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บทคัดย่อ
 บทความน้ีน�าเสนอความหมาย และรูปแบบของการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) และ

แสดงให้เหน็ว่า Service-Learning ช่วยพฒันาทกัษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชพีของนักศกึษาพยาบาลอย่างไร 

โดยยกตัวอย่างจากงานวิจยั และข้อมูลท่ีได้จากการสะท้อนคิดของนักศกึษาพยาบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการ นอกจาก

นั้น ยังได้น�าเสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning ที่ได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ 

ผู้เขียนได้เคยท�ามาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่สนใจจะ

น�ากิจกรรม Service-Learning ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
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Abstract
 This article presents the definition, and type of service-learning. It also discusses the application 

of service learning on the development of nursing students’ cognitive skills and professional 

values. Examples from research studies and the reflection of students who participated in our previous 

service-learning activities are provided. The details of service-learning process, which we have 

synthesized from our experiences at Suan Dusit University are also illustrated for the benefit of  

readers who are interested in applying service-learning as a student competency development tool.
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
 ผู้เขียนในฐานะอาจารย์พยาบาลเคยถามเพื่อนชาว

อเมริกันคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์เหมือนกันว่า เขามีวิธีการ

สอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาอย่างไร  เขาตอบ

ว่าใช้กจิกรรม “Service-Learning” โดยการให้นักศกึษา

ออกไปให้บรกิารรับใช้สงัคม ต้ังแต่น้ันมาผู้เขียนพยายาม

ศึกษาเรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการ และ

น�ามาจัดประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่นกัศกึษาพยาบาลให้

ออกไปให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมหลายวิธี 

และหลายปีติดต่อกัน 

 ผู้เขียนได้จัดกจิกรรม Service-Learning  ในรปูของ

โครงการให้บรกิารวิชาการด้านสขุภาพ เป็นกจิกรรมเสริม

หลกัสตูร ประกอบไปด้วยการเยีย่มบ้านผูป่้วยเรือ้รัง การ

ให้บรกิารอนามัยโรงเรยีน การตรวจคดักรองสขุภาพเบือ้ง

ต้นแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับนักศึกษา

พยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ภายใต้

การดูแลของอาจารย์พยาบาล  จนกระทั่งมั่นใจว่า “Ser-

vice-Learning” สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่

นักศกึษาได้หลายประการ ไม่เฉพาะด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

แต่รวมท้ังการพฒันาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชพี

การพยาบาลด้วย

 ในบทความน้ีผู้เขียนได้น�าเสนอความหมาย และ

รูปแบบของการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-

Learning) และแสดงให้เห็นว่า Service-Learning 

ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาลอย่างไร โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัย 

และข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากน้ัน ในหัวข้อสุดท้ายได้น�า

เสนอกระบวนการในการจัดกิจกรรม Service-Learning 

ที่ได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคย

ท�ามาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่สนใจจะน�ากิจกรรม 

Service-Learning ไปใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนา

สมรรถนะของนักศึกษา

ความหมายและรูปแบบของ Service-Learning

 การเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ Experiential 

education ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

รอบคอบ เพือ่ให้นักศกึษาได้น�าความรู้ทางทฤษฎไีปสูก่าร

ปฏิบัติในการให้บริการแก่ชุมชนหรือสังคม ที่นักศึกษา

เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของ

ปัญหาทางสงัคมอย่างลกึซึง้ เกดิกระบวนการคิดในจติใจ 

จนเกิดการสร้างความรู้ใหม่ในตัวนักศึกษา ในขณะ

เดียวกันบริการที่ให้ก็ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน ท�าให้นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ท�าน้ันมีคุณค่าและ

