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บทคัดย่อ

 บทคว�มนี้ผู้เขียนได้ศึกษ�เรื่องเทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้จ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งก�รศึกษ�

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้�นองค์คว�มรู้ ประกอบด้วยคว�มหม�ย แนวคิดพื้นฐ�น ขั้นตอน และวิธีก�รนั่งร้�น

เสรมิเรยีนรู ้ 2) ก�รนำ�เทคนคินัง่ร้�นเสรมิเรียนรูม้�ประยุกต์ใช้ในบรบิทอดุมศกึษ� ผลก�รศกึษ�สรุปได้ว่� เทคนคิ

นัง่ร้�นเสรมิเรยีนรู้เป็นวธิกี�รจดัก�รเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถ

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในระดับท่ีสูงขึ้น และผู้เรียนส�ม�รถแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ด้วยตนเองได้ เมื่อผู้เรียนเกิด

กระบวนก�รเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงค่อยๆ ถอดคว�มช่วยเหลือนั้นออกม�จนกระทั่งผู้เรียนไม่ต้องได้รับ

คว�มช่วยเหลือก็ส�ม�รถเกิดก�รเรียนรู ้ได้ ก�รนำ�เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู ้ม�ใช้ในระดับอุดมศึกษ�มี

ก�รประยกุต์ใช้ในหล�ยลกัษณะ ท้ังใช้เพือ่ก�รพฒัน�ทกัษะท�งด้�นภ�ษ� คณุลกัษณะท�งจติ เช่น ก�รกำ�กบัตนเอง

หรือก�รพัฒน�อภิปัญญ� อีกทั้งปัจจุบันยังนำ�เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ม�ประยุกต์ในก�รเรียนรู้ผ่�นระบบ

เครือข่�ยคอมพิวเตอร์ด้วย

ค�าส�าคัญ: เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้  อุดมศึกษ�

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. 
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บทน�า

 เป้�หม�ยหลักของก�รพัฒน�ท�งด้�นก�ร

ศึกษ�ในประเทศไทยต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�

แห่งช�ติ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จุดเน้นหลัก

อยูท่ีก่�รพัฒน�ผูเ้รยีนให้มคีว�มส�ม�รถในก�รเรยีนรู้ 

และพัฒน�ตนเองได้ โดยถือว่�ในกระบวนก�รจดัก�ร

ศกึษ�ผูเ้รยีนมคีว�มสำ�คญัม�กท่ีสุด ดงันัน้ก�รจัดก�ร

ศึกษ�ที่ดีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ตนเอง

ได้ต�มศักยภ�พที่มีนำ�ไปสู่หลักสำ�คัญในก�รจัดก�ร

ศกึษ�แห่งช�ติ คอืก�รปฏิรปูก�รศกึษ� ซึง่เป็นทีก่ล่�ว

ถึงกันในวงกว้�ง พร้อมทั้งปร�กฏเป็นรูปธรรมอย่�ง

ชัดเจนที่ระบุให้ก�รจัดก�รศึกษ�เป็นกระบวนก�รที่

จะทำ�ให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ ส�ม�รถพัฒน�ตนเอง 

และรูจ้กัแสวงห�คว�มรูด้้วยตนเองด้วยผ่�นวธิกี�รอนั

หล�กหล�ย โดยพบว่� วธิกี�รทีส่ำ�คญัของก�รจดัก�ร

ศึกษ�ในระบบชัน้เรยีนปกตนิัน้ ผูส้อนมบีทบ�ทสำ�คญั

ยิง่ในก�รจดัก�รเรยีนรู ้ปัจจบุนับทบ�ทของผูส้อนถกู

เปลี่ยนจ�กก�รเป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้ในชั้นเรียนเป็น

หลัก กล�ยม�เป็นผู้ให้คว�มช่วยเหลือสนับสนุนให้

ผู ้เรียนเกิดก�รเรียนรู ้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนก�ร

ก�รช่วยเหลือนั้นมีคว�มสอดคล้องกับเทคนิคนั่งร้�น

เสริมเรียนรู้นั่นเอง

 เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) 

มีพื้นฐ�นม�จ�กทฤษฎีก�รสร้�งคว�มรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ของ Vygotsky & Cole (1978) 

นักจิตวิทย�ช�วรัสเซียท่ีทำ�ก�รศึกษ�พัฒน�ก�ร

ท�งเช�วน์ปัญญ� โดยมีจุดเน้นที่ทฤษฎีวัฒนธรรม

และสังคม (Sociocultural Theory) กล่�วไว้ว่� 

วัฒนธรรมและสังคมเป็นส่วนสำ�คัญที่จะส่งเสริม

กระบวนก�รเรียนรู้ของบุคคล ปฏิสัมพันธ์ท�งสังคม

มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�เช�วน์ปัญญ� โดย

เชื่อว่� มนุษย์ได้รับอิทธิพลจ�กสิ่งแวดล้อมตั้งแต่

กำ�เนิด นอกจ�กส่ิงแวดล้อมท�งธรรมช�ติแล้ว ยังมี

สิ่งแวดล้อมท�งสังคม คือ วัฒนธรรมที่สังคมสร้�งขึ้น 

สถ�บันท�งสังคมจึงมีอิทธิพลต่อพัฒน�ก�รท�งเช�ว์

ปัญญ�ของแต่ละบุคคล ในวัยเด็กเรียนรู้สัญลักษณ์

ต่�งๆ และพัฒน�ก�รท�งภ�ษ�เป็นเครื่องมือของ

ก�รคิดและเช�ว์ปัญญ�ขั้นสูง (สุร�งค์ โค้วตระกูล, 

2550; ทิศน� แขมมณี, 2557)

 แนวคิดของ Vygotsky & Cole (1978) 

ถูกสร้�งขึ้นเพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รท�งเช�ว์

ปัญญ�ผ่�นก�รปฏิสัมพันธ์ท�งสังคม (Interaction) 

โดยเชือ่ว่�ในช่วงวยัเด็กพฒัน�ท�งด้�นสติปัญญ�ของ

มนุษย์เกิดก�รจ�กก�รที่เด็กทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผูอ้ืน่ก่อน โดยเฉพ�ะกับคนในครอบครวั ได้แก่ พ่อ แม่

พี ่ หรอืคนเลีย้งด ู และเมือ่เดก็เริม่เข้�สูร่ะบบโรงเรยีน

จะเกดิก�รปฏสิมัพนัธ์กบัผูส้อน และเพือ่นร่วมชัน้เรยีน

ผ่�นสื่อกล�งของก�รเรียนรู ้  คือ ภ�ษ�ที่ใช ้ใน

ก�รสื่อส�ร พัฒน�ก�รท�งเช�ว์ปัญญ�จึงเริ่มต้น

ขึ้นจ�กก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ� ผ่�นกระบวนก�ร

ภ�ยในเกี่ยวกับคว�มเข้�ใจของผู้เรียน และผู้สอนจะ

ส�ม�รถประเมินผู้เรียนได้จ�กก�รโต้ตอบกลับกับ

บุคคลอ่ืน ดังนั้น พื้นฐ�นแนวคิดน้ีจึงถูกนำ�ม�ใช้กับ

ก�รพัฒน�ด้�นเช�ว์ปัญญ�ของวัยเด็กเป็นหลัก แต่

ในระยะหลังม�จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันแนวคิดของ 

Vygotsky & Cole (1978) ก็ถูกนำ�ประยุกต์ใช้ใน

ก�รศึกษ�ในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังระดับมัธยมศึกษ�จน

กระทั่งในระดับอุดมศึกษ�
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ทฤษฎแีละหลกัการของเทคนคินัง่ร้านเสรมิเรยีนรู้ 

 Vygotsky & Cole (1978) นำ�เสนอทฤษฎี

และหลักก�รที่สำ�คัญเก่ียวกับก�รเรียนรู้ของมนุษย์

ไว้ 2 แนวคิด คือ พื้นที่รอยต่อพัฒน�ก�ร (Zone of 

Proximal Development: ZPD) และหลักก�รของ

เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) ดังนี้

 1. พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of 

Proximal Development: ZPD) 

