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Abstract
This article presents definition and types of service-learning. It demonstrates how
service-learning can enhance cognitive skills and professional value of nursing students by
giving some examples from research studies and the reflection of students who participated in
our previous service-learning activities. We also provided the service-learning process, which
we have synthesized from our experiences at Suan Dusit University, for the benefit of readers
who are interested to apply the service-learning as a student’s competencies development tool.
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
ผู้เขียนในฐานะอาจารย์พยาบาลเคยถามเพื่อนชาวอเมริกนั คนหนึ่งที่เป็ นอาจารย์เหมือนกันว่า
เขามีวิธกี ารสอนคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นักศึกษาอย่างไร เขาตอบว่าใช้ กจิ กรรม “ServiceLearning” โดยการให้ นักศึกษาออกไปให้ บริการรับใช้ สงั คม ตั้งแต่น้ันมาผู้เขียนก็พยายามศึกษา
เรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้จากการให้ บริการ และนามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาพยาบาล
ให้ ออกไปให้ บริการวิชาการด้ านสุขภาพแก่สงั คมหลายวิธี และหลายปี ติดต่อกัน
ผู้เขียนได้ จัดกิจกรรม Service-Learning ในรูปของโครงการให้ บริการวิชาการด้ านสุขภาพ
เป็ นกิจกรรรมเสริมหลักสูตร ประกอบไปด้ วยการเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยเรื้อรัง การให้ บริการอนามัยโรงเรียน
การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้ นแก่ประชาชนในท้ องถิ่นชนบท ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปี ที่
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้ การ
ดูแลของอาจารย์พยาบาล จนกระทั่งมั่นใจว่า “Service-Learning” สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่
นักศึกษาได้ หลายประการ ไม่เฉพาะด้ านคุณธรรมจริยธรรม แต่รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางปัญญา
และคุณค่าวิชาชีพการพยาบาลด้ วย
ในบทความนี้ผ้ ูเขียนได้ นาเสนอความหมาย และรูปแบบของการเรียนรู้จากการให้ บริการ
(Service-Learning) และแสดงให้ เห็นว่า Service-Learning ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่า
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างไร โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัย และข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนคิด
ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้ าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ในหัวข้ อสุดท้ายได้ นาเสนอกระบวนการในการ
จัดกิจกรรม Service-Learning ที่ได้ ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ท่ผี ้ ูเขียนได้ เคยทามาที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทา่ นผู้อ่านที่สนใจจะนากิจกรรม
Service-Learning ไปใช้ เป็ นทางเลือกในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

ความหมาย และรูปแบบของ Service-Learning
การเรียนรู้จากการให้ บริการ (Service-Learning) เป็ นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ
experiential education ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างรอบคอบ เพื่ อให้ นักศึกษาได้ นา
ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในการให้ บริ การแก่ชุมชน หรือสังคม ที่นักศึกษาเป็ นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เกิดความเข้ าใจถึงสาเหตุของปัญหาทางสังคมอย่างลึกซึ้ง เกิดกระบวนการคิดในจิตใจ จนเกิด
การสร้ างความรู้ใหม่ในตัวนักศึกษา ในขณะเดียวกันบริการทีใ่ ห้ก็ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ทาให้ นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ทานั้น มีคุณค่า และมีความหมาย กิจกรรมที่ให้ จะต้ องสอดคล้ องกับเนื้อหาที่
เรี ยน และระดับความรู้ของนั กศึ กษา นอกจากนั้ น อาจารย์ตอ้ งวางแผนจัดให้มีเวลาสาหรับการ

