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บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านองค์ความรู้ ประกอบด้วยความหมาย แนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอน และวิธีการนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้ 2) การน�ำเทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรูม้ าประยุกต์ใช้ในบริบทอุดมศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้วา่ เทคนิค
นัง่ ร้านเสริมเรียนรูเ้ ป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รียนเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น และผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้ เมื่อผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงค่อยๆ ถอดความช่วยเหลือนั้นออกมาจนกระทั่งผู้เรียนไม่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ การน�ำเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มาใช้ในระดับอุดมศึกษามี
การประยุกต์ใช้ในหลายลักษณะ ทัง้ ใช้เพือ่ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา คุณลักษณะทางจิต เช่น การก�ำกับตนเอง
หรือการพัฒนาอภิปัญญา อีกทั้งปัจจุบันยังน�ำเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มาประยุกต์ในการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
ค�ำส�ำคัญ: เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ อุดมศึกษา
Abstract
This article was studied to the Scaffolding technique from numerous documents by
dividing the study into 2 sections: 1) knowledge aspect, consisting of definitions, concepts,
procedures, and how to implement Scaffolding technique 2) the aspect of applying the
Scaffolding technique on the context of higher education. The study found that Scaffolding
technique was the learning management technique that emphasized on providing support
and social cooperation for learners, expected the learners to create body of knowledge, better
understanding and self-solving problem skills. Once the learners were capable of self-study,
teacher would slowly and gradually fade out the supports until the learners did not need
help, they could learn by themselves. There were several manners in which Scaffolding
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technique was applied on higher education to develop language skills and mental attributes:
such as, self-directing and metacognitive developing. In addition, nowadays Scaffolding
technique had also been applied with learning through computer networking.
KEYWORDS: Scaffolding Technique, Higher Education
บทน�ำ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาทางด้านการ
ศึกษาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จุดเน้นหลัก
อยูท่ กี่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าในกระบวนการจัดการ
ศึกษาผูเ้ รียนมีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การจัดการ
ศึกษาที่ดีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพที่มีน�ำไปสู่หลักส�ำคัญในการจัดการ
ศึกษาแห่งชาติ คือการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ เป็นทีก่ ล่าว
ถึงกันในวงกว้าง พร้อมทั้งปรากฏเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนที่ระบุให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่
จะท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง
และรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองด้วยผ่านวิธกี ารอัน
หลากหลาย โดยพบว่า วิธกี ารทีส่ �ำคัญของการจัดการ
ศึกษาในระบบชัน้ เรียนปกตินนั้ ผูส้ อนมีบทบาทส�ำคัญ
ยิง่ ในการจัดการเรียนรู้ ปัจจุบนั บทบาทของผูส้ อนถูก
เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนเป็น
หลัก กลายมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการ
การช่วยเหลือนั้นมีความสอดคล้องกับเทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้นั่นเอง
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding)
มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) ของ Vygotsky & Cole (1978)
นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวรั ส เซี ย ที่ ท�ำการศึ ก ษาพั ฒ นาการ
ทางเชาวน์ปัญญา โดยมีจุดเน้นที่ทฤษฎีวัฒนธรรม
และสังคม (Sociocultural Theory) กล่าวไว้ว่า
วั ฒ นธรรมและสั ง คมเป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
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กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาเชาวน์ ป ั ญ ญา โดย
เชื่อว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ก�ำเนิด นอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ยังมี
สิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ วัฒนธรรมที่สังคมสร้างขึ้น
สถาบันทางสังคมจึงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์
ปัญญาของแต่ละบุคคล ในวัยเด็กเรียนรู้สัญลักษณ์
ต่างๆ และพัฒนาการทางภาษาเป็นเครื่องมือของ
การคิดและเชาว์ปัญญาขั้นสูง (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2550; ทิศนา แขมมณี, 2557)
แนวคิดของ Vygotsky & Cole (1978)
ถูกสร้างขึ้นเพื่อท�ำความเข้าใจกระบวนการทางเชาว์
ปัญญาผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Interaction)
โดยเชือ่ ว่าในช่วงวัยเด็กพัฒนาทางด้านสติปญ
ั ญาของ
มนุษย์เกิดการจากการที่เด็กทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ นื่ ก่อน โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่
