชความรูความสามารถของตนเองเพื่อทําใหชุมชนไดรับประโยชนมากที่สดุ
2. ทักษะทางวิชาการ
ผูเรียนนําความรูทางวิชาการที่ไดเรียนรูจากชั้นเรียนมาใหบริการชุมชน ทั้งนี้ ผูเรียนได
คิด วิเคราะห และเรียบเรียงความรูดานการตลาด การจัดการความเสี่ยง และการประกันภัย เพื่อ
นํามาถายทอดใหชุมชนเขาใจงายที่สุด ซึง่ เปนความรูท มี่ ีประโยชนและจําเปนตอชุมชน อีกทั้ง ชุมชน
สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดจริง ผูเ รียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- ไดนําทฤษฎีที่เรียนมาคัดเลือกแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของชุมชน
จึงทําใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น (n=4)
- ไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตมากขึ้น
เพราะตองอธิบายใหชมุ ชนเขาใจอยางถูกตอง (n=4)
- ไดใชความคิดเพื่อหาวิธีการจัดกิจกรรมตอบคําถามที่ใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถ
ตอบคําถามไดถูกและไดรับความรูจากการตอบคําถามนี้มากที่สุด (n=4)
- ไดเรียนรูการแกปญหาเฉพาะหนาอยางวองไวโดยไดฝกการใชไหวพริบ (n=4)
- ไดฝกทักษะการอานความรูผ านเครื่องกระจายเสียงใหนาสนใจ (n=5)
- ไดฝกวิธีการพูดคุยและสรางความสนุกสนาน (n=6)
- ไดฝกการใชความคิดในการระดมสมอง (n=4)
- ไดเห็นภาพรวมของการทํางานและเรียนรูก ารทํางานเปนขั้นตอน (n=4)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาการของผูเ รียนขณะ
ดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนสามารถถายทอดความรูเพื่อบริการชุมชนในสถานการณจริงโดย
ใชความรูและทักษะตางๆเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนจากความรูนั้นอยางเต็มที่ซึ่งเปนการเรียนรูที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง การใชความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาและการบริการเขาดวยกัน
ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้นและเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
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3. ทักษะทางวิชาชีพ
ผูเรียนไดใชความรูทางวิชาชีพเกี่ยวกับการตลาดประกันภัยเพื่อทํากิจกรรมบริการชุมชน
ซึ่งผูเรียนไดโอกาสในการฝกทักษะเพื่อความเตรียมพรอมและความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ผานการประยุกตใชความรูในสถานการณจริง ผูเรียนไดแสดงความรูสกึ ตามประเด็น ดังนี้
- เขาใจเรื่องความเสี่ยงภัยชัดเจนขึ้นเพราะไดเห็นสภาพจริงจากการลงพื้นทีช่ ุมชน (n=13)
- เขาใจเรื่องประกันชีวิตมากขึ้น (n=12)
- ไดเรียนรูการสรางความคุนเคยกับคนที่ไมรูจกั เพื่อสรางความสนใจกอนที่จะลงมือ
ทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกันภัย (n=7)
- ไดคิดวิธีกระตุนใหผทู ี่ปฏิเสธขอมูลดานการประกันภัยเขารวมทํากิจกรรม จึงไดใช
วิธีการตอบคําถามเพื่อแลกของรางวัล ซึง่ คลายกับวิธีการทําการตลาดอยางหนึ่ง (n=4)
- ไดรูวาการประกันชีวิตและการประกันอุบตั ิเหตุไมเปนทีแ่ พรหลายของคนระดับลาง
เพราะบริษทั ประกันภัยจะเนนการขายที่คนระดับปานกลางหรือคนในโรงงานอุตสาหกรรม (n=2)
- การตลาดประกันภัยพัฒนารูปแบบกรมธรรมใหเหมาะสมกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง
จึงทําใหลกั ษณะความคุมครองของการประกันภัยเปลีย่ นแปลงจากบทเรียน แตยังคงพื้นฐานตาม
หลักทฤษฎีทีเรียนไว (n=4)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาชีพของผูเ รียนขณะ
ดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนสามารถใชความรูท างดานการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
เพื่อดําเนินกิจกรรมบริการชุมชนโดยสามารถหาวิธีการทีจ่ ะทําใหงานบรรลุเปาหมายตามทีก่ ําหนดไว
การใชความรูและความสามารถทําใหผเู รียนพัฒนาความเตรียมพรอมและความชํานาญทางวิชาชีพ
อีกทั้ง ผูเรียนเขาใจแนวทางในการประกอบวิชาชีพ และทิศทางของการทําตลาดประกันภัยมากขึ้น
4. ทักษะในการดํารงชีวิต
ผูเรียนทํากิจกรรมบริการโดยลงพืน้ ที่ใหบริการความรูแกชุมชนตามโครงการที่เตรียมไว
ผูเรียนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสรางปฏิสัมพันธที่ดกี ับชุมชนและกลุมผูเรียนดวยกัน
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- ไดฝกทักษะในการสรางปฏิสัมพันธเพราะตองพูดคุยกับผูคนหลากหลาย (n=7)
- การทํางานรวมกับผูอื่นทําใหไดเรียนรูลักษณะนิสัยและการทํางานของคนในกลุม
รวมทัง้ เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น ชวยใหทาํ งานไดสะดวกยิง่ ขึ้นในสัปดาหตอๆไป (n=12)
- การเสนอและรับฟงความคิดเห็นทําใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธที่ดี (n=9)
- ทุกคนควรมีความคิดเห็นเปนของตัวเองกอนแลวจึงมาแสดงความคิดเห็นกัน (n=2)
- ไดฝกการมีความรับผิดชอบ การทํางานเปนทีม และความสามัคคีในกลุม (n=13)
- ไดฝกการติดตอประสานงานกับผูอื่นและการแกไขสถานการณเฉพาะหนา (n=6)
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จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะในการดํารงชีวิตของ
ผูเรียนขณะดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนไดเรียนรูแนวทางในการสรางปฏิสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม การเสนอและรับฟงความคิดเห็น การปรับตัวใหเขากับผูอื่น และการแกไขสถานการณเฉพาะ
หนา จนทําใหเกิดการดําเนินกิจกรรมอยางสนุกสนานและสําเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนอยางสูงสุด
ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการบริการ
ผูเรียนทุกกลุมทํากิจกรรมบริการชุมชนตามที่กาํ หนดไวอยางเสร็จสมบูรณ และนําเสนอ
ภาพรวมของโครงการบริการทั้งหมดในชัน้ เรียน รวมถึงเผยแพรโครงการบริการสูบคุ คลภายนอกโดย
จัดบอรดประชาสัมพันธและจัดพิมพลงในจุลสารของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะห
พฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนหลังเสร็จสิน้ การดําเนินกิจกรรมบริการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
การทํากิจกรรมบริการชุมชนทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะ ซึ่งเริ่ม
จากที่ผูเรียนไดรับรูปญหาและความตองการของชุมชน มีสวนรวมในการเสนอความคิด วางแผน
และชวยเหลือชุมชนผานการใหบริการ จนทําใหผูเรียนเกิดความรูสกึ รับผิดชอบและเปนสวนหนึ่งที่
จะตองชวยเหลือชุมชนเหลานั้น ผูเรียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- จะทําแตสิ่งทีด่ ีเพื่อไมใหผูอนื่ เดือดรอนและจะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส โดยคิดถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสวนรวมใหมากที่สดุ (n=10)
- จะแบงปนความรูใหกับผูอนื่ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ (n=5)
- บานใกลเรือนเคียงควรการเอือ้ เฟอ เผื่อแผกนั เหมือนชุมชนนี้ที่คอยชวยเหลือกัน (n=3)
- ถามีทนุ ก็อยากสงใหเด็กไดรับโอกาสทางการเรียน เพื่อจะไดพัฒนาชุมชนของเขา (n=3)
- เมื่อมีธุรกิจของตนเอง จะไมคิดแตผลประโยชนสวนตัว และจะคืนกําไรใหแกสังคม
บาง โดยการจัดตั้งฝายที่เกีย่ วกับการบริการชุมชนเพื่อสนับสนุนการเงินและสิ่งของแกนักศึกษาหรือ
ประชาชนที่มคี วามตั้งใจในการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม (n=2)
- การทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนเปนเรื่องที่สนุกและตั้งใจจะเขารวมโครงการอีก (n=9)
- มีความสุขที่ไดทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม (n=8)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานความรับผิดชอบสาธารณะของ
ผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะ
โดยรับรูปญหาที่เกิดขึ้นและเปนสวนหนึง่ ในการชวยแกปญ
 หาของชุมชน การมีสว นรวมกับชุมชนทํา
ใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสวนหนึง่ ของสังคม โดยผูเรียนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ตนใหเปนคนดีและชวยเหลือสังคมโดยใชความสามารถของตนในโอกาสตอไป
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2. ทักษะทางวิชาการ
การทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการประยุกตใชความรูเพื่อ
นํามาจัดกิจกรรมบริการชุมชน ซึง่ ผูเรียนไดพัฒนาการคิด วิเคราะห และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาใหเขา
กับสถานการณที่เปนอยูจริงของชุมชน โดยถายทอดความรูท ี่เปนประโยชนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ผูเรียนไดแสดงความรูส ึกตามประเด็น ดังนี้
- การทบทวนความรูท ั้งหมดทําใหเกิดความแมนยําในเนือ้ หามากยิ่งขึน้ (n=12)
- จากการตอบคําถามชุมชน ทําใหรูวา เรามีความรูเกี่ยวกับการประกันภัยอยูในระดับ
ใดและตองเรียนรูเพิม่ เติมประเด็นใดบาง ทําใหไดศึกษาความรูดานการประกันภัยมากขึ้น (n=6)
- ไดนําวิธที ี่เรียนมาใชวิเคราะหและจัดการความเสีย่ งภัยใหกับชุมชน จึงทําใหเห็น
ภาพชัดเจนมากขึ้น และพบวาหลักการในหนังสือสามารถใชไดผลจริง (n=5)
- ไดพัฒนาความรูและทักษะในการสื่อสาร เชน การพูดใหผูอื่นรูเรื่องและเขาใจงาย
เพราะเนื้อหาที่เรียนมาบางคําเปนศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะ (technical term) ตองอธิบายเปน
ภาษาไทยใหสมาชิกชุมชนเขาใจมากขึ้น (n=7)
- ไดความรูใหมๆที่ไมสามารถหาไดจากหนังสือ เชน การเรียนรูวัฒนธรรมของชุมชน
และสังคม การเรียนรูการทํางานเปนกลุม และการเรียนรูใ นการแกปญหาและการตัดสินใจ (n=8)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาการของผูเรียน
หลังเสร็จสิน้ การดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะตางๆจากการเรียนรูใน
สถานการณจริง ทําใหผเู รียนไดความรูใหมนอกเหนือเนือ้ หาวิชาที่เรียน อีกทัง้ ผูเรียนไดพิสูจนทฤษฎี
ตางๆจากการประยุกตใชความรูเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาใหเขากับเหตุการณปจจุบัน
3. ทักษะทางวิชาชีพ
การทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทั้งความชํานาญ
และความเตรียมพรอมในการประกอบวิชาชีพการประกันภัย ซึง่ นับเปนสาขาวิชาที่มีความสําคัญตอ
ชีวิตและความเปนอยูของผูคนอยางมาก ผูเ รียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- การประกันภัยยังไมเขาถึงชุนชนเนื่องดวยฐานะ อาชีพ และสิ่งแวดลอมที่เปนอยู
การใหความรูด านการประกันภัยจะทําใหพวกเขาเขาใจและเห็นความสําคัญมากขึน้ (n=5)
- ชุมชนไมมีความรูดานการประกันภัย แตยังใหความรวมมือในการทํากิจกรรม จึงรู
วามีคนอีกมากที่ตองการจะรูเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยและอยากนําไปใชในชีวิตประจําวัน (n=3)
- การแบงปนความรูใหกับผูท ี่ไมมีความรูดานการประกันภัย สามารถทําใหพวกเขา
เปดใจรับเรื่องการประกันภัยมากขึ้น และไมคิดในแงลบเกี่ยวกับการประกันภัยอีกตอไป (n=5)
- มีมุมมองของการชวยเหลือชุมชนที่เปลี่ยนไป คือ การใชความรูทางวิชาชีพมา
ชวยเหลือชุมชนเปนการชวยเหลืออีกวิธีหนึง่ ที่ไมใชตองชวยเหลือโดยการใหเงินเทานัน้ (n=7)
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- มีความตัง้ ใจจะหาความรูดานการประกันภัยใหมากขึ้น เพราะอาจจะไดทํากิจกรรม
บริการแบบนีอ้ ีก และสามารถนําไปใชกบั การทํางานในอนาคตไดดี เปนการเพิม่ ความมัน่ ใจใหกับ
ตัวเองและเตรียมพรอมในการประกอบอาชีพ (n=3)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะทางวิชาชีพของผูเรียน
หลังเสร็จสิน้ การดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเ รียนมีความเตรียมพรอมและมีความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพมากขึ้น ผูเรียนไดเพิ่มความเชื่อมัน่ ในวิชาชีพของตนเองเนื่องจากไดเรียนรูประโยชน
ของการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยที่มีตอสังคม และไดแนวทางในการสรางทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันภัยใหกบั ชุมชน ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนไปอยางราบรื่น
4. ทักษะในการดํารงชีวิต
จากการทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิต การไดรับ
ประสบการณใหมจากสถานที่และผูคนทีไ่ มคุนเคย รวมถึงการทํางานรวมกับชุมชนและเพื่อนในกลุม
ทําใหผูเรียนมีแงคิดและมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม ผูเ รียนไดแสดงความรูสึกตามประเด็น ดังนี้
- ไดขอคิดวาเราควรพอใจในสิง่ ที่เรามี เพราะคนอื่นไมมเี ขายังอยูกนั ได (n=7)
- ตั้งใจวาจะมองคนในแงดี ทําใหมองเห็นศักยภาพที่มีอยูในตัวของตนเองและผูอื่น
และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (n=5)
- การทํางานเปนทีมทําใหงานออกมาดีกวาการทําคนเดียว (n=12)
- การตรงตอเวลาเปนสิง่ ที่สาํ คัญเพื่อทําใหงานเสร็จเร็วขึน้ (n=11)
- การตั้งใจทําสิง่ ตางๆ ทําใหพบวา สิง่ ทีท่ ํานั้นไมไดยากเกินความสามารถ (n=3)
- ตั้งใจวาจะใจเย็น ไมววู าม ไมใชอารมณ และใชเหตุผลในการตัดสินและแกปญหา (n=2)
- มีทัศนคติที่ดีตอเด็กๆเพราะพวกเขาไมไดเปนอยางที่คิด ถาเราแสดงความรูสึกที่
จริงใจตอเด็ก เด็กก็จะแสดงความรูสึกที่จริงใจตอเราเชนกัน (n=5)
- ตั้งใจจะนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมมาใชใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิต
ของตนเอง โดยเฉพาะการขับรถอยางมีสติ ไมประมาท เพราะไมอยากทําใหผูอื่นเดือดรอน (n=1)
- ภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของโครงการ และรูสกึ วาตนสามารถนําความรู
มาชวยชุมชนไดจริง ถึงแมจะเปนเพียงสิ่งเล็กนอยแตก็รสู ึกมีความสุข และอยากจะทําอีกครั้ง (n=6)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการดานทักษะในการดํารงชีวิตของ
ผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการบริการ สรุปไดวา ผูเรียนมีการพัฒนาตนเองในการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น โดยผูเรียนเกิดการเรียนรูในการจัดการตนเอง และการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น ประสบการณที่
ไดรับจากการบริการทําใหผเู รียนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอนื่ ในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
สงผลใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงดวยดี กอใหเกิด
ความสําเร็จและความภูมิใจในชีวิตของผูเ รียน
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นอกจากนี้ ผูว จิ ัยไดประเมินพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง
จากแบบประเมินผลการทดลองการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการที่พัฒนาขึ้น
(ภาคผนวก จ) ซึ่งผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
กอนและหลังการทดลอง นําเสนอดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
กอนและหลังการทดลองดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมการเรียนรู
t-value
S.D.
S.D.
x
x
ความรับผิดชอบสาธารณะ
1. ดานการรับรู
3.00
0.75
3.68
0.43 -2.941*
2. ดานการมีสว นรวม
2.54
1.03
3.95
0.68 -4.800*
3. ดานการมีความรับผิดชอบ
2.84
1.03
4.03
0.56 -4.923*
4. ดานการเกิดพฤติกรรม
2.43
0.63
3.83
0.61 -6.153*
รวม
2.70
0.68
3.87
0.45 -5.924*
ทักษะทางวิชาการ
1. ความเขาใจเนื้อหาวิชา
3.44
0.65
4.08
0.61 -3.285*
2. การนํามาประยุกตใช
3.73
0.66
4.34
0.49 -3.320*
รวม
3.58
0.61
4.20
0.52 -3.481*
ทักษะทางวิชาชีพ
1. ความชํานาญ
3.68
0.61
4.16
0.47 -2.557*
2. ความเตรียมพรอม
3.43
0.81
4.16
0.46 -3.190*
รวม
3.55
0.68
4.16
0.43 -3.052*
ทักษะในการดํารงชีวิต
1. การประสบผลสําเร็จ
4.08
0.56
4.30
0.55
-1.424
2. การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น
4.31
0.48
4.48
0.44
-1.019
รวม
4.19
0.46
4.39
0.43
-1.449
* p < 0.05
จากตารางที่ 4.18 พบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทัง้ 4 ดาน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เพียง 3 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ
สวนคาเฉลี่ยของทักษะในการดํารงชีวิตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตอนที่ 5 ผลการติดตามพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลังเสร็จสิ้น
การทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ผูวิจัยไดติดตามพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเ รียนหลังเสร็จสิน้ การทดลอง
ใชระบบเรียนรูเชิงบริการแลวเปนระยะเวลา 2 เดือน โดยเลือกสัมภาษณผูเรียนทีม่ ีพฤติกรรมเดน
และมีความตัง้ ใจขณะทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 ของผูเรียน
กลุมทดลองทัง้ หมด นําเสนอผลตามประเด็นของความรับผิดชอบสาธารณะ 4 ดาน ไดแก (1) การรับรู
(2) การมีสวนรวม (3) การมีความรับผิดชอบ และ (4) การเกิดพฤติกรรม ดังนี้
1. การรับรู
จากการสัมภาษณพบวา ผูเ รียนมีการรับรูสภาพแวดลอมรอบตัววามีการเปลี่ยนแปลง
โดยคิดวาตนเองสามารถแกไข สงเสริม หรือทําสิง่ เหลานัน้ ใหดีขึ้นไดในระดับหนึ่ง ผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้
- สภาพดิน ฟา อากาศแปรปรวน ซึ่งเกิดจากกระทําสวนหนึง่ ของมนุษย เราชวยทําให
สภาพแวดลอมดีขึ้นโดยลดใชอุปกรณทางเทคโนโลยี เชน ปดเครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใช ลดปริมาณ
การใชถุงพลาสติก เพราะสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตซึง่ สงผลใหเรามีสุขภาพไมดี (n=2)
- สถานการณการเมืองแปรปรวน สิ่งทีท่ ําไดคือ ทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด อยา
ลวงละเมิดสิทธิ์หนาที่ของผูอ ื่น การทําหนาที่ของตนเองจะชวยใหสิ่งตางๆดีขึ้น (n=2)
- สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทําใหเห็นวาประเทศของเรามีความเจริญเฉพาะ
บางกลุม เชน คนที่ดอยการศึกษาทํางานหนักแตก็ยังมีรายไดไมพอตอคาใชจาย จึงอยากถายทอด
ความรูเพื่อชวยเขาพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น เชน คนถูกเอาเปรียบเพราะไมมีการศึกษา เราก็ชวยให
ความรูเขามากขึ้น (n=1)
- ขาวสารบานเมืองมีความรุนแรงมากขึ้น เชน อาชญากรรม คอรรัปชั่น ซึง่ คิดวา
พวกเราสามารถแกไขเหลานี้ได แตวาคนหนึ่งคนไมมกี ําลังมากพอที่จะแกไขหรือพัฒนาได เราจึง
ตองรวมใจกันทําแตสิ่งที่ดี ไมทําสิง่ ที่ไมสมควร เพื่อทําใหประเทศชาติดีขึ้น (n=3)
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศผกผันโดยคาเงินบาทแข็งขึ้น ที่บา นทําเสื้อผา
สงออกจึงทําใหเกิดการขาดทุน จึงชวยเหลือที่บานไดโดยตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงินวาชวงเวลา
ไหนดีที่สุด และคอยติดตามขาวสารของบานเมืองและทิศทางเศรษฐกิจ (n=1)
- ความเจริญตางๆทําใหความปลอดภัยรอบบานเปลีย่ นแปลงไป เชน การสรางตึก
ใหมใกลบาน หรือกลุมมอเตอรไซดที่คอยรบกวน ซึ่งเราไมสามารถแกไขได ทําไดแตระวังและ
ปองกันตัวไมใหตกเปนเหยื่อของภัยตางๆ (n=1)
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จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะดานการรับรู สรุปไดวา
ผูเรียนรับรูปญหาตางๆของสภาวะแวดลอมที่สงผลกระทบตอตนเองและคนรอบตัว เชน สถานการณ
บานเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งผูเรียนคิดวาตนเองสามารถชวยแกไขเหตุการณตางๆไดในระดับ
หนึง่ เทานั้น โดยการแกไขปญหาใหดีขึ้นตองเริ่มจากตนเอง และชักชวนใหทุกคนรวมมือกันแกไข
ปญหาเหลานี้ ซึ่งจะสงผลใหสภาวะแวดลอมตางๆดีขึ้นได
2. การมีสวนรวม
จากการสัมภาษณพบวา ผูเ รียนมีสว นรวมรับผิดชอบตอสังคมของตนเอง ไดแก บาน
มหาวิทยาลัย และผูที่ไดพบเห็น โดยใหความชวยเหลือและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมนั้น
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้
- ไดชวยเหลือทีบ่ านประหยัดคาสาธารณูปโภค โดยการลดปริมาณการใชน้ําและไฟ
ไมเปดทิ้งไวเมือ่ ไมมีการใช และไดชวยลดสภาวะโลกรอนโดยลดใชถงุ พลาสติก เมื่อไปตลาดก็จะใช
ถุงผาแทนถุงพลาสติก (n=2)
- ชวยทํางานบานเวลาคุณแมไมอยู เชน ซักผา ตากผา ลางจาน ทิ้งขยะ ปดบาน
อาบน้าํ สุนัขและพาวิ่ง (n=2)
- ไมกอปญหาใหพอแมหนักใจ ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข ไมสรางปญหาใหกับสังคม
และทําหนาทีต่ นเองใหดีที่สดุ (n=5)
- ใหคําปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับปญหาวัยรุน เชน การเรียนและการคบเพื่อน (n=5)
- ทิ้งขยะใหถกู ที่ ไมทิ้งตามโตะเรียนหรือถนนภายในมหาวิทยาลัย เวลารับประทาน
อาหารก็นาํ จานและเศษอาหารไปเก็บใหถกู ที่ (n=1)
- ชวยงานอาจารยทํากิจกรรมประชาสัมพันธสาขาวิชาในงาน SM day โดยอธิบาย
ใหรุนนองเขาใจวาเรียนสาขานี้ดีอยางไร ทีท่ ําเพราะอยากใหคนรูจักสาขาการประกันภัยมากขึ้น
อยากใหรุนนองไดโอกาสในการทํางานที่ดี (n=2)
- จูงคนแกขางสะพานลอย ชวยถือของให ซื้อของใหเด็กแทนการใหเงิน ไปบริจาค
เสื้อผาอุปกรณตางๆใหกับผูขาดแคลนทีภ่ ูเก็ตกับคุณพอ อยากชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา (n=1)
- ชวยชุมชนใกลบา นโดยมีหวั หนาชุมชน (คุณตา) เปนผูจัดกิจกรรม เชน เลนเกมสแจก
ของรางวัลใหเด็ก ถาคนในชุมชนมีปญ
 หาก็จะเขาไปชวยเหลือเพราะอยากใหพวกเขามีชีวิตดีขึ้น (n=1)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะดานการมีสวนรวม
สรุปไดวา ผูเรียนมีสว นรวมในการชวยเหลือสังคมใกลตัว คือ บานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสังคมที่
ผูเรียนไดใชเวลาในชีวิตประจําวันกับกลุมเหลานีม้ ากที่สดุ โดยการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม เพราะผูเ รียน
อยากใหบุคคลรอบตัวคลายปญหาและความกังวลใจ และกอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน
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3. การมีความรับผิดชอบ
จากการสัมภาษณพบวา ผูเรียนรูสึกวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนาที่ของตน โดย
เกิดความตระหนักที่จะแกไขและพัฒนาสังคมใหดีขึ้น ผูเ รียนไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นดังนี้
- การพัฒนาสังคมเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบที่ตองทํา โดยชวยเหลืออยาง
เต็มความสามารถ ซึง่ การพัฒนาสังคมไมไดเกิดจากคนๆเดียว แตตองอาศัยความรวมมือจากคน
หลายคน ถาทุกคนคิดวาการพัฒนาสังคมเปนสวนหนึง่ ของความรับผิดชอบของตน จะทําใหสังคม
นาอยูม ากขึ้น (n=2)
- การพัฒนาสังคมจะเกิดขึ้นไดจากความรับผิดชอบของคนในสังคมนัน้ รวมถึงตัวเรา
เองดวย โดยเราตองรับผิดชอบตนเองใหไดกอนที่จะรับผิดชอบหรือพัฒนาสังคม (n=3)
- การพัฒนาสังคมเปนหนาทีข่ องทุกคน เพราะสิง่ ที่เราจะทํายอมเกิดผลกระทบตอ
คนรอบขาง เราตองใสใจคนรอบขางดวย ดังนั้น การพัฒนาสังคมเปนความรับผิดชอบที่จะตอง
ชวยเหลือผูอื่น โดยตองไมเบียดเบียนทุนทรัพยของตนเองมากจนเกินไป (n=1)
- เราตองรับผิดชอบที่บานของเราใหดที ี่สุด เพราะวาบานเปนสถานที่สาํ คัญมาก
ที่สุดที่เราใชชวี ิตอยูดวยตลอดเวลา ฉะนัน้ เราจึงตองทําครอบครัวเราใหดีที่สุด (n=1)
- ความรับผิดชอบเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตซึ่งจะทําใหเราพัฒนาชีวิตไดดีมาก
ขึ้น ถาเรามีความรับผิดชอบในตัวเอง เราจึงจะอยากรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมดวย (n=1)
- เราเปนสวนหนึ่งของสังคมก็ควรมีสวนชวยยกระดับของสังคมใหมีความเปนอยูท ี่ดี
ขึ้น การชวยเหลือจะทําใหเราไดเปนผูใหและผูรับ เมื่อเราใหในสิง่ ที่เขาตองการ เราจะไดความรูและ
ประสบการณใหมๆ (n=1)
- สังคมคือกลุมของคนที่อยูรวมกันซึง่ เราเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น หากสังคมของ
เราไมไดรับการพัฒนา ตัวเราเองก็จะไมไดรับการพัฒนาดวย ฉะนัน้ เราจึงมีหนาที่ตอ งพัฒนาสังคม
ใหดีขึ้น ถาสังคมไมดีก็ควรหาทางแกไข (n=1)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะดานการมีความรับผิดชอบ
สรุปไดวา ผูเรียนรูสึกวาการพัฒนาสังคมเปนความรับผิดชอบที่ตองทํา เพราะผูเ รียนคือสวนหนึ่งของ
สังคม และสังคมคือสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต โดยตนเองตองมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
กอน จึงจะสามารถชวยพัฒนาสังคมได เพราะการพัฒนาตนเองจะนําไปสูการพัฒนาสังคม
4. การเกิดพฤติกรรม
จากการสัมภาษณพบวา ผูเรียนเกิดพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบสาธารณะโดย
ใหความชวยเหลือสังคมของตนจนกลายเปนนิสยั ในระดับหนึง่
ผูเ รียนไดแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็น ดังนี้
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- ไดเห็นผูที่ตองการความชวยเหลือทุกที่ แตไมสามารถชวยทุกคนไดเนื่องจากทุน
ทรัพยและเวลาไมเอื้ออํานวย จึงทําใหชว ยเทาที่ชว ยได เชน ชวยคนแกขามถนนหรือถือของ (n=3)
- ไดชวยเหลือคนที่รูจักอยางสม่ําเสมอ เชน คนที่บา น เพื่อน และอาจารย ซึ่งถือเปน
เรื่องปกติ (n=4)
- ไมมีโอกาสชวยเหลือคนที่ไมรูจักเพราะใชเวลากับการทํากิจวัตรประจําวันและไม
คอยไดไปไหน จึงไมรูวา ชุมชนไหนตองการความชวยเหลือ (n=1)
- ไดชวยเหลือทีบ่ านซึง่ ทําเปนกิจวัตรประจําวัน เริ่มจากการถูกสัง่ ใหทาํ กอน จน
กลายเปนหนาที่ทที่ ํามาตลอดจนกลายเปนพฤติกรรม (n=1)
- ปกติจะชวยเหลือผูที่ลําบาก ผูที่ดอยกวา หรือผูที่ตองการความชวยเหลืออยูแลว
เพราะคุณพอคุณแมปลูกฝงมาตั้งแตเด็กๆ (n=1)
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะดานการเกิดพฤติกรรม
สรุปไดวา ผูเรียนเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือผูอื่นซึ่งมักจะเปนบุคคลใกลตัวมากกวาบุคคลที่ไมรูจกั
เนื่องจากโอกาส เวลา สถานที่ และสถานการณไมเอื้ออํานวยตอการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น
โดยผูเรียนสวนใหญมพี ฤติกรรมชวยเหลือผูอื่นที่เปนนิสัย ซึง่ ผูเรียนไดรบั การปลูกฝงมาจากสังคม
รอบขางอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากผานการเรียนรูเชิงบริการวา
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการเพื่อใหความรูแกชมุ ชนเปนกิจกรรมหนึง่ ที่สนับสนุนใหผูเรียนได
โอกาสในการชวยเหลือบุคคลอื่นมากขึน้ ตามประเด็น ดังนี้
- การทํากิจกรรมบริการทําใหมีโอกาสชวยเหลือคนมากขึน้ โดยใชความรูในสาขาที่
เรียนมา ซึง่ กอนหนานี้ไมรูวา จะนําความรูไปชวยเหลือพวกเขาไดอยางไร (n=2)
- การทํากิจกรรมบริการชุมชนทําใหเห็นคนทีเ่ ดือดรอนกวาเรา จึงรูสึกอยากชวยเหลือ
เขามากขึน้ แตก็ชวยเทาทีส่ ามารถทําได เพราะทีบ่ านจํากัดเวลาตองกลับบานเร็ว แตถา ทาง
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ทางบานก็จะอนุญาตใหไป ซึง่ ตองเปนงานเรียนเทานั้น (n=1)
- คิดอยากจะชวยเหลือคนอืน่ หรือชุมชนตางๆ แตเปนแคความคิดซึ่งไมไดทําจริง
เพราะสถานการณไมอํานวย ถาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนจะไดเขารวมกิจกรรม (n=4)
- เคยเขารวมกิจกรรมชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมตอนเรียนอยูมัธยม
ปลาย และคิดวาเมื่อโตขึน้ ก็อยากจะทํากิจกรรมแบบนี้อีก การลงพื้นที่ใหบริการชุมชนครั้งนี้ชวย
กระตุนในสิง่ ทีเ่ ราเคยทํามากอน เพราะเมื่อเขามหาวิทยาลัย ตองเรียนหนัก ไมคอยไดมีโอกาส
ชวยเหลือชุมชนตางๆมากเทาไร ถาอาจารยจัดอีก ก็อยากจะรวมทํา (n=1)
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- การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการทําใหรูวาตัวเองเปนคนชอบงานดานนี้ เพราะ
ไดประสบการณที่ดี ไดพบคนมากมาย ไดนําความรูไปใชจริงเพื่อชวยเหลือผูอื่น และไดรับความรู
จากเหตุการณจริง ถาไดทาํ กิจกรรมลักษณะนี้มากๆจะทําใหพฒ
ั นาตนเองไดดีกวานี้ เพราะได
เรียนรูมากกวาในหองเรียน ไมไดเรียนทฤษฎีอยางเดียว (n=2)
สรุปไดวา หลังจากที่ไดทาํ กิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ ผูเรียนมีการรับรูสภาวะ
แวดลอม สังคม ขาวสาร ที่สงผลกระทบตอสังคมของตนเอง โดยเฉพาะสังคมใกลตัว ไดแก บาน
และมหาวิทยาลัย ทําใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวมในการแกไขและพัฒนาสังคมของผูเรียนใหดีขึ้นใน
ระดับหนึง่ ซึ่งผูเรียนสวนใหญรูสึกวาการพัฒนาสังคมเปนหนาทีท่ ี่ตนเองจะตองรับผิดชอบ เพราะวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม และสังคมเปนสวนหนึง่ ในการดํารงชีวติ ประจําวัน ผูเ รียนมีพฤติกรรม
ในการมีความรับผิดชอบชวยเหลือผูอนื่ เชน ทํางานบาน ใหคาํ ปรึกษาเพื่อน รักษาสิ่งแวดลอมของ
สังคม เปนตน ซึ่งผูเรียนสวนใหญจะไดรับการปลูกฝงนิสัยของการมีความรับผิดชอบสาธารณะมา
ตั้งแตเด็ก การเรียนรูเชิงบริการเปนการสรางโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือผูอื่นในลักษณะที่แตกตาง
จากเดิม คือ ผูเรียนไดใชความรูที่ตนเองมีอยูมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวมมากขึ้น
นอกเหนือจากการชวยเหลือดานเงินและสิง่ ของ ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรับผิดชอบ
สาธารณะอยางตอเนื่อง
ตอนที่ 6 การปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
จากการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ผูว ิจัยไดสังเกต ติดตามผล และประเมินผล
จากชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอนเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ใหมีความสมบูรณ โดยนําเสนอผลการปรับปรุง 3 ประเด็น ไดแก (1) ปจจัยนําเขา (2) กระบวนการ
เรียนการสอน และ (3) ผลลัพธ ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขาประกอบดวย หลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูเรียน ผูส อน
สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยมีการปรับปรุงประเด็นของผูเรียน ผูส อน และชุมชน ดังนี้
ผูเรียนตองมีความพรอมทัง้ คุณลักษณะพืน้ ฐานและความรูในการลงพืน้ ที่เพื่อใหบริการ
ชุมชน ทัง้ นี้ ผูเ รียนมีพื้นฐานความเปนอยูท ี่ไมเหมือนกัน การทํากิจกรรมในสถานทีท่ ี่ไมคุนเคยทําให
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ผูเรียนรูสึกไมอยากทํากิจกรรมบริการ
ผูสอนจึงตองใหคาํ แนะนําอยางใกลชิดเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกอบอุนใจการในลงพืน้ ที่ อีกทัง้ ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาที่ไมเหมือนกันจึงทําให
ผูเรียนมีพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทั้งดานการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ดังนั้น การจัด
กลุมผูเรียนเพือ่ ทํากิจกรรมบริการจึงตองกระจายผูเรียน เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีความรูเกี่ยวกับการ
ประกันภัยครบทุกดาน ซึง่ ผูเรียนจะไดแลกเปลี่ยนความรูและการแสดงความคิดเห็นภายในกลุม
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผูสอนตองคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมบริการที่สัมพันธกับ
เนื้อหาวิชา ซึ่งการเรียนรูเชิงบริการครั้งนี้เปนการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการ
ประกันภัย ดังนัน้ ผูสอนจึงตองเตรียมชุมชนที่มีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสมเพื่อใหสมาชิกของชุมชนมี
สวนรวมทํากิจกรรมบริการของผูเรียนอยางเต็มที่ เชน ความตองการดานการประกันภัย เปนตน อีก
ทั้ง ผูสอนตองพิจารณาชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการลงพื้นที่ใหบริการของผูเรียน เชน
ระยะเวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย เปนตน
2. กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการประกอบดวย การเตรียมการ
การดําเนินการ การไตรตรอง การประเมินผล และการเผยแพรผลงาน มีการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน ดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการที่สอดคลองกับการปฏิบัติตามแผนและสภาพที่เปนจริง
กระบวนการ
การปฏิบัติตามแผน
สภาพที่เปนจริง
1. การเตรียมการ ผูสอน -ศึกษาหลักสูตร และเลือกรายวิชาเพื่อออกแบบ -หลักสูตรการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
เนื้อหา จัดทําแผนการเรียนการสอน และเตรียม พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมซึ่ง
สิ่งสนับสนุนตางๆ
เปนหลักสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ
ผูสอนเลือกวิชาการตลาดประกันภัย ซึ่งผูเรียน
สามารถเรียนรูเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติจริง
และพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบ
สาธารณะผานการใหบริการความรูดานการ
จัดการความเสี่ยงและการประกันภัยแกชุมชน
-ประสานงานกับศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
-ผูสอนสํารวจชุมชนรวมกับอาจารยของศูนยการ
เรียนรูเชิงบริการเพื่อคัดเลือกชุมชนสําหรับการ
ทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
ผูเรียน -สํารวจพื้นที่ชุมชนและวิเคราะหสภาพ/ปญหา/ -สํารวจพื้นที่ชุมชนโดยใชความรูที่เรียนมาเปน
ความตองการเพื่อกําหนดกิจกรรมบริการที่
พื้นฐานในการวิเคราะหความเสี่ยงภัยและหา
เหมาะสม โดยทบทวนเนื้อหาวิชาเพื่อเตรียม
วิธีการจัดการความเสี่ยงภัยมาใหบริการชุมชน
กิจกรรมบริการใหมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุง
-รายวิชาที่เหมาะกับการเรียนรูเชิงบริการตอง
เปนรายวิชาที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงได ซึ่งตอง
ไมใชรายวิชาที่เนนหลักการ ทฤษฎี หรือการ
คํานวณเทานั้น

-การสรางความสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง
จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
ดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
-การเตรียมความพรอมเพื่อลงพื้นที่สํารวจ
ชุมชน เชน การเตรียมคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณ และการทบทวนเนื้อหาวิชาอยาง
ละเอียด จะทําใหเกิดการวิเคราะหชุมชนและ
เตรียมกิจกรรมบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กระบวนการ

การปฏิบัติตามแผน
สภาพที่เปนจริง
สถาบัน -จัดสภาพแวดลอมสถาบันและสรางความสัมพันธ -สนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการโดยจัดตั้งศูนย
การศึกษา กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมการเรียนรู การเรียนรูเชิงบริการ และกําหนดใหผูเรียนทุก
เชิงบริการ
คนตองทํากิจกรรมบริการอยางนอย 1 ครั้ง กอน
จบการศึกษา
ชุมชน -ทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูเชิง
บริการและใหความรวมมือในการสํารวจพื้นที่
ชุมชนของผูเรียน

2. การดําเนินการ

-ไมคอยเขาใจการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิง
บริการ เพราะคิดวาผูเรียนจะมาขายกรมธรรม
ประกันภัย สมาชิกชุมชนบางสวนจึงใหความ
รวมมือไมเต็มที่
ผูสอน -ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและ
-ใหปรึกษาผูเรียนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นขณะ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและชุมชนขณะทํา ทํากิจกรรมบริการ เชน ผูเรียนไมสามารถตอบ
กิจกรรมบริการ
คําถามเกี่ยวกับการประกันภัยใหแกชุมชนได
ผูเรียน -ทํากิจกรรมบริการ รายงานปญหาที่เกิดขึ้นจาก -ปรึกษาผูสอนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การทํากิจกรรมบริการ และรายงานผลการ
การทํากิจกรรมบริการ เชน การตอบคําถาม
บริการตอผูสอนตลอดระยะเวลาของการทํา
เกี่ยวกับการประกันภัยใหแกชุมชน และวิธีการ
กิจกรรมบริการ
เขาถึงชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
ชุมชน -ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมบริการของ -สมาชิกบางสวนใหความรวมมือในการทํา
ผูเรียน
กิจกรรมบริการ โดยเฉพาะเด็กๆในชุมชน
สาเหตุของการไมใหความรวมมือที่สําคัญคือ
การใชเวลาในการทําภารกิจประจําวัน

การปรับปรุง
-การสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนโดยใช
การเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาที่มีหนวยกิต
ของแตละสาขาวิชาอยางชัดเจน จะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากประสบการณและการมีความ
รับผิดชอบสาธารณะมากขึ้น
-ผูนําชุมชนทําการประชาสัมพันธกิจกรรม
บริการใหสมาชิกชุมชนรับรูเบื้องตนกอนที่
ผูเรียนจะลงพื้นที่สํารวจชุมชน จะทําใหไดรับ
ความรวมมือจากสมาชิกชุมชนมากขึ้น
-การสังเกตการปฏิบัติงานของผูเรียนอยาง
ใกลชิดทําใหผูเรียนและชุมชนไดรับประโยชน
จากการทํากิจกรรมบริการมากขึ้น
-การเตรียมความพรอมเพื่อทํากิจกรรมบริการ
และการทํางานเปนทีมทําใหผูเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-สมาชิกชุมชนทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการและใชเวลามารวมทํา
กิจกรรม จะทําใหตนไดรับประโยชนจากการ
บริการของผูเรียนมากขึ้น

กระบวนการ
การปฏิบัติตามแผน
3. การไตรตรอง
ผูสอน -เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณ
บริการและเนื้อหาวิชา และแสดงถึงความ
รับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น

4. การประเมินผล

สภาพที่เปนจริง
การปรับปรุง
-อธิบายความสัมพันธระหวางประสบการณ
-การทํากิจกรรมไตรตรองหลังจากที่ผูเรียนไดรับ
บริการและเนื้อหาวิชา และแสดงใหเห็นถึง
ประสบการณในแตละครั้ง จะทําใหผูเรียนเขาใจ
ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ กิจกรรมบริการ เนื้อหาวิชา และความรับผิดชอบ
สาธารณะมากขึ้น
ผูเรียน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ -การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บริการเพื่อเชื่อมโยงใหเขากับเนื้อหาวิชาและ
บริการ โดยแสดงความสัมพันธของกิจกรรม
ประสบการณบริการตองดําเนินการหลังจากที่
ความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น
บริการกับเนื้อหาวิชา และแสดงความรูสึกที่
ผูเรียนไดรับประสบการณในแตละครั้ง เพื่อใหได
เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมบริการ
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกที่
เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น
ผูสอน -ประเมินผูเรียนดานความรูและพฤติกรรม กอน -ประเมินผูเรียนดานความรูและพฤติกรรม กอน -การสังเกตการปฏิบัติงานอยางใกลชิดจะทําให
ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมบริการ
ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมบริการ
ผูสอนประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ไดอยางถูกตอง
ผูเรียน -ประเมินตนเองและเพื่อนรวมกลุมระหวางการ -ประเมินตนเองและเพื่อนรวมกลุมระหวางการ -การนําเสนอภาพรวมของกิจกรรมหลังเสร็จสิ้น
ทํากิจกรรมบริการ และประเมินโครงการการ
ทํากิจกรรมบริการ และประเมินโครงการการ
โครงการของผูเรียนแตละกลุมตองแสดงใหเห็น
เรียนรูเชิงบริการของเพื่อนรวมชั้นหลังเสร็จสิ้น เรียนรูเชิงบริการของเพื่อนรวมชั้นหลังเสร็จสิ้น กิจกรรมบริการทั้งหมดอยางชัดเจนเพื่อใหเพื่อน
การทํากิจกรรมบริการ
การทํากิจกรรมบริการ
รวมชั้นประเมินโครงการไดอยางถูกตอง
ชุมชน -ประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการของ
-ตัวแทนของสมาชิกชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน
-ตัวแทนของสมาชิกชุมชนที่จะรวมประเมิน
ผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการ
และผูเขารวมทํากิจกรรมบริการบางสวนรวม
โครงการการเรียนรูเชิงบริการตองเขารวมทํา
ประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการของ
กิจกรรมตลอดระยะเวลาของการบริการ จึงจะ
ผูเรียน
ประเมินโครงการไดอยางถูกตอง

กระบวนการ
การปฏิบัติตามแผน
5. การเผยแพร
ผูสอน -จัดใหมีการนําเสนอผลงานของโครงการการ
ผลงาน
เรียนรูเชิงบริการในชั้นเรียน เสนอแนะการทํา
กิจกรรมบริการครั้งตอไป และประชาสัมพันธ
โครงการการเรียนรูเชิงบริการใหแกบุคคลภายนอก

สภาพที่เปนจริง
-จัดใหผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานในชั้น
เรียนและเสนอแนะการทํากิจกรรมบริการใน
ครั้งตอไป
-นําขอมูลใหฝายประชาสัมพันธเพื่อจัดพิมพลง
ในวารสารของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเนื้อที่จํากัด จึง
ไมสามารถลงรายละเอียดทั้งหมดได
-มอบหมายใหผูเรียนจัดบอรดประชาสัมพันธ
นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ผูเรียน -นําเสนอผลงานของโครงการการเรียนรูเชิง
-นําเสนอผลงานของโครงการบริการในชั้นเรียน
บริการในชั้นเรียน เสนอแนะการทํากิจกรรม
และเสนอแนะกิจกรรมบริการครั้งตอไป
บริการครั้งตอไป และประชาสัมพันธโครงการ
-จัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู
การเรียนรูเชิงบริการใหแกบุคคลภายนอก
เชิงบริการ
ชุมชน -รวมฟงการเสนอผลงาน เสนอแนะการทํา
-ตัวแทนสมาชิกชุมชนรวมฟงการเสนอผลงาน
กิจกรรมบริการ และประชาสัมพันธโครงการการ และเสนอแนะการทํากิจกรรมบริการครั้งตอไป
เรียนรูเชิงบริการ
-สมาชิกชุมชนไมมีการเผยแพรผลงานของ
โครงการการเรียนรูเชิงบริการในพื้นที่ชุมชน

การปรับปรุง
-การประชาสัมพันธในวารสารของมหาวิทยาลัย
ตองลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู
เชิงบริการ เพื่อใหสมาชิกของมหาวิทยาลัย
เขาใจกิจกรรมบริการและเสริมแรงกระตุนให
เกิดการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาอื่นมากขึ้น

-ทุกคนตองมีสวนรวมในการเสนอแนะกิจกรรม
บริการ ซึ่งจะชวยใหการจัดกิจกรรมบริการครั้ง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-ผูเรียนควรจัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับ
โครงการการเรียนรูเชิงบริการในพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธใหแกสมาชิกชุมชน
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3. ผลลัพธ
ผลลัพธของการใชระบบการเรียนรูเ ชิงบริการประกอบดวย ผลลัพธทเี่ กิดกับผูสอน ผูเ รียน
สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยมีการปรับปรุงและไมปรับปรุงตามประเด็น ดังนี้
ผูสอนไดพัฒนาวิธกี ารสอนโดยบูรณาการหลักสูตรกับการบริการชุมชน และเพิ่มโอกาส
ในการทํางานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไมมีประเด็นที่
ตองปรับปรุง
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และเขาใจเนื้อหาวิชาจากการลงมือปฏิบัติจริง
โดยนําความรูทางวิชาชีพมาทํากิจกรรมบริการชุมชน ทําใหผูเรียนเกิดความรู ความชํานาญ และ
การเตรียมพรอมในการประกอบวิชาชีพ อีกทัง้ ผูเ รียนไดเรียนรูท ักษะในการดํารงชีวิตผานการมี
ปฏิสัมพันธรว มกับผูอื่น และเกิดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะผานการใหบริการชุมชน ซึง่ ตรง
ตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว จึงไมมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
สถาบันการศึกษามีสว นรวมในการรับผิดชอบชวยเหลือสังคมผานการสนับสนุนการทํา
กิจกรรมบริการของผูเรียน จึงทําใหเกิดภาพพจนที่ดีของสถาบัน และพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ผูสอน ผูเรียน สถาบัน และชุมชน ซึง่ ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไมมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
ชุมชนไดรับการชวยเหลือจากผูเรียนโดยไดรับความรูเกีย่ วกับการจัดการความเสี่ยง
และการประกันภัยซึ่งตรงกับปญหาของชุมชน เนื่องจากสมาชิกของชุมชนบางสวนใหความสําคัญ
ตอการทําภารกิจประจําวันมากกวาการเขารวมทํากิจกรรมบริการ จึงทําใหสมาชิกสวนนั้นไมไดรับ
ประโยชนจากกิจกรรมอยางเต็มที่ ผูเรียนควรปรับปรุงลักษณะของกิจกรรมที่สามารถเขาถึงชุมชน
ไดทั้งหมด

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ควรไดรับการปลูกฝงสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
2. วิเคราะหการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
3. พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
การดําเนินการวิจยั
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการ
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบสาธารณะ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จิตสํานึก การเรียนรูเชิงบริการ และการศึกษาเพื่อพัฒนา
นิสัย จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นเนื้อหาเพือ่ กําหนดเปนองคประกอบของการเรียน
การสอน และสรางเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. สรางเครื่องมือเพื่อใชเก็บขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ไดแก
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1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทีน่ ักศึกษา
บริหารธุรกิจควรไดรับการปลูกฝง สําหรับผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ) โดยสอบถามระดับความคิดเห็นและการดําเนินการ/การปลูกฝงใหแกผูเรียนเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม 10 ประเด็น ไดแก สิ่งแวดลอม แรงงาน สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมกับชุมชน
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ การตลาด การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ สุขอนามัย
การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนาํ และการบรรเทาสาธารณภัย ลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 50 ขอ
1.2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะ สําหรับอาจารยทปี่ รึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกของ SIFE (Thailand) โดย
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยผูท รงคุณวุฒิจาํ นวน
5 ทาน และปรับปรุงแกไข
3. ดํา เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล แบบสอบถามจากผู ดํา เนิ น การทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ มี
ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการดี 100 บริษัทแรก ตามโครงการ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2005 จํานวน 100 คน โดยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
จํานวน 90 ฉบับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 และอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 54 คน โดยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ จํานวน
47 ฉบับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 และขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาที่เปนสมาชิกของ SIFE (Thailand) จํานวน 6 คน โดยตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดาน
เนื้อหาจากผูท รงคุณวุฒิทมี่ ปี ระสบการณจัดการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(บธ.บ) จํานวน 1 คน และนํามาวิเคราะหสรุปผลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
1. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนรูเชิงบริการ ในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการรับประสบการณ
ตรงจากศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
2. เลือกรายวิชาที่จะนํามาเปนตนแบบในการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการ โดย
กําหนดเกณฑการเลือก คือ เปนรายวิชาของชั้นปที่ 3 โดยผูเรียนผานการเรียนวิชาเฉพาะของสาขา
การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยอยางนอย 4 วิชา เพื่อเปนพื้นฐานความรูในการบริการชุมชน
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3. สรางระบบการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาที่กาํ หนด ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ และโครงสรางของระบบการเรียนการสอน โดยใชวิธีการเชิงระบบมีองคประกอบหลัก
4 ประการ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการสอน ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ
4. จัดทําประมวลรายวิชา แผนการเรียนการสอนเชิงบริการ และเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อเปนตัวอยางในการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
5. สรางชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย
5.1 แบบบันทึกการทํากิจกรรมบริการ สําหรับผูเรียนเพื่อบันทึกขอมูลเกีย่ วกับ
การทํา กิ จ กรรมในแต ล ะครั้ ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค กิ จ กรรมที่ ทาํ และผลที่ ไ ด รั บ จาก
การทํา กิจกรรม โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.2 แบบวิเคราะหชุมชน สําหรับผูเรียนเพื่อบันทึกขอมูลเกีย่ วกับชุมชนทีส่ ํารวจ
และวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชน รวมถึงการบริการที่ผเู รียนสามารถจัดหาใหชมุ ชนได
โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.3 แบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูเรียน
เพื่อวิเคราะหความรูและทักษะที่ไดรับจากการทํากิจกรรม ปญหาและวิธีการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ทัศนคติทมี่ ีตอชุมชนและเพื่อนในกลุม ขณะทํากิจกรรม และความตั้งใจในการปฏิบตั ิตอตนเองและ
ผูอื่นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมบริการ เปนลักษณะคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ โดยการใหคะแนน
รูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.4 แบบคําถามการทํากิจกรรมไตรตรอง สําหรับผูสอนเพื่อใชเปนแนวทางใน
การถามคําถามเพื่อตรวจสอบทัศนคติ ความเชื่อ และความเขาใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิด
การคิด วิเคราะห และสังเคราะหประสบการณบริการที่สมั พันธกับเนือ้ หาวิชา และสรางความตระหนัก
ใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบสาธารณะ เปนลักษณะคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ
5.5 แบบประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
สําหรับผูสอนเพื่อประเมินผูเรียนดานการแสดงความคิดเห็น ความกระตือรือรน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ความกลาแสดงออก และการเปนผูฟงที่ดี จํานวน 5 ขอ โดยใหคะแนนตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.6 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในโครงการการเรียนรู
เชิงบริการสําหรับผูสอน ผูเรียน และเพื่อนในกลุม เพื่อประเมินพฤติกรรมของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
บริการครอบคลุมประเด็นดานการทํางาน ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม จํานวน 15 ขอ โดย
ใหคะแนนตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.7 แบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูสอน ผูเรียน เพือ่ นรวม
ชั้นเรียน และชุมชน เพื่อประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ ครอบคลุม