 Vygotsky & Cole (1978) อธิบ�ยเร่ือง

พื้นที่รอยต่อพัฒน�ก�รไว้ว่� เมื่อผู้สอนจะจัดให้เกิด

กระบวนก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สิ่งสำ�คัญที่ผู้สอนจะ

ต้องคำ�นึงถึง คือ ระดับพัฒน�ก�รของมนุษย์ แบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพัฒน�ก�รที่เป็นจริง

(Actual Development Level) และระดบัพฒัน�ก�ร

ที่ส�ม�รถเป็นไปได้ (Potential Development 

Level) ระยะห่�งระหว่�งระดับพัฒน�ก�รที่เป็นจริง

และระดบัพฒัน�ก�รทีส่�ม�รถเป็นไปได้ เรยีกว่� พืน้ที่

รอยต่อพัฒน�ก�ร ซึ่งมีก�รเปรียบเทียบก�รเรียนรู้

กับพัฒน�ก�รไว้ 3 ระดับ (Wing & Putney, 2002) 

ดังนี้ 

 ก�รเรียนรู้ในอดีต (Past Learning): ระดับ

พัฒน�ก�รที่เป็นจริง 

 ก�รเรียนรู้ในปัจจุบัน (Present Learning): 

พื้นที่รอยต่อพัฒน�ก�ร 

 ก�รเรียนรู้ในอน�คต (Future Learning): 

ระดับพัฒน�ก�รที่ส�ม�รถเป็นไปได้

 ส�ม�รถอธิบ�ยพื้นที่รอยต่อพัฒน�ก�ร

เปรียบเสมือนลักษณะก�รทำ�ง�นอย่�งใดอย่�งหนึ่ง

ของบุคคลที่ในปัจจุบันบุคคลยังไม่มีคว�มส�ม�รถ

จะทำ�ได้ แต่อยู่ในกระบวนก�รที่จะทำ�ให้บุคคลมี

คว�มพร้อม กระบวนก�รนั้นผู้สอนมีบทบ�ทสำ�คัญ

ในก�รพัฒน�ให้ผู ้เรียนส�ม�รถทำ�ง�นนั้นได้อย่�ง

สมบรูณ์ในอน�คต อ�จกล่�วได้ว่� เป็นกระบวนก�ร

ที่อยู ่ในระหว่�งก�รเริ่มต้น (Embryonic State) 

เพียงเท่�นั้นถ้�เปรียบกับดอกไม้อ�จเทียบได้ว่�เป็น

ลักษณะของดอกตูม (Buds) หรือดอกไม้ (Flowers) 

ของพัฒน�ก�รม�กกว่�ที่จะเป็นผล (Fruits) ของ

พัฒน�ก�รนั่นเอง (Vygotsky & Cole, 1978) 

 สรุปก�รนิย�มคว�มหม�ยของพื้นที่รอยต่อ

พัฒน�ก�ร คือ บริเวณหรือส่วนทีผู้่เรียนกำ�ลังจะเข้�ใจ

ในคว�มรู ้หรือปัญห�บ�งอย่�ง แต่คว�มรู ้หรือ

ก�รแก้ปัญห�นัน้เกนิกว่�ระดับพัฒน�ก�รท�งสติปัญญ�

ของผู้เรียนที่จะทำ�ได้ แต่ห�กผู้เรียนได้รับคำ�แนะนำ�

กระตุ้น หรือชักจูงจ�กผู้ที่มีสติปัญญ�ที่ดีกว่� หรือ

ผูท้ีมี่คว�มเช่ียวช�ญม�กกว่� ซึง่อ�จจะเป็นคร ู พ่อแม่

หรือเพื่อน จะทำ�ให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

 ฉะนัน้ ในฐ�นะผูส้อนต้องทำ�คว�มเข้�ใจก่อนว่� 

ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีพ้ืนที่รอยต่อของพัฒน�ก�รที่

แตกต่�งกัน สำ�หรับบ�งคนอ�จจะต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลือในกจิกรรมทีก่่อให้เกดิก�รเรียนรู้เพียงเล็กน้อย

ขณะที่บ�งคนส�ม�รถเรียนรู้แบบก้�วกระโดดต่อไป

ด้วยคว�มช่วยเหลือทีน้่อยม�ก และอ�จจะเป็นไปได้ว่�

ผู้เรียนบ�งคนอ�จต้องก�รคว�มช่วยเหลือม�กกว่�

คนอื่นๆ ซึ่งคว�มช่วยเหลืออ�จแตกต่�งกันในแต่ละ

ครั้งขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องก�รทำ�ให้เกิดกระบวนก�ร

เรียนรู้  ดังนั้นพื้นที่รอยต่อของพัฒน�ก�รจึงไม่มี

คว�มคงที ่ ไม่มคีว�มแน่นอน ส�ม�รถแปรเปลีย่นได้ 

ซึ่งก�รแปรเปลี่ยนนั้นได้ทำ�ให้ผู ้เรียนเป็นผู้มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รเรียนรู้ม�กขึ้น

 กระบวนก�รเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อ

พัฒน�ก�รแสดงให้เห็นว่� พัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้

มลัีกษณะทีเ่อือ้ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเป็นอย่�งม�ก 

ก�รเรียนรู้ของบุคคลส�ม�รถนำ�ไปสู่พัฒน�ก�รใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ และในขณะเดียวกนัระดบัพฒัน�ก�รที่

เหม�ะสมกจ็ะนำ�ไปสูก่�รเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ของบคุคล  โดย

ในบริบทของสังคมไทยนั้น ก�รเรียนรู้ของเด็กมักเกิด

จ�กมโนทัศน์ 2 ประเภท คือ มโนทัศน์ต�มธรรมช�ติ 

และมโนทัศน์ต�มระบบ (Wing & Putney, 2002)

 1) มโนทัศน์ต�มธรรมช�ติ (Spontaneous

or Everyday Concepts) ก�รเรยีนรูเ้กดิจ�กก�รสงัเกต
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หรือก�รรับรู้ผ่�นท�งประส�ทสัมผัส เป็นลักษณะ

ประสบก�รณ์ที่บุคคลสร้�งขึ้นจ�กเหตุก�รณ์ในชีวิต

ประจำ�วนั และมกัถกูนำ�ออกม�ใช้ในลกัษณะทีต่นเอง

ไม่รู้ตัว

 2) มโนทัศน์ต�มระบบ (Scientific or 

Schooled Concepts) เป็นมโนทัศน์ที่กล่�วถึง

ก�รเรียนรู้ของบุคคลว่�ถูกสร้�งขึ้นม�ในลักษณะ

ที่เป็นระบบม�กข้ึน มีคว�มเป็นรูปธรรมม�กขึ้น 

ผ่�นก�รนำ�ม�ใช้อย่�งมีแบบแผนและมีจุดมุ่งหม�ย

ที่ชัดเจนดังนั้นมโนทัศน์ต�มระบบจึงเปรียบได้กับ

มโนทศัน์ทีเ่กิดข้ึนจ�กก�รเรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีนนัน่เอง

 ดงันัน้กระบวนก�รเรยีนรูข้องบุคคลจงึเกดิขึน้

จ�กก�รพัฒน�มโนทัศน์ต�มธรรมช�ติไปสู่มโนทัศน์

ต�มระบบ ซึ่งในเชิงระบบก�รจัดก�รศึกษ�ก�รใช้

เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู ้ต้องอ�ศัยสื่อกล�งเป็น

เครื่องมือในก�รให้ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดก�รเรียนรู้