พี่ หรือคนเลีย้ งดู และเมือ่ เด็กเริม่ เข้าสูร่ ะบบโรงเรียน
จะเกิดการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน และเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน
ผ่ า นสื่ อ กลางของการเรี ย นรู ้ คื อ ภาษาที่ ใช้ ใ น
การสื่อสาร พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาจึงเริ่มต้น
ขึ้ น จากการสื่ อ สารด้ ว ยภาษา ผ่ า นกระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้เรียน และผู้สอนจะ
สามารถประเมินผู้เรียนได้จากการโต้ตอบกลับกับ
บุคคลอื่น ดังนั้น พื้นฐานแนวคิดนี้จึงถูกน�ำมาใช้กับ
การพัฒนาด้านเชาว์ปัญญาของวัยเด็กเป็นหลัก แต่
ในระยะหลังมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันแนวคิดของ
Vygotsky & Cole (1978) ก็ถูกน�ำประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาจน
กระทั่งในระดับอุดมศึกษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้
Vygotsky & Cole (1978) น�ำเสนอทฤษฎี
และหลักการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์
ไว้ 2 แนวคิด คือ พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of
Proximal Development: ZPD) และหลักการของ
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) ดังนี้
1. พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of
Proximal Development: ZPD)
Vygotsky & Cole (1978) อธิบายเรื่อง
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการไว้ว่า เมื่อผู้สอนจะจัดให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สิ่งส�ำคัญที่ผู้สอนจะ
ต้องค�ำนึงถึง คือ ระดับพัฒนาการของมนุษย์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง
(Actual Development Level) และระดับพัฒนาการ
ที่สามารถเป็นไปได้ (Potential Development
Level) ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริง
และระดับพัฒนาการทีส่ ามารถเป็นไปได้ เรียกว่า พืน้ ที่
รอยต่อพัฒนาการ ซึ่งมีการเปรียบเทียบการเรียนรู้
กับพัฒนาการไว้ 3 ระดับ (Wing & Putney, 2002)
ดังนี้
การเรียนรู้ในอดีต (Past Learning): ระดับ
พัฒนาการที่เป็นจริง
การเรียนรู้ในปัจจุบัน (Present Learning):
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
การเรียนรู้ในอนาคต (Future Learning):
ระดับพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้
สามารถอธิ บ ายพื้ น ที่ ร อยต่ อ พั ฒ นาการ
เปรียบเสมือนลักษณะการท�ำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของบุคคลที่ในปัจจุบันบุคคลยังไม่มีความสามารถ
จะท�ำได้ แต่อยู่ในกระบวนการที่จะท�ำให้บุคคลมี
ความพร้อม กระบวนการนั้นผู้สอนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถท�ำงานนั้นได้อย่าง
สมบูรณ์ในอนาคต อาจกล่าวได้วา่ เป็นกระบวนการ
ที่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้น (Embryonic State)
เพียงเท่านั้นถ้าเปรียบกับดอกไม้อาจเทียบได้ว่าเป็น

ลักษณะของดอกตูม (Buds) หรือดอกไม้ (Flowers)
ของพัฒนาการมากกว่าที่จะเป็นผล (Fruits) ของ
พัฒนาการนั่นเอง (Vygotsky & Cole, 1978)
สรุปการนิยามความหมายของพื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการ คือ บริเวณหรือส่วนทีผ่ เู้ รียนก�ำลังจะเข้าใจ
ในความรู ้ ห รื อ ปั ญ หาบางอย่ า ง แต่ ค วามรู ้ ห รื อ
การแก้ปญั หานัน้ เกินกว่าระดับพัฒนาการทางสติปญั ญา
ของผู้เรียนที่จะท�ำได้ แต่หากผู้เรียนได้รับค�ำแนะน�ำ
กระตุ้น หรือชักจูงจากผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีกว่า หรือ
ผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญมากกว่า ซึง่ อาจจะเป็นครู พ่อแม่
หรือเพื่อน จะท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฉะนัน้ ในฐานะผูส้ อนต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า
ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีพื้นที่รอยต่อของพัฒนาการที่
แตกต่างกัน ส�ำหรับบางคนอาจจะต้องการความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดการเรียนรูเ้ พียงเล็กน้อย
ขณะที่บางคนสามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดดต่อไป
ด้วยความช่วยเหลือทีน่ อ้ ยมาก และอาจจะเป็นไปได้วา่
ผู้เรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือมากกว่า
คนอื่นๆ ซึ่งความช่วยเหลืออาจแตกต่างกันในแต่ละ
ครั้งขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการท�ำให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ดังนั้นพื้นที่รอยต่อของพัฒนาการจึงไม่มี
ความคงที่ ไม่มคี วามแน่นอน สามารถแปรเปลีย่ นได้
ซึ่งการแปรเปลี่ยนนั้นได้ท�ำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
สามารถในการเรียนรู้มากขึ้น
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการและการเรียนรู้
มีลกั ษณะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกันเป็นอย่างมาก
การเรียนรู้ของบุคคลสามารถน�ำไปสู่พัฒนาการใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ และในขณะเดียวกันระดับพัฒนาการที่
เหมาะสมก็จะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ ของบุคคล โดย
ในบริบทของสังคมไทยนั้น การเรียนรู้ของเด็กมักเกิด
จากมโนทัศน์ 2 ประเภท คือ มโนทัศน์ตามธรรมชาติ
และมโนทัศน์ตามระบบ (Wing & Putney, 2002)
1) มโนทัศน์ตามธรรมชาติ (Spontaneous
or Everyday Concepts) การเรียนรูเ้ กิดจากการสังเกต
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หรือการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัส เป็นลักษณะ
ประสบการณ์ที่บุคคลสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ในชีวิต
ประจ�ำวัน และมักถูกน�ำออกมาใช้ในลักษณะทีต่ นเอง
ไม่รู้ตัว
2) มโนทั ศ น์ ต ามระบบ (Scientific or
Schooled Concepts) เป็นมโนทัศน์ที่กล่าวถึง
