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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ที่มีตอ่
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล ออกแบบการวจิยัด้วยการวจิยักึ่งทดลอง กลุม่ตวัอยา่งคือ 
ผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล ชัน้ปีที่ 1 จ านวน 90 คน แบง่กลุม่แยกตามหนว่ยการเรียน โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ ๆ ละ 30 คน 
คือ กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B และกลุม่ควบคมุ C เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู 
(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผู้ เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยด้านความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 2) ผู้ เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนที่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้            
มีค่าเฉลี่ยด้านความพร้อม ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สูงกว่ากลุม่ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .053) ผู้ เรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนที่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ มีคา่เฉลีย่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สงูกวา่กลุม่ที่ได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ไมไ่ด้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ทัง้ด้านความพร้อม ความสามารถ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองระหว่างกลุม่ทดลอง A กบั กลุม่ทดลอง B และกลุม่ทดลอง A กบักลุม่ควบคมุ C มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากผลการวิจยัเสนอแนะว่า การน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ไปใช้จดัการเรียนรู้ใน
ระบบการศกึษาทางไกลเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุผู้ช่วยสอนควรจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ด้วย 
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ค าส าคัญ: การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  เทคนคินัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ระบบการศกึษาทางไกล 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the outcomes of applying scaffolding strategy on self-directed learning of 
distant learners. The research is quasi experimental. The sample groups consisted of 90 freshmen students from 
distant learning system, divided into 3 groups according to their instructional units. Each group made of 30 students: 
sample group A, sample group B, and control group C. Data collections were accomplished by self-directed 
learning assessments which were taken 6 times, 3 hours each, 18 hours in total. Data analysis was done by 
multivariate analysis of variance (MANOVA). 

The research result indicated that 1) learners had higher average score on readiness, learning ability, and 
self-directed learning behavior after using scaffolding strategy, 2) learners under the care of lecturer who used 
scaffolding strategy in cooperation with teaching-assistant who practiced scaffolding strategy, had higher average 
score on readiness, learning ability, and self-directed learning behavior compared to those who enrolled in usual 
learning strategy at statistically difference .05, 3) learners under the care of lecturer who used scaffolding strategy 
in cooperation with teaching-assistant who practiced scaffolding strategy, had higher score of self -directed 
learning compared to those who studies with lecturer who used scaffolding strategy but without teaching-
assistant who practiced scaffolding strategy at statistically difference .05. In paired-comparison on readiness, 
learning ability, and self-directed learning behavior, the research found that sampling group A and B as well as 
sampling group A and controlled group C were significantly different at statistical level .05. In order to maximize 
the potential of employing scaffolding strategy to manage distant learning system, teaching-assistant supposed 
to be trained to use scaffolding strategy. 
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บทน า 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
กล่าวถึงการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล า้ 
และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
หลักการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มี
หลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ 
การศกึษาตลอดชีวิต การศกึษานอกเวลางาน เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผู้ เรียน และทกัษะการท างานของบุคคลใน
ทกุช่วงวยั  ระบบการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาในอีก
รูปแบบที่ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึน้ 

เนื่องจากสามารถกระจายความรู้ไปสู่ผู้ เ รียนในพืน้ที่
ห่างไกล เน้นสนบัสนุนผู้ เรียนพฒันาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึน้ 
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล
ก็ได้ถูกพัฒนาขึน้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถท าให้
ผู้ เรียนเรียนรู้ได้พร้อมกันเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ว่าจะมี
การพัฒนาโดยใช้วิธีการ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มากขึน้ 
ปัจจยัส าคญัที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สดุจึงอยู่ที่ตวั
ผู้ เรียนนัน่เอง 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นหลกัการทาง
การศึกษาที่มีพืน้ฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา
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ในกลุม่มนษุยนิยม (Humanism) ซึง่มีความเช่ือวา่ มนษุย์
สามารถพฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพมี
อิสระในการเรียนรู้ และมีแรงจูงใจภายในของผู้ เรียนเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สดุ (สรุางค์ โค้วตระกูล, 
2550: 158-159) บทบาทส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองจึงไปอยู่ที่ตัวผู้ เ รียนเป็นหลัก โดยผู้ สอนท า
หน้าที่เพียงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน หรือการช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยการน าตนเอง แนวคิดเร่ืองการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเร่ิมต้นจากการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 
และการศึกษานอกระบบ ต่อมาเร่ิมมีการแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาใช้ในระบบของห้องเรียนปกติ  
และถูกใช้ในบริบทการศึกษาทางไกล โดยแต่เดิมเป็น
การศึกษาด้วยตนเองผ่านการอ่านเอกสารเป็นหลกั แต่
เมื่อเทคโนโลยีถกูพฒันามากขึน้ จึงมีการเพิ่มบทบาทของ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

การพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบ
การศกึษาทางไกลนัน้ มีงานวิจยัในต่างประเทศที่พบการ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึน้เสมอเพื่อให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประยกุต์ใช้หลกัการ
ของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นเทคนิค
การจดัการเรียนรู้ซึ่งมีพืน้ฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) ของไวก็อตสกี ้(Vygotsky, 
1978) บนพืน้ฐานที่ว่า การให้ความช่วยเหลือชีแ้นะแก่
ผู้ เ รียนเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะสามารถช่วยพัฒนา
ผู้ เรียนให้ไปถึงระดบัที่อยู่ในศกัยภาพของผู้ เรียนได้ และ
ยังเช่ือในบทบาทของการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมที่ก่อให้ 
เกิดการเรียนรู้ ส าหรับงานวิจ ัยในต่างประเทศที ่มี
การศึกษาเก่ียวกับการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเช่น การศึกษาบทบาท
ของอาจารย์ผ่านฐานการช่วยเหลือในการแก้ปัญหา      
โดยผู้วิจยัน าเทคนิคการคอ่ย ๆ น าความช่วยเหลือออกไป 
(Fading) เมื่อผู้ เรียนสามารถเร่ิมแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
และเน้นการให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

(Radford, 2014) และมีการศึกษาการใช้เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
ผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล (Azevedo.; Cromley.; 
& Seibert, 2004) ศกึษากลยทุธ์ฐานการช่วยเหลือที่มีผล
ต่อการก ากับตนเองของเรียนรู้ผ่านการสื่อหลายมิติ          
โดยให้มีกระบวนการตัง้ เป้าหมาย และได้รับความ
ช่วยเหลือจากติวเตอร์ (Tutor) ในการวางแผนการเรียน 
และการจัดล าดับความยากง่ายของงาน มีผลต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สภาพการจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล
แบบออกอากาศสดมีผู้ สอนถ่ายทอดความรู้แบบออก 
อากาศสด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสง่สญัญาณออกไปยงั 
12 หนว่ยการเรียนทัว่ประเทศพร้อมกนั ในชัน้เรียนมีผู้ช่วยสอน 
(Teacher Assistance: TA) ประจ า 1 ท่าน ระหว่างการ
ออกอากาศผู้สอนติดต่อสื่อสารกบัผู้ เรียนผ่านทางระบบ 
สไกด์ (Skype) พร้อมทัง้ช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) ที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย เช่น โปรแกรมไลน์ 
(Line) เฟซบคุ (Facebook) รวมถึงการเรียนรู้จากระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (E-Learning) ทัง้นีป้ระเด็นส าคญัที่ท าให้
ผู้ ว ิจ ัยมีความสนใจศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 
เนื่องจากบริบทการจัดการเรียนการสอนมีผู้ ช่วยสอนที่
ห้องรับสญัญาณปลายทาง จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้บริบท
ของผู้ ช่วยสอนในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ 
การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน และบทบาทของผู้ เรียนต่อ
ผู้ เรียนในลกัษณะของการมีชัน้เรียน รวมถึงการน าเทคโนโลยี
มาช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ ถึงแม้จะมีการจัดผู้ เรียนให้
เข้าห้องเรียนคล้ายกับชัน้เรียนปกติแต่การจัดการเรียน
ผ่านจอโทรทัศน์ ผู้ เรียนจึงต้องมีความพร้อมที่ต้องดูแล
ตนเองมากกว่าในห้องเรียนปกติทัว่ไป การจดัการเรียนรู้
จึงควรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลกั โดยมีผู้ช่วยสอน
เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลอื และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้พฒันา
เทคนิคการสอนเพื่อช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของผู้ เรียน ดงัมีงานวิจยัในต่างประเทศดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
แตย่งัไมพ่บการศึกษาในบริบทของประเทศไทย ผู้วิจยัจึง
ต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
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นั่งร้านเสริมเรียนรู้น าไปสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
รูปแบบใหม ่เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลในลกัษณะ
แบบการออกอากาศสดตอ่ไป 