147
ลักษณะของกิจกรรมบริการและผลที่เกิดขึน้ จากการบริการ จํานวน 10 ขอ โดยการใหคะแนน
รูบริคส (Scoring rubrics) ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.8 แบบประเมินแฟมสะสมงาน สําหรับผูสอนเพื่อประเมินชิน้ งานทั้งหมดที่มีอยู
ของผูเรียนจากการเรียนรูเชิงบริการ จํานวน 10 ขอ โดยการใหคะแนนรูบริคส (Scoring rubrics)
ตามระดับคาการประเมิน 1-5
5.9 แบบประเมินผลการทดลองการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ที่พัฒนาขึ้น สําหรับผูเรียนกลุมทดลอง เพื่อนํามาประเมินผูเรียนกอนและหลังทําการทดลอง
แบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และ
ประสบการณการเรียนรูเชิงบริการ
ตอนที่ 2 พฤติก รรมการเรี ย นรู โดยพัฒ นาจากผลลัพ ธข องการเรีย นรู
เชิง บริ ก าร 4 ประเด็น ไดแก ความรับผิดชอบสาธารณะ 16 ขอ ทักษะทางวิชาการ 8 ขอ ทักษะทาง
วิชาชีพ 8 ขอ และทักษะในการดํารงชีวิต 8 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) รวมจํานวน 40 ขอ
5.10 ตารางบันทึกคะแนนการเรียนรูเชิงบริการ วิชา การตลาดประกันภัย สําหรับ
ผูสอนเพื่อบันทึกคะแนนทั้งหมดของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนเชิงบริการ
5.11 แบบสัมภาษณผูเรียนในการติดตามผลพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบ
สาธารณะหลังเสร็จสิ้นการเรียนรูเชิงบริการ สําหรับผูส อนเพื่อใชในการติดตามผลพฤติกรรมของ
ผูเรียนหลังการทดลอง ซึง่ ครอบคลุมประเด็นของความรับผิดชอบสาธารณะ 4 ดาน ไดแก การรับรู
การมีสว นรวม ความรับผิดชอบ และการเกิดพฤติกรรม โดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง ลักษณะเปน
แบบคําถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ
6. ตรวจสอบคุณภาพของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะและชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน มีขั้นตอน ดังนี้
6.1 นําระบบการเรียนรูเชิงบริการและชุดการประเมินผลที่ผูวิจยั สรางขึน้ โดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธใหผทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาในแตละขอคําถาม เพื่อพิจารณาตามแบบประเมินดัชนีความ
สอดคลองของผูทรงคุณวุฒิ โดยถือเกณฑความสอดคลองตั้งแตรอยละ 80 ขึน้ ไป
6.2 นําแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการกอนและหลังทําการทดลอง
ที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษา
ชั้นปท่ี 3 วิชาหลักการตลาดซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห
คาความเที่ยง โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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ขั้นตอนที่ 4 ทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการหลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะ โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุม-สอบกอน-สอบหลัง (One Group
Pre-Post test Design) กับนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน โดยมีระยะเวลาใน
การทดลอง 15 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเปน 45 ชัว่ โมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบผูเรียนกอนการทดลองโดยใชแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการ
2. ดําเนินการใชระบบการเรียนรูที่พัฒนาขึน้ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของ
สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
3. ดําเนินการสอนโดยใชชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอนเพื่อประเมินผลที่
เกิดจากการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมบริการของผูเรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนรูเชิงบริการ
4. เมื่อดําเนินการสอนจนจบภาคการศึกษา ทดสอบผูเรียนหลังการทดลองโดยใช
แบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการ
5. นําผลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหและสรุปผล
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลังเสร็จสิ้น
การทดลองใชระบบเรียนรูเชิงบริการ จากผูเรียนที่เปนกรณีศึกษาโดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured Interview) หลังเสร็จสิ้นการเรียนรูเชิงบริการแลว 2 เดือน เพื่อศึกษาวาผูเรียนมี
การพัฒนาดานความรับผิดชอบสาธารณะอยางไร ซึ่งคัดเลือกผูเรียนที่เปนกรณีศกึ ษาแบบจําเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุม ตัวอยางที่ผา นการทดลองดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการที่
พัฒนาขึน้ จํานวน 10 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของจํานวนตัวอยางที่ใชในการทดลองทัง้ หมด
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต โดยสังเกตและประเมินผลการใชระบบ
การเรียนรูเชิงบริการและนําขอมูลมาปรับปรุงระบบใหมีความสมบูรณ โดยพิจารณาประเด็น ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา โดยพิจารณาหลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน
สถาบันการศึกษา และชุมชน วามีองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรูเชิงบริการหรือไม อยางไร
2. กระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณากระบวนการเรียนการสอนที่ไดทดลองปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับหลักการและวิธีการที่กําหนดไวในแบบแผนหรือไม และควรมีการปรับปรุงอยางไร
3. ผลลัพธ โดยพิจารณาผลลัพธของการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการที่เกิดขึ้นกับ
ผูสอน ผูเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน วาตรงตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวหรือไม และ
วิเคราะหหาสาเหตุหากผลลัพธไมตรงตามที่กําหนดไว
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดดังนี้
1. การวิเคราะหความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ควรไดรับการปลูกฝง
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจควรไดรับ
การปลูกฝงจากการตอบแบบสอบถามของผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ) สรุปผลการทดลองได 2 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 ผลการวิเ คราะหข อมูล พื้ น ฐานของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ย วกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ไดแก ผูดําเนินการ
ทางธุรกิจและอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ซึ่งผูดําเนินการทางธุรกิจมีจํานวน 90 คน
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 53.3 มีอายุระหวาง 40-49 ป มากที่สุดรอยละ 41.1 มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทมากที่สุดรอยละ 51.1 ทํางานอยูในสถานประกอบการธุรกิจการเงินมากทีส่ ุดรอยละ 24.4
และมีประสบการณทํางานระหวาง 16-20 ปมากที่สุดรอยละ 30.0 และอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ) มีจาํ นวน 47 คน จํานวน 47 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 51.1 มีอายุระหวาง
30-39 ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.6 มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโทมากที่สุดจํานวนคิดเปนรอยละ
78.7 สอนสาขาการจัดการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 31.9 และมีประสบการณสอนระหวาง 6-10 ป
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.3
ส ว นที่ 2 ผลการวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บประเด็ น ความรั บผิ ดชอบตอสั ง คม
ขององคกรธุรกิจ
จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของ
ผูดําเนินการทางธุรกิจ จํานวน 90 คน พบวา ผูดําเนินการทางธุรกิจมีระดับการดําเนินการของ
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจต่ํากวาระดับความเห็นดวยทั้ง 10 ประเด็น ไดแก
สิ่งแวดลอม ( x =-0.88) แรงงาน ( x =-0.23) สิทธิมนุษยชน ( x =-0.37) การมีสวนรวมกับชุมชน ( x =-0.71)
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ( x =-0.45) การตลาด ( x =-0.48) การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
( x =-0.62) สุขอนามัย ( x =-0.59) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา ( x =-0.72) และการบรรเทา
สาธารณภัย ( x =-0.77) โดยมีคาความแตกตางระหวางความเห็นดวยและการดําเนินการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูดําเนินการทางธุรกิจควรมีการปรับปรุงการ
ดําเนินการใหตรงกับระดับความเห็นดวย ทั้งนี้ ผูดาํ เนินการทางธุรกิจใหเหตุผลวา ประเด็น
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ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจบางดานอยูนอกเหนือความสามารถที่จะดําเนินการได
เชน การขาดความรูเกีย่ วกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม การขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
การขาดสิ่งอํานวยความสะดวก การใชเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากร การยืดหยุนของกฎระเบียบไม
เพียงพอ ลักษณะงานไมเอื้ออํานวย พนักงานขาดความสนใจในการดําเนินการและมีพื้นฐานที่
แตกตางกัน และรัฐบาลมีความพรอมในการดําเนินการมากกวา
จากการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จํานวน 47 คน พบวาอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มีระดับการปลูกฝงประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใหแกผูเรียนต่าํ กวาระดับ
ความเห็นดวย โดยมีคาความแตกตางระหวางความเห็นดวยและการปลูกฝงใหแกผูเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 5 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม ( x =-0.27) สิทธิมนุษยชน ( x =-0.41)
การมีสวนรวมกับชุมชน ( x =-0.31) สุขอนามัย ( x =-0.33) และการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา
( x =-0.32) และมีคาความแตกตางระหวางความเห็นดวยและการปลูกฝงใหแกผูเรียนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ รวม 5 ดาน ไดแก แรงงาน ( x =-0.04) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ( x =-0.03)
การตลาด ( x =-0.37) การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ( x =-0.18) และการบรรเทา
สาธารณภัย ( x =-0.20) ซึ่งแสดงใหเห็นวาอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ควรมี
การปรับปรุงการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใหแกผูเรียนใหตรงกับระดับ
ความเห็นดวย ทั้งนี้ อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ใหเหตุผลวา ประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจบางดานอยูนอกเหนือขอบขายที่จะปลูกฝงใหแกผูเรียนเพราะมีขอจํากัด
ดานระยะเวลาของการเรียนการสอนและความแตกตางของเนื้อหาในแตละวิชา จึงทําใหไมสามารถ
ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใหครอบคลุมไดทุกประเด็น
จากการเปรียบเทียบความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ระหวางผูดาํ เนินการทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) พบวา คาเฉลี่ยของ
ระดับความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจ
เทากับอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) เพียงดานเดียว ไดแก สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยของ
ระดับความเห็นดวยกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจ
สูงกวาของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 3 ดาน ไดแก แรงงาน การพัฒนาองคกร
และเศรษฐกิจ และการบรรเทาสาธารณภัย และคาเฉลี่ยของระดับความเห็นดวยกับประเด็น
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจต่ํากวาของอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 6 ดาน ไดแก สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมกับชุมชน มาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจ การตลาด สุขอนามัย และการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการเปรียบเทียบการดําเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ระหวางผูดําเนินการทางธุรกิจและอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) พบวา คาเฉลี่ยของ
ระดับการดําเนินการที่เกีย่ วกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของผูดําเนินการทางธุรกิจ
ต่ํากวาของอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) ทั้ง 10 ดาน ไดแก สิง่ แวดลอม แรงงาน สิทธิ
มนุษยชน การมีสวนรวมกับชุมชน มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ การตลาด การพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ
สุขอนามัย และการบรรเทาสาธารณภัย โดยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะหการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ นําสรุปผล 2 ประเด็น ไดแก (1) การเรียนรูเชิงบริการ
และ (2) แนวทางการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะผานการจัดการเรียนรูเชิงบริการ ดังนี้
2.1 การเรียนรูเชิงบริการ
การเรียนรูเชิงบริการ หมายถึง การเรียนรูโดยทํากิจกรรมบริการสังคมซึ่งผูเรียนนํา
ความรูที่เรียนมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกสังคมเพื่อพัฒนาวิถีชวี ิตหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงโดยผานกระบวนการชุมชน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนและการบริการชุมชนเขาดวยกัน ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการบริการขณะที่ชุมชนเกิด
การเรียนรูจากสิ่งที่ผูเรียนมอบให ซึง่ นับเปนการบริการเพื่อการเรียนรูแ ละการเรียนรูเ พื่อการบริการ
การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธีการที่ทาํ ใหผูเรียนไดรับประโยชนจากลงมือปฏิบัติจริง
ทําใหเขาใจสภาวการณแหงความเปนจริงและปรับตัวใหเขากับสังคมไดดีขึ้น รวมถึงเปดโลกทัศน
โดยมีมุมมองที่กวางขึ้นและมองปญหาไดรอบคอบกวาการเรียนรูในหองเรียน ผูเรียนเกิดความคิด
รวบยอดเพราะตองวางแผนและประมวลเนื้อหาวิชาทีเ่ รียนมาทัง้ หมดใหเปนเรื่องงายเพื่ออธิบายให
ชุมชนเขาใจและสามารถปฏิบัติใชไดจริง นอกจากนี้ ผูสอนไดวธิ กี ารสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถทดสอบทฤษฎีและความรูทมี่ ีอยูในตําราทั้งภายในและตางประเทศวาสามารถปฏิบัติไดจริง
และเหมาะสมกับชุมชนหรือการดําเนินธุรกิจในสภาวะปจจุบันหรือไมและควรมีการปรับปรุงเพียงใด
ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชนผานการขยายความรูท างวิชาการ
สถาบันการศึกษาหลายแหงนําการเรียนรูเชิงบริการมาเปนสวนหนึ่งของการทํา
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาและกิจกรรมในวิชาจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ มีหนวยกิตและไมมีหนวยกิตวิชา โดย
ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมและจัดสรรเวลาเพือ่ ทํากิจกรรมนอกหองเรียนเอง ลักษณะของกิจกรรมเปน
โครงการระยะสั้น เชน 1 วัน หรือ 7 วัน และโครงการระยะยาวที่ทาํ อยางตอเนื่อง 6-8 เดือน ซึง่
ผูเรียนอาจลงมือปฏิบัตเิ ปนชวงๆ บางโครงการอาจเปนโครงการที่สืบสานมาจากรุนพี่สูรุนนอง
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จากการสัมภาษณพบวา สถาบันการศึกษาจํานวนนอยนําการเรียนรูเชิงบริการมา
เปนวิธีหนึ่งของการเรียนการสอนที่ใชระยะเวลาเต็มภาคการศึกษาในรายวิชาที่มีหนวยกิตและไมใช
วิชาจริยธรรมธุรกิจ ดังนัน้ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเชิงบริการที่ไดจากการสัมภาษณ จึงสรุปใน
ลักษณะของการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่ไมมีหนวยกิตวิชาหรือกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของวิชา
จริยธรรมธุรกิจ โดยมีขนั้ ตอนของการจัดการเรียนรูเชิงบริการ ดังนี้
1. ผูสอนปฐมนิเทศผูเรียนกอนทํากิจกรรมบริการ
2. ผูสอนเตรียมชุมชนและโครงการบริการไวลวงหนา
3. ผูเรียนเลือกลักษณะกิจกรรมที่ตนเองชอบ
4. ผูเรียนจัดกลุมเพื่อทํากิจกรรมโดยจํานวนสมาชิกขึน้ อยูกบั ลักษณะของโครงการ
5. ผูเรียนสํารวจพื้นที่ชุมชนเพือ่ เตรียมกิจกรรม
6. ผูเรียนวางแผนการทํากิจกรรมที่ครอบคลุมแผนการทํางาน ทีมงาน ระยะเวลา
งบประมาณ และวิธีการถายทอดความรู
7. ผูสอนชี้แนะและใหคําปรึกษาระหวางการทํากิจกรรม
8. ผูสอนจัดกิจกรรมไตรตรองเพื่อใหตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
9. ผูสอนประเมินผลทั้งคุณภาพและปริมาณที่เนนกระบวนการทํางานและการเรียนรู
10. ผูสอนประเมินผลตลอดระยะเวลาของการสอนจากการสนทนา การนําเสนอภาพ
วีดิโอ และการเขียนรายงาน
ตัวอยางของโครงการการเรียนรูเชิงบริการ ไดแก การเพิม่ พูนความรูเ พือ่ การประกอบ
อาชีพใหแกชมุ ชน เชน การสอนออกแบบเสื้อผา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ E-Commerce
การนําความรูดานการตลาดมาพัฒนาสินคา OTOP เชน การบรรจุผลิตภัณฑ การกําหนดราคา
ชองทางการขาย และวิธีการขาย การสอนชุมชนใหรูจกั การบริหารการเงิน เชน การทําบัญชีรายรับ
รายจาย และการอดออม การชวยผูประกอบการรายยอย เชน ผูคา โดยใชรถเข็นพัฒนารูปลักษณ
ของอุปกรณการซื้อขาย และการสอนภาษาอังกฤษใหแกเด็กในชุมชนหรือเจาหนาที่ในองคกร เปนตน
นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรูเชิงบริการ ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตองบูรณาการความรูห ลายดานเพือ่ ใหการบริการมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การเรียนรูเชิงบริการไมสามารถบูรณาการไดกับทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เนนการคํานวณ
2. การถายทอดความรูของผูเรียนสูชุมชนตองสมบูรณ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลเสีย
ตอผูรับบริการ โดยโครงการบริการตองทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและตรงความตองการของชุมชน
3. ลักษณะของชุมชนตองชัดเจน เพราะการบริการชุมชนระดับรากหญาแสดงถึง
ความชวยเหลืออยางแทจริง แตการบริการชุมชนที่มีศักยภาพอาจแฝงดวยผลประโยชนทางธุรกิจ
4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนกิจกรรม เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
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2.2 แนวทางการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะผานการจัดการเรียนรูเชิงบริการ
การปลูกฝงจิตสํานึกเชิงจริยธรรมเปนจุดมุงหมายหนึ่งของการเรียนรูเชิงบริการ
โดยใหผูเรียนเกิดความตระหนักและรับผิดชอบตอสังคมจากการใหบริการ การเรียนรูเชิงการบริการ
ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดลงพืน้ ที่จริงในชุมชน เห็นมุมมองของชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในสังคม และเห็น
ปญหาที่เกิดขึน้ ในแตละดาน ทําใหรับรูวา ยังมีสังคมบางกลุม ที่ตองการความชวยเหลือ ผูเรียนเกิด
ความตระหนักและรูสึกอยากจะชวยเหลือผูอ ื่นและทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม การเรียนรูเชิงบริการ
เปนการเรียนรูร ะหวางกลุมผูเรียนผานทางการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหผูเรียนเห็นความแตกตางดาน
วัฒนธรรม ผูเรียนแตละคนจึงตองพยายามปรับตัวเขาหากันและหาหนทางที่จะชวยเหลือกันเพื่อ
ทํางานของกลุม ใหสาํ เร็จ ดังนัน้ การเรียนรูรวมกันผานการเรียนรูเ ชิงบริการจึงกอใหเกิดจิตสํานึกใน
หนาที่ความรับผิดชอบของการทํากิจกรรม และความเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมซึ่งกัน
3. การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ระบบการเรียนรูเชิงบริการเพือ่ เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตไดพัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีดานหลักสูตรบริหารธุรกิจ การเรียนรู
เชิงบริการ ความรับผิดชอบสาธารณะ จิตสํานึก และการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย ตามหลักการ
และโครงสรางของระบบการเรียนการสอน โดยนํามากําหนดเปนองคประกอบตางๆ และจัดเรียง
อยางเปนระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ระบบการเรียนรูเชิงบริการมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขา ประกอบดวย หลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูส อน ผูเรียน
สถาบัน และชุมชน สรุปไดดังนี้
3.1.1 หลักการ
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนประสบการณ โดยบูรณาการการเรียนรู
ในชั้นเรียนเขากับการบริการชุมชนเพื่อใหผเู รียนนําความรูและทฤษฎีมาประยุกตใชโดยลงมือปฏิบตั ิ
จริงผานการมีสวนรวมกับชุมชนบนรากฐานของจริยธรรมวิชาชีพ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการดํารงชีวิต และความรับผิดชอบสาธารณะ
3.1.2 แนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) บนรากฐานของ
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับการเรียนรูเชิงบริการ ความรับผิดชอบสาธารณะ จิตสํานึก และการศึกษา
เพื่อพัฒนาลักษณะ
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3.1.3 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ มีดังนี้
1) เพื่ อส ง เสริม การเรีย นรูท างวิช าการโดยสนั บสนุ น ใหไ ดเ รีย นรู จ าก
ประสบการณจริงและนําความรูทางทฤษฎีสูการปฏิบัติผานการบริการชุมชน
2) เพื่อปลูกฝงความเปนนักธุรกิจที่ดีในการดําเนินธุรกิจบนรากฐานของ
จริยธรรมวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเสริมสรางสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะและประพฤติตน
เปนพลเมืองทีด่ ีของชาติ
3.1.4 ผูสอน
ผูสอนมีบทบาทเปนผูอาํ นวยความสะดวก โดยวางแผนการจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนใชเปนแนวทางในการสรางความรูดวยตนเอง
3.1.5 ผูเรียน
ผูเรียนผานการเรียนวิชาพื้นฐานในสาขาวิชา เพื่อใหมีความรูทางวิชาชีพ
เพียงพอในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
3.1.6 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาจัดสภาพแวดลอมของสถาบันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
เชิงบริการ เชน นโยบาย หลักสูตร งบประมาณ เปนตน โดยมีศูนยการเรียนรูเชิงบริการทําหนาที่
ประสานงานระหวางผูสอน ผูเรียน และชุมชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.7 ชุมชน
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมบริการอาจเปนกลุม คน หมูบา น สหกรณ หางราน
หรือองคกรธุรกิจ โดยพิจารณาลักษณะชุมชนที่มีปญหาหรือความตองการเปนหลัก
3.2 กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การเตรียมการ การดําเนินการ การไตรตรอง
การประเมินผล และ การเผยแพรผลงาน สรุปไดดังนี้
3.2.1 การเตรียมการ
1) ผูสอนศึกษาปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร กําหนดสาขาวิชา
เลือกรายวิชา วิเคราะหจุดมุงหมายของรายวิชาเพื่อออกแบบเนื้อหาและจัดทําแผนการสอน เตรียม
สิ่งสนับสนุน และประสานงานกับศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
2) ผูเรียนสํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะหสภาพ/ปญหา กําหนดกิจกรรมที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและความตองการของชุมชน และทบทวนเนื้อหาวิชาเพื่อเตรียมกิจกรรมบริการ
3) ชุมชนทําความเขาใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเชิงบริการ
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3.2.2 การดําเนินการ
1) ผูสอนใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการบริการ และ
สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนและชุมชนขณะที่ใหบริการ
2) ผูเรียนทํากิจกรรมบริการชุมชน และรายงานผลการบริการตอผูสอน
3) ชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมบริการ
3.2.3 การไตรตรอง
1) ผูสอนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชา
และความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึน้ และใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ
2) ผูเรียนนําเสนอประสบการณบริการในชัน้ เรียนเปนรายบุคคล และสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณการเรียนรู เนื้อหาวิชา
และความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึน้
3.2.4 การประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรูที่ผูเรียนไดรับ พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน โครงการการเรียนรูเชิงบริการ และความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้นของผูเรียน
2) ผูเรียนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ของตนเองและเพื่อนรวมกลุม ระหวางการทํากิจกรรมบริการ และประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ของตนเองและเพื่อนรวมชัน้ หลังเสร็จสิน้ การทํากิจกรรมบริการ
3) ชุมชนประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม
3.2.5 การเผยแพรผลงาน
1) ผูสอนจัดใหมีการนําเสนอผลงานของโครงการบริการ และติดตอฝาย
ประชาสัมพันธเพื่อแจงกิจกรรมผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซด และจุลสารของสถาบันการศึกษา
2) ผูเ รีย นนํา เสนอผลงานของโครงการบริก าร ผลลั พ ธ ที่เ กิดขึ้น และ
ขอเสนอแนะ และนําผลงานใหฝายที่เกีย่ วของเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมบริการ
3) ชุ ม ชนรว มฟง การนํา เสนอผลงาน เสนอแนะการทํา กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธภาพรวมของโครงการบริการใหแกสมาชิกชุมชน
3.3 ผลลัพธ
ผลลัพธ ประกอบดวย ผลที่ไดรับจากการนําระบบการเรียนการสอนไปใชที่เกิดขึ้นกับ
ผูสอน ผูเรียน ชุมชน และสถาบันการศึกษา สรุปไดดังนี้
3.3.1 ผูสอน
ผูสอนไดพัฒนาวิธกี ารสอนโดยบูรณาการหลักสูตรกับการบริการชุมชน และ
เพิ่มโอกาสการทํางานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการที่สมั พันธกับแนวโนมของสังคมในปจจุบนั
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3.3.2 ผูเรียน
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห เขาใจเนื้อหาวิชา และเกิดพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการดํารงชีวิต และความรับผิดชอบสาธารณะ
3.3.3 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษามีสว นรวมในการชวยเหลือชุมชนผานการทํากิจกรรมบริการ
ของผูเรียน ซึ่งเปนการเพิ่มภาพพจนที่ดีใหแกสถาบัน และเพิ่มความสัมพันธอันดีกบั ชุมชน
3.3.4 ชุมชน
ชุมชนไดรับความชวยเหลือทีต่ รงกับปญหาหรือความตองการและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
4. ผลการทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
จากการทดลองระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต สรุปผลการทดลองได 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ระบบการเรียนรูเชิงบริการนํามาใชจัดการเรียนการสอนในวิชาการตลาดประกันภัย
ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน โดยแบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4-6 คน เพือ่ ทํา
กิ จ กรรมบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การความเสี่ ย งและการประกั น ภั ย ให แ ก ชุ ม ชน ใช ร ะยะเวลา
ในการทดลอง 15 ครั้ง รวม 45 ชั่วโมง สรุปผลการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ 3 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา
ระบบการเรียนรูเชิงบริการใชหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนประสบการณโดย
บูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียนเขากับการบริการชุมชน ซึ่งระบบสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ การเรียนรูเชิงบริการ ความรับผิดชอบสาธารณะ จิตสํานึก และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาลักษณะนิสัย ผูเรียนไดเรียนรูจากการนําความรูทางวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการความเสีย่ ง
และการประกันภัยมาประยุกตใชโดยลงมือปฏิบัติจริงเพือ่ ทํากิจกรรมบริการความรูใหแกชุมชน รวม
4 โครงการ ซึ่งผูเรียนไดพฒ
ั นาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบสาธารณะจากการมีสวนรวมกับ
ชุมชน สงผลใหบรรลุวัตถุประสงคของระบบการเรียนรูเชิงบริการตามทีก่ ําหนดไว
ผูเรียนไดผานการเรียนวิชาที่เกีย่ วกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยอยาง
นอย 4 วิชา จึงมีความรูเพียงพอที่จะทํากิจกรรมบริการชุมชน
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ผูสอนใหคําปรึกษา แนะนํา และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนตลอดระยะเวลาของ
การทํากิจกรรม จึงทําใหผูเรียนเกิดเรียนรูจ ากประสบการณและดําเนินกิจกรรมไดอยางราบรื่น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีศูนยจริยธรรมวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการ
โดยชวยประสานงานกับชุมชนบริเวณใกลเคียง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํากิจกรรม และประชาสัมพันธผลงานการเรียนรูเ ชิงบริการของผูเรียน
ชุมชนนาคภาษิตเปนชุมชนที่ศูนยจริยธรรมวิชาชีพสรางความสัมพันธอันดีอยาง
ตอเนื่อง ผูน ําและสมาชิกของชุมชนจึงใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของผูเรียน อีกทั้ง ชุมชนขาด
ความรูเกีย่ วกับการประกันภัย จึงทําใหกบั สมาชิกของชุมชนสนใจเขารวมทํากิจกรรมบริการในครั้งนี้
อยางไรก็ตาม ชุมชนมีบทบาทตอทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการในภาพรวมนอยมากเนื่องจาก
เนื้อหาที่ใหบริการเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งสมาชิกชุมชนสวนใหญใหความสนใจในระดับหนึ่งเทานั้น
2. กระบวนการเรียนการสอน
2.1 การเตรียมการ
2.1.1 ผูสอน
1) ปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อเตรียมผูเรียนเขาสูก ารทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงบริการของวิชาการตลาดประกันภัยและประเมินผูเ รียนกอนทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
2) ทบทวนเนื้อหาเกีย่ วกับการจัดการความเสีย่ งและการประกันภัย การตลาด
และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
3) ประสานงานกับศูนยจริยธรรมวิชาชีพเพื่อจัดเตรียมชุมชนสําหรับการทํา
กิจกรรมบริการ ทั้งนี้ ผูเ รียนสามารถจัดหาชุมชนตามความตองการเองได
4) ใหคําปรึกษาและติดตามผลขณะที่ผูเรียนเตรียมกิจกรรมบริการ
2.1.2 ผูเรียน
1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนเชิงบริการ และทําแบบ
ประเมินการเรียนรูเชิงบริการกอนเรียน ซึ่งพบวาผูเรียนเห็นดวยกับการทํากิจกรรมบริการนอกชั้นเรียน
2) แบงกลุมออกเปนกลุมละ 3-4 คน เพื่อเสวนาแสดงความคิดเห็น
อภิปราย และวิเคราะหกรณีศึกษาตามประเด็นตางๆของเนื้อหาที่ผูสอนทบทวนให
3) แบงกลุมออกเปน 4 กลุมๆละ 4-6 คน เพื่อคัดเลือกชุมชนและเตรียม
ลักษณะของกิจกรรม ซึ่งผูเรียนเลือกชุมชนที่ผูสอนจัดเตรียมไวเพราะไมสามารถหาชุมชนเองได
4) ลงพืน้ ที่ชมุ ชนเพื่อวิเคราะหปญหาหรือความตองการ ซึ่งผูเรียนพบวา
ชุมชนมีความเสี่ยงดานสุขอนามัยและอุบตั ิเหตุจากการใชรถจักรยานยนตเปนสวนมาก
5) เตรียมกิจกรรมบริการโดยใชความรูดานการตลาด การจัดการความเสี่ยง
และการประกันภัยมาเปนเนื้อหาของกิจกรรม ซึ่งผูเรียนเลือกทําโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับ
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สุขอนามัย การปองกันอุบัติเหตุ การประกันภัยรถยนต และการประกันชีวิต ทั้งนี้ ผูเรียนได
ประสานงานกับกรมการประกันภัยและบริษัทประกันชีวติ เพื่อขอสิ่งสนับสนุนสําหรับการทํากิจกรรม
6) เขียนบันทึกการทํากิจกรรมและบทวิเคราะหที่ไดจากการเรียนรูเชิงบริการ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ และทําแฟมสะสมงาน
2.1.3 ชุมชน
1) ชุมชนทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบริการ ซึ่งผูใหญบา นและหัวหนา
ครูของศูนยเด็กกอนวัยเรียนชวยประชาสัมพันธการทํากิจกรรมบริการใหแกสมาชิก
2) ใหความรวมมือกับผูเรียนขณะลงพื้นที่วิเคราะหชุมชนโดยตอบคําถาม
เกี่ยวกับสภาพ ปญหา และความตองการเพื่อใหผูเรียนเตรียมกิจกรรมบริการที่เหมาะสม
2.2 การดําเนินการ
2.2.1 ผูสอน
1) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมบริการ ซึ่งพบวา ผูเ รียนตองการใช
เต็นท โตะ เกาอี้ และบอรด ผูสอนจึงประสานงานกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ดําเนินการให
2) ติดตามผลการใหบริการขณะลงพืน้ ที่ชุมชนของผูเรียน ซึ่งพบวา ผูเรียน
แตละกลุมมีความตัง้ ใจในการทํากิจกรรมเปนอยางมาก
2.2.2 ผูเรียน
1) ทํากิจกรรมบริการตามโครงการที่ไดเตรียมไว ไดแก โครงการนาคภาษิต
กับชีวติ ที่ดีขนึ้ เปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต โครงการขับขี่สบายใจเมื่อทําประกันภัย
พ.ร.บ. เปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ซึ่ง 2 โครงการนี้ ผูเรียนได
จัดกิจกรรมโดยอานบทความผานเครื่องกระจายเสียงและเลนเกมสตอบปญหา สวนโครงการคุณ
อนันตประกันภัยเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตโดยจัดบอรดความรู แจกแผนพับ
ตามบาน และอานบทความผานเครื่องกระจายเสียง และโครงการปนความรูสูนองๆเปนโครงการทีใ่ ห
ความรูเกีย่ วกับสุขอนามัยและการปองกันอุบัติเหตุเบื้องตนแกเด็กเล็กในศูนยเด็กกอนวัยเรียน ซึ่ง
ผูเรียนแตละกลุมลงพืน้ ที่ 2-3 วัน รวมระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง โดยการทํากิจกรรมในแตละครั้ง
ผูเรียนไดคิด วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการบริการเพื่อเตรียมนําเสนอในชั้นเรียน
2) รายงานปญหาที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นทีท่ าํ กิจกรรมบริการ
ซึง่ พบวา
ผูเรียนไมสามารถเขาถึงพืน้ ที่บางสวนไดเนื่องจากมีสภาพแวดลอมทีไ่ มปลอดภัย และสภาพอากาศ
ไมเอื้ออํานวยจึงทําใหเริ่มและเลิกทํากิจกรรมกอนเวลาที่กําหนด
2.2.3 ชุมชน
1) ใหความรวมมือกับผูเรียนขณะลงพืน้ ที่ใหบริการโดยเขารวมกิจกรรมบริการ
อํานวยความสะดวกในการใชสถานที่ และใชเครื่องกระจายเสียงของชุมชนเพื่อเผยแพรความรู
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2) รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมบริการ ซึ่งพบวา สมาชิกของ
ชุมชนตองการรายละเอียดเกีย่ วกับการประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ซึ่งผูเรียนไม
สามารถตอบคําถามได ผูสอนจึงตองอธิบายใหชมุ ชนแทน
2.3 การไตรตรอง
2.3.1 ผูสอน
1) สนทนากับผูเรียนเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ
และเนื้อหาวิชา ซึง่ พบวา ผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึน้ เมื่อไดใชความรูในการทํากิจกรรมบริการ
2) ตรวจสอบทัศนคติของผูเรียนที่มีตอเพื่อน ชุมชน และกิจกรรมบริการ
และแสดงถึงความสําคัญของความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้นตอชุมชน ซึง่ พบวา ผูเรียนมีการพัฒนา
ปฏิสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนในกลุม และรูสึกอยากชวยเหลือชุมชนโดยใชความรูท ี่ตนเองมีอยู
2.3.2 ผูเรียน
1) นําเสนอความเชื่อมโยงระหวางการทํากิจกรรมบริการและเนื้อหาวิชา
ซึ่งพบวา ผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของการบริการกับทฤษฎีตางๆได
2) ไตรตรองความรับผิดชอบทีม่ ีตอชุมชนระหวางการทํากิจกรรมบริการ ซึ่ง
ผูเรียนแสดงความรูสึกวา ตนมีหนาที่ตองกิจกรรมบริการใหสําเร็จเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนสงู สุด
2.4 การประเมินผล
2.4.1 ผูสอน
ผูสอนประเมินผลการเรียนรูเชิงบริการตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การเขียนบทวิเคราะห การทํากิจกรรมบริการ และการนําเสนองาน
ในชั้นเรียน ซึง่ ผลการเรียนรูเ ชิงบริการของผูเรียนแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบ
สาธารณะ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดํารงชีวิต
2.4.2 ผูเรียน
ผูเรียนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนรวมกลุม ระหวาง
การทํากิจกรรมบริการ และนําเสนองานใหเพื่อนรวมชัน้ เพื่อประเมินผลงานบริการรวมกัน ซึง่ ทําให
ผูเรียนเกิดความตั้งใจในการทํากิจกรรมบริการมากขึน้
2.4.3 ชุมชน
ชุมชนประเมินความสําเร็จของโครงการบริการหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม
บริการของผูเรียนแตละกลุม โดยมีผูนาํ และสมาชิกของชุมชนเปนตัวแทนในการประเมินโครงการ
2.5 การเผยแพรผลงาน
2.5.1 ผูสอน
1) จัดใหผเู รียนนําเสนอภาพรวมของโครงการบริการในชัน้ เรียนและเสนอแนะ
การทํากิจกรรมของผูเรียน
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2) ประเมินผูเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
3) นําสงรูปภาพและรายละเอียดของโครงการบริการใหกับฝายประชาสัมพันธ
เพื่อจัดพิมพลงในจุลสารของมหาวิทยาลัย
2.5.2 ผูเรียน
1) นําเสนอภาพรวมของโครงการบริการในชัน้ เรียนและแสดงความคิดเห็น
2) ทําแบบประเมินการเรียนรูเชิงบริการหลังเรียน
3) จัดบอรดเพื่อประชาสัมพันธโครงการบริการใหแกสมาชิกของมหาวิทยาลัย
2.5.3 ชุมชน
หัวหนาชุมชนไมไดเขารวมฟงการนําเสนอผลงานเนื่องจากติดภารกิจประจําวัน
3. ผลลัพธ
ผูสอนไดพัฒนาวิธกี ารสอนโดยบูรณาการหลักสูตรเขากับการบริการชุมชน และได
แนวคิดในการทํางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับสถานการณปจจุบันของสังคมที่สมั พันธกับสาขาวิชาของผูสอน
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห เขาใจเนื้อหาวิชา และเกิดความชํานาญ
และความเตรียมพรอมในการประกอบวิชาชีพมากขึน้ อีกทัง้ การมีสวนรวมแกไขปญหาของสังคมทํา
ใหผูเรียนไดปฏิบัตติ นอยางพลเมืองชาติและเกิดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะมากขึ้น
มหาวิทยาลัยไดโอกาสในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนบริเวณใกลเคียง
ผานการสนับสนุนการจัดโครงการการเรียนรูเชิงบริการ ทําใหเกิดภาพพจนที่ดีแกมหาวิทยาลัย
ชุมชนมีสว นรวมสนับสนุนการจัดการศึกษา และไดรับความรูเกีย่ วกับการจัดการ
ความเสีย่ งและการประกันภัยซึ่งสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ
การวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการของวิชาการตลาดประกันภัยทีท่ ดลอง
ดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ โดยใชระยะเวลาในการ
ทดลอง 15 ครัง้ รวม 45 ชัว่ โมง สรุปผล ดังนี้
1. ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลองคือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 สาขาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 20 คน สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 65.0
เรียนสาขาสาขาการประกันวินาศภัยมากที่สุดคิดเปนรอยละ 60.0 มีคะแนนสะสมเฉลี่ยระหวาง
2.00-2.49 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 65.0 โดยผูเรียนทั้งหมดไมเคยเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงบริการ คิดเปนรอยละ 100.0
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2. การประเมินผลจากแบบบันทึกการทํากิจกรรม
ผูเรียนเขียนบันทึกขอมูลเกีย่ วกับการทํากิจกรรมในแตละครั้งรวมจํานวน 7 ครั้ง ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะการเตรียมการและระยะการดําเนินการบริการ จากการประเมินผล
พบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีการพัฒนาการเขียนบันทึกการทํากิจกรรมโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 7 ซึ่งการเขียนบันทึกการทํากิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวมากที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา โดยการเขียนบันทึกแสดงความตั้งใจ
ในการบริการนอยที่สุด ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในระดับดี
3. การประเมินผลจากแบบวิเคราะหชุมชน
ผูเรียนเขียนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่สาํ รวจและวิเคราะหปญหา/ความตองการ
ของชุมชน รวมถึงการบริการที่ผูเรียนสามารถจัดหาใหชมุ ชน จากการประเมินผลพบวา การเขียน
แบบวิเคราะหชุมชนแสดงลักษณะของชุมชนไดชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ การเสนอการบริการที่
สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชนและการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการเรียนรูตามลําดับ โดยแสดงการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนไดชัดเจนนอยทีส่ ุด
ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชา และ
ความรับผิดชอบสาธารณะชัดเจนในระดับดี
4. การประเมินผลจากแบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
ผูเรียนเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการขณะเตรียมกิจกรรม
บริการและขณะลงพืน้ ที่ทาํ กิจกรรมบริการรวมจํานวน 4 ครั้ง จากการประเมินผลพบวา ผูเรียนกลุม
ทดลองมีการพัฒนาการเขียนบทวิเคราะหของการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึง่ การเขียนบทวิเคราะหแสดงใหเห็นทัศนคติตอชุมชนและเพื่อนไดชัดเจนที่สดุ
รองลงมาคือ การแกปญหาและการตัดสินใจอยางถูกตอง และการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
ตามลําดับ และแสดงการปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบสาธารณะไดชัดเจนนอยที่สุด โดยผล
การประเมิน ทั้ ง หมดแสดงใหเ ห็ น ความสัม พัน ธ ร ะหว า งประสบการณ บ ริ ก าร เนื้ อ หาวิชา และ
ความรับผิดชอบสาธารณะชัดเจนในระดับดี
5. การประเมินผลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
ผูสอนประเมินผลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานของผูเรียน
ระหวางการเรียนการสอนเชิงบริการในชัน้ เรียนรวมจํานวน 8 ครั้ง จากการประเมินผลพบวา ผูเรียน
กลุมทดลองมีการพัฒนาการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชัน้ เรียนในแตละระยะ
ของการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ การอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้น
เรียนแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีลักษณะการเปนผูฟง ที่ดีสงู สุด รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็น
และความกระตือรือรนตามลําดับ โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นทักษะในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียนในระดับดี
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6. การประเมินผลจากการแบบประเมินพฤติกรรมโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน
ของผูเรียนในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ผูสอน ผูเรียน และเพื่อนในกลุมสังเกตการปฏิบัติงานและประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียนแตละคนตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการรวมจํานวน 4 ครั้ง โดยแบง
ออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะการเตรียมการและระยะการดําเนินการบริการ จากการประเมินผล
พบวา ผูเรียนกลุมทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมของการปฏิบัติงานในอยางตอเนื่องโดยมีคะแนนเฉลีย่
ต่ําสุดในครั้งแรกของระยะเตรียมการ และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในครั้งสุดทายของระยะดําเนินกิจกรรม
บริการ และจากการสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูเรียน พบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมดานการให
ความชวยเหลือสูงสุด รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็น การแกไขปญหาและความรับผิดชอบ
ตามลําดับ โดยมีปฏิสมั พันธกับชุมชนต่ําสุด อยางไรก็ตาม พบวา ผูเ รียนพัฒนาดานการมีปฏิสัมพันธ
กับชุมชนอยางตอเนื่องโดยมีคะแนนเฉลีย่ ต่ําสุดในครั้งแรกและคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในครั้งสุดทาย ซึ่ง
ผลการประเมินทัง้ หมดแสดงใหเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในระดับดี
7. การประเมินผลจากแบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ผูสอน ผูเรียน เพื่อนในกลุม และชุมชนประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการของ
ผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมจํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการนาคภาษิตกับชีวิตที่ดีขนึ้
โครงการขับขี่สบายใจเมื่อทําประกันภัย พ.ร.บ. โครงการปนความรูสนู องๆ และโครงการคุณอนันต
ประกันภัย จากการประเมินผลพบวา โครงการปนความรูสูนองๆมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดโดยผูเรียนใน
กลุมมีปฏิสัมพันธกับชุมชนและเขาถึงวัฒนธรรมชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการขับขี่สบายใจ
เมื่อทําประกันภัย พ.ร.บ. โดยผูเรียนในกลุม มีการทํางานรวมกันเปนทีมและมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมาก
ที่สุด ซึง่ ผูเรียนทุกกลุมมีคะแนนเฉลี่ยของการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนสูงสุด รองลงมาคือ ความสําเร็จ
ของโครงการ และวิธีการใหบริการตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลีย่ ของระยะเวลาที่ใหบริการต่ําสุด
โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นวา โครงการบริการทั้งหมดมีการดําเนินการที่สมบูรณในระดับดี
8. การประเมินผลจากแบบประเมินแฟมสะสมงาน
ผูสอนประเมินแฟมสะสมงานของผูเรียนที่แสดงผลงานทั้งหมดของกิจกรรมในชั้นเรียน
และการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการนอกหองเรียน จากการประเมินผลพบวา ผูเรียนกลุมทดลอง
ทําแฟมสะสมงานที่แสดงการสรางสรรคผลงานทีเ่ ปนเอกลักษณ และการแสดงภาพรวมของโครงการ
บริการไดชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ การบูรณาการความรูในการสรางผลงาน ความเหมาะสม
ของวัสดุ อุปกรณที่ใชตามลําดับ โดยผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลงานนอยทีส่ ุด
โดยผลการประเมินทั้งหมดแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการที่สมบูรณในระดับดี
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
พฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนระหวางการทดลองจากการสังเกตพฤติกรรม
ขณะปฏิบัติงานในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ การบันทึกการทํากิจกรรม การเขียนบทวิเคราะห
การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ และการทํากิจกรรมไตรตรองในชั้นเรียน สรุปผลพฤติกรรมการ
เรียนรูเชิงบริการ 4 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
ทักษะในการดํารงชีวิต แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมการบริการ
พฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนขณะเตรียมการบริการโดยลงพื้นที่สาํ รวจชุมชน
วิเคราะหสภาพ/ปญหา/ความตองการของชุมชน กําหนดลักษณะกิจกรรมบริการ วางแผนการทํางาน
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และทบทวนความรูเพื่อใหบริการ สรุปไดดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
ผูเรียนไดรับรูความเปนอยูและวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนซึ่งเปนชุมชนระดับรากหญา
โดยมีอาชีพสวนใหญ คือ คาขาย รับเหมากอสราง และรับจางทั่วไป ซึ่งผูเรียนบางสวนไมอยากลง
พื้นที่ในครั้งแรกเพราะไมคุนเคยกับสถานทีท่ ี่แตกตางจากที่ตนเปนอยู ผูเรียนจึงมีการปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอม เชน การแตงกาย การวางตัว และการใชภาษาในการสื่อสาร ซึง่ หลังจากที่ผูเรียน
ไดสัมผัสกับชุมชนแลวพบวา ความเปนอยูของชุมชนไมนากลัวอยางที่คิดมากอน และผูเรียนเกิด
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจอยากจะใหความชวยเหลือเพื่อใหเขามีชวี ิตที่ดขี ึ้น ซึ่งผูเ รียนคิดวาตนจะนํา
ความรูทเี่ รียนมาใชใหเปนประโยชนตอชุมชน
2. ทักษะทางวิชาการ
ผูเรียนจําเปนตองนําความรูท ี่เรียนมาใชในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน จึงทําให
ผูเรียนมีการขวนขวายทบทวนและหาความรูเพิ่มเติมเพือ่ คิด วิเคราะห และเตรียมกิจกรรมบริการที่
เหมาะสมตอความตองการหรือปญหาของชุมชน ดังนัน้ ผูเรียนจึงไดฝกใชทักษะและความรูท ี่เรียน
มาประยุกตใชในการเตรียมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือชุมชนอยางมีขั้นตอน โดยเฉพาะการวิเคราะห
ความเสีย่ งภัยที่ผูเรียนสามารถนํามาปฏิบตั ิในสถานการณจริงได ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการทบทวนและ
เขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
3. ทักษะทางวิชาชีพ
ผูเรียนตองนําทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
มาใหบริการชุมชน จึงทําใหผูเรียนรูสกึ วาตนเองตองเตรียมความพรอมเพื่อเพิม่ ความมัน่ ใจกอนที่จะ
ลงพืน้ ที่ใหบริการชุมชน ซึง่ ผูเรียนพบวา สมาชิกชุมชนสวนใหญมที ัศนคติที่ไมดตี อการประกันภัย
เพราะขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ผูเรียนจึงไดฝกใชทักษะในการสื่อสารเพือ่ ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการบริการความรูดานการประกันภัยใหกบั ชุมชนขณะลงพืน้ ทีเ่ ตรียมกิจกรรมบริการ
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4. ทักษะในการดํารงชีวิต
ผูเรียนมีการทํางานเปนทีมรวมกับสมาชิกในกลุม ซึง่ แตผูเรียนแตละคนจะตองคิด
และวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อลงพื้นที่และวิเคราะหลักษณะของชุมชนสําหรับจัดโครงการบริการ
ที่เหมาะสม อีกทัง้ ผูเรียนทุกกลุมใหบริการในพืน้ ทีช่ ุมชนเดียวกัน จึงตองมีการประสานงานระหวาง
กลุมเพื่อใหไดการบริการที่เกิดประโยชนตอชุมชนอยางสูงสุด ดังนัน้ ผูเรียนจึงไดฝกทักษะในการทํางาน
และการใชชีวติ รวมกับผูอื่นโดยเสนอและรับฟงความคิดเห็น
การสรางสัมพันธภาพที่ดีและการ
ปรับตัวใหเขาหากัน ซึ่งผูเรียนไดปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเองเพื่อใหอยูรว มกับผูอื่นไดดีขึ้น
ระยะที่ 2 การดําเนินการบริการ
พฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนขณะดําเนินกิจกรรมบริการชุมชนตามที่กําหนด
ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและความตองการหรือปญหาของชุมชน สรุปไดดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
ผูเรียนลงพืน้ ทีใ่ หบริการชุมชนซึ่งเปนการปฏิบัติจริงเพื่อชวยเหลือใหชุมชนไดรับ
ความรูเกีย่ วกับการจัดการความเสีย่ งภัยและการประกันภัยอันเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึง่ ของ
ชุมชน จากการมีสวนรวมกับชุมชนครั้งนี้ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะผานการ
ใหบริการ อีกทัง้ ผูเรียนเกิดการรับรูและมีสวนรวมในการเสนอแนวคิด วางแผน และแกปญหาดาน
ความเสี่ยงภัยใหกับชุมชน ซึ่งผูเรียนรูสึกวาตนเองมีหนาทีต่ องรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมบริการ
โดยใชความรูค วามสามารถของตนเองเพือ่ ทําใหชุมชนไดรับประโยชนมากที่สุด
2. ทักษะทางวิชาการ
ผูเรียนนําความรูทางวิชาการที่ไดเรียนรูจากชั้นเรียนมาใหบริการชุมชน ทั้งนี้ ผูเรียน
ไดคิด วิเคราะห และเรียบเรียงความรูดานการตลาด การจัดการความเสี่ยง และการประกันภัย เพือ่
นํามาถายทอดใหชุมชนเขาใจงายที่สุดโดยใชความรูและทักษะที่มีอยูเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชน
จากความรูนนั้ อยางสูงสุด ซึ่งการใชความสามารถในการเชื่อมโยงเนือ้ หาและการบริการเขาดวยกัน
ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้นและเกิดการเรียนรูอยางแทจริง อีกทัง้ ชุมชนสามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันได
3. ทักษะทางวิชาชีพ
ผูเรียนไดใชความรูทางวิชาชีพเกี่ยวกับการตลาดประกันภัยเพื่อทํากิจกรรมบริการ
ชุมชน ซึ่งผูเรียนไดโอกาสในการฝกทักษะเพื่อความเตรียมพรอมและความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพผานการประยุกตใชความรูในสถานการณจริง ผูเรียนสามารถใชความรูทางดานการจัดการ
ความเสีย่ งและการประกันภัยเพื่อดําเนินกิจกรรมบริการชุมชนโดยหาวิธีการทีท่ าํ ใหงานบรรลุเปาหมาย
ตามทีก่ ําหนดไวได การใชความรูและความสามารถทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ
เขาใจแนวทางของวิชาชีพ และทิศทางของการทําตลาดประกันภัยมากขึ้น
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ผูเรียนทํากิจกรรมบริการโดยลงพื้นที่ใหบริการความรูแกชุมชนตามโครงการที่เตรียม
ไวรวมกับเพื่อนในกลุม ทําใหผูเรียนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ชุมชน และผูเรียนดวยกัน
ดังนัน้ ผูเรียนจึงไดเรียนรูแนวทางในการสรางปฏิสัมพันธ การทํางานเปนทีม การเสนอและรับฟงความ
คิดเห็น การปรับตัวใหเขากับผูอื่น และการแกไขสถานการณเฉพาะหนา จนทําใหเกิดการดําเนิน
กิจกรรมอยางสนุกสนานและสําเร็จลุลวงดวยดีซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางสูงสุด
ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการบริการ
พฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนหลังเสร็จสิน้ การดําเนินกิจกรรมบริการตามที่
กําหนดไว และนําเสนอภาพรวมของโครงการบริการทั้งหมดในชั้นเรียน รวมถึงเผยแพรโครงการบริการ
สูบุคคลภายนอกโดยจัดบอรดประชาสัมพันธและจัดพิมพลงในจุลสารของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
1. ความรับผิดชอบสาธารณะ
การทํากิจกรรมบริการชุมชนทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะ ซึง่
เริ่มจากที่ผูเรียนไดรับรูปญหาและความตองการของชุมชน รวมเสนอความคิดเห็น วางแผน และ
ชวยเหลือชุมชนโดยจัดกิจกรรมบริการ เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบริการทั้งหมด ผูเ รียนมีความรูสกึ
วาตนมีหนาทีต่ องรับผิดชอบตอสังคมเพราะตนเปนสวนหนึง่ ของสังคม ซึ่งผูเรียนมีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัตติ นใหเปนคนดีและชวยเหลือสังคมโดยใชความสามารถของตนในโอกาสตอไป
2. ทักษะทางวิชาการ
การทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการประยุกตใชความรู
เพื่อนํามาจัดกิจกรรมบริการชุมชน ซึง่ ผูเรียนไดพัฒนาการคิด วิเคราะห และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาให
เขากับสถานการณที่เปนอยูจ ริงของชุมชน โดยถายทอดความรูที่เปนประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ดังนั้น ผูเรียนจึงเกิดการพัฒนาทักษะตางๆจากการเรียนรูในสถานการณจริง ทําใหผูเรียน
ไดความรูใหมนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียน อีกทั้ง ผูเรียนไดพิสูจนทฤษฎีตางๆจากการประยุกตใช
ความรูเพื่อเชือ่ มโยงเนื้อหาวิชาใหเขากับเหตุการณปจจุบัน
3. ทักษะทางวิชาชีพ
การทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทั้งความชํานาญ
และความเตรียมพรอมในการประกอบวิชาชีพการประกันภัยซึ่งเปนสาขาวิชาที่มคี วามสําคัญตอชีวติ
และความเปนอยูของผูคนอยางมาก จึงทําใหผูเรียนมีความเตรียมพรอมและมีความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพมากขึ้น ผูเรียนไดเพิ่มความเชื่อมัน่ ในวิชาชีพของตนเองเนื่องจากไดเรียนรูประโยชน
ของการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยที่มีตอสังคม และไดแนวทางในการสรางทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันภัยใหกบั ชุมชนซึง่ จะทําใหการดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนไปอยางราบรื่น
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จากการทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิต ซึง่
การไดรับประสบการณใหมจากสถานที่และผูคนที่ไมคุนเคยรวมถึงการทํางานรวมกับชุมชนและเพื่อน
ในกลุมทําใหผเู รียนเกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอนื่ ในทางที่ดีขนึ้ ผูเ รียนมีการพัฒนา
ตนเองดานการใชชีวิตรวมกับผูอื่น โดยเรียนรูการจัดการตนเองและการสรางปฏิสัมพันธที่ดีทาํ ให
ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกิจกรรมบริการสําเร็จลุลวงและ
กอเปนความสําเร็จและความภูมิใจในชีวิตของผูเรียน
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดประเมินพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนกอนและหลัง
การทดลองจากแบบประเมินผลการทดลองการเรียนรูเชิงบริการ ซึง่ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการ
รับรูพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง สรุปไดวา ผูเรียนกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยการรับรูพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทัง้ 4 ดาน
ไดแก ความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดํารงชีวิต
โดยมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 3 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบ
สาธารณะ ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ สวนคาเฉลี่ยของทักษะในการดํารงชีวิต
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
5. ผลการติดตามพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเ รียนหลังการ
ใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
ผูวิจัยไดติดตามพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียนหลังเสร็จสิ้น
การทดลองใชระบบเรียนรูเชิงบริการแลวเปนระยะเวลา 2 เดือน โดยเลือกสัมภาษณผูเรียนที่มี
พฤติกรรมเดนและมีความตัง้ ใจขณะทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการจํานวน 10 คน สรุปผลตามประเด็น
ของความรับผิดชอบสาธารณะ 4 ดาน ไดแก (1) การรับรู (2) การมีสว นรวม (3) การมีความรับผิดชอบ
และ (4) การเกิดพฤติกรรม ดังนี้
5.1 การรับรู
ผูเรียนมีการรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัว โดยรับรูปญหาที่
สงผลกระทบตอตนเองและคนรอบขาง เชน สถานการณบานเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ผูเรียน
คิดวาตนเองสามารถแกไข สงเสริม หรือทําสิ่งเหลานั้นใหดีขึ้นไดในระดับหนึ่ง โดยตองเริ่มจาก
ตนเองกอนจึงจะสามารถชักชวนใหผูอื่นรวมมือกันแกไขปญหาตามได อันจะสงผลใหสังคมมี
สภาวะแวดลอมที่ดีขึ้น
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5.2 การมีสวนรวม
ผูเรียนมีสว นรวมชวยเหลือสังคมใกลตัว ไดแก บานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสังคม
ที่ผูเรียนไดใชเวลาในชีวิตประจําวันกับกลุม คนเหลานี้มากที่สุด โดยปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอ
คนในสังคมนั้น เชน การชวยพอแมทํางานบาน การใหคําปรึกษาเพื่อน และการปฏิบัติตนเปน
ลูกศิษยที่ดีของอาจารย ซึ่งผูเรียนกระทําสิ่งเหลานี้เพราะอยากใหบุคคลรอบตัวคลายปญหา
ความกังวลใจ และกอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน
5.3 การมีความรับผิดชอบ
ผูเรียนรูสึกวาการชวยเหลือสังคมเปนสวนหนึง่ ของความรับผิดชอบที่ตนเองตองทํา
โดยเฉพาะสังคมใกลตัว ไดแก บาน มหาวิทยาลัย และผูที่ไดพบเห็น ซึ่งผูเรียนเกิดความตระหนักที่
จะแกไขและพัฒนาสังคมใหดีขึ้นโดยใหความชวยเหลือและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
เพราะถือวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคมและสังคมคือสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต ซึ่งจะตองมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองกอนจึงจะชวยพัฒนาสังคมได
5.4 การเกิดพฤติกรรม
ผูเรียนเกิดพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบสาธารณะโดยใหความชวยเหลือสังคม
ของตนจนกลายเปนนิสยั ในระดับหนึง่ ซึ่งมักจะเปนบุคคลใกลตัวมากกวาบุคคลทีไ่ มรูจัก เนื่องจาก
โอกาส เวลา สถานที่ และสถานการณไมเอื้ออํานวยตอการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น โดยผูเ รียน
สวนใหญมีพฤติกรรมชวยเหลือผูอื่นซึ่งเปนนิสัยที่ไดรับการปลูกฝงจากสังคมรอบขางมาตั้งแตเด็ก
นอกจากนี้ ผูเ รียนไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากผานการเรียนรูเชิงบริการ
วา การทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการเพือ่ ใหความรูแกชุมชนเปนกิจกรรมหนึง่ ที่สนับสนุนใหผเู รียน
ไดโอกาสในการชวยเหลือบุคคลอื่นมากขึ้นในลักษณะที่แตกตางจากเดิมนอกเหนือจากการใหเงิน
และสิ่งของ โดยผูเรียนไดนําความรูท ี่เรียนมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม ซึง่ เปน
กิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะอยางตอเนื่อง
6. การปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
จากการสังเกต ติดตามผล และประเมินผลของการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
สรุปขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการเรียนรูเชิงบริการใหมีความสมบูรณ 3 ประเด็น ไดแก (1) ปจจัย
นําเขา (2) กระบวนการเรียนการสอน และ (3) ผลลัพธ ดังนี้
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6.1 ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขาประกอบดวย หลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูเรียน ผูสอน
สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยมีประเด็นที่ตองปรับปรุง สรุปไดดังนี้
6.1.1 ผูเรียนตองมีความพรอมทั้งคุณลักษณะพื้นฐานและความรูในการลงพื้นที่
เพื่อใหบริการชุมชน และการจัดกลุมผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมบริการตองกระจายผูเรียนเพื่อใหสมาชิก
ในกลุมมีความรูเกี่ยวกับการประกันภัยครบทุกดาน
6.1.2 ผูสอนตองคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมบริการที่สมั พันธ
กับเนื้อหาวิชาที่เกีย่ วกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ดังนั้น ผูสอนจึงตองเตรียมชุมชน
ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม เชน ความตองการดานการประกันภัย เปนตน รวมถึงสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการลงพืน้ ที่ใหบริการของผูเรียน เชน ระยะเวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย เปนตน
6.2 กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการประกอบดวย การเตรียมการ
การดําเนินการ การไตรตรอง การประเมินผล และการเผยแพรผลงาน มีการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน สรุปไดดังนี้
6.2.1 การเตรียมการ
1) ผูสอนตองกําหนดรายวิชาทีเ่ หมาะกับการเรียนรูเ ชิงบริการซึ่งเปนรายวิชา
ที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงได และสรางความสัมพันธกบั
ชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ผูเรียนตองเตรียมความพรอมเพื่อลงพืน้ ทีส่ ํารวจชุมชน เชน การเตรียม
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ และการทบทวนเนื้อหาวิชาอยางละเอียด เพื่อใหเกิดการวิเคราะห
ชุมชนและเตรียมกิจกรรมบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สถาบันการศึกษาตองสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู
เชิงบริการในรายวิชาที่มีหนวยกิตของแตละสาขาวิชาอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณและการมีความรับผิดชอบสาธารณะมากขึ้น
4) ผูนําชุมชนตองทําการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการใหสมาชิกชุมชนรับรู
เบื้องตนกอนที่ผูเรียนจะลงพื้นที่สํารวจชุมชน เพื่อใหไดรับความรวมมือจากสมาชิกชุมชนมากขึ้น
6.2.2 การดําเนินการ
1) ผูสอนตองสังเกตการณปฏิบัติงานของผูเรียนและแนะนําอยางใกลชิด
เพื่อใหผูเรียนและชุมชนไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมบริการมากขึ้น
2) ผูเรียนตองเตรียมความพรอมเพื่อทํากิจกรรมบริการและทํางานเปนทีม
เพื่อใหกจิ กรรมดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
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3) ชุมชนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการและใช
เวลามารวมทํากิจกรรมเพื่อใหไดรับประโยชนจากการบริการของผูเรียนมากขึ้น
6.2.3 การไตรตรอง
1) ผูสอนตองทํากิจกรรมไตรตรองหลังจากทีผ่ ูเรียนไดรับประสบการณใน
แตละครั้งเพื่อใหผูเรียนเขาใจกิจกรรมบริการ เนื้อหาวิชา และความรับผิดชอบสาธารณะมากขึน้
2) ผูเรียนตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับประสบการณบริการหลังจาก
ที่ไดรับประสบการณในแตละครั้ง เพื่อใหไดความคิดเห็นและความรูสึกที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานัน้
6.2.4 การประเมินผล
1) ผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติงานอยางใกลชิดเพื่อใหประเมินพฤติกรรม
การเรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกตอง
2) ผูเรียนตองนําเสนอภาพรวมของกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยแสดง
ใหเห็นกิจกรรมบริการทัง้ หมดอยางชัดเจนเพื่อใหเพื่อนรวมชั้นประเมินโครงการไดอยางถูกตอง
3) ตัวแทนของสมาชิกชุมชนทีร่ วมประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ตองเขารวมทํากิจกรรมตลอดระยะเวลาของการบริการเพื่อใหประเมินโครงการไดอยางถูกตอง
6.2.5 การเผยแพรผลงาน
1) ผูสอนตองลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการในวารสาร
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธใหสมาชิกของมหาวิทยาลัยเขาใจกิจกรรมบริการและเสริมแรง
กระตุนใหเกิดการเรียนรูเชิงบริการในรายวิชาอืน่ มากขึ้น
2) ผูเรียนทุกคนตองมีสวนรวมในการเสนอแนะการทํากิจกรรมบริการ
เพื่อใหการจัดกิจกรรมบริการครั้งตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ผูเรียนควรจัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรูเชิงบริการใน
พื้นที่ชุมชนหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมเพือ่ เผยแพรผลงานใหแกสมาชิกชุมชนรับรู
6.3 ผลลัพธ
ผลลัพธของการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการประกอบดวย ผลลัพธทเี่ กิดกับผูสอน
ผูเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยมีประเด็นที่ตองปรับปรุง สรุปได คือ ผูเรียนควรปรับปรุง
ลักษณะของกิจกรรมทีส่ ามารถเขาถึงชุมชนไดทงั้ หมด เพื่อใหสมาชิกของชุมชนทัง้ หมดไดรับประโยชน
จากกิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการอยางเต็มที่
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
โดยนํามากําหนดเปนองคประกอบตางๆตามหลักการและโครงสรางของระบบการเรียนการสอน ซึ่ง
จัดเรียงอยางเปนระบบและมีลําดับขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของผูเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ซึง่ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ
ปจจัยนําเขา ไดแก หลักการ แนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค ผูสอน ผูเรียน สถาบัน และชุมชน
กระบวนการเรียนการสอน ไดแก การเตรียมการ การดําเนินการ การไตรตรอง
การประเมินผล และ การเผยแพรผลงาน
ผลลัพธ ไดแก ผลที่ไดรับจากการนําระบบการเรียนการสอนไปใช
ขอมูลยอนกลับ ไดแก การวิเคราะหผลเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุกัญญา โฆวิไลกูล (2547) ที่กลาววา ระบบ คือ การรวมตัว
ขององคประกอบ 3 สวน ไดแก ตัวปอน-กระบวนการ-ผลผลิต ในการรวมตัวกันจะมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน และเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ อยางมีเปาหมายและจุดมุงหมายทีช่ ัดเจน โดย
มีโครงสราง คือ ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และขอมูลปอนกลับ
(Feedback)
นอกจากนี้ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
ใชในการทดลองเริ่มจากการกําหนดหัวขอที่จะสอนและเขียนวัตถุประสงคทั่วไป ศึกษาคุณลักษณะ
ของผูเรียน ระบุวัตถุประสงคของการสอนในลักษณะวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดเนื้อหาวิชา
ที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนวัตถุประสงคในแตละขอ ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถกอนทํา
การสอน เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอน สนับสนุนและประสานงานตางๆ
เชน งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และสื่อตางๆ โดยดําเนินไปตามแผนทีก่ ําหนดไว และ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับ
ขั้นตอนการกําหนดวิธกี ารออกแบบระบบการเรียนการสอนเคมพ (Kemp, J.E., 1971)
ขั้นตอนของการเรียนรูเชิงบริการประกอบดวย (1) การเตรียมการ โดยผูสอนเตรียมการ
เพื่อใหผูเรียนไดผลลัพธของการเรียนรูท ั้งวิชาการและประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียน
เตรียมกิจกรรมบริการเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนสงู สุดจากการบริการ (2) การดําเนินการ โดย
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ผูเรียนทํากิจกรรมที่ตรงความตองการของชุมชนโดยนําความรูท างวิชาชีพมาประยุกตใชในการบริการ
(3) การไตรตรอง โดยบูรณาการประสบการณบริการกับเนื้อหาวิชาเพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชา
กับบริบทของการบริการ (4) การประเมินผล โดยประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของ
การทํากิจกรรมบริการโดยพิจารณาผลลัพธของการเรียนรูจากประสบการณบริการ และ (5) การเผยแพร
ผลงาน โดยแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอบคุณผูสนับสนุนกิจกรรมบริการ และเชือ่ ม
ความสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของซิงห (Singh, A.P., 1999) ที่กลาว
วา การเรียนรูเชิงบริการมีองคประกอบของการเรียนการสอน คือ การจัดเตรียม ความรวมมือ การบริการ
การบูรณาการหลักสูตร การไตรตรอง การเฉลิมฉลอง การประเมิน และการพัฒนาทางวิชาชีพ
ระบบการเรียนรูเชิงบริการที่พัฒนาขึ้นชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานการมี
ความรับผิดชอบสาธารณะ โดยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงผานการทํากิจกรรมที่ตรงตอ
ปญหาหรือความตองการของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจาโคบี (Jacoby, B., 1996) ที่
กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูจากประสบการณโดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทีต่ รง
ตอความตองการของมนุษยและสังคม และ พอรเตอรและพาวเซ็น (Porter, H.E. & Poulsen, S.J.,
1989) ที่กลาววา การเรียนรูเชิงบริการเปนการผนวกการบริการชุมชนกับการสอนในชัน้ เรียนเขา
ดวยกันโดยมีเปาหมายที่ผสมผสานกับการบริการชุมชนและการเรียนรูข องผูเรียน ขณะเดียวกันได
สงเสริมการพัฒนาดานสติปญญา สังคม และจริยธรรม โดยการเรียนรูเชิงบริการเปนรูปแบบหนึ่งที่
ปลูกฝงหนาทีข่ องพลเมืองและความรับผิดชอบสาธารณะ ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของพลเมืองศึกษาตาม
แนวคิดของไอเยอรและกิลส (Eyler, J. and Giles, D.E., 1999)
ดังนัน้ การเรียนรูเชิงบริการจึงชวยเสริมสรางผูเรียนใหเกิดการพัฒนาความรับผิดชอบ
สาธารณะไดอยางดี เพราะเปนการเชื่อมโยงองคประกอบ 3 อยาง คือ การบริการชุมชน ผลลัพธการ
เรียนรู และพลเมืองศึกษา ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูความสัมพันธของคนและกระบวนการเพื่อพัฒนา
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ไดพัฒนาทักษะที่จําเปนเพื่อเขารวมการจัดนโยบาย และไดสงเสริม
ทัศนคติเกีย่ วกับคุณคาของการบริการในระยะยาวเพื่อสามัญสํานึกทีด่ ี อันกอใหเกิดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพตามนักการศึกษาหลายคนไดกลาวไว (Constitutional Rights Foundation, 2000,
Gottlieb, K., and Robinson, G., 2002)
2. ประสิทธิผลของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
จากผลการทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต การติดตามผล และการวิเคราะหขอมูล
พบวา ผูเรียนเกิดผลพฤติกรรมการเรียนรูเชิงบริการ 4 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบสาธารณะ ทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดํารงชีวติ ซึ่งมีรายละเอียดในการอภิปราย ดังนี้
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2.1 ความรับผิดชอบสาธารณะ
จากการลงสํารวจพืน้ ที่ชมุ ชนเพื่อนําขอมูลมาเตรียมทํากิจกรรมบริการทําใหผูเรียน
ไดเรียนรูความเปนอยูและวิถีชีวิตที่แตกตางจากเดิม ผูเรียนจึงเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจและ
อยากจะใหความชวยเหลือชุมชนอยางเต็มที่ ผูเรียนไดมีสวนรวมในแกไขปญหาของชุมชนโดย
ดําเนินโครงการการเรียนรูเชิงบริการเพื่อใหชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการ
ประกันภัย และจากการมีสว นรวมในการเสนอแนวคิด การวางแผน และการแกปญ
 หาดานความ
เสี่ยงภัยใหกับชุมชนในครั้งนี้ ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีหนาที่ตองรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
บริการใหสาํ เร็จโดยใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทําใหชุมชนไดรับประโยชน
มากที่สุด ซึง่ ผูเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะโดยผูเรียนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบัติตนให
เปนคนดีและชวยเหลือพวกเขาในฐานะที่เปนสวนหนึง่ ของสังคม ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของวีคส
(Weeks, D.C., 1998) ทีก่ ลาววา ความรับผิดชอบสาธารณะประกอบดวย การปฏิบัติตน การมี
ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางสังคม ซึง่ เสริมสรางพันธะของประชาชนทีม่ ีตอชุมชนและการปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองชาติ และสรางทัศนคติเกีย่ วกับหนาที่ความรับผิดชอบสาธารณะโดยรวมความตั้งใจ
ในการปฏิบัตติ อผูอื่น การมีความรับผิดชอบตอสังคม และการยอมรับในความแตกตางของผูอนื่
2.2 ทักษะทางวิชาการ
จากการเตรียมกิจกรรมบริการชุมชนทําใหผูเรียนไดใชทักษะและความรูที่เรียนมา
ประยุกตใชเพือ่ วางแผนโครงการใหความรูชุมชน โดยเฉพาะทักษะในการวิเคราะหความเสี่ยงภัยที่
ผูเรียนสามารถนํามาปฏิบัตใิ นสถานการณจริง ทําใหผูเรียนเกิดการทบทวนและเขาใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้น ผูเรียนไดถายทอดความรูตางๆเพื่อบริการชุมชนในสถานการณจริงโดยใชความรูและทักษะ
ตางๆเพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากโครงการบริการ การใชความสามารถในการเชื่อมโยง
เนื้อหาและการบริการเขาดวยกัน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง และไดความรูใหม
นอกเหนือเนื้อหาวิชาที่เรียน รวมถึงการพิสูจนทฤษฎีตางๆจากการประยุกตใชความรูเพื่อเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาใหเขากับเหตุการณปจจุบัน ซึ่งตรงกับแนวคิดที่แคมปส คอมแพ็ค (Campus Compact,
n.d.) ที่กลาวไววา การเรียนรูเชิงบริการเปนวิธกี ารสอนที่ผนวกการบริการชุมชนและการสอนทาง
วิชาการ โดยเนนการคิดวิเคราะห การคิดไตรตรอง และการมีความรับผิดชอบสาธารณะ นักศึกษา
ตองจัดโครงการบริการชุมชนที่ตรงตอความตองการทองถิ่น ซึง่ ขณะเดียวกัน นักศึกษาจะไดพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ การมีความรับผิดชอบตอสังคม และการรูสึกผูกมัดตอชุมชน
2.3 ทักษะทางวิชาชีพ
จากการลงพื้นที่สํารวจชุมชนเพื่อเตรียมกิจกรรมบริการ ผูเรียนพบวาสมาชิกชุมชน
สวนใหญมีทัศนคติที่ไมดีตอการประกันภัยเพราะขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ผูเรียนจึงได
ฝกใชทักษะในการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการบริการความรูดานการประกันภัย
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ใหกับชุมชนขณะลงพื้นที่เตรียมกิจกรรมบริการ ทําใหเกิดการเตรียมพรอมเพื่อใหบริการความรู
ทางดานการจัดการความเสีย่ งและการประกันภัยแกชุมชน ผูเรียนสามารถใชความรูดานการจัดการ
ความเสี่ยงและการประกันภัยเพื่อดําเนินกิจกรรมบริการชุมชนโดยมีการวางแผนอยางเปนระบบ
เพื่ อ ให ง านสํา เร็ จ ตามที่ กาํ หนดไว การใช ค วามรู แ ละความสามารถทํา ให ผู เ รี ย นพั ฒ นา
ความเตรียมพรอมและความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ โดยเขาใจแนวทางในการประกอบ
วิชาชีพและทิศทางของการทําตลาดประกันภัยมากขึ้น ผูเรียนไดเพิ่มความเชื่อมั่นในวิชาชีพของ
ตนเองเนื่องจากไดเรียนรูประโยชนของการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยที่มีตอ สังคม และได
แนวทางในการสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกันภัยใหกับชุมชน ซึ่งชวยใหการดําเนินธุรกิจประกันภัย
เปนไปอยางราบรื่น สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทก่ี ลาวไววา การเรียนรูเชิง
บริการเปนวิธีการที่ผูเรียนไดประโยชนไมนอยกวาการเรียนทฤษฎีในหองเรียน เพราะผูเรียนเห็นภาพ
และไดรับประสบการณกอนที่จะจบการศึกษา ทําใหผูเรียนเขาใจสภาวการณแหงความเปนจริงและ
ปรับตัวใหเขากับสังคมไดดีขึ้น อีกทั้งเปดโลกทัศนของตนเองโดยมีมุมมองที่กวางขึ้นและสามารถ
มองปญหาไดรอบคอบ โดยเกิดความคิดรวบยอด (Conceptualize) เพราะผูเ รียนตองวางแผน
อยางดีและประมวลเนื้อหาวิชาที่เรียนมาทั้งหมดใหเปนเรื่องงายเพื่ออธิบายใหชุมชนเขาใจและ
สามารถปฏิบตั ไิ ดจริง อีกทั้ง ผูเรียนเกิดการเรียนรูในการทํางานรวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตาง
ระหวางผูเรียน ผูสอน และชุมชน
2.4 ทักษะในการดํารงชีวิต
จากการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการทําใหผูเรียนไดฝกทักษะในการใชชีวิต
รวมกับผูอื่นโดยทํางานรวมกัน เสนอและรับฟงความคิดเห็น และสรางสัมพันธภาพทีด่ ี ซึ่งผูเรียนได
ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเองเพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น ผูเรียนไดเรียนรูแนวทางใน
การสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น การทํางานเปนทีม การจัดการตนเอง และการปรับตัวใหเขากับผูอื่น
จนทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนานและสําเร็จลุลวงดวยดี ซึง่ กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางมาก ประสบการณที่ไดรับจากการบริการทําใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอ
ตนเองและผูอนื่ ในทางที่ดีขนึ้ ซึ่งสงผลใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ความสําเร็จและความภูมิใจในชีวิตของผูเ รียน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานขอมูลโครงการ
เรียนรูเชิงบริการแหงชาติ (National Service-Learning Clearinghouse, 2001) ที่กลาวไววา
การเรียนรูเชิงบริการเปนกลยุทธการเรียนการสอนที่บูรณาการการบริการชุมชนอยางมีความหมายรวมกับ
วิธีการสอนและการใหผลสะทอนกลับเพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรู การมีความรับผิดชอบ
สาธารณะและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยมีการใหผลสะทอนกลับแกตนเอง การคนพบตนเอง
รวมถึงการเขาใจและไดมาซึ่งคุณคา ทักษะ และเนื้อหาความรู
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จากการติดตามพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียน 4 ดาน ไดแก
การรับรู การมีสวนรวม การมีความรับผิดชอบ และการเกิดพฤติกรรม หลังเสร็จสิ้นการทดลองใช
ระบบเรียนรูเชิงบริการแลวเปนระยะเวลา 2 เดือน พบวา ผูเ รียนรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
รอบตัวที่สงผลกระทบตอตนเองและคนรอบขาง เชน สถานการณบา นเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
ผูเรียนคิดวาตนเองสามารถแกไข สงเสริม หรือทําสิง่ เหลานัน้ ใหดีขึ้นไดระดับหนึ่ง ผูเ รียนสวนมากมี
สวนรวมชวยเหลือสังคมใกลตัว ไดแก บานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสังคมที่ผูเรียนไดใชเวลาใน
ชีวิตประจําวันกับกลุมคนเหลานี้มากที่สุดโดยปฏิบัติตนใหเปนประโยชน เชน การชวยทํางานบาน
การใหคําปรึกษาเพื่อน และการเปนลูกศิษยที่ดี ผูเรียนรูสึกวาการชวยเหลือสังคมเปนสวนหนึง่ ของ
ความรับผิดชอบที่ตนเองจะตองทํา โดยเกิดความตระหนักที่จะแกไขและพัฒนาสังคมใหดีขึ้น เพราะ
ตนเองคือสวนหนึง่ ของสังคม และสังคมคือสวนหนึง่ ในการดํารงชีวิต ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบตอ
สังคมตามที่กองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดกลาวไววา ความรับผิดชอบตอสังคม
หมายถึง การรูจักฐานะหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม
และเกิดประโยชนแกสงั คมสวนรวม ผูเ รียนมีพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบสาธารณะโดยให
ความชวยเหลือบุคคลใกลตัวมากกวาบุคคลที่ไมรูจัก โดยเปนนิสัยที่ไดรับการปลูกฝงจากสังคมรอบ
ขางมาตั้งแตเด็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของเฮเนสและโธมัส (Haynes, C.C. and Thomas, O., 2001)
ที่กลาววา การพัฒนาลักษณะนิสัยไมสามารถเรียนรูไดในระยะเวลาสัน้ ๆ แตตองใชวิธีการปลูกฝง
ในระยะยาวเพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประเด็นอื่นๆที่สงผลตอการอยูรวมกันในสังคม
สวนการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการเปนกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหชวยเหลือผูอื่น
มากขึ้นในลักษณะที่แตกตางจากเดิม
โดยใชความรูทเี่ รียนมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคม
สวนรวม ซึง่ เปนการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนไดพฒ
ั นาความรับผิดชอบสาธารณะอยางตอเนื่อง
โดยทํากิจกรรมบริการที่มีชุมชนเปนสวนรวม ดังนั้น การเรียนรูเชิงบริการจึงเปนการเสริมสราง
ความรับผิดชอบสาธารณะโดยพัฒนาจิตสํานึกของผูเรียนตามทฤษฎีของแฟรร (Freire, P., 1976)
ที่กลาวถึงวิธีการสอนแบบกระบวนการสรางจิตสํานึกวาเริ่มจากการเสนอสถานการณ คือ ผูสอน
เสนอสถานการณที่เปนจริงแกผูเรียน และการแปลสถานการณ คือ การถอดความหมายจาก
สถานการณที่เสนอดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อใหเห็น
ความหมายในแงมุมตางๆทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยการเรียนรูเชิง
บริการเปนรูปแบบหนึง่ ของการเรียนรูจากประสบการณที่สามารถอธิบายแกนของการเรียนรูไดตาม
วงจรการเรียนรู (Learning Cycle) ของคอลบ (Kolb, D.A., 1984) ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การเรียนรูจ ากประสบการณ (2) การเรียนรูจากการสังเกตและไตรตรอง (3) การเรียนรูจากการ
หาและไดมาซึง่ แนวคิดเชิงนามธรรม และ (4) การเรียนรูจ ากการทดลองทําและดูผล
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมใหแกองคกรธุรกิจ
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
พบวา ผูดําเนินการทางธุรกิจมีระดับการดําเนินการของประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจต่าํ กวาระดับความเห็นดวย ดังนัน้ ผูว ิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหแกองคกรธุรกิจ ดังนี้
1.1 องคกรธุรกิจควรมีนโยบายในการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจนเพื่อ
เปนแนวทางใหพนักงานไดปฏิบัติตาม จากผลการวิจัยพบวาผูดําเนินการทางธุรกิจไมสามารถปฏิบัติ
ตามหลักของการมีความรับผิดชอบตอสังคมไดเนื่องจากขาดความรู ความสนใจ และงบประมาณ
ดังนัน้ องคกรธุรกิจจึงควรจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับประเด็นของความรับผิดชอบตอสังคม
จัดโครงการทีส่ นับสนุนใหพนักงานไดแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณ
1.2 องคกรธุรกิจควรมีสวนรวมสนับสนุนการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผูเรียนไดรับสิ่งสนับสนุนดานสื่อความรูและของที่ระลึกตางๆที่ใชในการจัดกิจกรรม
จากกรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการขอความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมนี้เปนการสรางโอกาสใหองคกรตางๆไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและให
ความชวยเหลือชุมชนผานการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะใหแกนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
พบวา อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) มีระดับการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจใหแกผูเรียนต่ํากวาระดับความเห็นดวย ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
เปนสวนหนึ่งของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ ดังนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปลูกฝง
ความรับผิดชอบสาธารณะใหแกผูเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งจะเปนผูที่จบการศึกษาออกไปเปน
ผูดําเนินการทางธุรกิจ ดังนี้
2.1 สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายในการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะใหแก
ผูเรียนอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางใหผูสอนไดปฏิบัตติ าม ซึง่ ผลการวิจัยพบวาผูส อนเนนการสอน
เนื้อหาวิชามากกวาการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะใหแกผูเรียน ดังนัน้ สถาบันการศึกษาจึง
ควรจัดอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องเพื่อใหผูสอนเห็นความสําคัญของการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
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2.2 ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะของ
ผูเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ผูเรียนสามารถพัฒนาจิตสํานึกในการมีความรับผิดชอบ
สาธารณะผานการจัดกิจกรรมบริการชุมชน ดังนัน้ การเรียนรูเชิงบริการจึงเปนวิธีหนึ่งของการเรียน
การสอนที่ผูสอนสามารถนํามาใชเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะใหแกผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการเรียนรูเชิงบริการเปนการเรียนรูจากประสบการณที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
เพื่อแกไขปญหาที่ตรงตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง
2.3 ผูสอนควรติดตามผลพฤติกรรมดานการมีความรับผิดชอบสาธารณะของผูเรียน
หลังจากที่ผูเรียนจบการศึกษาแลว เพื่อศึกษาวาผูเรียนมีความรับผิดชอบสาธารณะอยางไรเมื่อเขา
ทํางานในองคกรธุรกิจ
และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงวิธกี ารเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะใหแกผูเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาบัณฑิตตอไป
3. ขอเสนอแนะในการนําระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตไปใช
ระบบการเรียนรูเชิงบริการที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะของผูเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต ดังนั้น การนําระบบการเรียนรู
เชิงบริการไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สดุ จึงควรพิจารณาประเด็น ดังนี้
3.1 ผูสอน
จากการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียนพบวา ผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยนําความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยไปใหบริการชุมชน
ซึ่งเปนการลงมือปฏิบัติจริงที่ผูเรียนไดประยุกตใชความรูในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่และไดทดสอบ
หลักการและทฤษฎีตางๆวาสามารถใชในบริบทจริงได ดังนั้น ผูสอนควรผนวกการเรียนรูเชิงบริการ
ในรายวิชาที่ผูเรียนไดผานการเรียนทฤษฎีพื้นฐานมาแลว เพื่อใหผูเรียนเกิดการประยุกตใชความรูใน
การทํากิจกรรมบริการอยางสูงสุด ซึง่ ผูสอนควรเปนผูอาํ นวยความสะดวกโดยจัดบรรยากาศเพื่อให
เกิดการเรียนรู แนะนํา แนะแนว เสริมแรง และสังเกตผูเรียนตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรมเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
ผูสอนและผูเรียนไดทาํ กิจกรรมไตรตรองอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการทดลอง
ระบบการเรียนรูเชิงบริการ ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะห และสังเคราะหประสบการณ
การเรียนรูใหเขากับเนื้อหาวิชา อีกทั้ง ผูเรียนไดพัฒนาความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้นจาก
การลงพื้นที่ใหบริการชุมชน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมไตรตรองจึงเปนขั้นตอนสําคัญทีผ่ ูสอนและผูเรียน
ควรกระทําหลังจากลงพืน้ ที่ใหบริการในแตละครัง้ เพื่อใหเกิดการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันจากประสบการณที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การทํากิจกรรมบริการอยางสมบูรณ
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3.2 ผูเรียน
ผูเรียนที่เขารวมการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการในสาขาวิชาชีพควรศึกษาใน
ระดับชั้นปที่ 3 หรือ 4 เพื่อใหผูเรียนผานการเรียนวิชาพืน้ ฐานและมีความรูท างวิชาชีพเพียงพอทีจ่ ะ
ทํากิจกรรมบริการชุมชนได ซึ่งการทํากิจกรรมบริการแตละครั้งไมไดใชความรูเพียงหนึ่งศาสตรเทานั้น
หากแตผูเรียนตองบูรณาการความรูท ุกศาสตรที่ไดเรียนมาเขาดวยกัน ดังจะเห็นไดจากการทํากิจกรรม
ใหความรูทางดานการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในครั้งนี้ ผูเ รียนตองผาน วิชาการตลาด
เพื่อวิเคราะหลักษณะและความตองการของชุมชน วิชาการจัดการความเสี่ยงเพื่อวิเคราะหความ
เสี่ยงที่ชุมชนมีอยู
และวิชาการประกันภัยเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสีย่ งตามหลักการ
ประกันภัยที่เหมาะสมที่สุด มิฉะนัน้ ผูเรียนอาจเกิดความผิดพลาดในการทํากิจกรรมบริการ เชน
การใหคําแนะนําที่ไมถูกตอง ซึ่งอาจสงผลใหชุมชนเสียหายและขาดความเชื่อถือตอไป ดังนัน้ ผูเรียน
จึงตองมีความรูในสาขาวิชาชีพอยางเพียงพอเพื่อใหเกิดการทํากิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
3.3 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
อยางตอเนือ่ ง โดยกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและจัดสภาพแวดลอมของสถาบันทีเ่ อื้อตอการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการ เชน การกําหนดใหการเรียนรูเชิงบริการเปนสวนหนึง่ ของการเรียนการสอน
การจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเปนหนวยประสานงานระหวางผูสอน ผูเรียน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมบริการ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชนตางๆเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการของผูเรียน จากการทดลองพบวาผูเรียนไมสามารถเขาถึง
ชุมชนไดเองเพราะการสรางการยอมรับจากชุมชนไมสามารถทําไดในระยะเวลาสั้น ดังนัน้ สถาบัน
การศึกษาควรมีปฏิสัมพันธทดี่ ีกับชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนไดรับความรวมมืออยางเต็มที่
จากการทํากิจกรรมบริการนอกพื้นที่สถาบันศึกษาพบวา ผูเรียนมีความเสี่ยงภัยที่
เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ชุมชน เชน การเกิดอุบัตเิ หตุจากรถจักรยานยนต การทะเลาะวิวาทของ
บุคคลในชุมชน การบาดเจ็บของผูเรียนและความเสียหายของทรัพยสนิ จากการทํากิจกรรม ดังนัน้
ผูมีสวนเกี่ยวของในสถาบันการศึกษาควรจัดหาความคุม ครองจากกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเรียน
เพื่อเปนการจัดการความเสีย่ งภัยที่อาจเกิดขึ้น
3.4 ชุมชน
ชุมชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมครั้งนีเ้ ปนชุมชนระดับรากหญาประมาณ 380
หลังคาเรือน รวมสมาชิกประมาณ 1,000 คน ซึ่งมีหลังคาเรือนชิดติดกันและมีลกั ษณะเปด โดยมี
ระยะหางจากมหาวิทยาลัยเพียง 2 กิโลเมตร ทําใหผูเรียนสามารถเดินทางไปทํากิจกรรมไดอยาง
สะดวกและเขาพบสมาชิกชุมชนไดอยางงาย ดังนัน้ การเลือกชุมชนจึงควรคํานึงถึงความสามารถใน
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การเขาถึงชุมชนของผูเรียนดวย ลักษณะของชุมชนอาจเปนหมูบาน สถาบัน หรือหนวยงานตางๆ
โดยตองคํานึงถึงลักษณะของกิจกรรมควบคูกันไป
ลักษณะของชุมชนที่เขารับบริการตองเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมบริการ
ชุมชนตองมีปญ
 หาหรือความตองการที่ตรงตอสาขาวิชาของผูเรียน เชน ผูเ รียนสาขาหัตถกรรมสอน
ออกแบบเสื้อผาเพื่อการประกอบอาชีพใหแกผูที่อยูในเรือนจําไมใชสอนเด็กเล็กในชุมชน หรือผูเรียน
สาขาการเงินสอนการอดออมใหแกเด็กเล็กในชุมชนไมใชสอนผูบริหารทางธุรกิจ มิฉะนัน้ กิจกรรม
บริการจะไมกอ ใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงแกผูเรียน และไมกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอชุมชน
3.5 ลักษณะของกิจกรรมบริการ
จากการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยแก
ชุมชนในครั้งนี้ พบวา สมาชิกของชุมชนบางสวนเขาใจวาผูเรียนมีความประสงคจะมาขายกรมธรรม
ประกันภัย ดังนัน้ ผูเรียนจึงไมไดรับความรวมมือจากการลงพื้นที่ชมุ ชนในครัง้ แรก ผูเรียนตองใช
เวลาในการทําความเขาใจเบือ้ งตนเกีย่ วกับกิจกรรมบริการใหแกสมาชิกของชุมชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูน ําชุมชน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ดังนัน้ ลักษณะของ
กิจกรรมบริการตองไมแฝงดวยผลประโยชนทางธุรกิจ โดยตองเปนไปเพื่อการชวยเหลือชุมชนอยาง
แทจริง มิฉะนั้น ชุมชนอาจไมยอมรับการทํากิจกรรมบริการของผูเรียนในครั้งตอไป และกิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการอาจขาดความคงอยูอ ยางตอเนื่องได
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยูในชวงของการศึกษาภาคฤดูรอน ซึ่ง
ผูเรียนลงทะเบียนเรียนประมาณ 1-2 วิชาเทานัน้ จึงทําใหผูเรียนสามารถจัดสรรเวลาในการทํา
กิจกรรมไดงายขึ้น จากการสอบถามผูเรียนกลุมทดลอง พบวา ผูเรียนสวนใหญไมตองการทํา
กิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการในภาคการศึกษาปกติ เพราะผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนประมาณ 6 วิชา
ซึ่งจะทําใหผูเรียนไมมีเวลาในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่ เพราะผูเรียนตองใชเวลาในการเรียน การ
เตรียมตัวเพื่อสอบ และการทํากิจกรรมของวิชาอื่นๆ รวมถึงผูเรียนตองใชเวลาในการลงพื้นที่เพื่อให
บริการชุมชนนอกตารางเวลาเรียน จึงทําใหเกิดความยากในการจัดสรรเวลาใหตรงกับเพื่อนในกลุม
ที่มีวิชาเรียนอืน่ ๆที่แตกตางกัน ดังนั้น การจัดการเรียนรูเชิงบริการจึงควรคํานึงถึงระยะเวลาและ
ชวงเวลาวาเหมาะสมและเอือ้ อํานวยตอการจัดกิจกรรมบริการของผูเรียนหรือไม
ผูเรียนไดรับการสนับสนุนการทํากิจกรรมบริการในครั้งนี้จากหนวยงานอื่นๆ ไดแก
กรมการประกันภัยและบริษทั ประกันชีวิต โดยเฉพาะการสนับสนุนดานสื่อความรูตา งๆ ซึง่ เปนสือ่ ที่
ใหขอมูลเกี่ยวกับความรูและสถานการณทเี่ กิดขึ้นจริง
ทําใหผเู รียนไดเรียนรูข อเท็จจริงที่ทนั ตอ
เหตุการณปจจุบัน ดังนั้น หากกิจกรรมบริการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชน
จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เพราะเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความรวมมือ
อยางสมบูรณของทุกฝายที่เกี่ยวของ
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3.6 ศูนยการเรียนรูเชิงบริการ
จากการจัดการเรียนรูเชิงบริการใหแกผูเรียนในครัง้ นี้ ผูวิจัยไดรับความรวมมือจาก
ศูนยจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งเปนหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนรูเชิงบริการโดยทําหนาที่ประสานงาน
กับหัวหนาชุมชนเพื่อใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมในพื้นที่ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเชิงบริการเพื่อสนับสนุนการทํา
กิจกรรมบริการและสรางวัฒนธรรมของการจัดการเรียนรูเ ชิงบริการใหเกิดขึ้นภายในสถาบัน
อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบวาผูสอนมีบทบาทสําคัญในการนําระบบการเรียนรู
เชิงบริการไปใช ดังนัน้ ความสําเร็จของการจัดการเรียนรูเชิงบริการในสถาบันการศึกษาจะเกิดขึ้นได
ก็ ต อ เมื่ อ ผู ส อนให ค วามสํา คั ญ ต อ การปลู ก ฝ ง ความรั บ ผิ ด ชอบสาธารณะให แ ก ผู เ รี ย น และ
นําวิธีการเรียนรูเชิงบริการมาจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียนไดโอกาสในการพัฒนาความรับผิดชอบ
สาธารณะจากประสบการณจริงผานการใหบริการชุมชน หากผูสอนเพิกเฉยตอการปลูกฝง
ความรับผิดชอบสาธารณะใหแกผูเรียนแลว ระบบการเรียนรูเชิงบริการทีพ่ ัฒนาขึน้ จะไมกอใหเกิด
ประโยชนอันใด ผูสอนจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนาจิตสํานึกของการมีความรับผิดชอบ
สาธารณะเพื่อประโยชนของผูเรียนสืบตอไป
4. ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูวิจยั มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
4.1 ศึกษาและทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการในสาขาวิชาอื่นๆของหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อ
เสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
4.2 ศึกษาและทดลองใชระบบการเรียนรูเชิงบริการกับชุมชนอื่นที่ไมใชชุมชนระดับ
รากหญา เชน สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจ องคกรรัฐ เปนตน เพื่อแสดงวาการทํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงบริการสามารถประยุกตใชไดกับทุกหนวยงาน
4.3 ศึกษากระบวนการเกิดพฤติกรรมของการมีความรับผิดชอบสาธารณะที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องจากการใชระบบการเรียนรูเชิงบริการ เพือ่ นํามาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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ภาคผนวก ก
รายชื่อกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. รายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการดี 100 บริษัทแรก (TOP 100 Companies)
ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005
2. รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐ (สังกัดทบวงเดิม) ทีเ่ ปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
3. รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนทีเ่ ปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
4. รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก SIFE Thailand (Students in
Free Enterprise)
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ก1. รายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการดี 100 บริษัทแรก (TOP 100
Companies) ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005
(เรียงตามชื่อยอหลักทรัพย)
1. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทเอเชีย่ นพร็อพเพอรตี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
3. บริษทั เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
6. บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
9. บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
11. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
12. บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
13. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน
14. ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
15. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
16. บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
17. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
18. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
19. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
20. บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
21. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
22. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
23. บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
24. บริษัท ดิ เอราวัณ จํากัด (มหาชน)
25. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

26. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
27. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
28. บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
29. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
30. บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
31. บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
32. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
33. บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
34. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
35. บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
36. บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
37. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
38. บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
39. บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
40. บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
41. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
42. บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
43. บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
44. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
45. บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)
46. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)
47. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด(มหาชน)
48. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน
49. บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)
50. บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)
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51. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
77. บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
52. บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม 78. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
79. บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
53. บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
80. บริษัท สยามพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
54. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
81. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
55. บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
82. บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
56. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
83. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
57. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
84. บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
58. บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
85. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด
59. บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
60. บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
86. บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
87. บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
61. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
62. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 88. ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)
89. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
63. บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
64. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรโี ฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 90. บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
91. บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)
65. บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
66. บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 92. บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)
93. บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
67. บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
94. บริษทั ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
68. บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
95. บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น
69. บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
70. บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน)
96. บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด
71. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
72. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน)
(มหาชน)
73. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
97. บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
74. บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
98. บริษัท ยูนิ เวนเจอร จํากัด (มหาชน)
75. บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 99. บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
76. บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
100. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
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ก2. รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐ (สังกัดทบวงเดิม) ที่เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก3. รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกริก
17. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
18. มหาวิยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยชินวัตร
19. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
20. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
21. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
22. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
23. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
24. มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
25. มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มหาวิทยาลัยรังสิต
26. มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)
27. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
28. มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยสยาม
29. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย
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ก4. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก SIFE Thailand (Students in Free Enterprise)
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.5 มหาวิทยาลัยมหิดล
1.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.4 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2.5 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
3. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. รายนามผูท รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 5 ทาน
1.1 อาจารยสุมิตรา วรกุลเฉลิม
ผูพพิ ากษาสมทบ ศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
1.2 อาจารยเดชา ยงวัฒนา
ผูชวยรองประธาน บริษทั อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
1.3 รองศาสตราจารยจลีพร โกลากุล
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.4 ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.5 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จิรายุส พูมนตรี
หัวหนาสาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Director of Information Research and Computer Service Center
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. รายนามผูท รงคุณวุฒิตรวจสอบระบบการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 5 ทาน
2.1 อาจารยสุมิตรา วรกุลเฉลิม
ผูพพิ ากษาสมทบ ศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
2.2 ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงบังอร ชมเดช
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.3 ดร.สงบ ลักษณะ
ผูอํานวยการศูนยวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.4 อ.ชาญ มายอด
ผูอํานวยการ St. Martin Center for Professional Ethics and Service Learning
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.5 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วันทนีย ลิมปพยอม
Director of Bellevue Business Program,
College of Business and Public Administration, Eastern Washington University, WA. USA
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3. รายนามผูท รงคุณวุฒิที่ใหสมั ภาษณเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ จํานวน 6 ทาน
3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3.1.1 ดร.พันธุมดี เกตะวดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.1.2 ดร.ไพฑูรย เจตธํารงชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.3.3 ผูชวยศาสตราจารยปรัตถ พรหมมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.2.1 ผูชวยศาสตราจารยชนินทร อยูเพชร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3.2.2 อ.ชาญ มายอด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3.3 สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
- พันโทหญิงวิลาสินี อินทรณเดช
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
4. รายนามผูทรงคุณวุฒิที่ใหสมั ภาษณเพื่อตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบริการ
จํานวน 1 ทาน
- อ.ปกรณ ลิ้มโยธิน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.
2.
3.

แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจสําหรับผูดําเนินการทางธุรกิจ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจสําหรับอาจารย (บธ.บ)
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
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ค1. แบบสอบถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
สําหรับผูดําเนินการทางธุรกิจ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ หนาคําตอบที่เปนจริงเกี่ยวกับทาน หรือเติมขอความ
ลงในชองวางที่กําหนด
1. เพศ

□ 1. ชาย

2. อายุ

□ 1. นอยกวา 30 ป
□ 4. 50 - 59 ป

3. วุฒิการศึกษา

□ 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
□ 3. ปริญญาโท

□ 2. หญิง
□ 2. 30 - 39 ป □ 3. 40 - 49 ป
□ 5. 60 ป ขึน้ ไป
□ 2. ปริญญาตรี
□ 4. ปริญญาเอก

4. ประเภทของสถานประกอบการ
□ 1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร □ 2. สินคาอุปโภค บริโภค
□ 4. วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม
□ 3. ธุรกิจการเงิน
□ 5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง
□ 6. ทรัพยากร
□ 7. บริการ
□ 8. เทคโนโลยี
□ 9. อื่นๆ โปรดระบุ .....................................................
5. ประสบการณทํางาน
□ 1. นอยกวา 1 ป
□ 4. 11-15 ป
6. ตําแหนงงาน ..................................................