มีความหมาย กิจกรรมท่ีให้จะต้องสอดคล้องกับเน้ือหา

ที่เรียน และระดับความรู ้ของนักศึกษา นอกจากน้ัน 

อาจารย์ต้องวางแผนจัดให้มีเวลาส�าหรับการสะท้อนคิด 

และการวิเคราะห์วิจารณ์ จึงจะท�าให้เกิดการเรียนรู้เชิง

วิชาการมากยิ่งขึ้น1-2 Service-Learning อาจไม่สามารถ

ใช้ได้กับทุกสาขาวิชา แต่สามารถน�ามาใช้จัดการศึกษา

ในหลายวิชาชีพ โดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลและ

สาธารณสุข 

 การจัดการเรียนรู้ แบบ Experiential education 

นอกจาก Service-Learning แล้ว ยังสามารถจัดรูปแบบ

อื่นๆ เช่น การเป็นอาสาสมัคร (Volunteerism) การให้

บริการแก่ชุมชน (Community service) การศึกษา

ภาคสนาม (Field education) หรือการฝึกประสบการณ์

ในคลินิก การเป็นนักศึกษาฝึกงาน (Internship) เป็นต้น 

แต่กจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆทีก่ล่าวมาจะมข้ีอแตกต่างกบั 

Service-Learning ในสองประเด็น คือ 1) Service-

Learning จะต้องเกิดประโยชน์ต่อทั้งสถาบันการศึกษา

และชุมชน หรือองค์กรที่ใช้บริการ และ 2) Service-

Learning จะต้องให้ความส�าคัญกับทั้งบริการที่นักศึกษา

ให้และสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้3

 รูปแบบของการจัดกิจกรรม Service-Learning มี 

2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอนในหลักสูตร (Academic Service-Learning) ที่มี

การให้คะแนน หรอืเกรด  2) เป็นกจิกรรมเสริมหลกัสตูร 

(Co-curricular Service-Learning) โดยมีความเช่ือว่า
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การเรียนรู้ไม่จ�าเป็นต้องเกิดข้ึนในห้องเรียนเท่าน้ัน แต่

อาจเกดิจากการจัดประสบการณ์ให้โดยตรง หรือจากการ

จัดประสบการณ์ทีเ่อือ้ให้เกดิการเรยีนรู้ ในหลายรปูแบบ 

ทัง้จากอาจารย์, ฝ่ายกจิการนักศกึษา, ผูน้�านักศกึษา หรอื

แม้แต่สมาชิกในชุมชน หากการท�ากิจกรรมน้ันมีการ

สะท้อนคิดอย่างเป็นรูปแบบ และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและ

กัน (Reciprocity) ก็จะส่งเสริม ผู้ให้บริการ และผู้รับ

บริการ เป็นได้ทั้ง ผู้สอน และผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน4-5 

 กิจกรรม Service-Learning ท้ังสองรูปแบบ ได้มี

การด�าเนินการอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งผู้อ่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ผลการศึกษา

ของ Vogt และคณะ6 ท่ีจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปเป็น

พยาบาลค่าย (Camp nurse) ส�าหรับเด็กที่ป่วยด้วยโรค

เบาหวาน และการศึกษาของ Gaylord & Lawley7 ซึ่ง

จัดกิจกรรม Service-Learning ให้นักศึกษาไปคัดกรอง

พัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน เป็นต้น 

 บทความน้ี น�าเสนอกิจกรรม Service-Learning 

ในรปูแบบทีเ่ป็นกจิกรรรมเสรมิหลกัสตูร  ในลกัษณะของ

โครงการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย

การเยีย่มบ้านผู้ป่วยเรือ้รัง การให้บรกิารอนามยัโรงเรยีน 

การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในท้อง

ถิ่นชนบท ซึ่งคณะผู้เขียนได้ด�าเนินการ ในนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ

นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ภายใต้การดแูลของอาจารย์พยาบาล ระยะเวลาประมาณ 

1 สปัดาห์ และเพือ่ให้กจิกรรมนีเ้กดิประโยชน์ต่อสถาบนั

การศึกษาด้วยตามแนวคิดของ Service-Learning จึงได้

มีการเลือกพื้นที่ หรือ ชุมชนที่จะให้บริการ เป็นบ้านเกิด

ของนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และเรียกชื่อ

กิจกรรมนี้ว่า “ลูกรักษ์บ้านเกิด”  ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนบ้าน

เกิดของนักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัย เป็นการเผยแพร่

ชือ่เสยีงของมหาวิทยาลยัไปพร้อมกบัการสร้างประโยชน์

ต่อชมุชน  ผลจากการจดักจิกรรมได้เกดิประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณลักษณะที่ดีในนักศึกษาหลายประการแต่ใน

บทความน้ี จะน�าเสนอเฉพาะการพัฒนาทักษะทาง

ปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล             

Service-Learning กับการพัฒนาทักษะทางปัญญา

 ทักษะทางปัญญา เป็นทักษะหน่ึงในหกด้านของ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ใน

ระดับอุดมศึกษามุ่งหวังให้เกิดขึ้นในนักศึกษา  นักศึกษา

พยาบาลทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม Service-Learning เมือ่ได้รบั

มอบหมายให้ท�ากิจกรรม เช่น การดูแลสุขภาพผู้ป่วย

ที่บ้าน การให้บริการอนามัยโรงเรียน นักศึกษาจะเกิด

กระบวนการภายในที่เริ่มต้นจากการประเมินศักยภาพ

ของตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง วางแผนในการ

ท�างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาที่

เกดิข้ึน เพือ่ให้สามารถน�าความรู้ในภาคทฤษฎทีีไ่ด้เรยีน

มาแล้ว  มาให้บริการแก่ชุมชน โดยผลลพัธ์ด้านทกัษะทาง

ปัญญาทีเ่กดิข้ึนภายหลงัประสบการณ์การเรียนรูจ้ากการ

ให้บริการแก่ชุมชน มีความเชื่อมโยงมาจากกิจกรรมการ

สะท้อนคิด (Reflective thinking) ประกอบด้วย ความ

เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเรยีนรู้จากการให้บริการ  และ

ความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับผ่าน

ประสบการณ์  ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจใน

ความรู้สึก และการรับรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น5 

 มีผลงานวิจัยหลายเร่ืองที่ยืนยันถึงผลของกิจกรรม 

Service-Learning ท่ีช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาของ

นักศึกษาพยาบาล เช ่น Vogt และคณะ6 ศึกษา

ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ท่ีได้ท�า

กิจกรรม Service learning ในระหว่างการเข้าค่ายของ

เด็กที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า บันทึก

สะท้อนคิดบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในของ

นักศึกษา ที่มีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

เพิ่มข้ึน มีความรับผิดชอบ และม่ันใจในบทบาทการ

เป็นผู้ดูแลในทีมสุขภาพ  รวมทั้งมีความเข้าใจในวิถีชีวิต

ของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานมากขึ้น

 Gaylord & Lawley7  ได้ศึกษาประสบการณ์ 

Service-Learning ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ได้

เรียนการใช้เครือ่งมือประเมนิพฒันาการเดก็ของเดนเวอร์  

(Denver II Development Screening Test-DDSt-II) 

และน�าไปใช้ในการคัดกรองพัฒนาการของเด็กก่อนวัย

เรยีนท่ีมคีวามเสีย่งสงู  พบว่า  กจิกรรมน้ีสามารถคัดกรอง
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เด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการช้า ต้ังแต่ระยะเร่ิมต้น และมี

การส่งต่อไปรบัการประเมินเพิม่เติม ท�าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที ส่วนผลสะท้อนคิดในนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกจิกรรม พบว่านักศกึษาได้รับความรูค้วามเข้าใจและ

พฒันาทักษะในการประเมินพฒันาการเดก็ และได้พฒันา

ทกัษะในการสือ่สารกบัเดก็  นอกจากน้ันยงัได้เรียนรูเ้กีย่ว

กับตนเองที่จะอดทน ในการท�างานกับเด็ก

 Debonis8 ศึกษาผลลัพธ์ของกิจกรรม Service-

Learning ในนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาที่ฝึก

ให้บรกิารสขุภาพในคลนิิกทีด่�าเนินงานโดยพยาบาลและ

ให้บริการฟรีส�าหรับผู้ป่วยท่ียากจน ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษาพยาบาลท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และ