 

กรอบความคดิในการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของ
การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ที่มีตอ่การสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
ผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยมีฐานแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากนกัจิตวิทยากลุม่มนษุยนิยม 
ซึง่ให้ความส าคญักบัคณุค่าความเป็นมนษุย์ โดยมองว่า
มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและเสรีภาพที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเอง มนษุย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนต้องการและด้วยวิธีการที่ตนเองพึงพอใจ (ทิศนา  
แขมมณี, 2557: 70-71)  

ส าหรับตวัแปรการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนัน้ 
พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะที่เป็น
กระบวนการ ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงไปสู่พฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเป็นคณุลกัษณะของบคุคล 
น ามาสูง่านวิจยัครัง้นี ้คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมี 
3 มิติ ได้แก่ 1) ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ใช้แนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะของบคุคลที่น าตนเองได้ 2) ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองของโนลส์ (Knowles, 1975)  ซึง่ให้ความส าคญั
กบักระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่เป็นล าดบัขัน้ตอน 
และ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของคอสต้าและคาลิก 
(Costa & Kallick, 2004) ซึ่งเน้นลกัษณะพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่เกิดขึน้ในตวับคุคล 

ส าหรับตวัแปรจัดกระท าที่ได้น าเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้มาประยกุต์ใช้กบัการเรียนรู้ มีงานวิจยัจ านวน
มากที่พบว่า เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้สามารถช่วยพฒันา
ผู้ เรียนได้จริงในระบบชัน้เรียนปกติ และถูกน ามาใช้ใน
ระบบการศกึษาทางไกลมาแล้ว โดยสว่นใหญ่จะเป็นการ

เรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือการเรียนออนไลน์ 
(Azevedo.; Cromley.;& Seibert, 2004) 

จากแนวคิดดงักลา่วน ามาสูก่รอบแนวคิดในการ
วิจยัผา่นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้โดยผู้ สอนกับผู้ ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง A 
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนที่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ กลุ่มทดลอง B ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้ สอนที่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอน    
ที่ไม่ได้ รับการฝึกฝนเทคนิคนั่ง ร้านเสริม เรียนรู้และ        
กลุม่ควบคมุ C ได้รับจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 
 

สมมติฐานการวจิัย 
1. ผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลที่ได้รับ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
(กลุม่ทดลอง A และ กลุม่ทดลอง B) มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
หลงัการทดลอง สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2. ผู้ เ รียนในระบบการศึกษาทางไกลที่ได้รับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้
โดยผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคการนัง่ 
ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
สูงกว่าผู้ เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่ม
ควบคมุ C) 

3. ผู้ เ รียนในระบบการศึกษาทางไกลที่ได้รับ
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้โดย
ผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคการนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
สงูกวา่ผู้ เรียนที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้าน

เสริมเรียนรู้โดยผู้ สอนแต่ผู้ ช่วยสอนไม่ได้รับการฝึกฝน
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง B) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบงานวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) 
แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ทดลอง 2 กลุม่ 
และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 

หลกัสตูรในระบบการศึกษาทางไกล ของสถาบนัอดุมศึกษา
เอกชนแหง่หนึง่ ทีม่ีหนว่ยการเรียน จ านวน 12 แหง่ ได้แก่ 
เชียงใหม ่นครสวรรค์ ล าปาง อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสมีา 
สงขลา สรุาษฎ์ธานี สมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี และ
อยธุยาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 418 คน 
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 1 ในระบบการศกึษาทางไกล ลงทะเบียนเรียนวิชา 
SO60101 บคุลกิภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคมซึง่ได้มา
จากการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยก าหนดจาก
หน่วยการเรียนที่อยู่ในพื น้ที่ภูมิภาคใกล้เคียงกัน คือ       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจ ากัดความแตกต่าง
ทางด้านภมูิภาคของกลุม่ตวัอย่างให้มีความใกล้เคียงกนั
มากที่สดุ 

ตัวแปรอิสระ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

- การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้ช่วยสอน ที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
(กลุม่ทดลอง A) 

-  การจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไมไ่ด้รับการฝึกฝนเทคนคิ
นัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง B) 

- การจดัการเรียนรู้แบบปกติ (กลุม่ควบคมุ C) 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

- ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง  
- ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 
- พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 
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จากนัน้ผู้วิจยัใช้วธีิสุม่อยา่งงา่ยเข้าสูก่ารทดลอง 
แบง่เป็น 3 กลุม่ ๆ ละ 30 คน ได้แก่ กลุม่ทดลอง A หน่วย
การเรียนนครราชสมีา ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนที่
ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ได้รับการ
ฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ กลุม่ทดลอง B หนว่ยการ
เรียนขอนแก่น ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนที่ใช้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ไม่ได้รับการ
ฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ และกลุม่ควบคุม C 
หน่วยการเรียนอดุรธานีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ
กลุม่ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 90 คน 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) หรือ

ตวัแปรจัดกระท า ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
นัง่ ร้านเสริมเรียนรู้ และผู้ช่วยสอนที ่ได้รับการฝึกฝน
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจยัขอหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 
เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง 
โดยแจกแบบวดัความพร้อม ความสามารถ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในหน่วยการเรียนที่เป็นกลุม่
ตวัอยา่ง 
 3. ด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ส าหรับผู้ เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกล รายวิชา SO60101บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพ
ทางสงัคมมีหวัข้อที่เก่ียวข้องกบับคุลิกภาพ  จ านวน  6 ครัง้ ๆ  ละ 
3 ชั่วโมง รวม 18 ชัว่โมง ระยะเวลาเก็บข้อมูล ทดลอง
ด้วยการออกอากาศสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่าง
เดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน 2562 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูหลงัการทดลอง
ทันที โดยแจกแบบวัดความพร้อม ความสามารถ และ

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในหน่วยการเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  

1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัตวัแปร ได้แก่ แบบวดั
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผู้วิจยัใช้แบบวดัของ สจิุนดา 
ประเสริฐ (2554) ประกอบด้วยแบบวดั 3 ฉบบั คือ 

 แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จ านวน 73 ข้อ ใน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิดโอกาส
ตอ่การเรียนรู้ การรับรู้ของบคุคลวา่เป็นผู้ เรียนที่มีประสทิธิภาพ 
ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ 
การมุ่งอนาคต และการใช้ทักษะการเรียนพืน้ฐานและ
ทกัษะการแก้ไขปัญหา มีคา่ความเช่ือมัน่ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบคัทัง้ฉบบัเทา่กบั .92  

แบบวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จ านวน 43 ข้อ ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความต้องการของตนเอง  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
การระบแุหลง่ทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลอืกและประยกุต์ใช้
กลยทุธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ 
มีคา่ความเช่ือมัน่ด้วยคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั
เทา่กบั .92  

แบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จ านวน 46 ข้อ ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจดัการตนเอง  
การตรวจสอบตนเอง  และการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีค่า
ความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค
เทา่กบั .91 
 2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ลกัษณะออกอากาศ
สดรายวิชา SO60101 บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทาง
สงัคม ซึง่มีหวัข้อที่เก่ียวข้องกบับคุลกิภาพ จ านวน 6 ครัง้ ๆ  ละ 
3 ชั่วโมง รวม 18 ชัว่โมง ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการศึกษา
เก่ียวกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยการ
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น าตนเอง พร้อมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนทางไกล จากนัน้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคณุวฒุิ จากนัน้น าไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนที่ไมใ่ช่
กลุม่ตวัอยา่ง แล้วน าผลที่เกิดขึน้จากการทดลองใช้มาปรับปรุง
เพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างตามแผนการวิจัยที่
วางไว้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยคา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปร 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู 
(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  
 

สรุปผลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติ

พืน้ฐานของตวัแปร 
ตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน 
 ตอนที่  1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ
ค่าสถติิพืน้ฐานของตัวแปร 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้ เรียนใน
ระบบการศึกษาทางไกล ชัน้ปีที่  1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 90 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 3 
รูปแบบ ได้แก่ กลุม่ทดลอง A ได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ผู้สอนที่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนที่
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ กลุม่ทดลอง B 
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนที่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ และกลุม่ควบคมุ C ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ ปรากฏผลในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่ง 
ข้อมลูพืน้ฐาน กลุม่ทดลอง A 

(n=30) 
กลุม่ทดลอง B 

(n=30) 
กลุม่ควบคมุ C 

(n=30) 
รวม 

(n=90) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ         
ชาย 11 36.67 12 40.00 6 20.00 29 32.22 
หญิง 19 63.33 18 60.00 24 80.00 61 67.78 
อาย ุ M = 19.20 M = 19.80 M = 19.53 M = 19.51 
 SD = 1.48 SD = 1.26 SD = 1.14 SD = 1.43 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 67.78 เป็นเพศชาย 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22 และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีอายเุฉลีย่ 19 ปี  