(ธีระชน พลโยธ�, 2550) ประกอบด้วย

 1) ภ�ษ� (Language) กระบวนก�รเรียน

รู ้เกิดขึ้นโดยมีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มคิดกับ

ภ�ษ� เน่ืองจ�กคว�มคิดของบุคคลจะถูกแสดงออก

ม�ผ่�นท�งภ�ษ� เมื่ออ�ยุม�กขึ้นพัฒน�ก�รท�ง

คว�มคิดเพิ่มขึ้นและแสดงออกม�ผ่�นภ�ษ�ที่ใช้ก็

จะมีคว�มเป็นเหตุเป็นผลม�กขึ้น ก�รนำ�หลักของ

ภ�ษ�ม�ประยกุต์ใช้กบักระบวนก�รเรยีนรู ้ ไวกอ็ตสกี้

อธิบ�ยว่� ก�รที่ผู ้เรียนพูดพร้อมๆ กับก�รลงมือ

ทำ�กิจกรรม หรือก�รสื่อส�รกับผู้อื่นส�ม�รถกล�ย

เป็นก�รสือ่ส�รกบัคว�มคดิของตนเองโดยก�รพูดกบั

ตนเอง จ�กน้ันเมือ่ส�ม�รถเพิม่พนูคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ

ได้ม�กขึน้ เสยีงทีเ่ปล่งออกม�จ�กก�รพดูกบัตนเองจงึ

ค่อยๆ เงียบไปกล�ยเป็นก�รสื่อส�รในกระบวนก�ร

คิดของตนเท่�นั้น เรียกว่� ก�รสร้�งคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในตน (Internalization) 

 2) ก�รปฏิสัมพันธ ์ท�งสังคม (Social 

Interaction) หลกัก�รสำ�คญัของก�รปฏสิมัพนัธ์ท�ง

สงัคมจะช่วยให้ผูเ้รยีนได้สร้�งองค์คว�มรู ้ และส�ม�รถ

สร้�งก�รเรียนรู้ได้อย่�งไม่มขีีดจำ�กัด เกดิขึน้ได้ท้ังกบั

พ่อ แม่ คร ูและคนอืน่ๆ ในสงัคม โดยบรบิทท�งสงัคม

มกัจะเอือ้ให้บคุคลเกดิก�รปฏสิมัพันธ์กบัคนรอบข้�ง

ซึ่งจะช่วยเหลือพัฒน�พ้ืนที่ของรอยต่อพัฒน�ก�ร

ระหว่�งผู้เชี่ยวช�ญ (ผู้สอน) กับผู้เริ่มฝึกหัด (ผู้เรียน)

เมือ่ผู้เชีย่วช�ญท่ีมคีว�มส�ม�รถม�กกว่�ได้ช่วยเหลอื

ผูเ้ริม่ฝึกหดักจ็ะเริม่เกดิกระบวนก�รเรยีนรู ้นอกจ�กนัน้

ยังส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่� ก�รเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นใน

ลักษณะแค่ที่เด็กต้องก�รให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเท่�นั้น

แต่ตัวเด็กเองส�ม�รถเริ่มกิจกรรมในพื้นที่รอยต่อ

พฒัน�ก�รระดบัสงูขึน้จ�กก�รมปีฏสิมัพนัธ์ท�งสังคม

กับเพ่ือนระดับเดียวกัน หรือระดับที่ต่�งระดับกัน

รวมครอบคลุมถึงเพื่อนในจินตน�ก�รก็ก่อให้เกิด

ก�รเรียนรู้ได้เช่นกัน 

 3) วัฒนธรรม (Culture) ก�รเติบโตจ�ก

สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันส่งผลต่อพื้นที่ใน

รอยต่อพัฒน�ก�ร ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมจะถ่�ยทอด

ลักษณะเฉพ�ะของคว�มเชื่อและค่�นิยมในสังคม

วัฒนธรรมเหล่�นั้นไปสู่เด็ก ทำ�ให้เข�เกิดก�รเรียนรู้

ว่� เข�ควรคิดอย่�งไรจึงจะเหม�ะสม 

 4) ก�รเลียนแบบ (Imitation) ลักษณะ

ของก�รเลียนแบบเป็นกระบวนก�รท�งสังคมที่เด็ก

เกิดก�รสังเกตผ่�นตัวแบบ ทั้งที่อยู่ในชีวิตจริงและ

ก�รเลียนแบบผ่�นส่ือต่�งๆ จนกระท่ังถูกสร้�งเป็น

วิธีคิดและพฤติกรรมซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รเรียนรู้

และพัฒน�ก�รของมนุษย ์อย ่�งม�ก นอกจ�ก

ก�รเลียนแบบในเชิ งพฤติกรรมที่ เ ห็นได ้ เป ็น

รูปธรรมแล้ว ก�รเลียนแบบยังส�ม�รถนำ�ไปสู ่

ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในตนเองให้เกิดขึ้นอีกด้วย

  5) ก�รชีแ้นะหรอืก�รช่วยเหลอื (Guidance

or Assistance) เป็นกระบวนก�รของคว�มร่วมมือ

ภ�ยในสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลพัฒน�คว�มรู ้ 

คว�มเข้�ใจ เกิดเป็นคว�มเจริญงอกง�ม สำ�หรับ

ในก�รจัดก�รศึกษ�เน้นบุคคลที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ

หรือชำ�น�ญม�กกว่�ให้มีส่วนร่วมในก�รชี้แนะหรือ
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ก�รให้คว�มช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ท่ีก่อให้เกิด

กระบวนก�รเรียนรู้ โดยก�รดูแลเอ�ใจใส่ ช่วยเหลือ 

และปรับปรุงผู้ที่ริเริ่มฝึกหัด บทบ�ทของผู้เชี่ยวช�ญ

ยงัต้องดำ�เนนิก�รจดัเตรยีมสิง่ท่ีจะช่วยเหลอืสนบัสนนุ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รแก้ปัญห� 

ถูกนำ�ไปเปรียบเทียบกับก�รนั่งร้�น (Scaffold) 

ซึ่งในบริบทของก�รเรียนรู้ หม�ยถึง ก�รเสริมต่อ

ก�รเรียนรู้ หรือฐ�นก�รช่วยเหลือนั่นเอง

 2. เทคนคินัง่ร้านเสรมิเรยีนรู ้(Scaffolding)

 Scaffolding มีร�กศัพท์ม�จ�กคำ�ว ่� 

“Scaffold” คว�มหม�ยต�มพจน�นุกรมฉบับ

ร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. 2542 หม�ยถึง นั่งร้�น 

ซึง่กค็อืโครงร่�งท่ีทำ�ด้วยไม้หรอืโลหะ สำ�หรบันัง่หรอื

ปีนป่�ยในก�รก่อสร้�งส่ิงสงูๆ หรอืเป็นทีส่ำ�หรบัช่วย

รองรับผู ้ปฏิบัติ ง�นในก�รก ่อสร ้ �งให ้สำ � เร็จ 

เมื่อก�รก่อสร้�งสำ�เร็จแล้วจะมีก�รรื้อนั่งร้�นนั้น

ออกไป ซึง่ก็เปรยีบเสมอืนกบัเทคนคินัง่ร้�นเสรมิเรยีนรู้

ที่เป็นก�รช่วยเสริมต่อคว�มส�ม�รถท�งก�รเรียนรู้

ให้ผูเ้รยีน และเมือ่ผูเ้รียนเกดิก�รเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ ผูส้อน

จึงค่อยๆ ถอดคว�มช่วยเหลือออกม�ให้ผู ้เรียน

ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองม�กขึ้น 

 เทคนิคนั่ งร ้ �นเสริม เรียนรู ้  หม�ยถึง 

กระบวนก�รให้คว�มช่วยเหลือผู ้เรียนให้ส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้สำ�เร็จ โดยผู ้เรียนจะไม่ส�ม�รถทำ�ง�น

ได้สำ�เร็จห�กไม่ได้รับก�รช่วยเหลือ นั่งร้�นเสริม

ก�รเรียนรู้เป็นโครงสร้�งชั่วคร�วที่ออกแบบสำ�หรับ

ผูเ้รยีนเฉพ�ะกลุม่ เน้นบทบ�ทเชงิปฏสิมัพนัธ์ระหว่�ง

ผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่�งผู้เรียนกับผู้เรียน ด้วย

