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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียนของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย

การบริการสังคม 2) ศึกษาความพึงพอใจของการรับบริการของชุมชนที่ได้รับการบริการจากนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้

เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 3) ศึกษาแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม กลุ่ม

เป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียน

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 202212 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 32 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แผนการสอนท่ีสร้างข้ึนโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ด�าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม จ�านวน 7 แผน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และแบบสอบถาม

ความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 	 ผลการวิจัยพบว่า

  ผู้เรียนท่ีได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ท้ังนีผู้ป้ระกอบการทีไ่ด้รับชิน้งานจาก

ผู้เรียนที่เรียนผ่านการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ผู้เรียนที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีแรงจูงใจต่อการเรียนในระดับพึงพอใจมาก

ค�าส�าคัญ

  การบรูณาการ  เทคนิคการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม  การสอนภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร
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Abstract

  The purposes of this research were 1) to study English writing skills of undergraduate students 

after they were taught using service learning activities 2) to illustrate the entrepreneurs’ satisfaction and 

3) to study about students’ motivation through using service learning activities. The target group consisted 

of 32 students who enrolled in an English writing course (ENG 202212) in the first semester of the academic 

year 2012 at The Far Eastern University. The research used 7 lesson plans based on service learning 

activities and also employed the entrepreneurs’ satisfaction and students’ opinion assessment as research 

tools. The students’ abilities were assessed using the English writing tests given after the experiment. 

Entrepreneurs’ satisfaction assessment was administered to entrepreneurs and students’ motivation 

assessment was administered to students after the experiment. The obtained data were analyzed for 

percentage, mean, and standard deviation.

 	 The	findings	of	the	research:	

  The students’ writing scores from the English writing test were found to be higher than the average 

score at the 59.38% after they studied through service learning activities. Moreover, the entrepreneurs’ 

satisfaction reached the highest level after they received students’ works which affected students’ motivation 

in learning English through service leaning activities at the high level of satisfaction.
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บทน�า

  เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ เขตนครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย 

ตัง้อยู่ในบรเิวณอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่  นครเชยีงใหม่ ถูกเปรียบว่าเป็น กุหลาบแห่งเมอืงเหนือ เนือ่งด้วย

เป็นเมอืงทีส่วยงาม บรรยากาศดีแห่งหน่ึงของประเทศ นครเชยีงใหม่เป็นศนูย์กลางความเจรญิของภาคเหนือ มีศกัยภาพ

และความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังเป็นนครประวัติศาสตร์ท่ียังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณ

สถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่ บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา อีกทั้งยังแตกต่างจากส่วนอื่น

ของประเทศ ท�าให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ (เทศบาลนครเชียงใหม่, 

2555) ดงัน้ันการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วจงึมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิง หากนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนน�าไปใช้และให้บริการในชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ก�าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล

ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการ
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ศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรูข้้อมลูข่าวสารและรูจ้กัเลอืกสรรภมูปัิญญาและวิทยาการต่างๆ มาพัฒนาชมุชนให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพัฒนา

ระหว่างชุมชน

  จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 

คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Service Learning) ซึ่งเป็นวิธี

การสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญวิธีการหนึง่  กล่าวคอืการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมเป็นไปตามปรชัญาทางการศกึษา

ที่สะท้อนความเชื่อที่ว่าการศึกษาต้องโยงกับส�านึกทางสังคม การศึกษาต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ

และเตรยีมผูเ้รยีนให้พร้อมส�าหรบัการเป็นพลเมอืงในสังคมประชาธิปไตย ทัง้นีก้ารเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพท่ีสดุ

ต้องลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท่ีมีเป้าหมาย (จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช, 2542, 13) นอกจากน้ีแล้ว

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมน้ียังได้มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

ของจอห์นดิวอี้ในยุค 1930 ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ แนวคิดการสร้างจิตส�านึก (Conscientization) ของ

เปาโล แฟร์ แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของบราแมลด์และแนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัย

ประสบการณ์ (Experiental Learning) ของเดวิด คอล์บ ในยุค 1980 (ชวาลา เวชยันต์, 2544, 35-38) จากแนวคิดที่

เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมดังกล่าวมาแล้วน้ัน มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

น�ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับต่างๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษาโดยในระดับอุดมศึกษานั้นมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้น�าการจัดการเรียนรู้แบบนี้มาบูรณาการใน

รายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Learn and Serve America ด้วย 

เช่น ในรายวิชาวรรณกรรมส�าหรบัเด็กในหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยซาลิชบรูี 

(Salisbury) ผู้สอนได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของนิสิตพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มแีรงจงูใจทีด่ต่ีอการได้รับใช้ชมุชนและสังคม (Ernest, 2003, 51) ผลการวจัิยในด้านอ่ืนๆ  

พบว่า ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ (Batcheldorand, 1994 cited in Eyler, et al, 2001, 17) มีการ

พิจารณาไตร่ตรองหรอืการใช้เหตุผลในขัน้สงูได้ (Eyler, Giles, Lynch and Gray, 1997 cited in Giles & Eyler, 1998) 

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมและมีพัฒนาการด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Boss, 1994 cited 

in Eyler, et al, 2001, 40) จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมี

กระบวนการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีแรงจูงใจท่ีดี

ต่อการรับใช้ชุมชน

  ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาการน�าวิธีการน้ีมาใช้ในรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษซ่ึงในรายวชิานี้

ได้ฝึกให้นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ ชัน้ปีที ่2 เรียนรู้ค�าศพัท์และเขียนความเรียงในหัวข้อเก่ียวกับ ประวัตส่ิวนตวั 

ทิศทาง สถานที่ ยานพาหนะ ประสบการณ์ อาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และการเขียนเล่าเรื่อง โดยเน้นการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ซึ่งเป็นหน่ึงองค์ประกอบส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

หากมีการสื่อสารผิดอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียรายได้ไป  ซึ่งนักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ห้องเรียนไปให้บริการแก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ชุมชนก็จะได้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประสบความส�าเร็จในการ
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สือ่สาร ได้รบัรายได้เพ่ิมขึน้ อกีท้ังมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์นและนกัศกึษาก็ได้รบัความภาคภูมใิจท่ีได้มส่ีวนช่วยเหลอื

สังคม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

  เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ดังนี้

  1. ศึกษาทักษะการเรียนของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

  2. ศึกษาความพึงพอใจของการรับบริการของชุมชนที่ได้รับการบริการจากนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิค

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

  3. ศึกษาแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.	กลุ่มเป้าหมาย

      กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษรหัสวิชา 202212 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 32 คน

      ชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ คือสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตนครเชียงใหม่

 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

         1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชน

            2) แบบทดสอบหลังการทดลอง

         3) แบบสอบถามแรงจูงใจของนักศึกษาและความพึงพอใจของชุมชน

 	 3.	การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

            การวิจยัครัง้น้ีได้ด�าเนนิการทดลองแบบกลุม่เดยีว (One-Shot Case Study) โดยมกีารเก็บรวบรวมข้อมลู

มีขั้นตอนดังนี้

      1) ด�าเนินการสอนกลุ่มทดลองโดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ดังนี้

                   (1) ระยะที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ ด�าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ฝึกฝนการใช้ค�าศัพท์

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การตรวจสอบงานเขียนของเพื่อน จ�านวน 5 บท ใช้เวลา 11 สัปดาห์

                     (2) ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ผู้วิจัยสร้างแบบส�ารวจ

ความต้องการใช้การเขยีนภาษาองักฤษของชมุชน จากนัน้ให้นักศกึษาแบ่งกลุม่ลงพืน้ทีเ่ก็บแบบส�ารวจในชมุชนท่ีใกล้

มหาวิทยาลัยและน�าแบบส�ารวจมาสรุปผลเพื่อหาชุมชนที่ต้องการรับบริการ

                     (3) ระยะท่ี 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มบริการสังคมตามแผนโครงการผู้วิจัยลงพ้ืนที่พร้อมกับนักศึกษาเพ่ือ

รวบรวมข้อมลูจากสถานประกอบการทีต้่องการความช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นป้าย เมน ูหรอืเอกสารของสถานประกอบการ 

แก้ไขและจัดท�าให้ถูกต้องโดยนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้วิจัยตรวจสอบ จากน้ันน�าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษากลั่นกรอง 
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                            (4) ระยะที่ 4 การไตร่ตรองกิจกรรมบริการสังคม นักศึกษาจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์แก่

ผู้ประกอบการ

                      (5) ระยะที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ผู้วิจัยและนักศึกษาส่งมอบเอกสารท่ี

ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นักศึกษาตอบแบบสอบถาม

แรงจูงใจและท�าแบบทดสอบหลังเรียน

      2) เมื่อด�าเนินการสอนกลุ่มทดลองครบทั้ง 7 แผนแล้วให้กลุ่มทดลองท�าการทดสอบหลังเรียน

      3) ผูวิ้จยัน�าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบหลังเรียน และผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ประกอบการ

และแบบสอบถามความเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียนไปวิเคราะห์เพ่ือเปรียบ

เทียบความแตกต่างและหาความสัมพันธ์

  4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

     1) วิเคราะห์ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 2) วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 3) วิเคราะห์ผลแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

  จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

  1. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลี่ย จากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 10 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนเท่ากับ 7.58 ± 7.14 คะแนน 

  2.  ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัชิน้งานจากผูเ้รยีนท่ีเรียนผ่านการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมคีวาม

พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  3.  ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมแีรงจงูใจต่อการเรยีนในระดบัพึงพอใจมาก

อภิปรายผลการวิจัย

  1. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้

          ประการแรก การเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนั้น เน้นที่การเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนด้วยการฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดของค�าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เป็นเวลา 11สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฝึกซ�้าๆ จน

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่องานเขียนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่ม

พฤติกรรมนิยม การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ในเรื่องของกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท�า

บ่อยๆ  ด้วยความเข้าใจจะท�าให้การเรยีนรูน้ัน้คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท�าซ�า้บ่อยๆ  การเรยีนรูน้ั้นจะไม่คงทนถาวร และ
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ในที่สุดอาจลืมได้ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่หลักการส�าคัญของการเรียนรู้คือ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะสังเกตจากพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน และมีการท�าซ�้าจนเป็นอัตโนมัติโดยรับ

การฝึกและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมตามหลักสิ่งเร้า การตอบสนองมากๆ จะท�าให้เกิดพฤติกรรมถาวร

ยิ่งขึ้น (Skinner,1957) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Vygotsky (1978) ที่ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้เขตการพัฒนาใกล้ชิด 

ว่าการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองนี ้จะท�าให้ผูเ้รียนสร้างแนวความคดิหลกั

อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสอนภายในห้องเรียนเท่าน้ัน แต่จะได้จากส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญซึ่งการเรียน

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

     การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนได้

เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง โดยที่ผู้เรียนสังเกตจากการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้ประกอบ

การร้านค้าต่างๆ ผู้เรียนได้สะท้อนมุมมองต่อวิชาการเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์และเอาไปใช้ได้จริง 

การออกไปบริการสังคมท�าให้ได้ฝึกใช้วิชาที่ได้เรียนไปอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ ท�าให้ต้องพัฒนาตัวเองให้มี

ความรอบรู้ให้มากขึ้น

     นอกจากน้ีการเหน็การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชวิีตจริง ไม่ใช่การจ�าลองสถานการณ์ในชัน้เรียนน้ัน 

ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถจดจ�าการใช้ภาษาในบรบิทต่างๆ ได้แม่นย�าขึน้ ไม่ว่าจะเหน็ข้อผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษ

บนป้ายโฆษณาของสถานประกอบการ หรือการบริการเขียนข้อความโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการ 

ซึ่งระยะเวลาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างชิ้นงานต่างๆ นั้น ท�าให้ผู้เรียนมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการเขียนภาษาอังกฤษ

ให้ถูกต้อง รวมทั้งแต่ละขั้นตอนของเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ท�าให้ผู้เรียนค่อยๆ ซึมซับส�านวนภาษา 

และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด

  2. ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัชิน้งานจากผูเ้รยีนทีเ่รยีนผ่านการท�ากิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมคีวาม

พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

        การบรกิารสงัคมจากผูเ้รยีนเป็นการบริการโดยรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษทีไ่ม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ผู้ประกอบการพึงพอใจและยินดีให้ผู้เรียนเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการบางรายยินดีท่ีจะช่วยเหลือและสนับสนุน

หากมค่ีาใช้จ่ายเพ่ือต้องการให้ผูเ้รยีนช่วยแก้ไขหรอืจดัท�าชิน้งานทีใ่ช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารกับลกูค้าชาวต่างชาติ

อย่างถูกต้อง เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและอุดหนุนสถานประกอบการของตน ซึ่งใกล้ช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว

มากขึ้นอีกทั้งจะส่งผลต่อรายได้ของสถานประกอบการให้สูงขึ้นตาม

     ผู้ประกอบหลายรายต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยข้อจ�ากัดทางด้าน

ความรูท้างภาษาองักฤษจงึส่งผลให้บางครัง้ไม่สามารถสือ่สารกับลกูค้าชาวต่างชาตไิด้อย่างมปีระสทิธิภาพตวัอย่าง

เช่น ผู้ประกอบการบางรายเขียนรายการอาหารส�าหรับชาวต่างชาติ โดยใช้หลักการแปลแบบค�าต่อค�า ท�าให้ความ

หมายผดิ ได้รบัข้อติเตียนจากลกูค้าท่ีมารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก จงึจ�าเป็นต้องตดัข้อความทีเ่ป็นภาษาองักฤษออกไป 

ทั้งๆ ที่มีลูกค้าชาวต่างชาติมาอุดหนุนเป็นจ�านวนมาก

        ผลงานทีผู่เ้รยีนจดัท�าให้แก่ผูป้ระกอบการน้ัน เกิดจากความคดิสร้างสรรค์ของกลุม่ผู้เรียนเองซึง่สร้างสรรค์

ผลงานให้สวยงามกว่าเดิม ท�าให้ผู้ประกอบการประทับใจและผู้เรียนภูมิใจต่อผลงานของตนเอง
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  3. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมแีรงจงูใจต่อการเรยีนในระดบัพึงพอใจมาก

          จากการสะท้อนกลับมุมมองของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมน้ัน 

ผู้เรียนมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อท้ังความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้และยังเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง 

เนื่องจากผู้เรียนน�าความรู้ท่ีฝึกฝนในห้องเรียนไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง ท�าให้ได้ประสบการณ์ที่ท้าทายความ

สามารถ และยังฝึกให้ผูเ้รยีนเกิดจติอาสาอีกด้วย ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัจากการออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการหลายรายต้องการความช่วยเหลือที่มาก

เกินก�าลังของผู้เรียน แต่ผู้เรียนก็เต็มใจและยินดีท่ีจะช่วยผู้ประกอบการทุกรายท่ีต้องการความช่วยเหลือจากผู้เรียน 

        นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ท้าทาย

ความสามารถของพวกเขา เน่ืองจากการเรยีนโดยสถานการณ์จ�าลองในชัน้เรยีนยังไม่ดึงดดูความสนใจของผูเ้รียนได้

อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการออกไปสู่โลกภายนอก นอกจากน้ียังเป็นการร่วมมือผู้เรียนเป็นกลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนได้

ฝึกใช้ทักษะทางสังคมอีกด้วย การเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังท่ี 

Johnson (1994) ได้กล่าวถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความพยายามที่จะ

บรรลุเป้าหมายมากขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผล

ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  1.	ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน

      1) ก่อนท�าการสอนจริง ผู้สอนควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือเป็นการแนะน�ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนให้เข้ากับการเรียนการสอน 

      2) ผูส้อนควรท�าการส�ารวจความสนใจในการเขยีนของผูเ้รยีนก่อนจดัท�าแผนการสอนเพ่ือท่ีจะได้คดัเลอืก

เนื้อหาที่จะน�ามาสอนให้ตรงกับความสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เรียน 

      3) ผูส้อนควรขยายเวลาในการท�ากจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมให้มากขึน้เน่ืองจากกิจกรรมใน

แต่ละขั้นตอนจ�าเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อให้นักศึกษามีเวลาคิดไตร่ตรองมากขึ้น

      4) ผูส้อนควรเพ่ิมกิจกรรมการอ่านนอกเวลา เน่ืองจากทกัษะการอ่านสามารถช่วยพัฒนาทกัษะการเขยีน

ของผู้เรียนได้

        5) หากผูส้อนจดักิจกรรมการเขยีนเช่นนีต้้องค�านึงถึงความพร้อมของผูเ้รียนด้วยเพราะว่าผูเ้รียนส่วนหนึง่

ท�างานหลังเลิกเรียนท�าให้การจัดสรรเวลาลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างยากล�าบาก

  2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

      1) ควรมีการท�าวิจัยลักษณะนี้ในวิชาอื่นๆ  เช่น วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น

      2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เช่น ทักษะการพูด ฟัง หรืออ่านหรือความวิตกกังวลในชั้นเรียน เป็นต้น
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