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การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีผล

ตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล   2) เพ่ือศกึษาผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ได้ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้สอนในระบบการศึกษาทางไกลใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา ส่วนผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  ออกแบบการวจิยัด้วยการวจิยักึง่ทดลอง กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 90 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน คือ กลุ่มทดลอง A 
กลุ่มทดลอง B และกลุ่มควบคมุ C เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อม 
ความสามารถ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  สถิตวิิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้  (Repeated-measures analysis of variance) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ออกแบบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้วยเทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ครัง้ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง และมีระยะถอดความช่วยเหลือ 4 สัปดาห์ 2) ผลของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ พบว่า 2.1) ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้  (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการ
เรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน ในระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทนัทีไม่แตกต่างจากผู้ เรียนท่ี
ได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคมุ C)  2.2) ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ี
ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้  (กลุ่มทดลอง A) มีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรมสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้  (กลุ่ม
ควบคุม C) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบแบบวดัซ า้ในระยะวดัผลทนัที กับระยะติดตามผล 4 
สปัดาห์ และเม่ือเปรียบเทียบแบบวดัซ า้ในระยะวดัผลทนัที กบัระยะตดิตามผล 6 เดือน 

 
ค าส าคญั : การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  ระบบการศกึษาทางไกล 
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The aims of this research were as follows: (1) to develop the scaffolding strategy of self-

directed learning for distance learners; and (2) to study the outcomes of applying scaffolding strategy on 
self-directed learning among distance learners. The data used for developing the learning strategy was from 
related document analysis and synthesis, as well as the content analysis of interviews with distance 
lecturers. The research design employed quasi-experimental methods on the results of scaffolding strategy. 
The sample group consisted of ninety freshmen who were distance learners, divided into three groups: 
experimental group A, experimental group B, and control group C. The data collection procedures were 
accomplished by self-directed learning assessments in three aspects: readiness for self-directed learning, 
self-directed learning skills and self-directed behaviors. The collected data was analyzed with analysis of 
variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), and repeated-measures analysis of variance. 

The results of the research found the following: (1) scaffolding strategy of self-directed 
learning for distance learners designed a learning activity was divided six times, for three hours each, a total 
of eighteen hours with four weeks for the fading phases; (2) the results of applying scaffolding strategy 
illustrated two main points: 2.1) learners who used a scaffolding strategy in cooperation with teaching 
assistants who practiced scaffolding strategy (experimental group A) and learners under the care of 
lecturers who did not use scaffolding strategy in cooperation with teaching assistants who did not use 
scaffolding strategy (experimental group B) were indifferent in terms of individual assessments after the 
fading phase and similarly for groups of learners who did not apply a scaffolding strategy (control group C); 
2.2) learners who used a scaffolding strategy in cooperation with teaching assistants who used a scaffolding 
strategy (experimental group A) proved to have higher scores on self-directed learning behaviors compared 
to learners who did not use a apply scaffolding strategy (control group C) at a statistically significant level of 
0.05 when compared with repeated measurement in the period of immediate effects, with a four week follow-
up period, and a six month follow-up period. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ตัง้แต่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ.2542 เน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ โดยถือได้ว่าในกระบวนการจัดการศึกษาผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด หลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษาแห่งชาติจึงมุ่งเน้นกระบวนการท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเอง รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิ ธีการอันหลากหลาย และการเรียนรู้นัน้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต จนกระทั่งปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ  ฉบับ ท่ี  6 ปี  พ .ศ.2559 และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2560 – 2579 
(Gugliemino, 1978; กระทรวงศกึษาธิการ, 2542) ปรากฎวิสยัทศัน์ด้านการศกึษาท่ีส าคญั คือ คน
ไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
น ามาสู่การก าหนดยทุธศาสตร์ทางการศกึษาท่ี 4 เน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และเป้าหมายส าคญัคือ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยี
ดจิิทลัเพื่อการศกึษาส าหรับคนทกุชว่งวยั 

แต่ผลท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายมากนกั เพราะจากการส ารวจของส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
ได้ท าการประเมินผลผู้ เรียนแล้วพบว่า ผู้ เรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิต ่า ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ทางการคิดวิ เคราะห์  ความใฝ่ รู้  การแสวงหาความ รู้  และคุณ ธรรม  จ ริยธรรม  ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปล่ียนวิ ธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ มี
ความสามารถในการคิด บนพืน้ฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากความรู้และความจริงใน
สังคมท่ีเกิดขึน้นัน้มีมากมายและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผู้ เรียนต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโดยการแสวงหาความรู้ให้เกิดขึน้กับตวัเองอย่างกระตือรือร้น น าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพึ่งพาตนเองได้(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553, p. 35) สอดคล้องกับการ
พฒันาผู้ เรียนสูศ่ตวรรษท่ี 21 ท าให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตอยา่งมาก  

ระบบการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 การศึกษาต้องก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้
ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิต เน้นให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีส าคญักว่าความรู้ และครู
มิใช่ท าหน้าท่ีเป็นผู้มอบความรู้เหมือนกับยุคก่อน แตค่รูต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบกระบวนการ
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เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็กและเยาวชน (วิจารณ์  พานิช, 2555, pp. 15-16) การศกึษาในศตวรรษท่ี 
21 จึงต้องเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้เป็นช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และทกัษะท่ี
ส าคญัท่ีผู้ เรียนในยุคใหม่ควรมี คือ ทกัษะการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดแค่ในห้องเรียน
อีกตอ่ไป ผู้ เรียนยคุใหม่สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทกุแห่งทัง้ในสิ่งแวดล้อมรอบตวัและ
ในโลกอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเข้ามามีบบาทมากยิ่งขึน้ เม่ือเข้าสู่ยคุของสงัคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society) การศกึษาต้องส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีใฝ่เรียน ใฝ่
รู้อยู่ตลอดเวลา จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่มากมายรอบตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว การศกึษาต้องปรับกระบวนทัศน์จากการถ่ายทอดความรู้เน้น
กระบวนการสร้างความรู้ในตวัผู้ เรียน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550, pp. 33-34) ดงันัน้ความส าคญั
ในยคุนีอ้ยูท่ี่การน าตนเองเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั มีความสามารถในการเรียนรู้วิธีการท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทัง้น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพด้วยตนเองได้ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในยุคนี ้คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed Learning)  

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการท่ีบคุคลริเร่ิมในการวินิจฉยัความต้องการใน
การเรียนรู้ของตนเอง ทัง้การก าหนดจดุมุ่งหมายในการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการดังกล่าวเกิดขึน้จากพืน้ฐานการ
รับผิดชอบของผู้ เรียนในการเรียนรู้ และแนวคิดนีมี้ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพท่ีไม่สิน้สุดของมนุษย์ 
แตด้่วยฐานแนวคิดมาจากการศึกษาผู้ ใหญ่ จึงเน้นการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีจุดเร่ิมต้นอยู่ท่ี
ตัวผู้ เรียน คือ การคิดริเร่ิมท่ีจะเรียนของผู้ เรียนเอง (Knowles, 1975, pp. 14-17) ลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีจุดเร่ิมต้นเกิดจากความสมคัรใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็นผู้ มีบทบาทหลกั
ในการรับผิดชอบ ควบคมุ และจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองทัง้กระบวนการ ซึ่งนกัวิชาการรุ่น
ต่อ ๆ มาท่ีน าแนวคิดการศึกษาด้วยการน าตนเองมาใช้ในบริบทชัน้เรียนปกติมองว่า ผู้ สอน
สามารถมีส่วนส าคญัในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้เกิดแก่ผู้ เรียนได้โดยการท า
หน้าท่ีให้ความชว่ยเหลือผู้ เรียน 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นหลกัการทางการศกึษาท่ีมีพืน้ฐานแนวคดิมาจากทฤษฎี
ทางจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งมีความเช่ือว่า  มนุษ ย์สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มีอิสระในการเรียนรู้ และมีแรงจงูใจภายในของผู้ เรียนเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด (สิริอร  วิชชาวุธ, 2554, p. 271) (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2550, 
pp. 158-159) บทบาทส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงไปอยู่ท่ีตวัผู้ เรียนเป็นหลกั โดย
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ผู้สอนท าหน้าท่ีเพียงสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน หรือการช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยการน าตนเอง ส าหรับการศึกษาแนวคิดเร่ืองการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเร่ิมต้นมีช่ือเสียงจากนักการศึกษาในการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (Adult 
Learning) การศึกษาผู้ ใหญ่ และการศึกษานอกระบบ ต่อมาเร่ิมมีการแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองมาในระบบของห้องเรียนปกติ  และถูกใช้ในบริบทการศึกษาการศึกษาทางไกล แต่เดิม
เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านการอ่านเอกสารเป็นหลกั แต่เม่ือเทคโนโลยีถูกพฒันามากขึน้ในยุค
ปัจจบุนั จึงมีการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีทางการศกึษาเข้ามาชว่ยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (สุวัฒน์  วัฒนวงศ์, 2543, pp. 25-28) (Song  & Hill, 2007, 
pp. 27-28)  

การเรียนทางไกล (Distance Learning) หรือการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
มีบทบาทในระบบการศึกษามากขึน้ เน่ืองจากสามารถกระจายความรู้ไปสู่สงัคมท่ีห่างไกล ในยุค
แรกเร่ิมของการศึกษาทางไกลเน้นการสอนทางไปรษณีย์เรียนผ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ยุค
ตอ่มาเม่ือเร่ิมมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีมากขึน้ เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ในระบบการศกึษา
ทางไกลก็ได้พฒันาขึน้หลายหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้พร้อมกันเป็นจ านวน
มากผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีถูกพัฒนาขึน้ตลอดเวลา การศึกษาในระบบทางไกล มีการนิยาม
ความหมายไว้ว่า เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มีชัน้เรียน แตอ่าศยัส่ือประสมอนัได้แก่ ส่ือทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริม รวมทัง้ศูนย์บริการทางการศึกษา 
โดยมุ่งให้ผู้ เรียนเรียนได้ ด้วยตนเองอยู่กับบ้าน ไม่ต้องมาเข้าชัน้เรียนตามปกติ การเรียนการสอน
ทางไกลเป็นการสอนท่ีผู้ เรียนและผู้ สอนจะอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกันได้ โดยอาศยัส่ือประสม เป็นส่ือการสอน โดยผู้ เรียนผู้สอนมีโอกาสพบหน้ากันอยู่บ้าง ณ 
ศนูย์บริการ การศกึษาเท่าท่ีจ าเป็น การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากส่ือประสมท่ีผู้ เรียนใช้เรียนด้วย
ตนเองในเวลาและสถานท่ีสะดวก (วิจิตร  ศรีสอ้าน, 2529, p. 5) (สุมาลี  สงัข์ศรี, 2545, pp. 19-
20) (Keegan, 1990) ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากวิธีการต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีการ 
เคร่ืองมือ หรือการมีผู้สอนอยู่ใกล้ชิดหรือไม่ ปัจจยัส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุจึงอยู่ท่ี
ตวัผู้ เรียนนัน่เอง 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลนัน้ มีงานวิ จัยใน
ต่างประเทศท่ีพบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึน้เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้เข้าร่วมด้วย เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ี
น่าสนใจ คือ เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีพืน้ฐาน
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จากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ของไวก็อตสกี ้(Vygotsky) บนพืน้ฐาน
ความเช่ือท่ีว่า การให้ความช่วยเหลือชีแ้นะแก่ผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะสามารถช่วยพฒันา
ผู้ เรียนให้ไปถึงระดบัท่ีอยู่ในศกัยภาพของผู้ เรียนได้ และยงัเช่ือในบทบาทของการปฎิสมัพนัธ์ทาง
สังคมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษางานวิจัยของต่างประเทศ พบว่า มีตัวอย่างงานวิจัยท่ีน า
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยลกัษณะการวิจยัใน
ชัน้เรียนปกติ แตใ่ช้กระบวนการของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้เน้นวิธีการตัง้เป้าหมาย การจดัล าดบั
ความส าคญัของงาน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา (Ley, Kump, & Gerdenitsch, 2010) ส่วนการ
น ากลยุทธ์ฐานการช่วยเหลือมาประยกุต์ใช้กับการเรียนรู้ในระบบการศกึษาทางไกล ส่วนใหญ่จะ
เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สอนสร้างเว็บไซค์หรือโปรแกรมให้ผู้ เรียนเข้ามาใช้งานผ่าน
ระบบ เพิ่มเคร่ืองมือการปฎิสัมพันธ์กับผู้ สอนผ่านช่องทางกล่องข้อความสนทนา หรือการตัง้
โปรแกรมตอบค าถาม (Raes, Schellens, Wever, & Vanderhoven, 2011) ส่วนงานวิจัยใน
ลักษณะของการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้ ช่วยสอน (Teacher Assistance :TA) 
พบในลักษณะของผู้สอนกับผู้ ช่วยสอนอยู่ในชัน้เรียนเดียวกัน บริบทของการใช้กลยุทธ์ฐานการ
ชว่ยเหลือส าหรับการศกึษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ กระบวนการวิจยัเน้นเทคนิคการสาธิต และ
การท าให้ดเูป็นตวัอยา่ง (Radford, 2014)  

ลกัษณะการจดัการศึกษาทางไกลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งแตกต่างจาก
การจัดการศึกษาทางไกลของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ประเด็นของความแตกต่างในการจัดการ
เรียนรู้มีลักษณะของการเรียนการสอนเกิดขึน้ในรูปแบบชัน้เรียน โดยการให้ผู้ เรียนมีการเข้าชัน้
เรียนตามชัว่โมงการสอนปกติ อาจารย์ผู้สอนจะออกอากาศสดผ่านทางระบบดาวเทียมหรือระบบ
อินเทอร์เน็ตถ่ายทอดส่งสัญญาณออกไปยัง 12 หน่วยการเรียนทั่วประเทศพร้อมกัน โดยใน
ห้องเรียนปลายทางมีผู้ช่วยสอน (TA) ประจ าอยู่ในระหว่างการออกอากาศสดหน่วยการเรียนละ 1 
ท่าน ระหว่างการออกอากาศสดผู้ สอนสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ เรียนผ่านทางระบบสไกป์
(Skype) โดยในหน่วยการเรียนจะมีคอมพิวเตอร์หลักส าหรับใช้เป็นช่องทางการส่ือสาร และ
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ สอนจึงน าช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ท่ีสามารถใช้งานได้โดยง่ายและผู้ เรียนใช้งานได้ทุกคน เช่น การส่ือสารผ่าน
โปรแกรมไลน์ (Line) หรือ ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมคือเฟซบุ๊ก (Facebook) มาเสริมในกระบวนการ
เรียนรู้ อีกทัง้การเรียนรู้จากรูปแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิง (E-Learning) มาเสริมเพ่ือ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนีน้อกเหนือจากผู้ เรียนศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลแล้ว ลักษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
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จริง (Work-based Education) โดยผู้ เรียนจะได้ฝึกเตรียมเข้าท างานในร้านสะดวกซือ้ซึ่งเป็น
ร้านค้าทนัสมยั (Modern Trade) เรียนรู้และฝึกทกัษะการจดัการส่วนหน้าร้าน การบริหารจดัการ
ร้าน การต้อนรับ และบริการลูกค้า ทัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส าเร็จ
การศกึษา ส าหรับผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลสามารถเรียนและฝึกปฎิบตัิงานได้ในท้องถ่ิน
ของตนเอง โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องย้ายถ่ิน หรือเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้การจดัการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ท าให้การพฒันาท้องถ่ินท าได้รวดเร็วยิ่งขึน้ เน่ืองจากมี
การจ้างงานในท้องถ่ินเพิ่มขึน้ เป็นผลให้รายได้ตกอยู่ในท้องถ่ินของตวัเอง ท าให้เกิดการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (https://ba.pim.ac.th/pages/modern-trade-business-
management-dmtm) 

การจดัการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
หนึ่ง เปิดด าเนินการตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 โดยปัจจบุนัมีจ านวน 12 หน่วยการเรียนหรือจงัหวดั
ทัว่ประเทศ ประกอบด้วยเชียงใหม่ นครสวรรค์ ล าปาง อดุรธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  สงขลา  
สรุาษฎร์ธานี  สมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี และอยุธยา ซึ่งหากจะจ าแนกตามพืน้ท่ีตามภูมิภาค
หลกัของประเทศ สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 พืน้ท่ี คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางรวมถึงพืน้ท่ีใกล้เคียง จากพืน้ท่ีน ามาสู่การเช่ือมโยงกบัแบบแผนการวิจยัในครัง้นีซ้ึ่ง
เป็นแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ในการวางแผนการ
ทดลองผู้ วิจัยค านึงถึงความเท่ียงตรงของแบบแผนการทดลองโดยเฉพาะความเท่ียงตรงภายใน 
การควบคุมในการทดลอง คือการจดัสภาพการณ์เพ่ือให้สามารถตรวจสอบผลของตวัแปรได้ จึง
พยายามจดัสภาพการณ์ให้กลุ่มต่างๆ เหมือนกันมากท่ีสุด (ชูศรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นัยพัฒน์, 
2551) ผู้ วิจัยด าเนินการควบคุมให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในพืน้ ท่ีภูมิภาคเดียวกัน จึงเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงไปท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองด้วยเหตุผลของจ านวนประชากรในพืน้ท่ี 
กล่าวคือ จ านวนประชากรรวมเม่ือจ าแนกตามภาค และจ าแนกแยกตามรายจงัหวดัเพ่ือก าหนด
เป็นกลุ่มทดลองได้ขนาดเท่าๆ กนั ซึ่งจงัหวดัอดุรธานีท่ีมีประชากรน้อยท่ีสดุก็มีจ านวน 30 คน เป็น
จ านวนท่ีพอเหมาะกับการออกแบบการวิจัยแบบทดลอง ในขณะท่ีภาคอ่ืนๆ หน่วยการเรียนท่ีมี
จ านวนประชากรน้อยท่ีสุด มีความแตกตา่งกนัมาก อีกทัง้จ านวนผู้ เรียนทัง้สามหน่วยการเรียนใน
ภาคนีมี้จ านวนมากกว่าผู้ เรียนในภาคอ่ืนๆ และจากข้อมลูทางสถิติเก่ียวกบัจ านวนผู้ เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลมีแนวโน้มจ านวนผู้ เรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจะเพิ่มมากขึน้ในทุกๆปี 
กลุ่มตวัอย่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเป็นตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากรท่ีจะสามารถสรุปอ้าง
ผลการทดลองไปสูก่ลุม่ประชากรได้  
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จิตวิทยาการเรียนรู้เป็นพืน้ฐานทางด้านจิตวิทยาท่ีใช้ในการท าความเข้าใจมนุษย์ 
พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีแตกตา่งกนันัน้เกิดขึน้จากการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั โดยจดุเร่ิมต้นปัญหาการ
วิจัยในครัง้นี ้ในฐานะของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ วิจัยจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ในระบบ
การศึกษาทางไกลให้เกิดขึน้ได้อย่างไร การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดควรจะต้องท าให้เกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลงขึน้จากภายในตวับคุคลท่ีสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเองได้ จิตใจ
จงึเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงนัน้ การท่ีบคุคลสามารถน าตนเองเพ่ือ
ไปสู่การเรียนรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ  ถือเป็นกระบวนการจากภายในเร่ิมต้นจากการตัง้เป้าหมายใน
การเรียนรู้ การตรวจสอบในสิ่งท่ีจะเรียนรู้ และสามารถก าหนดตนเองไปสูก่ารเรียนรู้นัน้ ๆ ได้ในทกุ
ขัน้ตอน  โดยการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาใช้พฒันาการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ผา่นรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม เน่ืองจากเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้สว่น
ใหญ่ใช้เหมาะกบัรายวิชาท่ีไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า 
ถกูน าไปใช้ในวิชาท่ีเป็นการฝึกทกัษะ  แตใ่นการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัต้องการทดลองใช้กบัวิชาบรรยาย 
ท่ีมีลกัษณะของการฝึกฝนทกัษะในรูปแบบของการพฒันาบุคลิกภาพ  ผู้วิจยัจึงได้มีการออกแบบ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้มีการฝึกปฎิบตัมิากขึน้ 

เทคนิคนั่ง ร้านเสริมเรียน รู้ มีฐานแนวคิดทางด้านจิตวิทยาการเรียน รู้มาใช้ เป็น
กระบวนการให้ความชว่ยเหลือผู้ เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมโดยมีผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเทคโนโลยีในยคุปัจจบุนัท าให้การ
ช่วยเหลือได้ง่ายและสะดวกมากขึน้  ผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล สาขาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมยัใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบุคลิกภาพและสัมพันธภาพทาง
สังคม เน่ืองด้วยมีการเล็งเห็นว่า บุคลิกภาพท่ีดีมีความส าคัญต่ออาชีพของนักธุรกิจอย่างมาก 
(Brooks, 2012) ทัง้ในแง่ของการท างานด้านการบริการ หรือการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะใน
ยุค 4.0 ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีควรต้องเร่ิมจากการพัฒนาบุคลิกภาพภายในซึ่งเป็น
กระบวนการภายในของมนุษย์จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียัง่ยืนและคงทน จากประสบการณ์
ของผู้ วิจยัในการสอนรายวิชาบุคลิกภาพมากว่า 10 ปี หลายครัง้ท่ีพบว่า ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แต่
ไม่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตก็ุมาจากการไม่ได้เกิดจากกระบวนการ
ภายในตัวของบุคคล ดังนัน้การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ไม่ใช่การพัฒนาหรือปรุงแต่งแค่
ลักษณะภายนอกให้มีความสวยงามเท่านัน้ แต่คือการพัฒนาจิต ให้มีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบตน รู้วิธีการผลักดนัตนเองให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยพึ่งพิงตนเองเป็นหลัก ลดการ
พึ่งพาผู้ อ่ืน (จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์, 2557, pp. 165-190) ซึ่งนัน่คือหลกัการเรียนรู้ด้วยการน า
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ตนเองเช่นกัน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากภายในจะเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลสามารถน า
ตนเองให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากกระบวนการภายในก่อน จากนัน้จะถูกสะท้อนออกมาสู่
ภายนอกท่ีดีตอ่ไป  และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของพนกังานร้านสะดวกซือ้ท่ีมีผล
ตอ่การกลบัมาใช้บริการซ า้ ส่วนหนึ่งเกิดจากคณุภาพการให้บริการของพนกังาน พนกังานมีความ
สภุาพ อ่อนโยน มีมนษุยสมัพนัธ์และความสามารถในการตอบข้อซกัถามในการให้บริการยงัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง อีกทัง้ผู้บริโภคยังให้ความส าคญัต่อความสุภาพของพนักงาน บริการท่ีรวดเร็ว 
และภาพลกัษณ์ของพนกังานอีกด้วย (ณิตาภา  แสงทอง, 2556) (ทศพล ภู่จ านงค์, 2559) ซึ่งเหล่า
ตา่งๆ นีคื้อ ลกัษณะของบคุลิกภาพท่ีผู้ เรียนควรได้รับการพฒันา 

ดังนัน้ประเด็นส าคัญท่ีท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจศึกษาระบบการศึกษาทางไกลของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งหนึ่ง เน่ืองจากบริบทการจดัการเรียนการสอนท่ีมีอาจารย์ผู้ช่วยสอน
ท่ีห้องรับสญัญาณปลายทาง จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะใช้บริบทของอาจารย์ผู้ช่วยสอนในการช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ การสร้างปฎิสัมพนัธ์กับผู้ เรียน  และบทบาทของผู้ เรียนต่อผู้ เรียนในลกัษณะของ
การมีชัน้เรียน รวมทัง้การน าเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นเคร่ืองมือช่วยจดัการเรียนการสอนท าให้
เกิดการเรียนรู้  ถึงแม้จะมีการจดัผู้ เรียนให้เข้าห้องเรียนคล้ายกบัชัน้เรียนปกติ แต่การจดัการเรียน
ผ่านจอโทรทศัน์เป็นหลกั ผู้ เรียนจึงต้องมีความพร้อมท่ีต้องดแูลตนเองมากกว่าในห้องเรียนปกติ
ทัว่ไป การจดัการเรียนรู้ด้วยจึงควรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารย์ผู้ชว่ยสอนเป็น
ผู้คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และอาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้พัฒนาเทคนิคการสอนเพ่ือช่วย
สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกลในรายวิชา
บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในเร่ืองการพฒันา
บคุลิกภาพ โดยท าการวิจยักึ่งทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล 
ส าหรับการน าเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลนัน้ 
ยงัไมพ่บการศกึษาในบริบทของประเทศไทย ผู้วิจยัจึงต้องการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้น าไปสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพ่ือใช้ส าหรับเป็น
แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลในลักษณะแบบการ
ออกอากาศสดตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล  

2. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี ้

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ในงานวิจยัชิน้นี ้
สามารถน าไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษาในระบบ
การศกึษาทางไกลและสามารถน าไปปรับใช้กบัการศกึษาทางไกลท่ีมีบริบทใกล้เคียงกนั 

2. ผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะและทางเลือกแก่สถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนท่ีมีระบบการศกึษาทางไกลแบบออกอากาศสดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สอนและผู้ช่วย
สอนให้สามารถใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้แก่
ผู้ เรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาการจดัการธุรกิจการค้า
สมยัใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ในระบบการศกึษาทางไกล สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่หนึ่ง จ านวน 
12 หนว่ยการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 418 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ในระบบการศกึษาทางไกล 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลงจากหน่วยการเรียนทัง้หมด คดัเลือกจ านวน 
3 หน่วยการเรียน โดยก าหนดจากหน่วยการเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีภูมิภาคใกล้เคียงกัน คือ โซนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือจ ากัดความแตกต่างทางด้านภูมิภาคของกลุ่มตัวอย่างให้มีความ
ใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ  
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กลุ่มตวัอย่างจึงประกอบด้วยผู้ เรียนจากหน่วยการเรียนนครราชสีมา ขอนแก่น และ
อดุรธานี หน่วยการเรียนละ 30 คน จากนัน้ผู้ วิจยัใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายเข้าสู่การทดลอง โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง A ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ กลุ่มทดลอง B ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ และกลุ่มควบคุม C 
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) หรือตวัแปรจัดกระท า ได้แก่ รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  ซึง่มี 2 แบบ ได้แก่ 
แบบท่ี 1 ผู้สอนใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั

ผู้ชว่ยสอนได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
แบบท่ี 2 ผู้สอนใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั

ผู้ชว่ยสอนท่ีไมไ่ด้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
แบบท่ี 3 ผู้ สอนใช้การเรียนการสอนแบบปกติร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการ

ฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 3 ด้าน 

ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
และ พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนให้สามารถ

เรียนรู้ได้ดีขึน้ โดยผู้สอนท าหน้าท่ีเตรียมการให้ความช่วยเหลือครอบคลมุทัง้ด้านวาจา การกระท า
และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือ เร่ิมจากการประเมินผู้ เรียนเพ่ือหาพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development: ZPD) การใช้การเสริมตอ่การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ตัง้ค าถาม (Questions)  การใช้ภาพ แผนภูมิ  (Organizers) แผนผัง  การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback)  การอธิบาย (Explanations)  การยกตัวอย่างประกอบ (Example)การสาธิต 
(Demonstration)  การกระตุ้นความคิด (Prompts)  การพูดความคิดออกมาดังๆ (Think aloud)  
การบอกเป็นนัย (Cue) โดยใช้บัตรชีแ้นะ การแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) การบอกใบ้ (Hint)  การสรุป
ความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind maps)  ตามความเหมาะสมของการ
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เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ อีกทัง้มีการลดความช่วยเหลือหรือถอดความช่วยเหลือจากผู้ เรียนเม่ือผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้แล้ว 

2. การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้จากฐานแนวคิดทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคมของไวก๊อตสกี ้(Vygotsky, 1978) การใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ประกอบด้วยการชว่ยเหลือผา่นผู้สอนและ
ผู้ชว่ยสอน 

3. การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้โดยผู้สอน หมายถึง กระบวนการให้
ความช่วยเหลือผู้ เรียน โดยผู้สอนจดัท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ผ่านการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกลแบบออกอากาศสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมทัง้การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน ผู้ เรียนและผู้ เรียน เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้
รายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม 

4. ผู้ สอน หมายถึง อาจารย์ผู้ ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคมให้ครอบคลมุเนือ้หาตามค าอธิบายรายวิชา โดยการ
สอนผ่านการออกอากาศสดในระบบอินเตอร์เน็ต ท าหน้าท่ีมอบหมายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (มคอ.3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทัง้ท าหน้าท่ีแนะน าข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้ในรายวิชา 

5. ผู้ ช่วยสอน หมายถึง ผู้ดแูลก ากับห้องเรียน การเข้าชัน้เรียนของนกัศึกษาท่ีห้องเรียน
ปลายทาง ณ วนัเวลาท่ีมีการออกอากาศสด โดยท าหน้าท่ีในการสรุปประเด็นข้อซกัถามถึงผู้สอน
หลัก ตรวจการบ้าน แบบฝึกหัด รายงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ สอนหลัก และให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้ในรายวิชา 

6. ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ หมายถึง อาจารย์ผู้ดแูล ก ากับ
ห้องเรียน การเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษาท่ีห้องเรียนปลายทาง ณ วนัเวลาท่ีมีการออกอากาศสด ซึ่ง
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้จากผู้สอน ก่อนเกิดการจดัการเรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้ โดยได้รับความรู้ ฝึกฝน และเรียนรู้แผนการสอนของผู้สอนอย่างละเอียด เพ่ือเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ในห้องเรียนปลายทาง  ณ 
เวลาท่ีมีการออกอากาศสด 

7. ระบบการศกึษาทางไกล หมายถึง การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งหนึ่งท่ี
ผู้ เรียนและผู้สอนอยูห่่างไกลกนั โดยผู้สอนใช้การสอนแบบออกอากาศสดตามเวลาท่ีระบใุนตาราง
เรียนตารางสอน การออกอากาศผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต และมีห้องเรียนรับสญัญาณปลายทาง 
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ทัง้ 12 หน่วยการเรียน ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ล าปาง อุดรธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  
สงขลา  สุราษฎร์ธานี  สมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี และอยุธยา โดยห้องเรียนปลายทางจะมี
ผู้ชว่ยสอนประจ าหนว่ยการเรียน 

8. ผู้ เรียน หมายถึง นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ในระบบการศึกษาทางไกล ของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาบุคลิกภาพและสัมพันธภาพทาง
สงัคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการ

และก ากบัตนเองอย่างเป็นอิสระของผู้ เรียน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง  

1.1 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่า
ตนเองมีทศันคต ิและทกัษะในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน 8 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่าตนเองมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของความอดทนต่อการค้นหาค าตอบในสิ่งท่ีสงสัย 
การน าความสามารถด้านสติปัญญามาใช้ การยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืนๆ การยอม
รับค าตติงิในความผิดพลาดของตนเอง และมองวา่การเรียนรู้เป็นสว่นหนึง่ของชีวิต 

2) มโนทัศน์ของตนเองว่าเป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การรับรู้ของ
ผู้ เรียนว่าตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของการรู้ว่าตนเองต้องการ
เรียนรู้อะไร ความสามารถจดัเวลาเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถหาวิธีการตา่งๆ 
เพ่ือเรียนรู้หวัข้อใหม่ๆ  และความพยายามท าความเข้าใจในสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ 

3) ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่าตนเองมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของความสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ การแสวงหาความรู้จากการซกัถาม และเลือกใช้แหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่า
ตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของการเข้าใจบทบาทของตนเองวา่เป็น
ใคร ก าลงัท าอะไร เป็นสิ่งส าคญัต่อการเรียนรู้ของตนเอง และการตดัสินใจความก้าวหน้าในการ
เรียนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได้ 



  12 

5) ความรักในการเรียน  หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่าตนเองมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลักษณะของการช่ืนชมต่อบุคคลท่ีค้นคว้าอยู่ เสมอ และเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้  

6) ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่าตนเองมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของการเส่ียงกล้าลองท าสิ่งตา่งๆ การคิดหาแนวทางใหม่ๆใน
การเรียนรู้ได้จากหลายทาง ความอดทนพยายามแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยาก และการน าความคิดไป
ปฎิบตัใิห้เกิดผลได้ 

7) การมุ่งอนาคต  หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนว่าตนเองมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดว่าปัญหาเป็นสิ่งท้า
ทายไมใ่ชอ่ปุสรรค และควบคมุตนเองให้ท าในสิ่งท่ีน าไปสูค่วามคาดหวงัในอนาคตได้ 

8) ความสามารถท่ีจะใช้ทักษะการเรียนพืน้ฐานและทักษะการแก้ไขปัญหา 
หมายถึง การรับรู้ของผู้ เรียนวา่ตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกในลกัษณะของการ
มีทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการจ า และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ถกูต้อง 

การวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยน าแบบวัดของสุจินดา  
ประเสริฐ (2554) มีลักษณะเป็นข้อความจ านวน 73 ข้อ ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 
ได้แก่ “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” และ“ไม่จริง” ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูแสดง
วา่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูและผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงว่ามีความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

1.2 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง ผู้ เรียนมัน่ใจและเช่ือมัน่
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  

1) การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง หมายถึง ผู้ เรียนมั่นใจและเช่ือมั่นใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง และการระบุ
ความต้องการของตนเองออกมาเป็นสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ได้อย่างชดัเจน 

2) การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ เรียนมั่นใจและเช่ือมั่นในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยการระบเุป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง และเข้าใจในประโยชน์ของ
เป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 
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3) การระบแุหลง่ทรัพยากรในการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ เรียนมัน่ใจและเช่ือมัน่ในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยการแสวงหาแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ และการก าหนดแหล่ง
ทรัพยากรท่ีใช้ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายท่ีต้องการเรียนรู้ของตนเอง 

4) การเลือกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู้ เรียนมัน่ใจ
และเช่ือมั่นในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยการก าหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และการ
เลือกใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตอ่การบรรลเุป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ เรียนมัน่ใจและเช่ือมัน่ในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง โดยการตัง้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเช่ือถือได้ การใช้วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ต่างๆท่ีเหมาะสม และวดัผลการเรียนรู้ของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้มากน้อย
เพียงใด 

การวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยน าแบบวัดของสุจินดา  
ประเสริฐ (2554) มีลักษณะเป็นข้อความจ านวน 44 ข้อ ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 
ได้แก่ “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” และ“ไม่จริง” ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูแสดง
ว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงและผู้ ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงว่ามี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

1.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การกระท าและการแสดงออก
ของผู้ เรียนในการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินและก ากับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอย่างเป็นอิสระ
เป็นตวัของตวัเอง แบง่ออกเป็น 3 มิต ิด้าน คือ 

1) การจดัการตนเอง หมายถึง การกระท าและการแสดงออกของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยวางแผนก่อนลงมือท า ปรับเปล่ียนความคดิของตนเองให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ ตัง้ค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตนเองไม่ รู้ ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ได้
รวบรวมข้อมูลจากการเปิดรับข้อมูลในทุกๆทาง คิดในสิ่งท่ีแตกต่างออกไป และท าลายข้อจ ากัด
ของตนเอง 

2) การตรวจสอบตนเอง หมายถึง การกระท าและการแสดงออกของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยส ารวจความคิดของตนเองว่ารู้และไม่รู้อะไร ท างานจนเสร็จไม่ละทิง้ง่าย ๆ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบผลงานของตนเองอย่างละเอียด และฟังผู้ อ่ืนอย่างตัง้ใจ
และเข้าใจ  
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3) การเปล่ียนแปลงตนเอง หมายถึง การกระท าและการแสดงออกของผู้ เรียนใน
การเรียนรู้ของตนเอง โดยส่ือสารอย่างชัดเจน ค้นหาปัญหาเพ่ือแก้ไขด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองและปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 

การวัดความพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยน าแบบวัดของสุจินดา  
ประเสริฐ (2554) มีลกัษณะเป็นข้อความ จ านวน 46 ข้อ ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดบั 
ได้แก่ “จริงท่ีสุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริง” และ“ไม่จริงเลย” ผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนสงูแสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูและผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงว่ามี
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ หมายถึง แนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคมของไวก๊อตกี ้(Vygotsky) ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน และประยกุต์ใช้ขัน้สอนการสอนแบบนัง่ร้านเสริมเรียนรู้
ของโรเซนต์ซาย และ ไมสเตอร์ (Rosenshine & Meister, 1992) วูด บรูเนอร์ และโรส (Wood, 
Bruner, & Ross, 1976) น ามาประยกุต์ใช้กับการจดัการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
ผู้วิจยัด าเนินการให้สอดคล้องกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่การเรียนรู้ ผู้ สอนประเมินศักยภาพของผู้ เรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ และท าให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพการเรียนรู้ของแต่ละครัง้ว่า จะได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ส่ว นนี ้
สามารถน าลกัษณะของแผนภูมิ แผนภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน จากนัน้ผู้สอนสามารถ
เร่ิมต้นด้วยลกัษณะค าถาม หรือค าถามจากภาพ หรือค าถามจากวีดทิศัน์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จัดการเรียนรู้ ผู้ สอนจัดล าดบัความยากง่ายของบทเรียน โดยล าดบัจาก
เร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก และผู้สอนใช้เทคนิคการสอนตา่ง ๆ ของการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เช่น การ
สาธิต  การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ค าชีแ้นะ  การตัง้ค าถาม  การบอกใบ้ (Hints) การ
กระตุ้ นความจ า (Prompts) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การพูดความคิดออกมาดัง ๆ 
(Think Aloud) การบอกเป็นนยั (Cue) เทคนิคแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) ตามความเหมาะสมของการ
เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ เม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้ สอนลดความ
ช่วยเหลือลง และให้อิสระการคิดหรือลงมือมือท า จากนัน้ในช่วงท้ายของการจดัการเรียนรู้ต้องมี
การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ หรือ ผงัมโนทศัน์ (Mind Map) เข้า
มาชว่ย 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมี

รายละเอียดนี ้
1. การจดัการศกึษาด้วยระบบการศกึษาทางไกล 
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
3. ทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสงัคม 
4. แนวทางการจดัการเรียนรู้ในระดบัอดุมศกึษา 
5. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
ระบบการศกึษาทางไกลเป็นการจดัการศกึษารูปแบบหนึง่เพ่ือให้โอกาสทางการศกึษากบั

ผู้ เรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีหา่งไกลและชว่ยขยายโอกาสทางการศกึษาอยา่งกว้างขวาง ซึง่ระบบการศกึษา
ทางไกลก็จะมีรูปแบบ หรือลกัษณะการจดัการท่ีแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการศกึษา
แตล่ะแหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะของการจัดการศึกษาทางไกล 
การเรียนทางไกลหรือระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง ระบบ

การเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกนั เป็นกระบวนการศกึษาท่ีมีการวางแผน เตรียมการ 
ส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน โดยอาศยัส่ือประสมอนั ได้แก่ ส่ือทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริม รวมทัง้ศูนย์บริการทางการศึกษา 
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนัได้  มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเรียนได้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนกบั
ผู้ สอนมีโอกาสพบหน้าและปฎิสัมพันธ์กันอยู่บ้างอาศัยบทบาทของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน  
ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนการสอนตามเวลาสถานท่ีสะดวก (วิจิตร  ศรีสอ้าน, 2529) (สุมาลี  สงัข์
ศรี, 2545, pp. 32-33)  