□ 2. 1 - 5 ป

□ 3. 6 - 10 ป

□ 5. 16 – 20 ป

□ 6. 21 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนีอ้ ยางละเอียด แลวตัดสินใจวา ทานเห็นดวยกับประเด็นของ
การมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจอยางไร และ ตัวทานเองไดดําเนินการตามประเด็น
เหลานี้มากนอยเพียงใด โปรดกาเครื่องหมายใหตรงความเปนจริง
5 = มากทีส่ ุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = นอย
1 = นอยที่สดุ
1. ดานสิ่งแวดลอม

ระดับความเห็นดวย
มากที่สุด

1.1 องคกรตองมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน
1.2 การประกอบธุรกิจตองไมสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด ตองใชอยาง
ระมัดระวัง
1.4 องคกรควรบริจาคเงินเพื่ออนุรกั ษสิ่งแวดลอม
1.5 องคกรตองอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
2. ดานแรงงาน
2.1 องคกรตองไมวาจางงานเด็กที่มอี ายุต่ํากวา 15ป
2.2 องคกรตองมีหนวยปฐมพยาบาล
2.3 องคกรสามารถลดคาจางเพื่อการลงโทษ
ทางวินัยได
2.4 กฎระเบียบยืดหยุนไดอยางเหมาะสม
ตามสภาพงาน
2.5 การกําหนดเวลาทํางานปกติตองไมเกิน
วันละ 8 ชั่วโมง
3. ดานสิทธิมนุษยชน
3.1 องคกรตองไมรับคนพิการเขาทํางาน
3.2 พนักงานสามารถรวมเปนสมาชิกของสมาคม
ตางๆไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากนายจาง
3.3 องคกรตองจัดใหพนักงานมีหลักประกัน
สุขภาพที่ดี
3.4 พนักงานทุกคนตองนับถือศาสนาเดียวกัน
3.5 พนักงานสามารถจัดชุมนุมเพื่อเรียกรอง
ความยุติธรรมได

การดําเนินการ

นอยที่สุด มากที่สุด
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เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการได
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4. ดานการมีสวนรวมกับชุมชน

ระดับความเห็นดวย
มากที่สุด

4.1 องคกรตองสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประ โยชน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมที่สังคมพึงไดรับ
4.2 องคกรตองเสริมสรางจิตสํานึกใหแก
ชุมชนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.3 องคกรตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ แกชุมชนโดยรอบและฟงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนซึ่งกัน
4.4 องคกรควรจัดโครงการสงเสริมการศึกษา
ใหแกชุมชน
4.5 การดําเนินธุรกิจที่สงผลเสียตอชุมชนตอง
แกไขอยางเรงดวน
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
5.1 องคกรตองดําเนินงานตามขอบังคับของกฎหมาย
5.2 องคกรตองนําเสนอสินคา/บริการที่มีคุณภาพดี
5.3 องคกรตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่
เกิดกับลูกคาเนื่องจากการดําเนินการทางธุรกิจ
5.4 ความคิดเห็นของลูกคามีสวนชวยพัฒนาองคกร
5.5 การเสนอและรับสินบนทางออมเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจสามารถทําได
5.6 องคกรตองรักษาผลประโยชนของผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย
6. ดานการตลาด
6.1 การเสนอสินคา/บริการตองคํานึงถึงความ
พึงพอใจของผูบริโภค
6.2 องคกรตองตรวจสอบสินคาใหไดมาตรฐาน
กอนนําเสนอขาย
6.3 องคกรควรเพิ่มยอดขายโดยจัดโฆษณาที่
เกินความเปนจริง
6.4 การกระจายสินคา/บริการตองรวดเร็วและ
ไดมาตรฐาน
6.5 พนักงานตองนําเสนอสินคา/บริการอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว

การดําเนินการ

นอยที่สุด มากที่สุด

นอยที่สุด
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เหตุผลที่ไม
สามารถ
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7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ

มากที่สุด

7.1 องคกรตองแปลงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหสําเร็จ
7.2 ภาพพจนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกร
7.3 ผูบริหารเทานั้นที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
7.4 การพัฒนาพนักงานตองควบคูกับการพัฒนาองคกร
7.5 การสื่อสารที่ดีกอใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
8. ดานสุขอนามัย
8.1 องคกรตองใหขอมูลดานสุขอนามัยในการ
ทํางานแกพนักงาน
8.2 องคกรตองจัดสภาพแวดลอมและสงเสริม
ใหมีการทํางานอยางปลอดภัย
8.3 พนักงานตองมีสวนรวมในการปองกัน
อุบัติเหตุและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
8.4 องคกรตองปรับปรุงการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา
9.1 องคกรตองกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาพนักงาน
ใหเกิดความรู ทักษะและทัศนคติตามเกณฑที่กําหนด
9.2 หัวหนาตองปฏิบัติตนที่ดีใหเปนแบบอยางแกลูกนอง
9.3 หัวหนาตองรวมคิดกับลูกนองเพื่อการทํางานที่ดี
9.4 พนักงานไมจําเปนตองศึกษาดูงานในสถานที่ตางๆ
9.5 องคกรตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
10.1 องคกรตองวางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ใชในกิจการสาธารณภัย
10.2 การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เชน น้ํา
ทวม เปนหนาที่ของภาครัฐเทานั้น
10.3 องคกรตองประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสราง
ความตระหนักและความพรอมดานสาธารณภัย
10.4 องคกรตองฝกอบรม ฝกซอม และฝก
ปฏิบัติสําหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
10.5 การจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหา
สาธารณภัยเปนหนาที่ของภาครัฐเทานั้น

การดําเนินการ

ระดับความเห็นดวย
นอยที่สุด

เหตุผลที่ไม
สามารถ
นอยที่สุด ดําเนินการได
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ค2. แบบสอบถามเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
สําหรับอาจารย (บธ.บ)
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ หนาคําตอบที่เปนจริงเกี่ยวกับทาน หรือเติมขอความ
ลงในชองวางที่กําหนด
1. เพศ

□ 1. ชาย

2. อายุ

□ 1. นอยกวา 30 ป
□ 4. 50 - 59 ป

3. วุฒิการศึกษา

□ 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
□ 3. ปริญญาโท

4. สถานทีท่ ํางาน
4.1 มหาวิทยาลัย

4.2 สาขาวิชา

□ 2. หญิง
□ 2. 30 - 39 ป
□ 5. 60 ป ขึน้ ไป

□ 3. 40 - 49 ป

□ 2. ปริญญาตรี
□ 4. ปริญญาเอก

□ 1. รัฐ
□ 2. เอกชน
□
□
□
□
□
□

1. การเงินและการธนาคาร □ 2. การบัญชี □ 3. คอมพิวเตอร
4. การตลาด
□ 5. การจัดการ
6. ธุรกิจระหวางประเทศ
□ 7. เศรษฐศาสตร
8. การจัดการอุตสาหกรรม □ 9. อสังหาริมทรัพย
□ 11. การบริหารทรัพยากรมนุษย
10. การทองเทีย่ ว
12. อืน่ ๆ โปรดระบุ .........………...........………………................

5. ประสบการณดา นการสอน
□ 1. นอยกวา 1 ป
□ 4. 11-15 ป

□ 2. 1 - 5 ป

□ 3. 6 - 10 ป

□ 5. 16 – 20 ป

□ 6. 21 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้อยางละเอียด แลวตัดสินใจวา ทานเห็นดวยกับประเด็นของ
การมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเหลานี้อยางไร และทานไดปลูกฝงประเด็นเหลานี้ใหแก
ผูเรียนมากนอยเพียงใด โปรดกาเครื่องหมายใหตรงความเปนจริง
5 = มากทีส่ ุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = นอย
1 = นอยที่สดุ
1. ดานสิ่งแวดลอม

ระดับความเห็นดวย การปลูกฝงใหแกผูเรียน เหตุผลที่ไม
มากที่สุด

1.1 องคกรตองมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน
1.2 การประกอบธุรกิจตองไมสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด ตองใชอยาง
ระมัดระวัง
1.4 องคกรควรบริจาคเงินเพื่ออนุรกั ษสิ่งแวดลอม
1.5 องคกรตองอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
2. ดานแรงงาน
2.1 องคกรตองไมวาจางงานเด็กที่มอี ายุต่ํากวา 15ป
2.2 องคกรตองมีหนวยปฐมพยาบาล
2.3 องคกรสามารถลดคาจางเพื่อการลงโทษ
ทางวินัยได
2.4 กฎระเบียบยืดหยุนไดอยางเหมาะสม
ตามสภาพงาน
2.5 การกําหนดเวลาทํางานปกติตองไมเกิน
วันละ 8 ชั่วโมง
3. ดานสิทธิมนุษยชน
3.1 องคกรตองไมรับคนพิการเขาทํางาน
3.2 พนักงานสามารถรวมเปนสมาชิกของสมาคม
ตางๆไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากนายจาง
3.3 องคกรตองจัดใหพนักงานมีหลักประกัน
สุขภาพที่ดี
3.4 พนักงานทุกคนตองนับถือศาสนาเดียวกัน
3.5 พนักงานสามารถจัดชุมนุมเพื่อเรียกรอง
ความยุติธรรมได

สามารถปลูกฝง
นอยที่สุด ใหแกผูเรียนได

นอยที่สุด มากที่สุด
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4. ดานการมีสวนรวมกับชุมชน

ระดับความเห็นดวย การปลูกฝงใหแกผูเรียน เหตุผลที่ไม
มากที่สุด

4.1 องคกรตองสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประ โยชน
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมที่สังคมพึงไดรับ
4.2 องคกรตองเสริมสรางจิตสํานึกใหแก
ชุมชนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.3 องคกรตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ แกชุมชนโดยรอบและฟงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนซึ่งกัน
4.4 องคกรควรจัดโครงการสงเสริมการศึกษา
ใหแกชุมชน
4.5 การดําเนินธุรกิจที่สงผลเสียตอชุมชนตอง
แกไขอยางเรงดวน
5. ดานมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
5.1 องคกรตองดําเนินงานตามขอบังคับของกฎหมาย
5.2 องคกรตองนําเสนอสินคา/บริการที่มีคุณภาพดี
5.3 องคกรตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่
เกิดกับลูกคาเนื่องจากการดําเนินการทางธุรกิจ
5.4 ความคิดเห็นของลูกคามีสวนชวยพัฒนาองคกร
5.5 การเสนอและรับสินบนทางออมเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจสามารถทําได
5.6 องคกรตองรักษาผลประโยชนของผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย
6. ดานการตลาด
6.1 การเสนอสินคา/บริการตองคํานึงถึงความ
พึงพอใจของผูบริโภค
6.2 องคกรตองตรวจสอบสินคาใหไดมาตรฐาน
กอนนําเสนอขาย
6.3 องคกรควรเพิ่มยอดขายโดยจัดโฆษณาที่
เกินความเปนจริง
6.4 การกระจายสินคา/บริการตองรวดเร็วและ
ไดมาตรฐาน
6.5 พนักงานตองนําเสนอสินคา/บริการอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว

สามารถปลูกฝง
นอยที่สุด ใหแกผูเรียนได

นอยที่สุด มากที่สุด
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7. ดานการพัฒนาองคกรและเศรษฐกิจ

ระดับความเห็นดวย การปลูกฝงใหแกผูเรียน เหตุผลที่ไม
มากที่สุด

7.1 องคกรตองแปลงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหสําเร็จ
7.2 ภาพพจนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกร
7.3 ผูบริหารเทานั้นที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
7.4 การพัฒนาพนักงานตองควบคูกับการพัฒนาองคกร
7.5 การสื่อสารที่ดีกอใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
8. ดานสุขอนามัย
8.1 องคกรตองใหขอมูลดานสุขอนามัยในการ
ทํางานแกพนักงาน
8.2 องคกรตองจัดสภาพแวดลอมและสงเสริม
ใหมีการทํางานอยางปลอดภัย
8.3 พนักงานตองมีสวนรวมในการปองกัน
อุบัติเหตุและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
8.4 องคกรตองปรับปรุงการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
9. ดานการศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนํา
9.1 องคกรตองกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาพนักงาน
ใหเกิดความรู ทักษะและทัศนคติตามเกณฑที่กําหนด
9.2 หัวหนาตองปฏิบัติตนที่ดีใหเปนแบบอยางแกลูกนอง
9.3 หัวหนาตองรวมคิดกับลูกนองเพื่อการทํางานที่ดี
9.4 พนักงานไมจําเปนตองศึกษาดูงานในสถานที่ตางๆ
9.5 องคกรตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน
10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย
10.1 องคกรตองวางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่ใชในกิจการสาธารณภัย
10.2 การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เชน น้ํา
ทวม เปนหนาที่ของภาครัฐเทานั้น
10.3 องคกรตองประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสราง
ความตระหนักและความพรอมดานสาธารณภัย
10.4 องคกรตองฝกอบรม ฝกซอม และฝก
ปฏิบัติสําหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
10.5 การจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหา
สาธารณภัยเปนหนาที่ของภาครัฐเทานั้น

นอยที่สุด

สามารถปลูกฝง
นอยที่สุด ใหแกผูเรียนได

มากที่สุด
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ค3. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพี่อเสริมสรางความรับผิดชอบสาธารณะ
ผูใหขอมูล
ชื่อ-สกุล ________________________________________________________________________
สถาบันการศึกษา _________________________________________________________________
คณะ __________________________________ สาขาวิชา ________________________________
ตําแหนง ________________________________________________________________________
วันที่ใหสัมภาษณ __________________________________ เวลา __________________________
ประเด็นคําถาม
1. ทานเขาใจความหมายของการเรียนรูเชิงบริการอยางไร และการเรียนรูเชิงบริการมีความสําคัญ
และมีประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ทานไดนําแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงบริการมาใชในการเรียนการสอนอยางไร (เชน ลักษณะ
องคประกอบ ขั้นตอน รายวิชาที่จัดการเรียนรูเชิงบริการ เปนตน)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ทานมีแนวทางการปลูกฝงความรับผิดชอบสาธารณะโดยผานการจัดการเรียนรูเชิงบริการอยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงบริการเพิ่มเสริมสรางความรับผิดชอบ
สาธารณะ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ง
ประมวลรายวิชา
และแผนการเรียนการสอนเชิงบริการ

209
ประมวลรายวิชา
รหัสรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ชื่อวิชา
คณะ
สาขาวิชา
สถานภาพรายวิชา
ชื่อหลักสูตร
วิชาระดับ
ภาคการศึกษา
ปการศึกษา
ระดับชั้นป
วัน-เวลาสอน
จํานวนคาบที่สอน
เงื่อนไขรายวิชา

ชือ่ ผูสอน
ที่ติดตอ

IG 3312
3 (1-2)
การตลาดประกันภัย (Insurance Marketing)
การบริหารธุรกิจ
การประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย
วิชาบังคับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัย)
ปริญญาตรี
ภาคฤดูรอน
2549
ชั้นปที่ 3
จันทรและพุธ เวลา 8.00-11.00 น.
15 คาบๆละ 3 ชั่วโมง
วิชาที่ตองเรียนกอน คือ
1. MKT 2280 หลักการตลาด
2. IG 1211 การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
อ.เวสาลี ชาติสุทธิพนั ธุ
ภาควิชาการประกันชีวิต คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2719-1515
wasaleecht@au.edu

คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการตลาดที่เหมาะสมตอการนํามาสงเสริมการจัดการความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือก
รูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมกับผูบ ริโภค โดยพิจารณาถึงปจจัยความตองการและพฤติกรรม
ของผูบริโภค ชองทางการขาย การสงเสริมการขาย และรูปแบบการประกันภัยที่ตรงความตองการ
ของผูบริโภค บนรากฐานของการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
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วัตถุประสงค
ผูเรียนที่ผา นการเรียนวิชานีจ้ ะเปนผูท ี่มีความสามารถ ดังนี้
1. ดานความรับผิดชอบสาธารณะ
1.1 พัฒนาตนเองใหเปนผูม ีความรับผิดชอบตอสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
1.2 พัฒนาสํานึกที่ดีตอวิชาชีพการประกันภัยในการมีปฏิสมั พันธและการทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานทักษะทางวิชาการ
2.1 มีความรู ความเขาใจในสาระการเรียนรูท ี่เกีย่ วกับหลักการดานการตลาด การ
จัดการความเสี่ยงภัย และการประกันภัย
2.2 วิเคราะหความเสี่ยงภัยของผูบริโภคผานกระบวนการจัดการตลาด
2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการประกันภัยที่ใชในการจัดการความเสี่ยงภัยของ
ผูบริโภค จนนํามาสรางเปนความรูใหมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
3. ดานทักษะทางวิชาชีพ
3.1 กําหนดบทบาทตนเองใหเปนผูมีสวนไดสวนเสียตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคม
3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนําทางวิชาการได จนเกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพประกันภัย
บนฐานของความรับผิดชอบตอสังคม
4. ดานทักษะในการดํารงชีวิต
4.1 ยอมรับและเกิดความตระหนักตอศาสตรการประกันภัยกับการมีความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิเคราะหและแกไขสถานการณตางๆในชีวติ ประจําวันไดอยางมีหลักการและ
เหตุผลของความเปนผูมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 การบรรยายและการสาธิต
1.2 การใชกรณีศึกษา
1.3 การอภิปราย
1.4 การสอนโดยใชปญหาเปนหลัก
1.5 การปฏิบัติภาคสนาม
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2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
3. การมอบหมายงาน
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อการสอน
1. วิดีโอ
2. PowerPoint/แผนใส
3. เอกสารประกอบการสอน
การวัดผลการเรียน
1. การสนทนาในชั้นเรียน
2. กิจกรรมบริการ
- การวางแผนโครงการ
- การทํากิจกรรม
- การเขียนบทวิเคราะห
3. แฟมสะสมงาน
4. สอบปลายภาค

10%
10%
30%
20%
10%
20%

เอกสารและหนังสืออานประกอบการสอน
Black, K. and Skipper, H.D. (1994). Life Insurance. 12thed. New Jersey: Prentice-Hall.
Donald, R.O. (1991). Personal Insurance. 2nd ed. Malvern, Pennsylvania: Insurance
Institute of America.
Jones, H.E. (2005). Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities. 3rd ed.
Georgia :Life Office Management Association.
Kotler, P. and Armstrong, G. (1996). Principle of Marketing. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.
Kotler, P. and Others. (1996). Marketing Management. Singapore: Prentice-Hall.
Rejda, G.E. (2004). Principles of Risk Management and Insurance. 5th ed. New York:
HarperCollins College Publishers.
World Bank. (2005). CSR Main Concepts.[Online]. Washington, D.C. Available from:
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57527/csr_mainconcepts.pdf
[2005, 18 December]
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แผนการเรียนการสอนเชิงบริการ วิชา การตลาดประกันภัย
ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิง
บริการ
การ
1 1. เตรียมผูเ รียน
เตรียมการ
เขาสูการเรียนรู
และ
เชิงบริการ
การ
2. ประเมิน
ประเมินผล
ผูเรียนกอน
เรียน

เนื้อหา
ผูสอน

ปฐมนิเทศ
1. แนะนํา
รายวิชา
2. กิจกรรมการ
เรียนรูเชิงบริการ
3. การประเมิน
การเรียนรูเชิง
บริการกอนเรียน

1. ปฐมนิเทศเกีย่ วกับ
รายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนดวยการ
เรียนรูเชิงบริการ
2. การเตรียมผูเ รียน
เพื่อทํากิจกรรมบริการ
3. การประเมินการเรียนรู
เชิงบริการกอนเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน

1. การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการเรียนการ
สอน ขอตกลง แนวทาง
ปฏิบัติและการประเมินผล
ตางๆ
2. ผูเ รียนแบงกลุม เพื่อทํา
กิจกรรมบริการ
3. การประเมินการเรียนรู
เชิงบริการกอนเรียน

1. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่อคัดเลือก
ชุมชนและกิจกรรมที่
ตองการจะบริการกอนการ
ลงพื้นที่จริง
2. การทําแฟมสะสมงาน

สื่อ/อุปกรณ
การสอน

1. ประมวลรายวิชา
2. แบบประเมินผล
การทดลองการ
เรียนรูเชิงบริการ

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั

1. การเตรียมตัว
เพื่อการเรียนรู
เชิงบริการ
2. ผลการ
ประเมินการ
เรียนรูเชิงบริการ
กอนเรียน

1. แฟมสะสม
งาน
2. การประเมิน
การเรียนรูเชิง
บริการกอนเรียน
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ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
2 1. อธิบาย
เตรียมการ
ประเภทของ
และ
ความเสี่ยงภัย
การ
ภัยและสภาวะ
ประเมินผล
ภัยที่สงเสริมให
เกิดความ
เสียหาย
2. ประเมิน
และจัดการ
ความเสี่ยงภัย
ที่อาจเกิดขึ้น
3. เลือกแบบ
การประกันภัย
ที่ใชในการ
จัดการความ
เสีย่ งภัย

เนื้อหา
ผูสอน
การจัดการความ
เสี่ยงและการ
ประกันภัย
1. ความเสี่ยงภัย
2. ความรู
เกี่ยวกับการ
ประกันภัย
3. แบบการ
ประกันชีวิต
4. แบบการ
ประกันวินาศภัย
5. ความคุมครอง
เพิ่มเติม

1. การอภิปรายเกีย่ วกับ
ประเด็นตางๆของความ
เสี่ยงภัย
2. การบรรยายเกี่ยวกับ
การจัดการความเสี่ยง
และการประกันภัย
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงและการ
ประกันภัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การเสวนาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง
ภัยที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
2. ผูเ รียนแบงออกเปน
กลุมๆละ 3-4 คน เพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงภัย
3. การอภิปรายของแตละ
กลุมเกีย่ วกับความเสี่ยงภัย
4. การศึกษาและวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงและการ
ประกันภัย

1. การทําแฟมสะสมงาน
2. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่อเตรียม
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. ความสามารถ
ในการวิเคราะห
เนื้อหาวิชา
อยางถูกตอง
2. ความสามารถ
ในการสังเคราะห
เนื้อหาวิชาเพื่อ
นํามาประยุกตใช
ในสถานการณ
จําลองในชั้น
เรียน

1. การอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. แฟมสะสม
งาน
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ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
3 1. วิเคราะห
เตรียมการ
ปญหา/ความ
และ
ตองการของ
การ
ชุมชน
ประเมินผล
2. กําหนด
ลักษณะ
กิจกรรมที่
ตองการจะ
ใหบริการ

เนื้อหา
ผูสอน
การปฏิบัติ
ภาคสนาม
1. การสํารวจ
ชุมชนที่ผูเรียน
ตองการจะ
ใหบริการ
2. การวิเคราะห
ปญหาหรือความ
ตองการของชุมชน
3. ลักษณะ
กิจกรรมที่ผูเรียน
ตองการจะ
ใหบริการ

1. การใหคําปรึกษาผูเรียน
ขณะลงพื้นที่วิเคราะห
ความตองการของชุมชน
2. การติดตามผลขณะลง
พื้นที่

ชุมชน
1. การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงบริการ
2. การใหความรวมมือกับ
ผูเรียนขณะลงพื้นที่
วิเคราะหชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
-

1. การลงพื้นที่ที่ได
คัดเลือกไวเพื่อวิเคราะห
ความตองการของชุมชนที่
ตองการทํากิจกรรมบริการ
2. การเขียนบทวิเคราะห
3. การทําแฟมสะสมงาน

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. แบบบันทึกการ
ทํากิจกรรม
2. แบบวิเคราะห
ชุมชน
3. แบบเขียน
บทวิเคราะห
4. แบบประเมิน
พฤติกรรมโดยการ
สังเกต

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. ผลการ
วิเคราะหความ
ตองการของ
ชุมชน
2. ลักษณะ
กิจกรรมบริการ
ที่ตองการจะ
บริการ

1. บันทึกการทํา
กิจกรรม
2. การวิเคราะห
ชุมชน
3. บทวิเคราะห
4. การประเมิน
พฤติกรรมโดย
การสังเกต
5. แฟมสะสม
งาน
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ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
เนื้อหา
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
4 1. อธิบาย
การตลาด
เตรียมการ
หลักการตลาด 1. ตลาดและ
และ
ตลาด และการ หลักการตลาด
การ
2. ตลาดผูบริโภค
บริหาร
ประเมินผล
และพฤติกรรมผูซอื้
การตลาด
3. กลยุทธการ
2. ประเมิน
ตลาดผูบริโภค สื่อสารการตลาด
และพฤติกรรม 4. การขายโดย
บุคคลและการ
ผูซื้อ
บริหารการขาย
3. เลือกสรร
ชองทางการจัด
จําหนายที่
เหมาะสมกับ
ผูบริโภค

ผูสอน
1. การอภิปรายเกีย่ วกับ
ประเด็นตางๆของ
การตลาด
2. การบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการตลาด
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การตลาดประกันภัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การเสวนาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาวการณของตลาดใน
ปจจุบัน
2. ผูเ รียนแบงออกเปน
กลุมๆละ 3-4 คนเพื่อ
วิเคราะหการตลาดใน
ปจจุบัน
3. การอภิปรายแตละกลุม
เกี่ยวกับการตลาดใน
ปจจุบัน
4. การศึกษาและวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การตลาดประกันภัย

1. การทําแฟมสะสมงาน
2. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่อเตรียม
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. ความสามารถ
ในการวิเคราะห
เนื้อหาวิชา
อยางถูกตอง
2. ความสามารถ
ในการ
สังเคราะห
เนื้อหาวิชาเพื่อ
นํามาประยุกตใช
ในสถานการณ
จําลองในชั้น
เรียน

1. การอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. แฟมสะสม
งาน
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ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
5 1. อธิบายหลัก
เตรียมการ
สําคัญและ
และ
องคประกอบ
การ
ของความ
ประเมินผล
รับผิดชอบตอ
สังคมของ
องคกรธุรกิจ
2. อธิบาย
ผลกระทบของ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ
องคกรธุรกิจที่มี
ตอองคกร
3. บอกวิธีการ
ดําเนินทาง
ธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

เนื้อหา
ผูสอน
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ
1. ความ
รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร
ธุรกิจ
1.1 ความหมาย
และความสําคัญ
1.2 องคประกอบ
2. การนําหลัก
ของความ
รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร
ธุรกิจมา
ประยุกตใชใน
การประกอบ
อาชีพ

1. การอภิปรายเกีย่ วกับ
ประเด็นตางๆของความ
รับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ
2. การบรรยายเกีย่ วกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การเสวนาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ
2. ผูเ รียนแบงออกเปน
กลุมๆละ 3-4 คน เพื่อ
วิเคราะหความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ที่พึงมี
3. การอภิปรายแตละกลุม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ
4. การศึกษาและวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ

1. การทําแฟมสะสมงาน
2. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่อเตรียม
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. ความสามารถ
ในการวิเคราะห
เนื้อหาวิชา
อยางถูกตอง
2. ความสามารถ
ในการ
สังเคราะห
เนื้อหาวิชาเพื่อ
นํามาประยุกตใช
ในสถานการณ
จําลองในชั้น
เรียน

1. การอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. แฟมสะสม
งาน

216

217

ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
6 1. วางแผน
เตรียมการ และ การทํากิจกรรม
และ
7 บริการชุมชน
การ
2. คิด วิเคราะห
ประเมินผล
และสรางสรรค
กิจกรรมบริการ
ที่ตรงความ
ตองการของ
ชุมชน
3. มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
ชวยเหลือชุมชน

เนื้อหา
ผูสอน
การปฏิบัติ
ภาคสนามเพื่อ
เตรียมกิจกรรม
บริการ
1. การวางแผน
การทํากิจกรรม
บริการ
1.1 ขั้นตอน
1.2 การแบงงาน
1.3 การ
ประเมินผล
2. การลงพื้นที่
เพื่อเตรียม
กิจกรรมบริการ

1. การใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการวางแผน
กิจกรรมบริการแกผูเรียน
2. การติดตามผลขณะ
เตรียมกิจกรรมบริการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
-

1. การเตรียมกิจกรรม
บริการ
1.1 การประยุกตใช
ความรูดานการตลาด
การจัดการความเสี่ยงภัย
และการประกันภัยมา
เปนเนือ้ หาของกิจกรรม
1.2 ลักษณะของกิจกรรม
1.3 การแบงหนาที่ของ
สมาชิกกลุม
1.4 การวางแผนการ
ทํางาน
1.5 การประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การเขียนโครงการ
3. การเขียนบทวิเคราะห
4. การทําแฟมสะสมงาน

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. เอกสาร และ
ตําราที่เกี่ยวของ
2. แบบบันทึกการ
ทํากิจกรรม
3. แบบเขียนบท
วิเคราะห
4. แบบประเมิน
พฤติกรรมโดยการ
สังเกต

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. แผนการทํา
กิจกรรมบริการ
ที่สรางสรรค
และตรงความ
ตองการของ
ชุมชน
2. การมีสวน
รวมในการจัด
กิจกรรม
ชวยเหลือชุมชน

1. โครงการ
บริการ
2. บันทึกการทํา
กิจกรรม
3. บทวิเคราะห
4. การประเมิน
พฤติกรรมโดย
การสังเกต
5. แฟมสะสม
งาน

217

218

ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
8 1. อธิบาย
ไตรตรอง
ความสัมพันธ
และ
ของกิจกรรม
การ
บริการและ
ประเมินผล
เนื้อหาวิชา
2. อธิบาย
ความรับผิด
ชอบที่พึงมีตอ
สาธารณชน

เนื้อหา

สรุปสาระ
1. การเตรียม
กิจกรรมบริการ
ชุมชน
2. ความสัมพันธ
ระหวางการ
เตรียมกิจกรรม
บริการและ
เนื้อหาวิชา
3. ความรับผิด
ชอบสาธารณะ

ผูสอน

1. กิจกรรมการไตรตรอง
1.1 ความสัมพันธ
ระหวางการเตรียม
กิจกรรมบริการและ
เนื้อหาวิชา
1.2 ความรับผิดชอบที่
พึงมีตอสาธารณชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การนําเสนอความ
เชื่อมโยงระหวางการ
เตรียมกิจกรรมบริการและ
เนื้อหาวิชา
2. การเสวนาเพื่อไตรตรอง
ความรับผิดชอบตอชุมชน
ที่เกิดขึ้นระหวางการเตรียม
กิจกรรมบริการ

1. การทําแฟมสะสมงาน
2. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่อเตรียม
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. รูปภาพ
4.วิดีโอ
5. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ของการเตรียม
กิจกรรมบริการ
และเนือ้ หาวิชา
2. ความ
รับผิดชอบที่พึง
มีตอสาธารณชน

1. การอภิปราย
นําเสนอในชั้น
เรียน
2. การมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็น
3. แฟมสะสม
งาน

218

219

ขั้นตอน
ระบบ
การเรียนรู
เชิงบริการ
การ
ดําเนินการ
และ
การ
ประเมินผล

คาบ
ที่

วัตถุประสงค

9 1. ทํากิจกรรม
และ บริการชุมชน
10 2. ประยุกตใช
ความรูเพื่อ
กิจกรรมบริการ
ที่ตรงความ
ตองการของ
ชุมชน
3. มีสวนรวม
ในการจัด
กิจกรรม
บริการชุมชน

เนื้อหา

ผูสอน

การปฏิบัติ
ภาคสนามเพื่อ
ทํากิจกรรม
บริการ
1. การทํากิจกรรม
โดยประยุกตใช
ความรูเพื่อการ
บริการ
2. การมีสวน
รวมกับชุมชนโดย
จัดกิจกรรมบริการ

1. การใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการทํากิจกรรม
บริการของผูเรียน
2. การติดตามผลขณะลง
พื้นที่ใหบริการ

ชุมชน
1. การใหความรวมมือกับ
ผูเรียนขณะลงพื้นที่
ใหบริการ
2. รายงานปญหาที่เกิดขึ้น
จากการทํากิจกรรมบริการ
ของผูเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
-

1. การทํากิจกรรมบริการ
ตามโครงการที่ไดเตรียมไว
โดยคิด วิเคราะหผลที่
เกิดขึ้นจากการบริการ
ไดแก ปญหา อุปสรรค
วิธีแกไข ประโยชน และ
ความรับผิดชอบสาธารณะ
ที่เกิดขึ้น
2. การเขียนบทวิเคราะห
3. การทําแฟมสะสมงาน

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. กลองถายรูปวิดีโอ
2. เอกสาร
ประกอบการทํา
กิจกรรม เชน แผน
พับ รูปภาพ
3. แบบบันทึกการ
ทํากิจกรรม
4. แบบเขียน
บทวิเคราะห
5. แบบประเมิน
พฤติกรรมโดยการ
สังเกต

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. การทํา
กิจกรรมบริการ
2. ความสามารถ
ในการ
ประยุกตใช
ความรูในการ
บริการใน
สถานการณจริง
3. การมีสวน
รวมในการ
ชวยเหลือชุมชน

1. บันทึกการทํา
กิจกรรม
2. บทวิเคราะห
3. การประเมิน
พฤติกรรมโดย
การสังเกต
4. แฟมสะสม
งาน

219

220

ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
11 1. อธิบาย
ไตรตรอง
ความสัมพันธ
และ
ของกิจกรรม
การ
บริการและ
ประเมินผล
เนื้อหาวิชา
2. อธิบายความ
รับผิดชอบที่พึง
มีตอ
สาธารณชน

เนื้อหา

สรุปสาระ
1. ประสบการณ
การทํากิจกรรม
บริการและผล
ของการเรียนรู
2. ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับ
กิจกรรมบริการ
2.1 การตลาด
2.2 การจัดการ
ความเสี่ยงและการ
ประกันภัย
2.3 ความรับผิด
ชอบสาธารณะ
3. กิจกรรมการ
ไตรตรอง

ผูสอน

1. กิจกรรมการไตรตรอง
1.1 ความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมบริการ
และเนือ้ หาวิชา
1.2 ความรับผิดชอบที่
พึงมีตอสาธารณชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การนําเสนอความ
เชื่อมโยงระหวางการทํา
กิจกรรมบริการและ
เนื้อหาวิชา
2. การเสวนาเพื่อไตรตรอง
ความรับผิดชอบตอชุมชน
ที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
กิจกรรมบริการ

1. การทําแฟมสะสมงาน
2. การปรึกษารวมกันใน
แตละกลุมเพื่ปรับปรุง
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. รูปภาพ
4.วิดีโอ
5. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ของกิจกรรม
บริการและ
เนื้อหาวิชา
2. ความรับผิด
ชอบที่พึงมีตอ
สาธารณชน

1. การอภิปราย
นําเสนอในชั้น
เรียน
2. การมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็น
3. แฟมสะสม
งาน

220

221

ขั้นตอน
ระบบ
การเรียนรู
เชิงบริการ
การ
ดําเนินการ
และ
การ
ประเมินผล

คาบ
ที่

วัตถุประสงค

12 1. ทํากิจกรรม
และ บริการชุมชน
13 2. ประยุกตใช
ความรูเพื่อ
กิจกรรม
บริการที่ตรง
ความตองการ
ของชุมชน
3. มีสวนรวม
ในการจัด
กิจกรรม
บริการชุมชน