สะท้อนคิด และการวิเคราะห์วิจารณ์ จึงจะทาให้ เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการมากยิ่ง ขึ้น1, 2 ServiceLearning อาจไม่ ส ามารถใช้ ได้ กับ ทุ ก สาขาวิ ชา แต่ ส ามารถน ามาใช้ จั ด การศึ ก ษาในหลายวิ ช าชี พ
โดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข
การจัดการเรียนรู้ แบบ Experiential education นอกจาก Service-Learning แล้ ว ยังสามารถ
จั ด รู ป แบบอื่น ๆ เช่ น การเป็ นอาสาสมั ค ร (Volunteerism) การให้ บ ริ ก ารแก่ ชุม ชน (Community
service) การศึ ก ษาภาคสนาม (Field education) หรื อ การฝึ กประสบการณ์ ใ นคลิ นิ ก การเป็ น
นั ก ศึ ก ษาฝึ กงาน (Internship) เป็ นต้ น แต่ กิจกรรมในรู ป แบบอื่น ๆที่ก ล่ า วมาจะมี ข้อแตกต่ างกับ
Service-Learning ใน ส อ งป ร ะ เด็ น คื อ 1) Service-Learning จ ะต้ อ งเกิ ด ป ร ะโย ช น์ ต่ อ ทั้ ง
สถาบั น การศึ ก ษาและชุ ม ชน หรื อ องค์ ก รที่ ใ ช้ บริ ก าร และ 2) Service-Learning จะต้ องให้
ความสาคัญกับทั้งบริการที่นักศึกษาให้ และสิ่งที่นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ 3
รูปแบบของการจัดกิจกรรม Service-Learning มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) เป็ นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนในหลักสูตร (Academic Service-Learning) ที่มีการให้ คะแนน หรือเกรด 2) เป็ น
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร (Co-curricular Service-Learning) โดยมี ค วามเชื่ อว่ า การเรี ย นรู้ ไม่
จาเป็ นต้ องเกิดขึ้นในห้ องเรียนเท่านั้น แต่อาจเกิดจากการจัดประสบการณ์ให้ โดยตรง หรือจากการจัด
ประสบการณ์ ท่ีเอื้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในหลายรู ปแบบ ทั้งจากอาจารย์, ฝ่ ายกิจการนักศึกษา, ผู้น า
นักศึกษา หรือแม้ แต่สมาชิกในชุมชน หากการทากิจกรรมนั้นมีการสะท้ อนคิดอย่างเป็ นรูปแบบ และ
เอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกัน (Reciprocity) ก็จะส่งเสริม ผู้ให้ บริการ และผู้รับบริการ เป็ นได้ ท้งั ผู้สอน
และผู้เรียนรู้ไปพร้ อมๆกัน4
กิจกรรม Service-Learning ทั้งสองรูปแบบ ได้ มีการดาเนิ นการอย่างกว้ างขวางในประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า ซึ่ งผู้ อ่ านสามารถหาข้ อ มู ลเพิ่ มเติมได้ เช่ น ผลการศึ กษาของ Vogt และคณะ 6 ที่จั ด
กิจกรรมให้ นั กศึ ก ษาไปเป็ นพยาบาลค่ าย (Camp nurse) สาหรั บ เด็ก ที่ป่ วยด้ วยโรคเบาหวาน และ
การศึ ก ษาของ Gaylord & Lawley7 ซึ่ ง จั ด กิ จ กรรม Service-Learning ให้ นั ก ศึ ก ษาไปคั ด กรอง
พัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน เป็ นต้ น
บทความนี้นาเสนอกิจกรรม Service-Learning ในรูปแบบที่เป็ นกิจกรรรมเสริมหลักสูตร ใน
ลักษณะของโครงการให้ บริ การวิชาการด้ านสุขภาพ ประกอบไปด้ วยการเยี่ยมบ้ านผู้ ป่วยเรื้ อรั ง การ
ให้ บริการอนามัยโรงเรียน การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้ นแก่ประชาชนในท้ องถิ่นชนบท ซึ่งคณะ
ผู้เขียนได้ ดาเนินการ ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ั นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่ วมกับนักศึกษา
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้ การดูแลของอาจารย์พยาบาล ระยะเวลาประมาณ
1 สัป ดาห์ และเพื่ อให้ กิจกรรมนี้ เกิดประโยชน์ ต่อสถาบั นการศึกษาด้ วยตามแนวคิดของ Service-