การศึกษาทางไกลในปัจจุบนัมีทัง้การศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษาทางไกล
นอกระบบการศึกษา โดยในระบบเป็นการศึกษาท่ีมีกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ค่อนข้างตายตวั เช่น การ
ก าหนดอายุ การก าหนดเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 
ส่วนใหญ่เกิดขึน้ในสถานท่ีท่ีจัดโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ส่วน
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การศึกษานอกระบบ เป็นประสบการณ์และกิจกรรมทางการศกึษาท่ีจดัให้ประชาชนทกุเพศทกุวยั 
ผู้ ท่ีอยู่ในวัยเรียนโดยเฉพาะผู้ ท่ีพลาดโอกาสท่ีจะเข้าศึกษาในระบบ โดยไม่จ ากัดวัย พืน้ฐาน
การศึกษา ประสบการณ์ หรืออาชีพ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในเร่ืองกฏเกณฑ์ ระเบียบ 
ระบบต่าง ๆ ผู้ เรียนสามารถเข้าเรียนได้เม่ือมีความพร้อม หยุดเรียนได้เม่ือมีความจ าเป็น และ
สามารถกลับเข้ามาเรียนใหม่ได้ ไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะสถาบนัการศึกษาเท่านัน้ (สุมาลี  สงัข์ศรี, 
2549, pp. 8-9)  

รูปแบบการศึกษาทางไกลได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกบัพฒันาการ
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้ได้ใช้ประโยชน์จากส่ือและเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ 
ดงันัน้กลุ่มรูปแบบการศึกษาทางไกลสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ (สุมาลี  สังข์ศรี, 2549, pp. 
35-40) คือ 

1) การศึกษาทางไกลแบบเด่ียว (Single Mode) อาจเรียกได้ว่าการศึกษาทางไกล
แบบเปิด เป็นการศึกษาทางไกลท่ีแท้จริง ผู้ เรียนจะเรียนผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ แบบไม่มีชัน้เรียน 
ผู้ เรียนจะเน้นเรียนจากส่ือประเภทตา่ง ๆ  

2) การศกึษาทางไกลแบบคูห่รือแบบคู่ขนาน (Dual Mode) เป็นการจดัการศกึษาใน
ลกัษณะท่ีมีแบบชัน้เรียนอยู่ แตด้่วยความทางการศกึษามีมากขึน้ จงึได้น าการศกึษาทางไกลมาจดั
คูข่นานไปกบัการเรียนในระบบชัน้เรียน 

3) การศึกษาทางไกลแบบตรีหรือแบบผสมผสาน (Triple Mode) การผสมผสาน
หลายหลายวิธีการ เช่น การจดัแบบเครือข่าย มีแม่ข่าย 1 สถาบนัเป็นสถาบนัหลัก และสถาบนั
หลกัเชิญชวนสถาบนัอ่ืน ๆ มาเป็นเครือขา่ย โดยใช้หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัแมข่า่ย เป็นต้น 

ลักษณะของการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลประกอบไปด้วย
คุณลักษณะต่าง ๆ (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2560) (พันธุ์ศกัดิ์  ไทยสิทธิ, 2546) (สุมาลี  สังข์ศรี, 
2549) ดงันี ้

1) วิธีการเรียนจดัการเรียนการสอน 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกัน จึงเน้นจัด

กระบวนการเรียนรู้ผ่านส่ือการสอนเป็นหลกั โดยผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้ เนือ้หาสาระรายวิชา
ผ่านส่ือการสอนไปยงัผู้ เรียนโดยไม่ต้องพบปะผู้ เรียนโดยตรง วิธีการจดัการเรียนการสอนจึงต้อง
เน้นให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือตา่ง ๆ ทัง้ในเวลาเรียนหรือตามเวลาท่ีผู้ เรียนสะดวก 
ตามความพร้อมของผู้ เรียน การเรียนการสอนไม่ได้เกิดขึน้ในห้องเรียนโดยมีผู้สอนเป็นศนูย์กลาง 



  17 

แตอ่าจจะมีบางครัง้ท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนได้พบปะกบัผู้สอนได้บางเป็นครัง้คราว สรุปได้ว่า การเรียนรู้
เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

2) ส่ือการสอน 
การใช้ส่ือการสอนทางไกลในยุคปัจจุบัน เน้นไปท่ีส่ือประสมเป็นเคร่ืองมือในการ

จัดการเรียนรู้ เช่น ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทัศน์ เทปเสียง คอมพิวเตอร์ 
ดาวเทียม หรือส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ การจดัเตรียมส่ือจึง
เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมาก การผลิตส่ือให้พร้อมก่อนวนัเปิดการเรียนระบบการศกึษาทางไกล
ซ่ีงเป็นหวัใจส าคญัของระบบนี ้นอกจากนัน้การเปิดชอ่งทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้สอนและ
ผู้ เรียนท าได้ไม่อยากในยุคปัจจุบนัผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือ หรือ
คอมพิวเตอร์ เช่น แอพพิเคชั่นไลน์  เฟชบุ๊ค หรือ ระบบวีดิโอคอล ก็สามารถด าเนินการได้ในยุค
สมยันี ้

3) อาจารย์ผู้สอน 
การเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลควรใช้ผู้ สอนหรือผู้ เช่ียวชาญแบบเป็นทีมใน

การผลิตเนือ้หารายวิชา เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ลงส่ือการสอนประเภทตา่ง ๆ นอกเนือ้จากความรู้
ทางด้านเนือ้หาแล้วการผลิตส่ือในยุคปัจจุบนัควรเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถดึงดูด
ความสนใจในการเรียนรู้ได้มากขึน้ 

4) การประเมินผล 
มีการชีแ้จงหลักเกณฑ์การประเมินผล ทัง้กิจกรรมประจ ารายวิชา การประเมินผล

อยา่งตอ่เน่ือง และมีการประเมินผลการสอบ 
 

1.2 วิธีการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 

ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยของภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเปิดสอนในระบบ
การศึกษาทางไกล อาทิ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (เขมณัฏฐ์ 
มิ่งศิริธรรม, 2560, pp. 45-50) (พันธุ์ศกัดิ์  ไทยสิทธิ, 2546, pp. 17-25) ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์ตาม
ลกัษณะส่ือการศกึษา ซึง่ส่วนใหญ่พบวา่ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ มีการใช้ส่ือการศกึษาในลกัษณะของ
ส่ือประสม เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/มัลติมีเดีย ส่ือสิ่งพิมพ์ เอกสารการสอนแต่จะมีลักษณะเน้นท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้
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1) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มลัตมีิเดีย หรือบทเรียนออนไลน์ 
เป็นหลกั เน่ืองจากปัจจบุนัเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์มาก
ขึน้ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่ายส่งผลให้การจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าได้ง่ายขึน้กว่าในอดีต ทกุมหาวิทยาลยัท่ีกลา่วมาในข้างต้นใช่ส่ือการสอน
ในลักษณะนีท้ัง้สิน้ แต่มหาวิทยาลัยท่ีใช้ส่ือการสอนประเภทนีเ้ป็นส่ือการสอนหลัก ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น นอกนัน้ใช้เป็นลกัษณะส่ือเพ่ือการสอนเสริม 

2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือในลักษณะของการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) หรือแบบออกอากาศสด ผ่านดาวเทียมหรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ซึ่ง
จะมีลกัษณะของการเรียนในรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต
จะสอนออกอากาศสดผ่านจอภาพแคบ่างครัง้ ในกรณีวิชา 2 หน่วยกิต จะจดัสอน 4 ครัง้ 8 ชัว่โมง 
ส่วนรายวิชา 3 หน่วยกิต จะจัดสอน 4 ครัง้ 12 ชั่วโมง ในขณะท่ีของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒัน์การเรียนการสอนทัง้หมดใช้การออกอากาศสดทัง้สิน้ 45 ชัว่โมงต่อรายวิชา 3 หน่วยกิต มี
ลกัษณะเน้นการเข้าชัน้เรียนตามปกติในช่วงเวลาท่ีก าหนด มีผู้ ช่วยสอน (Teacher Assistance: 
TA) ประจ าชัน้เรียนในช่วงเวลาท่ีมีการออกอากาศ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการเข้าชัน้เรีย นของ
นักศึกษา และควบคุมดูแลความเรียบร้อยในชัน้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การติดตาม
แบบฝึกหดั รายงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทัง้สรุปประเด็นของซกัถาม
ของนกัศกึษาถึงอาจารย์ผู้สอน และให้ค าปรึกษาแนะน านกัศึกษาเม่ือมีปัญหาด้านการเรียน แจ้ง
ปัญหาดงักลา่วให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 

3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก โดยมีส่ืออ่ืน ๆ เป็นส่ือเสริม
ได้แก่ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มีชัน้เรียน ผู้ เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศยัส่ือประสม ได้แก่ ส่ือทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ การสอนเสริม และผู้ เรียนผู้สอนมีโอกาสพบกันอยู่บ้าง ณ ศูนย์บริการการศึกษาเท่าท่ี
จ าเป็น  

การจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลมีการจดัแนวทางการเรียนการสอนหลาย
แนวทางด้วยกนั แตแ่นวทางหนึ่งท่ีนิยมกนัเป็นอย่างมากคือ การสอนโดยอาศยัส่ือประสม เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) เป็นส าคญั จากความเช่ือเก่ียวกับการ
พัฒนามนุษย์ท่ีว่า มนุษย์มีความสามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยศกัยภาพของตนเองได้ การ
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เรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดผลดีได้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน และผู้ เรียนแต่ละคนมีความ
แตกตา่งในเร่ืองความพร้อมในการเรียนรู้ (สมประสงค์ วิทยเกียรต ิและคณะ, 2544, pp. 123-125) 
ดงันัน้การเรียนรู้จึงพิจารณาท่ีเอกัตบุคคล การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้พฒันาให้เกิดขึน้กบัการศกึษาในระบบทางไกล 

1.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งได้เปิดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา

ทางไกล เม่ือปีการศกึษา 2553 ได้เปิดหน่วยการเรียนทางไกลจ านวน 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียน
จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ชลบุรี และต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดหน่วยการเรียนทางไกล 
(เพิ่มเติม) ได้แก่ หน่วยการเรียนจังหวัดนครสววรค์ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา อุดรธานี 
เพชรบรีุ สรุาษฏร์ธานี สงขลา และสมทุรปราการ ตามล าดบัจนถึงปัจจบุนัมีหนว่ยการเรียนรวม 12 
หน่วย เปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (หลกัสูตร
ในระบบการศึกษาทางไกล) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและ
การฝึกปฏิบตังิานจริง (Work-based Learning) 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลใช้การแพร่ภาพสดเป็น
หลักท าการถ่ายทอดการสอนภาคทฤษฎีโดยคณาจารย์ผ่านเทคโนโลยีระบบดาวเทียม ระบบ 
Streaming และ ระบบ IPTV ท่ีมีความทันสมัยโดยถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านภาพและเสียงจาก
ห้องออกอากาศไปยงัหน่วยการเรียนทางไกลพร้อมกนัทัว่ประเทศตามตารางเรียนท่ีถกูก าหนดวนั
เวลาไว้อย่างชดัเจน โดยการสอนจะเป็นระบบการส่ือสาร 2 ทาง น าโปรแกรม Skype มาใช้ในการ
ปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนัระหวา่งผู้สอนหลกัและนกัศกึษาผ่านทางข้อความ หรือทาง Video Call และ
ท่ีส าคญัท่ีสุดในแต่ละหน่วยการเรียนจะมีผู้ ช่วยสอน (TA) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์การสอน
จากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินนัน้  ๆ มาปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมดูแลนักศึกษาในชัน้เรียนทุก
รายวิชา โดยจะมีหน้าท่ีช่วยทบทวนบทเรียนและท าการสรุปเนือ้หา และสอนเสริมให้นักศึกษา
ในช่วงท้ายคาบเรียน รวมทัง้ช่วงก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค อีกทัง้ยังมีระบบ Video On 
Demand ท่ีช่วยให้นักศึกษาสามารถท าการทบทวนบทเรียนย้อนหลังในทุก ๆ รายวิชาได้ด้วย
ตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้  

สภาพการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างพืน้ฐาน และลักษณะของห้องเรียน 
ประกอบด้วย 
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1) สถานท่ีจดัสอน (ห้องส่ง) ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดันนทบุรี ในการจดัการเรียนการสอน
ใช้การออกอากาศสด และถ่ายทอดสดส่งสญัญาณไปยงัหน่วยการเรียนตา่ง ๆ ทัว่ประเทศในเวลา
เดยีวกนั 

2) ห้องเรียนหนว่ยการเรียนทางไกล ประกอบด้วยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การเรียนประกอบด้วย เหมือนสภาพห้องเรียนปกติทั่วไป ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก  ๆ  คือ  
จอโทรทัศน์ขนาด 42 นิว้ใช้รับสัญญาณภาพจากดาวเทียมพร้อมล าโพงกระจายเสียง โต๊ะเก้าอื ้
ส าหรับผู้ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานผ่านระบบสไกด์  (Skype) กระดานไวท์บอร์ด และ
โต๊ะเรียนแบบแลคเชอร์ ลักษณะต าแหน่งของอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนอาจจะ
แตกตา่งไปตามลกัษณะห้องของอาคารเรียน ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

ภาพประกอบ 1 ลกัษณะของต าแหนง่ท่ีตัง้ในห้องเรียนหน่วยการเรียนทางไกล 

โดยลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในระบบการศึกษา
ทางไกลภายในหนว่ยการเรียน ประกอบไปด้วยลกัษณะต าแหน่งของการนัง่เรียนว่าผู้ เรียนสามารถ
มองเห็นจอโทรทศัน์ได้ชดัเจน ระบบสญัญาณภาพและเสียง ส่ือท่ีผู้สอนใช้มีตวัอกัษรขนาดใหญ่ มี
สีสันท่ีเหมาะสม รวมถึงการดแูลการจดัการเรียนรู้ภายในชัน้เรียนปลายทางโดยผู้ ช่วยสอน หรือ
เรียกว่า การจดัห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การสร้างสภาพห้องเรียนเพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรู้
ตอ่ผู้ เรียน (สรุางค์  โค้วตระกลู, 2550) ล้วนแล้วแตมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทัง้สิน้ 
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การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ด้วยหลกัสตูรของ
สาขาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ ในระบบการศึกษาทางไกล ก าหนดให้มีรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิงานจริง (Work-based Learning) 
โดยหลักสูตรดังกล่าวท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนและฝึกปฏิบัติงานได้ ในส่วนของการเรียน
ภาคปฏิบตัินัน้ ผู้ เรียนจะท าการฝึกภาคปฏิบตัิท่ีร้านสะดวกซือ้ ซึ่งเป็นร้านค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) และยงัเป็นห้องเรียนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนกัศกึษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะท่ีตา่งจากการ
เรียนในห้องเรียน ทัง้การจดัการส่วนหน้าร้าน การบริหารจดัการร้าน การต้อนรับและบริการลกูค้า 
ซึง่การมีบคุลิกภาพท่ีดีส าหรับพนกังานนัน้มีความส าคญัอยา่งมาก ดงันัน้จึงน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ี
ส าคญัของรายวิชาคือ ความสามารถในการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายนอกและภายใน เพ่ือสามารถ
น าไปใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ 

 
1.3.1 รายละเอียดการสอนทางไกล บทบาทหน้าท่ีของผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

จากประกาศหลกัเกณฑ์การปฎิบตัิงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ก ากบัการสอนในระบบการศกึษาทางไกล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บทบาทหน้าท่ีของผู้สอน 
ผู้สอนหลกัหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ท าหน้าท่ีดแูลการสอนและบรรยายให้

ครอบคลมุเนือ้หาตามค าอธิบายรายวิชาระหว่างการเรียนในชัน้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน มอบหมายการบ้าน แบบฝึกหัด และรายงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดจดัส่งและตรวจข้อสอบ ผลการศกึษา และการจดัท า มคอ.3 และมคอ.5 ให้เป็นไป
ตามปฎิทินการศกึษาของระบบการศกึษาทางไกล 

รวมถึงการแนะน าแหล่งข้อมูลค้นคว้าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน พร้อมทัง้ตอบประเด็นข้อซกัถามของผู้ เรียนผ่านระบบสไกป์ หรือ ระบบ Web Conference
อีกทัง้ให้ค าปรึกษา แนะน า ชว่ยเหลือผู้ เรียนเม่ือมีปัญหาด้านการเรียนตามความเหมาะสม 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ช่วยสอน 
ผู้ ช่วยสอนท าหน้าท่ีหลักอยู่  ณ ห้องเรียนปลายทาง โดยก ากับดูแลการเข้าชัน้

เรียนของผู้ เรียนให้ตรงเวลา และควบคุมดูแลผู้ เรียนระหว่างการเรียนในชัน้เรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยท าการบนัทึกรายงานการเข้าชัน้เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน และรวบรวม
คะแนนจิตพิสยัส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ก ากับดแูล และควบคมุการสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาคตามก าหนดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจการบ้าน 
แบบฝึกหดั รายงาน รวบรวมคะแนนสอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน และให้คะแนน
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ตามหลักเกณฑ์ท่ีอาจารย์ผู้ สอนก าหนดไว้ อีกทัง้สรุปประเด็นข้อซักถามต่างๆของผู้ เรียนและ
อาจารย์ผู้สอน ขณะท าการสอนผา่นระบบสไกป์ หรือ ระบบ Web Conference 

 
1.3.2 ตัวอย่างรายวิชาที่สอนในระบบการศึกษาทางไกล รายวิชาบุคลิกภาพ

และสัมพันธภาพทางสังคม 
รายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม เป็นวิชาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลักษณะเป็นวิชาบรรยาย และมีการฝึกปฎิบัติในช่วงของการพัฒนา
บคุลิกภาพ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนจ านวน 45 ชัว่โมง โดยการเรียนการสอนแบ่งเป็นคาบ
เรียนละ 3 ชั่วโมง ในแต่ละสัปดาห์ เรียน 2 ครัง้ๆ ละ 3 ชั่วโมง ฉะนัน้จะใช้เวลาเรียนทัง้หมด
ประมาณ 8 – 9 สปัดาห์ ในระบบการศกึษาทางไกลใช้การออกอากาศสดผา่นระบบอินเทอร์เน็ตส่ง
สญัญาณไปสู่ห้องเรียนปลายทางทัง้ 12 หน่วยการเรียนในเวลาเดียวกนั โดยมีผู้ช่วยสอนคอยดแูล
ผู้ เรียนในห้องเรียนปลายทาง ผู้สอนและผู้ เรียนติดต่อส่ือสารผ่านทางระบบสไกป์ ผู้ วิจยัน าเสนอ
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนแบบปกตมีิรายละเอียดดงันี ้
ตาราง 1 แผนการสอนรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม 
ครัง้ที ่

หวัข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สือ่ที่ใช้ 

1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลกิภาพ 
-ความหมาย และองค์ประกอบของบคุลกิภาพ 
-ประเภทและความส าคญัของบคุลกิภาพ 

3 -บรรยาย 
-กิจกรรมกลุม่ 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
 

2 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลกิภาพ (ตอ่) 
-  ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่บคุลกิภาพ 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 

3 ทฤษฎีบคุลกิภาพ 
-ทฤษฎีบคุลกิภาพกลุม่จิตวเิคราะห์ 
-ทฤษฎีบคุลกิภาพกลุม่จิตวเิคราะห์ ใหม ่

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
 

4 ทฤษฎีบคุลกิภาพ (ตอ่) 
-ทฤษฎีบคุลกิภาพพฤตกิรรมนิยม 
-ทฤษฎีบคุลกิภาพมนษุยนิยม 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
 

5 การประเมินบคุลกิภาพและการพฒันา
บคุลกิภาพ 
-วิธีการประเมินบคุลกิภาพภายนอก 
-วิธีการบคุลกิภาพภายใน 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
-แบบวดับคุลกิภาพ 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
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ตาราง 1 (ตอ่) แผนการสอนรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม 
ครัง้ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สือ่ที่ใช้ 

6 การประเมินบคุลกิภาพและการพฒันา
บคุลกิภาพ (ตอ่) 
 

3 -บรรยาย 
-การฝึกปฎิบตัิ
พฒันาบคุลกิภาพ 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
 

7 มารยาททางสงัคม 
-มารยาทในการเดิน ยิน นัง่ ในท่ีสาธารณะ 
-มารยาทในการเข้าเรียนและเข้าประชมุ 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

8 บคุลกิภาพและการปรับตวั 
-การปรับตวั 
-กลไกป้องกนัตนเอง 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
 

9 บคุลกิภาพและการปรับตวั (ตอ่) 
-ความเครียดและสาเหตขุองความเครียด 
-การจดัการความเครียด 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

10 จิตวิทยาสมัพนัธภาพ 
-สมัพนัธภาพ 
-ระยะหา่งทางสงัคม 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

11 รู้จกัและเข้าใจตนเอง 
-ทฤษฎีหน้าตา่งโจฮาร่ี 
-ต าแหนง่แหง่ชีวติ 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

12 รู้จกัและเข้าใจตนเอง (ตอ่) 
-EQ 
-Self-esteem 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

13 รู้จกัและเข้าใจผู้อื่น 
-การสือ่สารเพื่อสมัพนัธภาพ 
-จดุยืนแหง่ชีวิต 

3 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
เอกสาร 

14 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 
-การสือ่สารด้วย I-Message 

 -บรรยาย 
-อภิปราย 
 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 

15 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี (ตอ่) 
-วิธีการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดใีนครอบครัว 

 -บรรยาย 
-อภิปราย 

PowerPoint 
วีดิทศัน์ 
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ส าหรับตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้แยกรายครัง้ ผู้วิจยัขอน าเสนอให้เห็นเป็นตวัอย่าง
ในครัง้ท่ี 1 และ 2 เพ่ือให้เห็นภาพการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบปกต ิมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
แผนการสอนครัง้ที่ 1 
หัวข้อ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบุคลิกภาพ    ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และความส าคญัของ
บคุลิกภาพได้ 
เนือ้หา 

1. ความหมายของบคุลิกภาพ 
2. องค์ประกอบของบคุลิกภาพ 
3. ประเภทของบคุลิกภาพ 
4. ความส าคญัของบคุลิกภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ผู้สอนอธิบายรายละเอียด Course Syllabus  
2. ผู้สอนอธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งจิตวิทยาและบคุลิกภาพ 
3. ผู้สอนสอบถามความหมายของบคุลิกภาพตามความเข้าใจของผู้ เรียน จากนัน้สรุป

ความหมายของค าวา่ “บคุลิกภาพ” 
4. ผู้สอนบรรยาย องค์ประกอบของบคุลิกภาพ  
5. ผู้สอนบรรยาย ประเภทของบคุลิกภาพ แสดงความคิดเห็นวา่ “บคุลิกภาพภายนอก และ

ภายในสิ่งใดส าคญักว่ากนั”  
6. เปิดวีดทิศัน์ ความส าคญัของบคุลิกภาพ ของ จอห์น โรเบร์ิต พาวเวอร์ 
7. ผู้สอนบรรยายสรุปความส าคญัของบคุลิกภาพ 
8. ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
1. Power Point 
2. วีดทิศัน์ 

การวัดและประเมินผล 
1. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 
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แผนการสอนครัง้ที่ 2 
หัวข้อ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบุคลิกภาพ    ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลบคุลิกภาพได้ 
เนือ้หา 

1. ปัจจยัทางด้านชีวภาพและการท างานของร่างกายท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ 
2. ปัจจยัทางด้านการอบรมเลีย้งดท่ีูมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ 
3. ปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนบรรยายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพทางด้านชีวภาพ และเปิดวีดทิศัน์ ฮอร์โมนท่ี
ส าคญัในร่างกาย 

2. ผู้สอนสรุปประเด็นฮอร์โมนท่ีมีผลตอ่การแสดงพฤตกิรรมและบคุลิกภาพ 
3. ผู้สอนบรรยายปัจจยัทางด้านการอบรมเลีย้งดท่ีูมีผลตอ่บคุลิกภาพของบคุคล 
4. ผู้สอนบรรยายปัจจยัทางด้านสงัคมวฒันธรรมท่ีมีผลตอ่บคุลิกภาพของบคุคล 
5. ท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
1. Power Point 
2. วีดทิศัน์ 

การวัดและประเมินผล 
1. แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นลักษณะหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งค าว่า การเรียนรู้ 

(Learning) จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ หม ายถึง การ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและศกัยภาพแหง่พฤติกรรม ทัง้สิ่งท่ีแสดงเป็นพฤตกิรรมออกมาให้เห็นและ
สิ่งท่ีอยู่ภายในไม่แสดงออกมาให้เห็น เป็นผลมาจากการฝึกฝน ประสบการณ์ หรือการปฎิบตัิท่ี
ได้รับจากการเสริมแรง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนัน้เป็นไปได้ทัง้ 2 ทิศทาง คือทางบวกและทางลบ 
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เช่น ไม่มี-มี น้อย-มาก มาก-น้อย เคยท าได้-ท าไม่ได้ พูดจาหยาบคายมาก-พูดน้อยลง เป็นต้น 
(Gregory, 1980) (จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ, 2544, p. 123) อีกทัง้พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้การ
เรียนรู้ยงัมีลกัษณะของความคงทนถาวร ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนท่ีได้รับการ
เสริมแรงหรือการสงัเกตพฤติกรรมจากตวัแบบ ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย ความ
ออ่นเพลียหรือผลจากการใช้ยา  

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นแนวคิดท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ
นกัจิตวิทยากลุ่มมานษุยนิยม (Humanist) บนพืน้ฐานความเช่ือท่ีเน้นความเป็นตวัของตวัเองของ
มนุษย์ ความอิสระในการเรียนรู้ และเช่ือในความสามารถของมนุษย์ท่ีจะเรียนรู้ได้จากตวัเอง มี
แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคญัในการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
ความต้องการท่ีจะเรียนของผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้สึกและการรู้คิดเป็นสิ่งส าคญั ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้
มากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ (สิริอร  วิชชาวธุ, 2554, p. 271) (ทิศนา  แขมมณี, 2551, pp. 68-71)  

ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นตัวอย่างการเรียนท่ีดีอย่างหนึ่งของ
การศกึษา เพ่ือความเข้าใจตนเอง เน่ืองจากตัง้อยู่บนฐานของทางเลือกและความอิสระ ผู้ เรียนเป็น
ผู้ตดัสินใจ จงูใจตน ก าหนดแนวทางปฎิบตัิในการเรียนของตน ผู้ เรียนเลือกประเด็นท่ีต้องการเรียน 
เป้าหมาย กลวิธี และทรัพยากรท่ีต้องการใช้ภายใต้การแนะน าของผู้สอน (วีรพล แสงปัญญา, 
2561) 

การศกึษาเร่ืองการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เร่ิมต้นในช่วงคริสต์ศกัราช 1920 ช่วงแรกใน
วงการการศึกษาผู้ ใหญ่ และการศึกษานอกระบบได้น าเร่ืองนีม้าศึกษาอย่างจริงจัง และมีการ
พฒันาแนวความคิดให้มีลกัษณะเป็นวิชาการมากขึน้ (สวุฒัน์  วฒันวงศ์, 2543, p. 25) ในมมุของ
การศกึษาผู้ใหญ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมุ่งไปสู่การศกึษาตอ่เน่ืองตลอดชีวิต และเร่ืองนีเ้ป็นท่ี
รู้จักชัดเจนมากขึน้ เม่ือนักการศึกษา ช่ือ โนลส์  (Knowles, 1975, p. 43) น าเสนอแนวคิดเร่ือง 
หลกัการศกึษาผู้ ใหญ่ เรียกวา่ “แอนดราโกจี (Andragogy)” มีใจความส าคญัคือ  ศิลป์และศาสตร์
ในการช่วยให้ผู้ ใหญ่เกิดการเรียนรู้ โดยแนวคิดหลักเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นแรงจู งใจ
ภายในตนเอง ความสามารถในการค้นหาความต้องการ และความสนใจของตนเอง น าไปสู่การลง
มือกระท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการยอมรับผลของการกระท านัน้  

ช่วงเวลาต่อมาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองถูกพฒันาองค์ความรู้ในวงกว้างมากขึน้ ทัง้
การน ามาจดัการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน คือการน าหลกัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาใช้
ในการออกแบบการสอนของระบบชัน้เรียน (Merriam, 2001, pp. 9-10) (Merriam, Caffarella, & 
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Baumgartner, 2007) ผู้ ท่ีมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ก็คือผู้สอน โดยผู้สอนท าหน้าท่ีหลกัในการเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
การรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทัง้การจัด
การศกึษานอกระบบ รวมถึงการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลท่ีได้มีการน าส่ือ เทคโนโลยี และ
ระบบการจดัการใหม ่ๆ มาใช้ ล้วนแล้วแตน่ าแนวคดิของการเรียนด้วยการน าตนเองมาใช้ทัง้สิน้  

 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ค าว่า “Self-directed learning” หรือในภาษาไทยมีหลายค าท่ีน ามาใช้ เช่น การ
เรียนรู้แบบน าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการชีน้ าตนเอง 
และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งค าตา่ง ๆ ก็มีความหมายหลกัจากค าเดียวกนัในภาษาองักฤษ 
โดยในท่ีนีผู้้วิจยัเลือกใช้ค าวา่ “การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง”  

นกัวิชาการต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า เป็น
กระบวนการบคุคลท่ีคิดริเร่ิมการเรียนโดยตวัผู้ เรียนเอง จากการวินิจฉัยความต้องการในการเรียน
ของตนเอง การก าหนดเป้าหมาย แผนการเรียน ยุทธวิถีท่ีใช้ในการเรียน ส่ือการเรียน การค้นหา
แหล่งความรู้ และประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
(Candy, 1991, pp. 5-6) (Brockett & Hiemstra, 1991) (Knowles, 1975, p. 18) เช่นเดียวกับ
คอสต้าและคาลิก  ท่ีอธิบายว่าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเน้นไปท่ีกระบวนการเก่ียวกับตนเอง
ของมนุษย์ใน 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการ
เปล่ียนแปลงตนเอง (Costa & Kallick, 2004, pp. 5-8) ส่วนความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองในศตวรรษท่ี 21 ก็ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนักในความความเชิงกระบวนการและ
คณุลกัษณะ โดยคณุลกัษณะส าคญัอยู่ท่ีการรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ความเป็นอิสระ
และความเพียรในการเรียนรู้ (Gugliemino, 1978)  

นกัวิชาการไทยได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองดงันี ้สวุฒัน์  วฒัน
วงศ์ (2543) ได้น าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาเร่ิมใช้ในวงการการศึกษาผู้ ใหญ่อธิบายว่า การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการซึ่งผู้ เรียนมีความริเร่ิมในการวิเคราะห์และตดัสินใจว่า
ต้องการเรียนรู้สิ่งใด จากนัน้ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทัง้การระบถุึงวิธีการค้นคว้าท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ จนกระทัง่ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบ ทบทวนความส าเร็จในการเรียนได้ ส าหรับ
สุจินดา ประเสริฐ (2554) ให้ความหมายว่า การด าเนินการท่ีบุคคลตัง้ใจและรับผิดชอบในการ
จดัการและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการ การ
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ก าหนดเป้าหมายท่ีจะเรียนรู้ เลือกแหล่งข้อมลู เลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การประเมินผลการ
เรียนรู้และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเอง ซึ่งอาจจะมีความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนด้วยหรือไม่ก็ได้ คล้ายกบั
การให้ความหมายของทิศนา  แขมมณี (2557) คือ การให้โอกาสผู้ เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครอบคลมุตัง้แตก่ารวินิจฉยัความต้องการในการเรียนรู้ การตัง้เป้าหมาย การเลือกวิธีเรียนรู้ 
การแสวงหาแหล่งความรู้ รวมทัง้การประเมินตนเอง โดยมีผู้ สอนให้ความช่วยเหลือตลอด
กระบวนการดงักล่าว ในขณะท่ีเรวดี  ทรงเท่ียง และอน ุ เจริญวงศ์ระยบั (2550)(เรวดี ทรงเท่ียง & 
อน ุเจริญวงศ์ระยบั, 2550) ได้แบง่ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของบุคคล  2) แบบผสานระหว่างกระบวนการในการเรียนรู้ของ
บคุคลกบัคณุลกัษณะภายในของบคุคล  

ซึง่จากความหมายท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้จะเห็นได้วา่ มีผู้ให้ความหมายของการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองไว้มากมาย จึงได้แบ่งกลุ่มความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น 2 
กลุม่ คือ  

1. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในความหมายท่ีเป็นกระบวนการ (Process) 
หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเร่ิมการเรียนจากการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนของตนเอง 
การก าหนดเป้าหมาย แผนการเรียน วิธีการท่ีใช้ในการเรียน การค้นหาแหล่งความรู้ และ
ประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้ (Candy, 1991, 
pp. 5-6) (Brockett & Hiemstra, 1991) (Knowles, 1975, p. 18)  

2. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในความหมายท่ีเป็นคุณลักษณะ (Trait) 
หมายถึง คุณลักษณะของผู้ เรียนท่ีแสดงว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความรักในการ
เรียนรู้ ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ความเป็นอิสระ ความ
เพียรในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะพืน้ฐานในการแก้ปัญหา (Gugliemino, 
1978, p. 73)  

จากความหมายและแนวคิดตา่ง ๆ ผู้ วิจยัขอสรุปความหมายของการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการและก ากับตนเองอย่างเป็นอิสระของ
ผู้ เรียน ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
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2.2 แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จากการท่ีผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมต้นจากการนิยาม

ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สามารถสรุปและสังเคราะห์จากนิยามได้ว่า การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีการศึกษาใน 2 ลกัษณะ คือ  ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ ซึ่งจะสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และคณุลกัษณะของบุคคล ดงันัน้จึงน ามาสู่
งานวิจยัท่ีว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียน ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ 1) ความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้แนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Gugliemino, 1978) ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะของบุคคลท่ีน าตนเองได้ 2) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของโนลส์ (Knowles, 1975) ซึ่งให้ความส าคญักับ
ความสามารถในเชิงกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน และ 3) พฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของคอสต้าและคา
ลิก (Costa & Kallick, 2004) ซึ่งเน้นลกัษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเกิดขึน้
ในตวับคุคล ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
มิตทิี่ 1 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วยความพร้อมของผู้ เรียน และความแตกตา่ง

ในการเรียนรู้ของบุคคล (Knowles, 1975) โดยปกติแล้วความพร้อมในการเรียนรู้มาพร้อมกับ
พัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ ในช่วงวัยเด็กมนุษย์มักมีการพึ่งพาบุคคลอ่ืนสูง เน่ืองจาก
ความสามารถในช่วงวัยนัน้ไม่สามารถท าได้ ในการเรียนรู้ความพร้อมของผู้ เรียนในการเรียนรู้
ประกอบไปด้วย 1) ความพร้อมจากสภาวะทางด้านร่างกาย เกิดขึน้ได้โดยผู้ เรียนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ 2) ความพร้อมของภาวะจิตใจ มี
เป้าหมายในการเรียน 3) ความพร้อมจากสภาพแวดล้อมหรือสภาวะทางสงัคม งานวิจยัเก่ียวกับ
การเรียนรู้ทางด้านภาษา พบวา่ นิสิตท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาองักฤษสงู มีระดบัความ
พร้อมในการเรียนรู้แตกตา่งจากกลุ่มปานกลางและต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (นนัท
วนั  ชมุตนัติ, 2551) สว่นของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่า นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในด้านการเปิดกว้างตอ่การเรียนรู้ในระดบัต ่า (Mahachart, 2017, pp. 205-212)  

สรุปความหมายความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การรับรู้ต่อ
ตนเองของผู้ เรียนว่ามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 8 องค์ประกอบ คือ การเปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้  
มโนทัศน์ของตนเองว่าเป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความ
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รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  ความรักในการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์  การมุ่งอนาคต  
และความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะการแก้ไขปัญหา 

การวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกูกลิเอลมิโน (Gugliemino, 
1978) สร้างแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning 
Readiness Scale) ประกอบด้วยทัศนคติ และบุคลิกภาพเป็นลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองท่ีเช่ือมโยงกบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มี 8 องค์ประกอบ จ านวน 
58 ข้อ ประกอบด้วยข้อความทางบวก 41 ข้อ และข้อความทางลบ 17 ข้อ แบบวดัประกอบด้วย
มาตรประเมินค่า 5 ระดบั ได้แก่ “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” และ“ไม่จริง” 
ผู้ ตอบท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงและผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนต ่าแสดงวา่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 
 

มิตทิี่ 2 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
นักจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม มีฐานความเช่ือท่ีส าคัญเก่ียวกับผู้ เรียนใน

ฐานะเป็นปัจเจกบคุคล ควรได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล และทกุคน
มีความสามารถ มีศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ (สรุางค์  โค้วตระกลู, 2550, p. 331) ให้ความส าคญักบั
การเป็นผู้ มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยบคุคลท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ ต้องบอก
ได้ว่า สิ่งท่ีตนจะเรียนรู้คืออะไร จดุเร่ิมต้นต้องมีเจตนาท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน สามารถก าหนด
เป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีต้องการ และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและบทบาทเป็นผู้ เรียนรู้ท่ีดี ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงมีลกัษณะเป็น
กระบวนการ สิ่งท่ีเป็นตัวก าหนดศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คือ ความสามารถและ
ความตัง้ใจของบคุคล 

โนลส์ (Knowles, 1975, p. 61) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Competences of Self-directed Learning) ไว้ 9 ประการ คือ 1) มีความเข้าใจความ
แตกตา่งทางด้านความคดิ มีความสามารถท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ คือ รู้ความตา่งระหวา่งการสอนท่ี
ครูเป็นผู้น ากบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) มีความเป็นตวัของตวัเองและสามารถน าตนเองได้ 
3) มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ เพ่ือให้บคุคลอ่ืนสะท้อนความต้องการใน
การเรียนรู้ของตนเอง การวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือและได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของตนเองจากการ
ชว่ยเหลือจากบคุคลอ่ืน ทัง้จากครูหรือเพ่ือน  5) มีความสามารถในการแปลความต้องการทางด้าน
การเรียนออกมาเป็นความมุ่งหมายในการเรียนรู้ท่ีจะท าให้การประเมินผลส าเร็จนัน้ได้ 6) มี
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ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับครูผู้ สอนและเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ 7) มี
ความสามารถในการหาแหล่งความรู้ทัง้ท่ี เป็นตัวบุคคลและแหล่งเอกสารท่ีเหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 8) มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
แหล่งการเรียนรู้และการวางแผนทางนโยบายอย่างมีทกัษะและความช านาญ  9) มีความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและน าข้อค้นพบไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด
ริเร่ิม รับผิดชอบและควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสะท้อนตนเอง และการสร้างแรงจูงใจด้วย
ตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ี
ตนเองต้องการและสามารถท าได้ เลือกวิธีการเรียน วางแผนการเรียนด้วยตนเอง เข้าใจวิธีการใช้
แหล่งเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง (ดวงกมล  สวนทอง, 2556, pp. 67-68) โดย
ผู้สอนท าหน้าท่ีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ได้
คดิ ได้ลงมือปฎิบตักิารเรียนรู้ท่ีสนใจด้วยตนเอง 

สรุปความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง ความเช่ือมัน่ของผู้ เรียน
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง 
การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบแุหลง่ทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลือกและประยกุต์ใช้กล
ยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง วดัจากแบบวดัความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของสจุินดา  ประเสริฐ (2554) มีลกัษณะเป็นข้อความ จ านวน 44 ข้อ 
ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ได้แก่ “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” 
และ“ไม่จริง” ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูและ
ผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงวา่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