ส าหรับผลการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลอง ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรตามความพร้อม ความสามารถ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ าแนกตามกลุม่ คือ กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B และกลุม่ควบคมุ C ปรากฏผลใน
ตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรความพร้อม  ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง จ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 

ตวัแปร 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B กลุม่ควบคมุ C 
M (SD) M (SD) M (SD) 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(ช่วงคะแนน = 73-365) 

   

- ก่อนการทดลอง 252.30 (13.60) 243.96 (14.84) 238.63 (6.44) 
- หลงัการทดลอง 288.33 (18.54) 264.40 (23.00) 256.90 (8.83) 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(ช่วงคะแนน = 43-215) 

   

- ก่อนการทดลอง 159.10 (12.38) 149.56(13.07) 142.50 (12.33) 
- หลงัการทดลอง 184.36 (12.26) 169.56 (15.14) 161.30 (8.76) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(ช่วงคะแนน = 46-276) 

   

- ก่อนการทดลอง 178.30 (15.04) 177.16 (13.00) 176.43 (8.43) 
- หลงัการทดลอง 206.22 (15.86) 189.73 (22.06) 194.01 (7.49) 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกล ทัง้กลุม่ทดลอง A ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ และกลุม่ทดลอง B ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนที่ไม่ได้รับการ
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ฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มีคา่เฉลีย่ของความพร้อม ความสามารถและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ภายหลงั
การทดลอง สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพร้อม ความสามารถและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู (MANOVA) ปรากฏผลในตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูของตวัแปรตวัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามกลุม่ทดลอง A กลุม่
ทดลอง B และกลุม่ควบคมุ C 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ตวัแปรตาม Type III SS df Mean 
Square 

F p 

ระหวา่งกลุม่ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 

16171.089 2 8085.544 25.501* .000 
 

 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 

8194.489 2 4097.244 26.926* .000 
 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

6883.622 2 3441.811 12.993* .000 
 

ความคลาด
เคลือ่น 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 

27584.567 87 371.064   

 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 

13238.633 87 152.168   

 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

23041.367 87 264.843   

รวม ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 

6598817.000 89    

 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 

2676087.000 89    

 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

3417553.000 89    

*p<.05 
จากการตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณของตัวแปรการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามกลุ่ม

ทดลอง A กลุม่ทดลอง B และกลุม่ควบคมุ C แสดงให้เห็นว่า ภายหลงัการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีผลต่อความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า ความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่ความพร้อม ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จ าแนกตามการได้รับรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ตวัแปร การเปรียบเทียบรายคู ่ ความแตกตา่งจ าแนกตามการได้รับ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

Std. Error p-value 

ความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

A-B 
A-C 
B-C 

23.93* 
31.43* 
7.50 

4.59 
4.59 
4.59 

.000 

.000 

.238 
ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

A-B 
A-C 
B-C 

14.80* 
23.06* 
8.26* 

3.18 
3.18 
3.18 

.000 

.000 

.030 
พฤติกรรมในการ
เรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

A-B 
A-C 
B-C 

16.46* 
20.10* 
3.63 

4.20 
4.20 
4.20 

.001 

.000 

.664 
*p<.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ ระหว่าง
กลุม่ทดลอง A กบั กลุม่ทดลอง B กลุม่ทดลอง A กบักลุม่ควบคมุ C และกลุม่ทดลอง B กบักลุม่ควบคมุ C มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นในด้านความพร้อม และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เมื่อเปรียบเทียบ
รายคู ่พบวา่ ระหว่างกลุม่ทดลอง A กบั กลุม่ทดลอง B และกลุม่ทดลอง A กบักลุม่ควบคมุ C แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นระหวา่งกลุม่ทดลอง B กบักลุม่ควบคมุ C มีความแตกตา่งอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

อภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลที่ได้รับรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อม ความสามารถและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงกว่าผู้ เรียนที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการปกติส าหรับวิธีการของ
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ที่ผู้สอนได้เลือกใช้ในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ได้แก่ การอธิบาย การยกตวัอย่าง การให้
ค าชีแ้นะ ตัง้ค าถาม และสรุปการเรียนรู้ด้วยผงัมโนทศัน์
ด้วยตวัผู้ เรียนเองทกุครัง้ โดยในกระบวนการจดัการเรียนรู้
ด้วยแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
ของไวก็อตสกี ้(Vygotsky, 1978) บนพืน้ฐานความเช่ือที่ว่า 
การให้ความช่วยเหลือชีแ้นะแก่ผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคญัมาก 
เพราะสามารถช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้ไปถึงระดับที่อยู่ใน
ศักยภาพของผู้ เรียนได้กระบวนการดังกล่าวจะถูกให้
ความช่วยเหลอืตามความต้องการของผู้ เรียนแต่ละคนซึ่ง

มีความแตกตา่งกนั ทัง้นีผู้้สอนและผู้ช่วยสอนจะท าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตวัเองได้ก็จะถอดความช่วยเหลือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการ
เหลา่นีส้ง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้  

นอกจากนัน้ยงัพบวา่ คะแนนเฉลีย่ด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในกลุ่มทดลอง A และ 
กลุม่ทดลอง B มีคะแนนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ C อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่ลกัษณะของความสามารถ 
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Competences of Self-
directed Learning) มีลกัษณะเป็นกระบวนการทัง้ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  
การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบแุหลง่ทรัพยากร
ในการเรียนรู้ การเลือกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ (Knowles, 1975) 
เมื่อผู้ เรียนสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองในทกุขัน้ตอน 
เมื่อสามารถเข้าใจกระบวนการก็จะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
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ในเชิงพฤติกรรมตอ่ไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของดวงกมล  
สวนทอง (2556) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ที ่ส ่งเสริมจิตล ักษณะ ฉ ันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นกัศกึษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบรูณ์ พบว่า 
ทัง้ตวัแปรความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ
และตวัแปรลกัษณะทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการเขียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติที่ดีต่อ 
การเขียนบทความเชิงวิชาการ และฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ภายหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมการสอนแบบสแกฟโฟลด์ ซึ่งเป็นการ
พฒันาในแง่ของกระบวนเขียนบทความวิชาการ ทดลอง
สามารถพฒันากระบวนการได้ดี  

1. จากผลการวิจยัที่พบว่า กลุม่ที่ได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้จากผู้สอนร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ด้วยจะ
มีคะแนนทัง้ 3 มิติดีกว่ากลุ่มควบคุม ในขณะที่กลุ่ม
ทดลอง B ที่ไมไ่ด้ฝึกผู้ช่วยสอนจะมีคะแนนสงูกว่าอย่างมี
นัยส าคัญเพียงแค่บางด้าน ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ความส าคัญของผู้ ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้          
ในระบบการศกึษาทางไกลแบบออกอากาศสด หากได้รับ
การฝึกฝนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
ผู้ เรียนได้ดีขึน้ ฉะนัน้ในระบบทางไกลถึงแม้ผู้ สอนกับ
ผู้ เรียนจะอยู่ห่างกนั แต่การมีผู้ช่วยสอนเข้ามาช่วยเหลือ
จะท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อม ความสามารถ และก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ ดงันัน้บทบาท
ของผู้ช่วยสอนที่ได้รับการฝึกฝนจะสามารถช่วยเหลือใน
การจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ Radford พบว่า ผู้ช่วยสอนที่อยู่ในชัน้เรียน
มีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะการใช้เทคนิคการสาธิต และ
การท าให้ดูเป็นตวัอย่าง (Radford, 2014) ซึ่งเป็นวิธีการ
ในเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  