Learning จึ งได้ มี ก ารเลื อ กพื้ นที่ หรื อ ชุ ม ชนที่ จ ะให้ บริ ก าร เป็ นบ้ า นเกิ ด ของนั ก ศึ ก ษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ และเรียกชื่อกิจกรรมนี้ว่า “ลูกรักษ์บ้านเกิด” ทั้งนี้เพื่อให้ ชุมชนบ้ านเกิดของนักศึกษา
ได้ ร้ ูจั กมหาวิทยาลัย เป็ นการเผยแพร่ ช่ื อเสียงของมหาวิทยาลัยไปพร้ อมกับ การสร้ างประโยชน์ ต่อ
ชุมชน ผลจากการจัดกิจกรรมได้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีในนักศึกษาหลายประการ
แต่ ในบทความนี้ จะน าเสนอเฉพาะการพั ฒ นาทักษะทางปั ญ ญา และคุ ณ ค่ าวิ ชาชี พ ของนั กศึ ก ษา
พยาบาล

Service-Learning กับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาของนักศึกษาพยาบาล
ทักษะทางปั ญญา เป็ นทักษะหนึ่งในหกด้ านของมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ท่ีหลั กสูตรพยาบาล
ศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามุ่งหวังให้ เกิดขึ้นในนักศึกษา นักศึกษาพยาบาลที่เข้ าร่วมกิจกรรม ServiceLearning เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ทากิจกรรม เช่น การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน การให้ บริการอนามัย
โรงเรียน นักศึกษาจะเกิดกระบวนการภายในที่เริ่ มต้ นจากการประเมินศักยภาพของตนเอง รู้จุดอ่อน
จุ ด แข็งของตนเอง วางแผนในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อ่ ืน มี ก ารคิ ด การตั ดสิ น ใจแก้ ปั ญ หาที่เกิด ขึ้ น
เพื่อให้ สามารถนาความรู้ในภาคทฤษฎีท่ไี ด้ เรียนมาแล้ ว มาให้ บริการแก่ชุมชน โดยผลลัพธ์ด้านทักษะ
ทางปั ญญาที่เกิดขึ้นภายหลังประสบการณ์การเรียนรู้จากการให้ บริการแก่ ชุมชน มีความเชื่อมโยงมา
จากกิจกรรมการสะท้ อ นคิด (Reflective thinking) ประกอบด้ วย ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้จากการให้ บริการ และความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ไี ด้ รับผ่านประสบการณ์ ซึ่ง
จะทาให้ นักศึกษาพยาบาลเข้ าใจในความรู้สกึ และการรับรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น5
มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันถึงผลของกิจกรรม Service-Learning ที่ช่วยพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษาพยาบาล เช่น Vogt และคณะ6 ศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
4 ที่ ได้ ท ากิ จ กรรม Service learning ในระหว่ า งการเข้ า ค่ า ยของเด็ก ที่ ป่ วยด้ ว ยโรคเบาหวาน ผล
การศึกษาพบว่า บันทึกสะท้ อนคิดบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในของนักศึกษา ที่มีความรู้ ทักษะ
ในการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานเพิ่ ม ขึ้น มีค วามรั บ ผิ ดชอบ และมั่ น ใจในบทบาทการเป็ นผู้ ดู แ ลในทีม
สุขภาพ รวมทั้งมีความเข้ าใจในวิถีชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานมากขึ้น
Gaylord & Lawley7 ได้ ศึกษาประสบการณ์ Service-Learning ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
4 ที่ได้ เรียนการใช้ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ (Denver II Development
Screening Test-DDSt-II) และนาไปใช้ ในการคัดกรองพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความเสี่ยง
สูง พบว่า กิจกรรมนี้สามารถคัดกรองเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการช้ า ตั้งแต่ระยะเริ่มต้ น และมีการส่ง
ต่อไปรับการประเมินเพิ่มเติม ทาให้ สามารถแก้ ไขปัญหาได้ ทนั ท่วงที ส่วนผลสะท้ อนคิดในนักศึกษาที่
เข้ าร่วมกิจกรรม พบว่านักศึกษาได้ รับความรู้ความเข้ าใจและพัฒนาทักษะในการประเมินพัฒนาการ
เด็ก และได้ พัฒนาทักษะในการสื่อสารกับเด็ก นอกจากนั้นยังได้ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองที่จะอดทน ใน
การทางานกับเด็ก