 
มิตทิี่ 3 พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
พฤติกรรม คือ การกระท าของบคุคลท่ีแสดงออกมา พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเองเก่ียวข้องกับการแสดงออกของบุคคลท่ีแสดงออกมาในลักษณะท่ีสะท้อนกระบวนการท่ี
เกิดขึน้โดยตวับคุคลเอง โดยส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัการจดัการตนเองและการควบคมุตนเองในการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน (Candy, 1991) (Garrison, 1997) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเกิดขึน้จากกระบวนการภายในตวัผู้ ท่ีเรียน 
แล้วจึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม โดยพฤติกรรมนัน้มีลกัษณะเป็นกระบวนการ ครอบคลุมการ
วินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ การตัง้เป้าหมาย การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ 
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การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้การประเมินตนเอง (ทิศนา  แขมมณี, 2551, pp. 
125-126) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะแสดงออกถึงการกระท าท่ีพร้อมเปล่ียนแปลง
โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินการกระท าของตนเองได้ตลอดเวลา ตระหนักรู้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ขณะท่ีคอสต้าและคาลิก (Costa & Kallick, 2004, p. 21) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองประกอบด้วย 3 มิติ คือ การจัดการตนเอง( Self-managing)  การตรวจสอบตนเอง 
(Self-monitoring) และการเปล่ียนแปลง (Self-modifying) โดยทัง้สามมิติเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไม่จ าเป็นต้องแสดงออกตามล าดบั ลกัษณะทัง้สาม
นีอ้าจจะเกิดขึน้พร้อมกนัได้ 

โดยสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียน 
โดยด าเนินการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วย 3 มิต ิ
คือ การเข้าใจตนเอง หมายถึง การรับรู้ความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ โดยมีการวางแผน
ก่อนลงมือปฏิบตั ิการแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ รู้จกัตัง้ค าถามเพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีตนเองไม่รู้ สามารถประยกุต์ความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ 
เปิดรับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีแตกตา่งออกไปโดยท าลายข้อจ ากดัของ
ตนเอง การตรวจสอบตนเอง หมายถึง การรับรู้ความคดิของตนเองวา่ ตนเองรู้หรือไม่รู้อะไร ท างาน
จนส าเร็จไม่ละทิง้งานง่าย ๆ มีการติดตาม ตรวจสอบผลงานด้วยตนเองอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
รวมถึงการเข้าใจผู้ อ่ืนโดยการฟังอย่างตัง้ใจ และการเปล่ียนแปลงตนเอง หมายถึง การรับรู้ตนเอง
ในเร่ืองการส่ือสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง
ตนเองไปในทางท่ีดีขึน้ตลอดเวลา 

การวดัความพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง วัดจากแบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ สจุินดา  ประเสริฐ (2554) มีลกัษณะเป็นข้อความ ประกอบด้วยมาตร
ประเมินคา่ 6 ระดบั ได้แก่ “จริงท่ีสดุ” “จริง” “คอ่นข้างจริง” “คอ่นข้างไม่จริง” “ไม่จริง” และ“ไมจ่ริง
เลย” ผู้ ตอบท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสู งและผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนต ่าแสดงวา่มีพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

 
2.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ส าหรับองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จากความหมายของการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง สู่การสงัเคราะห์เก่ียวกับองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัย
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พบว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ตามนกัวิชาการท่ีศึกษา คือ แบบท่ี 1 
กระบวนการในการเรียนรู้ของบคุคล  แบบท่ี 2 แบบผสมผสานกระบวนการในการเรียนรู้ของบคุคล
และคณุลกัษณะภายในของบคุคล ซึ่งในการสงัเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการตนเอง
ก็จะน าเสนอดงันี ้

แบบท่ี 1 กระบวนการในการเรียนรู้ของบุคคล ประกอบด้วยแนวคิดของ โนลล์ 
(Knowles, 1975) คอสต้าและคาลิก (Costa & Kallick, 2004) และทิศนา แขมมณี (ทิศนา  แขม
มณี, 2551) การท าความเข้าใจองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากความหมายท่ี
ครอบคลมุมิติของกระบวนการท่ีผู้ เรียนสามารถด าเนินการได้เพียงล าพงั หรือผู้ เรียนและผู้สอนได้
ด าเนินการร่วมกันก็ได้ ตามแนวคิดของโนลส์  (Knowles, 1975) องค์ของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมีลกัษณะเป็นกระบวนการประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้  2) 
การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  3) การระบุทรัพยากรในการเรียนรู้  4) การเลือกและใช้กล
ยุทธ์การเรียนรู้ท่ี เหมาะสม 5) การประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนักวิชาการในไทยท่ีกล่าวถึง
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทิศนา แขมมณี (2557) ประกอบด้วย 1) วินิจฉัย
ความต้องการ 2) การตัง้เป้าหมาย 3) การวางแผนการเรียน 4) แสวงหาแหล่งความรู้ 5) เลือก
วิธีการเรียน และ 6) ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอนคล้ายกับ
แนวคดิของโนลส์ (Knowles, 1975) 

ส่วนองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของคอสต้าและคาลิก (Costa & 
Kallick, 2004) เน่ืองจากเน้นไปท่ีกระบวนการเก่ียวกบัตนเองของมนษุย์  เน้นตวักระบวนการเพ่ือ
วดัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของบคุคล โดย
แบ่งความสามารถออกเป็น 3 ด้าน คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการ
เปล่ียนแปลงตนเอง โดยการจัดการตนเอง (Self-managing) หมายถึง บุคคลรู้เก่ียวกับความ
ชัดเจนในงาน เช่น ผลลัพธ์  แผนงาน ข้อมูลท่ีจ าเป็น ความเช่ือมโยงกับประสบการณ์ในอดีต 
คาดการณ์ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ และสามารถคิดทางเลือกท่ีไปสู่ความส าเร็จได้ ประกอบไปด้วย 1) 
การจัดการความหุนหันพลันแล่น (The Management of Impulsivity) 2) คิดอย่างคล่องแคล่ว 
(Thinking Flexibly) 3) ตัง้ค าถาม (Questioning) 4) ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมในการแก้ปัญหา 
(Applying Past Knowledge) 5) การรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) 6) จินตนาการ นวตักรรม 
การสร้างสรรค์ (Imagining, Innovating and Creating) การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 
หมายถึง การรู้เก่ียวกบัตนเองและงานอยา่งเพียงพอ มีลกัษณะของการก ากบัตนเองด้วยปัญญาใน
การวางแผนว่าจะท าหรือไม่ท างานดงักล่าวน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจในการวางแผนหรือเลือก
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สิ่งท่ีเหมาะสม ประกอบไปด้วย 1) การตระหนกัในความคิดของตนเอง (Awareness of Our Own 
Thinking (Metacognition) 2) ความเพียร (Persisting) 3) การตรวจสอบความชัดเจนและความ
ถกูต้อง (Monitoring Clarity and Accuracy) 4) ฟังผู้ อ่ืนอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening 
to Others With Understanding and Empathy) และการเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-modifying) 
หมายถึง การสะท้อนตนเอง การประเมินตนเอง การวิเคราะห์ตนเอง และการสร้างความหมายท่ี
เกิดขึน้จากประสบการณ์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้งานในอนาคต และมีความ
ท้าทาย ประกอบไปด้วย 1) การคิดและการส่ือสารอย่างชดัเจน (Thinking and Communicating 
with Clarity and Precision) 2) การตอบสนองต่อความสงสัยและความกลัว (Responding with 
Wonderment and Awe) 3) การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Learning)  

ในขณะท่ีงานของเรวดี  ทรงเท่ียง และอน ุ เจริญวงศ์ระยบั (2550) ซึ่งน าแนวคิดของ
คอสต้าและคาลิก (Costa & Kallick, 2004) เป็นแนวคิดในการศกึษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ในเนือ้หาเก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของบคุคล โดยแบง่ความสามารถ
ออกเป็น 3 มิต ิคือ การจดัการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง  

มิติการจัดการตนเอง ประกอบด้วยความสามารถ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
กระตุ้นตนเอง ผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีความรอบคอบ เป็นบุคคลท่ีคิดก่อนท า มี
แนวโน้มท่ีจะสร้างวิสัยทัศน์เก่ียวกับผลลัพธ์ท่ีต้องการ มีการวางแผนกิจกรรม เป้าหมาย หรือ
จดุหมายก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือปฏิบตัิ  2) การคิดยืดหยุ่น ผู้ เรียนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมี
ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงความคิดของตนเองเม่ือได้รับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานองค์
ความรู้และกิจกรรมท่ีตนเองสะสมมาในการสร้างกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหาและสามารถปฎิบตัิได้
อย่างยืดหยุ่น 3) การรู้จักตัง้ค าถาม ผู้ ท่ีมีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลต้องรู้จกัว่า ควรตัง้ค าถาม
อย่างไรท่ีจะเติมเต็มช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีตนเองรู้และสิ่งท่ีตนเองยังไม่ รู้ 4) ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เดิม การอธิบายวิธีการท่ีจะใช้แก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เดิม ซึ่ง
ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นแหล่งข้อมูลในการสนบัสนุนในการอธิบายหรือเป็นวิธีการใน
การแก้ไขใหม่ ๆ โดยดึงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ทันที  5) การรู้จักรวบรวมข้อมูล ผู้ ท่ีมีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะรับรู้ข้อมูลทัง้หมดจากการสัง เกตหรือการกระท าท่ีจะไปสู่การแก้ไข
ปัญหา เป็นผู้ เปิดรับข้อมูลอย่างว่องไว และซึมซับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าคนท่ีขาด
เส้นทางการหาข้อมลู หลีกหนีข้อผิดพลาด และหลงลืมในการกระตุ้นตนเอง  6) การมีจินตนาการ 
สร้างนวตักรรม และสร้างสรรค์ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะพยายามคิดแก้ไขท่ีแตกต่างออกไป 
สร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้จากมมุมองอ่ืน ๆ มีแนวโน้มท่ีจะสร้างโครงการของตนเองในกฎเกณฑ์ท่ี
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แตกตา่ง โดยเร่ิมจากวิสยัทศัน์ มีจินตนาการในสิ่งท่ีตนเองต้องพิจารณา ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
จะเปิดรับวิกฤต เปิดรับความเห็นจากบคุคลอ่ืน เพ่ือใช้ในการตดัสินและข้อมูลย้อนกลบัเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงเทคนิคของตนเอง 

มิติการตรวจสอบตนเอง ประกอบด้วยความสามารถ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
ตระหนกัถึงความคดิของตนเอง เป็นความสามารถตนเองว่ามีเร่ืองอะไรและรู้ว่าตนเองไม่รู้เก่ียวกบั
เร่ืองอะไร รู้ว่าตนเองอยู่ตรงจุดไหน องค์ประกอบส าคญัในการตระหนกัถึงความคิดของตนเอง คือ 
การพัฒนาการวางแผนในการด าเนินการ รักษาแผนท่ีวางไว้ตลอดทุกระยะของการท างาน แล้ว
สะท้อนกลับและประเมินแผนท่ีวางไว้เม่ือท างานเสร็จ 2) การมีความเพียร การไม่ล้มเลิกการ
ท างานง่าย ๆ จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และพฒันาระบบ โครงสร้าง และกลยทุธ์
ในการจดัการกับปัญหา มีการเตรียมหรือสะสมกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหา รวบรวมหลกัฐานท่ีจะ
น าไปสู่การวางกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 3) การติดตามให้ชดัเจนและอย่างละเอียด มีคา่นิยมท่ี
ถกูต้องและมีความละเอียดใช้เวลาในการตรวจสอบผลผลิตของตนเอง ทบทวนกฎท่ีตนเองยึดถือ
อยู่ และตรวจสอบวิสัยทัศน์ท่ีตนเองจะด าเนินตาม และตรวจสอบเกณฑ์ท่ีก าลังใช้เพ่ือยืยยัน
ความส าเร็จของตนเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 4) การฟังผู้ อ่ืนอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ บุคคลท่ีจะ
ประสบความส าเร็จสงูจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการฟังซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสร้างให้บคุคล
เฉลียวฉลาด ทัง้ในด้านแนวคดิ อารมณ์ และเขา่ใจมมุมองท่ีแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 

มิติการเปล่ียนแปลงตนเอง ประกอบด้วยความสามารถ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
การคิดและส่ือสารอย่างถูกต้องชดัเจน การปรับปรุงภาษาของตนเองจะช่วยให้บุคคลสร้างแผนท่ี
ความคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภาษาและความคิดมีความใกล้ชิดกัน 
ภาษาท่ีสบัสนบง่บอกถึงความคดิท่ีสบัสน บคุคลท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะสามารถส่ือสาร
ทัง้ด้านการเขียนและการพดู ให้ความสนใจกบัภาษา การจ ากดัความ มีการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ และ
อปุมาอุปมยัท่ีถกูต้อง 2) มีการแสดงออกท่ีน่าฉงนสนเท่ห์ มีความคลัง่ไคล้กับสิ่งท่ีตนเองก าลงัท า
อยู่ สนุกกับสิ่งท่ีท า สร้างปัญหาเพ่ือท าการแก้ไขด้วยตนเองและต้องการสร้างความฉงนสนเท่ห์
ให้กับผู้ อ่ืน ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเองลักษณะนีท้ัง้ชีวิต 3) มีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา บุคคลท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความยากรู้ยาก
เห็น มีการหาหนทางท่ีดีกว่าอยู่ตลอดเวลา มีความกระหายในการปรับปรุงตนเอง ต้องการเติบโต 
ต้องการเรียนรู้ เปล่ียนแปลง และปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 

ซึง่องค์ประกอบทัง้ 3 มิตนิัน้ไมจ่ าเป็นต้องแสดงออกตามล าดบั ลกัษณะทัง้ 3 อาจจะ
เกิดขึน้พร้อม ๆ กนัก็ได้ ลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบพฤติกรรมและแบบแผนทางปัญญาของผู้ ท่ีมี
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การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะแสดงออกมา ส าหรับแนวคิดของคอสต้าและคาลิก (Costa & 
Kallick, 2004) น าเสนอเนือ้หาในสว่นของความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของบคุคล
เพียงอยา่งเดียว 

แบบท่ี 2 แบบผสมผสานกระบวนการในการเรียนรู้ของบคุคลและคณุลกัษณะภายใน
ของบุคคล ประกอบด้วยแนวคิดของกลูกลิเอลมิโน (Gugliemino, 1977) บรอคเค็ตและเฮมสตรา 
(Brockett and Hiemstra, 1991) สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2543) ส าหรับองค์ประกอบของการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองในมิติท่ีผสมผสานกระบวนการกับคุณลักษณะภายในตวับุคคลหรือลักษณะ
เฉพาะท่ีบคุคลควรมีเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ กลกูลิเอลมิ
โน (Gugliemino, 1977) แบง่คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คือ 1) ผู้ เรียนต้อง
มีอตัมโนทศัน์ของตนเองเก่ียวกบัการเป็นผู้ เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ผู้ เรียนต้องเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ 3) ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ยอมรับและมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 5) รักท่ีจะเรียนรู้ 6) มีความคิดสร้างสรรค์ 7) มีทักษะ
พืน้ฐานเก่ียวกบัการเรียนและการแก้ไขปัญหา 8) มีความคดิเชิงบวกเก่ียวกบัอนาคต  

ในขณะท่ีองค์ประกอบของ บรอคเค็ตและเฮมสตรา (Brockett and Hiemstra, 
1991) สังเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยการน าเสนอในรูปแบบโมเดล PRO 
(Personal responsibility orientation) ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 PRO Model (Personal Responsibility Orientation) 

ท่ีมา: Brockett and Hiemstra. (1991) 
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โมเดล PRO เป็นการสร้างความเข้าใจองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
จากความสัมพันธ์ระหว่างมิติกระบวนการกับมิติคุณลักษณะของบุคคลท่ีถูกบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกันภายใต้องค์ประกอบของบริบททางสังคม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดงันี ้1) ความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล (Personal responsibility) เป็นการท่ีบุคคลรับผิดชอบในความคิด การกระท า การ
เลือกกระท าอย่างสมเหตสุมผล อีกทัง้สามารถควบคมุตนเองให้การกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยยอมรับ
ผลท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของตนเองด้วย 2) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed 
learning) เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นองค์ประกอบภายนอกของผู้ เรียน เช่น แหล่ง
การเรียนรู้ท่ีจ าเป็น หรือการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3) การ
น าตนเองของผู้ เรียน (Learner self-direction) เป็นคณุลกัษณะภายในของผู้ เรียน หรือบุคลิกภาพ
ส่วนตัวของผู้ เรียน  4) การน าตนเองในการเรียนรู้ (Self-directed in learning) เกิดจากทัง้
องค์ประกอบภายในและภายนอกของผู้ เรียนท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึง่สามารถ
ขยายออกไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 5) บริบทบทสงัคม (Social Context) จากภาพพบว่า 
เป็นองค์ประกอบซึง่ล้อมรอบองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ อยู ่แสดงให้เห็นวา่สภาพแวดล้อมทางสงัคมมี
ผลต่อการแสดงออกถึงในการน าตนเองของผู้ เรียน โดยเฉพาะการจัดการสอนท่ีจะก่อให้เกิด
ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนซึ่งผู้สอนจะต้องเป็นจัดกระบวนการดงักล่าวให้
เกิดขึน้ 

ในขณะท่ีนักวิชาการไทยสุวฒัน์  วัฒนวงศ์ (2543) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองออกเป็น 11 องค์ประกอบ ซึ่งผสมสานระหว่างกระบวนการในการเรียนรู้
และคณุลกัษณะประกอบด้วย 1) ความรักและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม ่2) ความสามารถในการ
เลือกทกัษะเพ่ือการเรียนรู้ 3) การแสวงหาค าตอบเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) ความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้และมีขัน้ตอนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 5) การมีวินัยในตนเองและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 6) การทุม่เทเพ่ือการเรียนรู้ด้วยความพยายามอย่างเหมาะสม 7) การจดัสภาพแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน รู้ 8) ความสามารถริเร่ิมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 9) 
ความสามารถตัง้ค าถามเพ่ือการน าไปสู่ความรู้ท่ีต้องการ 10) การประเมินผลตนเองได้อย่าง
ถกูต้องยตุธิรรม 11) ความอดทนในการเสาะแสวงหาความรู้ 

 
2.4 การวัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากการค้นคว้างานวิจัยใน
ตา่งประเทศ โนลส์ (Knowles, 1975) สร้างแบบวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้  การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้  การเลือกและประยุกต์ใช้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม  และ
การประเมินผลการเรียนรู้  

กกูลิเอลมิโน (Gugliemino, 1978)การวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
เป็นความหมายท่ีนิยมใช้กนัมากและเป็นแนวคิดท่ีสามารถวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ โดย
ศึกษาลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พร้อมทัง้สร้างแบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ( Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) สอบถามถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในลกัษณะของ
แบบวัดแบบรายงานตนเอง (Self-report) ด้วยมาตรประเมินค่า เป็นแบบวัดระดับท่ีบุคคลรับรู้
ตนเองว่า มีทกัษะและทศันคติเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยมี 8 องค์ประกอบ จ านวน 
58 ข้อ โดยมีองค์ประกอบ คือ 1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  2) มโนทัศน์ของตนเองว่าเป็น
ผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  3) ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้  4) ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้
ของตนเอง  5) ความรักในการเรียน  6) ความคิดสร้างสรรค์  7) การมุ่งอนาคต  8) ความสามารถ
ในการใช้ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะการแก้ปัญหา ในระยะตอ่มาแบบวดัความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ถูกน ามาศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ
พยาบาล โดยเป็นลักษณะของการส ารวจความพร้อมของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ , 2556, เมษายน-มิถุยายน) 
(บศุรินทร์  ผดัวงั & สภุาภรณ์ อดุมลกัษณ์, 2554,  กรกฎาคม-ธนัวาคม) 

แบบวดัคณุลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีสร้างโดยนกัวิจยัไทย ได้แก่ แบบ
วดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของสวุฒัน์  วฒันวงศ์ (2546) ศึกษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของผู้ เรียนการศึกษาต่อเน่ืองสายอาชีพ ผู้ วิจยัท าการศึกษาองค์ประกอบและพฒันาแบบวดัการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองในบริบทของคนไทย โดยจ าแนกออกมา 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
รักและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ 2) ความสามารถในการเลือกทักษะเพ่ือการเรียนรู้ 3) การ
แสวงหาค าตอบเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีขัน้ตอนเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมาย 5) การมีวินัยในตนเองและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 6) การทุ่มเทเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยความพยายามอย่างเหมาะสม 7) การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 8) ความสามารถริเร่ิมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 9) ความสามารถตัง้ค าถามเพ่ือการน าไปสู่
ความรู้ท่ีต้องการ 10) การประเมินผลตนเองได้อย่างถูกต้องยุติธรรม 11) ความอดทนในการเสาะ
แสวงหาความรู้ แบบวดัอตัราสว่นประเมินคา่ 5 อนัดบั จ านวน 39 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ .83 
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แบบวัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของเรวดี  ทรงเท่ียง และอนุ  เจริญวงศ์ระยับ 
(2550) ศกึษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดย
อาศัยแนวคิดจาก คอสต้า และ กาลิค (Costa & Kallick, 2004) จ าแนกการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 3 มิติ คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง แบบวดัมี
ลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่
จริงเลย เป็นคะแนน 6 คะแนนถึง 1 คะแนนตามล าดบั ส่วนข้อความทางลบจะให้คะแนนกลบักัน
จาก 1 คะแนนถึง 6 คะแนน ผู้ ท่ีได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกว่าผู้
ท่ีมีคะแนนต ่ากว่า โดยแบบวดัมีจ านวน 32 ข้อ แบ่งเป็นการจดัการตนเอง 12 ข้อ การตรวจสอบ
ตนเอง 10 ข้อ และการเปล่ียนแปลงตนเองจ านวน 10 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.7602  
0.7046  และ 0.7632 ตามล าดบั การศึกษาความเท่ียงตรงเชิงท านาย พบว่า โมเดลความสมัพนัธ์
แบบมีอิทธิพลย้อนกลบั โดยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสามารถท านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้สงู
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้สูงเช่นเดียวกัน และ
งานวิจยัของฉัฐวีร์  สิทธ์ิศิรอรรถ (2552) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจัยจิตลักษณ์  ได้แก่ ลักษณะการมุ่ง
อนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การเห็นคุณค่าในตวัเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ความเช่ืออ านาจ
ภายในตน และความมีวินยัในตนเอง และปัจจยัสภาพแวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ การสง่เสริมการ
เรียนรู้ของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว และความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง ส่งผลทางตรงต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.71 และ 0.11 
ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ได้แก่ บรรยากาศในการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างนิสิต
กับเพ่ือน สมัพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัส่งผลทางอ้อมตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั 0.56  ปัจจยัเชิงเหตุ
ทัง้ 3 ตัว ได้แก่ จิตลักษณ์ สภาพแวดล้อมในครอบครัว และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ร้อยละ 64 และการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.52 ปัจจัยเชิงเหตทุัง้หมดในโมเดล คือ จิตลักษณ์ สภาพแวดล้อมในครอบครัว 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สามารถร่วมอธิบายความ
แปรปรวนของการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 60 

สุจินดา  ประเสริฐ (2554) ศึกษาผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
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นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ผู้วิจยัได้ใช้แบบวดัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 3 ฉบบั คือ 1) วดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้  มโนทศัน์ของตนเองวา่เป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ความริเร่ิมและมีอิสระ
ในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ความรักในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ 
การมุง่อนาคต และความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะการแก้ไขปัญหา มาตรา
ประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 73 ข้อ 2) วดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มี 5 ด้าน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบุแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลือกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และการประเมินผล
การเรียนรู้ มาตราประเมินค่า 6 ระดบั จ านวน 43 ข้อ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การจัดการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง 
มาตราประเมินคา่ 6 ระดบั จ านวน 46 ข้อ 

เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการภายในตวับุคคล การวัดจึง
ควรมีทัง้การวดัจากกระบวนการภายในและพฤติกรรมภายนอกท่ีเกิดขึน้กบับคุคล ทิศนา แขมมณี 
(2557: 126) ได้กล่าวตวับ่งชีก้ารเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คือ 1) ผู้ เรียนมีการวางแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  2) ผู้ เรียนมีการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง (Learning Needs)  3) 
ผู้ เรียนมีการตัง้เป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Goals)  4) ผู้ เรียนมีการเลือกวิธีเรียน
ด้วยตนเอง (Learning Strategies)  5) ผู้ เรียนมีการแสวงหาแหล่งความรู้ (Learning Resources) 
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  6) ผู้ เรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Learning Evaluation)  7) ผู้สอนมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่
ผู้ เรียนในขัน้ตอนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  8) ผู้สอนมีการวดัและประเมินผล
โดยใช้ผลการประเมินของตนเองและของผู้ เรียนประกอบกนั 

จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นจึงน ามาสู่การสร้างแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยผู้ วิจัยใช้แบบวัดท่ี
ดัดแปลงมาจากแบบวัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของสุจินดา ประเสริฐ (2554) เน่ืองจาก
ครบถ้วนครบคลมุทัง้ 3 มิต ิของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีผู้วิจยัต้องการจะวดั 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 16 เร่ือง 

โดยผู้ วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในลกัษณะของท่ีเป็น
ตวัแปรตาม แบ่งตามลกัษณะของงานวิจยั 3 ประเภท คือ งานเชิงส ารวจหรือการพัฒนาแบบวดั
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง งานวิจยัเชิงทดลอง และการหาปัจจยั 

กลุ่มแรก เป็นลกัษณะงานวิจยัเชิงส ารวจหรือการพฒันาแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง โดยแบบวดัท่ีถูกพฒันาขึน้ใช้ฐานแนวคิดของโนสส์ (Knowles, 1975) และกกูลิเอลมิโน 
(Gugliemino, 1977) เช่นงานของ สุวฒัน์  วฒันวงศ์ และอมรรักษ์  สวนชูผล (2557) ศึกษาการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สวุฒัน์  วฒันวงศ์ (2556) ศกึษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย์ และ 
เรวดี  ทรงเท่ียง และอน ุ เจริญวงศ์ระยบั (2550) ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนการศกึษาของสิริรัตน์  สมัพนัธ์ยทุธ (2540) ลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
โดยใช้แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกูกลิเอลมิโน (1977) ผลการวิจัย 
พบว่า ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาอยู่ในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไป
น้อย คือ การเปิดรับโอกาสท่ีจะเรียน มีความรับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเอง มีความรักท่ีจะเรียน 
และมองอนาคตในแง่ดี รวมถึงการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เช่นงานของ 
พิศดี  มินศิริ (2547) ศึกษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนกัศกึษาพยาบาล และ พสนนัท์  นิรมิตรไชยนนท์ (2549) ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจัย
ลกัษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจภายใน  การรับรู้ความสามารถของตน ความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง และเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ด้าน
ครอบครัว และด้านมหาวิทยาลยั มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิต
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

กลุ่มท่ี 2 คือ ลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสามารถท าได้จากการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านส่ือด้วยตนเอง 
โดยส่ือดงักล่าวประกอบด้วยส่ือประสม และเว็ปไซค์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่นงานวิจยัของ ธีระ
ชน  พลโยธา (2548) ได้ศึกษาการสอนโดยใช้ส่ือประสมในวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้น เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการ
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เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนกัศกึษาท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้น ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ส่ือ
ประสม กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเป็นนิสิตท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาเบือ้งต้น จ านวน 152 คน นกัวิจยัพบ
ผลว่า คณุลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวม ก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้ส่ือประสม
ไมแ่ตกตา่งกนั สว่นงานวิจยัของ วิภาวรรณ  สขุสถิตย์ (2550) ผู้วิจยัได้ศกึษาการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองส าหรับนกัศกึษาผู้ ใหญ่ โดยการเรียนการสอนผ่านเว็บ ทดลองกบันกัศกึษาวิทยาลยัสารพดั
ช่างส่ีพระยา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 คน พบว่า ผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและ
คณุลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานของอนิรุทธ์  สติมั่น 
(2550) รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ี
มีตอ่การเรียนรู้แบบน าตนเองและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยการ
สร้างเว็บไซค์กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชัน้ปีท่ี  1 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 84 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานในห้องเรียนปกติ ผลการวิจยัพบว่า การเรียนด้วยการน าตนเองของนกัศกึษาท่ี
ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน โรเบิร์ตสัน 
(Robertson, 2011) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผ่านเคร่ืองมือการ
สร้างบล็อค (Blog) เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 113 คน เขียนสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองเหมือนกับการเขียนไดอาร่ีแต่ให้บนัทึกลงในบล็อคซึ่งเป็นรูปแบบของเว็ปไซค์ประเภท
หนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า การได้เขียนบนัทึกลงในบล็อคท าให้เกิดการพัฒนาด้านการรู้คิด สังคม 
และการน าตนเอง ท าให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยตนเองไมต้่องอาศยัการโค้ชหรือทกัษะขัน้
สงู และงานวิจยัของ Pao-Nan Chou, 2009 ศึกษาการน าผงัความคิดแบบมีภาพประกอบซึ่งเป็น
วิธีการในเทคนิคการให้ความช่วยเหลือแบบนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
พบว่า ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ซึ่งวัดได้จากการแยะแยะค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียนรู้ และ
สามารถจ าค าศพัท์ได้ดีขึน้ 

นอกจากนีย้งัมีการพฒันาแรงจงูใจและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
เพ่ือพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เช่น ผลการวิจยัของสุจินดา  ประเสริฐ (2554) 
การพฒันาแรงจงูใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กลุ่ม
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ตวัอย่างคือ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 จ านวน 86 คน 
นกัวิจยัพบผลว่า นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แรงจงูใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองสงูกวา่นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้ฝึกอบอรม ทัง้การวดัผลหลงัการทดลองทนัที และวดัภายหลังการ
ทดลอง 3 สปัดาห์ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงสรุปได้ว่า การศึกษาการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองในลกัษณะของตวัแปรตาม ลักษณะงานวิจยัเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองนัน้สามารถน ามา
พฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้เกิดขึน้ได้โดยเฉพาะในบริบทของสถานศกึษา และสามารถ
น าไปพฒันาได้ในระบบการศกึษาทางไกลอนัเป็นคณุลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ ซึ่งในช่วงท่ีมี
การพฒันาเทคโนโลยีอย่างตอ่เน่ือง จากยคุท่ีสามารถเรียนผ่านเว็บ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัจจบุนั
ยงัสามารถเรียนรู้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิกต์ได้อีกด้วย ดงันัน้จะเห็นได้วา่ในตา่งประเทศมีการน าเทคนิค
การให้ความชว่ยเหลือแบบนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่วน
ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาด้วยเทคนิคนีโ้ดยตรง ผู้ วิจัยจึงคิดน าเทคนิคการให้ความ
ช่วยเหลือแบบนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้มาพฒันาหรือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาใช้ใน
บริบทของสังคมไทยและใช้ในระบบการศึกษาทางไกลซึ่งผู้ เรียนควรจะมีการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

 

ส่วนที่ 3 ทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสังคม (Social Constructivism) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสงัคมอยู่ภายใต้องค์ความรู้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญานิยม (Cognitive Theory) โดย
การอธิบายลกัษณะส่วนบคุคล ให้ความสนใจเก่ียวกบัความรู้ ความเช่ือ ความคิดเก่ียวกับตนเอง 
และสังคม ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ทฤษฎีการ
ส ร้างความ รู้ เชิ ง ปัญญ าขอ งเพี ย เจ ต์  (Piaget’s Theory of Cognitive Development) เน้ น
พฒันาการทางสติปัญญาเป็นไปตามวยัและล าดบัขัน้ และทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสงัคมของไว
ก็อตสกี ้(Vygotsky’s Theory of Cognitive Development) มีแนวคิดส าคัญว่า กระบวนการทาง
ปัญญาเกิดขึน้จากกิจกรรมหรือบริบททางสังคม การปฎิสัมพันธ์กับสังคมและสภาพแวดล้อม 
ดงันัน้ในงานวิจยัชิน้นีมุ้ง่ไปท่ีการศกึษาแนวคดิของไวก็อตสกีเ้ป็นหลกั โดยเน้นการเปิดโอกาสและ
การมีสว่นร่วมของผู้สอนในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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ทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky’s Theory of Cognitive 
Development) มีแนวคิดส าคัญว่า กระบวนการทางปัญญาเกิดขึน้จากกิจกรรมหรือบริบททาง
สังคม การปฎิสัมพันธ์กับสังคมและสภาพแวดล้อม ดังนัน้ครูผู้ สอนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจึงมี
บทบาทส าคญัในการให้ความชว่ยเหลือการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Ormrod. 2012: 314-318) 

หลักการส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้ของไวก็อตสกี ้(Vygotsky) สรุปได้ว่า บทบาท
ของสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือท่ีเรียกว่า ทฤษฎีการปฎิ
สัมพันธ์ทางสังคม (Social Constructivism) (Tuckman, 2007) ดังนัน้พัฒนาการทางปัญญา
จ าเป็นต้องเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการคิดและภาษา โดยภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการ
คิด ระยะของการพฒันาทางด้านภาษาตัง้แต่แรกเกิด จนกระทั่งถึง 7 ขวบ เด็กจะสามารถเร่ิมใช้
ภาษาในการคดิวิเคราะห์และสงัเคราะห์ในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ 

แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองสมยัใหม่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ของจดัการเรียนรู้ของไวก็อตสกี ้(Vygotsky) ซึ่งสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดย
มีหลกัการส าคญั 4 ประการ (วีรพล แสงปัญญา, 2561) คือ 

ประการแรก ธรรมชาติทางสังคมของการเรียนรู้  ผู้ เรียนมีการเรียนรู้โดยการมีปฎิ
สัมพันธ์ร่วมกันกับผู้ ใหญ่และเพ่ือนท่ีมีความสามารถมากกว่า โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนทาง
กระบวนการคิด ผู้ เรียนสามารถได้ยินเสียงในใจของกนัและกนัเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาซึง่กนัและกนั
โดยเฉพาะคนท่ีประสบสบความส าเร็จวา่ แก้ปัญหากนัอยา่งไร 

ประการท่ีสอง พืน้ท่ีรอยตอ่ของพฒันาการ (Zone of Proximal Development: ZPD) 
ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือมโนทศัน์นัน้อยู่ใน ZPD ของเขา เม่ือผู้ เรียนไมส่ามารถท างานได้ด้วยตนเอง 
แตเ่ขาสามารถท าได้เม่ือได้รับความชว่ยเหลือของเพ่ือนหรือผู้ใหญ่ 

ประการท่ีสาม การฝึกฝนทางปัญญาเกิดขึน้จากการฝึกฝน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ส่งผ่าน
กิจกรรมตา่งๆ โดยการให้งานท่ีซบัซ้อนและท้าทาย อีกทัง้ให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือให้สามารถ
ผา่นพ้นไปได้ 

ประการท่ีส่ี การช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างเพียงพอ เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ เรียนได้รับงาน
ท่ีซบัซ้อน ยาก และงานท่ีเป็นจริง การให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเกิด
ความรู้ในงานนัน้มิใชก่ารให้ความรู้เล็กน้อยและคาดหวงัวา่จะสามารถสร้างเป็นความรู้ท่ีซบัซ้อนได้ 
ดงันัน้จงึเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง หรือในการท างานก็เป็นงานท่ีลงมือท าจริง 
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ส่วนท่ี 4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
การจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการทดลองในสภาพ

การจดัการเรียนการสอนจริงในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม จงึประกอบด้วยแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ 2 หวัข้อ ได้แก่ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ และการจดัแผนการสอน 

4.1 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้หรือขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 

ขัน้ตอน (Smith & Ragan, 2005) (Gagne, Wager, Golas, & Keller, 2005) (นวลจิตต์ เชาวกีรติ
พ งศ์ , 2560 , มกราคม  – เมษ ายน ) คื อ  ขั น้ น า  ( introduction) ขั น้ สอน  (body) ขั น้ ส รุป 
(conclusion) ซึง่รวมขัน้การประเมินผล (assessment) มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า มีจดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ เรียน ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจและกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ท่ีก าลงั
จะเกิดขึน้ ความรู้เดิมซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน ากลบัมาสู่ความจ าท างานเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้เร่ืองใหม ่ในขัน้นีป้ระกอบด้วย 

1) การสร้างความสนใจ ท าได้โดยการตัง้ค าถามท่ีดึงความอยากรู้อยากเห็น
ของผู้ เรียนในเร่ืองท่ีผู้ เรียนสนใจหรือเร่ืองท่ีเป็นประสบการณ์ใกล้ตวั ผู้สอนอาจใช้การสาธิต การ
น าเสนอภาพเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีจะเรียนเป็นการดงึความสนใจของผู้ เรียน 

2) การบอกจุดประสงค์แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการ
กระท าอย่างใดท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของตนหรือเป็นสิ่งท่ีผู้สอนคาดหวงั เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถตัง้
จดุมุง่หมายอยา่งชดัเจนในการเรียนรู้ในครัง้นัน้ ๆ 

3) การกระตุ้ นให้ผู้ เรียนระลึกถึงการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งท่ีผู้ เรียนรู้มาก่อน เพ่ือใ ห้การเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบ
ความส าเร็จได้ง่ายขึน้ ซึ่งท าได้โดยการพูดคุย สนทนา การใช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดการทบทวน
ประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ
เรียนรู้สิ่งใหมน่ าออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสารสนเทศใหมท่ี่ได้รับ ประกอบด้วย 

1) การน าเสนอความรู้และส่ือการเรียนรู้ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การ
สาธิต การน าเสนอตวัอย่าง การบอกเล่าโดยตรง การให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบ ในการน าเสนอความรู้
อาจใช้วิธีอปุนยัหรือวิธีนิรนยั ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นรูปธรรมควรใช้วิธีอปุนยั โดย
ให้ผู้ เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายแล้วสรุปความหมายของสิ่งนัน้ด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นเร่ือง
นามธรรมควรใช้วิธีนิรนยั และอาจน าเสนอด้วยภาพหรือแผนภมูิ 
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2) การน าเสนอและชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ถ้าเป็นเร่ืองใหม่ท่ี
ผู้ เรียนไม่เคยรู้มาก่อนก็จ าเป็นต้องบอกโดยตรง ถ้าเป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยหลัก
เหตุผล ผู้สอนก็อาจน าเสนอความรู้โดยวิธีให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ นอกจากนีผู้้ สอนควรค านึงถึง
ความแตกตา่งของผู้ เรียน 

3) การให้ผู้ เรียนปฏิบตัิและฝึกฝนจากแบบฝึกหดัหรือตวัอย่างต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สรุปความรู้ และทบทวนว่าได้รับความรู้เพิ่มขึน้
จากเดิมหรือไมอ่ย่างไร จะน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างไร การสอนในขัน้
นีป้ระกอบด้วย 

1) การรวบรวมและสงัเคราะห์สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีท่ีจะช่วยในการสรุป
ความรู้ท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ การใช้ผังกราฟิก คือ แบบของการส่ือสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลหรือ
ความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความเข้าใจง่าย กะทดัรัด ชดัเจน ผงักราฟิกได้มา
จากการน าข้อมลูดบิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาท าการจดักระท าข้อมลูโดยอาศยัทกัษะการคิด เชน่ การ
สงัเกต เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจดัประเภท การเรียงล าดบั การใช้ตวัเลข การวิเคราะห์ การ
สร้างแบบแผน เป็นต้น ในปัจจบุนัการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้นิยมใช้การน าเสนอในรูปแบบของแผนผงั
ความคดิ 