การเรียนรู้ของบุคคลว่าถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะ
ที่ เ ป็ น ระบบมากขึ้ น มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น
ผ่านการน�ำมาใช้อย่างมีแบบแผนและมีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนดังนั้นมโนทัศน์ตามระบบจึงเปรียบได้กับ
มโนทัศน์ทเี่ กิดขึน้ จากการเรียนรูใ้ นระบบโรงเรียนนัน่ เอง
ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูข้ องบุคคลจึงเกิดขึน้
จากการพัฒนามโนทัศน์ตามธรรมชาติไปสู่มโนทัศน์
ตามระบบ ซึ่งในเชิงระบบการจัดการศึกษาการใช้
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ต้องอาศัยสื่อกลางเป็น
เครื่องมือในการให้ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
(ธีระชน พลโยธา, 2550) ประกอบด้วย
1) ภาษา (Language) กระบวนการเรียน
รู ้ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคิ ด กั บ
ภาษา เนื่องจากความคิดของบุคคลจะถูกแสดงออก
มาผ่านทางภาษา เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทาง
ความคิดเพิ่มขึ้นและแสดงออกมาผ่านภาษาที่ใช้ก็
จะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น การน�ำหลักของ
ภาษามาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการเรียนรู้ ไวก็อตสกี้
อธิบายว่า การที่ผู้เรียนพูดพร้อมๆ กับการลงมือ
ท�ำกิจกรรม หรือการสื่อสารกับผู้อื่นสามารถกลาย
เป็นการสือ่ สารกับความคิดของตนเองโดยการพูดกับ
ตนเอง จากนัน้ เมือ่ สามารถเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ
ได้มากขึน้ เสียงทีเ่ ปล่งออกมาจากการพูดกับตนเองจึง
ค่อยๆ เงียบไปกลายเป็นการสื่อสารในกระบวนการ
คิดของตนเท่านั้น เรียกว่า การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในตน (Internalization)
2) การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (Social
Interaction) หลักการส�ำคัญของการปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคมจะช่วยให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรู้ และสามารถ
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สร้างการเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด เกิดขึน้ ได้ทงั้ กับ
พ่อ แม่ ครู และคนอืน่ ๆ ในสังคม โดยบริบททางสังคม
มักจะเอือ้ ให้บคุ คลเกิดการปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง
ซึ่งจะช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ของรอยต่อพัฒนาการ
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ (ผู้สอน) กับผู้เริ่มฝึกหัด (ผู้เรียน)
เมือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามสามารถมากกว่าได้ชว่ ยเหลือ
ผูเ้ ริม่ ฝึกหัดก็จะเริม่ เกิดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนัน้
ยังสามารถอธิบายได้ว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นใน
ลักษณะแค่ที่เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเท่านั้น
แต่ตัวเด็กเองสามารถเริ่มกิจกรรมในพื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการระดับสูงขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
กับเพื่อนระดับเดียวกัน หรือระดับที่ต่างระดับกัน
รวมครอบคลุมถึงเพื่อนในจินตนาการก็ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ได้เช่นกัน
3) วัฒนธรรม (Culture) การเติบโตจาก
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อพื้นที่ใน
รอยต่อพัฒนาการ ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมจะถ่ายทอด
ลักษณะเฉพาะของความเชื่อและค่านิยมในสังคม
วัฒนธรรมเหล่านั้นไปสู่เด็ก ท�ำให้เขาเกิดการเรียนรู้
ว่า เขาควรคิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม
4) การเลียนแบบ (Imitation) ลักษณะ
ของการเลียนแบบเป็นกระบวนการทางสังคมที่เด็ก
เกิดการสังเกตผ่านตัวแบบ ทั้งที่อยู่ในชีวิตจริงและ
การเลียนแบบผ่านสื่อต่างๆ จนกระทั่งถูกสร้างเป็น
วิธีคิดและพฤติกรรมซึ่งมีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้
และพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมาก นอกจาก
การเลี ย นแบบในเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ห็ น ได้ เ ป็ น
รู ป ธรรมแล้ ว การเลี ย นแบบยั ง สามารถน�ำไปสู ่
การสร้ า งความเข้ า ใจในตนเองให้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
5) การชีแ้ นะหรือการช่วยเหลือ (Guidance
or Assistance) เป็นกระบวนการของความร่วมมือ
ภายในสั ง คมที่ ส นั บ สนุ น ให้ บุ ค คลพั ฒ นาความรู ้
ความเข้าใจ เกิดเป็นความเจริญงอกงาม ส�ำหรับ
ในการจัดการศึกษาเน้นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือช�ำนาญมากกว่าให้มีส่วนร่วมในการชี้แนะหรือ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
และปรับปรุงผู้ที่ริเริ่มฝึกหัด บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ
ยังต้องด�ำเนินการจัดเตรียมสิง่ ทีจ่ ะช่วยเหลือสนับสนุน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา
ถู ก น�ำไปเปรี ย บเที ย บกั บ การนั่ ง ร้ า น (Scaffold)
ซึ่งในบริบทของการเรียนรู้ หมายถึง การเสริมต่อ
การเรียนรู้ หรือฐานการช่วยเหลือนั่นเอง
2. เทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding)
Scaffolding มี ร ากศั พ ท์ ม าจากค�ำว่ า
“Scaffold” ความหมายตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง นั่งร้าน
ซึง่ ก็คอื โครงร่างทีท่ �ำด้วยไม้หรือโลหะ ส�ำหรับนัง่ หรือ
ปีนป่ายในการก่อสร้างสิง่ สูงๆ หรือเป็นทีส่ �ำหรับช่วย
รองรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในการก่ อ สร้ า งให้ ส�ำเร็ จ
เมื่อการก่อสร้างส�ำเร็จแล้วจะมีการรื้อนั่งร้านนั้น
ออกไป ซึง่ ก็เปรียบเสมือนกับเทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้