Debonis8 ศึกษาผลลัพธ์ของกิจกรรม Service-Learning ในนักศึกษาพยาบาลระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ฝึกให้ บริการสุขภาพในคลินิกที่ดาเนินงานโดยพยาบาลและให้ บริการฟรีสาหรับผู้ป่วยที่
ยากจน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม มีความรู้และความเข้ าใจว่าความ
ยากจนมีผลต่อสุขภาพ และบริการสุขภาพอย่างไร มีความตั้งใจจะอาสาสมัครทางานเพื่อให้ บริการ
สุขภาพกับประชาชนที่ด้อยโอกาสมากขึ้น และมีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้ าร่วม
กิจกรรม
ผลวิจัยดังกล่าว สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนคิดของนักศึกษาทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ Service-Learning ที่ผ้ ูเขียนได้ รับผิดชอบที่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2560 โดยสามารถสรุปได้ เป็ นประเด็นหลักๆ ดังนี้
1.
Service-Learning ทาให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์จริงในบริบทนั้น ๆ ทาให้
เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเนื้ อหาทีเ่ รียน ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถบูรณาการความรูภ้ าคทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบตั ิ
I was able to give injections to many elderly patients. This gave me a lot of experience.
(P8)
I have been able to increase in confidence of wound care giving and vaccinations. (P2)
I had never taken blood glucose before. I’ve observed it hundreds of times because
many of my family members are diabetic, but this was my first time performing the task.
Everyone was so willing to teach me, it brought so much joy to my heart. (P15)
I think physical examination and health screening activities is what I like the most in
this service learning project. In Vietnam, we have to have doctors, nurses, pharmacists to hold
the physical examination and health screening activities. In this project, I recognized that good
nurses could organize health screening activities. Physical exam brought to me a lot of
knowledge. In Thailand nurses listen to lung and heart. That made me admire them. In spite of
fact that we were taught listen to lung and heart, we don’t perform either in hospital or
community in Vietnam, only doctors do. I hope that medical of my country will be changed in
the future. Nurses can perform all of our function, not only nursing care, but also physical
exam. (P18)
I improved my own ability to help people. (P11)

2.
Service-Learning ช่ วยพัฒนานิสยั ของการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ Bandy2 และ Knecht9 ที่ พ บว่ า
Service-Learning ช่วยให้ นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หรื อทัศนคติในการมองโลก และ
ผู้คน
I learn how to make plan for everyday and teamwork. I learned injection of vaccination
and learned how to cooperate with my foreign friends. (P13)
We heard many presentations this week about nursing education system in other
countries, there were a few similarities and some differences but they all have one common
mission/goal to equip each nursing student with the necessary skills, tools and attitudes that it
takes to be a nurse. (P14)
This trip allowed me to see and experience things that have changed my views and
challenged my mind. It’s easy to think that the world is only as big as my little bubble in
America and that most people act and think like me, but travelling has reminded me how large
our world really is and how wonderfully different everyone is. (P16)
I become very grateful for good health. So many people suffer pain and distress in their
everyday lives and I should be extremely grateful to have a healthy body. I am blessed with so
much and this trip helped me realize how appreciative I should be and how I should use my
blessings to help those around me. (P1)

3.

การเปลีย่ นแปลงความเชื่อ หรือทัศนคติในการมองโลก และผูค้ น ทาให้เกิดความ
มันใจในการปฏิ
่
บตั ิการพยาบาล
The biggest challenge I had was how to make each patient feel comfortable with me
when I am unable to speak their language. Luckily, Teacher Yadarat had given me wonderful
advice this morning just before the health screening. She told me that nursing is not just about
verbal communication but non-verbal & verbal communication together. She stressed the
importance of using my body language to show warmth and compassion to my patients and
others. I tried to apply her wisdom this morning by greeting every village person with a smile
and gently holding their hand when they were nervous that finger prick would hurt. The advice
I received blessed me and helped me be more confident in my nursing skills. (P16)