2) การส่งเสริมให้ผู้ เรียนจดจ าความรู้และถ่ายโอนความรู้ โดยให้ผู้ เรียนน า
ความรู้ไปใช้กบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งไปจากแบบฝึกหดั 

โดยในขัน้สรุปสามารถรวมการประเมินผล เพ่ือให้ผู้ สอนรู้ว่าผู้ เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไว้หรือไม่ และเป็นข้อมลูในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือด าเนินการสอนเสริม
หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการสอนของผู้สอนได้อีกตอ่ไป 

4.2 การจัดแผนการสอน 
การจดัแผนการสอน (Instructional Planning) เป็นการก าหนดหรือออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนไว้ล่วงหน้าว่า ผู้ สอนจะสอนเพ่ืออะไร (จุดมุ่งหมายการเรียนรู้) สอนอะไร (เนือ้หา
ความรู้) สอนอย่างไร (วิธีการสอน เทคนิคการสอน และส่ือการสอน) การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างไร (วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้) การจดัแผนการสอน มี 2 ระดบั (เรณุมาศ 
มาอุน่, 2559) คือ  

1) การวางแผนการสอนระยะยาวในระดับรายภาคการศึกษา เป็นการก าหนดอย่าง
กว้างๆ ว่าจะสอนอะไรบ้าง (เนือ้หาสาระในช่วง / ภาคการศึกษา ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน
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รายละเอียดวิชา(Course Description) โดยก าหนดว่า หัวเร่ือง (Outline) แต่ละหัวเร่ืองนัน้จะใช้
เวลาสอนเท่าใด สอนโดยวิธีใด ใช้ส่ือประกอบอะไรบ้าง พร้อมทัง้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ไว้ด้วย  

2) แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) เป็นแผนการสอนระยะสัน้เฉพาะคาบเรียนแต่
ละครัง้ เป็นแผนการสอนท่ีก าหนดองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ทุกองค์ประกอบ
อยา่งละเอียด ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์เนือ้หาอาจท าได้โดย การเขียนแผนภาพ แสดงหวัข้อใหญ่ หวัข้อ
ย่อย ความสมัพันธ์ ความครอบคลุมและความเพียงพอ จากนัน้ผู้ สอนสามารถมองไปถึงวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสมกับเนือ้หาแต่ละประเภทโดยพิจารณาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการสอนและ
เทคนิคการสอน เลือกมาใช้ให้เหมาะกบัเนือ้หา เวลา และผู้ เรียน (ชนาธิป  พรกลุ, 2557) 

ส่วนที่ 5 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้

ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 
5.1 แนวคิดพืน้ฐานของเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructivism) ของไวก๊อตสกี ้(Vygotsky, 1978) เป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียท่ีศึกษา
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ผลงานของเขาเป็นการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในสาขาจิตวิ ทยา
การศึกษาเป็นหลกั โดยมีจุดเน้นท่ีทฤษฎีวฒันธรรมและสังคม กล่าวได้ว่า วฒันธรรมและสงัคม
เป็นสว่นส าคญัท่ีจะสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
เชาวน์ปัญญา เช่ือว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เกิด นอกจากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติแล้ว ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสงัคม คือ วฒันธรรมท่ีสงัคมสร้างขึน้ สถาบนัทางสังคมจึงมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล ในวัยเด็กเรียนรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ และ
พฒันาการทางภาษาเป็นเคร่ืองมือของการคิดและเชาว์ปัญญาขัน้สงู (สุรางค์  โค้วตระกลู, 2550) 
(ทิศนา  แขมมณี, 2551) 

โดยองค์ความรู้ท่ีส าคัญมี 2 แนวคิด คือ พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ(Zone of Proximal 
Development) และหลกัการของเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) 

1. พืน้ท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) ไวก็อตสกี ้อธิบายว่า 
การจัดการเรียน รู้ต้องค านึงถึ งพัฒนา 2 ระดับ  คือ ระดับพัฒนาการท่ี เป็นจริง (Actual 
Development Level) และระดบัพฒันาการท่ีสามารถเป็นไปได้ (Potential Development Level) 
ระยะห่างระหว่างระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริงและระดบัพฒันาการท่ีสามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า 
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พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งไวก็อตสกีเ้ปรียบเทียบการเรียนรู้
กบัพฒันาการไว้ดงันี ้(Wink & Putney, 2002) 

การเรียน รู้ในอดีต (Past Learning): ระดับพัฒ นาการท่ี เป็นจ ริง (Actual 
Development Level) หมายถึง พัฒนาการท่ีแสดงให้เห็นได้โดยการท างานหรือแก้ปัญหาด้วย
ตนเองเพียงคนเดียว 

การเรียนรู้ในปัจจุบัน (Present Learning): พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of 
Proximal Development) หมายถึ ง  ความสัมพัน ธ์ของพัฒ นาการและการเรียน รู้ อาศัย
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองกบัการช่วยเหลือของผู้ อ่ืน 

การเรียนรู้ในอนาคต (Future Learning): ระดบัพัฒนาการท่ีสามารถเป็นไปได้ 
(Potential Development Level) หมายถึง ระดับพัฒนาการท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นไปได้หรือ
เกิดขึน้ได้ 

พืน้ท่ีรอยต่อพฒันาการเป็นการท าหน้าท่ีหรือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีในปัจจุบนั
บคุคลยงัไม่มีความสามารถจะท าได้ แตอ่ยู่ในกระบวนการท่ีจะท าให้บคุคลมีความพร้อม สามารถ
ท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการท่ียงัอยู่ในระหว่างการเร่ิมต้น (Embryonic 
State) ไวก็อตสกีเ้ปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะของดอกตูม (Buds) หรือ ดอกไม้ (Flowers) ของ
พฒันาการมากกวา่ท่ีจะเป็นผล (Fruits) ของพฒันาการ (Vygotsky, 1978) 

พืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ คือ บริเวณท่ีผู้ เรียนก าลงัจะเข้าใจในบางสิ่งบางอยา่ง แตก่าร
แก้ปัญหาท่ีเกินกว่าระดบัพฒันาการทางสติปัญญาของเขาท่ีจะท าได้ หากผู้ เรียนได้รับค าแนะน า 
กระตุ้น หรือชกัจงูจากผู้ ท่ีมีสตปัิญญาท่ีดีกว่า หรือผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญมากกวา่ อาจจะเป็นครู พ่อ
แม่ หรือ เพ่ือน จะท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ ผู้ เรียนแต่ละคนมีพืน้ท่ีรอยต่อของพัฒนาการท่ี
แตกต่างกนั ส าหรับบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้เพียง
เล็กน้อย ขณะท่ีบางคนสามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดดตอ่ไปด้วยความช่วยเหลือท่ีน้อยมาก และ
อาจจะเป็นไปได้ว่า ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการความชว่ยเหลือมากกวา่คนอ่ืน ๆ ซึง่ความช่วยเหลือ
อาจแตกต่างกันในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับเร่ืองท่ีต้องการท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  ดังนัน้พืน้ท่ี
รอยต่อของพัฒนาการจึงไม่มีความคงท่ี ไม่มีความแน่นอน สามารถแปรเปล่ียนได้ ซึ่งการ
แปรเปล่ียนนัน้ได้ท าให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึน้ 

กระบวนการเรียนรู้ในพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการโดยอาศยัความรู้ในเร่ืองพืน้ท่ีรอยต่อ
พฒันาการแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการและการเรียนรู้มีลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน การ
เรียนรู้น าไปสู่พฒันาการ และในขณะเดียวกันพฒันาการท่ีเหมาะสมก็จะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดีขึน้  
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Wink and Putney (2002, pp. 91-94) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากมโนทัศน์ 2 ประเภท คือ  มโน
ทัศน์โดยธรรมชาติ (Spontaneous or Everyday Concepts) และมโนทัศน์โดยระบบ (Scientific 
or Schooled Concepts)  

1) มโนทศัน์โดยธรรมชาติ (Spontaneous or Everyday Concepts) เกิดจากการ
สังเกตหรือจากการรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลสร้างขึน้มาจาก
เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัทัว่ ๆ ไป และถกูน าออกมาใช้ในลกัษณะท่ีบคุคลไมรู้่ตวัเอง 

2) มโนทัศน์โดยระบบ (Scientific or Schooled Concepts) เป็นมโนทัศน์ท่ีถูก
สร้างขึน้มาในลกัษณะท่ีเป็นระบบมากขึน้ มีความเป็นนามธรรมและถกูน ามาใช้อย่างมีแบบแผน
และมีจุดมุ่งหมาย ดงันัน้มโนทัศน์โดยระบบจึงเปรียบได้กับมโนทัศน์ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ใน
ระบบโรงเรียนนัน่เอง 

กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึน้จากการพฒันามโนทศัน์โดยธรรมชาติไปสู่มโนทศัน์โดย
ระบบ ซึ่งต้องอาศัยส่ือกลางเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือ (ธีระชน  พลโยธา , 2550, pp. 9-12) 
ประกอบด้วย 

1) ภาษา (Language) ความคิดกบัภาษามีความสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากความคิด
จะถกูแสดงออกมาผา่นทางภาษา เม่ือมีพฒันาการทางอายเุพิ่มมากขึน้ภาษาท่ีแสดงออกมาก็จะมี
ความเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ สืบเน่ืองจากการใช้ความคิดท่ีมากขึน้ การน ามาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการเรียนรู้ ไวก็อตสกีอ้ธิบายว่า การท่ีผู้ เรียนพูดพร้อม ๆ กับการท ากิจกรรม เร่ิมต้นจาก
การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน กลายเป็นการส่ือสารกบัความคิดของตนเองโดยการพูดกบัตนเอง จากนัน้เม่ือ
สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจได้มากขึน้ เสียงท่ีเปล่งออกมาจากการพูดกบัตนเองจึงคอ่ย ๆ 
เงียบไปกลายเป็นการส่ือสารในกระบวนการคิดของตนเท่านัน้ เรียกว่า การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในตน (Internalization) (Vygotsky, 1978, pp. 56-67) 

2) ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) จะช่วยให้ผู้ เรียนได้สร้างความรู้
และสามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ทัง้กับพ่อแม่ ครู และคนอ่ืน ๆ โดยบริบททาง
สังคมมักจะเอิอ้ให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยเหลือในพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ
ระหว่างผู้ เช่ียวชาญกับผู้ เร่ิมฝึกหดั เม่ือผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถมากกว่าได้ช่วยเหลือผู้ ริเร่ิม
ฝึกหดั นอกจากนัน้ยงัครอบคลมุความกว้างและลึกซึง้ โดยเช่ือว่า มิใชเ่ฉพาะเดก็ต้องการให้ผู้ใหญ่
ช่วยเหลือเท่านัน้ เด็กสามารถเร่ิมกิจกรรมในพืน้ท่ีรอบต่อพัฒนาการระดับสูงขึน้จากการมีปฎิ
สมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพ่ือนระดบัเดียวกนั หรือระดบัท่ีตา่งกนั รวมไปจนถึงเพ่ือนในจินตนาการ  
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3) วฒันธรรม (Culture) ในแตล่ะวฒันธรรมจะถ่ายทอดลกัษณะเฉพาะของความ
เช่ือและค่านิยมในวัฒนธรรมนัน้ไปสู่เด็ก ท าให้เขารู้ว่า เขาคิดอะไร และควรคิดอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  

4) การเลียนแบบ (Imitation) การเลียนแบบมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และ
พฒันาการ นอกจากการเลียนแบบในเชิงพฤติกรรมแล้ว ยงัน าไปสู่การสร้างความเข้าใจในตนเอง
ให้เกิดขึน้อีกด้วย 

5) การชีแ้นะหรือการช่วยเหลือ (Guidance or Assistance) เป็นความร่วมมือ
ทางสังคมท่ีสนับสนุนให้พัฒนาการทางความรู้ ความเข้าใจเกิดความเจริญงอกงาม เน้นการท่ี
บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญกว่ามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในสถานการณื ท่ีก่อนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้การดูแลเอาใจใส่และปรับปรุงผู้ ท่ีนิเร่ิมฝึกหัด การจัดเตรียมสิ่งท่ีจะ
ช่วยเหลือสนบัสนนุเพ่ือใหผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ถกูน าไปเปรียบเทียบกับ
การนั่งร้าน (Scaffold) ซึ่งในบริบทของการเรียนรู้ หมายถึง การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ ฐานการ
ชว่ยเหลือนัน่เอง 

 2. เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) ความหมายของเทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ Scaffolding มีรากศัพท์มาจากค าว่า “Scaffold” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราช
บณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง นัง่ร้าน ซึ่งก็คือโครงร่างท่ีท าด้วยไม้หรือโลหะ ส าหรับนัง่หรือปีน
ป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูง ๆ หรือเป็นท่ีส าหรับช่วยรองรับผู้ปฎิบตัิงานในการก่อสร้างให้ส าเร็จ เม่ือ
การก่อสร้างส าเร็จแล้วจะมีการรือ้นั่งร้านนัน้ออกไป  ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับกลยุทธ์ฐานการ
ช่วยเหลือท่ีเป็นการช่วยเสริมต่อความสามารถทางการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน และเม่ือผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึน้ ผู้สอนจึงค่อย ๆ ถอนความช่วยเหลือออกมาให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มากขึน้  

การใช้ศัพท์บัญญัติภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกับค าว่า Scaffolding เช่น ฐานการ
ชว่ยเหลือ ฐานการเรียนรู้ นัง่ร้านการเรียนรู้ การช่วยเสริมตอ่ความรู้ กลยทุธ์ฐานการชว่ยเหลือ การ
ชว่ยเหลือแบบประคบัประคอง หรือ การช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน เป็นต้น หรือในบางครัง้ก็
เรียกทบัศพัท์ในภาษาองักฤษไป แตใ่นงานวิจยัฉบบันี ้ขอใช้ค าวา่ “เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้”  

เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน
ให้สามารถท างานได้ส าเร็จ โดยผู้ เรียนจะไม่สามารถท างานได้ส าเร็จหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
นั่งร้านเสริมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างชั่วคราวท่ีออกแบบส าหรับผู้ เรียนเฉพาะกลุ่ม เน้นบทบาท
เชิงปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
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ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหานัน้ได้ด้วยตนเอง (Wood et al., 1976, p. 90) (Vygotsky, 1978) 
(Schunk, Pintrich, & Meece, 2008, p. 138) กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จะต้องค่อย 
ๆ ถกูถอดความชว่ยเหลือออกไปเม่ือผู้ เรียนเร่ิมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จนกระทัง่เรียนรู้ได้โดย
ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกอีกเหมือนดั่งเช่นการถอนนั่งร้านออกเม่ือสร้างตึก
เรียบร้อยแล้ว  

หลักการส าคัญของการช่วยเหลือ คือ ผู้ สอนต้องประเมินความรู้ ทักษะ และความ
ต้องการของผู้ เรียนเพ่ือเตรียมหรือเลือกกิจกรรมการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ เรียน  จดัเตรียมสิ่งท่ีเอือ้อ านวยในการให้ความช่วยเหลือ ขณะท่ีผู้ เรียนก าลงัเรียนรู้เร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งหรือก าลังเรียนรู้การแก้ปัญหา (ผู้ เรียนก าลงัอยู่ในพืน้ท่ีรอยต่อพฒันาการ) ท าให้ผู้ เรียนต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน และปรับการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในตนเอง (Internalization) ให้เป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ภายในตนเอง ซึ่งส่งเสริม
พฒันาการของผู้ เรียนไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ 

ลักษณะของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ประกอบได้ด้วย 3 ลักษณะ(Pol, Volman, & 
Beishuizen, 2010) คือ การให้ความช่วยเหลือเฉพาะท่ีฉุกเฉิน (Contingency) โดยการแบง่ความ
ช่วยเหลือเป็นส่วน ๆ และเม่ือผู้ เรียนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้ควรจะมีการถอดความ
ชว่ยเหลือ (Fading) จะถอดความช่วยเหลือในระดบัไหนต้องดท่ีูความสามารถของผู้ เรียนในแตล่ะ
ระดบั แล้วค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง จนกระทั่งถอดความช่วยเหลือออกได้ และคณุลกัษณะ
ส าคญัอีกประการคือ ผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบ (Transfer of Responsibility) เพิ่มมากขึน้ใน
การเรียนรู้ของตนเองพร้อมกบัประสิทธิภาพในการเรียนรู้เร่ืองนัน้ ๆ เพิ่มขึน้เชน่กนั 

 
5.2 ขัน้ตอนของเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 

มีผู้ น าเสนอขัน้ตอนในการใช้เทคนิคการให้ความช่วยเหลือแบบนั่งร้านเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ได้แก่ วูด บรูเนอร์ และโรส (Wood et al., 1976, p. 98) โร
เซ้นต์ซาย และ ไมสเตอร์ (Rosenshine & Meister, 1992)ศนูย์การพฒันาการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ (University, 2017) จากการสงัเคราะห์ของผู้ วิจัย
พบขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) การสร้างความสนใจของผู้ เรียนให้เกิดขึน้ เม่ือผู้สอนต้องการสอนในเร่ืองใหม ่
ๆ หรือการมอบหมายงานใหม่ เร่ิมแรกผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ใน
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เร่ืองใหม่ และหากเป็นการมอบหมายงานใหม่ผู้ สอนจะต้องให้ค าแนะน าหรืออธิบายให้ชัดเจน 
พร้อมทัง้ให้ผู้ เรียนตัง้ตัง้เป้าหมายในการเรียนรู้ให้ชดัเจนด้วย 

2) การให้ความช่วยเหลือของผู้สอนสามารถท าได้โดยจัดล าดบัการเรียนรู้หรือ
จดัล าดบังานให้แก่ผู้ เรียนจากง่ายไปยาก ลดความซบัซ้อนของกิจกรรมลงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ขึน้ อาจจะใช้เทคนิคบตัรชีแ้นะ (Cue cards) เช่น ให้ประโยคเว้นไว้ให้เติมในช่องว่าง หรือค าถาม
เพ่ือให้คดิถึงหลกัการ มาชว่ยเหลือหรือกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

3) การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ผู้ สอนเป็นผู้น าในการฝึก
ปฎิบตัิ อาจจะน าโดยการบอกใบ้ การแสดงทา่ทาง หรือการให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุง หรือการ
สอนซึ่งกันและกันเป็นการสลับบทบาทระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน(Schunk et al., 2008) และการ
ท างานเป็นกลุ่ม โดยอาจจะไม่มีผู้สอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
โดยการเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น กลุ่มตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา การให้
เหตผุลในการตดัสินใจเลือกวิธีการดงักล่าว เป็นการฝึกทกัษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และท าให้
ผู้ เรียนมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งในขณะท่ีเราคดิว่าปัญหานัน้แก้ไขไมไ่ด้   

4) การให้ข้อเสนอแนะผู้ เรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
เม่ือผู้ เรียนด าเนินการด้วยตนเอง เช่น ส่งงานมาแล้ว ผู้ สอนควรให้ข้อเสนอแนะผู้ เรียนให้พัฒนา
งานหรือเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ นอกเหนือจากการให้ข้อเสนอแนะผู้สอนควรให้ก าลงัใจส าหรับงานท่ี
อาจจะยงัท าได้ไม่ดีนกัแต่หากจ านวนผู้ เรียนมีมากอาจใช้วิธีให้ผู้ เรียนได้ประเมินการท างานของ
ตนเองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

5) การเพิ่มความรับผิดชอบให้กบัผู้ เรียนเม่ือผู้สอนช่วยเหลือในระดบันึงท่ีผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้ว ผู้ สอนลดระดบัของการช่วยเหลือลงจนกระทั่งผู้ เรี ยนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

6) การให้ผู้ เรียนท างานอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ีทัง้
การใช้เนือ้หาและวิธีการท่ีหลากหลายอนัจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือผู้ เรียนเลือกในสิ่งท่ีต้องการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เห็นได้ว่า เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เป็นภาพสะท้อนการช่วยเหลือของผู้ สอนไปสู่
ผู้ เรียน บทบาทของผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยเตรียมการชว่ยเหลือให้แก่ผู้ เรียน
ในทุกรูปแบบท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนมีพฒันาการเรียนรู้ แนวทางการช่วยเหลือครอบคลมุทัง้ทางวาจา 
คือ ชีแ้นะ แนะน า และชมเชย ส่วนการช่วยเหลือทางด้านวิธีการ คือ การจดัล าดบัการเรียนรู้ การ
ก าหนดเป้าหมาย การจดักิจกรรมยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้ เรียน เป็นต้น แนวปฎิบตัิท่ีส าคญั อีก



  53 

ประการหนึ่ง คือ เม่ือผู้ เรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือมาก ผู้สอนจะต้องช่วยเหลือมากกว่า
บุคคลอ่ืน  ในขณะท่ีผู้ เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือไม่มาก หรือเร่ิมจะเรียนรู้ได้ดีขึน้   ผู้ สอน
จะต้องคอ่ย ๆ ถอดความช่วยเหลือลง จนกระทัง่ผู้ เรียนไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกตอ่ไป เพ่ือให้
ผู้ เรียนกลายเป็นผู้ ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed) ผ่านกระบวนการปฎิสมัพันธ์
ร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ลกัษณะส าคญัก็คือการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัสภาพในขณะนัน้ให้มากท่ีสดุ(ชยัวฒัน์   บวรวฒันเศรษฐ์, 2559, p. 
169) เชน่งานวิจยัของดวงกมล  สวนทอง (2556) ศกึษารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีสง่เสริม
จิตลักษณะฉันทะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ใช้วิธีการส
แกฟโฟลด์ตามแนวคิดของโรเซนซายและไมสเตอร์ (Rosenshine & Meister, 1992) ประกอบไป
ด้วยขัน้ตอนการจดักิจกรรม 6 ขัน้ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การสร้างความน่าสนใจและให้อิสระในการฝึก  ขัน้
ท่ี 2 การใช้ประสบการณ์ของผู้ เรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 3 การสร้างความคิดให้
ชดัเจน  ขัน้ท่ี 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด  ขัน้ท่ี 5 การลงมือเขียนตามผงัมโนทศัน์  ขัน้ท่ี 6 
การตรวจประเมินผลงานเพ่ือการปรับปรุง 

เทคนิคการคงอยู่ของพฤติกรรม 
เทคนิคการคงอยู่ของพฤติกรรม หมายถึง การท่ีพฤติกรรมได้รับการปรับแล้วยงั

เกิดขึน้อยูส่ม ่าเสมอ แม้วา่จะถอดโปรแกรมการปรับพฤตกิรรมออกไปแล้วก็ตาม ด้วยเทคนิควิธีการ
ท่ีท าให้พฤติกรรมคงอยู่ คือ การค่อยถอดพฤติกรรม (Fading) หมายถึง การค่อย ๆ ถอดสิ่งเร้าท่ี
เป็นตวัชีแ้นะให้บุคคลกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย (ประทีป  จินง่ี, 2540) กระบวนการค่อยถอด
พฤติกรรมนัน้ควรท าไปในขัน้ตอนท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่พฤติกรรมเป้าหมาย โดยมี
หลกัในการคอ่ยถอดอย่างมีประสิทธิภาพคือ 

1. ก่อนการถอดสิ่งเร้าหรือการชีแ้นะ ควรให้มีการกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย
สม ่าเสมอก่อน  

2. การค่อยถอดการชีแ้นะหรือสิ่งเร้าทีละน้อยหรือทีละขัน้ ไม่ควรถอดแบบ
ฉบัพลนั เพราะจะท าให้มีผลกระทบตอ่การแสดงพฤตกิรรมเป้าหมาย 

3. ในกรณีท่ีมีสิ่งเร้าหรือชีแ้นะหลายอย่างควบคูก่ัน ควรค่อยถอดทีละอย่าง โดย
ถอดสิ่งเร้าท่ีมีผลกระทบตอ่การแสดงพฤติกรรมเป้าหมายน้อยท่ีสดุก่อน เชน่ การให้การชีแ้นะด้วย
ท่าทางและค าพดูควบคูก่นั ควรคอ่ยถอดการชีแ้นะด้วยท่าทางก่อนแล้วจึงคอ่ยถอดการชีแ้นะด้วย
การพดู 
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4. ในขณะท่ีค่อยถอดการชีแ้นะทีละขัน้นัน้   ถ้ามีผลกระทบต่อการแสดง
พฤติกรรมเป้าหมายหรือเกิดการเปล่ียนแปลง ควรยตุกิารถอดพฤตกิรรมแล้วกลบัไปสูข่ัน้การชีแ้นะ
เดิม ก่อนท่ีจะมีการถอดพฤติกรรมนัน้ จนกว่าการแสดงพฤติกรรมนัน้จะสม ่าเสมอ จึงค่อยถอด
พฤตกิรรมในขัน้นัน้อีกครัง้ 

 
5.3 ประเภทของเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 

ประเภทของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้นัน้สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี โดยมีผู้สอน
เป็นผู้ จัดกระท าให้เกิดขึน้เพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ ระหว่างด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หน้าท่ีของผู้สอนนัน้เน้นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Alibali, 2006) 
(ชัยวัฒ น์    บวรวัฒ นเศรษ ฐ์ , 2559) (Northern Illinois University) (Rosenshine & Meister, 
1992) (สริตา บวัเขียว, 2559, มกราคม-มิถนุายน) ได้แก่ 

1) การตัง้ค าถาม (Questions) การเรียนรู้โดยการตัง้ค าถาม ผู้ สอนสามารถใช้
เพ่ือการท้าทาย (Challenge) ให้กับผู้ เรียนด้วยค าถาม มีเป้าหมายเพ่ือฝึกการคิดในระดับสูง 
(Higher-Order Thinking) จากการท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้าหรือด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบค าถาม โดย
ลกัษณะของค าถามมีทัง้แบบท่ีถามแคบๆ ใช้เวลาท าเสร็จภายในไม่ก่ีนาที ไปจนถึงโจทย์ใหญ่ท่ี
ต้องท าเป็นโครงงานใช้เวลาทัง้ภาคเรียน  ส่วนผลลพัธ์ในการเรียนรู้ขึน้อยู่กบัทัง้ความสามารถของ
ผู้ สอนในการชีน้ า และสร้างโครงโดยการตัง้ค าถามหรือให้ความท้าทาย ผู้ สอนจะต้องเป็นผู้
ตัง้เป้าหมายส าหรับตัง้ค าถาม ลักษณะของค าถามโดยทั่วไปก่อน เช่น ใคร อะไร เม่ือไร ท่ีไหน 
ท าไม และอย่างไร อาจจะเร่ิมต้นด้วยลกัษณะค าถามทัว่ไปก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มความซบัซ้อนมาก
ขึน้ ตวัอย่างเช่น ปรากฎการณ์นีเ้กิดขึน้ในสงัคมหรือไม่ เกิดขึน้บ่อยแคไ่หน จากสาเหตใุด เกิดผล
อะไร หรือ ทฤษฎีมีความชดัเจนตามความเป็นจริงและตามข้อสงัเกตเพียงใด ใช้ท านายหรืออธิบาย
ปรากฎการณ์ได้แมน่ย าเพียงใด มีความสมัพนัธ์กบัทฤษฎีอ่ืนๆอยา่งไร (วิจารณ์  พานิช, 2559) 

2) การใช้ภ าพ  แผนภู มิ  (Organizers) แผนผั ง  (Charts) ห รือ  แผนภ าพ 
(Diagrams) เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในหัวข้อนัน้ ๆ ให้เห็นกระบวนการ หรือ ผังงาน หรือ โครงเร่ือง 
ของภาระงานนัน้ ๆ โดยสามารถใช้ได้ในช่วงต้นของการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพรวม
ของสิ่งท่ีจะได้เรียนรู้ ใช้ระหว่างการด าเนินการเรียนรู้ส าหรับการน าเสนอด้วยภาพซึ่งสามารถให้
เข้าใจได้ง่าย การเลือกใช้แผนผังแบบใดนัน้ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน โดยมีหลายหลายรูปแบบ เช่น ผังมโนทัศน์ ผัง
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ล าดบัขัน้ตอน ผงักางปลา ผงัวฎัจักร ผังวงกลมซ้อนหรือเว็นไดอะแกรม ผังวีไดอะแกรม และผัง
พล็อตไดอะแกรม 

3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ การส่ือสารบอกให้ผู้ เรียนทราบว่า 
อะไรท่ีสามารถท าได้ส าเร็จแล้ว อะไรท่ียังไม่ส าเร็จ และอะไรท่ีผู้ เรียนต้องท าต่อไป  ซึ่งจะท าให้
ผู้ เรียนตระหนกัในความก้าวหน้าของตนเอง ควรมีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับไว้ล่วงหน้าว่า เป็น
ขัน้ตอนในการท างานร่วมกนั เพ่ือรับทราบยอมรับและเตรียมตวั ดีท่ีสดุคือให้ทนัทีหลงัจากกิจกรรม 
จะได้ไมลื่มรายละเอียด 

4) การอธิบาย (Explanations) คือ การให้รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีก าลังเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดของตนเองได้ เช่น การอธิบายว่าภาระงานนีมี้
กระบวนการอยา่งไร 

5) การยกตวัอย่างประกอบ (Example) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากขึน้ 
โดยมกัใช้คู่กับเทคนิคการอธิบาย เพ่ือแสดงให้เห็นลกัษณะท่ีเป็นส่วนร่วมหรือมโนทัศน์ของสิ่งท่ี
ต้องการอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ์มากขึน้ เหมาะกับเร่ืองท่ีเป็นวิธีการ
หลกัการ หรือความรู้ท่ีเข้าใจได้ยาก การยกตวัอยา่งประกอบจะท าให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ 

6) การสาธิต (Demonstration) มกัใช้ประกอบกบัการบรรยาย โดยการแสดงหรือ
ท าสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสงัเกตด ูแล้วซกัถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้
จากการสังเกตการสาธิต (ทิศนา  แขมมณี, 2551) เน่ืองจากฐานความเช่ือท่ีว่าบุคคลเรียนรู้ได้ดี
จากการเห็นมากกว่าการได้ยิน การปฎิบตัิให้ดแูละการพดูไปด้วยจะท าให้เห็นผลลพัธ์ก่อนท่ีจะให้
ผู้ เรียนได้ฝึกปฎิบตั ิ 

7) การกระตุ้ นความคิด (Prompts) การให้ค าแนะน าด้วยท่าทาง หรือภาษา 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้นึกถึงความรู้เดิม การกระตุ้นด้านท่าทาง ได้แก่ การชี ้การผงกศีรษะ กระพริบตา 
ส่วนการกระตุ้นด้านภาษา ได้แก่ ค าพูด การบอกเล่า การตัง้ค าถาม ตวัอย่างค าพูด เช่น ท าเลย 
หยดุก่อน ปุ่ มไหนท่ีกดเพ่ือหาภาพ หรือบอกมาได้ไหมวา่ท าไมตวัละครจึงท าแบบนัน้  หากเป็นการ
เรียนรู้จากการอา่นหนงัสือหรือบทความ การกระตุ้นคดิสามารถท าได้โดยให้ผู้ เรียนระบหุวัข้อท่ีอา่น 
โดยการเขียนค าหรือประโยค 2-3 ประโยคท่ีเป็นไอเดียส าคญัหรือค าท่ีสะท้อนความส าคญัในหวัข้อ
นี ้(Rosenshine & Meister, 1992) อีกทัง้ Palincsar 1987 น าเสนอวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการ
กระตุ้นคดิ ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้แรก เม่ืออา่นบทความแล้วผู้ เรียนสามารถระบปุระโยคท่ี
เป็นหวัข้อหลกัได้ ขัน้ท่ีสอง หากไม่มีประโยคท่ีเป็นหวัข้อ ให้กล่าวถึงความส าคญัเก่ียวกบัข้อมลูใน
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หวัข้อนี ้และยงัน าเสนอ 3 กฎหลกัของการกระตุ้นคิด คือ การปล่อยข้อมลูท่ีไม่ส าคญัออกหรือไม่
เก่ียวข้องออกไป การท่ีผู้สอนน าเสนอขัน้ตอนหรือหวัข้อ และการข้ามข้อมลูท่ีซ า้ซ้อน 

8) การพูดความคิดออกมาดงัๆ  (Think aloud) ส่วนใหญ่เทคนิคนีถู้กใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ทางด้านภาษา คือ การให้ผู้ เรียนพูดความคิดของตนออกมาดงั ๆ สามารถใช้ได้
ทัง้ขณะปฎิบตังิาน หรือให้พดูทนัทีภายหลงัจากการปฎิบตังิาน การคดิดงัๆ สามารถใช้เช่ือมโยงกบั
ความรู้และประสบการณ์เดิมในการแก้ไขปัญหา ผู้ สอนและเพ่ือนร่วมชัน้สามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลบัจากความคิดดงักลา่วได้อีกด้วย โดยเทคนิคนีส้ามารถเร่ิมต้นท่ีผู้ สอนท าให้ดเูป็นตวัอย่าง 
ส าหรับผู้ เรียนท่ีเร่ิมต้น ให้ผู้ เรียนได้สังเกตผู้ สอน หรือเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ตวัอย่างเทคนิคการกระตุ้นคิดในการเรียนรู้กลยทุธ์ในการอา่น การพดูจ าแนกสิ่งท่ียากการรวบรวม
ข้อมลูตา่งๆท่ีมีความส าคญั และการคดิลว่งหน้า  

9) การบอกเป็นนัย (Cue) อาจท าได้โดยการใช้บัตรชีแ้นะ (Cue Cards) เป็น
ลกัษณะของบตัรท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถอภิปรายหรือแสดงความคดิเห็นในหวัข้อท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะ 
เช่น การให้ค าศัพท์ท่ียากโดยเว้นท่ีให้เติมในประโยค การให้สูตรทางคณิตศาสตร์ หรือการให้
หลักการในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้ความคิดรวบยอด ในการประยุกต์ใช้บัตรชีแ้นะใน
ลกัษณะการเติมค าตอบ ผู้สอนอาจจะเว้นท่ีวา่งส าหรับค าตอบ เช่น เป้าหมายของฉันคือ... ซึ่งเม่ือ
ผู้ เรียนเพิ่มความรับผิดชอบในตนเองสงูขึน้จะสามารถใช้บตัรชีแ้นะด้วยการตัง้ค าถามด้วยตนเอง
ได้ 

10) เทคนิคแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) เป็นเทคนิคการพึ่งพาอาศยักันในกลุ่ม โดยให้
แตล่ะกลุ่มส่งผู้ เรียนท่ีได้รับมอบหมายงานแบบเดียวกนั มาเรียนรู้ด้วยกนั วางแผน และน ากลบัไป
ท่ีกลุ่มเดิมของตนเพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาท่ีตนได้รับผิดชอบไปสู่สมาชิกของกลุ่มตวัเอง โดยมีวิธีการ
ดงันี ้แบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มๆ มีความแตกต่างหลากหลายทางความสามารถ ผู้สอนแบง่เนือ้หา
ออกเป็นส่วนๆ เท่ากบัจ านวนสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ไปศกึษาหวัข้อเฉพาะคนละ 1 หวัข้อ 
ดงันัน้ภายในกลุ่มจะได้เนือ้หาไม่ซ า้กัน ผู้ เรียนท่ีได้รับมอบหมายในหัวข้อใดจะเป็นผู้ เช่ี ยวชาญ
เฉพาะเร่ืองท่ีตนได้รับมอบหมาย สมาชิกตา่งกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายในหวัข้อเดียวกนัก็จะเป็นกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ืออภิปรายแลกเปล่ียนในหัวข้อท่ีตนได้ไปศึกษามาและเม่ือได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเอง เพ่ือผลัดกันถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อท่ีได้รับ
มอบหมายให้ไปศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนในฐานะของผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ให้สมาชิกใน
กลุม่ฟังสมาชิกทกุคนจะได้เรียนรู้ทกุหวัข้อครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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11) การบอกใบ้ (Hint) เป็นลกัษณะของการให้ค าแนะน า หรือค าชีแ้นะ ท่ีไม่ได้
บอกหรืออธิบายโดยตรง แต่ใช้ลกัษณะของการบอกใบ้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินการไปตาม
ภารกิจนัน้ เชน่ ให้ผู้ เรียนก้าวเท้าหนึง่มาข้างหน้า หรือ การเติมน า้ก่อนเตมิกรด แล้วแตห่วัข้อเร่ืองท่ี
จะเรียนรู้ 

12) การสรุปความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind maps)
สามารถเป็นได้ทัง้ยุทธศาสตร์การสอนและเคร่ืองมือเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ อีกทัง้ยัง
สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินผลผู้ เรียนว่าได้เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ (สรุางค์  โค้วตระกลู, 2550)  โดยการท าแผนท่ีความคดิผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้ เรียน
จดัท าด้วยตนเองอย่างสมบรูณ์ หรือผู้สอนอาจจะขึน้โครงสร้างให้ผู้ เรียนได้เติมตอ่ความรู้ หรืออาจ
ให้ผู้ เรียนท าแผนผงัด้วยตนเองเก่ียวกบัความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว  

 
ผู้สอนสามารถน าวิธีการท่ีหลากหลายเหล่านีม้าใช้เพ่ือท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

โดยผู้สอนท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เร่ิมแรกผู้สอน
อาจมีบทบาทเป็นผู้ท าให้ด ูจากนัน้ให้ผู้ เรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง หรืออาจใช้การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
จนกระทั่งผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงลดความช่วยเหลือลง การมีผู้ช่วยสอนในชัน้
เรียนสามารถท าหน้าท่ีได้ใกล้เคียงกับอาจารย์ผู้ สอนในการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดี โดยในตา่งประเทศมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการเรียนการสอนท่ี
เน้นการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ในการพัฒนาผู้ ช่วยสอน เช่น งานวิจัยของ จูล่ี เรดฟอร์ด 
(Radford, 2014) ศึกษาบทบาทของอาจารย์ผู้ ช่วยสอนผ่านฐานการช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 
วิธีการส าคญัส าหรับการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ผู้วิจยัน าเทคนิคการคอ่ย ๆ 
น าความชว่ยเหลือออกไป (Fading) เม่ือผู้ เรียนสามารถเร่ิมแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ และเน้นการ
ให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ลกัษณะงานวิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 9 คน ประกอบด้วยชัน้มัธยมศึกษาและชัน้ประถมศึกษา อาจารย์ผู้ ช่วยสอนใช้
วิธีการเป็นตวัแบบ (Model) ในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับชัน้มธัยมศกึษา ยงัได้ศกึษา
บทบาทของอาจารย์ผู้ ช่วยสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ยังคงใช้วิธีการศึกษาเชิง
คณุภาพ ฐานแนวคิดการปฎิสัมพนัธ์ทางสงัคมและการวิเคราะห์การสนทนา โดยเน้นบทบาทของ
อาจารย์ผู้ สอนท่ีมีต่ออาจารย์ผู้ ช่วยสอน ผู้ วิจัยได้สรุปบทบาทการช่วยเหลือและการตอบสนอง
ระหว่างอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ผู้ ช่วยสอนออกมาเป็นโมเดลได้ 3 องค์ประกอบ 1) อาจารย์
ผู้สอนเข้ามาชว่ยแก้ไข (Repair) สถานการณ์กรณีท่ีผู้ เรียนใช้ค าถามท่ียากจนกระทัง่อาจารย์ผู้ชว่ย
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ไม่สามารถตอบค าถามได้ อาจารย์ผู้ สอนจะต้องเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันที 2) การสนับสนุน 
(Support) อาจารย์ผู้ สอนให้การสนับสนุนและค าแนะน าอาจารย์ผู้ ช่วยสอน  3) การแก้ปัญหา 
(Heuristic) อาจารย์ผู้ สอนสร้างให้อาจารย์ผู้ ช่วยสอนสามารถแก้ไขปัญหา โดยการท าให้ดูเป็น
ตวัอย่าง การกระตุ้นให้ระลึกได้ถึงกลยทุธ์ท่ีส าคญัเม่ือถึงเวลาท่ีต้องแก้ปัญหา และการใช้ฐานการ
ช่วยเหลือโดยการตัง้ค าถาม จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า อาจารย์ผู้ ช่วยสอนมีบทบาท
ส าคญัในการจดัการเรียนรู้ สามารถสง่เสริมการเรียนให้ผู้ เรียนมีประสิทธิภาพได้ 

เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Social Constructivism ได้แก่ 
เคร่ืองมือส่ือสารทางไกล เช่น การใช้อีเมล์ (E-mail) และอินเทอร์เนต ช่วยเป็นส่ือกลางส าหรับการ
สนทนาอภิปราย แก้ปัญหาท่ีมีปฎิสมัพนัธ์ท่ีน าไปสู่การสร้างความหมายทางสงัคม ผู้ เรียนสามารถ
สนทนากับผู้ เรียนอ่ืนๆ ผู้ สอนท่ีอยู่ผู้ ไกลจากชัน้เรียนยังสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ การใช้โปรแกรมการ
เรียนบนเครือข่าย ช่วยท าให้เกิดความร่วมมือในการเรียนของผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในชุมชนการ
เรียนรู้เหมือนร่วมเรียนอยู่จริง ซึ่งสามารถตอบสนองได้ในทนัที สถานการณ์จ าลองสามารถท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย (สมุาลี ชยัเจริญ, 2554) 

ดังนัน้ในปัจจุบันเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาทโดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยสนนัสนุนการเรียนรู้เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั ทัง้ใน
ลักษณะของเคร่ืองมือการส่ือสารทางไกล เช่น การใช้อีเมล (E-mail) กระดาษสนทนา (Web 
board) เฟซบุ๊ ก  (Facebook) โปรแกรม ไล น์  (Line) และโปรแกรมสไก ป์  (Skype) เป็น ต้น 
นอกจากนัน้การเรียนการสอนในระบบเครือขา่ย (Web-based Learning) การจดัตัง้เป็นชมุชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (สุมาลี ชยัเจริญ, 
2557) ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือ สามารถกระท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้1) การสร้างบทเรียนในการเรียนรู้ (Lesson 
Plan) สามารถประยุกต์ใช้ได้ทัง้มัลติมีเดีย เว็ปลิงค์ หรือการตอบค าถามออนไลน์  2) การสร้าง
เกมส์ค าถามออนไลน์  (Online Quizzes) 3) การสร้างกล่องข้อความโต้ตอบ ( Interactive 
Visualizations) 4) การใช้ เพ่ือนประเมินเพ่ือน(Peer Assessment) 5) การติวผ่านออนไลน์ 
(Online Tutorials)  6) ผู้ เรียนตอบโต้ผา่นระบบ (Learner Response System)  
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5.4 เทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มีการถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ

การศึกษาทางไกล จ านวน 6 เร่ือง โดยเป็นงานวิจัยในประเทศ จ านวน 2 เร่ือง และงานวิจัย
ตา่งประเทศ อีก 4  เร่ือง (เอือ้อารี จนัทร, 2557) (ฐิติมา  ช่วงชยั, 2558) (Tuckman, 2007) (Raes 
et al., 2011) (Azevedo, Cromley, & Seibert, 2004) (Mamun, 2020) หากพิจารณาเทคนิคนิ่ง
ร้านเสริมเรียนรู้ไปใช้พฒันาตวัแปรตาม ใน 3 ประเภท ได้แก่ การพฒันาทางปัญญา (Cognitive) 
การพฒันาทางด้านจิตใจ (Affective) การพฒันาทางด้านทกัษะ (Skills) พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่
เน้นไปท่ีการพัฒนาทางด้านทักษะ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการส่ือสาร การพูดการ
เขียน ส่วนการพฒันาทางด้านจิตใจ พบตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การก ากับ
ตนเอง และการควบคมุตนเอง สว่นทางด้านปัญญา คือ การพฒันาทกัษะการคดิ  

หากจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างท่ีนิยมใช้ในการศึกษาทางไกล พบว่า ส่วนใหญ่ใช้
พฒันากลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี  รองลงมา คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศกึษา ซึ่งเม่ือ
พิจารณาลักษณะของระบบการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ท่ีใช้ คือ การสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยยงัไม่พบงานวิจยัในลักษณะของการออกอากาศสดและการมีผู้ ช่วยสอน ส่วน
ประเภทของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษาทางไกล หรือลกัษณะการ
เรียนแบบออนไลน์ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ เรียน ๆ รู้จากส่ือท่ีผู้ วิจยัได้
สร้างขึน้ โดยการช่วยเหลือผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่นหรือกล่องให้ความช่วยเหลือในระบบท่ีจะท า
หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน และให้ค าอธิบายเพิ่มเติม หรือชีแ้นะแหล่งข้อมลูในการเรียนรู้ 
อีกทัง้ในมิติของการมีปฎิสมัพันธ์ ผู้ วิจัยมกัใช้การจดัตัง้กระดานสนทนาออนไลน์ การเรียนรู้จาก
การตัง้ค าถามของผู้ เรียน และการนดัพบกบัผู้ เรียนออนไลน์ในแตล่ะสปัดาห์ โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ใช้วิธีการรายการตรวจสอบตนเอง (Checklists) เพ่ือตรวจสอบว่าตนเองด าเนินการเรียนรู้ต่าง ๆ 
อยูใ่นขัน้ใด  

โดยเฉพาะงานวิจัยของแซนเวโด้ และคณะ (Azevedo et al., 2004) ศึกษากลยุทธ์
ฐานการช่วยเหลือการปรับตวั (Adaptive Scaffolding) ท่ีมีผลต่อการก ากับตนเองของเรียนรู้ผ่าน
การส่ือหลายมิติ (Hypermedia) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจ านวน 51 คน 
ลกัษณะของงานวิจัยเชิงทดลอง แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะของตวัแปรจัด
กระท าได้แก่  กลยุทธ์ฐานการช่วยเหลือการปรับตัว (Adaptive Scaffolding) กลยุทธ์ฐานการ
ช่วยเหลือ (Fixed Scaffolding) และ การใช้การสอนแบบปกติไม่ใช้ฐานการช่วยเหลือ (No 
Scaffolding) ผลการวิจบัพบว่า กลุ่มกลยุทธ์ฐานการช่วยเหลือการปรับตวั โดยให้มีกระบวนการ
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ตัง้เป้าหมาย และได้รับความช่วยเหลือจากติวเตอร์ (Tutor) เพ่ือช่วยแสดงบทบาทตา่ง ๆ ในแง่มุม
ของการเรียนรู้ด้วยการก ากบัตนเอง การวางแผนการเรียน การควบคมุให้เกิดความเข้าใจในสิ่งใหม ่
การจดัล าดบัความยากง่ายของงาน มีผลตอ่การเรียนรู้ด้วยการก ากบัตนเองได้ดีกวา่กลุม่อ่ืน ๆ  

งานวิจยัของ Mamun, Lawrie & Wright (2019) ศกึษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานในการเรียนรู้ ลกัษณะงานวิจัยเชิงคณุภาพ ออกแบบรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ด้วยหลกั POEE ประกอบด้วย (Predict: P) การเร่ิมต้นในการให้ผู้ เรียนท าในสิ่งท่ีน่าต่ืนเต้น
และท านายสิ่งต่างๆ ก่อน (Observe: O) การสงัเกตการมีปฎิสมัพนัธ์ การตรวจสอบ (Explain: E) 
การอธิบายการให้เหตุผล และ (Evaluate: E) การประเมินผล การท าให้กระจ่างชัดและการให้
มมุมองสะท้อนกลบั ผลการจากการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีประยกุต์ใช้กบัการสร้างโมดลูการ
เรียนรู้ พบว่า สามารถท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ผ่านการปฎิสมัพนัธ์และการมีส่วน
ร่วม อีกทัง้สามารถน าตนเองไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ (Mamun, 2020) 

นอกจากนีผู้้วิจยัได้ด าเนินการการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้
ในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ สอนในกลุ่มวิชาภาษาไทย 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์เบือ้งต้น พบวา่ เทคนิคท่ีผู้สอนใช้ทกุ
คน ได้แก่ การแบง่บทเรียนการเรียนรู้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยผู้สอนจดัเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่าย
ไปสู่ยาก ใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม การอธิบาย และการให้ค าชีแ้นะ เป็นหลัก ส่วนเทคนิคท่ีใช้
รองลงมา คือ การใช้แผนผงัความคิด/แผนผงัมโนทศัน์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ชดัเจน
ขึน้ รวมถึงการใช้เคร่ืองมือเสริมในลกัษณะของการเว้นท่ีวา่งให้ตอบค าถามโดยไม่บอกค าตอบก่อน
ทัง้หมด เพ่ือกระตุ้นการคิดของผู้ เรียน สว่นในรายวิชาท่ีต้องฝึกฝนทกัษะ การได้ลงมือปฎิบตัิ ผู้สอน
จะมีการสาธิตหรือลงมือปฎิบตัิเป็นตวัอย่างให้ผู้ เรียนดกู่อนจากนัน้เม่ือผู้ เรียนลองฝึกปฎิบตัิ ถ้า
ผู้ เรียนคนใดยังปฎิบัติได้ไม่ดีนัก ผู้ สอนก็จะให้ข้อเสนอแนะ ก าลังใจ หรือการใช้ผู้ ช่วยสอน
ช่วยเหลือเป็นรายบคุคล ส่วนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ียงัไม่ปรากฎผู้สอนท่ีน ามาใช้ คือ การจดั
กลุ่มผู้ เรียนตามความสามารถเพ่ือการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และลกัษณะของการลด
ระดบัของการให้ความชว่ยเหลือเม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้หรือปฎิบตังิานได้แล้ว  

ดงันัน้จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจยัเล็งเห็นความเป็นไปได้ท่ีจะน าเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งเป็นตวัแปรในมิตด้ิานจิตใจ และการใช้
พัฒนากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล ในลักษณะของการ
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ออกอากาศสดและการมีผู้ ช่วยสอน ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยในลักษณะนีม้าก่อน และน าระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) มาเป็นส่ือเสริมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ดีขึน้   

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม

เรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ตัวแปรจัด
กระท าในงานวิจยันี ้คือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ และผู้ช่วยสอนท่ี
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ตวัแปรตาม คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นีมี้พืน้ฐานมาจากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งมี
ฐานคิดแบบนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ให้ความส าคญักับคณุค่าของความเป็นมนุษย์ มองว่า
มนษุย์เป็นผู้ มีความสามารถและเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจ มนษุย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระท่ีจะเรียนใน
สิ่งท่ีตนต้องการและด้วยวิธีการท่ีตนเองพึงพอใจ (ทิศนา  แขมมณี, 2551) ซึ่งแนวคิดดงักล่าว
เหมาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลท่ีผู้ เรียนควรมีคุณลักษณะของการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงู (สวุฒัน์  วฒันวงศ์, 2543)  

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเกิดขึน้ได้โดยกระบวนการ 2 ส่วน คือ คุณลักษณะส่วน
บุคคล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ สอน (Brockett & Hiemstra, 1991) ภายใต้การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสงัคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความรู้เชิงสงัคมท่ีว่า
วฒันธรรมและสงัคมมีอิทธิพลตอ่การสร้างเชาว์ปัญญา และมีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการ
คิด ดงันัน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ของผู้สอนท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้ วิจัยมี
ความเช่ือว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีผู้สอนให้ความช่วยเหลือ ชีแ้นะแก่
ผู้ เรียนก่อน เม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จึงค่อยถอดความช่วยเหลือและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะยงัคงอยูก่บัผู้ เรียนตอ่ไป 

จากการท่ีผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมต้นจากการนิยามความหมาย
ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สามารถสรุปและสงัเคราะห์จากนิยามได้วา่ การเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมีการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  ลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงไปสู่
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และคณุลกัษณะของบุคคล ดงันัน้จึงน ามาสู่งานวิจยัท่ีว่า 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง โดยใช้แนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Gugliemino, 1978) ซึ่งเป็นคณุลักษณะของ
บคุคลท่ีน าตนเองได้ 2) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิดความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของโนลส์ (Knowles, 1975) ซึ่งให้ความส าคญักับความสามารถใน



  62 

เชิงกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน และ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง ใช้แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของคอสต้าและคาลิก (Costa & 
Kallick, 2004) ซึง่เน้นลกัษณะของพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคล 

ส าหรับตวัแปรจดักระท าท่ีได้น าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาประยกุต์ใช้กับการเรียนรู้ มี
พื น้ฐานแนวคิดจากทฤษฎีการสร้างความ รู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ของไวก็อตสกี ้
(Vygotsky) โดยให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้เชิงสงัคม (Social Constructivism)  ท่ีมีผลต่อ
การพฒันาด้านเชาว์ปัญญาของบคุคล ส าหรับการจดัการเรียนรู้ของไวก็อตสกี ้น าแนวคิดของพืน้ท่ี
รอยต่อของพัฒนาการ (Zone of Proximal Development: ZPD) และเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 
(Scaffolding) โดยมีขัน้ตอนของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้จากการสงัเคราะห์งานของวดู บรูเนอร์ 
และโรส (Wood et al., 1976, p. 98) โรเซ้นต์ซาย และ ไมสเตอร์ (Rosenshine & Meister, 1992)
ศูนย์การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิ ร์นอิลลินอยส์ 
(University, 2017) พบขัน้ตอนของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ คือ 1) การสร้างความสนใจของ
ผู้ เรียนให้เกิดขึน้  2) การให้ความช่วยเหลือโดยจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก  3) การใช้
เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  4) การให้ข้อเสนอแนะผู้ เรียน  5) การเพิ่มความรับผิดชอบ
ให้ผู้ เรียนเม่ือช่วยเหลือไประดบันึง  6) การให้ผู้ เรียนท างานอย่างอิสระ ส่วนประเภทของเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ประกอบด้วย การตัง้ค าถาม (Questions)  การใช้ภาพ แผนภูมิ (Organizers) 
แผนผัง  การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  การอธิบาย (Explanations)  การยกตัวอย่าง
ประกอบ (Example)การสาธิต (Demonstration)  การกระตุ้ นความคิด (Prompts)  การพูด
ความคิดออกมาดังๆ (Think aloud)  การบอกเป็นนัย (Cue) โดยใช้บัตรชีแ้นะ การแบ่งเนือ้หา 
(Jigsaw)การบอกใบ้ (Hint)  การสรุปความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind 
maps) 

มีงานวิจยัจ านวนมากท่ีพบวา่ เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้สามารถชว่ยพฒันาผู้ เรียนได้จริง
ในระบบชัน้เรียนปกต ิและถูกน ามาใช้ในระบบการศกึษาทางไกลมาแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
เรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือการเรียนออนไลน์ ผู้สอนสร้างเว็บไซค์หรือโปรแกรมให้ผู้ เรียนเข้า
มาใช้งานผ่านระบบ เพิ่มเคร่ืองมือการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านช่องทางกล่องข้อความสนทนา 
หรือการตัง้โปรแกรมตอบค าถาม (Raes et al., 2011) (สนิท  ตีเมืองซ้าย, 2552) เทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้ส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา เน้นเร่ืองของการ
พฒันาภาษา คณิตศาสตร์ และการแก้ไขปัญหา (Radford, 2014) (รวี  ศริิปริชยากร, 2558) แตก็่มี
งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้สามารถพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
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(Affective) ได้ เช่น พัฒนาการก ากับตนเอง (Self-regulated Learning) (Azevedo et al., 2004) 
การผลดัวนัประกนัพรุ่ง (Tuckman, 2007)  

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั พบว่า งานวิจยัท่ีน าเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้มาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการวิจยัในชัน้เรียน
ปกติ แต่ใช้กระบวนการของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เน้นวิธีการตัง้เป้าหมาย การจัดล าดับ
ความส าคญัของงาน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา (Ley et al., 2010) ส่วนงานวิจัยท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้กับการศกึษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (สนิท  ตีเมืองซ้าย, 2552) (Raes et al., 
2011) แตย่งัไม่มีการน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองในระบบการศกึษาทางไกลแบบออกอากาศสด และลกัษณะของการใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ชว่ยสอน (TA) ส่วนงานวิจยัท่ีพฒันาผู้ชว่ยสอนยงัมีการศกึษาเพียงลกัษณะของ
ผู้สอนกบัผู้ช่วยสอนอยู่ในชัน้เรียนเดียวกนั กระบวนการวิจยัเน้นเทคนิคการสาธิต และการท าให้ดู
เป็นตวัอยา่ง (Radford, 2014)  

จากการทบทวนแนวคิดและสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีผ่านมา ผู้ วิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจยัดงัภาพประกอบ 1 โดยมีตวัแปรจดักระท าเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้โดยผู้สอนกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง A ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้  กลุ่มทดลอง B ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริม
การเรียนรู้และกลุม่ควบคมุ C ได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วย

สอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน ในระยะหลงัทดลองเสร็จ
สิน้ทนัทีสงูกวา่ ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C)  

2. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วย
สอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้าน

ตวัแปรตามท่ีวดัหลงัการทดลอง
ทนัที 
-ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Gugliemino, 1978) 
-ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Knowles, 1975) 
-พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Costa & Kallick, 2004) 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่ทดลอง 
กลุม่ทดลอง A ได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้ชว่ยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมการเรียนรู้ 
กลุม่ทดลอง B ได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้ชว่ยสอนท่ีไมไ่ด้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้าน
เสริมการเรียนรู้ 
กลุม่ควบคมุ 
กลุม่ควบคมุ C ได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ี
ไมไ่ด้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการ
เรียนรู้ 
 

ตวัแปรตามท่ีวดัหลงัการถอดความ
ชว่ยเหลือ 4 สปัดาห์ และ 6 เดือน 
-พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Costa & Kallick, 2004) 
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เสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรมสูงกว่า ผู้ เรียนท่ี
ได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C) ในระยะติดตามผล 4 
สปัดาห์ และระยะตดิตามผล 6 เดือน 

 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) มีความ
มุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ผู้วิจยัด าเนินการตามรายละเอียดดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. แบบแผนการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การพิทกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมลู 
6. จดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ในการวิจยัครัง้นีป้ระชากร ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาการจดัการ

ธรุกิจการค้าสมยัใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ในระบบการศกึษาทางไกล สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่ง
หนึ่ง จ านวน 12 หน่วยการเรียน ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ล าปาง อุดรธานี  ขอนแก่น  
นครราชสีมา  สงขลา  สุราษฎ์ธานี  สมทุรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี และอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 มีจ านวนทัง้สิน้ 
418 คน ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 จ านวนประชากร 

หนว่ยการเรียน จ านวน )คน(  
เชียงใหม ่ 66 
นครสวรรค์ 18 
ล าปาง 14 
อดุรธานี 30 
ขอนแก่น 60 
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ตาราง 2 จ านวนประชากร (ตอ่) 

หนว่ยการเรียน จ านวน )คน(  

นครราชสีมา 67 

สงขลา 55 

สรุาษฎ์ธานี 31 

สมทุรปราการ 26 

ชลบรีุ 28 

เพชรบรีุ 14 

อยธุยา 9 

รวม 418 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ในระบบการศึกษาทางไกล ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
ซึง่ผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากพืน้ท่ีภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยเหตผุลใน
เร่ืองจ านวนของกลุม่ตวัอย่างในหน่วยการเรียนของภาคนีมี้จ านวนเหมาะสมกบัการทดลอง หน่วย
การเรียนท่ีมีจ านวนผู้ เรียนน้อยท่ีสดุมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับ
การทดลอง และเพ่ือจ ากดัความแตกตา่งทางด้านภูมิภาคของกลุ่มตวัอย่างให้มีความใกล้เคียงกนั
มากท่ีสดุ  

กลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบด้วยผู้ เรียนจากหน่วยการเรียน 3 
จงัหวดั ได้แก่ นครราชสีมา  ขอนแก่น และอดุรธานี จากนัน้ผู้วิจยัจะใช้วิธีจบัสลากหน่วยการเรียน
เข้าสู่กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง A หน่วยการเรียน
นครราชสีมาได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ี
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ กลุ่มทดลอง B หน่วยการเรียนขอนแก่นได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ และกลุ่มควบคมุ C หน่วยการเรียนอุดรธานีได้รับจดัการเรียนรู้แบบปกติ
โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  
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แต่เน่ืองจากการจัดห้องเรียนของหน่วยการเรียนนครราชสีมาและขอนแก่น ได้แยก
ห้องเรียนปลายทางออกเป็น 2 ห้องเรียน ตามจ านวนผู้ เรียน ผู้ วิจยัจึงสุ่มตวัอย่างมา 1 ห้องเรียน 
โดยคัดเลือกตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะท่ีหน่วยการเรียนอุดรธานีมีเพียง
ห้องเรียนเทา่นัน้ จงึได้กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัจ านวนกลุม่ละ 30 คน รายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  

กลุม่ หนว่ยการเรียน จ านวนผู้ เรียน )คน(  
กลุม่ทดลอง A นครราชสีมา 30 
กลุม่ทดลอง B ขอนแก่น 30 
กลุม่ควบคมุ C อดุรธานี 30 

 
ตาราง 3 จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยมีจ านวนกลุ่มละ 30 คน และส าหรับในกลุ่ม

ควบคมุ C ผู้วิจยัจะได้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนเรียนรู้ไปใช้จดัการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมหลงัจากด าเนินการทดลองแล้วเสร็จ เพ่ือได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีเท่าเทียม
กบักลุม่ทดลอง 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัตวัแปร 

และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือวดัท่ีเป็นแบบ
วดัจ านวน 3 ฉบบั คือ แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แบบวดัความสามารถใน
การน าตนเอง และแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งผู้ วิจัยใช้แบบวดัการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองท่ีใช้ในงานวิจัยเร่ือง ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ของ สจุินดา ประเสริฐ (2554) โดยในแตล่ะมิตขิองแบบ
วดัมีรายละเอียดดงันี ้
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แบบวัด 1 แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ลักษณะแบบวัด  เป็นการวัด ท่ี ให้ผู้ เ รียนประเมินการรับ รู้ของตนเอง ใน  8 

องค์ประกอบ ได้แก่  การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  มโนทัศน์ของตนเองว่าเป็นผู้ เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ความ
รักในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งอนาคต และความสามารถท่ีจะใช้ทักษะการเรียน
พืน้ฐานและทกัษะการแก้ไขปัญหา เป็นแบบวดัมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั จ านวน 73 ข้อ 

วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วยมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ได้แก่ “จริง” 
“ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” และ“ไม่จริง” เป็นข้อความทัง้ทางบวกและทางลบ 
ส าหรับข้อความในทางบวกถ้าตอบ “จริง” ให้ 5 คะแนน “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน “ไม่แนใ่จ” ให้ 
3 คะแนน “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และ “ไม่จริง” ให้ 1 คะแนน ส่วนค าถามในทางลบจะให้
คะแนนในทางกลบักนั 

การแปลความหมายคะแนน ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองสูงและผู้ ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองต ่า 

ตัวอย่าง แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ก. ข้าพเจ้ามุง่มัน่แสวงหาค าตอบ จนกวา่จะคลายข้อสงสยัของตนเองในการเรียนรู้ให้

ได้ 
...... ................. .....................  ……….  ………… 
จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง  ไมจ่ริงเลย 

 
แบบวัด 2 แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ลกัษณะแบบวดั เป็นการวดัท่ีผู้ เรียนประเมินตนเองว่ามีความมัน่ใจในการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเอง โดยมี 5 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ มาตราประเมินคา่ 5 ระดบั จ านวน 44 ข้อ 

วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วยมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ได้แก่ “จริง” 
“ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” และ“ไม่จริง” เป็นข้อความทัง้ทางบวกและทางลบ 
ส าหรับข้อความในทางบวกถ้าตอบ “จริง” ให้ 5 คะแนน “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน “ไม่แนใ่จ” ให้ 
3 คะแนน “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และ “ไม่จริง” ให้ 1 คะแนน ส่วนค าถามในทางลบจะให้
คะแนนในทางกลบักนั 
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การแปลความหมายคะแนน ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูและผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองต ่า 

 
ตัวอย่าง แบบวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ก. ข้าพเจ้าสามารถสืบค้นความต้องการท่ีแท้จริงในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
...... ................. .....................  ……….  ………… 
จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง  ไมจ่ริงเลย 

 
แบบวัด 3 แบบวัดพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ลกัษณะแบบวดั เป็นการวดัท่ีผู้ เรียนประเมินการแสดงออกของผู้ เรียนในการเรียนรู้ 

โดยการด าเนินการอย่างเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง แบง่ออกเป็น 3 มิต ิคือ การจดัการตนเอง การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง มาตราประเมินคา่ 6 ระดบั จ านวน 46 ข้อ 

วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนน ลกัษณะมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” 
“จริง”  “คอ่นข้างจริง”  “คอ่นข้างไม่จริง”  “ไม่จริง”  และ “ไม่จริงเลย” เป็นทัง้ข้อความทางบวกและ
ทางลบ ส าหรับข้อความทางบวกการให้คะแนนค าตอบ คือ จริงท่ีสดุ ถึงไม่จริงเลย เป็นคะแนน 6 
คะแนน ถึง 1 คะแนนตามล าดบั ส่วนข้อความทางลบจะให้คะแนนกลับกันจาก 1 คะแนน ถึง 6 
คะแนน 

การแปลความหมายคะแนน ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูแสดงวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองสงูและผู้ตอบท่ีได้คะแนนต ่าแสดงวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต ่า 

 
ตัวอย่าง แบบวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ก. ข้าพเจ้าไมล้่มเลิกความตัง้ใจง่าย ๆ ทัง้ในเร่ืองการเรียนและการท างาน 
............ .......... ................ ……….  ………… ………. 
จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริงเลย 

 
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบวัด 

1. ผู้วิจยัใช้แบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีใช้ในงานวิจยัเร่ือง ผลของการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ของ สจุินดา 
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ประเสริฐ (2554) ทัง้ฉบับเพราะมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) สูง และใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่าง
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความใกล้เคียงกนั 

2. ผู้ วิจัยน าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ
หน่วยการเรียนนครราชสีมา ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 30 คน ท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Conbach) ผลท่ีเกิดขึน้ คือ แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คา่ความเช่ือมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากับ .92 แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเท่ากับ .92 และแบบวัด
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเทา่กบั .91 ตามล าดบั 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล ในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม 
จ านวน 45 ชัว่โมง ผู้ วิจยัคดัเลือกเฉพาะในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพ จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 3 
ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง ส่วนในชั่วโมงการเรียนรู้ท่ีเหลือเป็นช่วงเวลาของการสอนแบบปกติท่ีใช้
วิธีการถอดความช่วยเหลือตามหลกัการของการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เพ่ือวดัการคงอยู่ของพฤตกิรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  
1. การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิด
ในงานวิจยั และการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนใน
ระบบการศกึษาทางไกล ซึง่ในการจดัการเรียนรู้แตล่ะครัง้ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัๆ ได้แก่  

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ เป็นขัน้ของการกระตุ้นความความสนใจ
ให้แก่ผู้ เรียน การสร้างสมัพนัธภาพ  การเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ เรียน การชีใ้ห้เห็นภาพรวมของ
การเรียนรู้ และการทบทวนบทเรียนในครัง้ท่ีผา่นมา 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จดักระบวนการเรียนรู้ เป็นขัน้ของการใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและวัตถุประสงค์ใน
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนของการสรุปผลการเรียนรู้ในครัง้นี ้
ผา่นเคร่ืองมือ เชน่ แผนผงัความคดิ และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป  



   72 

2. การสมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกลสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ใช้การสมัภาษณ์รายบุคคล แบบมีโครงสร้าง จ านวน 4 คน โดยมีเกณฑ์
การคดัเลือก คือ ผู้สอนในส านกัการศกึษาทัว่ไปท่ีมีประสบการณ์สอนในระบบการศึกษาทางไกล 
อย่างน้อย 1 ปี ขึน้ไป ซึ่งผู้ ท่ีจะท าการสอนในระบบการศึกษาทางไกลได้นัน้ ถูกคดัเลือกมาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว จึงเป็นการคัดกรองคุณสมบัติการสอนได้ระดับนึง ผู้ วิจัยด าเนินการ
คดัเลือกผู้สอนมากลุ่มวิชาละ 1 คน ประกอบด้วยผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ และกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 

  
ตัวอย่าง ข้อค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  
เทคนิค/วิธีการใดบ้างท่ีใช้จดัการเรียนรู้ในระบบการศกึษาทางไกล 
ล าดบัขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
ลกัษณะของการน าเทคโนโลยีชว่ยสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ในการศกึษาทางไกล 
ผู้สอนใช้วิธีการใดเพ่ือสง่เสริมผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
บทบาทของผู้ชว่ยสอนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ในระบบการศกึษาทางไกล 
 
วิธีการคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

1.เม่ือผู้ วิจยัได้ด าเนินการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้เรียบร้อยแล้ว เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 
จากนัน้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่ง ร้านเสริมเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะ 

2. ผู้วิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีปรับปรุงจาก
ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านจิตวิทยา 
ด้านเทคโนโลยีการศกึษา และด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ จ านวน 
3 ท่าน (รายช่ือปรากฎในภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ ทางด้านเนือ้หา วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการ และพิจารณาการใช้ภาษา จากนัน้
ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ ซึง่ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุสรุปได้
ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 สรุปประเดน็การแก้ไขจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

สรุปประเดน็การแก้ไขจากผู้ทรงคณุวฒุิ ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 
1. เพิ่มเทคนิคการสอน เชน่ Flip Classroom    
2. เพิ่มวิธีการจดัการเรียนการสอน เชน่ บทบาทสมมต ิหรือ
โต้วาที 

   

3. เพิ่มส่ือในห้องเรียนออนไลน์ เชน่ Ed Puzzle Mind Map 
ใน Power Point หรือ Application  

   

4. เพิ่มกิจกรรมท่ีใช้เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั    
5. วิเคราะห์ทฤษฎีของไวก๊อตสกี ้สรุปกลัน่กรองเป็นของ
ตนเอง 

   

6. สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้เห็นเป็นภาพ    
7. จดัท าแบบประเมินรูปแบบการจดัการเรียนรู้    

 
3. ผู้วิจยัได้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ไปทดลอง

ใช้กบันกัศกึษาท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 10 คน เพ่ือทดสอบ
ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ทางด้านเนือ้หา วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และพิจารณาการใช้ภาษาของผู้ สอน โดยได้รับ
ข้อคิดเห็นจากผู้ เรียน และผู้ วิจยัเองในฐานะผู้สอนได้ฝึกทดลองใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  เม่ือ
พบจดุบกพร่องตา่งๆ ก็น ามาพฒันา หรือปรับปรุงแก้ไขให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความสมบรูณ์
ยิ่งขึน้  

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นี ใ้ช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) 

แบบศึกษาสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดลอง (Nonequivalent group pretest-posttest design) 
เป็นแบบแผนการทดลองท่ีมีลกัษณะการสุม่สองกลุม่วดัก่อน-หลงัการทดลอง แตต่า่งกนัตรงท่ีแบบ
แผนการทดลองนี ้ไม่มีการก าหนดตวัอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอยู่แล้วในสภาพปกติ (Infact Group) ไม่สามารถท าการสุ่มผู้ เรียนในห้องเรียนต่างๆ 
เพ่ือก าหนดกลุ่มทดลอง-ควบคมุได้ (Donald & Julian, 1966) (ชศูรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นยัพฒัน์, 
2551) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เตรียมการ

ก่อนทดลอง ขัน้ด าเนินการทดลอง และขัน้ตดิตามการทดลอง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขัน้เตรียมการก่อนทดลอง 
ระยะท่ี 1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้าน

เสริมเรียนรู้ คือ 
1.1 ศกึษาเอกสาร วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ ลกัษณะเฉพาะของ

ระบบการศกึษาทางไกลของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
1.2 สัมภาษณ์ผู้ สอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยประเด็นการสัมภาษณ์

ผู้สอน ได้แก่ ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ ขัน้ตอนท่ีใช้จดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
กลวิธีการสอน การประเมินผู้ เรียน ลกัษณะของการปฎิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือผู้สอน
กับผู้ช่วยสอน บทบาทหน้าท่ีของผู้ช่วยสอน และเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

1.3 พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้โดยใช้ข้อมูล
จากการสงัเคราะห์เอกสาร และผลการสมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกล  

1.4 น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ เสนอ
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

1.5 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับผู้ เรียนท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try 
Out) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้กบัผู้ เรียนท่ีมิใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 10 คน ประกอบด้วยชาย 5 คน และหญิง 5 คน 

1.6 จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ สอนและผู้ ช่วยสอน ซึ่งเป็นเอกสาร
ส าหรับผู้ สอนและผู้ ช่วยสอนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ประกอบด้วยหลกัการ/แนวคิด 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ แผนการสอน บทบาทของผู้สอน บทบาท
ของผู้ชว่ยสอน เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

1.7 ก่อนการทดลองผู้ วิจยัน าคู่มือการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้ช่วยสอน ไปฝึกฝน
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ชว่ยสอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเทคนิคการนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ไปใช้ได้ โดยด าเนินการฝึกฝนผู้ ช่วยสอนในกลุ่มทดลอง A ผู้ช่วยสอนจะได้รับการฝึก
การใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ พร้อมทัง้เรียนรู้แผนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ ช่วยสอนได้ทราบและสามารถปฎิบตัิการตามแผนการจดัการ
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เรียนรู้ได้ เม่ือผู้สอนด าเนินการสอนถึงขัน้ตอนตา่ง ๆ ผู้ช่วยสอนควรมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้
ในขัน้ตอนนัน้อยา่งไร 

 
ขัน้ด าเนินการทดลอง 
ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริม

เรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
2.1 การวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล

ด้วยแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทัง้ 3 มิติ น าผลคะแนนจากแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) มาใช้ประโยชน์ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

2.2 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยด าเนินการกับกลุ่มทดลอง A ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ กลุ่มทดลอง B 
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการ
ฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ และกลุ่มควบคุม C จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการปกติโดยไม่ใช้
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ตามแผนท่ีวางไว้ จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง และ
หลงัจากนัน้ใช้วิธีการสอนแบบปกตเิพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอนการถอดความชว่ยเหลือ 

2.3 เม่ือสิน้สุดกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ในแต่ละ
ครัง้ ผู้ วิจัยมอบหมายให้ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) เพ่ือผู้ เรียนจะได้ตรวจสอบ
ตนเอง อีกทัง้ผู้ วิจัยสามารถดูการเปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผ่านการเขียน
เก่ียวกบัตนเองของผู้ เรียน 

2.4 หลงัสิน้สดุกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ผู้วิจยัได้
ให้ผู้ เรียนท าแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตล่ะด้านทนัที พร้อมทัง้ใช้วิธีการเชิงคณุภาพใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม ได้แก่ วิธีการสมัภาษณ์แบบกลุ่มผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง A ใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบกลุ่ม ในกลุ่มทดลอง B ใช้การสมัภาษณ์ผ่านทางระบบสไกด์ และการสมัภาษณ์
ผู้ช่วยสอนในกลุ่มทดลอง A อีกทัง้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ในแตล่ะครัง้
ด้วย 
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ขัน้ตดิตามการทดลอง 
ระยะท่ี 3 การตดิตามพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองภายหลังการ

ถอดความช่วยเหลือ  
3.1 การถอดความช่วยเหลือ  (Fading) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ทัง้หมดจ านวน 15 ครัง้ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวม 45 ชัว่โมง ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 
3 ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง หลงัจากการทดลองการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เม่ือ
ผู้ช่วยสอนพบว่าผู้ เรียนสามารถท างานต่างๆท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองโดยไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ผู้สอนหลกัและผู้ช่วยสอนถอดความช่วยเหลือออกจากผู้ เรียน โดยระยะเวลาหลงัจาก
การทดลองผู้สอนและผู้ช่วยสอนไม่ใช่เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เป็นการสอนแบบปกติเพ่ือสงัเกต
ผู้ เรียนว่า ภายหลงัการถอดความช่วยเหลือยงัสามารถคงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ภายในนรายวิชาได้หรือไม ่

3.2 เม่ือระยะเวลาผ่านไป 4 สปัดาห์ ผู้ เรียนท าแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองอีกครัง้ ซึ่งก็คือครัง้ท่ี 15 ของการเรียนรู้ในรายวิชาบุคลิกภาพและสมัพันธภาพทาง
สงัคม เพ่ือติดตามการคงอยู่ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และผู้ วิจยั ใช้วิธีการเชิง
คณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ วิธีการสมัภาษณ์แบบกลุ่มผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง 
A ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม ผ่านทางระบบสไกป์ในกลุ่มทดลอง B และการสมัภาษณ์ผู้ ช่วย
สอนในกลุม่ทดลอง A  

3.3 เม่ือระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนท าแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองอีกครัง้ และใช้วิธีการเชิงคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม ได้แก่ วิธีการ
สมัภาษณ์ผ่านระบบเสียงในกลุ่มทดลอง A และกลุ่มทดลอง B  เพ่ือวดัการคงอยู่ของพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ภายหลังจากท่ีผู้ เรียนสิน้สุดการเรียน รู้ในรายวิชาบุคลิกภาพและ
สมัพนัธภาพทางสงัคมในภาคเรียนนัน้ ซึ่งผู้ เรียนได้เข้าสู่ช่วงเวลาการเรียนในภาคการศกึษาถดัไป 
ในรายวิชาอ่ืนๆ รวมถึงการท่ีผู้ เรียนได้ไปฝึกปฎิบตัิงานในร้านสะดวกซือ้ด้วย สรุปขัน้ตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั ดงัภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้เตรียมการก่อนการทดลอง 
ระยะท่ี 1 การศกึษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
2. สมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกล 
3. พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
4. น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
5. น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนท่ีมิใชก่ลุม่ตวัอยา่ง 
6. จดัท าคูมื่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ส าหรับผู้สอนและผู้ชว่ยสอน 
 ขัน้ด าเนินการทดลอง 
ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
1. ผู้วิจยัฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ให้ผู้ชว่ยสอน และน าคูมื่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้ชว่ยสอน 
ไปฝึกฝน 
2. วดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนกัศกึษา 
3. น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
4. เม่ือสิน้สดุกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะครัง้ ให้ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) 
5. หลงัสิน้สดุกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะมิต ิวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตล่ะมิตทินัที 
พร้อมทัง้ใช้ วิธีการสมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ทดลอง A และกลุม่ทดลอง B 
 
ขัน้ติดตามการทดลอง 
ระยะท่ี 3 การตดิตามพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
1. การถอดความช่วยเหลือออกจากผู้ เรียน (Fading) ภายหลงัการทดลอง 
2. วดัซ า้ด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในทกุกลุม่และสมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษาท่ีเป็น
กลุม่ทดลอง A และกลุม่ทดลอง B ภายหลงัการทดลอง 4 สปัดาห์ 
3. วดัซ า้ด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในทกุกลุม่และสมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษาท่ีเป็น
กลุม่ทดลอง A และกลุม่ทดลอง B ภายหลงัการทดลอง 6 เดือน 

 