เนื้อหา

ผูสอน

การปฏิบัติ
ภาคสนามเพื่อทํา
กิจกรรมบริการ
1. การทํากิจกรรม
โดยประยุกตใช
ความรูเพื่อการ
บริการ
2. การมีสวน
รวมกับชุมชนโดย
จัดกิจกรรม
บริการ

1. การใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการทํากิจกรรม
บริการของผูเรียน
2. การติดตามผลขณะลง
พื้นที่ใหบริการ

ชุมชน
1. การใหความรวมมือกับ
ผูเรียนขณะลงพื้นที่
ใหบริการ
2. รายงานปญหาที่เกิดขึ้น
จากการทํากิจกรรมบริการ
ของผูเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
-

1. การทํากิจกรรมบริการ
ตามโครงการที่ไดเตรียม
ไว โดยคิด วิเคราะหผลที่
เกิดขึ้นจากการบริการ
ไดแก ปญหา อุปสรรค
วิธีแกไข ประโยชน และ
ความรับผิดชอบ
สาธารณะที่เกิดขึน้
2. การเขียนบทวิเคราะห
3. การทําแฟมสะสมงาน

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. กลองถายรูปวิดีโอ
2. เอกสาร
ประกอบการทํา
กิจกรรม เชน แผน
พับ รูปภาพ
3. แบบบันทึกการ
ทํากิจกรรม
4. แบบเขียนบท
วิเคราะห
5. แบบประเมิน
พฤติกรรมโดยการ
สังเกต

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. การทํา
กิจกรรมบริการ
2. ความสามารถ
ในการ
ประยุกตใช
ความรูในการ
บริการใน
สถานการณจริง
3. การมีสวน
รวมในการ
ชวยเหลือชุมชน

1. บันทึกการทํา
กิจกรรม
2. บทวิเคราะห
3. การประเมิน
พฤติกรรมโดย
การสังเกต
4. แฟมสะสม
งาน

221

222

ขั้นตอน
ระบบ คาบ วัตถุประสงค
การเรียนรู ที่
เชิงบริการ
การ
14 1. อธิบาย
ไตรตรอง
ความสัมพันธ
และ
ของกิจกรรม
การ
บริการและ
ประเมินผล
เนื้อหาวิชา
2. อธิบาย
ความรับผิด
ชอบที่พึงมีตอ
สาธารณชน

เนื้อหา

สรุปสาระ
1. ประสบการณ
การทํากิจกรรม
บริการและผล
ของการเรียนรู
2. ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับ
กิจกรรมบริการ
2.1 การตลาด
2.2 การจัดการ
ความเสี่ยงและการ
ประกันภัย
2.3 ความรับผิด
ชอบสาธารณะ
3. กิจกรรมการ
ไตรตรอง

ผูสอน

1. กิจกรรมการไตรตรอง
1.1 ความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมบริการ
และเนือ้ หาวิชา
1.2 ความรับผิดชอบที่
พึงมีตอสาธารณชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
1. การนําเสนอความ
1. การเตรียมนําเสนองาน
เชื่อมโยงระหวางการทํา และการเฉลิมฉลอง
2. การทําแฟมสะสมงาน
กิจกรรมบริการและ
เนื้อหาวิชา
2. การเสวนาเพื่อไตรตรอง
ความรับผิดชอบตอชุมชน
ที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
กิจกรรมบริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. PowerPoint
2. แผนใส
3. รูปภาพ
4.วิดีโอ
5. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ของกิจกรรม
บริการและ
เนื้อหาวิชา
2. ความรับผิด
ชอบที่พึงมีตอ
สาธารณชน

1. การอภิปราย
นําเสนอในชั้น
เรียน
2. การมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็น
3. แฟมสะสม
งาน
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ขั้นตอน
ระบบ คาบที่
การเรียนรู
เชิงบริการ
การ
15
เผยแพร
ผลงาน
และ
การ
ประเมินผล

เนื้อหา

ผูสอน

1. อธิบาย
ภาพรวมของ
กิจกรรมการ
เรียนรูเชิงบริการ
2.เสนอแนะ
เกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมบริการ
3. ประเมิน
โครงการการ
เรียนรูเชิงบริการ
4. ประเมิน
ผูเรียนหลังเรียน
5. ประชา
สัมพันธ
โครงการการ
เรียนรูเชิงบริการ
6. เพื่อรําลึก
กิจกรรมการ
เรียนรูเชิงบริการ

ปจฉิมนิเทศ
1. การนําเสนอ
ผลงานบริการ
2. การเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมบริการ
3. การประเมิน
โครงการการ
เรียนรูเชิงบริการ
4. การประเมิน
การเรียนรูเชิง
บริการหลังเรียน
5. การประชา
สัมพันธโครงการ
การเรียนรูเชิง
บริการ

1. การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมบริการ
2. การประเมินโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการของ
ผูเรียน
3. การประเมินการเรียนรู
เชิงบริการหลังเรียน

ชุมชน
1. การเขารวมฟงการ
นําเสนอสรุปภาพรวมของ
กิจกรรมบริการ
2. การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมบริการ
3. การประเมินโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการของ
ผูเรียน

1. การนําเสนอสรุป
ภาพรวมของกิจกรรม
บริการ และขอเสนอแนะ
2. การประเมินโครงการ
การเรียนรูเชิงบริการของ
ผูเรียนและเพื่อนรวมชั้น
3. การประเมินการเรียนรู
เชิงบริการหลังเรียน

1. การนําผลงานบริการ
ใหฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
ประชาสัมพันธ
2. การจัดบอรดเพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการ
บริการ

สื่อ/อุปกรณ
การสอน
1. อุปกรณการ
นําเสนอผลงาน
2. แบบประเมิน
การสนทนาและ
การนําเสนองาน
3. แบบประเมิน
โครงการการ
เรียนรูเชิงบริการ
4. แบบประเมินผล
การทดลองการ
เรียนรูเชิงบริการ
5. ขอมูลประชา
สัมพันธ

ผลที่คาดวา การประเมินผล
จะไดรบั
1. ภาพรวมของ
กิจกรรมบริการ
และขอเสนอ
แนะ
2. ผลการ
ประเมิน
โครงการการ
เรียนรูเชิงบริการ
3. ผลการ
ประเมินการ
เรียนรูเชิง
บริการหลังเรียน
4. การประชา
สัมพันธ
กิจกรรมบริการ

1. การนําเสนอ
ภาพรวมของ
กิจกรรมบริการ
2. การประเมิน
โครงการเรียนรู
เชิงบริการ
3. การประเมิน
การเรียนรูเชิง
บริการหลังเรียน
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วัตถุประสงค

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียน
ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
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ภาคผนวก จ
ชุดการประเมินผลประกอบการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แบบบันทึกการทํากิจกรรมบริการ
แบบวิเคราะหชุมชน
แบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
แบบคําถามการทํากิจกรรมไตรตรอง
แบบประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชั้นเรียน
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
แบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
แบบประเมินแฟมสะสมงาน
แบบประเมินผลการทดลองการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนรูเชิงบริการทีพ่ ัฒนาขึ้น
ตารางบันทึกคะแนนการเรียนรูเชิงบริการ วิชา การตลาดประกันภัย
แบบสัมภาษณผูเรียนในการติดตามผลพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
หลังเสร็จสิน้ การเรียนรูเชิงบริการ
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จ1. แบบบันทึกการทํากิจกรรมบริการ
ชื่อ __________________________________ เลขประจําตัว _________________ กลุมที่ _______
ชื่อโครงการ _____________________________________________________________________
ครั้งที่ ____
วันที่ ___________________เวลา _______-_______ สถานที่ ______________________________
วัตถุประสงค _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
กิจกรรมทีท่ ํา _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ผลที่ไดรับจากการทํากิจกรรม _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

226
เกณฑการประเมินบันทึกการทํากิจกรรม
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะของผลงาน
5 = ดีมาก
ผลงานแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพดีมาก
- มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวทุกประเด็น
- มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาทุกประเด็น
- แสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะใหบริการหรือการบริการตอชุมชนดีมาก
- แสดงใหเห็นความกาวหนาของการทํากิจกรรมดีมาก
4 = ดี
ผลงานแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพดี
- มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวเกือบทุกประเด็น
- มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเกือบทุกประเด็น
- แสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะใหบริการหรือการบริการตอชุมชนดี
- แสดงใหเห็นความกาวหนาของการทํากิจกรรมดี
3 = พอใช
ผลงานแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพพอควร
- มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวบางประเด็น
- มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาบางประเด็น
- แสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะใหบริการหรือการบริการตอชุมชนพอควร
- แสดงใหเห็นความกาวหนาของการทํากิจกรรมพอควร
2 = ควรปรับปรุง ผลงานแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพนอยกวาที่ควรเปน
- มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวนอย
- มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชานอย
- แสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะใหบริการหรือการบริการตอชุมชนนอย
- แสดงใหเห็นความกาวหนาของการทํากิจกรรมนอย
1 = ปรับปรุง ผลงานไมแสดงใหเห็นการทํากิจกรรมที่มปี ระสิทธิภาพ
- ไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
- ไมมีความสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
- ไมแสดงใหเห็นความตัง้ ใจที่จะใหบริการหรือการบริการตอชุมชน
- ไมแสดงใหเห็นความกาวหนาของการทํากิจกรรม
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จ2. แบบวิเคราะหชุมชน
ผูบันทึกขอมูล _______________________________________ กลุมที่ ______________________
วันที่ ________________________ เวลา ________________________
ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนทีส่ ํารวจ
1. ชื่อชุมชน/องคกร _______________________________________________________________
2. ชื่อบุคคลทีต่ ิดตอ _______________________________________________________________
3. ที่อยู _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. เบอรโทรศัพท __________________________________________________________________
5. ระยะหางจากมหาวิทยาลัย ____________________ กิโลเมตร
6. ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง __________________ นาที
7. ลักษณะของชุมชน (จํานวนสมาชิก/หลังคาเรือน อาชีพ ความเปนอยู และสภาพแวดลอมอื่นๆ)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. ปญหาของชุมชน
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. การบริการที่ชุมชนตองการ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. การบริการที่สามารถจัดหาใหได
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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เกณฑการประเมินการวิเคราะหชุมชน
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะของผลงาน
5 = ดีมาก
ผลงานแสดงใหเห็นการวิเคราะหชุมชนอยางมีประสิทธิภาพดีมาก
- แสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนอยางชัดเจนดีมาก
- มีการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนอยางมีวิจารณญาณดีมาก
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชนอยาง
เหมาะสมดีมาก
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูท ุกประเด็น
4 = ดี
ผลงานแสดงใหเห็นการวิเคราะหชุมชนอยางมีประสิทธิภาพดี
- แสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนอยางชัดเจนดี
- มีการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนอยางมีวิจารณญาณดี
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชนอยาง
เหมาะสมดี
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูเกือบทุกประเด็น
3 = พอใช
ผลงานแสดงใหเห็นการวิเคราะหชุมชนอยางมีประสิทธิภาพพอควร
- แสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนพอควร
- มีการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนอยางมีวิจารณญาณพอควร
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชนพอควร
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูบางประเด็น
2 = ควรปรับปรุง ผลงานแสดงใหเห็นการวิเคราะหชุมชนอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาทีค่ วรเปน
- แสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนนอย
- มีการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนอยางมีวิจารณญาณนอย
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชนนอย
- มีการเสนอการบริการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูน อย
1 = ปรับปรุง ผลงานไมแสดงใหเห็นการวิเคราะหชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
- ไมแสดงใหเห็นลักษณะของชุมชน
- ไมมีการวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชนอยางมีวิจารณญาณ
- ไมมีการเสนอการบริการทีส่ อดคลองกับปญหา/ความตองการของชุมชน
- ไมมีการเสนอการบริการทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู
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จ3. แบบเขียนบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
ชื่อโครงการ ______________________________________________________________________
สถานที่ _________________________________________________________________________
ผูเขียนบทวิเคราะห _______________________ เลขประจําตัว ________________ กลุมที่ ______
ครั้งที่ _______ วันที่ __________________________
ประเด็นการวิเคราะห
1. ความรูและทักษะที่ไดรับจากการทํากิจกรรม
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ปญหาที่เกิดขึน้ และวิธกี ารตัดสินใจแกปญหา
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ทัศนคติและความรูสึกที่มีตอ ชุมชนขณะทํากิจกรรม
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ทัศนคติและความรูสึกที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในกลุมขณะทํางานรวมกัน
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. จากประสบการณการทํากิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษามีความคิดและความตั้งใจในการปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอนื่ อยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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เกณฑการประเมินบทวิเคราะหการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบริการ
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะของผลงาน
5 = ดีมาก
ผลงานแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชาและ
ความรับผิดชอบสาธารณะชัดเจนดีมาก
- มีการคิดวิเคราะหผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางมีวจิ ารณญาณดีมาก
- มีการแกปญหาและการตัดสินใจถูกตองตามหลักการทุกประเด็น
- แสดงใหเห็นทัศนคติและความรูสึกที่มีตอ ชุมชนและกลุมเพื่อนชัดเจนดีมาก
- แสดงใหเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติตอตนเองและผูอนื่ อยางมีความ
รับผิดชอบสาธารณะดีมาก
4 = ดี
ผลงานแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชาและ
ความรับผิดชอบสาธารณะชัดเจนดี
- มีการคิดวิเคราะหผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางมีวจิ ารณญาณดี
- มีการแกปญหาและการตัดสินใจถูกตองตามหลักการเกือบทุกประเด็น
- แสดงใหเห็นทัศนคติและความรูสึกที่มีตอ ชุมชนและกลุมเพื่อนชัดเจนดี
- แสดงใหเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติตอตนเองและผูอนื่ อยางมีความ
รับผิดชอบสาธารณะดี
3 = พอใช
ผลงานแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชาและ
ความรับผิดชอบสาธารณะพอควร
- มีการคิดวิเคราะหผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางมีวจิ ารณญาณพอควร
- มีการแกปญหาและการตัดสินใจถูกตองตามหลักการบางประเด็น
- แสดงใหเห็นทัศนคติและความรูสึกที่มีตอ ชุมชนและกลุมเพื่อนพอควร
- แสดงใหเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติตอตนเองและผูอนื่ อยางมีความ
รับผิดชอบสาธารณะพอควร
2 = ควรปรับปรุง ผลงานแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชาและ
ความรับผิดชอบสาธารณะนอยกวาที่ควรเปน
- มีการคิดวิเคราะหผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางมีวจิ ารณญาณนอย
- มีการแกปญหาและการตัดสินใจถูกตองตามหลักการนอย
- แสดงใหเห็นทัศนคติและความรูสึกที่มีตอ ชุมชนและกลุมเพื่อนนอย
- แสดงใหเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติตอตนเองและผูอนื่ อยางมีความ
รับผิดชอบสาธารณะนอย
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1 = ปรับปรุง

ผลงานไมแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณบริการ เนื้อหาวิชา
และความรับผิดชอบสาธารณะ
- ไมมีการคิดวิเคราะหผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางมีวิจารณญาณ
- ไมมีการแกปญ
 หาและการตัดสินใจถูกตองตามหลักการ
- ไมแสดงใหเห็นทัศนคติและความรูสึกทีม่ ีตอชุมชนและกลุมเพื่อน
- ไมแสดงใหเห็นความตัง้ ใจในการปฏิบัตติ อตนเองและผูอื่นอยางมีความ
รับผิดชอบสาธารณะ
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จ4. แบบคําถามการทํากิจกรรมไตรตรอง
ประเด็นคําถาม
1. ทานมีความรูส ึกอยางไรขณะเตรียม/ทํากิจกรรมเพื่อบริการชุมชน (เชน ความประทับใจ/ไม
ประทับใจ ความชอบ/ไมชอบ ความสมหวัง/ไมสมหวัง เปนตน)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ทานไดขอคิดจากสิง่ ที่ไดเรียนรู/ สิ่งที่ไดพบเห็นขณะเตรียม/ทํากิจกรรมเพื่อบริการชุมชนอยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ทานไดนําความรูที่ไดจากหองเรียน/การศึกษาคนควาเพิม่ เติมมาใชเตรียม/ทํากิจกรรมเพื่อ
บริการชุมชนอยางไร และทานพบสิง่ ที่ขัดแยงกับหลักการ/ทฤษฎีที่ไดเรียนมาหรือไม อยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ทานคนพบสิ่งใหมในตนเองขณะเตรียม/ทํากิจกรรมเพื่อบริการชุมชน (เชน ความสามารถ
ความภูมิใจ/ความพึงพอใจ การปรับตัว เปนตน) อยางไร และทานคนพบสิ่งเหลานัน้ ไดอยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. หลังจากที่ไดทาํ กิจกรรมบริการแลว ทานคิดวาจะใหความชวยชุนชนเพิ่มเติมอยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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จ5. แบบประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนําเสนองานในชัน้ เรียน
ชื่อนักศึกษา _____________________________ เลขประจําตัว ________________ กลุมที่ ______
ระดับเกณฑการประเมิน
ประเด็นที่ใชพิจารณา
5
4
3
2
1
1. การแสดงความคิดเห็น
2. ความกระตือรือรน
3. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. ความกลาแสดงออก
5. การเปนผูฟ ง ที่ดี
หมายเหตุ ใชเกณฑการประมาณคา คือ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3= ปานกลาง 2= นอย 1= นอยมาก
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จ6. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูเรียนในโครงการการเรียนรูเ ชิงบริการ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อผูประเมิน _____________________________________________________________________
สถานภาพผูประเมิน □ 1. ผูสอน
□ 2. ผูเรียน
□ 3. เพื่อน
ชื่อผูถูกประเมิน ___________________________________________________ กลุมที่ _________
ตอนที่ 2 พฤติกรรมทีส่ ังเกต
คําชี้แจง โปรดสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียนในแตละครัง้ ทีท่ ํากิจกรรม แลวประเมินตาม
ประเด็นตอไปนี้วา พฤติกรรมของผูเรียนอยูในระดับใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้
5 = ดีมาก
4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยมาก
พฤติกรรม

ระดับเกณฑการประเมิน
ครั้งที่ ___วันที่ ___ ครั้งที่ ___วันที่ ___ ครั้งที่ ___วันที่ ___ ครั้งที่ ___วันที่ ___
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. การตรงตอเวลา
2. การแกไขปญหา
3. การตัดสินใจ
4. ความรับผิดชอบ
5. การประสานงาน
6. ความสามัคคี
7. การเสนอความคิดเห็น
8. การรับฟงความคิดเห็น
9. การใหความชวยเหลือ
10. การสรางความไววางใจ
11. การปรับตัวใหเขากับผูอื่น
12. การเสียสละเพื่อสวนรวม
13. การใชความรูกับการทํางาน
14. การเขาถึงวัฒนธรรมชุมชน
15. การมีปฏิสัมพันธกับชุมชน

พฤติกรรมอื่นๆที่สังเกตได __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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จ7. แบบประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ______________________________________________________ กลุมที่ _________
ชื่อผูประเมิน ____________________________________________________________________
สถานภาพผูประเมิน □ 1. ผูสอน □ 2. ผูเรียน □ 3. เพื่อน □ 4. ชุมชน
ตอนที่ 2 กิจกรรมบริการ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาโครงการการเรียนรูเชิงบริการที่ไดนําเสนอ แลวประเมินตามประเด็นตอไปนี้
วามีความเหมาะสมตอโครงการในระดับใด โปรดกาเครือ่ งหมาย√ ใหตรงตามความคิดเห็นของทาน
5 = ดีมาก
4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยมาก
ประเด็นที่ใชพิจารณา

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

1. เนื้อหาที่ใหบริการ
2. วิธีการใหบริการ
3. ระบบของการใหบริการ
4. สื่อที่ใชในการใหบริการ
5. ระยะเวลาที่ใหบริการ
6. ทักษะการนําเสนองานบริการ
7. การทํางานรวมกันเปนทีม
8. การมีปฏิสมั พันธกับชุมชน
9. การเขาถึงวัฒนธรรมชุมชน
10. ความสําเร็จของโครงการ
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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เกณฑการประเมินโครงการการเรียนรูเ ชิงบริการ
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะของผลงาน
5 = ดีมาก
โครงการบริการสมบูรณดีมาก
- มีหลักการและเหตุผลในการทําโครงการชัดเจนดีมาก
- มีการวางแผนงานที่เปนระบบอยางชัดเจนดีมาก
- มีแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชอยางชัดเจนดีมาก
- มีกิจกรรมทีส่ รางปฏิสัมพันธและตรงตอความตองการของชุมชนดีมาก
4 = ดี
โครงการบริการสมบูรณดี
- มีหลักการและเหตุผลในการทําโครงการชัดเจนดี
- มีการวางแผนงานที่เปนระบบอยางชัดเจนดี
- มีแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชอยางชัดเจนดี
- มีกิจกรรมทีส่ รางปฏิสัมพันธและตรงตอความตองการของชุมชนดี
3 = พอใช
โครงการบริการสมบูรณพอควร
- มีหลักการและเหตุผลในการทําโครงการพอควร
- มีการวางแผนงานที่เปนระบบพอควร
- มีแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชพอควร
- มีกิจกรรมทีส่ รางปฏิสัมพันธและตรงตอความตองการของชุมชนพอควร
2 = ควรปรับปรุง โครงการบริการสมบูรณนอยกวาที่ควรเปน
- มีหลักการและเหตุผลในการทําโครงการไมชัดเจน
- มีการวางแผนงานที่ไมคอยเปนระบบ
- มีแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชนอย
- มีกิจกรรมทีส่ รางปฏิสัมพันธและตรงตอความตองการของชุมชนนอย
1 = ปรับปรุง โครงการบริการไมสมบูรณ
- ไมมีหลักการและเหตุผลในการทําโครงการ
- ไมมีการวางแผนงานที่เปนระบบ
- ไมมีแนวทางการนําความรูไปประยุกตใช
- ไมมีกิจกรรมที่สรางปฏิสัมพันธและตรงตอความตองการของชุมชน
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จ8. แบบประเมินแฟมสะสมงาน
ชื่อนักศึกษา ________________________________ เลขประจําตัว____________ กลุมที่ _______
ระดับเกณฑการประเมิน
ประเด็นที่ใชพิจารณา
5
4
3
2
1
1. การวางแผนจัดทําแฟมสะสมงาน
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
3. การคัดเลือกผลงาน/หลักฐาน
4. การจัดระบบของแฟมสะสมงาน
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลงาน
6. การปรับเปลี่ยนผลงาน
7. ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณที่ใช
8. การบูรณาการความรูในการสรางผลงาน
9. การสรางสรรคผลงานที่เปนเอกลักษณ
10. การแสดงภาพรวมของโครงการบริการ
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เกณฑการประเมินแฟมสะสมงาน
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะของผลงาน
5 = ดีมาก
ผลงานแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการที่สมบูรณดีมาก
- ความรูท ี่ใหบริการถูกตองและครอบคลุมทุกประเด็นอยางชัดเจนดีมาก
- การประยุกตใชความรูในการบริการอยางมีการวิเคราะหและวิจารณญาณทุก
ประเด็นดีมาก
- แสดงใหเห็นการมีความรับผิดชอบตอชุมชนอยางชัดเจนดีมาก
- แสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธรวมกันชุมชนอยางชัดเจนดีมาก
4 = ดี
ผลงานแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการที่สมบูรณดี
- ความรูท ี่ใหบริการถูกตองและครอบคลุมทุกประเด็นดี
- การประยุกตใชความรูในการบริการอยางมีการวิเคราะหและวิจารณญาณทุก
ประเด็นดี
- แสดงใหเห็นการมีความรับผิดชอบตอชุมชนดี
- แสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธรวมกันชุมชนดี
3 = พอใช
ผลงานแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการพอสมควร
- ความรูท ี่ใหบริการถูกตองและสมบูรณบางประเด็น
- การประยุกตใชความรูในการบริการอยางมีการวิเคราะหและวิจารณญาณ
พอสมควร
- แสดงใหเห็นการมีความรับผิดชอบตอชุมชนพอสมควร
- แสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธรวมกันชุมชนพอสมควร
2 = ควรปรับปรุง ผลงานแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการนอยกวาทีค่ วรเปน
- ความรูท ี่ใหบริการขาดถูกตองและสมบูรณในบางประเด็น
- การประยุกตใชความรูในการบริการขาดการวิเคราะหและวิจารณญาณบางประเด็น
- แสดงใหเห็นการมีความรับผิดชอบตอชุมชนในระดับต่ํากวาที่ควรเปน
- แสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธรวมกันชุมชนอยูในระดับต่ํากวาที่ควรเปน
1 = ปรับปรุง ผลงานไมแสดงใหเห็นการเรียนรูและการบริการ
- ความรูท ี่ใหบริการไมถูกตอง
- ไมมีการประยุกตใชความรูในการบริการ
- ไมแสดงใหเห็นการมีความรับผิดชอบตอชุมชน
- ไมแสดงใหเห็นการมีปฏิสมั พันธรวมกันชุมชน
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จ9. แบบประเมินผลการทดลองการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนรูเ ชิงบริการทีพ
่ ัฒนาขึน้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ หนาคําตอบที่เปนจริงเกี่ยวกับทาน หรือเติมขอความ
ลงในชองวางที่กําหนด
1. เพศ
□ 1. ชาย
□ 2. หญิง
2. สถานภาพการศึกษา
2.1สาขาวิชา
□ 1. การประกันชีวิต
□ 2. การประกันวินาศภัย
□ 3. อืน่ ๆ โปรดระบุ ........................................................
2.2คะแนนเฉลี่ยสะสม
□ 3. 2.50 - 2.99
□ 1. ต่ํากวา 2.00
□ 2. 2.00 - 2.49
□ 4. 3.00 - 3.49
□ 5. 3.50 - 4.00
3. การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบริการ
□ 3.1 ไมเคย
□ 3.2 เคย จํานวน
□ 1. 1 ครั้ง
□ 2. 2 ครั้ง
□ 3. 3 ครั้ง
□ 4. มากกวา 3 ครั้ง
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรู
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทายขอความที่ตรงกับระดับการเกิดพฤติกรรมการเรียนรูของทานใน
ประเด็นเหลานี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1= นอยที่สุด
ความรับผิดชอบสาธารณะ
1. ดานการรับรู

ระดับ

1.1 ความสนใจในขาวสารที่สงผลกระทบตอชุมชน

มากที่สุด
นอยที่สุด
5 4 3 2 1

1.2 การเปนสวนหนึ่งของชุมชน

5

4

3

2

1

1.3 บทบาทหนาที่ในการชวยเหลือชุมชน

5

4

3

2

1

1.4 การติดตอกับชุมชนอยางตอเนื่อง

5

4

3

2

1

2. ดานการมีสวนรวม
2.1 การเสนอแนวคิดเพื่อชวยเหลือชุมชน

5

4

3

2

1

2.2 การรวมวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน

5

4

3

2

1

2.3 การแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

5

4

3

2

1

2.4 การเปนสมาชิกของหนวยอาสาสมัคร

5

4

3

2

1

3. ดานการมีความรับผิดชอบ
3.1 ความตระหนักในการพัฒนาชุมชน

5

4

3

2

1

3.2 ความกังวลในการแกปญหาชุมชน

5

4

3

2

1

3.3 การพัฒนาชุมชนใหสําเร็จ

5

4

3

2

1

3.4 การวางแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต

5

4

3

2

1

4. ดานการเกิดพฤติกรรม
4.1 การชวยเหลือชุมชนเปนสวนหนึ่งของชีวิต

5

4

3

2

1

4.2 การชวยเหลือเฉพาะคนที่รูจัก

5

4

3

2

1

4.3 การชวยเหลือชุมชนแมวาจะมีงานมาก

5

4

3

2

1

4.4 การชวยเหลือชุมชนเมื่อมีการรองขอ

5

4

3

2

1

ทักษะทางวิชาการ
1. ความเขาใจเนื้อหาวิชา
1.1 การแปลความหมายใหเขาใจได

ระดับ
มากที่สุด
นอยที่สุด
5 4 3 2 1

1.2 การอธิบายความสัมพันธของสวนตางๆ

5

4

3

2

1

1.3 การขยายความใหชัดเจน

5

4

3

2

1

1.4 การสรุปความสําคัญ

5

4

3

2

1
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2. การนํามาประยุกตใช

ระดับ

2.1 การพัฒนาตนเองจากการเรียนรู

มากที่สุด
นอยที่สุด
5 4 3 2 1

2.2 การเกิดความรูใหมนอกเหนือเนื้อหาวิชา

5

4

3

2

1

2.3 การแกปญหา/ตัดสินใจบนฐานของความรูที่เรียนมา

5

4

3

2

1

2.4 การเชื่อมโยงเนื้อหากับเหตุการณปจจุบัน

5

4

3

2

1

ทักษะทางวิชาชีพ
1. ความชํานาญ

ระดับ

1.1 การวางแผนการทํางานอยางรอบคอบ

มากที่สุด
นอยที่สุด
5 4 3 2 1

1.2 การตัดสินใจอยางถูกตองและรวดเร็ว

5

4

3

2

1

1.3 การทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด

5

4

3

2

1

1.4 การทํางานตรงตามเกณฑที่ตั้งไว

5

4

3

2

1

2. ความเตรียมพรอม
2.1 การวางแผนในการประกอบอาชีพอยางชัดเจน

5

4

3

2

1

2.2 ความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ

5

4

3

2

1

2.3 การประกอบอาชีพที่เปนประโยชนตอสังคม

5

4

3

2

1

2.4 การพัฒนาทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

5

4

3

2

1

ทักษะในการดํารงชีวิต
1. การประสบผลสําเร็จ

ระดับ

1.1 การตัดสินใจที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น

มากที่สุด
นอยที่สุด
5 4 3 2 1

1.2 การพึ่งพาตนเอง

5

4

3

2

1

1.2 การจัดการกับอารมณและความเครียด

5

4

3

2

1

1.4 ความภูมิใจในตนเอง

5

4

3

2

1

2. การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น
2.1 การใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางไมเกอเขิน

5

4

3

2

1

2.2 การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

5

4

3

2

1

2.3 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

5

4

3

2

1

2.4 การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น

5

4

3

2

1
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จ10. ตารางบันทึกคะแนนการเรียนรูเชิงบริการ วิชา การตลาดประกันภัย
เลข
ที่

ชื่อ

การ
สนทนา
ในชั้น การวางแผน การสํารวจ
เรียน โครงการ
พื้นที่
(10%)
(10%)
(5%)

กิจกรรมบริการ (60%)
การทํากิจกรรม (30%)

1

2

การบันทึกการทํากิจกรรม
(10%)
3 4 5 6 7

การประเมิน
พฤติกรรม
(5%)
รวม

แฟมสะสม สอบปลาย คะแนน
รวม
งาน
ภาค
(100%)
(10%) (20%)

บทวิเคราะห
(20%)

โครงการ
(10%)
1

2

3

4

เกรด

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

242

19
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จ11. แบบสัมภาษณผูเรียนในการติดตามผลพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบสาธารณะ
หลังเสร็จสิ้นการเรียนรูเชิงบริการ
ชื่อผูเรียน _______________________________________________________________________
วันที่สัมภาษณ __________________________________________ เวลา ____________________
ประเด็นคําถาม
1. ทานรับรูวาสภาพแวดลอมรอบตัวของทาน (เชน ขาวสารที่สงผลกระทบตอทาน คนรอบขาง
สังคมรอบตัว เปนตน) มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร และทานคิดวาตนเองสามารถแกไข
สงเสริม หรือทําสิ่งนั้นใหดีขึ้นไดหรือไม อยางไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมของทาน (เชน บาน เพื่อนบาน มหาวิทยาลัย เปนตน)
หรือไม อยางไร (เชน การเสนอความคิดเห็น การพัฒนา การแกปญหา การเปนอาสาสมัคร เปนตน)
ยกตัวอยางประกอบ และทานทําเชนนัน้ เพราะเหตุใด
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ทานคิดวา การพัฒนาสังคมของทาน (เชน บาน เพื่อนบาน มหาวิทยาลัย เปนตน) เปนสวนหนึง่
ของความรับผิดชอบของทานหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ทานไดพบเห็นผูทกี่ ําลังตองการความชวยเหลือหรือไม และทานไดใหความชวยเหลือเขาหรือไม
เพราะเหตุใด ยกตัวอยางประกอบ (อาจเปนบุคคลทีท่ านรูจกั หรือไมรูจัก)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
1.
2.
3.
4.