ที่เป็นการช่วยเสริมต่อความสามารถทางการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียน และเมือ่ ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ ผูส้ อน
จึ ง ค่ อ ยๆ ถอดความช่ ว ยเหลื อ ออกมาให้ ผู ้ เรี ย น
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น
เทคนิ ค นั่ ง ร้ า นเสริ ม เรี ย นรู ้ หมายถึ ง
กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
ท�ำงานได้ส�ำเร็จ โดยผู้เรียนจะไม่สามารถท�ำงาน
ได้ส�ำเร็จหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ นั่งร้านเสริม
การเรียนรู้เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ออกแบบส�ำหรับ
ผูเ้ รียนเฉพาะกลุม่ เน้นบทบาทเชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้
ด้วยตนเอง (Wood, Bruner, & Ross, 1976; Vygotsky
& Cole, 1978) กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ
จะต้องค่อยๆ ถูกถอดความช่วยเหลือออกไปเมื่อ
ผู้เรียนเริ่มเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จนกระทั่ง
เรี ย นรู ้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งอาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ จาก

ภายนอกอี ก เหมื อ นดั่ ง เช่ น การถอนนั่ ง ร้ า นออก
เมื่ อ สร้ า งตึ ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หลั ก การส�ำคั ญ ของ
การนั่งร้าน คือ ผู้สอนต้องประเมิน ความรู้ ทักษะ
และความต้องการของผูเ้ รียนเพือ่ จัดเตรียม หรือเลือก
กิจกรรมการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียน การจัดเตรียมสิ่งที่เอื้ออ�ำนวยในการให้
ความช่วยเหลือ ขณะที่ผู้เรียนก�ำลังเรียนรู้เรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ ก�ำลั ง เรี ย นรู ้ ก ารแก้ ป ั ญ หา (ผู ้ เรี ย น
ก�ำลังอยู่ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ) ท�ำให้ผู้เรียน
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน และช่วยเหลือทั้งทางด้านวาจา
หรือด้านวิธีการเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในตนเอง (Internalization) อาจเป็ น ความรู ้
ความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น
แนวคิดของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Van
de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010) ประกอบด้วย
3 ลักษณะ คือ การให้ความช่วยเหลือผู้สอนควร
พิจารณาในผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Contingency) หรื อ เร่ ง ด่ วนก่ อ น โดยการแบ่ ง
ความช่วยเหลือควรถูกแบ่งออกเป็นส่วน ในงานที่มี
ความยุ่งยากสูงผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือมากกว่า
งานที่ยุ่งยากน้อย และเมื่อผู้เรียนสามารถพัฒนาไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นผู้สอนควรจะมีการถอดความช่วยเหลือ
(Fading) การถอดความช่วยเหลือในระดับไหนต้องดู
ที่ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับ แล้วค่อยๆ
ลดความช่วยเหลือลง จนกระทั่งถอดความช่วยเหลือ
ออกได้ และคุณลักษณะส�ำคัญอีกประการคือ ผูเ้ รียน
ต้องมีความรับผิดชอบ (Transfer of Responsibility)
เพิ่ ม มากขึ้ น ในการเรี ย นรู ้ ข องตนเองพร้ อ มกั บ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แนวคิดของเทคนิคนัง่ ร้าภาพที
นเสริม่ 1เรียแนวคิ
นรู้ ดของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
ทีม่ า: Van de Pol, Volman,ที่ม&า:Beishuizen
(2010)
Van de Pol,
Volman, & Beishuizen (2010)
3) การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ขั้นตอนการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
เพื
่
อ
ให้
ค
ิ ด ถึ งนหลั
การ มาช่กปฏิ
ว ยเหลื
หรื อ กระตุ้ น
ขั้นตอนการใช้
เ
ทคนิ
ค
นั
ง
่
ร้
า
นเสริ
ม
เรี
ย
นรู
้
เช่น ผู้สอนเป็
ผู้นก�ำในการฝึ
บัติ ออาจจะน�ำโดย
ขั้นตอนการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
ผู้เรียนให้เกิการแสดงท่
ดการเรียนรูา้ ทาง หรือการให้ค�ำแนะน�ำ
ค นัท่ ง ร้ธ์าทนเสริ
เรี ย ้นนรูสู้ง
การบอกใบ้
ส�ำหรับขัจั้ นดตอนการใช้
การเรียนรู้ให้เ ทคนิ
เกิดกลยุ
างปัญมญาขั
3)
การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
สําหรับจัดการเรียนรู้ให้เกิดกลยุทธ์ทางปัญญาขั้น
เพื่อการปรับปรุง หรือการสอนซึ่งกันและกัน เป็น
(Rosenshine & Meister, 1992) ประกอบด้วย
สูง (Rosenshine & Meister, 1992) ประกอบ
หลากหลาย เช่น ผู้สอนเป็นผู้นําในการฝึกปฏิบัติ
การสลับบทบาทระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน และการท�ำงาน
1) การสร้างความสนใจของผูเ้ รียนให้เกิดขึน้
ด้วย
อาจจะนําโดยการบอกใบ้ การแสดงท่าทาง หรือ
เป็
นกลุม่ คําเพืแนะนํ
อ่ ให้ผาเู้ เพื
รีย่อนได้
แลกเปลี
ดเห็นใน่ง
เมือ่ ผูส้ อนต้
อ
งการสอนในเรื
อ
่
งใหม่
ๆ
หรื
อ
การมอบหมาย
1) การสร้างความสนใจของผู้เรียนให้เกิดขึ้น
การให้
การปรั
บปรุย่ งนความคิ
หรือการสอนซึ
การแก้
ปญั หาและเปิ
ดโอกาสให้
แลกเปลีย่ นความคิ
เห็นบ
งานใหม่
เริ่มอแรกผู
้สอนจะต้อ่ องกระตุ
ยนมี
เมื
่ อ ผู้ ส อนต้
งการสอนในเรื
งใหม่ ้ๆนให้หรืผอู้เรีการ
กันและกั
นเป็นการสลั
บบทบาทระหว่
างผู้เรียดนกั
ความสนใจที่ จ ะเรี ยเรินรู
้ ใ นเรื่้สออนจะต้
งใหม่ และหากเป็
ภายในกลุ
่ม อีกทั้งกลุ
่มจะต้นอกลุ
งตัด่มสิเพื
นใจเลื
าร
มอบหมายงานใหม่
่มแรกผู
องกระตุ้นให้น
ผู้สอน และการทํ
างานเป็
่อให้อผกวิ
ู้เรียธีกนได้
แก้แลกเปลี
ไขปัญหา่ยนความคิ
การให้เหตุ
ผลในการตั
ดสินปใจเลื
อกวิธกี ารด
ผู้สอนจะต้
องให้
ค�ำแนะน�ำ
ผูการมอบหมายงานใหม่
้เรียนมีค วามสนใจที่จะเรี
ยนรู้ใ นเรื
่องใหม่
และ
ดเห็
นในการแก้
ัญหาและเปิ
ดัโอกาสให้
งกล่าว เป็แนลกเปลี
การฝึก่ยทันความคิ
กษะการแก้
ัญหาในชีว่มติ จริอีกง
หรืออธิบนายให้
ชดั เจน พร้อมทัง้ ให้ผผเู้ ู้ สรียอนจะต้
นตัง้ เป้าอหมาย
หากเป็