ผู้ เรียนที่ได้รับระบบการศึกษาทางไกลแบบออก 
อากาศสด ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนในชัน้เรียนมีความ ส าคญั 
ลกัษณะงานที่มอบหมายให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทัง้ในหนว่ยการเรียน และระหว่างหน่วยการเรียน 
รวมถึงเคร่ืองมือที่ใช้ เทคโนโลยีตา่ง ๆ  ที่เข้ามาและเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็ว สอดคล้องกบังานวิจยัที่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม 
เรียนรู้กับการศึกษาในระบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 
เพิ่มปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือการ
สร้างองค์ความรู้ เช่นงานวิจยัที่เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือการเรียนออนไลน์ ผู้ สอนสร้างเว็บไซต์
หรือโปรแกรมให้ผู้ เรียนเข้ามาใช้งานผา่นระบบ เพิ่มเคร่ืองมือ
การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนผา่นช่องทางกลอ่งข้อความสนทนา 
หรือการตัง้โปรแกรมตอบค าถาม (สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552) 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล
แบบออกอากาศสด ผู้ สอนหลกัต้นทางเป็นผู้ จัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้และท าหน้าที่หลกัในการถ่ายทอด
เนือ้หาของรายวิชา โดยมีผู้ช่วยสอนที่ปลายทางในแต่ละ
หนว่ยการเรียนช่วยดแูลความเรียบร้อยและจดัการเรียนรู้
ตามที่ผู้สอนแนะน า จากผลการวิจยัที่พบว่า ผู้ช่วยสอนที่
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ดี โดยก่อนด าเนินการ
จัดการเรียนรู้แบบออกอากาศสด ผู้ สอนหลกัได้ฝึกฝน
ผู้ช่วยสอนในกลุ่มทดลอง A เพื่อให้ผู้ช่วยสอนได้ทราบ
แนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
และรับทราบแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเมื่อผู้สอน
หลกัจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทัง้เตรียมความ
พร้อมตามรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็น
ขัน้ตอน รวมถึงผู้ เรียนแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือที่
แตกตา่งกนัตามแนวคิดพืน้ที่รอยต่อพฒันาการ คือ บริเวณ
ที่ผู้ เรียนก าลงัจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง แต่การแก้ปัญหา
ที่เกินกวา่ระดบัพฒันาการทางสติปัญญาของผู้ เรียนที่จะ
ท าได้ หากผู้ เรียนได้รับค าแนะน า กระตุ้น หรือชกัจูงจากผู้
ที่มีความเช่ียวชาญมากกวา่ เช่นครูจะท าให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ ผู้ เรียนแต่ละคนมีพืน้ที่รอยต่อของพฒันาการที่
แตกต่างกัน ส าหรับบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย ขณะที่
บางคนสามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดดต่อไปด้วยความ
ช่วยเหลือที่น้อยมาก และอาจจะเป็นไปได้ว่า ผู้ เรียนบาง



 

 

 

85 วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  :ปีที่ 14 ฉบบัที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

คนอาจต้องการความช่วยเหลอืมากกวา่คนอื่น ๆ  ซึง่ความ
ช่วยเหลืออาจแตกต่างกันในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับเร่ืองที่
ต้องการท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ดงันัน้ พืน้ที่รอยต่อ
ของพัฒนาการจึงไม่มีความคงที่ ไม่มีความแน่นอน 
สามารถแปรเปลี่ยนได้ ซึ่งการแปรเปลี่ยนนัน้ได้ท าให้
ผู้ เ รียนเป็นผู้ม ีความสามารถในการเรียนรู้มากขึน้  
(Vygotsky, 1978: 86) ผู้ช่วยสอนจึงมีบทบาทส าคญัใน
การช่วยเหลือดูแลผู้ เรียนที่ปลายทาง จนกระทั่งผู้ เรียน
สามารถท าสิง่ตา่ง ๆ  ได้ด้วยตนเองจึงถอดความช่วยเหลอื
ออก เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถท าสิง่เหลา่นัน้ได้ด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง ดีกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ
ปกติ ดงันัน้ผู้สอนจึงควรน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ไป
ใช้จัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลแบบการ
ออกอากาศสด 
 แตถ้่าน าไปใช้เพื่อเกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการ
จัดการเรียนรู้นอกจากผู้ สอนหลกัใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้แล้ว ควรฝึกผู้ช่วยสอน (TA) ให้สามารถใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ด้วยจะท าให้ได้ผลกบัผู้ เรียนดียิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ข้อจ ากัดของการวิจัยครัง้นี ้คือ การทดลองใน
สภาพของการเรียนจริงที่ต้องมีความสมัพนัธ์กบัค าอธิบาย
รายวิชาในหลกัสตูร ดงันัน้กิจกรรมที่จดัขึน้ต้องเช่ือมโยง
ทัง้ 2 ประเด็น คือ เนือ้หารายวิชา และการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง กล่าวได้ว่าเป็นข้อจ ากัดในแง่เนือ้หารายวิชา
การวิจัยครัง้ต่อไปสามารถน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้
มาประยกุต์ใช้กบัการสอนทางไกลในรูปแบบอื่น ๆ หรือใน
ชัน้เรียนแบบปกติ เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองตอ่ไป 
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