Service-Learning กับการพัฒนาคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
นอกจากทักษะทางปัญญาแล้ ว ผู้เขียนยังพบว่า กิจกรรม Service-Learning ทาให้ นักศึกษา
พยาบาลเกิดความรู้สกึ ที่ดีต่อวิชาชีพ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาได้ ให้ บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
เช่ น การตรวจร่ างกาย การสอนสุขศึ ก ษา การฉี ด วัค ซี น ไข้ ห วั ดใหญ่ งานอนามัย โรงเรี ย น ฯลฯ
ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นคือ ผู้รับบริ การทุกคนล้ วนให้ ความเชื่อถือและยอมรั บในตัวของนั กศึกษาพยาบาล
และให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมอย่างดีย่ิง ทาให้ นักศึ กษาเกิดความปิ ติและตื้นตันใจ เกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเพิ่ มมากขึ้น สอดคล้ องกับ กนกอร ธารา และคณะ10 ที่ได้ ศึกษาวิจัยและ
พบว่า หากนักศึก ษาพยาบาลเห็นคุ ณ ค่าของวิชาชีพ ย่อมจะทาให้ เห็น คุณ ค่าของการดูแลเพิ่ มขึ้น
นักศึกษาพยาบาลจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนได้ ทาบุญ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ เกิดคุณภาพการบริการพยาบาลที่ดี และส่งเสริมให้ นักศึกษาพยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพต่อไป
Knecht9 ศึกษาประสบการณ์ Service-Learning ของนักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา และใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ที่เคยผ่าน
ประสบการณ์ในกิจกรรม Service-Learning ที่ Wellness center ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ให้ บริการคัดกรอง
ด้ านสุขภาพ ให้ คาแนะนา และส่งต่อเพื่อการดูแลที่เหมาะสมสาหรับประชาชนที่ด้อยโอกาส ตั้งแต่
นักศึกษา ศึกษาอยู่ช้ันปี ที่ 2, 3 และ 4 จานวน 10 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบข้ อค้ นพบ 5
ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1) เกิดการทาลายความเชื่อหรือทัศนคติท่เี คยมีอยู่แต่เดิมของนักศึกษา
(Shattering stereotypes) เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับคนไร้ บ้าน และผู้อพยพ การกลัวคนที่ไม่ร้ ูจัก เป็ นต้ น
2) ความรู้สกึ ท้วมท้นด้ วยการรับรู้ปัญหาของผู้ใช้ บริการ แต่มีทรัพยากรในการช่วยเหลือจากัด
(Overwhelmed with their need) ทาให้ เกิดความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้ด้อยโอกาส
เกิดความถ่อมใจ 3) การก้ าวเข้ าสู่ความเป็ นผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน (Transitioning to community
caregiver) นักศึกษาได้ เรียนรู้การปฏิสมั พันธ์ รับฟังปัญหา และให้ คาแนะนาด้ านสุขภาพ กับ
ผู้ใช้ บริการ เห็นความแตกต่างของบทบาทของพยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชน 4) การเป็ นปาก
เสียงให้ แก่ผ้ ูด้อยโอกาส (Advocating) จากประสบการณ์ท่ไี ด้ รับทาให้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
หรือเรียกร้ องเพื่อคนด้ อยโอกาสในสังคม และต้ องการมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ท่ดี ้ อยโอกาสกว่าตน
และ 5) การได้ รับประโยชน์ท้งั สองฝ่ าย (Reciprocal benefits) นักศึกษาเห็นว่าผู้รับบริการรู้สกึ
ขอบคุณที่ได้ รับการดูแล เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ตัวนักศึกษาก็ได้ เรียนรู้ และได้ รับ
ประสบการณ์ท่มี ีค่าด้ วย ทาให้ เกิดความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้ วางใจ และการไม่ตัดสินคนอื่น