โครงการ “นาคภาษิตกับชีวติ ที่ดีขึ้น”
โครงการ “ขับขี่สบายใจ เมือ่ ทําประกันภัย พ.ร.บ.”
โครงการ “ปนความรู...สูน อง ๆ”
โครงการ “คุณอนันต ประกันภัย”
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ฉ1. โครงการ “นาคภาษิตกับชีวิตที่ดีขึ้น”
1. ชื่อโครงการ นาคภาษิตกับชีวิตที่ดีขึ้น
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
2.1 น.ส.พรธิดา พูนธีระกูล
(หัวหนาโครงการ)
2.2 น.ส.อลิศรา อิศรภักดี
2.3 นายกฤติเกษม เต็มอุดมสมบูรณ
2.4 นายปยภูมิ มณีแสง
2.5 น.ส.บุษรินทร หิรัญตระกูล
3. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันวิถีการดําเนินธุรกิจมักจะตองดําเนินไปในรูปแบบของการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม คือการหยิบ
ยื่นคุณคาคืนใหแกสังคม ธุรกิจประกันภัยซึ่งเปนธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงควรใหความ
สนใจในเรื่องของการรับผิดชอบตอสังคม เพราะนอกจากจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทแลว ยังเปนสิ่งที่บริษัท
ควรจะยึดถือเปนหนาที่ในการใหความชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนดวย
จํานวนประชากรในประเทศไทยขณะนี้กําลังเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และสภาวการณเศรษฐกิจของประเทศไทย
กําลังตกต่ํา สงผลกระทบใหประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น ประชากรเหลานี้เปนประชากรสวนใหญของประเทศและ
เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ แตเนื่องจากความยากจนทําใหไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาที่ควรจนทําให
อาจขาดโอกาสในการมีสถานะความเปนอยูที่ดีขึ้น
จากการสํารวจชุมชนนาคภาษิตพบวาในชุมชนนี้มีปญหาในเรื่องของสาธารณสุขเปนอยางมาก เพราะมีขยะกอง
สุมเปนจํานวนมาก รวมถึงมีน้ําขังอยูใตบานทุกหลัง ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่จะปวยเปนโรครายตางๆไดงาย อีกปญหาหลัก
ที่พบเห็นคือ ปญหาเรื่องของอุบัติเหตุทั้งรถยนตและไฟไหม เพราะในชุมชนมีมอเตอรไซคเยอะมาก และคนในชุมชนชอบ
ดื่มเหลาจนเมามายและขับรถ ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และบานสวนใหญในชุมชนเปนบานไม จึงอาจ
กอใหเกิดไฟไหมไดงาย อีกทัง้ คนในชุมชนไมคอยมีความรูในเรื่องการปองกันภัยเทาทีค่ วร คณะนักศึกษาเล็งเห็นถึงปญหา
ที่อาจจะตามมาในอนาคต จึงไดจัดทํากิจกรรมการใหความรูในเรื่องของการปองกันความเสี่ยงดวยตนเอง รวมถึงความรู
ทางดานประกันภัยที่จําเปนสําหรับชุมชน เชน พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อคนในชุมชนจะไดรูขอบเขตความ
คุมครองที่ตนเองไดรับ และความจําเปนที่ตองทําประกันภัย เปนตน
การทํากิจกรรมบริการชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะเปนการเพิ่มทักษะในการทํางานรวมกันเปนทีมและการปรับตัว
ใหเขากับผูอ ื่นแลว ยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษารูจักมองเห็นคุณคาในตัวเองและผูอ นื่ และยังเปนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม และความตองการอยากชวยเหลือและหยิบยืน่ คุณคาใหกับสังคมเพิ่มขึ้นดวย
4. วัตถุประสงคของโครงการ
4.1 เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุภายในชุมชน
4.2 เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับการประกันภัยและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
แกตนเองและครอบครัว
4.3 เพื่อกระตุนใหสมาชิกในชุมชนเห็นความสําคัญของการทําประกันภัย
5. ผูเขารวมโครงการ
สมาชิกในชุมชนนาคภาษิตจํานวน 100 คน
6. สถานที่ดําเนินโครงการ
ลานกวางหนาศูนยเด็กเล็ก ชุมชนนาคภาษิต

246
7. วิธีดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
7.1 วิธีดําเนินงาน
1. สํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน
2. ประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางการแกปญหาของชุมชนและวิธีการนําเสนอความรูเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและการประกันภัย
3. ขอความรวมมือจากกรมการประกันภัยและบริษัทประกันภัยในการสนับสนุนสื่อ ความรู และของที่
ระลึกตางๆ
4. เตรียมกิจกรรมในการนําเสนอความรูใหแกชุมชน
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมนําเสนอความรูแกชุมชนโดยการจัดบูธใหเลนเกมส
6. ประเมินผลโครงการ
7.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
สัปดาหที่ สัปดาหที่ สัปดาหที่ สัปดาหที่ สัปดาหที่ สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
1. สํารวจชุมชน
2. ประชุมวางแผนกิจกรรม
3. ดําเนินการตามแผนที่วางไว
4. ขอความรวมมือจากกรมการประกันภัย
และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
5. เตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใช
6. แบงหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมบริการ
7. ทํากิจกรรมบริการชุมชน
8. นําเสนอผลงาน
7.3 รายละเอียดการดําเนินงาน
สัปดาหที่ 1
สมาชิก และอาจารยที่ปรึกษาเดินทางเขาพื้นที่ชุมชน เพื่อติดตอพูดคุยกับผูใหญบาน และ
เดินสํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและสํารวจสภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของชุมชน รวมถึงพูดคุยกับผูใหญบาน และ
สัมภาษณสมาชิกในชุมชน
สัปดาหที่ 2
สมาชิกประชุมเพื่อวางแผนการทํากิจกรรมบริการชุมชนอยางคราวๆ โดยจะจัดทําบูธเกมส
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัยแกชุมชน ตั้งกลุมเปาหมาย และมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมหาขอมูลเกี่ยวกับ
ความรูที่ตองการจะนํามามอบใหแกชุมชน
สัปดาหที่ 3
สมาชิกประชุมเพื่อสรุปผลการทํางานของสัปดาหที่ผานมา และหาขอสรุปเกี่ยวกับขอมูล
การประกันภัยและของรางวัลที่จะนํามาใชในการทํากิจกรรม โดยไดขอตกลงวา จะขอการสนับสนุนขอมูลเพิ่มเติมจาก
กรมการประกั น ภั ย และบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต โดยร ว มวางแผนกั บ สมาชิ ก อี ก กลุ ม เพื่ อ นํ า ความรู จ ากการจั ด บอร ด
ประชาสัมพันธ และการใหความรูผานเครื่องกระจายเสียงของชุมชน มาใชเปนสื่อกลางในการเลนเกมสตอบปญหา
เกี่ยวกับการประกันภัย
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สัปดาหที่ 4
สมาชิกเดินทางไป บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เพื่อติดตอเรื่องขอสิ่งของสนับสนุน
จากบริษัท และรับเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการประกันภัยจากกรมการประกันภัย เพื่อนํามาใชตั้งคําถาม โดยแบงหนาที่ให
สมาชิกในกลุมไปตั้งคําถามคนละ 40 คําถามในหัวขอที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหมด 200 คําถามเพื่อนํามาใชในการเลน
เกมสตอบปญหา และไดลงความเห็นวาจะใหจัดทําเกมสตอบคําถามชิงของรางวัลโดยมีกติกาวาถาคนใดตอบถูกใหเลือก
ของรางวัลไดหนึ่งชิ้น
สัปดาหที่ 5
สมาชิกไดเดินทางไป บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เพื่อรับสิง่ ของสนับสนุน ดังนี้
• รมคันใหญ 5 คัน
• รมเล็ก 10 คัน
• กระเปาถือ 20 ใบ
• หมวกและผากันเปอน 24 ชุด
• สมุดโนตเลมเล็ก 30 เลม
• ปากกา 200 แทง
สมาชิกชวยกันจัดเตรียมอุปกรณที่ตองใชในการออกบริการชุมชน เชน โทรโขง ปายชื่อ
เกมส กลองจับฉลาก เปนตน พรอมแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเมื่อเขาไปบริการชุมโดยตั้งกติกาการรับ
ของรางวัลจากการเลนเกมสวา ใครตอบคําถามถูกจะไดจับฉลากเพื่อรับของรางวัล
สัปดาหที่ 6
สมาชิกทุกคนเดินทางเขาชุมชนเพือ่ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมา
เขารวมโครงการ มอบความรู และจัดกิจกรรมเลนเกมสและแจกของรางวัล จัดทําเอกสารทั้งหมด เชน แบบบันทึกการทํา
กิจกรรมบริการ ใบโครงการ เปนตน รวมทั้งเตรียมนําเสนองาน
7.4 รายละเอียดกิจกรรม
7.4.1 ชือ่ กิจกรรม เกมสหรรษา
7.4.2 วิธีการเลน
พิธีกรจะถามคําถามเกี่ยวกับการประกันภัย โดยคําถามทั้งหมดจะมาจากขอมูลบนแผนไม
กระดานและแผนพับที่แจกให ถาผูเ ขารวมเลนคนไหนตอบไดใหยกมือขึ้นแลวพิธกี รจะเรียกใหตอบ ถาตอบถูกจะมีสิทธิ์จบั
ฉลากลูกปงปองหนึ่งครั้งเพื่อรับของรางวัล โดยมีเลขฉลาก ดังนี้
• เบอร 1 ไดปากกา มีทั้งหมด 5 ลูก
• เบอร 2 ไดรมเล็ก มี 1 ลูก
• เบอร 3 ไดกระเปาถือ มี 1 ลูก
• เบอร 4 ไดผากันเปอนกับหมวก มี 1 ลูก
• เบอร 5 ไดสมุดโนต มี 1 ลูก
• เบอร 6 ไดรมใหญ มี 1 ลูก
• เบอร 7 กระเปาเดินทาง มี 1 ลูก
7.4.3 คําถามที่ใชในการเลนเกมสตอบปญหาเกีย่ วกับการประกันภัย (ภาคผนวก)
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
28 มีนาคม 2550 - 6 พฤษภาคม 2550
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9. งบประมาณดําเนินโครงการ
คาถานใสโทรโขง
25 บาท * 8 กอน =
200 บาท
คาเชือกฟาง
=
20 บาท
คากระดาษ
=
10 บาท
10. ผูส นับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
11. การประเมินผลโครงการ
11.1 มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 100 คน แบงเปน
o วันเสารที่ 5 พ.ค. 50 จํานวน 40 คน
o วันอาทิตยที่ 6 พ.ค. 50 จํานวน 60 คน
11.2 ผูเขารวมโครงการตอบคําถามถูกจํานวน 70 คน
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
12.1 ปญหาอุบัติเหตุภายในชุมชนลดลง
12.2 สมาชิกในชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับการประกันภัยและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและครอบครัว
12.3 สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของการทําประกันภัยมากขึ้น
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ฉ2. โครงการ “ขับขี่สบายใจ เมือ่ ทําประกันภัย พ.ร.บ.”
1. ชื่อโครงการ
ขับขีส่ บายใจ เมือ่ ทําประกันภัย พ.ร.บ.
2. ผูร ับผิดชอบโครงการ
2.1 นางสาวพจวรรณ สุวรรณพินศิ
(หัวหนาโครงการ)
2.2 นางสาวพีระดี ธีระกาญจน
2.3 นางสาวเจิดนภางค ประเสริฐอดิศร
2.4 นายพงษวิวฒ
ั น งามเลิศศิริชัย
3. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานการคมนาคมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการคมนาคมทางบก ซึง่ เห็น
ไดจาก การสรางถนน การสรางสะพาน เปนตน ดังนั้น จึงไดมีการบัญญัติ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(พ.ร.บ.) ขึ้น เปนการประกันภัยภาคบังคับ โดยมีเจตนารมณเพื่อใหความคุมครองแกผูที่ประสบภัยจากรถ การทําตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ นอกจากเปนหนาทีข่ องเจาของรถ ผูเ ชาซื้อรถ และผูนํารถทะเบียน
ตางประเทศมาใชในประเทศไทยพึงกระทําตามกฎหมายแลว ยังเปนการเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยตอบุคคล
อื่นๆอีกดวย เจาของรถหรือผูมีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเชาซือ้ จะตองทําประกันภัยเพื่อคุมครองผูประสบภัยจากรถ
มิฉะนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และหากผูใดนํารถที่ไมมีประกันมาใชแมจะไมใชเจาของรถก็จะมีโทษ
ปรับดวยเชนกัน ซึ่งถาเปนเจาของรถแลวไมทําประกัน แลวยังนํารถที่ไมมีประกันนี้ไปใชจะมีโทษปรับถึง 2 กระทงความผิด
จากการที่ไดลงสํารวจพื้นที่ภายในชุมชนนาคภาษิต พบวาสมาชิกของชุมชนสวนใหญมีการใชรถจักรยานยนต
เปนพาหนะ แตมอี ยูนอ ยคนที่จะทราบถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ ดวยเหตุนี้ ความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจึงเปนสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับทุกคน เนื่องจากจะคุมครองผูขับขีแ่ ละคูกรณีแลว ยัง
คุมครองบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุอกี ดวย ดังนั้น การทําประกันภัย พ.ร.บ. จึงกอใหเกิด
ประโยชนแกผูประสบภัยจากรถทุกฝาย
ดังนั้น กลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงมีการจัดทําโครงการ “ ขับขีส่ บายใจ เมื่อทําประกันภัย พ.ร.บ.”
ขึ้น เพื่อใหผูเขารวมโครงการเล็งเห็นความสําคัญของการมีประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ รวมไปถึงสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
4. วัตถุประสงคของโครงการ
4.1 เพื่อใหผูที่เขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันภัยรถยนต และพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พรอมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได
4.2 เพื่อใหผูที่เขารวมโครงการมีการใสใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
4.3 เพือ่ ใหผูที่เขารวมโครงการไดรับความสนุกสนานพรอมทั้งรับความรูจากการทํากิจกรรม
5. ผูเขารวมโครงการและสถานที่ดําเนินโครงการ
5.1 ผูเขารวมโครงการ: ประชาชนภายในชุมชนนาคภาษิต และผูที่สนใจ จํานวน 100 คน
5.2 สถานที่ดําเนินโครงการ: ชุมชนนาคภาษิต
6. วิธีดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนโครงการ
สมาชิกในกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินโครงการ กําหนดวัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมที่
ทํา และผลที่คาดวาจะไดรับ
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ขั้นตอนที่ 2 ลงสํารวจพื้นที่และวิเคราะหชุมชน
สํารวจพื้นที่โดยรอบภายในชุมชน รวมทั้งสอบถามขอมูลที่สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการ
ดําเนินโครงการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไข เพื่อใหตรงความตองการของคนในชุมชนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม
- เตรียมขอมูลที่ใชในการจัดบอรด และกระจายเสียง
- เตรียมคําถาม คําตอบ และของรางวัลที่ใชสําหรับเลนเกม
ขั้นตอนที4่ ดําเนินกิจกรรมบริการ
- จัดบอรดกระจายความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
- กระจายเสียงใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
- เลนเกมตอบคําถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย โดยการใหผูรวมโครงการจับ
ฉลากและตอบคําถามตามหมายเลขที่หยิบได (โดยจะมีคําถามอีก1ชุด ติดอยูบนบอรดดวย เพื่อใหผเู ขารวมโครงการได
เตรียมความพรอมในการตอบคําถาม) ผูที่ตอบถูกจะไดรับของรางวัลตามที่กําหนดไว และผูที่ตอบไมถกู จะไดรับรางวัล
ปลอบใจ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ: ระหวางวันที่ 14 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2550
ระยะเวลา
กิจกรรม

เมษายน
พฤษภาคม
สัปดาห3 สัปดาห 4 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3

1. วางแผนการทํากิจกรรมบริการ
2. ลงพื้นที่สํารวจและวิเคราะหชุมชน
3. เตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม
4. ดําเนินกิจกรรมบริการ
5. ประเมินโครงการการเรียนรูเชิงบริการ
8. งบประมาณดําเนินโครงการ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
600.- บาท
9. ผูใหการสนับสนุน
9.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9.2 รานสยามภัณฑ รังสิต
9.3 รานบางขันธ ฮารดแวร
10. การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลทําโดยประมาณจํานวนผูเขารวมโครงการ (อยางนอย 100 คน) และจํานวนผูที่สามารถตอบ
คําถามถูก
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูทเี่ ขารวมโครงการสามารถเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของการ ทําประกันภัยรถยนต และ
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
11.2 ผูที่เขารวมโครงการใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
11.3 ผูที่เขารวมโครงการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมที่จัดให
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ฉ3. โครงการ “ปนความรู. ..สูนอ ง ๆ”
1. ชื่อโครงการ : ปนความรู...สูนอ ง ๆ
2. ผูร ับผิดชอบโครงการ :
2.1 น.ส. ขนิษเนตร เมธาเกียรติกุล
(หัวหนาโครงการ)
2.2 น.ส. ปณธร สิทธิเวทย
2.3 น.ส. ไอศิกา สุขเลิศดิลกกุล
2.4 นาย ชาญชนะ ภิญโญโสภณ
2.5 น.ส. กวีพร
อิสระนิมิตร
3. หลักการและเหตุผล :
ปจจุบันนี้ ประชากรของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรือ่ ย ๆ แตการพัฒนาและความเจริญกาวหนาของแต
ละพื้นที่หรือแตละชุมชนในสังคมนัน้ มีไมเทากัน ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของประชากรในบางพื้นที่ยังไมเพียง
พอที่จะชวยพัฒนาใหพื้นที่เหลานั้นเจริญกาวหนาทัดเทียมพื้นที่อื่นได โดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงภัยเบือ้ งตนที่อาจจะ
ทําใหเกิดความเจ็บปวยหรือความเสียหายอืน่ ๆ ตามมาอีกได
จากการสํารวจพื้นที่เบื้องตน ตามโครงการบริการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
ในชุมชนนาคภาษิตโดยการสอบถามและวิเคราะหขอ มูลจากคนในชุมชนเกี่ยวกับศูนยเด็กกอนวัยเรียนและศูนยสุขภาพ
ภายในชุมชนนาคภาษิต พบวาเด็ก ๆ ในชุมชนประสบปญหาทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัย เชน โรคขาดสารอาหาร โรคฟนผุ
และโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคตาแดง เปนตน รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตภายในชุมชน
บอยครั้ง ดังนั้น กลุมนักศึกษา สาขาวิชาการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงมีความ
ประสงคจะใหความรูความเขาใจแกเด็ก ๆในชุนชนเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยและการปองกันอุบัติเหตุเบื้องตน เพื่อลดความ
เสี่ยงภัยตาง ๆ รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัยแกคุณครูและผูปกครองเพื่อเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเกิด
ความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยตางๆในชีวิต ซึ่งทุกคนไมสามารถ
หลีกเลีย่ งความเสีย่ งทั้งหมดได แตสามารถที่จะเรียนรูและหาวิธีปอ งกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้น การเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย จึงเปนสิ่งที่จะเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน
4. วัตถุประสงคของโครงการ :
4.1 เพื่อใหเด็กๆไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
4.2 เพื่อใหเด็กๆไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเบือ้ งตน
4.3 เพื่อใหเด็กๆไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเดินทางเทาและการขามถนนอยางถูกตองและปลอดภัย
4.4 เพื่อใหเด็กๆไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูที่จะสอดแทรกลงในเกมและกิจกรรมที่จัดทําขึ้น
4.5 เพื่อสงเสริมใหผูปกครองและคุณครูไดมีความรูเกี่ยวกับประเภท และประโยชน ทั้งการประกันสุขภาพ และ
การประกันอุบัติเหตุ
5. ผูเขารวมโครงการและสถานที่ดําเนินโครงการ
• ผูเขารวมโครงการ : เด็ก ๆ, ครูผูดูแล, พอ, แม และผูป กครองในชุมชน
• สถานที่ดําเนินโครงการ : ศูนยเด็กกอนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต
6. วิธีดําเนินงานและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ
6.1 ตั้งกลุมเปาหมาย, สํารวจและสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย
6.2 รวบรวมและศึกษาขอมูลที่ไดรับ พรอมทั้งวิเคราะหปญ
 หาและความตองการของกลุมเปาหมาย
• ปญหา : ปญหาดานสุขภาพ โรคขาดสารอาหาร ปญหาสุขอนามัย อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นขณะเดินถนน
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6.3 เขาไปใหความรู โดยใชกิจกรรมตาง ๆ ในการที่จะชวยใหเด็ก ๆ จดจําเพื่อที่จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดงายขึ้น อีกทั้งยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กันดวย ไดแก
• เรื่องอาหารหลัก 5 หมู
• การลางมือ 7 ขัน้ ตอน (ลางมือสะอาดปราศจากโรค)
• การทิ้งขยะและแยกประเภทขยะ
• การขามถนน
6.4 จัดเตรียมแผนพับเพื่อแจกจายและใหคําอธิบายเบือ้ งตนแกพอแม ผูป กครอง และคุณครูในชุมชน ไดแก
• การประกันสุขภาพ
• การประกันอุบัติเหตุ
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2550 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
สัปดาหที่ 1 : สํารวจชุมชนนาคภาษิต สอบถามและรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหปญหา/ความตองการของชุมชน
สัปดาหที่ 2 : ประชุมเพื่อสรุปปญหาและความตองการของชุมชนและวางแผนการทํากิจกรรมบริการชุมชน
สัปดาหที่ 3 : จัดเตรียมขอมูลทีจ่ ะใชในการดําเนินกิจกรรม
สัปดาหที่ 4 : เตรียมอุปกรณและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ
สัปดาหที่ 5 : ดําเนินโครงการ “ปนความรู ... สูนอ ง ๆ” ดังตอไปนี้
9:00 – 11:00 น.
13:00 – 15:00 น.
วันจันทรที่
- แนะนําตัว
- ใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัย
30 เม.ย. 50
- อาหารหลัก 5 หมู
แกผปู กครองของนอง ๆ
วันพุธที่
- การลางมือ 7 ขัน้ ตอน
- ใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัย
2 พ.ค. 50
- การแยกประเภทขยะ
แกผปู กครองของนอง ๆ
- การขามถนน
สัปดาหที่ 6 : สรุปผลการทํากิจกรรม
สัปดาหที่ 7 : นําเสนอผลงานบริการ
8. งบประมาณดําเนินโครงการ
8.1 ผูส นับสนุนโครงการ/แหลงที่มาของทุน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมการประกันภัย และสมาชิกกลุม
8.2 คาอุปกรณและคาดําเนินการ : ประมาณ 500 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เด็กๆมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู และสารอาหารทีร่ างกายตองการในแตละวัน ซึง่ จะ
สงผลใหเด็ก ๆ ในชุมชนที่ขาดสารอาหารลดนอยลง
9.2 เด็กๆมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการลางมือใหสะอาด 7 ขั้นตอน เพื่อลดและปองกันการติดเชื้อโรคที่
ติดตอไดจากการสัมผัสแหลงแพรเชื้อ เชน บาดแผล เสมหะ อุจจาระ ขยะ เปนตน
9.3 เด็กๆมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ และการแยกขยะอยางถูกวิธี เพื่อลดแหลงเพาะพันธุเชือ้ โรค
และพาหะนําโรคตางๆเชน หนู และแมลงวัน และเพือ่ ความสะอาด สวยงาม และความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
9.4 เด็กๆมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเดินทางเทาและการขามถนนทีถ่ ูกตองและปลอดภัย เพื่อลด
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ได
9.5 เด็กๆไดรับความสนุกสนานจากกิจกรรมและความรูตางๆรวมถึงทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่นมากขึน้
9.6 ผูปกครองและคุณครูมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและประโยชนของการประกันภัยมากขึ้น
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ฉ4. โครงการ “คุณอนันต ประกันภัย”
1. ชื่อโครงการ
คุณอนันต ประกันภัย
2. ผูร ับผิดชอบโครงการ
2.1 นางสาว กานตฑิตา กิตติพนังกุล (หัวหนาโครงการ)
2.2 นาย พีรวิชญ ศรีอราม
2.3 นางสาว มุทิตา สมวงศ
2.4 นาย ณัฐกร ออกซู
2.5 นางสาว เสาวลักษณ หวังวิไล
2.6 นางสาว ปยะรัตน สิทธิคุ
3. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทยมีทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานคน โดยสวนใหญจะอพยบถิ่น
ฐานจากตางจังหวัดมาอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาภาค
เกษตรกรรม จึงทําใหคาแรงและความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหประชาชนตองการเขามาแสวงหาประโยชนจาก
ในตัวเมืองมากกวาจะทําไรไถนาอยูที่ตางจังหวัด จึงเปนสาเหตุที่ทาํ ใหความเปนอยูข องคนกรุงเทพมหานครแออัด ทัง้ ยัง
มลพิษตามทองถนนและที่ทํางาน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชากรทีอ่ าศัยอยูในเมือง
รายไดสวนใหญของประชากรอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง เพราะมีอาชีพรับจางทั่วไป ลูกจางตามโรงงานหรือ
รับเหมากอสราง จึงทําใหเวลาเจ็บไขไมมีเงินเพียงพอที่จะจายคารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ฉะนั้นสิง่ ที่
ทําไดคือ การไปหาหมอตามคลินิก การซือ้ ยาตามรานขายยา การใชยาสามัญประจําบานที่พอหยิบฉวยไดในกรณีที่ไมได
เปนอะไรรายแรง แมวาภาครัฐและเอกชนจะใหการสงเสริมในเรื่องของสุขภาพแกประชาชนทั่วไป แตก็ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน เนือ่ งจากวการใหสทิ ธิ์ในการรักษายังไมไดครอบคลุมทุกโรคที่มี ทําใหบริษัทประกันชีวิต
เกิดขึ้นเพื่อชวยลดภาระทางดานการเงินแตละครั้งของผูถอื กรมธรรมเมื่อตองเขาทําการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ถาผูข อ
เอาประกันเสียชีวิตลง บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหแกผูรับผลประโยชนทผี่ ูขอเอาประกันไดแจงความจํานงไว หรือถาผู
ขอเอาประกันมีชวี ิตอยูครบกําหนดอายุประกันภัย ก็จะไดรับเงินคืนในรูปแบบสะสมทรัพยตามเงื่อนไขของกรมธรรม
ดังนั้น กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงจัดโครงการเผยแพรความรูประกันชีวิตแกชุมชนทั้งที่มกี รมธรรม
ประกันชีวิตอยูหรือไมมีก็ตาม เพื่อใหประชาชนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของประกันชีวิต
4. วัตถุประสงคของโครงการ
4.1 เพื่อใหความรูแกชุมชนในเรื่องการประกันชีวิต และรับทราบถึงประโยชนของการมีประกันชีวิต
4.2 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีประกันชีวิต
4.3 เพื่อทําใหการประกันชีวิตเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
5. ผูเขารวมโครงการ และสถานที่ดําเนินงาน
• ผูอาศัยในชุมชนนาคภาษิต แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดําเนินงาน และ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
- ทําความรูจักกับผูใหญบาน
สัปดาหที่ 1
- สํารวจพื้นโดยรอบของชุมชนพรอมเก็บขอมูล รายละเอียดของคนในชุมชน เพื่อหาปญหาที่แทจริง
- ลงพื้นที่เก็บของมูลของประชากรในชุมชนอีกครั้ง ตามหัวขอตอไปนี้
สัปดาหที่ 2
1. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2. อายุของสมาชิกในครอบครัว
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3. อาชีพของสมาชิกในครอบครัว
4. รายไดโดยเฉลี่ยของครอบครัว
5. โรคประจําตัว และ โรคทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัว
6. กรมธรรมประกันชีวิตและกรมธรรมประกันวินาศภัยที่มี เชน การประกันสังคม, การประกัน
สุขภาพถวนหนาหรือการประกันชีวิตของบริษัทเอกชน
7. ขอมูลประกันประเภทไหนที่ตองการจะใหมาประชาสัมพันธ
สัปดาหที่ 3
- วิเคราะหขอมูลของรายละเอียดที่เก็บจากชุมชน
- จัดเตรียมขอมูลเพื่อเผยแพรใหแกคนในชุมชน
- จัดเตรียมอุปกรณ การประชาสัมพันธ (เชน แผนพับ, บอรด ฯลฯ)
- ติดตอ กรมการประกั นภั ย ในเรื่ อ งของแผ นพั บ เจ็ ดประเภท ประเภทละ 250 แผน ได แก รู จั ก
กรมการประกันภัย, การประกันสุขภาพ, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร,
ทําอยางไรเมื่อประสบภัยจากรถ, ไขขอของใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต, การประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจ
- ติดตอบริษัทประกันภัย A.I.G และอลิอันซ ซี.พี.ประกันภัยจํากัดเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับประกันวินาศภัย
สัปดาหที่ 4–6 - ลงพื้นที่จริง เพื่อจัดเตรียมบอรดในการใหความรูแกชุมชน
- แจกแผนพับ เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับประกันชีวิตแกคนในชุมชน
- รวบรวมเอกสาร ขอมูลในการประเมินผลโครงการ
สัปดาหที่ 7
- ประเมินผลการทําโครงการ
- จัดทํารายงาน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2550
8. งบประมาณดําเนินโครงการ
8.1 คาเดินทาง
500 บาท
8.2 คาอุปกรณการทําสื่อ
• กระดาษสี 7 แผน * 12 บาท
84 บาท
• สีเมจิก
1 กลอง * 45 บาท
45 บาท
รวม
629 บาท
9. ผูใหการสนับสนุนโครงการ
9.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใหเต็นท 1 หลัง บอรด 1 อัน และปายผาชื่อโครงการ
9.2 กรมการประกันภัย สนับสนุน 7 ประเภท แผนละ 250 แผน รวมทั้งหมด 1,750 แผน
9.3 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ใหการสนับสนุนแผนพับ
10. การประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความกาวหนา ดวยการเปรียบเทียบกิจกรรมที่ทําแลวกับกิจกรรมที่วางแผนไว
10.2 ประเมินผลจากจํานวนประชาชนที่สนใจ จํานวนครั้งที่เผยแพรความรู และกิจกรรมที่จัดขึ้น
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประชาชนจะไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับประกันชีวิตมากขึ้น
11.2 ประชาชนสามารถชวยเผยแพรความรูใหแกบุคคลรอบขางได
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สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกันชีวิต จากคณะประกันภัย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญในปการศึกษา 2534 ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเพื่อศึกษาตอระดับมหาบัณฑิต
และสําเร็จการศึกษา Master of Science (Risk Management and Insurance) จาก University
of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกาในปการศึกษา 2536 ไดรับ Fellow, Life Management Institute
(With Distinction) ของ Life Office Management Association ประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.
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