ความเข้าใจว่าความยากจนมีผลต่อสุขภาพ และบริการ

สขุภาพอย่างไร มคีวามต้ังใจจะอาสาสมัครท�างานเพือ่ให้

บริการสุขภาพกับประชาชนที่ด้อยโอกาสมากข้ึน และมี

สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมเพิ่มข้ึนจากก่อนการเข้าร่วม

กิจกรรม

 ผลวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ

สะท้อนคิดของนักศกึษาทัง้ชาวไทย และต่างประเทศท่ีเข้า

ร่วมโครงการ Service-Learning ที่ผู้เขียนได้รับผิดชอบ

ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ. 2557-2560 โดยสามารถสรุปได้เป็นประเด็น

หลักๆ ดังนี้

 1. Service-Learning ท�าให ้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จริงในบริบทนั้นๆ ท�าให้เกิดความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งในเน้ือหาท่ีเรียน  ช่วยให้นักศึกษาสามารถ

บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 

 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 ช่วยพัฒนานิสัยของการ

สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์  พัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Bandy2 

และ Knecht9 ทีพ่บว่า Service-Learning ช่วยให้นักศกึษา

เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หรือทัศนคติในการมอง

โลกและผู้คน 

 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 
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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. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หรือทัศนคติในการ

มองโลก และผู้คน ท�าให้เกดิความม่ันใจในการปฏบิติัการ

พยาบาล

 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 กับการพัฒนาคุณค่าวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาล

 นอกจากทักษะทางปัญญาแล้ว ผู้เขียนยังพบว่า  

กิจกรรม Service-Learning ท�าให้นักศึกษาพยาบาล

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพ เนื่องจากเม่ือนักศึกษาได้

ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน  เช่น การตรวจ

ร่างกาย  การสอนสขุศกึษา การฉดีวัคซนีไข้หวัดใหญ่ งาน

อนามัยโรงเรียน ฯลฯ  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ  ผู้รับบริการ

ทกุคนล้วนให้ความเช่ือถอืและยอมรบัในตัวของนักศกึษา

พยาบาล และให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมอย่างดยีิง่ 

ท� าให ้ นักศึกษาเกิดความป ิติและตื้นตันใจ เกิด 

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับ   

กนกอร ธารา และคณะ10 ที่ได้ศึกษาวิจัยและพบว่า  

หากนักศึกษาพยาบาลเห็นคุณค่าของวิชาชีพ  ย่อมจะท�า

ให้เห็นคุณค่าของการดูแลเพิ่มขึ้น  นักศึกษาพยาบาลจะ

เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนได้ท�าบุญ เกิดความรัก

และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เกิดคุณภาพการบริการ

พยาบาลที่ดี และส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลคงอยู่ใน

วิชาชีพต่อไป  

 Knecht9 ศึกษาประสบการณ์ Service-Learning  

ของนักศึกษาพยาบาล  โดยศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 

และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาพยาบาลช้ัน

ปีท่ี 4 ที่เคยผ่านประสบการณ์ในกิจกรรม Service-

Learning ที่ Wellness center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้

บริการคดักรองด้านสขุภาพ ให้ค�าแนะน�า และส่งต่อเพือ่

การดูแลทีเ่หมาะสมส�าหรบัประชาชนทีด้่อยโอกาส ตัง้แต่

นักศึกษา ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จ�านวน 10 คน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบข้อค้นพบ 5 ประเด็นใหญ่ๆ 

คือ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงควาคิดหรือทัศนคติที่เคยมี