การมอบหมายงานใหม่
งให้
ดเห็นปภายในกลุ
และท�ำให้
ผู้เรียอนมองเห็
วิธีกอารแก้
ัญหาทีไ่แขปั
ตกต่
าง
คํในการเรี
าแนะนํยานรู
หรื้ใอห้อธิชัดบเจนด้
ายให้วชยัดเจน พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ทั้ง กลุ่ ม จะต้
งตัด สิ นนใจเลื
กวิ ธีกปารแก้
ญ หา
2) ผู้สอนควรจั
บการเรี
ในขณะที
ผ่ เู้ รีผยนบางคนอาจคิ
ว่าปัญอกวิ
หานัธีกน้ ารดั
แก้ไงขไม่
ตั้งเป้าหมายในการเรี
ยนรูด้ให้ล�ำดั
ชัดเจนด้
วย ยนรู้หรือจัด
การให้เหตุ
ลในการตัดสินดใจเลื
กล่ไาด้ว
2) แก่ผผูเู้ สรียอนควรจั
ดลําดับการเรี
ยนรูบ้หซ้รือน
เป็นการฝึ
ทักษะการแก้
ปัญหาในชีผวู้เิตรียจรินเป็
ง และทํ
4)กการให้
ข้อเสนอแนะแก่
นสิ่งทีา่
ล�ำดับงานให้
นจากง่ายไปยาก
ลดความซั
จัของกิ
ดลําดัจกรรมลง
บงานให้แเพืก่่อผให้
ู้เรียเกินจากง่
ให้ ผญู้ เในกระบวนการจั
รี ย นมองเห็ น วิ ธดี กการเรี
ารแก้ยนการสอน
ปั ญ หาที่ แเมื
ตกต่
ส�ำคั
อ่ ผูาเ้ รีงใน
ยน
ดการเรีายไปยาก
ยนรู้ได้ดีขลดความ
ึ้น อาจจะ
ซัใช้บเซ้ทคนิ
อนของกิ
ให้เกิดการเรี
้ได้ดี
ขณะที
่ผู้เรียวนบางคนอาจคิ
าปัญหานัว้นแก้
ขไม่ได้
ด�ำเนิ
นการด้
ยตนเอง เช่น ส่ดงว่งานมาแล้
ผู้สไอนควร
คบัตรชีจกรรมลง
้แนะ (Cueเพื่อcards)
เช่น ให้ยนรู
ประโยค
ขึเว้้นนอาจจะใช้
ทคนิอคงว่บัตารชี
้แนะอค�ำถามเพื
(Cue cards)
4) การให้
ข้อเสนอแนะแก่
่งที้ ่
ไว้ให้เติมเในช่
ง หรื
่อให้คเช่ิดนถึง
ให้ขอ้ เสนอแนะผู
เ้ รียนให้
พฒ
ั นางานหรืผอู้เเกิรียดนเป็
การเรีนยสินรู
ให้
ใ ห้ เ ติอมหรื
ในช่
อ งว่ า้ นง ผูหรื
คํ า ถาม
ในกระบวนการจั
ยนการสอน
เมื่วอ
ทีสํด่ าขี คันึ้ ญนอกเหนื
อจากการให้ดขการเรี
อ้ เสนอแนะต่
องานแล้
หลัปกระโยคเว้
การ มาช่นวไว้ยเหลื
อ กระตุ
้ เรีอย นให้
เ กิ ด
ผู้เรียนดําเนินการด้วยตนเอง เช่น ส่งงานมาแล้ว
การเรียนรู้
หน้า 6 : วารสารวิ
ชาการสมาคมสถาบั
นอุดมศึกษาเอกชนแห่
นอุดมศึกษาเอกชนแห่
งประเทศไทยงประเทศไทย (สสอท.)
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ผู้สอนควรให้ก�ำลังใจผู้เรียนส�ำหรับงานที่อาจจะยัง
ท�ำได้ไม่ดีนัก แต่หากจ�ำนวนผู้เรียนมีมากอาจใช้วิธี
ให้ผเู้ รียนได้ประเมินการท�ำงานของตนเองโดยใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
5) การเพิม่ ความรับผิดชอบให้กบั ผูเ้ รียน เมือ่
ผูส้ อนให้ความช่วยเหลือในระดับหนึง่ ทีผ่ เู้ รียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้ว ผู้สอนควรลดระดับของ
การช่วยเหลือลง ให้ผู้เรียนเริ่มที่จะรับผิดชอบในงาน
ของตนเองได้ จนกระทั่งถึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง
6) การให้ผู้เรียนท�ำงานอย่างอิสระ ผู้สอน
ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง
การใช้เนือ้ หาและวิธกี ารทีห่ ลากหลายอันจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ หรือการให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เป็นภาพสะท้อน
การช่วยเหลือของผูส้ อนไปสูผ่ เู้ รียน บทบาทของผูส้ อน
ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก โดยเตรียมการ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ ผู ้ เรี ย นในทุ ก รู ป แบบที่ จ ะช่ ว ยให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ แนวทางการช่วยเหลือ
ครอบคลุมทัง้ ทางวาจา คือ ชีแ้ นะ แนะน�ำ และชมเชย
ส่วนการช่วยเหลือทางด้านวิธกี าร คือ การจัดล�ำดับ
การเรียนรู้ การก�ำหนดเป้าหมาย การจัดกิจกรรม
ยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นต้น
แนวปฏิบตั ทิ สี่ �ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับผูส้ อน
ที่จะน�ำเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ คือ เมือ่ ผูเ้ รียนคนใดต้องการความช่วยเหลือมาก
ผูส้ อนจะต้องช่วยเหลือมากกว่าบุคคลอืน่ ส่วนผูเ้ รียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่มาก หรือเริ่มจะเรียนรู้
ได้ดีขึ้น ผู้สอนจะต้องค่อยๆ ถอดความช่วยเหลือลง
จนกระทั่งผู้เรียนไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเอง (Self-directed) ผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ลักษณะส�ำคัญก็คอื การให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนที่เหมาะสมกับสภาพในขณะนั้นให้มากที่สุด
(ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559)
วิธีการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
การใช้ เ ทคนิ ค นั่ ง ร้ า นเสริ ม เรี ย นรู ้ ผู ้ ส อน
สามารถเลือกใช้วิธีสอนได้หลากหลาย โดยมีผู้สอน
เป็นผู้จัดกระท�ำให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ ระหว่างด�ำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ หน้าทีข่ องผูส้ อนนัน้ เน้นการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559;
สริตา บัวเขียว, 2559) ได้แก่
1) การสาธิต (Demonstration) มักใช้ประกอบ
กับการบรรยาย เนื่องจากฐานความเชื่อที่ว่าบุคคล
เรียนรู้ได้ดีจากการเห็นมากกว่าการได้ยิน การปฏิบัติ
ให้ดู พร้อมทัง้ การพูดไปด้วยระหว่างการปฏิบตั จิ ะท�ำให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการมองเห็น ลงมือท�ำตาม และ
เกิดกระบวนการคิดตามเกิดขึน้ ผ่านภาษา ซึง่ ผลลัพธ์
ภายหลังการเรียนรู้สังเกตจากการที่ผู้เรียนปฏิบัติได้
2) การอธิบาย (Explanations) คือ การ
ให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ก�ำลั ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดของตนเองได้
เช่น การอธิบายว่าภาระงานนี้มีกระบวนการอย่างไร
การอธิบายส�ำคัญมากในกรณีที่ไม่มีตัวอย่างเป็นภาพ
ให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ต้องอาศัยภาษาเป็นตัวกลาง
ในการอธิบายเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพที่ตรงกัน
3) การยกตัวอย่างประกอบ (Examples)
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น อาจจะน�ำ