ผลวิจัยดังกล่าว สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบของ Debonis8 ที่กล่ าวว่ า Service-Learning ทา
ให้ เกิดความมุ่งมั่นต่อการทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน (Civic engagement)
และเกิดเป็ นวัฒ นธรรมของความรั บผิดชอบในการดูแลสุขภาพแก่บุคคล โดยเฉพาะผู้ท่ีด้อยโอกาส
และเห็นคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล และสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนคิดของนักศึกษา
ทั้งชาวไทย และต่ างประเทศที่เข้ า ร่ ว มโครงการ Service-Learning ที่ผ้ ู เขี ยนได้ รั บ ผิ ดชอบที่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2560 โดยสามารถสรุปได้ เป็ นประเด็น
หลักๆ ดังนี้
1.
Service-Learning เป็ นโอกาสที่นกั ศึกษาได้บริการ หรือช่ วยเหลือผูอ้ ื่น ทาให้เห็ น
คุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล
Mostly I learned how truly valuable nurses are and the amount of strength and effort it
requires to be one. I gained a new respect for nurses and the huge rolls they play in the world.
(P4)
I think my thought process was changed as I strived to serve this week and realized that
my entire life should be in service to others not just one week out of the year. (P4)
I have learned to be more appreciative of the life I have and opportunities I have rather
than taking so much for granted and being selfish in my desires. The trip this week was an
amazing and eye-opening opportunity that I will cherish forever. (P4)
That day especially made me see the importance of 9 clinics running by quality of care
V.S. quantity. It’s so important to spend the appropriate amount of time with each patient,
listening, discussing, asking questions, assessing and advising them, rather than trying to hurry
them onto the next station. (P14)
I have seen the lives of different people from this city. It gave me the opportunity to
help those less fortunate. It is a very good thing to be there for others. (P10)
I’ve learned that regardless of culture both American and Thai want to take care or
want the best for their families so as healthcare workers. It is important to treat everyone
equally and with humility. Our customs and culture may be different, but our physical needs
and what goes on inside us is all the same. (P5)

I have concluded that my attitude has changed about nursing in relation to culture.
Before, I did not regard the importance of culture tied to medical assistance. Now, I value the
idea of learning about my patients’ beliefs, culture, and practices in order to serve and help
them best. (P17)
As a nurse I have learned that it is very important to not judge a person by how they
caught AIDs or HIV but to treat every patient with respect and show them love and compassion
by ensuring them quality of care. (P16)
2.
การได้เรียนรู ้ หรือเห็นตัวอย่างทีด่ ีของพยาบาลวิชาชีพ จะยิง่ ทาให้นกั ศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจทีจ่ ะเป็ นพยาบาลทีด่ ี
I have learned so much from all the Thai instructors who are very experienced in
helping others. I came to the understanding that helping others requires patience, kindness and
skills. (P1)
Getting to know the other nursing students from Thailand, Vietnam, Indonesia and
Australia was probably my favorite part of this trip. Though we come from different places,
speak different languages and have different ways of life. Nursing bonds us into a unified group
of people who want to help the sick and the hurt. Working together in Borseelium made me
realize that nursing is a language all on its own. We were able to spot the health needs of the
hill tribe community and serve with the skills we had learned from nursing school. (P16)
I want to be like Nurse Duangmanee because she is a good nurse in the Ka-mhong
community. (P9)

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทา่ นผู้อ่านที่สนใจจะนากิจกรรม Service-Learning ไปใช้ ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผู้เขียนจึงใคร่นาเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม ServiceLearning ที่ได้ จากการถอดบทเรียนร่วมกันกับอาจารย์ผ้ ูร่วมโครงการ ว่าควรประกอบไปด้ วยขั้นตอน
ต่อไปนี้
1.
การสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน (Need assessment)
ต้ องมีการสารวจพื้นที่ หรือชุมชนที่จะไปให้ บริการก่อน เพื่อประเมินว่าชุมชนมีความต้ องการ
บริการอย่างแท้จริง และยินดีร่วมมือกับสถาบัน ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็ นอย่างไร จานวน