วิธีก�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถแก้ปัญห�นั้นได้

ด้วยตนเอง (Wood, Bruner, & Ross, 1976; Vygotsky

& Cole, 1978) กระบวนก�รให้คว�มช่วยเหลอืต่�งๆ

จะต้องค่อยๆ ถูกถอดคว�มช่วยเหลือออกไปเมื่อ

ผู้เรียนเริ่มเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จนกระทั่ง

เรียนรู ้ ได ้โดยไม่ต ้องอ�ศัยคว�มช่วยเหลือจ�ก

ภ�ยนอกอีก เหมือนด่ังเช่นก�รถอนนั่งร้�นออก

เมื่อสร้�งตึกเรียบร้อยแล้ว หลักก�รสำ�คัญของ

ก�รนั่งร้�น คือ ผู้สอนต้องประเมิน คว�มรู้ ทักษะ 

และคว�มต้องก�รของผูเ้รียนเพ่ือจัดเตรยีม หรอืเลอืก

กิจกรรมก�รช่วยเหลือท่ีเหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร

ของผู้เรียน ก�รจัดเตรียมส่ิงที่เอื้ออำ�นวยในก�รให้

คว�มช่วยเหลือ ขณะท่ีผู้เรียนกำ�ลังเรียนรู้เร่ืองใด

เรื่องหนึ่งหรือกำ�ลังเรียนรู ้ก�รแก้ปัญห� (ผู ้เรียน

กำ�ลังอยู ่ในพื้นที่รอยต่อพัฒน�ก�ร) ทำ�ให้ผู ้เรียน

ต้องสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเพื่อใช้ในก�รแก้ปัญห�

อย่�งเป็นขั้นตอน และช่วยเหลือทั้งท�งด้�นว�จ� 

หรือด้�นวิธีก�รเพื่อให้ผู้เรียนสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในตนเอง (Internalization) อ�จเป็นคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจใหม่ที่เกิดขึ้นภ�ยในตนเอง ซึ่งถือได้ว่�

เป็นก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รของผู้เรียนไปสู่ก�รเรียนรู้

ในระดับที่สูงขึ้น

 แนวคิดของเทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ (Van

de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010) ประกอบด้วย

3 ลักษณะ คือ ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้สอนควร

พิจ�รณ�ในผู้เรียนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือฉุกเฉิน 

(Contingency) หรือเร่งด่วนก่อน โดยก�รแบ่ง

คว�มช่วยเหลือควรถูกแบ่งออกเป็นส่วน ในง�นที่มี

คว�มยุ่งย�กสูงผู้สอนควรให้คว�มช่วยเหลือม�กกว่�

ง�นที่ยุ่งย�กน้อย และเมื่อผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ไปสู่

ระดับที่สูงขึ้นผู้สอนควรจะมีก�รถอดคว�มช่วยเหลือ 

(Fading) ก�รถอดคว�มช่วยเหลอืในระดับไหนต้องดู

ที่คว�มส�ม�รถของผู้เรียนในแต่ละระดับ แล้วค่อยๆ

ลดคว�มช่วยเหลือลง จนกระทั่งถอดคว�มช่วยเหลือ

ออกได้ และคณุลกัษณะสำ�คญัอกีประก�รคอื ผูเ้รยีน

ต้องมีคว�มรบัผิดชอบ (Transfer of Responsibility)

เ พ่ิมม�กขึ้นในก�รเรียนรู ้ของตนเองพร ้อมกับ

ประสิทธิภ�พในก�รเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ดังภ�พที่ 1
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ภาพท่ี 1 แนวคิดของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 
ที่มา: Van de Pol, Volman, & Beishuizen (2010)                                  

 
ขั้นตอนการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 

ขั้นตอนการใช้เทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้
สําหรับจัดการเรียนรู้ให้เกิดกลยุทธ์ทางปัญญาขั้น
สูง (Rosenshine & Meister, 1992) ประกอบ 
ด้วย 

1) การสร้างความสนใจของผู้เรียนให้เกิดขึ้น 
เมื่อผู้สอนต้องการสอนในเรื่องใหม่ๆ หรือการ
มอบหมายงานใหม่ เร่ิมแรกผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ และ
หากเป็นการมอบหมายงานใหม่ผู้สอนจะต้องให้
คําแนะนําหรืออธิบายให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ต้ังเป้าหมายในการเรียนรู้ให้ชัดเจนด้วย 

2) ผู้สอนควรจัดลําดับการเรียนรู้หรือ
จัดลําดับงานให้แก่ผู้เรียนจากง่ายไปยาก ลดความ
ซับซ้อนของกิจกรรมลง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น อาจจะใช้เทคนิคบัตรช้ีแนะ (Cue cards) เช่น 
ให้ประโยคเว้นไว้ให้เติมในช่องว่าง หรือคําถาม

เพ่ือให้คิดถึงหลักการ มาช่วยเหลือหรือกระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

3) การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น ผู้สอนเป็นผู้นําในการฝึกปฏิบัติ 
อาจจะนําโดยการบอกใบ้ การแสดงท่าทาง หรือ
การให้คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง หรือการสอนซึ่ง
กันและกันเป็นการสลับบทบาทระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและเปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม อีก
ทั้งกลุ่มจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา 
การให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการดังกล่าว 
เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และทํา
ให้ผู้เรียนมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างใน
ขณะที่ผู้เรียนบางคนอาจคิดว่าปัญหาน้ันแก้ไขไม่ได้   

4) การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่
สําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
ผู้เรียนดําเนินการด้วยตนเอง เช่น ส่งงานมาแล้ว 

ภาพท่ี 1 แนวคิดของเทคนิคน่ังร้�นเสริมเรียนรู้

ท่ีมา: Van de Pol, Volman, & Beishuizen (2010)     

ขั้นตอนการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้

 ขั้นตอนก�รใช้เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู ้

สำ�หรับจัดก�รเรียนรู้ให้เกิดกลยุทธ์ท�งปัญญ�ขั้นสูง

(Rosenshine & Meister, 1992) ประกอบด้วย

 1) ก�รสร้�งคว�มสนใจของผูเ้รยีนให้เกดิข้ึน

เมือ่ผูส้อนต้องก�รสอนในเรือ่งใหม่ๆ หรือก�รมอบหม�ย

ง�นใหม่ เร่ิมแรกผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู ้เรียนมี

คว�มสนใจที่จะเรียนรู ้ในเรื่องใหม่ และห�กเป็น

ก�รมอบหม�ยง�นใหม่ผู ้สอนจะต้องให้คำ�แนะนำ�

หรอือธบิ�ยให้ชดัเจน พร้อมท้ังให้ผูเ้รยีนตัง้เป้�หม�ย

ในก�รเรียนรู้ให้ชัดเจนด้วย

 2) ผู ้สอนควรจัดลำ�ดับก�รเรียนรู ้หรือจัด

ลำ�ดบัง�นให้แก่ผูเ้รยีนจ�กง่�ยไปย�ก ลดคว�มซบัซ้อน

ของกิจกรรมลง เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ได้ดีขึ้น อ�จจะ

ใช้เทคนิคบัตรช้ีแนะ (Cue cards) เช่น ให้ประโยค

เว้นไว้ให้เติมในช่องว่�ง หรือคำ�ถ�มเพื่อให้คิดถึง

หลักก�ร ม�ช่วยเหลือหรือกระตุ้นผู ้เรียนให้เกิด

ก�รเรียนรู้

 3) ก�รใช้เทคนคิก�รจดัก�รเรยีนรู้ทีห่ล�กหล�ย

เช่น ผู้สอนเป็นผู้นำ�ในก�รฝึกปฏิบัติ อ�จจะนำ�โดย

ก�รบอกใบ้ ก�รแสดงท่�ท�ง หรือก�รให้คำ�แนะนำ�

เพ่ือก�รปรับปรุง หรือก�รสอนซ่ึงกันและกัน เป็น

ก�รสลบับทบ�ทระหว่�งผูเ้รยีนกบัผูส้อน และก�รทำ�ง�น

เป็นกลุม่ เพือ่ให้ผู้เรยีนได้แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ใน

ก�รแก้ปัญห�และเปิดโอก�สให้แลกเปล่ียนคว�มคดิเหน็

ภ�ยในกลุ่ม อีกท้ังกลุ่มจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีก�ร