มาช่วยในรายวิชาที่มีลักษณะเป็นนาม โดยผู้สอน
อาจยกตัวอย่างประกอบค�ำนึงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้
ตัวท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น
4) การใช้แผนภูมิ (Advance Organizers)
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหัวข้อที่ก�ำลังเรียนรู้ปรากฏ
ให้เห็นเป็นลักษณะของกระบวนการ ผังงาน หรือ
โครงเรื่องของหัวข้อนั้น การใช้แผนภูมิจะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจง่ายกว่าการบรรยายด้วยตัวอักษร
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5) การบอกใบ้ (Hints) เป็นลักษณะของ
การให้ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำชีแ้ นะ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
ด�ำเนินการไปตามภารกิจนัน้ เช่น ให้ผเู้ รียนก้าวเท้าหนึง่
มาข้างหน้า หรือ การเติมน�้ำก่อนเติมกรด สามารถ
ประยุกต์ใช้ในแต่เรื่องที่จะเรียนรู้อย่างเหมาะสม
6) การกระตุ้นความจ�ำ (Prompts) การให้
ค�ำแนะน�ำด้วยท่าทาง หรือภาษา เพื่อให้ผู้เรียนได้
นึกถึงความรูเ้ ดิม การกระตุน้ ด้านท่าทาง ได้แก่ การชี้
การผงกศีรษะ กระพริบตา ส่วนการกระตุน้ ด้านภาษา
ได้แก่ ค�ำพูด การบอกเล่า การตั้งค�ำถาม ตัวอย่าง
ค�ำพูด เช่น ท�ำเลย หยุดก่อน ปุ่มไหนที่กดเพื่อหาภาพ
หรือบอกมาได้ไหมว่าท�ำไมตัวละครจึงท�ำแบบนั้น
7) การให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)
การบอกให้ผู้เรียนทราบว่า อะไรที่สามารถท�ำได้
ส�ำเร็จแล้ว อะไรที่ยังไม่ส�ำเร็จ และอะไรที่ผู้เรียน
ต้องท�ำต่อไป
8) การตั้งค�ำถาม (Question) หมายถึง
การใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใส่ใจ และ
การคิดหาแนวทางในการตอบค�ำถาม หรือการแก้ไข
ปัญหาที่ผู้สอนสร้างขึ้น
9) การพูดชมเชย สนับสนุน ให้ก�ำลั ง ใจ
ผู้เรียน การบอกผลการปฏิบัติของผู้เรียน การให้
ข้อมูลย้อนกลับในผลงานทีผ่ เู้ รียนกระท�ำ และการพูด
เพื่อแสดงออกให้ผู้เรียนเห็นว่า ผู้สอนมีความเข้าใจ
และยอมรับในสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมา
10) การพูดความคิดออกมาดังๆ (Think
Aloud) ส่ ว นใหญ่ เ ทคนิ ค นี้ ถู ก ใช้ ใ นการพั ฒ นา
การเรียนรูท้ างด้านภาษา คือ การให้ผเู้ รียนพูดความคิด
ของตนออกมาดังๆ สามารถใช้ได้ทั้งขณะปฏิบัติงาน
หรือให้พูดทันทีภายหลังจากการปฏิบัติงาน
11) การบอกเป็นนัยยะ (Cue) อาจท�ำได้
โดยการใช้บตั รชีแ้ นะ (Cue Cards) เป็นลักษณะของ
บั ต รที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นสามารถอภิ ป รายหรื อ แสดง
ความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การให้
ค�ำศัพท์ที่ยากโดยเว้นที่ให้เติมในประโยค การให้สูตร
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ทางคณิตศาสตร์ หรือการให้หลักในการแก้ไขปัญหา
เป็นต้น
12) การใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบ เช่น
แผนภูมิ หรือแผนผังมโนทัศน์ (Mind Map) เข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนรู้ โดยการท�ำแผนผังนัน้ อาจจะ
ท�ำที่สมบูรณ์ หรือท�ำเพียงแค่บางส่วนแล้วให้ผู้เรียน
เป็นผู้เติมต่อความรู้นั้นให้สมบูรณ์ หรืออาจให้ผู้เรียน
ท�ำแผนผั ง ด้ ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ เรี ย นรู ้
ไปแล้วก็ได้
สรุปได้วา่ วิธกี ารนัง่ ร้านเสริมเรียนรูส้ ามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การนั่งร้านด้วยวิธีการ
มุ่งให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ที่สูงขึ้น และการนั่งร้านด้วยวาจา มุ่งการช่วยเหลือ
ไปทีค่ �ำพูดเพือ่ ให้รปู แบบผ่านทางภาษาในการต่อยอด
ความคิด การพูดเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พดู ออกมาด้วยตนเอง
หรือแม้กระทั่งการพูดเพื่อให้เกิดก�ำลังใจ ส่งเสริม
สนับสนุนความมัน่ ใจของผูเ้ รียนผูส้ อนสามารถน�ำวิธกี าร
ที่หลากหลายเหล่านี้มาใช้เพื่อท�ำให้เกิดการเรียนรู้
โดยมีผสู้ อนท�ำหน้าทีอ่ �ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เริ่มแรกผู้สอนอาจ
มีบทบาทเป็นผู้ท�ำให้ดู จากนั้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท�ำ
ด้วยตนเอง หรืออาจใช้การเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ จนกระทัง่
ผู้เรียนสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงลดความ
ช่วยเหลือลง ท�ำเกิดผู้เรียนการเรียนรู้หรือเกิดความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาได้
งานวิจยั เกีย่ วกับเทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรูใ้ นระดับ
อุดมศึกษา
ส�ำหรับการน�ำเทคนิคนัง่ ร้านเสริมการเรียนรู้
มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้นั้น แต่เดิมนิยมใช้ใน
กลุม่ ตัวอย่างในระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตามฐานแนวคิดเดิมเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการน�ำมา
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ส�ำหรั บ ผู ้ เรี ย นในระดั บ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่ใช้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้ เช่น งานวิจยั ของ Azevedo,
Cromley, & Seibert (2004) ศึกษาการใช้เทคนิค
นั่งร้านเสริมเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถใน
การก�ำกับตนเองของผูเ้ รียนในการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ สิง่ พิมพ์
ออนไลน์ (Hypermedia) คุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ
ตั ว ผู ้ เรี ย นเน้ น การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด จากผู ้ เรี ย น ก�ำกั บ
การเรียนรู้ และการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ส่ ว นตั ว งานที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู ้ ต ้ อ งมี