อยู่แต่เดิมของนักศึกษา (Shattering stereotypes) เช่น 

ความเชื่อเกี่ยวกับคนไร้บ้าน และผู้อพยพ การกลัวคนที่

ไม่รูจั้ก เป็นต้น 2) ความรูส้กึท้วมท้นด้วยการรบัรูปั้ญหา

ของผู้ใช้บริการ แต่มีทรัพยากรในการช่วยเหลือจ�ากัด 

(Overwhelmed with their need) ท�าให้เกิดความเห็นอก

เหน็ใจในความทุกข์ยากของผูด้้อยโอกาส เกดิความถ่อมใจ 

3) การก้าวเข้าสูค่วามเป็นผู้ดูแลสขุภาพในชุมชน (Tran-

sitioning to community caregiver) นักศึกษาได้เรียนรู้

การปฏิสัมพันธ์ รับฟังปัญหา และให้ค�าแนะน�าด้าน

สุขภาพ กับผู้ใช้บริการ เห็นความแตกต่างของบทบาท

ของพยาบาลในโรงพยาบาลและในชมุชน 4) การเป็นปาก

เสยีงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส (Advocating) จากประสบการณ์

ที่ได้รับท�าให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น หรือเรียกร้อง

เพื่อคนด้อยโอกาสในสังคม และต้องการมีส่วนในการ



Nursing Journal of the Ministry of Public 7

ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตน และ 5) การได้รับ

ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (Reciprocal benefits) นักศึกษา

เห็นว่าผู้รับบริการรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการดูแล  เกิดการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพ ตวันกัศกึษากไ็ด้เรียนรู้และ

ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าด้วย ท�าให้เกิดความสัมพันธ์

บนพื้นฐานของความไว้วางใจ และการไม่ตัดสินคนอ่ืน

ผลวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Debonis8 

ที่กล่าวว่า Service-Learning ท�าให้เกิดความมุ่งมั่นต่อ

การท�างานเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตของประชาชนในชมุชน 

(Civic engagement) และเกิดเป็นวัฒนธรรมของความ

รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพแก่บุคคล โดยเฉพาะผู้ท่ี

ด้อยโอกาส และเห็นคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล และ

สอดคล้องกบัข้อมูลทีไ่ด้จากการสะท้อนคดิของนักศกึษา

ทัง้ชาวไทย และต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ Service-

Learning ที่ผู้เขียนได้รับผิดชอบที่ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2560 โดย

สามารถสรุปได้เป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

 1. Service-Learning เป็นโอกาสท่ีนักศึกษาได้

บริการ หรือช่วยเหลือผู้อื่น ท�าให้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ

การพยาบาล 

 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. การได้เรียนรู้ หรือเห็นตัวอย่างที่ดีของพยาบาล

วิชาชพี จะยิง่ท�าให้นักศกึษาเกดิแรงบนัดาลใจ

ที่จะเป็นพยาบาลที่ดี

 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 
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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)

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้
 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านท่ีสนใจจะน�า

กิจกรรม Service-Learning ไปใช้ในการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา ผู ้ เ ขียนจึงใคร ่น�าเสนอ 

กระบวนการในการจัดกิจกรรม  Service-Learning ที่

ได้จากการถอดบทเรยีนร่วมกนักบัอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 

ว่าควรประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การส�ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

(Need assessment) ต้องมีการส�ารวจพื้นที่ หรือชุมชนที่

จะไปให้บรกิารก่อน เพือ่ประเมนิว่าชุมชนมคีวามต้องการ

บริการอย่างแท้จริง และยินดีร่วมมือกับสถาบัน ปัญหา

สขุภาพของประชาชนเป็นอย่างไร จ�านวนประชากรในช่วง

วัยต่างๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในชุมชนนั้น รวมถึงแหล่งทรัพยากร และแหล่ง

วัฒนธรรมในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง

 2. การวางแผน และออกแบบกิจกรรม (Planning 

and design activities) น�าข้อมลูท่ีได้มาวางแผน ออกแบบ

กจิกรรมการให้บรกิาร ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ

ชุมชน เหมาะสมกับระยะเวลา และจ�านวนนักศึกษาท่ี   

เข้าร่วม และต้องค�านึงว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรจาก

กิจกรรมนั้นควบคู่กับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับร่วมด้วย
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 3. มีการปฐมนิเทศเพือ่สร้างความเข้าใจในหลกัการ

ของการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ด้วย Service-Learn-

ing บทบาทหน้าทีข่องนกัศกึษา และอาจารย์ กจิกรรมใน

แต่ละวัน การเตรียมตัวของนักศึกษา การประเมินผล  

และการแนะน�าให้นกัศกึษาได้รูจ้กัชมุชน และรบัฟังข้อมลู

จากผู้น�าชุมชน

 4. จัดให้มีการสะท้อนคิดเป็นระยะๆ ระหว่าง และ

หลังจากการท�ากิจกรรม ทั้งในรูปของการเขียน หรือการ

พูด อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพราะเรา

ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่จากการสะท้อนคิดต่อ

ประสบการณ์นั้น “We do not learn from experience…

we learn from reflecting on experience”…John 

Dewey ตัวอย่างค�าถามท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิด เช่น 

กิจกรรมอะไรที่นักศึกษาชอบมากที่สุด เพราะอะไร 

นักศกึษาได้เรียนรูอ้ะไรจากการท�ากจิกรรมน้ี นักศกึษามี

ความคิด หรือทัศนคติเปลี่ยนไปอย่างไรไหมหลังจากได้

ดูแลผู้ป่วยรายนี้ หรือท�ากิจกรรมนี้ เป็นต้น

 5. สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ศิลป

วัฒธรรม ภูมิป ัญญา หรือแหล่งท ่องเที่ยวท่ีมีชื่อ

เสียงของท้องถิ่นในโปรแกรมด้วย เพื่อให้เกิดการสมดุล

ของการใช้ชีวิตของนักศึกษา

 6. หากต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้าน

อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ทักษะข้ามวัฒนธรรม อาจจัดให้

มีนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาวิชาชีพอื่นเข้าร่วม

กิจกรรมด้วย ควรจัดให้มีการท�างานเป็นทีม และมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันหลังเวลา      

เลิกงาน หรืออาจเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชน มาเข้า

ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา เช่น ปั่นจักรยานด้วยกันใน

ชุมชน เล่นเกมส์กับเด็กๆ ในชุมชน กิจกรรมการแสดง

ของนกัศกึษาแต่ละกลุม่ หรอื จัดให้มกีารสาธติท�าอาหาร

ของแต่ละชาติ หรือ แต่ละภาค เป็นต้น

สรุป
 การเรียนรู้จากการให้บริการ (Service-Learning) 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบ experiential 

education ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

รอบคอบ เพือ่ให้นักศกึษาได้น�าความรู้ทางทฤษฎไีปสูก่าร

ปฏิบัติในการให้บริการแก่ชุมชน หรือสังคม จะเป็นส่วน

หน่ึงของการเรยีนการสอนในหลกัสตูร หรอืเป็นกจิกรรม
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เสริมหลักสูตรก็ได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญของ 

Service-Learning คอื เป็นบรกิารทีใ่ห้ประโยชน์ทัง้ชุมชน 

และสถาบันการศึกษา (Reciprocal benefits) ให้ความ

ส�าคัญกบับรกิารทีจ่ะให้ และสิง่ทีน่กัศกึษาจะได้เรยีนรูแ้ละ

ต้องมีการสะท้อนคิดต่อประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ

 บทความน้ีน�าเสนอตัวอย่างจากงานวิจัยในต่าง

ประเทศ และจากการสะท้อนคิดของนักศกึษาทีไ่ด้เข้าร่วม

กิจกรรม Service-Learning ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง

จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปของโครงการให้

บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับนักศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาในต่างประเทศ ว่า Service-Learning สามารถ

ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาล นอกจากน้ันได้น�าเสนอกระบวนการ

ในการจัดกิจกรรม Service-Learning เพื่อเป็นทางเลือก

ส�าหรับผู้สนใจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา โดยอาจด�าเนินการได้ทั้งในรูป

ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และท�าการ

ศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้วย หรือท�าเป็นกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดังเช่นที่น�าเสนอในบทความนี้
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