แก้ไขปัญห� ก�รให้เหตผุลในก�รตดัสนิใจเลอืกวธิกี�ร

ดังกล่�ว เป็นก�รฝึกทักษะก�รแก้ปัญห�ในชวีติจรงิ 

และทำ�ให้ผู้เรียนมองเห็นวิธีก�รแก้ปัญห�ที่แตกต่�ง

ในขณะทีผู่เ้รยีนบ�งคนอ�จคดิว่�ปัญห�นัน้แก้ไขไม่ได้  

 4) ก�รให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่

สำ�คญัในกระบวนก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน เมือ่ผูเ้รยีน

ดำ�เนินก�รด้วยตนเอง เช่น ส่งง�นม�แล้ว ผู้สอนควร

ให้ข้อเสนอแนะผู้เรียนให้พัฒน�ง�นหรือเกดิก�รเรียนรู้

ทีด่ขีึน้ นอกเหนอืจ�กก�รให้ข้อเสนอแนะต่อง�นแล้ว 
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ผู้สอนควรให้กำ�ลังใจผู้เรียนสำ�หรับง�นท่ีอ�จจะยัง

ทำ�ได้ไม่ดีนัก แต่ห�กจำ�นวนผู้เรียนมีม�กอ�จใช้วิธี

ให้ผูเ้รยีนได้ประเมนิก�รทำ�ง�นของตนเองโดยใช้แบบ

ตรวจสอบร�ยก�ร (Checklist)  

 5) ก�รเพิม่คว�มรบัผดิชอบให้กบัผูเ้รยีน เมือ่

ผูส้อนให้คว�มช่วยเหลอืในระดบัหนึง่ท่ีผูเ้รยีนส�ม�รถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้ว ผู้สอนควรลดระดับของ

ก�รช่วยเหลือลง ให้ผู้เรียนเริ่มที่จะรับผิดชอบในง�น

ของตนเองได้ จนกระทั่งถึงผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง

 6) ก�รให้ผู้เรียนทำ�ง�นอย่�งอิสระ ผู้สอน

ควรเปิดโอก�สให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่�งเต็มที่ทั้ง

ก�รใช้เนือ้ห�และวิธีก�รทีห่ล�กหล�ยอนัจะก่อให้เกดิ

ก�รเรียนรู้ หรือก�รให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองในสิ่งที่

ต้องก�รเรียนรู้

 เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้เป็นภ�พสะท้อน

ก�รช่วยเหลอืของผูส้อนไปสูผู่เ้รยีน บทบ�ทของผูส้อน

ทำ�หน้�ที่เป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก โดยเตรียมก�ร

ช่วยเหลือให้แก่ผู ้เรียนในทุกรูปแบบที่จะช่วยให้

ผู ้เรียนมีพัฒน�ก�รเรียนรู้ แนวท�งก�รช่วยเหลือ

ครอบคลมุทัง้ท�งว�จ� คือ ชีแ้นะ แนะนำ� และชมเชย

ส่วนก�รช่วยเหลอืท�งด้�นวธิกี�ร คือ ก�รจดัลำ�ดบั

ก�รเรียนรู้ ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ก�รจัดกิจกรรม

ย�กง่�ยให้เหม�ะสมกับผู้เรียน เป็นต้น 

 แนวปฏิบตัทิีส่ำ�คญัประก�รหนึง่สำ�หรบัผูส้อน

ที่จะนำ�เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ไปใช้ในก�รจัดก�ร

เรยีนรู ้คอื เมือ่ผูเ้รยีนคนใดต้องก�รคว�มช่วยเหลอืม�ก 

ผูส้อนจะต้องช่วยเหลือม�กกว่�บคุคลอืน่ ส่วนผู้เรียน

ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือไม่ม�ก หรือเริ่มจะเรียนรู้

ได้ดีขึ้น ผู้สอนจะต้องค่อยๆ ถอดคว�มช่วยเหลือลง 

จนกระทั่งผู้เรียนไม่ต้องก�รคว�มช่วยเหลืออีกต่อไป 

เพื่อให้ผู้เรียนกล�ยเป็นผู้ท่ีมีก�รเรียนรู้ด้วยก�รนำ�

ตนเอง (Self-directed) ผ่�นกระบวนก�รปฏสิมัพนัธ์

ร่วมกันจนส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยของก�รเรียนรู้ได้

อย่�งอสิระ ลกัษณะสำ�คญัก็คอืก�รให้คว�มช่วยเหลอื

ผู้เรียนที่เหม�ะสมกับสภ�พในขณะนั้นให้ม�กที่สุด 

(ชัยวัฒน์  บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559) 

วิธีการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้

 ก�รใช้เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู ้ ผู ้สอน

ส�ม�รถเลือกใช้วิธีสอนได้หล�กหล�ย โดยมีผู้สอน

เป็นผู้จัดกระทำ�ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด

ก�รเรียนรู้ได้ดีขึน้ ระหว่�งดำ�เนนิก�รจัดกระบวนก�ร

เรยีนรู ้หน้�ทีข่องผูส้อนนัน้เน้นก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รเรียนรู ้ (ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559; 

สริต� บัวเขียว, 2559) ได้แก่

 1) ก�รส�ธติ (Demonstration) มกัใช้ประกอบ

กับก�รบรรย�ย เนื่องจ�กฐ�นคว�มเชื่อที่ว่�บุคคล

เรียนรู้ได้ดีจ�กก�รเห็นม�กกว่�ก�รได้ยิน ก�รปฏิบัติ

ให้ด ูพร้อมทัง้ก�รพดูไปด้วยระหว่�งก�รปฏิบติัจะทำ�ให้

ผูเ้รยีนเกดิก�รเรยีนรูจ้�กก�รมองเหน็ ลงมอืทำ�ต�ม และ

เกดิกระบวนก�รคิดต�มเกิดขึน้ผ่�นภ�ษ� ซ่ึงผลลัพธ์

ภ�ยหลังก�รเรียนรู้สังเกตจ�กก�รท่ีผู้เรียนปฏิบัติได้ 

 2) ก�รอธิบ�ย (Explanations) คือ ก�ร

ให้ร�ยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่กำ�ลังเรียนรู ้ เพื่อให้

ผู้เรียนส�ม�รถสร้�งคว�มคิดรวบยอดของตนเองได้ 

เช่น ก�รอธิบ�ยว่�ภ�ระง�นนี้มีกระบวนก�รอย่�งไร 

ก�รอธิบ�ยสำ�คัญม�กในกรณีที่ไม่มีตัวอย่�งเป็นภ�พ

ให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ต้องอ�ศัยภ�ษ�เป็นตัวกล�ง

ในก�รอธิบ�ยเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภ�พที่ตรงกัน

 3) ก�รยกตัวอย่�งประกอบ (Examples) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภ�พที่ชัดเจนม�กขึ้น อ�จจะนำ�

ม�ช่วยในร�ยวิช�ที่มีลักษณะเป็นน�ม โดยผู้สอน

อ�จยกตัวอย่�งประกอบคำ�นึงถึงสิ่งต่�งๆ ที่อยู่ใกล้

ตัวทำ�ให้ผู้เรียนได้เข้�ใจม�กขึ้น

 4) ก�รใช้แผนภูมิ (Advance Organizers)

เพื่อให้ผู ้เรียนเข้�ใจในหัวข้อที่กำ�ลังเรียนรู้ปร�กฏ

ให้เห็นเป็นลักษณะของกระบวนก�ร ผังง�น หรือ

โครงเรื่องของหัวข้อนั้น ก�รใช้แผนภูมิจะช่วยให้

ผู้เรียนเข้�ใจง่�ยกว่�ก�รบรรย�ยด้วยตัวอักษร
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 5) ก�รบอกใบ้ (Hints) เป็นลักษณะของ

ก�รให้คำ�แนะนำ� หรือคำ�ชีแ้นะ เพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถ

ดำ�เนนิก�รไปต�มภ�รกิจนัน้ เช่น ให้ผูเ้รยีนก้�วเท้�หนึง่

ม�ข้�งหน้� หรือ ก�รเติมนำ้�ก่อนเติมกรด ส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้ในแต่เรื่องที่จะเรียนรู้อย่�งเหม�ะสม