   78 

การพทัิกษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย 
ผู้ เข้าร่วมการวิจัยทุกคนได้รับการขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย ดังนัน้ก่อน

ผู้วิจยัลงเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการวิจยั สาระส าคญัของการวิจยั 
เหตุผล วิธีการวิจัย และมาตรการท่ีจะรักษาความลับ โดยผู้ วิจัยมีการปกปิดช่ือ นามสกุล 
แหลง่ข้อมลูทัง้หมด รวมทัง้อธิบายผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ เข้าร่วมวิจยั ส าหรับผู้ เข้าร่วมในการ
วิจยัครัง้นีมี้สิทธ์ิท่ีจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้ อีกทัง้มีสิทธ์ิท่ีเปล่ียนใจหรือขอถอนตวัออกจาก
การให้ความร่วมมือได้ทกุครัง้ถ้าต้องการ รวมถึงงานวิจยันีใ้ช้หลกัการปฏิบตัิกบักลุ่มตวัอย่างตาม
หลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์จาก "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เลขท่ี SWUEC/E-
098/2561  

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเชิง

ปริมาณ และข้อมลูในเชิงคณุภาพ โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ส่วน คือ 
การวิเคราะห์ด้วยคา่สถิตพืิน้ฐาน และการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร (Descriptive Statistics) ด้วย
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การแปลผลคะแนนเฉล่ียของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ด้านความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองและด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้สตูรค านวณ
แบบชว่ง ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

=
5−1

5
 

 
= 0.8 
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จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วสามารถแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองและด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สรุปเกณฑ์การแปล
ความหมายได้ดงันี ้

4.21 – 5.00  แปลวา่ จริง 
3.41 – 4.20  แปลวา่ คอ่นข้างจริง 
2.61 - 3.40  แปลวา่ ไมแ่นใ่จ 
1.81 – 2.60  แปลวา่ คอ่นข้างไมจ่ริง 
1.00 - 1.80  แปลวา่ ไมจ่ริง 

 
ด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

= 
6−1

6
 

 
= 0.83 

จากหลักเกณฑ์ดงักล่าวสามารถแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ดงันี ้

5.18 – 6.00  แปลวา่ จริงท่ีสดุ 
4.34 – 5.17  แปลวา่ จริง 
3.51 – 4.33  แปลวา่ คอ่นข้างจริง 
2.68 - 3.50  แปลวา่ คอ่นข้างไมจ่ริง 
1.84 – 2.67  แปลวา่ ไมจ่ริง 
1.00 - 1.83  แปลวา่ ไมจ่ริงเลย 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการทดสอบสมมตฐิานผู้วิจยัได้ใช้สถิต ิดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
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นั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน ในระยะหลัง
ทดลองเสร็จสิน้ทนัทีสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่ม
ควบคุม C) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) 

2. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤตกิรรมสงูกว่า ผู้ เรียน
ท่ีได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C) ในระยะติดตามผล 4 
สปัดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (Repeated-
measures analysis of variance) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 

(Content Analysis) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน 3 ขัน้ตอนหลัก ได้แก่ การ
จดัการข้อมูล  การแสดงข้อมูล และการอธิบายข้อมูล ทัง้นี ผู้้ วิจยัน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลท่ีได้จากแบบ
บนัทกึการเรียนรู้  

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. น าข้อมูลส่วนท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท าการถอดเทปทุกถ้อยค า และพิมพ์

ออกมาเป็นเอกสาร พิมพ์โดยเว้นพืน้ท่ีว่างด้านขวา เพ่ือใช้ในการเขียนข้อความหรือบนัทึกช่วยจ า  
และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการฟังซ า้เพ่ือตรวจทานข้อมูลท่ีได้จากการ
ถอดข้อมลูจากเคร่ืองบนัทกึเสียง  

2. อ่านเอกสารบันทึกการสัมภาษณ์  เพ่ือท าความเข้าใจความคิดท่ีอยู่เบือ้งหลัง
แนวคดิและพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

3. น าความคิดของการสัมภาษณ์ไปเทียบเคียงกับทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องท่ีได้ศกึษาเบือ้งต้น 

4. ร่างข้อสรุปข้อมลู รวมถึงความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง 
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5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ด าเนินการไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ข้อมลูท่ีได้จากแบบบนัทกึการเรียนรู้ มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. น าข้อมูลท่ีได้จากการท่ีผู้ เรียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ (Journal) มาคดัแยก
ค าตอบตามประเดน็ของข้อค าถาม 

2. อ่านแบบบันทึกการเรียนรู้ (Journal) มาวิเคราะห์ลักษณะค าตอบเพ่ือท าความ
เข้าใจความคดิท่ีอยูเ่บือ้งหลงัค าตอบ 

3. น าความคิดท่ีวิเคราะห์จากการเขียนตอบไปเทียบเคียงกับทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ศกึษาเบือ้งต้น 

4. ร่างข้อสรุปข้อมลู รวมถึงความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  



 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกล โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ และศึกษาผลของ รูปแบบ
จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกล  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ  ซึ่งการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

สว่นท่ี 2 ผลของรูปแบบจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

ส่วนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนีแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ตามช่วงเวลาของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ ได้แก่  

ขัน้ท่ี 1 เร่ิมต้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 สว่น คือ  

1.1) การประมวลและสงัเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
1.2) การสมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกล   
1.3) การยกร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

ขัน้ ท่ี 2 ขัน้การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้  
ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

2.1) กลุม่ตวัอยา่ง 
2.2) แบบแผนการทดลองใช้ 
2.3) การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้ 
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ขัน้ท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้หลงัการทดลองใช้และการ
ฝึกผู้ชว่ยสอนใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

3.1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้หลงัการทดลองใช้ 
3.2) การฝึกผู้ชว่ยสอน 
 

ขัน้ท่ี 1 เร่ิมต้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริม
เรียนรู้ 

ในขัน้เร่ิมต้นของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ผู้วิจัย
ด าเนินการประมวลและสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ผู้สอนในระบบการศึกษา
ทางไกล และน าไปสูก่ารยกร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

1.1 การประมวลและสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจยัประมวลสงัเคราะห์เอกสารใน 2 ประเด็น คือ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ใน

การจัดการเรียนการสอน  และเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

1.1.1 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้สภาพห้องเรียนจริงในการจัดการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้ขัน้ตอน

ของการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัผลการเรียนรู้ประเภทใดก็ได้ท่ีนิยมใช้ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน (Smith 
& Ragan, 2005) (Gagne et al., 2005) (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2560, มกราคม – เมษายน) คือ 
ขั น้ น า  ( introduction) ขั น้ ส อน  (body) ขั น้ ส รุป  (conclusion) ซึ่ ง รวม ขั น้ การป ระ เมิ นผล 
(assessment) มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า มีจดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ เรียน ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจและกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ท่ีก าลงั
จะเกิดขึน้ ความรู้เดิมซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน ากลบัมาสู่ความจ าท างานเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้เร่ืองใหม ่ในขัน้นีป้ระกอบด้วย 

1) การสร้างความสนใจ ท าได้โดยการตัง้ค าถามท่ีดึงความอยากรู้อยากเห็น
ของผู้ เรียนในเร่ืองท่ีผู้ เรียนสนใจหรือเร่ืองท่ีเป็นประสบการณ์ใกล้ตวั ผู้สอนอาจใช้การสาธิต การ
น าเสนอภาพเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีจะเรียนเป็นการดงึความสนใจของผู้ เรียน 
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2) การบอกจุดประสงค์แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการ
กระท าอย่างใดท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของตนหรือเป็นสิ่งท่ีผู้สอนคาดหวงั เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถตัง้
จดุมุง่หมายอยา่งชดัเจนในการเรียนรู้ในครัง้นัน้ ๆ 

3) การกระตุ้ นให้ผู้ เรียนระลึกถึงการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งท่ีผู้ เรียนรู้มาก่อน เพ่ือให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบ
ความส าเร็จได้ง่ายขึน้ ซึ่งท าได้โดยการพูดคุย สนทนา การใช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดการทบทวน
ประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ
เรียนรู้สิ่งใหมน่ าออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสารสนเทศใหมท่ี่ได้รับ ประกอบด้วย 

1) การน าเสนอความรู้และส่ือการเรียนรู้ซึ่งสามารถท าได้หลายวิ ธีเช่น การ
สาธิต การน าเสนอตวัอย่าง การบอกเล่าโดยตรง การให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบ ในการน าเสนอความรู้
อาจใช้วิธีอปุนยัหรือวิธีนิรนยั ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นรูปธรรมควรใช้วิธีอปุนยั โดย
ให้ผู้ เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายแล้วสรุปความหมายของสิ่งนัน้ด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นเร่ือง
นามธรรมควรใช้วิธีนิรนยั และอาจน าเสนอด้วยภาพหรือแผนภมูิ 

2) การน าเสนอและชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ถ้าเป็นเร่ืองใหม่ท่ี
ผู้ เรียนไม่เคยรู้มาก่อนก็จ าเป็นต้องบอกโดยตรง ถ้าเป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยหลัก
เหตุผล ผู้สอนก็อาจน าเสนอความรู้โดยวิธีให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ นอกจากนีผู้้ สอนควรค านึงถึง
ความแตกตา่งของผู้ เรียน 

3) การให้ผู้ เรียนปฏิบตัิและฝึกฝนจากแบบฝึกหดัหรือตวัอย่างต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สรุปความรู้ และทบทวนว่าได้รับความรู้เพิ่มขึน้
จากเดิมหรือไมอ่ย่างไร จะน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างไร การสอนในขัน้
นีป้ระกอบด้วย 

1) การรวบรวมและสงัเคราะห์สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ เทคนิควิธีท่ีจะช่วยในการสรุป
ความรู้ท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ การใช้ผังกราฟิก คือ แบบของการส่ือสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลหรือ
ความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความเข้าใจง่าย กะทดัรัด ชดัเจน ผงักราฟิกได้มา
จากการน าข้อมลูดบิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาท าการจดักระท าข้อมลูโดยอาศยัทกัษะการคิด เชน่ การ
สงัเกต เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจดัประเภท การเรียงล าดบั การใช้ตวัเลข การวิเคราะห์ การ
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สร้างแบบแผน เป็นต้น ในปัจจบุนัการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้นิยมใช้การน าเสนอในรูปแบบของแผนผงั
ความคดิ 

2) การส่งเสริมให้ผู้ เรียนจดจ าความรู้และถ่ายโอนความรู้ โดยให้ผู้ เรียนน า
ความรู้ไปใช้กบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งไปจากแบบฝึกหดั 

โดยในขัน้สรุปสามารถรวมการประเมินผล เพ่ือให้ผู้ สอนรู้ว่าผู้ เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไว้หรือไม่ และเป็นข้อมลูในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือด าเนินการสอนเสริม
หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการสอนของผู้สอนได้อีกตอ่ไป 

 
1.1.2 เทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ี

น ามาใช้ในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้จ านวน 12 เทคนิค โดยแตล่ะเทคนิคนัน้สามารถน ามาประยกุต์ใช้กับ
ระบบการศึกษาทางไกลในลกัษณะของการออกอากาศสดได้ สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และ
การประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ในระบบการศกึษาทางไกล ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ในระบบ
การศกึษาทางไกล 

 

เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ 

หลกัการ ตวัอยา่ง การประยกุต์ใช้ 
ขัน้
น า 

ขัน้
จดัการ 

ขัน้
สรุป 

การตัง้ค าถาม 
(Questions) 

การเรียนรู้โดยการตัง้ค าถาม ผู้สอนสามารถใช้
เพื่อการท้าทาย (Challenge) ให้กบัผู้ เรียนด้วย
ค าถาม มเีป้าหมายเพื่อฝึกการคดิในระดบัสงู 
(Higher-Order Thinking) จากการท่ีผู้ เรียนเป็น
ผู้ ค้นคว้าหรือด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบค าถาม 
โดยลกัษณะของค าถามมีทัง้แบบท่ีถามแคบๆ 
ใช้เวลาท าเสร็จภายในไมก่ี่นาที ไปจนถึงโจทย์
ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาทัง้ภาคเรียน  สว่นผลลพัธ์ใน
การเรียนรู้ขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้สอนใน
การชีน้ า และสร้างโครงโดยการตัง้ค าถามหรือ
ให้ความท้าทาย  

ปรากฎการณ์นี ้
เกิดขึน้ใน
สงัคมหรือไม ่
เกิดขึน้บอ่ยแค่
ไหน จาก
สาเหตใุด  
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ระบบการศกึษาทางไกล 

เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ 

หลกัการ ตวัอยา่ง การประยกุต์ใช้ 
ขัน้
น า 

ขัน้
จดัการ 

ขัน้
สรุป 

การใช้ภาพ 
แผนภมูิ 
(Organizers) 
แผนผงั 

เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในหวัข้อนัน้ ๆ ให้
เห็นกระบวนการ หรือ โครงของภาระ
งานนัน้ ๆ โดยสามารถใช้ได้ในชว่งต้น
ของการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้
เห็นภาพรวมของสิง่ทีจ่ะได้เรียนรู้ ใช้
ระหวา่งการด าเนินการเรียนรู้ส าหรับ
การน าเสนอด้วยภาพซึง่สามารถให้
เข้าใจได้ง่าย การเลอืกใช้แผนผงัแบบ
ใดนัน้ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ที่มีความหมายตอ่ผู้ เรียน โดยมีหลาย
หลายรูปแบบ  

การใช้รูปภาพ ผงัมโน
ทศัน์ ผงัล าดบัขัน้ตอน 
ผงักางปลา ผงัวฎัจกัร 
ผงัวงกลมซ้อนหรือเว็น
ไดอะแกรม ผงัวี
ไดอะแกรม และผงั
พลอ็ตไดอะแกรม 

   

การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั 
(Feedback) 

การสือ่สารให้ผู้ เรียนทราบวา่ อะไรท่ี
สามารถท าได้ส าเร็จแล้ว อะไรท่ียงัไม่
ส าเร็จ และอะไรท่ีต้องท าตอ่ไป ซึง่จะ
ท าให้ผู้ เรียนตระหนกัในความก้าวหน้า
ควรมีการก าหนดข้อตกลงไว้ลว่งหน้าวา่
เป็นขัน้ตอนในการท างานร่วมกนั เพื่อ
รับทราบยอมรับและเตรียมตวั ดทีี่สดุ
คือให้ทนัทีหลงัจากกิจกรรม สามารถ
ท าได้ทัง้ทางวาจา และตวัอกัษร 

“ครัง้นีส้ิง่ที่ท าได้ตาม
แผน คือ วิดีโอที่สะท้อน
มารยาททางสงัคมยคุ
ใหม ่บางกลุม่ท าสง่ไม่
ทนัเวลา ซึง่เกิดจากการ
วางแผนหรือแบง่งานใน
กลุม่” 

   

การอธิบาย 
(Explanations) 

การให้รายละเอยีดเพิม่เติม เพื่อให้
ผู้ เรียนด าเนินการตามภารกิจหรือการ
คิดเก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือ
หลกัการ การให้ค าชีแ้นะในการ
ด าเนินงาน หรืออธิบายวา่ภาระงานนีม้ี
กระบวนการอยา่งไร 

“ค าวา่ บคุลกิภาพ มีทัง้
มิติภายนอก ซึง่เห็นได้
ด้วยตาและภายใน ไม่
สามารถเห็นได้โดยตรง 
แตอ่าจอนมุานได้จาก
สิง่ที่เขาแสดงออก” 
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ระบบการศกึษาทางไกล 

เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ 

หลกัการ ตวัอยา่ง การประยกุต์ใช้ 
ขัน้
น า 

ขัน้
จดัการ 

ขัน้
สรุป 

การยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
(Example) 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพท่ีชดัเจนมาก
ขึน้ โดยมกัใช้คูก่บัเทคนคิการอธิบาย 
เพื่อแสดงให้เห็นลกัษณะที่เป็นสว่นร่วม
หรือมโนทศัน์ของสิง่ที่ต้องการอธิบาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องและ
สมบรูณ์มากขึน้ เหมาะกบัเร่ืองทีเ่ป็น
วิธีการหลกัการ หรือความรู้ที่เข้าใจได้
ยาก การยกตวัอยา่งประกอบจะท าให้
เกิดความเข้าใจมากขึน้ 

“เช่น นายหม ่ามี
บคุลกิภาพเป็นคนใจ
ร้อน นัน่หมายความวา่ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์เช่น 
คนอื่นขบัรถปาดหน้า 
นายหม า่จะอทุานด้วย
ค าสบถ แสดงอาการ
โมโห เสยีงดงั ตาแดง
ขึน้ เกร็งกล้ามเนือ้
บริเวณใบหน้า “ 

   

การสาธิต 
(Demonstration) 

มกัใช้ประกอบกบัการบรรยาย โดยการ
แสดงหรือท าสิง่ทีต้่องการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสงัเกตด ูแล้วซกัถาม 
อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จาก
การสงัเกตการสาธิต เนื่องจากความ
เช่ือที่วา่บคุคลเรียนรู้ได้ดจีากการเห็น
มากกวา่การได้ยิน การปฎิบตัิให้ดแูละ
การพดูไปด้วยจะท าให้เห็นผลลพัธ์
ก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบตัิ 

“ดใูบงานท่ี 6-1 นีน้ะคะ 
ช่องที่ 1 เป็นการส ารวจ
ตวัเอง อาจารย์จะนัง่
คิดทบทวน หรือลองเอา
กระจกขึน้มาสอ่ง เห็น
อะไรบางเราก็เขยีนลง
ไป” 

   

การกระตุ้น
ความคิด 
(Prompts) 

การให้ค าแนะน าด้วยทา่ทาง หรือภาษา 
เพื่อให้ผู้ เรียนได้นกึถึงความรู้เดิม การ
กระตุ้นด้านทา่ทาง ได้แก่ การชี ้การ
ผงกศีรษะ กระพริบตา สว่นการกระตุ้น
ด้านภาษา ได้แก่ ค าพดู การบอกเลา่ 
การตัง้ค าถาม ตวัอยา่งค าพดู เชน่ ท า
เลย หยดุก่อน หรือบอกมาได้ไหมวา่
ท าไมตวัละครจึงท าแบบนัน้ 

ใช้การกระตุ้นคิดด้วย
ค าถามเป็นหลกั “ลอง
คิดดซูิ วา่ถ้าเราเป็น
นกัจิตวิทยาจะประเมิน
บคุลกิภาพของคนคณุ
จะใช้วิธีการหรือ
เคร่ืองมืออะไรบ้าง”  
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ระบบการศกึษาทางไกล 

เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ 

หลกัการ ตวัอยา่ง การประยกุต์ใช้ 
ขัน้
น า 

ขัน้
จดัการ 

ขัน้
สรุป 

การพดู
ความคิด
ออกมาดงัๆ 
(Think aloud) 

สว่นใหญ่เทคนิคนีถ้กูใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ทางด้านภาษา คือ 
การให้ผู้ เรียนพดูความคิดของตน
ออกมาดงั ๆ สามารถใช้ได้ทัง้ขณะ
ปฎิบตัิงาน หรือให้พดูทนัทีภายหลงั
จากการปฎิบตัิงาน การคิดดงัๆ 
สามารถใช้เช่ือมโยงกบัความรู้และ
ประสบการณ์เดมิในการแก้ไขปัญหา 
ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้สามารถให้
ข้อมลูย้อนกลบัจากความคิดดงักลา่ว
ได้อีกด้วย 

“หลงัจากดวูิดีโอสิง่แรก
ที่คณุอยากพดู คืออะไร
ทกุคนลองพดูออกมา
เลยคะ่” 

   

การบอกเป็น
นยั (Cue) โดย
ใช้บตัรชีแ้นะ 

เป็นลกัษณะของบตัรที่ชว่ยให้ผู้ เรียน
สามารถอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็นในหวัข้อทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะ ให้
หลกัการในการแก้ไขปัญหา ความคิด
รวบยอด หรือ หลกัการ 

การให้ค าศพัท์ทีย่าก
โดยเว้นท่ีให้เติมใน
ประโยค 

   

การแบง่เนือ้หา 
(Jigsaw) 

แบง่เนือ้หาออกเป็นสว่นๆ เทา่กบั
จ านวนสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ผู้ เรียนไป
ศกึษาหวัข้อเฉพาะคนละ 1 หวัข้อ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายหวัข้อใดจะเป็น
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง สมาชิกตา่ง
กลุม่ที่ได้รับมอบหมายในหวัข้อเดียวกนั
ก็จะเป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อ
แลกเปลีย่นในหวัข้อที่ตนได้ศกึษามา 
หลงัสิน้สดุสมาชิกกลบัเข้ากลุม่เดิม 
เพื่อผลดักนัถ่ายทอดความรู้ในหวัข้อที่
ได้รับมอบหมายให้สมาชิกในกลุม่ฟัง 

“คนใดทีศ่กึษาทฤษฎี
จิตวเิคราะห์มาขอให้
ออกมารวมกนัตรงนี ้
กลุม่นีค้ือผู้ เช่ียวชาญ 
แลกเปลีย่นความรู้กนั
ให้เวลา 30 นาที เราจะ
กลบัเข้ากลุม่เดมิเพื่อ
อธิบายให้เพื่อนในกลุม่
ได้ฟัง ดงันัน้ผู้ เช่ียวชาญ
ต้องมคีวามรู้มากพอใน
การอธิบายนะคะ” 
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ตาราง 5 (ตอ่) สรุปเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ระบบการศกึษาทางไกล 

เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ 

หลกัการ ตวัอยา่ง การประยกุต์ใช้ 
ขัน้
น า 

ขัน้
จดัการ 

ขัน้
สรุป 

การบอกใบ้ 
(Hint) 

เป็นลกัษณะของการให้ค าแนะน า หรือ
ค าชีแ้นะ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
ด าเนินการไปตามภารกิจนัน้  

“ให้ผู้ เรียนลองกดเข้า
ระบบอีเลร์ินนิงที่มมุ
ด้านขวา จะมีกลอ่ง
ข้อความ เห็นไหมคะ่” 

   

การสรุป
ความคิดรวบ
ยอดและแผนท่ี
ความคิด 
(Concept and 
mind maps) 

เป็นเคร่ืองมือเข้ามาชว่ยในการจดัการ
เรียนรู้ อีกทัง้ยงัสามารถน ามาเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการประเมินผลผู้ เรียน
วา่ได้เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้
หรือไม ่โดยการท าแผนท่ีความคดิ
ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้ เรียน
จดัท าด้วยตนเองอยา่งสมบรูณ์ หรือ
ผู้สอนอาจจะขึน้โครงสร้างให้ผู้ เรียนได้
เติมตอ่ความรู้ หรืออาจให้ผู้ เรียนท า
แผนผงัด้วยตนเองเก่ียวกบัความรู้ที่ได้
เรียนรู้ไปแล้ว 

การเขยีนสรุปความคดิ
รวบยอดและแผนผงั
ความคิด 

   

 
1.1.3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
ส าหรับขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ส าหรับเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มี  2 ประเด็น 

ได้แก่ ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และวตัถปุระสงค์ในรายวิชา
บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม  

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ส าหรับเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ผู้ วิจยัใช้ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนการสอน ประยุกต์กับขัน้ตอนของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ แนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคมของไวก๊อตกี ้(Vygotsky) ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ขัน้สอนการสอนแบบนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ของโร
เซนต์ซาย และ ไมสเตอร์ (Rosenshine & Meister, 1992) วูด บรูเนอร์ และโรส (Wood et al., 
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1976) น ามาประยุกต์ใช้กับการจดัการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล (นวลจิตต์ เชาว
กีรตพิงศ์, 2560, มกราคม – เมษายน) ดงัตาราง 6 

การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ผู้ วิจัย
ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ของ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และวตัถุประสงค์ในรายวิชาบุคลิกภาพและสมัพันธภาพทางสังคม 
การก าหนดตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เน่ืองจากความพร้อม ความสามารถ 
และพฤติกรรม มีลักษณะการเกิดขึน้เป็นขัน้ตอน โดยในขัน้แรกผู้ เรียนควรมีความพร้อมอนัเป็น
คุณลักษณะท่ีจะเกิดขึน้ก่อน จากนัน้ความสามารถเป็นกระบวนการท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้มี
ลักษณะเป็นกระบวนการ และสุดท้ายคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จึงท าให้การออกแบบ
แผนการสอนครัง้ท่ี 1 และ 2 เป็นการพัฒนาด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
แผนการสอนครัง้ท่ี 3 และ 4 เป็นการพฒันาด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ
แผนการสอนครัง้ท่ี 5 และ 6 เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่วน
วตัถุประสงค์ในรายวิชาบุคลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคมใช้หลกัการออกแบบวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ตามหลกัจากง่ายไปสู่ยาก โดยในแผนการสอนครัง้ท่ี 1 หวัข้อความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
บุคลิกภาพ ครัง้ท่ี 2 หัวข้อ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ครัง้ท่ี 3 และ 4 หัวข้อบุคลิกภาพและมารยาททาง
สงัคม ครัง้ท่ี 5 และ 6 การพฒันาบคุลิกภาพ รายละเอียดดงัตาราง 7 
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จากตาราง 6 แสดงขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคผู้ วิจัยด าเนินการให้
สอดคล้องกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่การจดัการเรียนรู้ ผู้สอนประเมินศกัยภาพของผู้ เรียนก่อนการ
จดัการเรียนรู้ และท าให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพการเรียนรู้ของแตล่ะครัง้วา่ จะได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ส่วนนี ้
สามารถน าลกัษณะของแผนภูมิ แผนภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน จากนัน้ผู้สอนสามารถ
เร่ิมต้นด้วยลกัษณะค าถาม หรือค าถามจากภาพ หรือค าถามจากวีดทิศัน์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การจัดการเรียนรู้ ผู้ สอนจัดล าดับความยากง่ายของบทเรียน โดย
ล าดบัจากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก และผู้สอนใช้เทคนิคการสอนตา่ง ๆ ของการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
เช่น การสาธิต  การอธิบาย การยกตวัอย่าง การให้ค าชีแ้นะ  การตัง้ค าถาม  การบอกใบ้ (Hints) 
การกระตุ้นความจ า (Prompts) การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) การพดูความคิดออกมาดงั ๆ 
(Think Aloud) การบอกเป็นนยั (Cue) เทคนิคแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) ตามความเหมาะสมของการ
เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ เม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนลดความ
ช่วยเหลือลง และให้อิสระการคิดหรือลงมือมือท า จากนัน้ในช่วงท้ายของการจัดการเรียนรู้ต้องมี
การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ หรือ ผงัมโนทศัน์ (Mind Map) เข้า
มาชว่ย รวมถึงมีการประเมินผลการเรียนรู้จากแบบฝึกหดั 
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จากตาราง 7 ผู้ วิจยัได้ออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และวตัถปุระสงค์ในรายวิชาบคุลิกภาพ
และสมัพันธภาพทางสงัคม แสดงให้เห็นว่า ในแผนการสอนครัง้ท่ี 1 และ 2 เน้นการพัฒนาด้าน
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่วนแผนการสอนครัง้ท่ี 3 และ 4 เน้นการพฒันาด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และแผนการสอนครัง้ท่ี 5 และ 6 เน้นการพฒันาด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เน่ืองจากการสงัเคราะห์เอกสารพบว่า การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบคุคลเร่ิมต้นจากการมีความพร้อม น ามาสู่ความสามารถท่ี
จะกระท าในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง  

 
1.2 การสัมภาษณ์ผู้สอนในระบบการศึกษาทางไกล 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ

การศกึษาทางไกล โดยคดัเลือกผู้สอนจากส านกัการศกึษาทัว่ไป ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่ง
หนึ่ง จ านวน 4 ท่าน จ าแนกตามกลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนษุยศาสตร์ สามารถสรุปแนวทางการจดัการเรียนการสอนทางไกลท่ีผู้สอนใช้ด าเนินการสอนได้
ดงันี ้

1.2.1 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
การจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลในลกัษณะของการออกอากาศ

สด ผู้สอนน าหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนมาประยกุต์ใช้ สรุปได้ 3 ลกัษณะ คือ 
การกระตุ้นความสนใจ  การเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปสู่ยาก และการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

การกระตุ้นความสนใจ 
การกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนเกิดขึน้ในช่วงน าเข้าสู่การเรียนรู้ ส่วนใหญ่

ผู้สอนในระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมต้นจากการให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจจากทัง้ภาพและเสียง 
เช่น เปิดคลิปวิดีโอ เปิดสไลด์ค าถาม การตัง้ค าถาม เปิดกล้องในห้องเรียนปลายทางออกอากาศ 
หรือผู้สอนสร้างบรรยากาศในการเรียน 

“ดว้ยห้องทีส่อนจะเป็นห้องที่เห็นเด็กทัง้หมด ก็เปิดข้ึนจอใหญ่ใหท้กุ

คนดูเลย เรามาดูบรรยากาศกนันะครับ บางทีบางกลุ่มก็มีเล่นกนั เล่นโทรศพัท์อย่างงี้ 

ไม่ว่า ย่ิงว่าย่ิงกระตุน้  ก็จะพดูแบบ เรามาดูบรรยากาศในการเรียนกนันะ เชียงใหม่

ศูนย์นี้คนเยอะ แต่นัง่เรียบร้อยมากเลย สกัพกัทางฝ่ังส าโรงเร่ิมเก็บโทรศพัท์ นัง่
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เรียบร้อย เราก็เลยแซวว่า หน่วยส าโรงเรียนรู้เร็วเชียว อะไรยงันี ่ก็บนัเทิงใจกนัไป” 

)สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย(  

“เบื้ อ งต้ น ก็ จะบอก ว่า  วัน นี้ จ ะ เรียนอะไร   อ ย่ างตัวอ ย่ าง 
ประวติัศาสตร์ เป็นยุคอารยธรรมโบราณ อารยธรรมโบราณประกอบด้วยอะไรบ้าง 
อียิปต์ เมโสโบเตเมีย อันนี้จะข้ึนให้เห็นก่อน เด็กก็จะได้ไปหาใน E-learning ก็ไป
เปิดดูเพราะเราอพัโหลดลงไป” (สมัภาษณ์ผูส้อนวิชามนษุยศาสตร์) 

"เมื่อก่อนจะข้ีอาย มีแค่ PPT ข้ึนหน้าจออย่างเดียว  แต่สกัพกัเราก็
ได้คอมเม้นท์จากเด็กว่าจริงๆ แล้วมูฟเม้นท์ ของอ.ก็มีส่วนส าคญั หลงัๆนี้ก็เลยขอให้
น้องๆที่ศูนย์ทางไกลท า PPT และมีจอเล็กๆหน้าเราข้ึนมา เหมือนมีคนบรรยายมือ
เวลาเราดูทีวี ก็ดีข้ึน เพราะเป็นคนที่พอมีอรรถรสจะชอบแสดงออกทางสีหน้า  มี
ท่าทางตลอดเวลา เด็กก็แบบอาจารย์ท าไปได้เนาะ  บางวนัก็ทางไกลมนัจะบ้ิวยาก
กว่าเด็กปกติ ก็ต้องติดหูกระต่ายไปสอน สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เด็กอย่างนี้
ค่ะ” (สมัภาษณ์ผูส้อนวิชาสงัคมศาสตร์) 

 
การเรียงล าดับเนือ้หาจากง่ายไปสู่ยาก 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์จะเห็นชัดเจนในการล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปสู่ยาก 

สว่นในรายวิชาอ่ืนๆ ยงัไมป่รากฎอยา่งชดัเจนนกั 
“ขั้นแรกก็ง่ายๆก่อน เช่น ค่าเฉลี่ยธรรมดา หรือข้อมูลการทดสอบ

สมมติฐาน ก็จะไล่ไปเร่ือยๆ บางอย่างก็จะยากข้ึน ” (สัมภาษณ์ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์) 

 
การใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
การออกอากาศในระบบการศึกษาทางไกลผู้สอนจะใช้ผ่านพาวเวอร์พอร์ต

เป็นหลัก อีกทัง้ในปัจจุบนัท่ีระบบเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงผู้ เรียนได้ง่ายขึน้ 
ผู้สอนน าเทคโนโลยีใกล้ตวัในชีวิตประจ าวนัเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดตอ่ส่ือสาร ตวัอย่างเช่น 
เฟซบุ๊ก ไลน์กรุ๊ป  สไกป์ หรือการส่งงานผ่านยทููป และยงัมีการใช้แอปพลิเคชนั ต่างๆ เข้ามาเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

“เฟซบุ๊กมนัเข้าใกลต้วัเด็กไดม้ากกว่า เพราะเขาเล่นกนัตลอดอยู่แล้ว ไม่
ตอ้ง Log in เพ่ิม เหมือน E-learning” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 
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“วิธีการติดต่อสื่อสารกับเด็กในทุกๆ ศูนย์ อนัดบัแรก ต้องสร้างเพจใน  

เฟซบุ๊กก่อน  ของรายวิชาในเทอมนี้ข้ึนมา แยกเป็นรายเทอม โดยคาบแรกก็จะให้เด็กแอดเข้า
ไป เพราะจะเป็นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์ แจ้งข่าว นัดหมายต่างๆ ในเพจนั้น ” 
(สมัภาษณ์ผู้สอนวิชามนษุยศาสตร์) 

 
1.2.2 กลวิธีการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 

กลวิ ธีการสอนท่ีอาจารย์ผู้ สอนในระบบการศึกษาทางไกลได้ท าการ
ประยกุต์ใช้สรุปได้ 6 กลวิธีหลกัๆ ประกอบด้วย การตัง้ค าถาม การอธิบาย การใช้แผนผงัความคิด 
การแสดงให้เห็นเป็นตวัอยา่ง การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง 

การตัง้ค าถามใช้ช่วงการเกร่ินน า 
การตัง้ค าถามมีจุดประสงค์เพ่ือทราบว่าผู้ เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ

เร่ืองราวต่างๆ ลักษณะของเทคนิคการตัง้ค าถาม ใช้การตัง้ค าถามปลายเปิดขึน้มาให้ผู้ เรียนได้
แสดงความคิดเห็น หรือหากถามแล้วผู้ เรียนไม่แน่ใจในค าตอบ อาจให้ดูวีดิโอก่ อนจึงมาตอบ
ค าถาม การน ามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาทางไกล เน่ืองจากการอยู่ห่างไกลกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้ เรียน การตอบค าถามจะใช้การพิมพ์ตอบเป็นหลักผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น สไกป์  
ไลน์ หรือ เฟซบุ๊กอีกทัง้สามารถตอบค าถามผา่นทางเสียงของระบบได้ ดงัประโยคตอ่ไปนี ้

“ก่อนที่เด็กจะได้เรียนจะให้สไกป์มาก่อน และใช้ วิธีการสอน เช่น 

ค าถามนี้ ถามว่า  ...ศูนย์ไหนตอบก่อน มันก็จะเด้งข้ึนมา สกัพกันึงเปลี่ยน กลวัเด็ก

รู้ทนั ค าถามนี ้ยงัไม่ใหต้อบ อะไรอย่างนี้ หรือค าถามนี้ ขอสามหน่วยต่อไปนี ้ก็จะมูฟ

ให้หน่วยเสมอก็จะจดไว้  แล้วอนุญาตไปเร่ือยๆ เสร็จปุ๊ ป ถ้าหน่วยนี้ตอบเร็วสม ่า นี้

เลือกผูโ้ชคดี” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 

“ตอนแรกจะเป็นเหมือนเปิดสไลด์ค าถาม เร่ิมตน้ด้วยการตัง้ค าถาม

แลว้ก็ให้ดูคลิปวีดิโอหรือสารคดีต่างๆ เพือ่ตอบค าถาม แลว้เวลาตอบเขาก็จะโฟสลง

ในเฟซบุ๊กนัน้” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชามนษุยศาสตร์) 

“อย่างเวลาออกอากาศ สมมติมีข้อๆหน่ึงตัง้โจทย์มาให ้แลว้ใหแ้ย่ง

กนัตอบ หน่วยการเรียนไหนทีท่ าไดห้รือไม่ได ้ตอบผ่านสไกป์เวลานัน้ว่าค าตอบได้

เท่าไร เอาเฉพาะค าตอบก่อนว่าไดเ้ท่าไร ก็จะเอาค าตอบมาเรียงกนั หน่วยการเรียนนี้

ไดเ้ท่านี ้หน่วยนีไ้ดเ้ท่าไร ตอนแสดงออกมาจะเห็นแล้วว่าไดไ้ม่เท่ากนั เด็กก็จะเร่ิมรู้
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ละ จากการเห็นค าตอบของเพือ่น หรือค าตอบไหนมีคนตอบเยอะน่าจะอนันี ้จะเป็น

ลกัษณะนี้” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

“ ตัง้ค าถาม เด็กจะพิมพ์ตอบมา กว่าระบบสไกด์จะส่งมาถึงเรามนัก็

ไม่ทนัแลว้ พอมาเทอมนี ้ก็เลยใหเ้ด็กยิง QR Code ไลน์ ก็ตัง้เป็นห้องไลน์ข้ึนมาเลย” 

(สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

การอธิบาย 
การอธิบายมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหรือให้มีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ 

ลักษณะของการอธิบายเร่ิมต้นจากการอธิบายเนือ้หาในสไลด์ มักจะใช้คู่กับการบรรยาย และ
ยกตวัอย่างประกอบ การน ามาประยกุต์ใช้กบัวิชาท่ีสอนเทคนิคนีส้ามารถใช้ได้กบัในทกุๆ รายวิชา
ในระบบการศกึษาทางไกล คือ ผู้สอนอธิบายเนือ้หาในหวัข้อตา่งๆท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดย
อาจจะให้ผู้ เรียนได้ค้นหาข้อมลูมาก่อน เม่ือไมเ่ข้าใจก็จะอธิบายเพิ่มเติม ดงัประโยคตอ่ไปนี ้

“หลักๆ เทคนิคการสอนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ มีเอกสาร มี

บทความให้อ่าน แล้วก็มีการบรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่างประกอบ แล้วก็มีการถาม -

ตอบในหอ้งเรียน และมี Work sheet” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

“ตอนสอนก็เร่ิมจากการอธิบายเนื้อหาในสไลด์ก่อน เป็นเหมือน

หวัข้อที่อยากให้เขารู้ พร้อมกบัยกตวัอย่างประกอบ หาวิธีการอธิบายจนกว่าเขาจะ

เข้าใจ” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

“ถา้พูดถึงอารยธรรมโบราณจะมีอะไรบ้าง 1 2 3 4 แล้วก็ไล่ ก็พูดไป

เข้าเนื้อหา  อาจจะมีเป็นสไลด์บรรยายและอธิบาย สลับกับคลิปวีดิโอสารคดีที่

เก่ียวข้องกบัอารยธรรมนัน้ เช่น โรมนั สร้างเมืองยงัไง ก็จะไปหาอย่างแหล่งหลกัๆ ก็

คือ youtube ก็จะมีสารคดีที่ เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ” (สัมภาษณ์ผู้ สอนวิชา

มนษุยศาสตร์) 

“ส่ิงทีจ่ะใหเ้ด็กอ่านจะใช้วิธีการแบบ Advance เราใหเ้ด็กไปดูก่อน

ว่า ครูจะพดูประมาณนีน้ะในคร้ังต่อไป ลองหาในส่ิงทีห่นูเข้าใจว่าเบื้องตน้มนัคือ

อะไร แลว้ก็เดีย่วเรากลบัมาคยุกนั อ.จะอธิบายเพ่ิมเติมใหฟั้งจากส่ิงทีเ่ขาคน้ควา้มา” 

(สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 
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การใช้แผนผังความคิด 
การใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) มีจุดประสงค์เพ่ื อจัดระบบ