ประชากรในช่วงวัยต่างๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุ มชนนั้น รวมถึงแหล่ง
ทรัพยากร และแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีอะไรบ้ าง
2.
การวางแผน และออกแบบกิจกรรม (Planning and design activities)
นาข้ อมูลที่ได้ มาวางแผน ออกแบบกิจกรรมการให้ บริการ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ชุมชน เหมาะสมกับระยะเวลา และจานวนนักศึกษาที่เข้ าร่วม และต้ องคานึงว่านักศึกษาจะได้ เรียนรู้
อะไรจากกิจกรรมนั้นควบคู่กบั ประโยชน์ท่ชี ุมชนจะได้ รับร่วมด้ วยเสมอ11
3.
มีการปฐมนิเทศเพือ่ สร้างความเข้าใจในหลักการของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ด้ วย Service-Learning บทบาทหน้ าที่ของนักศึกษา และอาจารย์ กิจกรรมในแต่ละวัน การ
เตรียมตัวของนักศึกษา การประเมินผล และการแนะนาให้ นักศึกษาได้ ร้ ูจักชุมชน และรับฟังข้ อมูลจาก
ผู้นาชุมชน
4.
จัดให้มีการสะท้อนคิดเป็ นระยะๆ ระหว่าง และหลังจากการทากิจกรรม ทั้งในรูป
ของการเขียน หรือการพูด อย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ แต่จากการสะท้อนคิดต่อประสบการณ์น้ัน “We do not learn from experience…we
learn from reflecting on experience”…John Dewey) ตัวอย่างคาถามที่กระตุ้นให้ เกิดการคิด เช่น
กิจกรรมอะไรที่นักศึกษาชอบมากที่สดุ เพราะอะไร นักศึกษาได้ เรียนรู้อะไรจากการทากิจกรรมนี้
นักศึกษามีความคิด หรือทัศนคติเปลี่ยนไปอย่างไรไหมหลังจากได้ ดูแลผู้ป่วยรายนี้ หรือทากิจกรรมนี้
เป็ นต้ น
5.
สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรูศ้ ิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญา หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงของท้ องถิ่นในโปรแกรมด้ วย เพื่อให้ เกิดการสมดุลของการใช้ ชีวิตของนักศึกษา
6.
หากต้องการให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น ทักษะข้ าม
วัฒนธรรม อาจจัดให้ มีนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาวิชาชีพอื่นเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วย ควรจัดให้ มีการ
ทางานเป็ นทีม และมีกจิ กรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันหลังเวลาเลิกงาน หรืออาจเชิญชวนให้
ประชาชนในชุมชน มาเข้ าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา เช่น ปั่นจักรยานด้ วยกันในชุมชน เล่นเกมส์กบั
เด็กๆในชุมชน กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม หรือ จัดให้ มีการสาธิตทาอาหารของแต่ละ
ชาติ หรือ แต่ละภาค เป็ นต้ น
สรุป
การเรียนรู้จากการให้ บริการ (Service-Learning) เป็ นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ
experiential education ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ นักศึกษาได้ นา
ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในการให้ บริการแก่ชุมชน หรือสังคม จะเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนในหลักสูตร หรือเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญของ

Service-Learning คือ เป็ นบริการที่ให้ ประโยชน์ท้งั ชุมชน และสถาบันการศึกษา (Reciprocal
benefits) ให้ ความสาคัญกับบริการที่จะให้ และสิ่งที่นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ และต้ องมีการสะท้ อนคิดต่อ
ประสบการณ์ท่นี ักศึกษาได้ รับ
บทความนี้นาเสนอตัวอย่างจากงานวิจัยในต่างประเทศ และจากการสะท้ อนคิดของนักศึกษาที่
ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม Service-Learning ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ซึ่งจัดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูป
ของโครงการให้ บริการวิชาการด้ านสุขภาพร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ว่า
Service-Learning สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
นอกจากนั้นได้ นาเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับ
ผู้สนใจสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา โดยอาจดาเนินการได้ ท้งั ใน
รูปของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และทาการศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้ วย หรือทาเป็ นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังเช่นที่นาเสนอในบทความนี้
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