 6) ก�รกระตุ้นคว�มจำ� (Prompts) ก�รให้

คำ�แนะนำ�ด้วยท่�ท�ง หรือภ�ษ� เพื่อให้ผู้เรียนได้

นกึถงึคว�มรูเ้ดมิ ก�รกระตุน้ด้�นท่�ท�ง ได้แก่ ก�รช้ี

ก�รผงกศรีษะ กระพรบิต� ส่วนก�รกระตุน้ด้�นภ�ษ�

ได้แก่ คำ�พูด ก�รบอกเล่� ก�รตั้งคำ�ถ�ม ตัวอย่�ง

คำ�พูด เช่น ทำ�เลย หยุดก่อน ปุ่มไหนที่กดเพื่อห�ภ�พ 

หรือบอกม�ได้ไหมว่�ทำ�ไมตัวละครจึงทำ�แบบนั้น

 7) ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

ก�รบอกให้ผู ้เรียนทร�บว่� อะไรที่ส�ม�รถทำ�ได้

สำ�เร็จแล้ว อะไรที่ยังไม่สำ�เร็จ และอะไรที่ผู ้เรียน

ต้องทำ�ต่อไป

 8) ก�รตั้งคำ�ถ�ม (Question) หม�ยถึง 

ก�รใช้คำ�ถ�มกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดก�รใส่ใจ และ

ก�รคิดห�แนวท�งในก�รตอบคำ�ถ�ม หรือก�รแก้ไข

ปัญห�ที่ผู้สอนสร้�งขึ้น

 9) ก�รพูดชมเชย สนับสนุน ให้กำ�ลังใจ

ผู้เรียน ก�รบอกผลก�รปฏิบัติของผู้เรียน ก�รให้

ข้อมลูย้อนกลบัในผลง�นทีผู่เ้รยีนกระทำ� และก�รพดู

เพ่ือแสดงออกให้ผู้เรียนเห็นว่� ผู้สอนมีคว�มเข้�ใจ

และยอมรับในสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกม� 

 10) ก�รพูดคว�มคิดออกม�ดังๆ (Think 

Aloud) ส ่วนใหญ่เทคนิคนี้ถูกใช ้ในก�รพัฒน�

ก�รเรยีนรูท้�งด้�นภ�ษ� คอื ก�รให้ผูเ้รียนพดูคว�มคดิ

ของตนออกม�ดังๆ ส�ม�รถใช้ได้ท้ังขณะปฏิบัติง�น 

หรือให้พูดทันทีภ�ยหลังจ�กก�รปฏิบัติง�น

 11) ก�รบอกเป็นนัยยะ (Cue) อ�จทำ�ได้

โดยก�รใช้บตัรชีแ้นะ (Cue Cards) เป็นลกัษณะของ

บัตรท่ีช่วยให้ผู ้เรียนส�ม�รถอภิปร�ยหรือแสดง

คว�มคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพ�ะ เช่น ก�รให้

คำ�ศัพท์ที่ย�กโดยเว้นที่ให้เติมในประโยค ก�รให้สูตร

ท�งคณิตศ�สตร์ หรือก�รให้หลักในก�รแก้ไขปัญห� 

เป็นต้น

 12) ก�รใช้เครื่องมือต่�งๆ ประกอบ เช่น 

แผนภูมิ หรือแผนผังมโนทัศน์ (Mind Map) เข้�ม�

ช่วยในก�รจดัก�รเรยีนรู้ โดยก�รทำ�แผนผงันัน้อ�จจะ

ทำ�ที่สมบูรณ์ หรือทำ�เพียงแค่บ�งส่วนแล้วให้ผู้เรียน

เป็นผู้เติมต่อคว�มรู้นั้นให้สมบูรณ์ หรืออ�จให้ผู้เรียน

ทำ�แผนผังด้วยตนเองเกี่ยวกับคว�มรู้ที่ได้เรียนรู้

ไปแล้วก็ได้

 สรุปได้ว่� วธิกี�รนัง่ร้�นเสริมเรียนรู้ส�ม�รถ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ก�รนั่งร้�นด้วยวิธีก�ร

มุ่งให้คว�มช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒน�ก�ร

ที่สูงขึ้น และก�รน่ังร้�นด้วยว�จ� มุ่งก�รช่วยเหลือ

ไปทีค่ำ�พูดเพ่ือให้รูปแบบผ่�นท�งภ�ษ�ในก�รต่อยอด

คว�มคดิ ก�รพูดเพ่ือให้ผู้เรียนได้พูดออกม�ด้วยตนเอง

หรือแม้กระทั่งก�รพูดเพื่อให้เกิดกำ�ลังใจ ส่งเสริม

สนบัสนนุคว�มมัน่ใจของผู้เรยีนผูส้อนส�ม�รถนำ�วิธกี�ร

ที่หล�กหล�ยเหล่�นี้ม�ใช้เพื่อทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้

โดยมผีูส้อนทำ�หน้�ทีอ่ำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรยีนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เริ่มแรกผู้สอนอ�จ

มีบทบ�ทเป็นผู้ทำ�ให้ดู จ�กน้ันให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ�

ด้วยตนเอง หรอือ�จใช้ก�รเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ จนกระทัง่

ผู้เรียนส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงลดคว�ม

ช่วยเหลือลง ทำ�เกิดผู้เรียนก�รเรียนรู้หรือเกิดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแก้ไขปัญห�ได้ 

งานวจิยัเกีย่วกบัเทคนคินัง่ร้านเสรมิเรยีนรูใ้นระดบั

อุดมศึกษา

 สำ�หรับก�รนำ�เทคนคิน่ังร้�นเสรมิก�รเรยีนรู้

ม�ใช้พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้นั้น แต่เดิมนิยมใช้ใน

กลุม่ตัวอย่�งในระดับปฐมวยั ไปจนถงึระดับมธัยมศกึษ�

ต�มฐ�นแนวคิดเดิมเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีก�รนำ�ม�

พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู ้สำ�หรับผู ้เรียนในระดับ

อุดมศึกษ�เพิ่มขึ้น ง�นวิจัยต่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนระดับอุดมศึกษ�ที่ใช้
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เทคนคินัง่ร้�นเสรมิเรยีนรู ้เช่น ง�นวจิยัของ Azevedo,

Cromley, & Seibert (2004) ศึกษ�ก�รใช้เทคนิค

นั่งร้�นเสริมเรียนรู ้ในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถใน

ก�รกำ�กบัตนเองของผูเ้รยีนในก�รเรยีนรู้ผ่�นสือ่ส่ิงพิมพ์

ออนไลน์ (Hypermedia) คุณลักษณะที่สำ�คัญ คือ 

ตัวผู ้เรียนเน้นก�รเรียนรู้ที่เกิดจ�กผู ้เรียน กำ�กับ

ก�รเรียนรู้ และก�รได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กผู้อื่น

ส ่วนตัวง�นที่ เป ็นเครื่องมือในก�รเรียนรู ้ต ้องมี

ก�รเรยีงลำ�ดบัคว�มย�กง่�ยของง�น ก�รจดัให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้โดยส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเหม�ะ