การเรียงล�ำดับความยากง่ายของงาน การจัดให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะ
สมกับตนเองได้ ผลการวิจัยซึ่งวัดจากความรู้โดย
การเขียนเรียงความ การเขียนล�ำดับขั้นตอน และ
การจับคู่ กลุ่มตัวอย่างสามารถท�ำคะแนนได้ดีขึ้น
Tuckman (2007) ศึกษาผลของการนัง่ ร้าน
เสริ ม เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ แรงจู ง ใจกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งกั บ ผู ้ ที่ มี
การผัดวันประกันพรุ่งในบริบทการศึกษาทางไกล
โดยใช้ วิ ธี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ งานที่
มอบหมาย ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับงาน ผู้เรียน
จัดท�ำรายการตรวจสอบตนเอง (Checklists) และ
ผูส้ อนจัดสรรเวลาในการให้ค�ำปรึกษาผูเ้ รียนให้ตรงกัน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนส่งผลต่อระดับ
การเรียนเฉลี่ย (GPA) ดีขึ้น
Ley, Kump, & Gerdenitsch (2010) ใช้
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองด้วย
บุคคลโดยใช้วิธีการตั้งเป้าหมาย การจัดล�ำดับความ
ยากง่ายของงาน ให้ผเู้ รียนเริม่ เรียนรูจ้ ากงานทีม่ คี วาม
ง่ายก่อน เพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆ ตามล�ำดับ
และการเลือกงานที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
มิใช่ผู้สอนคัดเลือกหรือมอบหมายให้
ส่วนงานวิจัยในประเทศที่น�ำเทคนิคนั่งร้าน
เสริ มเรี ย นรู ้ มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนในระดั บ
อุดมศึกษา เช่น งานวิจัยของปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์,
กิง่ ฟ้า สินธุวงษ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ,์ และ สุทธิรตั น์
รุจเิ กียรติก�ำจร (2549) ศึกษาการใช้พนื้ ทีร่ อยต่อของ
พัฒนาการ (ZPD) ของวิก็อตสกี้เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การเขียนภาษาอังกฤษส�ำหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระยะของการพัฒนา
และหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์
คือ การพัฒนาและหาประสิทธิผลรูปแบบการเรียน
การสอนที่ใช้ ZPD ส�ำหรับพัฒนาการเขียนภาษา
อังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ได้แก่ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของผูเ้ รียน การช่วยเหลือ
ทางด้านวาจาของผู้สอน ความคิดเห็นต่อการเรียน
การสอน ความสามารถในการเขียน และความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความสามารถในการเขียน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในขณะที่ท�ำงานและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้ง
เน้นการใช้ภาษากระตุน้ ซึง่ เป็นลักษณะของการนัง่ ร้าน
ด้ ว ยวาจาเพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก รู ้ ใ น
องค์ประกอบของงานเขียน ได้แก่ การใช้ค�ำถามกระตุน้
การอธิบาย การบอกค�ำตอบ การชี้แนะแนวทาง
หรือกลวิธี และการให้ก�ำลังใจ อีกทัง้ เป็นวิธที ชี่ ว่ ยท�ำให้
ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง
ดวงกมล สวนทอง, พรรณี บุญประกอบ,
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, และ น�ำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
(2556) ศึกษารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่
ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์มคี า่ เฉลีย่ จิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ
สูงกว่ากลุม่ ควบคุมทุกตัวแปรหลังการทดลอง อีกทัง้
ในระยะต่อมา 3 เดือน ส่งเสริมให้เกิดการเขียน
อย่างต่อเนือ่ งในชมรมพละศึกษากล้าสือ่ สาร ในระยะ
ติ ด ตามนั้ น ปรากฎว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคงทนของ
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ
งานวิจัยของ รวี ศิริปริชยากร, พรชุลี ลังกา,
จุฬนิ ฑิพา นพคุณ, และ ชนม์ธดิ า ยาแก้ว (2559) ศึกษา
กลวิธกี ารพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยเสริม
ต่อการเรียนรู้ 3 วิธี ได้แก่ 1) การให้เวลาที่เพียงพอ
แก่ผู้เรียนในการสนทนา/ตอบค�ำถาม 2) การกระตุ้น
ความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนมาใช้ในการสนทนา/ตอบค�ำถาม
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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และ 3) การแนะน�ำค�ำศัพท์ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน
ที่ใช้ในการสนทนา/ตอบค�ำถาม ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอั ง กฤษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นการเสริ ม ต่ อ
การเรียนรู้ หลังการทดลองสามารถพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น
สมทรง สุภาพ (2557) ศึกษาการพัฒนาโมดูล
การอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกระบวนการวิจัย
และพัฒนา มี 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาระดับความรู้
ด้านทักษะการอ่าน การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน และ
ด้านหัวเรือ่ ง 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมดูล
การอ่านภาษาอังกฤษ 3) การน�ำโมดูลการอ่านภาษา
อังกฤษไปทดลองใช้ ผลการวิจยั พบว่า 1) จากการศึกษา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุด
ได้แก่ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น และทักษะการเดา
ความหมายของค�ำ กลวิธกี ารอ่านทีใ่ ช้นอ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่
อ่านเฉพาะกลุม่ ค�ำหรือวลี ขัน้ กลวิธรี ะหว่างการอ่าน
ที่ใช้น้อยที่สุด ได้แก่ อ่านช้าลง และขั้นกลวิธีการ
หลังกลวิธกี ารอ่านทีใ่ ช้นอ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ การเขียนสรุป
2) คะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อโมดูลการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด 4) เจตคติ