สมกับตนเองได้ ผลก�รวิจัยซึ่งวัดจ�กคว�มรู ้โดย

ก�รเขียนเรียงคว�ม ก�รเขียนลำ�ดับขั้นตอน และ

ก�รจบัคู ่กลุ่มตัวอย่�งส�ม�รถทำ�คะแนนได้ดีขึ้น

 Tuckman (2007) ศกึษ�ผลของก�รนัง่ร้�น

เสริมเรียนรู ้โดยใช้แรงจูงใจกลุ ่มตัวอย่�งกับผู้ท่ีมี

ก�รผัดวันประกันพรุ ่งในบริบทก�รศึกษ�ท�งไกล 

โดยใช ้วิธีก�รให ้คว�มช่วยเหลือเกี่ยวกับง�นที่

มอบหม�ย ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับง�น ผู้เรียน

จัดทำ�ร�ยก�รตรวจสอบตนเอง (Checklists) และ

ผูส้อนจัดสรรเวล�ในก�รให้คำ�ปรกึษ�ผูเ้รยีนให้ตรงกนั

ผลก�รวิจัยพบว่� รูปแบบก�รสอนส่งผลต่อระดับ

ก�รเรียนเฉลี่ย (GPA) ดีขึ้น 

 Ley, Kump, & Gerdenitsch (2010) ใช้

เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู ้ด้วยก�รนำ�ตนเองด้วย

บุคคลโดยใช้วิธีก�รตั้งเป้�หม�ย ก�รจัดลำ�ดับคว�ม

ย�กง่�ยของง�น ให้ผูเ้รยีนเริม่เรยีนรูจ้�กง�นทีมี่คว�ม

ง่�ยก่อน เพิ่มระดับคว�มย�กไปเรื่อยๆ ต�มลำ�ดับ 

และก�รเลือกง�นที่ต้องก�รเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

มิใช่ผู้สอนคัดเลือกหรือมอบหม�ยให้ 

 ส่วนง�นวิจัยในประเทศท่ีนำ�เทคนิคนั่งร้�น

เสริมเรียนรู้ม�ใช้กับกลุ ่มตัวอย่�งผู ้เรียนในระดับ

อุดมศึกษ� เช่น ง�นวิจัยของปรีช� ศรีเรืองฤทธิ์, 

กิง่ฟ้� สนิธุวงษ์, ไมตร ีอนิทร์ประสทิธิ,์ และ สทุธรัิตน์ 

รจุเิกยีรตกิำ�จร (2549) ศกึษ�ก�รใช้พืน้ทีร่อยต่อของ

พัฒน�ก�ร (ZPD) ของวิก็อตสกี้เพื่อพัฒน�รูปแบบ

ก�รเรียนก�รสอน ก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ

นักศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� ในระยะของก�รพัฒน�

และห�ประสิทธิผลของรูปแบบก�รเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้

รูปแบบก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�ร โดยมีวัตถุประสงค ์

คือ ก�รพัฒน�และห�ประสิทธิผลรูปแบบก�รเรียน

ก�รสอนที่ใช้ ZPD สำ�หรับพัฒน�ก�รเขียนภ�ษ�

องักฤษของนกัศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ� ตวัแปรทีศ่กึษ�

ได้แก่ ปฏสัิมพันธ์ท�งสังคมของผู้เรียน ก�รช่วยเหลอื

ท�งด้�นว�จ�ของผู้สอน คว�มคิดเห็นต่อก�รเรียน

ก�รสอน คว�มส�ม�รถในก�รเขยีน และคว�มพงึพอใจ

ในก�รเรียนก�รสอน ผลก�รวจัิยพบว่� ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อคว�มส�ม�รถในก�รเขียน ได้แก่ ก�รปฏิสัมพันธ์

กับเพ่ือนในขณะที่ทำ�ง�นและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้ง

เน้นก�รใช้ภ�ษ�กระตุน้ ซึง่เป็นลกัษณะของก�รนัง่ร้�น

ด้วยว�จ�เพื่อให้ผู ้ เรียนเกิดคว�มตระหนักรู ้ ใน

องค์ประกอบของง�นเขียน ได้แก่ ก�รใช้คำ�ถ�มกระตุน้

ก�รอธิบ�ย ก�รบอกคำ�ตอบ ก�รชี้แนะแนวท�ง

หรอืกลวธิ ี และก�รให้กำ�ลงัใจ อกีทัง้เป็นวธิทีีช่่วยทำ�ให้

ผู้เรียนเกิดก�รตระหนักรู้ในคว�มส�ม�รถของตนเอง

 ดวงกมล สวนทอง, พรรณี บุญประกอบ,

วิล�สลักษณ์ ชัววัลลี, และ นำ�ชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

(2556) ศึกษ�รูปแบบก�รสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่

ส่งเสรมิจติลกัษณะ ฉันทะ และคว�มส�ม�รถในก�รเขยีน

บทคว�มวชิ�ก�ร ผลก�รวจิยัพบว่� นกัศกึษ�ทีไ่ด้รบั

รปูแบบก�รสอนแบบสแกฟโฟลด์มค่ี�เฉลีย่ จติลกัษณะ

ฉนัทะ และคว�มส�ม�รถในก�รเขียนบทคว�มวชิ�ก�ร

สูงกว่�กลุ่มควบคมุทกุตัวแปรหลังก�รทดลอง อกีทัง้

ในระยะต่อม� 3 เดือน ส่งเสริมให้เกิดก�รเขียน

อย่�งต่อเนือ่งในชมรมพละศกึษ�กล้�สือ่ส�ร  ในระยะ

ติดต�มน้ันปร�กฎว่�นักศึกษ�มีคว�มคงทนของ

คว�มส�ม�รถในก�รเขียนบทคว�มวิช�ก�ร 

 ง�นวิจัยของ รวี ศิริปริชย�กร, พรชุลี ลังก�,

จฬิุนฑพิ� นพคณุ, และ ชนม์ธดิ� ย�แก้ว (2559) ศกึษ�

กลวธิกี�รพฒัน�ทกัษะก�รพดูภ�ษ�องักฤษด้วยเสรมิ

ต่อก�รเรียนรู้ 3 วิธี ได้แก่ 1) ก�รให้เวล�ที่เพียงพอ

แก่ผู้เรียนในก�รสนทน�/ตอบคำ�ถ�ม 2) ก�รกระตุ้น

คว�มรูเ้ดมิของผู้เรยีนม�ใช้ในก�รสนทน�/ตอบคำ�ถ�ม
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และ 3) ก�รแนะนำ�คำ�ศัพท์ที่หล�กหล�ยแก่ผู้เรียน

ที่ใช้ในก�รสนทน�/ตอบคำ�ถ�ม ผลก�รวิจัยพบว่� 

นักศึกษ�ที่เข้�ร่วมกิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะก�รพูด

ภ�ษ�อังกฤษท่ีมีประสิทธิภ�พผ่�นก�รเสริมต่อ

ก�รเรียนรู้ หลังก�รทดลองส�ม�รถพูดภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อก�รสื่อส�รได้ดีขึ้น

 สมทรง สภุ�พ (2557) ศกึษ�ก�รพฒัน�โมดลู

ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่

เน้นรูปแบบก�รสอนเทคนิคก�รเสริมต่อก�รเรียนรู้

เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ต�มกระบวนก�รวิจัย

และพฒัน� ม ี3 ขัน้ตอน คอื 1) ก�รศกึษ�ระดบัคว�มรู้

ด้�นทักษะก�รอ่�น ก�รใช้กลยุทธ์ในก�รอ่�น และ

ด้�นหัวเรือ่ง 2) ก�รพฒัน�และห�ประสทิธภิ�พโมดลู

ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 3) ก�รนำ�โมดลูก�รอ่�นภ�ษ�

องักฤษไปทดลองใช้ ผลก�รวจิยัพบว่� 1) จ�กก�รศกึษ�

ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษที่นักศึกษ�ใช้น้อยที่สุด

ได้แก่ ข้อเทจ็จรงิและคว�มคดิเห็น และทกัษะก�รเด�

คว�มหม�ยของคำ� กลวธิกี�รอ่�นทีใ่ช้น้อยทีส่ดุ ได้แก่ 

อ่�นเฉพ�ะกลุม่คำ�หรอืวล ี ขัน้กลวธิรีะหว่�งก�รอ่�น

ที่ใช้น้อยที่สุด ได้แก่ อ่�นช้�ลง และขั้นกลวิธีก�ร

หลงักลวธิกี�รอ่�นทีใ่ช้น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ก�รเขยีนสรุป

2) คะแนนคว�มเข้�ใจในก�รอ่�นของกลุ่มตัวอย่�ง

ภ�ยหลงัก�รเรยีนสงูกว่�ก่อนเรยีน 3) คว�มพงึพอใจ

ที่มีต่อโมดูลก�รอ่�นอยู่ในระดับม�กที่สุด 4) เจตคติ

ที่มีต่อโมดูลก�รอ่�นอยู่ในระดับดีม�กที่สุด

 ฐติมิ� ช่วงชยั (2558) ศกึษ�ก�รพฒัน�ระบบ

ก�รเรียนรู้แบบปัญห�เป็นหลักที่มีก�รเสริมศักยภ�พ

ก�รเรียนรู้ เพื่อพัฒน�อภิปัญญ� โดยใช้วิธีก�รเสริม

ศกัยภ�พก�รเรยีนรูด้้วยก�รใช้ฐ�นก�รช่วยเหลอื ทัง้ 4

ด้�น คือ Conceptual, Metacognition, Strategic และ

Procedural ผลก�รวจิยัพบว่� ภ�พรวมก�รคิดแบบ

อภปัิญญ�ก่อนเรียนอยูท่ี ่3.37 คะแนน และหลงัเรยีน

อยูท่ี ่ 3.69 คะแนน อกีท้ังผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนหลงั

จ�กเรียนด้วยระบบที่ผู้วิจัยสร้�งขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ท�ง

ก�รเรยีนสงูขึน้อย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 จ�กก�รศึกษ�ง�นวิจัยที่นำ�เทคนิคนั่งร้�น

เสริมเรยีนรูม้�ใช้ส่วนใหญ่เป็นง�นวจิยัเชงิทดลองหรอื

กึ่งทดลอง โดยผู้วิจัยนำ�เทคนิคนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ม�

เป็นตัวแปรต้น ผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมนำ�ม�ใช้จัดก�ร

เรียนรู้เพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�ท�งด้�น

ทกัษะ เช่น ภ�ษ� คณติศ�สตร์ และวทิย�ศ�สตร์ จ�กนัน้

มีก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รพัฒน�คุณลักษณะ

ท�งจิต โดยอ�ศัยตัวผู้เรียนในก�รเรียนรู้เป็นหลัก 

 ส่วนปัจจุบันเครื่องมือท�งด้�นเทคโนโลยี

เริ่มเข้�ม�มีบทบ�ทม�กข้ึน ง�นวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รช่วยสนันสนุน

ก�รเรียนรู้เป็นอย่�งม�กในยุคปัจจุบัน ทั้งในลักษณะ

ของเครื่องมือของก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้สอนกับ

ผู้เรียน เช่น ก�รใช้อีเมล (E-mail) กระด�นสนทน� 

(Webboard) เฟซบุ๊ก (Facebook) โปรแกรมไลน์ 

(Line) และโปรแกรมสไกสต์ (Skype) เป็นต้น 

นอกจ�กนัน้ยงัพบก�รเรียนก�รสอนในระบบเครือข่�ย

(Web-based Learning) ก�รจัดตั้งเป็นชุมชนแห่ง

ก�รเรยีนรูเ้พ่ือก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยใช้เครือ่งมอื

ท�งเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใช้ให้เกดิก�รเรยีนรู ้ก�รนำ�

เทคโนโลยีเข้�ม�ให้ก�รช่วยเหลือ ส�ม�รถกระทำ�ได้

ในรปูแบบต่�งๆ ดงันี ้1) ก�รสร้�งบทเรียนในก�รเรยีนรู้

(Lesson Plan) ส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ทั้งมัลติมีเดีย 

เว็บลิงค์ หรือก�รตอบคำ�ถ�มออนไลน์ 2) ก�รสร้�ง

เกมส์คำ�ถ�มออนไลน์ (Online Quizzes) 3) ก�รสร้�ง

กล่องข้อคว�มโต้ตอบ (Interactive Visualizations)

4) ก�รใช้เพื่อนประเมินเพื่อน (Peer Assessment) 

5) ก�รตวิผ่�นออนไลน์ (Online Tutorials) 6) ผูเ้รยีน

ตอบโต้ผ่�นระบบ (Learner Response System)

 สนิท ตีเมืองซ้�ย, มนต์ชัย เทียนทอง, และ      

สพุจน์ นติย์สวุฒัน์ (2552) ศกึษ�ระบบเสรมิศกัยภ�พ

ท�งก�รเรยีน (Scaffolding) 4 แบบ เพือ่ช่วยในก�รเรยีน

ผ่�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์วิช�ก�รเขียนโปรแกรม

ภ�ษ�คอมพิวเตอร์ 1 ซ่ึงก�รเรียนทั้ง 4 แบบ 

ประกอบด้วย ด้�นกรอบแนวคดิ ด้�นแนวคิด ด้�นกลยทุธ์ 

และด้�นกระบวนก�ร โดยทกุด้�นแทนด้วยภ�พก�ร์ตนู
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แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อดึงดูดคว�มสนใจและก�รจดจำ�

ของผูเ้รยีน ด้วยก�รสือ่ด้วยภ�พผูเ้ชีย่วช�ญแต่ละด้�น

แทนข้อคว�ม ดำ�เนินก�รวิจัยต�มแบบ ADDIE 

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คอื ก�รวเิคร�ะห์ ก�รออกแบบ

ก�รพัฒน� ก�รทดลองใช้ง�น และก�รประเมินผล 

ผลก�รวิจัยปร�กฏว่� ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจ

จ�กผู้เชี่ยวช�ญอยู่ในเกณฑ์ระดับเหม�ะสมม�ก และ

คว�มพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับพึงพอใจม�ก

บทสรุป

 ก�รจดัก�รเรยีนรูใ้นระดับอดุมศึกษ� ส�ม�รถ

นำ�แนวคิดของเทคนิคนั่งร้�นก�รเรียนรู้ม�ประยุกต์

ใช้ได้ ซึง่ลกัษณะของก�รน่ังร้�น หม�ยถงึ กระบวนก�ร

ให้คว�มช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือให้เกิดก�รเรียนรู้หรือ

ก�รแก้ไขได้ดีขึ้น โดยผู้เรียนจะไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้

สำ�เร็จห�กไม่ได้รับก�รช่วยเหลือ ด้วยวิธีก�รต่�งๆ 

ผู้สอนจึงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเป็นผู้อำ�นวยคว�ม

สะดวก และก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่�งผู้สอน

กับผู้เรียน หรือ ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเองเพ่ือให้

เกดิก�รเรยีนรู้ ผ่�นภ�ษ�ในก�รส่ือส�ร โดยมขีัน้ตอน

สำ�คัญ คือ ผู้สอนต้องประเมินคว�มรู้ ทักษะ และ

คว�มต้องก�รของผูเ้รยีนก�รรูค้ว�มส�ม�รถของผูเ้รยีน

ก่อนก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้เรียน เร่ิมต้นจ�กผู้เรียน

ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือเร่งด่วนก่อน ส่วนผู้เรียนที่

ส�ม�รถทำ�ได้ก็ช่วยเหลือน้อยลงต�มลำ�ดับให้เรียน

รู้ด้วยตนเอง ส่วนวิธีก�รนั่งร้�นเสริมเรียนรู้ส�ม�รถ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ก�รน่ังร้�นด้วยวิธีก�ร

มุง่ให้คว�มช่วยเหลอื ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมพีฒัน�ก�รท่ี

สูงขึ้น และก�รนั่งร้�นด้วยว�จ� มุ่งก�รช่วยเหลือไป

ที่คำ�พูดเพ่ือให้รูปแบบผ่�นท�งภ�ษ�ในก�รต่อยอด

คว�มคดิ ก�รพดูเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้พดูออกม�ด้วยตนเอง

หรือแม้กระทั่งก�รพูดเพื่อให้เกิดกำ�ลังใจ ส่งเสริม

สนับสนุนคว�มมั่นใจของผู้เรียน ผู้สอนส�ม�รถนำ�

วิธีก�รที่หล�กหล�ยเหล่�นี้ม�ใช้เพื่อทำ�ให้เกิด

ก�รเรียนรู ้  อีกท้ังป ัจจุบันยังนำ�เทคนิคนั่งร ้�น

เสริมเรียนรู ้ม�ประยุกต์ในก�รเรียนรู ้ผ ่�นระบบ

เครือข่�ยคอมพิวเตอร์ด้วย 
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