ที่มีต่อโมดูลการอ่านอยู่ในระดับดีมากที่สุด
ฐิตมิ า ช่วงชัย (2558) ศึกษาการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักที่มีการเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอภิปัญญา โดยใช้วิธีการเสริม
ศักยภาพการเรียนรูด้ ว้ ยการใช้ฐานการช่วยเหลือ ทัง้ 4
ด้าน คือ Conceptual, Metacognition, Strategic และ
Procedural ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมการคิดแบบ
อภิปญ
ั ญาก่อนเรียนอยูท่ ี่ 3.37 คะแนน และหลังเรียน
อยูท่ ี่ 3.69 คะแนน อีกทัง้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
จากเรียนด้วยระบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
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จากการศึกษางานวิจัยที่น�ำเทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรูม้ าใช้สว่ นใหญ่เป็นงานวิจยั เชิงทดลองหรือ
กึ่งทดลอง โดยผู้วิจัยน�ำเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มา
เป็นตัวแปรต้น ผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมน�ำมาใช้จัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาทางด้าน
ทักษะ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากนัน้
มี ก ารน�ำมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ทางจิต โดยอาศัยตัวผู้เรียนในการเรียนรู้เป็นหลัก
ส่วนปัจจุบันเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น งานวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการช่วยสนันสนุน
การเรียนรู้เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ทั้งในลักษณะ
ของเครื่องมือของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน เช่น การใช้อีเมล (E-mail) กระดานสนทนา
(Webboard) เฟซบุ๊ก (Facebook) โปรแกรมไลน์
(Line) และโปรแกรมสไกสต์ (Skype) เป็ น ต้ น
นอกจากนัน้ ยังพบการเรียนการสอนในระบบเครือข่าย
(Web-based Learning) การจัดตั้งเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูเ้ พือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยใช้เครือ่ งมือ
ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ การน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาให้การช่วยเหลือ สามารถกระท�ำได้
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) การสร้างบทเรียนในการเรียนรู้
(Lesson Plan) สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งมัลติมีเดีย
เว็บลิงค์ หรือการตอบค�ำถามออนไลน์ 2) การสร้าง
เกมส์ค�ำถามออนไลน์ (Online Quizzes) 3) การสร้าง
กล่องข้อความโต้ตอบ (Interactive Visualizations)
4) การใช้เพื่อนประเมินเพื่อน (Peer Assessment)
5) การติวผ่านออนไลน์ (Online Tutorials) 6) ผูเ้ รียน
ตอบโต้ผ่านระบบ (Learner Response System)
สนิท ตีเมืองซ้าย, มนต์ชัย เทียนทอง, และ
สุพจน์ นิตย์สวุ ฒ
ั น์ (2552) ศึกษาระบบเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน (Scaffolding) 4 แบบ เพือ่ ช่วยในการเรียน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ 1 ซึ่ ง การเรี ย นทั้ ง 4 แบบ
ประกอบด้วย ด้านกรอบแนวคิด ด้านแนวคิด ด้านกลยุทธ์
และด้านกระบวนการ โดยทุกด้านแทนด้วยภาพการ์ตนู
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แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อดึงดูดความสนใจและการจดจ�ำ
ของผูเ้ รียน ด้วยการสือ่ ด้วยภาพผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละด้าน
แทนข้ อ ความ ด�ำเนิ น การวิ จั ย ตามแบบ ADDIE
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ
การพัฒนา การทดลองใช้งาน และการประเมินผล
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมาก และ
ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
บทสรุป

การจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษา สามารถ
น�ำแนวคิดของเทคนิคนั่งร้านการเรียนรู้มาประยุกต์
ใช้ได้ ซึง่ ลักษณะของการนัง่ ร้าน หมายถึง กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือ
การแก้ไขได้ดีขึ้น โดยผู้เรียนจะไม่สามารถท�ำงานได้
ส�ำเร็จหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ด้วยวิธีการต่างๆ
ผู้สอนจึงมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นผู้อ�ำนวยความ
สะดวก และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน หรือ ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเองเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ผ่านภาษาในการสือ่ สาร โดยมีขนั้ ตอน
ส�ำคัญ คือ ผู้สอนต้องประเมินความรู้ ทักษะ และ
ความต้องการของผูเ้ รียนการรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
ก่อนการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เริ่มต้นจากผู้เรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก่อน ส่วนผู้เรียนที่
สามารถท�ำได้ก็ช่วยเหลือน้อยลงตามล�ำดับให้เรียน
รู้ด้วยตนเอง ส่วนวิธีการนั่งร้านเสริมเรียนรู้สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การนั่งร้านด้วยวิธีการ
มุง่ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการที่
สูงขึ้น และการนั่งร้านด้วยวาจา มุ่งการช่วยเหลือไป
ที่ค�ำพูดเพื่อให้รูปแบบผ่านทางภาษาในการต่อยอด
ความคิด การพูดเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พดู ออกมาด้วยตนเอง
หรือแม้กระทั่งการพูดเพื่อให้เกิดก�ำลังใจ ส่งเสริม
สนับสนุนความมั่นใจของผู้เรียน ผู้สอนสามารถน�ำ
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเหล่ า นี้ ม าใช้ เ พื่ อ ท�ำให้ เ กิ ด
การเรี ย นรู ้ อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น ยั ง น�ำเทคนิ ค นั่ ง ร้ า น
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