ความคิด ลักษณะของการใช้แผนผังความคิดใช้โดยผู้ สอนวาดให้ดู และผู้ เรียนสร้างแผนผัง
ความคิดขึน้มาเอง การประยกุต์ใช้ในระบบการศกึษาทางไกลการใช้แผนผงัความคดิเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการชว่ยประเมินความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาท่ีเรียนของผู้ เรียนได้ ดงัประโยคตอ่ไปนี ้

“มีการใช้ Mind Map ในการสอนคณิตศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่จะวาด
สดใหผู้เ้รียนดู” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

“ให้เด็กลองท า Mind Map ยคุก่อนประวติัศาสตร์ในครั้งแรก โดยให้
เด็กลองท าเองดู ไปอ่านเอง เรียนรู้เอง” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชามนษุยศาสตร์) 

“Mind Map เป็นส่วนต้นๆ ใช้เรียนเร่ืองภาษากับความคิด เราให ้
Content เด็กว่า ภาษาเป็นการจัดระบบความคิด Mind Map ก็เป็นการจัดระบบ
ความคิดอย่างหน่ึงที่มาจากศูนย์กลางแล้วกระจายออก โดยมีภาษาเป็นเคร่ืองมือ” 
(สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 

การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
การแสดงให้เห็นเป็นตวัอย่าง มีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ดตู้นแบบ แล้วลง

มือปฎิบตัิตาม ลักษณะของเทคนิคผู้สอนเป็นต้นแบบเอง เช่น วิชาทางคณิตศาสตร์ และภาษา 
ส่วนในวิชาบรรยายใช้ลกัษณะท าให้เห็นในชิน้งานหรือดวีูดิโอคลิปเป็นตวัอย่าง การเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน การน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางไกล เช่น การแสดงตวัอย่าง
ของชิน้งาน การค านวนให้ด ูการแสดงการพดูให้ผู้ เรียนดเูป็นตวัอย่าง ดงัประโยคตอ่ไปนี ้

“ถ้าลงมือปฎิบัติ ก็จะแสดงให้ เห็นจาก EXCEL ใช้  EXCEL ให้

มองเห็นการค านวน แต่ถ้าส่ิงที่ตอบรับมาให้ได้ คือ ให้เด็กสาธิตมาให้ดูผ่านทาง 

Youtube” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

“ในอีเลิร์นนิงเนื้อหาที่ใส่ไว้ ก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เด็กได้ดูแบบ 

แล้วก็เป็นตวัแบบฝึกแต่ละบท เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงเร่ือง

การน าไปใช้ เด็กท าเก็บคะแนนไปเร่ือยๆ ได้ แล้วเราเชื่อว่า ทุกครั้งเด็กมีพฒันาการ 

เราก็เลยเปิดโอกาสให้เขาท าจนกว่าจะได้คะแนนที่ดีที่สุด ” (สัมภาษณ์ผู้ สอนวิชา

ภาษาไทย) 

“เทคนิคที่ช่วยอื่นๆ ส่วนใหญ่อยากให้เด็กเห็นภาพ เก่ียวกับอารย

ธรรมนัน้ ในยุคโบราณเขามีอะไร สงัคมวฒันธรรมเป็นยงัไง ส่ิงที่จะช่วยให้เขาเห็น
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ภาพมากเลยก็คือ สารคดีที่เป็นคลิป ที่เป็นลักษณะเหมือนบทบาทสมมติ มีคน

แต่งตวั make up ในแบบยคุนัน้เลย เช่นในยคุกลาง เราก็จะหาภาพบรรยากาศ พวก

ปราสาทเยอะๆ พวกในยุคท่านลอร์ด ท่านเค้าท์ แล้วก็ยกตวัอย่างประกอบเชื่อมโยง

กบัปัจจุบนั อย่างพวกยคุกลาง บรรยากาศก็จะเหมือนการ์ตูนที่เราอ่าน  พวกซินเดอร์

เรลล่า จะเชื่อมโยงกบัเร่ืองใกล้ตวัเขา  พยายามเชื่อมโยงกบัส่ิงใกล้ตวั”  (สมัภาษณ์

ผู้สอนวิชามนษุยศาสตร์) 

 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
มีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้หนักลบัมาทบทวนตนเองในแง่ของกระบวนการ

คิดในเร่ืองนัน้ๆ โดยมีลกัษณะการให้ข้อมูลย้อนกลบัในรูปแบบภาพรวมรายกลุ่ม หรือรายบุคคล 
ซึ่งการน ามาประยกุต์ใช้ในระบบการศกึษาทางไกลนัน้ การใช้รายบคุคลอาจจะต้องใช้เวลาเพราะ
จ านวนผู้ เรียนคอ่นข้างเยอะ แตถ้่าใช้รายกลุม่ก็จะสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ 

 
“การใหข้้อมูลยอ้นกลบัในวิชาคณิตศาสตร์ ตวัเลขมนัตายตวัอยู่แล้ว 

ถา้ค าตอบผิดเราไล่ข้ึนไปเร่ือยๆ ก็จะเจอว่าผิดที่ขัน้ตอนไหน ดงันัน้เวลาเฉลยให้ดูทุก

คนดูไปพร้อมกนัก็จะเห็นชดัเจนเลย ไม่ต้องไล่พูดกบัทีละคน ” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์) 

“ เวลาตรวจงานด้วยตวัเอง อย่างน้อยเทอมละ 1 ช้ิน ก็จะมีการให้

ข้อเสนอแนะแนบไปด้วยมากกว่าการให้คะแนนอย่างเดียว ในวิชาขดัแย้งก็จะไม่เน้น

การถูกผิด แต่เน้นที่กระบวนการคิด การมองสถานการณ์ต่างๆ หลายๆมุมมอง ก็จะ

เขียนแนะน าเขาไป งานเดี่ยว ช้ินเดียวต่อเทอมเพราะมากกว่านี้ก็จะตรวจไม่ไหว ” 

(สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

การใช้ระบบอีเลิร์นนิง (E-learning) 
ระบบอีเลิ ร์นนิงน ามาใช้เป็นช่องทางในการน าเนือ้หาความรู้  เอกสาร

ประกอบการสอน ส่ือการสอนจากแหล่งความรู้ต่างๆ และท าแบบฝึกหัด  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ศกึษาความรู้ด้วยตนเองได้ ทัง้ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
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“"ในอีเลิร์นนิงเนื้อหาที่ใส่ไว้ ก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เด็กได้ดูแบบ 

แล้วก็เป็นตวัแบบฝึกแต่ละบท เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงเร่ือง

การน าไปใช้ เด็กท าเก็บคะแนนไปเร่ือยๆ เพื่อได้คะแนนที่ดีที่สุด ข้อดี เป็นการ

ทบทวนเนือ้หา เพราะตวัแบบฝึกมนัจะสามารถสุ่มข้อได้ ถา้เด็กๆของเรามีโอกาสทีจ่ะ

ไปหาสื่อมาศึกษาเองน้อย ก็เอาอีเลิร์นนิงเป็นตวัพฒันาทกัษะ พฒันาเนื้อหา และ

การคิดวิเคราะห์ เป็นลกัษณะตวัหนงัสือ” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 

“เอกสารประกอบการสอนก็จะวางไวใ้นอีเลิร์นนิงใหเ้ด็กดาวโหลดได้

ตั้งแต่ต้นเทอม รวมถึงพาวเวอร์พอยด์ด้วย รวมถึงวิชานี้มีบทความให้เด็กอ่าน 

Chapter ละ 2 บทความ เพราะนกัศึกษาทางไกลเราก็ห่างเขาจึงอยากจะให้เขาอ่าน

อะไรทีม่นัเก่ียวข้องเหมือนกบัเราไปนัง่เล่าใหฟั้ง” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

 
1.2.3 บทบาทผู้ช่วยสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
ในระบบการศึกษาทางไกลผู้ สอนจะออกอากาศสดท่ีห้องส่งต้นทาง และ

ออกอากาศไปสูห้่องเรียนปลายทาง ซึ่งในห้องเรียนปลายทางจะมีผู้ช่วยสอนประจ าในแตล่ะหน่วย
การเรียน ส าหรับบทบาทหลกัของผู้ช่วยสอน หรือ TA ในระบบการศึกษาทางไกล คือ ดแูลความ
เรียบร้อยของชัน้เรียน การตรวจงานตามเกณฑ์ให้คะแนนของผู้สอน การติดตามส่งงานของผู้ เรียน  
โดยสรุปบทบาทของผู้ชว่ยสอนท่ีเกิดขึน้จริง ดงันี ้

1) ผู้ช่วยสอนดูแลความพร้อมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
ผู้ชว่ยสอนเป็นผู้ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน การเข้าชัน้เรียนของผู้ เรียน

และความพร้อมในการเรียนรู้ในตัวผู้ เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจการเรียนรู้ ไม่ท ากิจกรรมอ่ืน
ระหวา่งเรียน 

“ TA จริงๆแล้ว เขาก็มีบทบาทในการคุมเด็กนะ ในการตรวจดูว่า

เด็กมาถึงหรือยงั พร้อมเรียนหรือยงั มีความรู้สึกว่าเด็กอยากเรียนไหม” (สมัภาษณ์

ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์) 

 “อนัดบัแรกส าคญัมาก คือ ต้องควบคมุห้องเรียน เพราะว่าอาจารย์

ผู้สอนหลกั สัง่ให้ท า Work sheet คนไหนไม่เสร็จไม่ให้กลบับ้าน ถ้าไม่มีผู้ช่วยสอน

เด็กก็หนีกลบับ้านหมด และผู้สอนไม่สามารถยื่นมือออกไปนอกจอคว้าเด็กกลบัมาได ้

ก็ตอ้งเป็นผูช่้วยสอนทีอ่ยู่ ณ หนา้งานตรงนัน้” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 



   

 

103 

2) ผู้สอนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านทางผู้ช่วยสอน 
ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ช่วยสอนจะคอยกระตุ้นให้

ผู้ เรียนท ากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น หรือบางครัง้สามารถอธิบายแทนผู้ สอนหลักได้ การ
ส่ือสารระหวา่งผู้สอนหลกัและผู้ชว่ยสอนจงึมีความส าคญัมาก 

“เทอมนีที้ผ่่านมา ก็ไม่ค่อยไดไ้กด์อะไรใหเ้ขา ข้ึนอยู่กบัเขาแต่ละคน

เลยค่ะ อนันี้คือ TA บางคนเขาก็จะกระตุ้นเด็ก มีวิธีการพดู แต่เขาก็จะมีวิธีในบางคน 

อย่างสร้างกรุปไลน์แต่ละศูนย์มาเขาก็จะมี TA เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของเด็กดว้ย เราก็

จะเห็น Active ของ TA แต่ละคนด้วย บางคนเขาก็จะถ่ายรูปค าถามเอาไว ้ประเด็นที่

เราตัง้เป็นประเด็นค าถามไว ้กลบัมาโพสใหเ้ด็กไดเ้ห็น เหมือนเขาก็ช่วยเราโฟกสัให้

เด็กเห็นค าถาม ในส่วนทีเ่ก็บคะแนนเขาก็จะตามให้” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชา

มนษุยศาสตร์) 

 “ผูช่้วยสอนหลายท่านเคยเจอซ ้ากนัมาแลว้ ก็เหมือนเคยฟังบรรยาย

มาแล้ว 2-3 รอบ ก็มีหลงัไมค์มาบอกว่า ฟังอาจารย์ไม่เข้าใจ แต่พอมาฟังรอบสอง

แล้วเข้าใจเลย อนันี้จะช่วยในการอธิบายได้เพราะว่า วยัของเขา และความช านาญ

ของเขา จะเข้าใจง่ายกว่าเด็ก ก็มีส่วนช่วยในการอธิบายเพ่ิมเติมในกรณีที่ผู้สอนพูด

เร็ว” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

“ก่อนจะถึงชัว่โมงเรียนก็จะคุยกบัผู้ช่วยสอนก่อนว่า เราจะมีเนื้อหา

ประมาณนี้นะ มีเอกสารให้อ่านในเร่ืองที่จ าเป็น เช่น รูปแบบการเขียน แต่ถา้เป็นเร่ือง

ทัว่ไปทีเ่ด็กหาอ่านเองได”้ (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 

3) ผู้ช่วยสอนประเมินผู้เรียน การสังเกตจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ส าหรับในระบบการศกึษาทางไกลแบบออกอากาศสด การประเมินผลผู้ เรียน

ท่ีนอกเหนือจากการสอบ ระหว่างด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้จะใช้งานผา่นระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นหลกั ส าหรับในรายวิชาท่ีมีลกัษณะเป็นการฝึกทักษะต้องประเมินในลกัษณะของรายบุคคล 
ผู้สอนต้องให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฎิบตัิ ซึ่งในส่วนนีผู้้ ช่วยสอนจะมีบทบาทส าคญัด้วยความใกล้ชิดกับ
ผู้ เรียน ผู้ช่วยสอนจะต้องช่วยประเมินผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด และผู้ช่วยสอนยงัสามารถ
ชว่ยตรวจใบงานและแบบฝึกหดัตา่งๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้สอนหลกัตัง้เกณฑ์ไว้ให้อีกด้วย 
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“เร่ืองทกัษะการพูดคร้ังแรกเลยเคยให้ท าเป็นคลิปแล้วส่งเข้ามา แต่

มนัไม่ก็ดูไม่สดเหมือนกบัการพูดหน้าห้อง แล้วบางคร้ังในความรู้สึก ถ้าเราได้ฟังเด็ก

จริงๆ มนัน่าจะดีกว่า เลยแก้ปัญหาด้วยการคยุกบัผู้ช่วยสอนว่า พยายามให้ก าลงัใจ

เด็กเยอะๆ ให้ฝึกเยอะๆ แล้วเวลาตดัสินเนี่ย ผมส่งเกณฑ์การให้คะแนน ให้ผู้ช่วย

สอนแล้วตดัสินบนเกณฑ์นี ้ บวกกบัความเป็นธรรมชาติความยืดหยุ่นที่ผมไม่สามารถ

ดูได”้ (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทย) 

“ก่อนไปเร่ิมสอน มีการดีไซน์ช้ินงานเอาไว้ก่อน  เป็นลักษณะ

เหมือนกบัเอกสารแผ่นๆ แล้วส่ง Work Sheet ให้กบั อ.TA แลว้ก็คยุกนัในกลุ่มผู้สอน

กบั TA ก่อน ว่าเอกสารจะเป็นประมาณนี้ แต่เรายงัไม่ให้เฉลยกบั TA แจ้งกบั TA ว่า 

หลงัจากจบกิจกรรมในแต่ละสปัดาห์ จะส่งให้ คือเรามีทัง้หมด 8 บทเรียนในรายวิชา

นี้ค่ะ ทุกๆ บทมีกิจกรรมหมด หลงัจากจบกิจกรรมเสร็จค่อยส่งเฉลยตามไปให้ อ.TA 

ใหเ้ขาช่วยตรวจใหค่้ะ” (สมัภาษณ์ผู้สอนวิชาสงัคมศาสตร์) 

 

จากผลจากการสังเคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศึกษา
ทางไกล ผู้ วิจยัสรุปและน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ดงั
ตาราง 8  
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ตาราง 8 สรุปข้อค้นพบจากทัง้ผลการสงัเคราะห์และการสมัภาษณ์ เพ่ือน าไปสู่การประยกุต์ใช้  

ประเด็นที่ศกึษา ข้อค้นพบ การน ามาประยกุต์ใช้เพือ่
พฒันารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ 
การสงัเคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์ 

ลกัษณะของการ
จดัการเรียนรู้ 

-การเรียงล าดบัจากง่ายสู่
ยาก 
-การสร้างความสนใจ 
-การให้ความช่วยเหลอืตาม
ความต้องการของผู้ เรียน 
-การเพิ่มความรับผิดชอบ
ให้กบัผู้ เรียน 
-การสร้างบรรยากาศอบอุน่ 
ปลอดภยั สง่เสริมการเรียนรู้ 

-การกระตุ้นความสนใจ 
-การเรียงล าดบัเนือ้หา
จากง่ายไปสูย่าก 
-การใช้เทคโนโลยี
สง่เสริมการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
การสร้างความสนใจด้วยภาพ
และเสยีง และเร่ิมต้นด้วยการ
ตัง้ค าถาม 
 
ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
การจดัล าดบัความยากง่าย 
และใช้เทคนิควิธีการท่ี
หลากหลายของเทคนคินัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ทัง้ 12 เทคนิค ได้แก่ 
เช่น การตัง้ค าถาม การใช้ภาพ 
แผนภมูิ แผนผงั  การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั การอธิบาย การ
ยกตวัอยา่งประกอบ การสาธิต 
การกระตุ้นความคดิ การพดู
ความคิดออกมาดงัๆ การบอก
เป็นนยั การแบง่เนือ้หา การ
บอกใบ้ การสรุปความคิดรวบ
ยอดและแผนท่ีความคิด  
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ตาราง 8 (ตอ่) สรุปข้อค้นพบจากทัง้ผลการสงัเคราะห์และการสมัภาษณ์ เพ่ือน าไปสูก่าร
ประยกุต์ใช้  

ประเด็นที่ศกึษา ข้อค้นพบ การน ามาประยกุต์ใช้เพือ่
พฒันารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ 
การสงัเคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์ 

กลวิธีหรือเทคนคิ
วิธีการสอน 

-การตัง้ค าถาม  
-การใช้ภาพ แผนภมูิ  
แผนผงั   
-การให้ข้อมลูย้อนกลบั  
-การอธิบาย  
-การยกตวัอยา่งประกอบ  
-การสาธิต  
-การกระตุ้นความคิด  
-การพดูความคิดออกมา
ดงัๆ  
-การบอกเป็นนยั  
-การแบง่เนือ้หา 
-การบอกใบ้  
-การสรุปความคิดรวบยอด
และแผนท่ีความคิด 

-การตัง้ค าถามใช้ช่วง
การเกร่ินน า 
-การอธิบาย 
-การใช้แผนผงัความคดิ 
-การแสดงให้เห็นเป็น
ตวัอยา่ง 
-การให้ข้อมลูย้อนกลบั  
-การใช้ระบบอเีลร์ินนิง 

ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
รวมถงึการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

บทบาทของผู้ชว่ย
สอนในการจดัการ
เรียนรู้ในระบบ
การศกึษาทางไกล 

- ดแูลความเรียบร้อยในชัน้
เรียน 
- ท าตามที่ผู้สอนหลกั
มอบหมาย 

- ดแูลความพร้อมการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน 
-ให้ความชว่ยเหลอื
ผู้ เรียน 
-ประเมินผู้ เรียน
พฒันาการของผู้ เรียน 

- ดแูลความพร้อมการเรียนรู้
ของผู้ เรียน 
-ให้ความชว่ยเหลอืผู้ เรียนตาม
ความต้องการ 
-ประเมินผู้ เรียนรายบคุคลและ
การด าเนินกิจกรรมกลุม่ 
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1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ขัน้ทดลองใช้ 
หลงัจากการประมวลและสงัเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการสมัภาษณ์ผู้สอนใน

ระบบการศึกษาทางไกล ผู้ วิจัยการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดย
ประยกุต์ใช้ในรายวิชาบุคลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ผู้วิจยัด าเนินการออกแบบภายใต้การ
เรียนรู้ในรายวิชาจ านวน 45 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น 4 ชว่ง คือ  

ช่วงท่ี 1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจ านวน 6 
ชัว่โมง  

ช่วงท่ี 2 กิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 6 
ชัว่โมง  

ชว่งท่ี 3 กิจกรรมเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจ านวน 6 ชัว่โมง  
ช่วงท่ี 4 เป็นช่วงของการติดตามความคงอยู่ของพฤติกรรม ซึ่งเป็นระยะการถอด

ความชว่ยเหลือ จ านวน 37 ชัว่โมง 
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่วตัถปุระสงค์การ

เรียนรู้ในรายวิชาบุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคมของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล 
ชว่งเวลาของการออกแบบกิจกรรม แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง คือ  

ชว่งท่ี 1 ประกอบด้วยหวัข้อการเรียนรู้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลิกภาพ และทฤษฎี
บคุลิกภาพ  

ชว่งท่ี 2 ประกอบด้วยหวัข้อบคุลิกภาพและมารยาททางสงัคม และ 
ชว่งท่ี 3 ประกอบด้วยหวัข้อการพฒันาบคุลิกภาพ 
 
1.3.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง ประกอบด้วยแผนการสอนในครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง ในรายวิชา
บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม สรุปโครงสร้างของการจดักิจกรรมได้ดงันี ้
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แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ครัง้ที่ 1 บคุลกิภาพคืออะไร 
เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (ใน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การเปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้ 
การรับรู้วา่เป็นผู้ เรียนทีม่ีประสทิธิภาพ 
ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 
ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของ
ตนเอง และความรักในการเรียน) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมาย 
องค์ประกอบ ประเภท และ
ความส าคญัของบคุลกิภาพได้ 

- การตัง้เป้าหมายความส าเร็จ 
-การกระตุ้นความสนใจด้วยการ
ภาพ 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน าซึง่
กนัและกนั 
 
 
 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนเขียนเป้าหมายและวาง
แผนการเรียนรู้เพื่อไปสูเ่ป้าหมาย 
(การรับรู้วา่เป็นผู้เรียนที่มี
ประสทิธิภาพ) 
2) ผู้ เรียนเห็นภาพรวมของการ
เรียนรู้ (ความรักในการเรียน) 
3) ผู้ เรียนท าแบบวดัการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองในระยะก่อนการ
ทดลอง 

  ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้สอนตัง้ค าถามกระตุ้นคิด 
2) ผู้ เรียนสงัเกตค าตอบจากเพื่อน 
และแลกเปลีย่นความคิดเห็น (การ
เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้) 
3) ผู้ เรียนวาดภาพบคุลกิภาพ
พนกังานร้านสะดวกซือ้ในฝัน
น าเสนอให้เพื่อนด ู
4) ผู้ เรียนแบง่กลุม่ตามคะแนน
แบบวดั เพื่อท าใบงาน 1-1 ความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลกิภาพ 
(ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการ
เรียนรู้) 
5)ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบั
ใบงาน 
6) ผู้ เรียนฟังเพลงแล้วตอบค าถาม 
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เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 

1) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
2) ผู้ เรียนประเมินใบงานตนเอง 
(ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของ
ตนเอง) 
3) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้สอนให้ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูใน
การเรียนครัง้ตอ่ไป 

ครัง้ที่ 2 เรียนรู้ทฤษฎีบคุลกิภาพ 
เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (ใน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความคดิสร้างสรรค์ การมุง่
อนาคต และทกัษะการเรียนพืน้ฐาน
และการแก้ไขปัญหา) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกบับคุลกิภาพได้ 

-เทคนิคการแบง่เนือ้หา 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน าซึง่
กนัและกนั 
-การได้รับค าชมเชย(ส าหรับผู้ที่
ปฎิบตัิได้ดี) และค าพดูให้
ก าลงัใจ(ส าหรับผู้ที่ยงัปฎิบตัิได้
ไมด่ีนกั) 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้สอนเร่ิมทบทวนความรู้เดิม 
จากผลงานในครัง้ที่ผา่นมาชมเชย
และให้ก าลงัใจ 
2) ผู้ เรียนท า Pre-test ทฤษฎี
บคุลกิภาพ 

  ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนกลุม่เดมิ ใช้เทคนิคการ
แบง่เนือ้หา แบง่กลุม่ตามความ
เช่ียวชาญตามกลุม่ของ
นกัจิตวิทยาที่ได้ไปค้นคว้ามา เพือ่
แลกเปลีย่นความรู้ดงักลา่ว (การ
มุง่อนาคต) 
2) ผู้ เรียนในฐานะผู้ เช่ียวชาญกลบั
กลุม่เดมิเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆฟัง 
พร้อมเลอืกของผู้เช่ียวชาญที่เข้าใจ
เขียนค าตอบลงในใบงาน 2-1 
(ความคิดสร้างสรรค์) 
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เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3) ผู้ เรียนชมโฆษณาเร่ือง “แมรู้่

อะไรบ้าง” แล้วตอบค าถาม (ทกัษะ
การเรียนพืน้ฐานและการแก้ไข
ปัญหา) 
ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนท า Post-test  ทฤษฎี
บคุลกิภาพ 
2) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
3) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้สอนให้ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูใน
การเรียนครัง้ตอ่ไป 

 
 
ส าหรับสัญลักษณ์ ท่ีปรากฎในแผนการสอนตัง้แต่ครัง้ท่ี 1 ถึง ครัง้ท่ี  6 ตัวเอน 

หมายถึง เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท่ีใช้ จ านวน 12 เทคนิค และตวัเลขยกก ากับตามล าดบัของ
เทคนิค ได้แก่  1การตัง้ค าถาม (Questions) 2การใช้ภาพ แผนภูมิ (Organizers) แผนผงั  3การให้
ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) 4การอธิบาย (Explanations)  5การยกตวัอย่างประกอบ (Example)  
6การสาธิต (Demonstration)  7การกระตุ้ นความคิด (Prompts)  8การพูดความคิดออกมาดังๆ 
(Think aloud)  9การบอกเป็นนยั (Cue) โดยใช้บตัรชีแ้นะ  10การแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) 11การบอก
ใบ้ (Hint) 12การสรุปความคดิรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind maps) 

การเขียนวงเล็บในแผนการสอน หมายถึง องค์ประกอบย่อยของด้านตา่งๆ ของทัง้ 3 
ด้าน ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เช่น ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  8 
องค์ประกอบ ได้แก่  การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  มโนทัศน์ของตนเองว่าเป็นผู้ เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง  ความ
รักในการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งอนาคต ความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะการเรียนพืน้ฐาน
และทกัษะการแก้ไขปัญหา 
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบแุหลง่ทรัพยากรในการ
เรียนรู้ การเลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ การจดัการตนเอง การตรวจสอบ
ตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง  จากโครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมน ามาสู่โครงสร้าง
แผนการสอนมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

แผนการสอนครัง้ที่ 1 

ช่ือกิจกรรม บคุลิกภาพคืออะไร     ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
 
เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 
เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และความส าคัญของ
บคุลิกภาพได้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนเร่ิมกิจกรรมสญัญาใจ ผู้ เรียนเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชา 

โดยผู้สอนขึน้การตัง้ค าถามบนหน้าจอ1 และ การบอกเป็นนยั9 ว่า เป้าหมายในการเรียนวิชานีข้อง
ฉันคือ........ และลองวางแผนการเรียนเพ่ือน าไปสู่ เป้าหมาย ผู้ เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดของ
ตนเอง (การรับรู้วา่เป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ) 

2) ผู้สอนใช้ภาพ2ขึน้บนหน้าจอเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพรวมของการเรียนรู้ในรายวิชา
ผ่านรูปแบบแผนผงัการเรียนรู้ และผู้สอนอธิบาย4 เก่ียวกบัสิ่งท่ีก าลงัจะเรียนรู้ ผู้สอนยกตวัอย่าง5

คณุยาย วัย 90 ปี ท่ีเรียนจบในระดบัปริญญาตรี บุคคลท่ีให้ความส าคญักับการเรียนรู้ ชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระบบการศกึษาทางไกล (ความรักในการเรียน) 
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3) ผู้ เรียนท าแบบวดั Pre-test การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความ
พร้อม ด้านความสามารถ และด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนใช้การกระตุ้นคิด7 เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของบุคลิกภาพโดยการ

ทบทวนผ่านประสบการณ์ในอดีต โดยกล่าวว่า “ใครคือบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีในความคิดของ
คุณ และท าไมจึงคิดเช่นนัน้ ขอให้ทุกคนเสนอค าตอบผ่าน Padlet ตาม QR Code ท่ีขึน้บน
หน้าจอ” (เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้)  

2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้สงัเกตค าตอบของเพ่ือนๆ  ผู้สอนขอตวัแทนหนว่ยการเรียนละ 1 
คน ผู้สอนเลือกค าตอบ การกระตุ้นคิด7 “อาจารย์ขอตวัแทนหน่วยการเรียนละหนึ่งคน ลองเลือกใน
ค าตอบของเพ่ือนท่ีคดิวา่เป็นค าตอบท่ีถกูต้อง และเราชอบค าตอบนัน้ด้วยเหตอุะไรก็เสนอมาได้” 

3) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวาดภาพ2 บุคลิกภาพพนักงานร้านสะดวกซือ้ในฝัน พร้อมเขียน
ระบลุกัษณะของบคุลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในให้ชดัเจน ผู้สอนอธิบาย4 ยกตวัอย่าง
ประกอบ5 “เราอยากให้พนกังานร้านสะดวกซือ้มีบคุลิกภาพภายนอกแบบไหน เช่น ชดุควรมีสีอะไร 
ใส่หรือไมใ่ส่อะไรได้บ้าง ส่วนบคุลิกภาพภายในพนกังานร้านสะดวกควรมีลกัษณะอย่างไร มีน า้ใจ 
ซ่ือสตัย์สจุริต อยา่งนีเ้ป็นต้น” 

4) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มตามคะแนนสอบ Pre-test กลุ่มละ 5-6 คน โดย TA ท่ี
ทราบคะแนนชว่ยแบง่กลุ่มแบบคละคะแนน ในแตล่ะกลุ่มมีหวัหน้ากลุม่ รองหวัหน้า  และเลขาของ
กลุม่ให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์และระดมสมอง เพื่อท าใบงาน 1-1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
บุคลิกภาพ ผู้สอนอธิบาย4 ยกตวัอย่างประกอบ5 และสาธิต6 วิธีการท าใบงานกลุ่ม ว่า “ในแต่ละ
กลุ่มเลือกประเด็นท่ีอยากรู้ท่ีเก่ียวกบับุคคลิกภาพ เช่น ความหมาย ควรแบ่งหน้าท่ีในการค้นคว้า
หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและมีความน่าเช่ือถือ ตวัอย่างเช่น อ.เลือกประเภทของ
บุคลิกภาพ ในหัวข้อแรกสรุปรายละเอียด อ.จะเขียนว่าบุคลิกภาพมีการแบ่งประเภทตามฐาน
ความเช่ือ นกัจิตวิทยาคนท่ี 1 แบง่ตามลกัษณะ ได้แก่ บคุลิกภาพภายใน และบคุลิกภาพภายนอก 
นกัจิตวิทยาคนท่ี 2 แบง่ตามโครงสร้างร่างกาย ก็เขียนอธิบายไปนะคะ” (ความริเร่ิมและมีอิสระใน
การเรียนรู้) 

4) ผู้สอนใช้การให้ข้อมูลย้อนกลบั3 เลือกใบงานของกลุ่มท่ีท าได้ดี ให้ค าช่ืนชม และ
คดัเลือกผลงานท่ียังไม่ค่อยดีนักให้ค าแนะน าว่าถ้าปรับตรงไหนงานจะดีขึน้ “เรามาดูตัวอย่าง
ชิน้งานท่ีท าได้ดีนะคะ จากหน่วยการเรียนนครราชสีมา ดีตรงไหน การเขียนครอบคลุมครบถ้วน 
การใช้เอกสารอ้างอิงมีความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการศกึษา ส่วนในงานอีกชิน้จากหนว่ยการเรียน
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อดุรธานี สรุปประเด็นได้ดีค่ะ แต่ถ้าลองปรับในการเลือกแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ไม่น ามาจากวิกิ
พีเดียจะดียิ่งขึน้คะ่”  

5) ผู้สอนเปิดเพลง “คนมีเสน่ห์” ของป้าง นครินทร์ แล้วตอบค าถามว่า “ในเนือ้เพลง
กล่าวถึงลกัษณะอะไรท่ีบง่บอกบคุลิกภาพของผู้หญิงคนนี”้ ส่งค าตอบผ่านทางไลน์ จากนัน้ผู้สอน
เช่ือมโยงค าตอบของผู้ เรียนด้วยการบอกเป็นนัย9 เก่ียวกับบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพ
ภายในว่า “มาดูค าตอบของเพ่ือนคนนี ้บอกว่า คนอะไรด าๆ คนอะไรขาโต คนอะไรแขนใหญ่ 
เหล่านีเ้ป็นบุคลิกภาพอะไรค่ะ และเพราะอะไร แล้วยงัมีอะไรท่ีเป็นบุคลิกภาพภายในจากเพลงนี ้
ไหมคะ่” (เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้) 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด12 ผู้สอนอธิบาย

ว่า “การเขียนแผนผงัความคิดเราทุกคนได้เรียนรู้จากวิชาภาษาไทยแล้วใช่ไหมค่ะ ดงันัน้ลองน า
เทคนิคนีม้าใช้ในการเรียนรู้วิชานีด้้วย วันนีท่ี้เราเรียนมาให้ทุกคนสรุปในลักษณะของแผนผัง
ความคดิ ให้เวลา 20 นาทีนะคะ” 

2) ผู้สอนให้แตล่ะกลุ่มได้ประเมินใบงาน 1-1 ของตนเอง “หากงานชิน้นีค้ะแนนเต็ม 5 
คะแนน นักศึกษาจะให้ตนเองก่ีคะแนน พร้อมทัง้ให้เหตุผลประกอบ” (ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง) 

3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้สอนชีแ้จงสิ่งท่ีต้องให้ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูมาในการเรียนครัง้ตอ่ไป  โดยให้แตล่ะ

กลุ่มแบง่ผู้ รับผิดชอบไปศึกษานักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มจิตวิเคราะห์ใหม ่
กลุม่มนษุยนิยม และพฤตกิรรมนิยม 
 

แผนการสอนครัง้ที่ 2 

ช่ือกิจกรรม เรียนรู้ทฤษฎีบคุลิกภาพ     เวลา 3 ชัว่โมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตัวอย่าง5 

แผนผงัความคิด12 และใบงาน 1-1 โดยผู้สอนเลือกยกตวัอย่างผลงานท่ีดีเพ่ือให้ก าลงัใจด้วยวาจา 
“น่ีเป็นตวัอย่างผลงานท่ีท าได้คอ่นข้างดีในครัง้ท่ีผ่านมา เพราะการเขียนแสดงถึงความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ส่วนใครท่ีได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ให้น าไปปรับแก้ไขก็จะท าได้ดีแล้ว” (ความรักในการ
เรียน) 

2) ผู้สอนทดสอบ Pre-test ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีบคุลิกภาพ  
ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจับกลุ่มเหมือนกับครัง้ท่ีผ่านมา เร่ิมกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการ

แบ่งเนื้อหา(Jigsaw)10 จากครัง้ท่ีผ่านมาได้มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ผู้สอนให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในหวัข้อเดียวกนัมารวมกนัเป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองตา่งๆ แลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ท่ีได้ไปศกึษามา พร้อมทัง้ตกลงกนัว่าจะกลบัไป
เล่าให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจทฤษฎีดงักล่าวอย่างไร กลุ่มผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญกลบัไปท่ีกลุ่ม
เดิมของตนเองเพ่ืออธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพให้เพ่ือนในกลุ่มได้เข้าใจ ผู้สอนอธิบายว่า“ครัง้ท่ีผ่าน
มาแตล่ะกลุ่มได้มีการมอบหมายสมาชิกให้ไปศึกษาแนวคิดทฤษฎีตา่งๆมาใช้ไหมค่ะ ยกตวัอย่าง
อาจารย์ได้รับเร่ือง ทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ ตอนนีทุ้กคนมีข้อมลูละ อาจารย์จะให้
คนท่ีได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์มารวมกันเป็นหนึ่งกลุ่ม 
เราจะเรียกกลุ่มนีว้่า ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้ในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญลองท าความเข้าใจ แลกเปล่ียนกนัอีก
ครัง้จนทุกคนเข้าใจกระจ่าง แล้วจะแยกย้ายกลบัไปท่ีกลุ่มเดิมเพ่ืออธิบายแนวคิดคิดดงักล่าวให้
เพ่ือนๆฟัง มีใครฟังไม่เข้าใจหรือมีค าถามเพิ่มเติมในกิจกรรมนีไ้หมค่ะ”(ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้) 

2) ผู้ สอนให้ผู้ เช่ียวชาญกลับมาท่ีกลุ่มเดิมเพ่ืออธิบายและยกตัวอย่างทฤษฎี
ดงักล่าวให้เพ่ือนในกลุ่มได้ฟัง หลงัจากสมาชิกกลุ่มได้ฟังทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีทุกคนน าเสนอแล้ว
เลือกนกัจิตวิทยาท่ีคดิวา่กลุ่มเข้าใจมากท่ีสดุ เพ่ือเขียนตอบใบงาน 2-1 ทฤษฎีบคุลิกภาพแยกตาม
นักจิตวิทยา หลังจากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้น าเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้
เพ่ือนๆในกลุ่มได้ฟังไปแล้ว ทกุคนคิดว่า ควรจะเลือกแนวคิดของนกัจิตวิทยาคนไหนเพ่ือเขียนตอบ
ในใบงาน 2-1 (ความคดิสร้างสรรค์) เม่ือเขียนเสร็จสง่ในงานเข้าไลน์กลุม่ 
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3) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนชมโฆษณา เร่ือง แม่รู้อะไรบ้าง ผู้ สอนตัง้ค าถาม1 ด้วยวาจา
พร้อมทัง้แสดงค าถามบนหน้าจอว่า “หากเราวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครในภาพยนตร์
โฆษณาด้วยทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ความต้องการของแม ่และลกูชายควรอยู่ในขัน้ตอน
ใด และท าไมคณุจึงคิดเช่นนัน้ แสดงเหตผุลประกอบด้วย ให้เวลาคิดและพิมพ์ค าตอบผ่านระบบ
ไลน์ ประมาณ 10 นาทีนะคะ ขอให้ทุกคนคิดค าตอบของตนเองมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน” ผู้สอน
เลือกค าตอบยกตวัอย่างบางค าตอบอ่านออกอากาศ หากค าตอบถูก และค าตอบท่ีผิดพร้อมทัง้
อธิบายเพิ่มเตมิ (ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะการแก้ไขปัญหา) 

 
ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 

1) ผู้ เรียนท าแบบวดั Post-test ความรู้ทฤษฎีบคุลิกภาพ 
2) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิด12 ผู้ สอน

ชี้แนะ9 ว่า “เม่ือต้นชัว่โมงอาจารย์ได้ยกตวัอย่างของคนท่ีท าแผนผงัความคิดได้ค่อนข้างดี มีพวก
เราก็เสนอมาว่าอนันีดี้เพราะอะไร ส าหรับวนันีเ้ราลองท าปรับเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีกันนะคะ ขอให้
ทุกคนตัง้ใจท าให้เวลา 20 นาทีนะคะ วันนีเ้ปิดโอกาสการเรียนรู้ผู้ ท่ีอยากท า Mind Map ด้วย 
Application สามารถท าสง่ผา่นคอมแทนการเขียนด้วยมือก็ได้นะคะ” 

3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้สอนกลา่วถึงการเตรียมตวัในหวัข้อครัง้ตอ่ไป 

 
1.3.2 กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง ประกอบด้วยแผนการสอนในครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 4 รวมระยะเวลา 6 ชัว่โมง ในรายวิชา
บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยมีโครงสร้างของแผนการจดักิจกรรมดงันี ้
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แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ครัง้ที่ 3 บคุลกิภาพและมารยาททางสงัคม 

เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (ใน 5 ด้าน คือ วเิคราะห์
ความต้องการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ระบแุหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ 
เลอืกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ 
และประเมินผลการเรียนรู้) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถอธิบายบอกวิธีการ
แสดงออกให้เหมาะสมกบัมารยาททาง
สงัคมของไทยได้ 

- การทบทวนความรู้เดิม 
-การกระตุ้นความสนใจ
ด้วยภาพและเสยีง 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน า
ซึง่กนัและกนั 
-การได้รับค าชมเชย และ
ค าพดูให้ก าลงัใจ 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมาย 
2) ผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ที่
ผา่นมา 
3) ผู้สอนน าเสนอภาพขา่วเก่ียวกบั
มารยาททางสงัคม 

  ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนเข้าร่วมกลุม่ ตามเดมิ 
แล้วตอบค าถามและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
2) ผู้ เรียนท าใบงาน 3-1 มารยาท
สงัคม )วิเคราะห์ความต้องการของ
ตนเอง ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
ระบแุหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ 
เลอืกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การ
เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้( 
3) ผู้ เรียนวิเคราะห์บคุลกิภาพของ
ตน 
4) ผู้ เรียนจบัคูบ่คุคลทีม่ีบคุลกิภาพ
แบบเดียวกนัเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

  ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
2) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
3) ผู้สอนให้ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูใน
การเรียนครัง้ตอ่ไป 
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ครัง้ที่ 4 บคุลกิภาพและมารยาททางสงัคม (ตอ่) 
เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (ใน 5 ด้าน คือ วเิคราะห์
ความต้องการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ระบแุหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ 
เลอืกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ 
และประเมินผลการเรียนรู้) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถอธิบายบอกวิธีการ
แสดงออกให้เหมาะสมกบัมารยาททาง
สงัคมของไทยได้ 

- การทบทวนความรู้เดิม 
-การกระตุ้นความสนใจ
ด้วยภาพและเสยีง 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน า
ซึง่กนัและกนั 
-การเรียนรู้จากต้นแบบ 
-การได้รับค าชมเชย และ
ค าพดูให้ก าลงัใจ 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมาย 
2) ผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ที่
ผา่นมา 
3) ผู้สอนน าเสนอภาพขา่วเก่ียวกบั
มารยาททางสงัคม 
ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้สอนเปิดยทูปู มารยาทในร้าน
กาแฟ 
2) ผู้สอนน าเข้าสูใ่บงาน 4-1 
บคุลกิภาพกบัมารยาททาง
สงัคมไทย (วิเคราะห์ความต้องการ
ของตนเอง ก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ ระบแุหลง่ทรัพยากรการ
เรียนรู้ เลอืกและประยกุต์ใช้กล
ยทุธ์การเรียนรู้ และประเมินผลการ
เรียนรู้) 
3) แตล่ะกลุม่วางแผนและลงมอืท า
วิดีโอ หวัข้อ “มารยาทในสงัคมยคุ
ใหม”่ 
4) น าเสนอลงยทูปูและลงในกลุม่ 
ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนประเมินผลงานของเพื่อน
พร้อมให้คะแนน 
2) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
3) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูในการเรียน
ครัง้ตอ่ไป 
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จากโครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมน ามาสู่โครงสร้างแผนการสอนมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
แผนการสอนครัง้ที่ 3 

ช่ือกิจกรรม บคุลิกภาพและมารยาททางสงัคม    เวลา 3 ชัว่โมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถบอกบุคลิกภาพของตนท่ีเหมาะสมกับการแสดงออกตามมารยาททาง
สงัคมของไทยได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละคนทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ในสมุดของตนเอง  โดย
สามารถเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมายได้ (การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง) 

2) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ทบทวนความรู้เดมิโดยเฉพาะทฤษฎีของจงุ เพ่ือน าเข้าสูห่วัข้อยอ่ยในครัง้นี ้

3) ผู้ สอนน าเสนอภาพข่าวท่ีปรากฎในโลกออนไลน์เก่ียวกับมารยาททาง
สงัคมไทย พร้อมทัง้ให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็นตอ่ขา่วตา่งๆ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจับกลุ่มเหมือนกับครัง้ท่ีผ่านมา ตัง้ค าถามว่า “พฤติกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัมารยาททางสงัคมใดท่ีคณุรู้สกึว่ามีความส าคญัมากท่ีสดุ” สมาชิกในกลุ่มแสดงความ
คดิเห็นโดยการพดูความคิดออกมาดงัๆ8 และมีเลขากลุม่สรุปความคดิเห็น 

2) ผู้ สอนให้แต่ละกลุ่มได้ท าใบงาน 3-1 ผู้ สอนใช้การอธิบาย 4 และการ
ยกตวัอย่างประกอบ5 เร่ิมต้นส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ ระบุเป้าหมาย แสวงหาแหล่งการ
เรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และประเมินผลการเรียนรู้ เม่ือเรียบร้อยถ่ายภาพใบงานสง่ลง
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ในไลน์ (วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง, ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้,  การระบแุหล่งทรัพยากร
ในการเรียนรู้, เลือกและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู้) 

3) ผู้สอนตัง้ค าถาม1 วิเคราะห์บุคลิกภาพ หากผู้ เรียนยงัไม่สามารถตอบค าถาม
ได้ผู้ สอนให้ความช่วยเหลือโดยใช้การบอกใบ้11 “ในทางจิตวิทยา ถ้าอยากรู้จกัตนเองเองมากขึน้ 
นา่จะมีเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างไรบ้างนะ” “แบบวดับคุลิกภาพแบบเปิดเผยหรือปกปิด ลองเดาดู
วา่จะหาได้จากท่ีไหน”  

4) ผู้สอนให้ผู้ เรียนท่ีมีบคุลิกภาพแบบเดียวกนัจบัคู ่เช่น บคุลิกภาพแบบเปิดเผย
จบัคู่กนั และบุคลิกภาพแบบเก็บตวัจบัคู่กนั ผู้สอนตัง้ค าถามว่า “บุคลิกภาพตามท่ีตนเป็นอยู่ จะ
อยู่อย่างมีมารยาทอย่างไรในสังคมไทยยุคนี ”้ ผู้ สอนยกตัวอย่างประกอบ5 ว่า“อาจารย์มองว่า
ตวัเองมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวั ดงันัน้ลองดวู่าคนท่ีมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวันี ้เวลาอยู่ในสงัคมเรา
ก็จะเก็บตวัอย่างเดียวไม่ได้ มีงานกลุ่ม งานสงัคมต่างๆ ถึงจะเก็บตวัก็ไม่ใช่การเก็บตวัตลอดเวลา 
ลองพดูคยุแลกเปล่ียนกนันะคะ” ผู้ เรียนจบัคูแ่ลกเปล่ียนความคดิเห็น 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
3) ผู้ สอนกล่าวถึงหัวข้อการเรียนรู้ในครัง้ต่อไปซึ่งยังเป็นหัวข้อการเรียนรู้เร่ือง

บคุลิกภาพและมารยาททางสงัคม 
 
 

แผนการสอนครัง้ที่ 4 

ช่ือกิจกรรม บคุลิกภาพและมารยาททางสงัคม (ตอ่)   เวลา 3 ชัว่โมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถบอกบุคลิกภาพของตนท่ีเหมาะสมกับการแสดงออกตามมารยาททาง
สงัคมของไทยได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ซึง่เป็นการทบทวนความรู้เดมิ 

2) ผู้สอนเปิดยทูปู เร่ือง โรคมารยาททางสงัคมบกพร่อง ผู้สอนตัง้ค าถาม1 น าเข้า
สู่บทเรียน “จากสิ่งท่ีเราได้ดจูบไป นกัศึกษาเห็นด้วยกับการน าเสนอนีห้รือไม่ เพราะอะไร” ผู้ เรียน
ตอบค าถามผา่นระบบสไกป์ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนน าเข้าสู่มารยาททางสังคมยุคใหม่ โดยเปิดยูทูปเร่ือง มารยาทในร้าน

กาแฟ จากรายการสตรีมีคลาส แต่ละคนเช่ือมโยงสรุปสิ่งท่ีควรปฎิบตัิจากครัง้ท่ีผ่านมา ผู้สอนตัง้
ค าถาม1  ว่า “การท่ีเรามีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือบุคลิกภาพแบบเก็บตวั สิ่งใดท่ีเราสามารถ
แสดงออกได้อยา่งเหมาะสมในร้านกาแฟ เขียนค าตอบลงในสมดุ” 

2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแบง่กลุ่มตามเดิมโดยทกุกลุ่มน าใบงาน 3-1 จากครัง้ท่ีผ่านมา
เป็นข้อมลู เพ่ือน าไปสูใ่บงาน 4-1  

3) ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มผู้ เรียนด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าเสนอมารยาทในสงัคมยคุใหม ่
รูปแบบการเสนอผ่านวิดีโอ หวัข้อ “มารยาทในสงัคมยคุใหม่” โดยแตล่ะกลุ่มด าเนินการแบง่หน้าท่ี
เพ่ือให้ได้ผลงานตามขัน้ตอนเหมือนในครัง้ท่ีผ่านมาโดยครัง้นีผู้้สอนลดความช่วยเหลือลงบ้าง ให้
สอบถามในกรณีเกิดความสงสยั (วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง, ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้, 
การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้, เลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรู้) 

4) ผู้ เรียนน าเสนอมารยาทในสงัคมยุคใหม่ผ่านทางยูทูบลงในเฟซบุ๊กกลุ่ม โดย
ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลบั3 โดยคดัเลือกเฉพาะบางกลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจา ส่วนในกลุ่ม
อ่ืนๆเป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัผ่านการพิมพ์ข้อเสนอแนะในเฟซบุ๊ก “กลุ่มท่ีส่งงานเข้ามาตอนนีถื้อ
ว่าเป็นกลุ่มท่ีท างานเสร็จภายในเวลา อาจารย์จะให้ข้อเสนอแนะดงันีน้ะคะ กลุ่ม...จากหน่วยการ
เรียนส าโรง ใกล้กรุงเทพ น าเสนอมารยาทในการใช้บริการรถไฟฟ้า จดุท่ีท าออกมาได้ดี คือ... และ
สว่นท่ีถ้าพฒันาตอ่ไปจะดีขึน้ คือ ... แตด้่วยเวลาท่ีจ ากดัท าได้ขนาดนีถื้อวา่ยอดเย่ียมคะ่” 
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 ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) จากวิดีโอบทบาทสมมติ ผู้ สอนให้ผู้ เรียนประเมินกลุ่มตนเองประเมิน เพ่ือน

ประเมินโดยการกดไลค์ในเฟซบุ๊ก พร้อมทัง้แสดงความคดิเห็นด้วย และผู้สอนประเมิน 
2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด 
3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
 

1.3.3 กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

แผนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ประกอบด้วยแผนการสอนในครัง้ท่ี 5 และครัง้ท่ี 6 รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง ในรายวิชา
บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยมีโครงสร้างของแผนการจดักิจกรรมดงันี ้

 
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ครัง้ที่ 5 การพฒันาบคุลกิภาพ 
เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (ใน 3 ด้าน คือ การ
จดัการตนเอง การตรวจสอบตนเอง 
และการเปลีย่นแปลงตนเอง) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถเลอืกวิธีการพฒันา
บคุลกิภาพของตนเองได้ 

- การทบทวนความรู้เดิม 
-การกระตุ้นความสนใจด้วย
ภาพ และเกม 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน าซึง่
กนัและกนั 
-การได้รับค าชมเชย และค าพดู
ให้ก าลงัใจ 

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมาย 
2) ผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ที่
ผา่นมา 
3) ผู้สอนน าเข้าสูก่ารเรียนด้วยเกม
จบัคูภ่าพดารา  

  ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนเข้าร่วมกลุม่ตามเดมิ 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นจาก
ค าถามที่เก่ียวข้องกบัทศันคติตอ่
การเปลีย่นแปลง ปรับปรุงหรือ
พฒันาบคุลกิภาพ (การจดัการ
ตนเอง การตรวจสอบตนเอง และ
การเปลีย่นแปลงตนเอง) 
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เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2) ผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่ตัง้เป้าหมาย

และวางแผนการเรียนรู้ ตามใบงาน 
5-1 ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
บคุลกิภาพ (การจดัการตนเองและ
การตรวจสอบตนเอง) 
3) ผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่คดัเลอืก
อาสาสมคัรกลุม่ที่ต้องการน าเสนอ
ผา่นระบบสไกป์ โดยคนที่ฟัง
สามารถถามค าถามได้ 
ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
2) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
3) ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูในการเรียน
ครัง้ตอ่ไป 

ครัง้ที่ 6 การพฒันาบคุลกิภาพ (ตอ่) 
เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (ใน 3 ด้าน คือ การ
จดัการตนเอง การตรวจสอบตนเอง 
และการเปลีย่นแปลงตนเอง) 
ด้านเนือ้หารายวชิา  
ผู้ เรียนสามารถเลอืกวิธีการพฒันา
บคุลกิภาพของตนเองได้ 

- การทบทวนความรู้เดิม 
-ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
-การช่วยเหลอืให้ค าแนะน าซึง่
กนัและกนั 
-การได้รับค าชมเชย และค าพดู
ให้ก าลงัใจ 
-การเปลีย่นแปลงทศันคต ิ

ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมาย 
ในตอนนีซ้ึง่ผา่นมาคร่ึงทางของการ
เรียนรู้ประเมินตนเองตาม
เป้าหมาย 
2) ผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ที่
ผา่นมา 

  ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้สอนตัง้ค าถามให้ผู้ เรียน
ทบทวนตนเอง น าไปสูใ่บงาน 6-1 
การส ารวจตนเอง (การตรวจสอบ
ตนเอง) 
2) แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบั
เพื่อน ใบงาน 6-2 เพื่อนชว่ยเพื่อน 
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เป้าหมายการเรียนรู้ แนวคดิทฤษฎ ี กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3) ผู้ เรียนเลอืกบคุลกิภาพที่

ต้องการปรับปรุงหรือพฒันา ท าใบ
งาน 6-3 แผนการพฒันา
บคุลกิภาพ (การเปลีย่นแปลง
ตนเอง) 
4) ผู้ เรียนจบัคูแ่ลกเปลีย่นแผนการ
พฒันาบคุลกิภาพ (การจดัการ
ตนเอง) 
ขัน้สรุปการจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้ เรียนสรุปความรู้ด้วยแผนผงั
ความคิด 
2) ผู้ เรียนเขียนบนัทกึการเรียนรู้ 
3) ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูในการเรียน
ครัง้ตอ่ไป 

 
จากโครงสร้างของแผนการจัดกิจกรรมน ามาสู่โครงสร้างแผนการสอนมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
 

แผนการสอนครัง้ที่ 5 

ช่ือกิจกรรม การพฒันาบคุลิกภาพ     เวลา 3 ชัว่โมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้ เรียนเกิดการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละคนทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ในสมุดของตนเอง  โดย
สามารถเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมายได้  
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2) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ทบทวนความรู้เดมิ 

3) ผู้สอนน าสูเ่กมจบัคู่รูปภาพ2 ดาราภาพก่อนเข้าวงการกบัภาพปัจจบุนั 
ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 

1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจบักลุ่มจากนัน้ผู้สอน ตัง้ค าถาม1 ว่า “บุคลิกภาพของคนเรา
เปล่ียนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนัน้ ” แลกเปล่ียนเรียนรู้กันจากนัน้แต่ละกลุ่มส่ง
ค าตอบผ่านระบบ ผู้สอนชีแ้นะจากค าตอบ ทัง้ในกรณีท่ีตอบว่า บคุลิกภาพเปล่ียนแปลงได้ เพราะ
เหตผุลใด และกลุม่ท่ีคดิวา่ เปล่ียนแปลงไม่ได้ด้วยเหตผุลใด จากนัน้น าไปสู่การสรุปว่า บคุลิกภาพ
เปล่ียนแปลงและพฒันาได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลา (การจดัการตนเอง, การตรวจสอบตนเอง,การ
เปล่ียนแปลงตนเอง) 

2) ผู้สอนให้แตล่ะกลุ่มตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ในวนันี ้ครอบคลมุตามใบงานท่ี 5-
1 ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (การจดัการตนเอง, การตรวจสอบตนเอง) โดยในครัง้นี ้
เน้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผ่านการท าใบงานด้วยขัน้ตอนและวิธีการ
ท่ีสมาชิกในกลุม่ได้รวมมือกนั จากนัน้ผู้ เรียนสง่ใบงานผา่นระบบ 

3) ผู้สอนเลือกบางกลุ่มน าเสนอใบงานท่ี 5-1 ผ่านระบบสไกป์ ส าหรับกลุ่มท่ีฟัง 
ผู้ สอนขอให้ตัง้ค าถามและให้ข้อเสนอข้อมูลย้อนกลับกลุ่มท่ีน าเสนอ  จากนัน้ผู้ สอนให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั3 กบัทัง้กลุม่ท่ีตัง้ถามและกลุม่ท่ีน าเสนอ  

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 

 

แผนการสอนครัง้ที่ 6 

ช่ือกิจกรรม การพฒันาบคุลิกภาพ (ตอ่)    เวลา 3 ชัว่โมง 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้ เรียนเกิดการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ด้านเนือ้หารายวิชา 

ผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมายในสมุดของตนเองอีกครัง้ สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม หรือประเมินตนเองว่า ผ่านมาคร่ึงทางสามารถด าเนินการไป
ตามเป้าหมายได้หรือไม ่

2) ผู้ เรียนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่างแผนผังความคิด ทบทวน
ความรู้เดมิ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนตัง้ค าถาม1 “เราอยู่กบัตนเองมาเกือบ 20 ปี คณุรู้จกัตนเองมากน้อยแค่

ไหน ฉันเป็นคนยังไง มีบุคลิกภาพแบบไหน” ให้ผู้ เรียนท าใบงานท่ี 6-1 ส ารวจตนเอง (การ
ตรวจสอบตนเอง) ผู้สอนอธิบาย4และยกตวัอย่าง5 การเขียนใบงาน  

2) ผู้สอนตัง้ค าถาม1ตอ่ว่า “การส ารวจบคุลิกภาพด้วยตนเองยากหรือไม่ หากคิด
วา่ยงัไมเ่ห็นตนเองชดัเจนพอจะท ายงัไงตอ่ไปดีนะ” ผู้สอนให้ผู้ เรียนท าใบงาน 6-2 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน  

3) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนเลือกบุคลิกภาพท่ีตนเองต้องการปรับปรุงพัฒนา มา 1 
ลกัษณะ โดยเน้นไปท่ีบุคลิกภาพภายนอกก่อน ท าใบงาน 6-3 แผนการพัฒนาบุคลิกภาพ (การ
เปล่ียนแปลงตนเอง) 

4) ผู้ เรียนจบัคูก่บัเพ่ือนแลกเปล่ียนแผนการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือนท าหน้าท่ีให้
ข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในแผนดงักล่าว เม่ือปรับแผนเรียบร้อยส่งผ่านระบบอีเลิร์นนิง (การ
จดัการตนเอง) 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
 

เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 
จ านวน 6 ครัง้ๆละ 3 ชั่วโมง น าไปสู่ขัน้ตอนต่อไปคือ ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 ขัน้การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริม
เรียนรู้ 

2.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ หญิง 5 คน และผู้ ชาย 5 คน 
ผู้ วิจัยใช้การจ าลองสถานการณ์เรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล โดยออกอากาศผ่านระบบ
เฟซบุ๊กไลฟ์ และมีผู้ ช่วยสอนประจ าท่ีห้องเรียน จ านวน 1 ท่าน โดยก่อนการทดลองใช้ผู้ วิจัยได้
อธิบายเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ แสดงเทคนิคต่างๆให้เห็นเป็นตวัอย่าง และให้ผู้ช่วยสอนได้ลอง
ฝึกปฎิบตั ิจากนัน้เข้าสูก่ระบวนการทดลองใช้ (Try out)  

 
2.2 แบบแผนการทดลองใช้ (Try out) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

น่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ผู้ วิจยัได้

ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทัง้หมด คือ การจัดการเรียนรู้ทัง้หมด 6 ครัง้ หรือ 18 ชั่วโมง 
ทัง้หมดท่ีได้วางแผนไว้ โดยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ทกุวนัๆละ 3 ชัว่โมง จึง
ใช้ระยะเวลาทดลองใช้ทัง้หมด 6 วนั  

 
2.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

น่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริม

เรียนรู้ ผู้ วิจัยน าเสนอผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลทางสถิติ และผลการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
ผู้วิจยัหรือผู้สอน ผู้ชว่ยสอน และกลุม่ผู้ เรียนทดลองใช้ 

2.3.1 ผลทางสถติิ 
ก่อนทดลองใช้และภายหลงัการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้ตอบแบบวดัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทัง้ 3 ด้าน ค่า
คะแนนเฉล่ียของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง และพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกลุม่ตวัอยา่งท่ีทดลองใช้ 
เปรียบเทียบก่อนทดลองใช้และหลงัเรียน 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน ก่อนทดลองใช้ 
M (SD) 

หลังทดลองใช้ 
M (SD) 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 3.931 (.47) 4.012 (.26) 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 4.340 (.29) 4.510 (.27) 
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 4.505 (.29) 4.823 (.36) 

 

จากตาราง 9 จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉล่ียของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

2.3.2 ผลการสัมภาษณ์ 
ภายหลังการทดลองใช้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านผู้ ให้ข้อมูล

ส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ วิจัยในฐานะผู้ สอน  ผู้ ช่วยสอน และกลุ่มผู้ เรียนทดลองใช้  โดยผู้ วิจัยใน
ฐานะผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสะท้อนคิด (Self-reflection) ผู้ชว่ยสอนทดลองเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และกลุ่มผู้ เรียนทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม  
สามารถสรุปประเดน็ตา่งๆได้ดงันี ้

1) ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม บางกิจกรรมผู้สอนให้เวลาไม่เหมาะสม  

สว่นใหญ่จะให้เวลาน้อยเกินไป  
“กิจกรรมบางอย่างให้ เวลาไม่ เหมาะสม เช่น การวาดภาพ

บคุลิกภาพของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ และให้เขียนบคุลิกภาพ วาดภาพส าหรับหนูที่
วาดรูปไม่เป็นก็ใช้เวลานานกว่าคนอื่น คร่ึงชั่วโมงก็จะไม่ค่อยทนั” (สมัภาษณ์กลุ่ม
ทดลองใช้ คนที ่1) 

“ผมว่า บางอย่างต้องอ่านมาจริงๆ อย่างทฤษฎี ถ้ามีคนในกลุ่มไม่
ยอมอ่านมาอาจเสียเวลาไปค้นหา แต่ให้เวลามากหน่อยก็ดีนะครับ เพราะถึงแม้อ่าน
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มามันก็ยังเป็นส่ิงยากที่จะศึกษาด้วยตนเองทั้งหมด บางอันมันก็อ่านไม่เข้าใจ ” 
(สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่6) 

“การเขียนแผนผงัความคิด ผมมกัท าไม่ค่อยทนั หรือถ้าเขียนทนัก็ยงั
ไม่ได้ตกแต่งสวยงาม ครั้งแรกนี่ไม่ทนัเวลาเลย ผมคิดช้า เขียนช้าครับ อาจารย์น่าจะ
เพ่ิมเวลาตรงนีใ้หอี้กหน่อย ผลงานจะไดดี้ข้ึน” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่7 ) 

“ จากการด าเนินกิจกรรม เราคิดว่า เวลาแค่นี้ผู้เรียนน่าจะท าเสร็จ 
แต่ด้วยระยะที่ห่างไกล มนัเหมือนต้องเผื่อเวลาเพ่ิมอีกนิด นัง่อยู่อีกห้องคิดว่าผู้เรียน
น่าจะท างานเสร็จ พอถามไปก็ยงัไม่เสร็จ เหมือนงานช้ินเดียวกนัถา้เป็นหอ้งเรียนปกติ
ก็น่าจะเรียบร้อยด้วยเวลา 10 นาที แต่พอเป็นทางไกลต้องบวกเพ่ิมเป็น 20 นาที” 
(การสะทอ้นคิด จากผูส้อน) 

 
2) ลกัษณะของกิจกรรม 

ลักษณะของบางกิจกรรมท่ีผู้ สอนวางแผนไว้ ผู้ เรียนมีความคิดเห็นว่ามี
ลกัษณะงานใหญ่ ท่ีท าให้เสร็จในคาบเรียนคอ่นข้างยาก เช่น การถ่ายวิดีโอ  ควรให้ผู้ เรียนได้มีการ
เตรียมบางอยา่งมาก่อนเพ่ือน ามาใช้ในชัน้เรียน 

“วีดิโอบคุลิกภาพให้ท าในชัน้เรียนให้เสร็จ วิชาอืน่ๆ เป็นงานช้ินใหญ่
ให้ท ามาส่ง แต่ถ้าจะให้ท าในหอ้งใช้เวลาทัง้ 3 ชัว่โมงท า ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า ตัง้แต่
คิดเร่ือง การถ่ายท า และต้องตดัต่อด้วย อาจจะต้องให้คิดมาก่อน เตรียมอุปกรณ์
พร้อม ทกุคนไดช่้วยกนัจริงๆ ก็อาจจะทนั” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่8) 

“การพฒันาบุคลิกภาพถ้าอาจารย์ให้ท าจริงมนัดูเป็นงานใหญ่และ
ใช้เวลา ถึงแม้ให้เวลาไปท าอีกเดือนแล้วค่อยมารายงานผลมันอาจจะยงัไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น แผนปรับบุคลิกภาพภายนอกของหนู การลดน ้าหนกั หนูว่าเขียน
แค่แผนก่อนก็พอค่ะ แล้วใครอยากจะท าจริงเขาก็สามารถเอาไปท าได้” (สมัภาษณ์
กลุ่มทดลองใช้ คนที ่3) 

“การตั้งเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานไปสู่ เป้าหมายเป็น
กิจกรรมที่ดี ท าทุกครั้งมันก็เร่ิมเคยชิน เร่ิมแรกอาจารย์ถามเพื่อให้เราตัง้เป้าหมาย 
พอคร้ังหลงัๆเราเร่ิมรู้ขัน้ตอนการเรียนรู้ละก็ท าเองได้ค่ะ” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ 
คนที ่4) 

“การวางแผนการสอน ออกแบบกิจกรรมในแต่ละครั้งไปหลายอย่าง
อยากให้ผู้เรียนได้รับอย่างเต็มที่ แต่เมื่อลองท าจริงผู้เรียนใช้เวลาท ากิจกรรมค่อนข้าง
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นานกว่าชัน้เรียนปกติ กิจกรรมที่เยอะเกินไปท าให้ไม่เสร็จตามเวลา รวมถึงกิจกรรม
ใหญ่ที่ต้องเคลื่อนที่มาก เช่น ถ่ายท าวีดิโอ ถ้าไม่เตรียมมาก่อนก็ไม่ทนัเวลา ส่วนใน
กระบวนการเกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้สอนใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผ่านเนื้อหาในรายวิชาบคุลิกภาพ ซ่ึงพอต้อง
พารายวิชาผูเ้รียนจะสนใจในตวัเนื้อหารายวิชามากกว่า ดงันัน้เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่
ตอ้งนึกถึงตรงนีใ้หม้าก” (การสะทอ้นคิด จากผูส้อน) 

 
3) เนือ้หา 

เนือ้หาในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม เน่ืองจากเป็นวิชาใน
เชิงองค์ความรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเตรียมความพร้อมคืออ่านมาก่อนได้ และเป็นเร่ือง ท่ีใกล้ตัว 
สามารถลงมือฝึกท าในการพฒันาบคุลิกภาพและมารยาทสงัคม 

“ วิชานี้ตอ้งบอกว่า ไม่ยากมาก เป็นวิชาที่อ่านได้ และเป็นเร่ืองใกล้
ตวั เนื้อหาแบบนีดี้แล้วค่ะ ไม่ตอ้งเนน้ทฤษฎีมาก สอนทฤษฎีหลกัๆ 1 ครั้ง ก็พอ
เข้าใจได ้เนื้อหาทีเ่หลือก็ง่ายๆแบบประยกุต์ใช้” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่5) 

“เนือ้หาวิชาสนกุดี เป็นเร่ืองใกลต้วัที่บางครั้งเราก็ไม่ไดนึ้กถึง อย่าง
มารยาท เมื่อก่อนเรียนมารยาทนึกถึงการไหว ้การกราบ แต่นีเ่ป็นเร่ืองการใช้ชีวิตที่
ตอ้งมีมารยาทก็น่าสนใจดีครับ” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที่ 10) 

“เนือ้หาวิชาพอเหมาะ ไม่ยากจนเกินไปส าหรับการเป็นวิชาศึกษา
ทัว่ไป ก็จะยากหน่อยตรงบททฤษฎีทีถ่า้เป็นคนไม่รู้จกัมาก่อนแบบผม แต่ถ้าอ่านมา
ก่อน อาจารย์อธิบายเพ่ิมอีกนิด ก็จะเข้าใจไดเ้ร็วข้ึน ผมก็เรียนรู้ไปพร้อมเด็ก” 
(สมัภาษณ์ผูช่้วยสอนทดลองใช้) 

 
4) การใช้ส่ือ 

การใช้ส่ือในระบบการศึกษาทางไกลเป็นอีกสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้
ของผู้ เรียน หากส่ือท่ีขึน้หน้าจอไม่น่าสนใจ หรือขาดความชดัเจนจะท าให้ขาดความดงึดดูใจผู้ เรียน 
โดยเฉพาะพาวเวอร์พอยท์ 

“อาจารย์บอกว่า ที่ท าตอนนี้เป็นการทดลองใช้ เพราะที่จริงเราไม่ได้
เรียนทางไกล ไม่ค่อยคุ้นที่เรียนผ่านอาจารย์ที่อยู่ในจอ และมีความติดขัดในแง่
เทคโนโลยีกนัอยู่หลายคร้ัง มนัเลยไม่ค่อยลื่นไหล พาวเวอร์พอยท์ของอาจารย์หนูว่า 
ตวัเล็กไปค่ะ เพ่ิมสีสนัหรือลูกเล่นอีกหน่อยเพือ่ดึงดูดความสนใจ การตดัหน้าจอไปมา



   

 

130 

ระหว่างผู้สอนกบัหน้าจอท าให้เวียนหวั บางคร้ังมีจอค้าง จอดบั แต่ถ้าใช้ระบบจริง
มนัน่าจะดีกว่านี”้ (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่1) 

“ตอนทดลองใช้ Kahoot ผ่านระบบ เน็ตเราค่อนข้างติดขดั ท าไปได ้
1-2 ข้อ เน็ตหลุด หนูเลยไม่ทันได้ไปตอบข้ออื่นๆเหมือนเพื่อนๆ” (สัมภาษณ์กลุ่ม
ทดลองใช้ คนที ่2) 

“ การเลือกใช้พาวเวอร์พอยท์มนัยงัไม่น่าจูงใจเด็ก คิดว่าถ้าเราเป็น
ผู้เรียนก็ยงัไม่ค่อยชอบในส่ิงนี้นกั ดงันัน้ก็ควรไปพฒันาในส่วนนี้เพ่ิมข้ึน เทคนิคการ
สร้างสรรค์สือ่การสอนใหมี้ความน่าสนใจ” (การสะทอ้นคิด จากผูส้อน) 

 
5) เทคนิคการสอน 

เทคนิคการสอนของผู้สอน เช่น การตัง้ค าถาม และการยกตวัอย่างประกอบ 
มีสว่นท่ีต้องฝึกการใช้ให้มากขึน้ และพยายามท าให้ตรงประเดน็มีความชดัเจน 

“ ค าถามบางครัง้งงคะ่ สว่นท่ีขึน้หน้าจอแคส่ัน้ๆพอ อาจารย์สามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ เพราะถ้าค าถามหน้าเดียวแต่ถามหลายๆอย่าง งงและตอบได้ไม่
ครบถว้น” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่3) 

“ การยกตวัอย่างกรณีการท างานเขียนใบงาน หนูว่าเปิดคู่กบัใบงาน
จริงไปเลย เขียนชี้จุดให้เห็นประกอบ จะท าให้เข้าใจมากข้ึน มากกว่าการอธิบายว่า
เขียนยงัไง แต่ลองเขียนใหดู้เลยค่ะ” (สมัภาษณ์กลุ่มทดลองใช้ คนที ่4) 

“ เทคนิคการสอนแบบนั่งร้าน ทดลองใช้ให้ครบทั้ง 12 เทคนิค 
บางอย่างก็ยงัมีความซ ้าซ้อนกนั เช่น การกระตุ้นคิดก็มกัจะคล้ายกบัการตัง้ค าถาม 
เทคนิคการบอกใบ้ตอนเขียนแผนการสอนเราก็อาจจะยงัไม่รู้จะพูดแบบไหน แต่เวลา
จริงเราก็พยายามใช้ค าพูดให้มากข้ึน เทคนิคที่ดีอีกอย่าง คือ การให้ข้อมูลย้อนกลบั 
ผู้เรียนสามารถพฒันาได้ทนัที แต่ด้วยความจ านวนเยอะก็อาจจะต้องเลือกบางงาน 
แลว้เรียนรู้ผ่านงานของเพือ่นไป” (การสะทอ้นคิด จากผูส้อน) 

 
6) ผู้ชว่ยสอน 

เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาของการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ผู้ วิจยัได้คดัเลือกผู้ช่วยสอนเพ่ือการทดลองใช้เป็นผู้ช่วยสอนท่ีไม่เคยท าหน้าท่ี
ของผู้ชว่ยสอนมาก่อน ดงันัน้การฝึกหรือการอธิบายยงัไมเ่พียงพอตอ่การไปใช้งานจริง 



   

 

131 

“คร้ังนี้เป็นการทดลองใช้รูปแบบงานวิจยัของอาจารย์ ผมมาลองเป็น
ผูช่้วยสอนให้ ปกติก็ท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผู้สอนหลกัเอง และผมไม่ได้จบจิตวิทยามา 
ผมว่าตวัเองน่าจะท าได้ดีกว่านี้หากมีเวลาในการเตรียมตวั ทัง้ในเชิงเนื้อหาหรือเชิง
เทคนิคนัง่เร้านเสริมเรียนรู้ ถ้าให้เสนอก็คือ ฝึกผู้ช่วยสอนให้มากกว่านี้ครับ เพราะ
ผู้ช่วยสอนจะมีบทบาทในชั้นเรียนปลายทางมาก มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับนกัศึกษา 
สงัเกตเห็นความเปลีย่นแปลงในตวัเด็ก ตอ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กิดข้ึน โดยเฉพาะ
กบัเทคโนโลยี เท่าที่ผมมาช่วยอาจารย์ก็เข้าใจว่า เทคนิคนัง่ร้าน เป็นส่ิงที่น่าสนใจ 
หากเอาไปฝึกผู้ช่วยสอนน่าจะช่วยผู้สอนหลกัได้เยอะเลย และก็ส่งผลโดยตรงกับ
นกัศึกษา” (สมัภาษณ์ผูช่้วยสอนทดลองใช้) 

“ปัญหาคร้ังนี้ ผมไม่แน่ใจหรอกว่าใช้เทคนิคนัง่ร้านได้ถูกต้องไหม 
เราคยุกนัถึงตรงนี้ค่อนข้างน้อย เวลาฝึกก็น้อยด้วย หากจะท าจริงคงต้องฝึกมากกว่า
นีค้รับ” (สมัภาษณ์ผูช่้วยสอนทดลองใช้) 

“ผู้ช่วยสอนมีความส าคญัจริงๆในห้องเรียนปลายทาง สามารถช่วย
ผู้สอนหลกัได้มาก คร้ังนี้เลือกคนที่ไม่มีความรู้ทางนี้มาก่อน ไม่เคยเป็นผู้ช่วยสอน 
เรียนรู้ได้แต่ด้วยความที่ยงัไม่เคยท า ความช านาญก็จะน้อย การฝึกเทคนิคต่างๆให ้
ใช้เวลาฝึกกนัไม่มากท าให้การน าไปใช้ต่อยงัไม่ค่อยดีนกั ส่วนใหญ่จะท าตามเทคนิค
ของผู้สอนหลกั ท าซ ้าๆเดิมมากกว่า แต่หากได้รับการฝึกที่มากพอ ผู้ช่วยสอนน่าจะ
ท าเทคนิคต่างๆด้วยตนเองได้ และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม” (การ
สะทอ้นคิด จากผูส้อน) 

 
จากประเด็นท่ีมีการน าเสนอจากการสมัภาษณ์และการสะท้อนคิดของผู้ วิจยัเอง

น าไปสูก่ารปรับแก้ไขรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในประเดน็ตา่งๆ ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

หวัข้อ ประเด็น การปรับแก้ไข 
1.ระยะเวลาการจัดกจิกรรม 1. ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกบั

กิจกรรม สว่นใหญ่ขอเวลาในการท า
กิจกรรมเพิ่มมากขึน้ 

1. ปรับเพิ่มระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

2.ลักษณะของกิจกรรม 1.ลกัษณะของบางกิจกรรมที่มี
ลกัษณะงานใหญ่ ท่ีท าให้เสร็จใน
คาบเรียนคอ่นข้างยาก เช่น การถ่าย
วิดีโอ  
2. จ านวนกิจกรรมตอ่แผนการสอน
ในบางครัง้มีจ านวนมากเกินไป 

1.ให้ผู้ เรียนได้มกีารเตรียมตวัมา
ก่อนเพื่อน ามาใช้ในชัน้เรียน 
 
 
2.ปรับลดกิจกรรมในแผนการสอน
บางครัง้ลง 

3. เนือ้หา 1.เป็นวชิาในเชิงองค์ความรู้ที่ผู้ เรียน
สามารถเตรียมความพร้อมคืออา่น
มาก่อนได้ และเป็นเร่ืองทีใ่กล้ตวั 
สามารถลงมือฝึกท าในการพฒันา
บคุลกิภาพและมารยาทสงัคม 

1.ผู้สอนเน้นย า้ให้ผู้เรียนได้อา่น
เนือ้หามาก่อน 

4.การใช้สื่อ 1.สือ่พาวเวอร์พอยท์ที่ขึน้หน้าจอไม่
นา่สนใจ หรือขาดความชดัเจน 

1. ปรับสือ่พาวเวอร์พอยท์ที่ขึน้
หน้าจอให้มีสสีนัสดใส มีภาพ 
และภาพเคลือ่นไหวตวัอกัษรมี
ขนาดใหญ่มากขึน้ 

5.เทคนิคการสอน 1. การใช้ภาษาเขียนในการตัง้
ค าถามขึน้จอภาพ 
 
2. การใช้ภาษาพดูของผู้สอนในการ
ตัง้ค าถาม 

1. ภาษาเขียนปรับข้อความหรือ
ข้อค าถามให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 
2. การปรับภาษาพดูให้เข้าใจงา่ย 
พดูช้าลง และอาจต้องพดูซ า้ใน
บางประเด็นที่ต้องการเน้นย า้ 

6.ผู้ช่วยสอน 1.ผู้ช่วยสอนควรได้รับการเรียนรู้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ และ
สามารถใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ได้ อีกทัง้ต้องเรียนรู้แผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้การจดัการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.ผู้วิจยัให้ความรู้และฝึกเทคนคิ
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ จนกระทัง่
ผู้ช่วยสอนเกิดความมัน่ใจที่จะน า
เทคนิคดงักลา่วไปใช้ 
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ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้หลังการ

ทดลองใช้และการฝึกผู้ช่วยสอน 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ภายหลงัการทดลองใช้ผู้ วิจยัได้

น ามาปรับปรุงอีกครัง้ และการฝึกผู้ชว่ยสอน 
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 

ภายหลังการทดลองใช้ (Try out) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงตามประเด็นต่างๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เทคนิค
สะท้อนคิดจากผู้ วิจัยในฐานะผู้ สอน การสัมภาษณ์ผู้ ช่วยสอน และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ เรียน
ทดลองใช้ โดยผู้ วิจยัน าเสนอการปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้
ภายหลงัการทดลองใช้ ดงัตาราง 11 โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
ฉบบัจริงจะปรากฎในภาคผนวก ง 
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ตาราง 11 การปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ภายหลงัการทดลอง
ใช้ 
แผนการ
สอน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทดลองใช้ การปรับปรุงภายหลังการทดลองใช้ หน้าที่ 

ครัง้ที่ 1  ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ให้ผู้ เรียนวาดภาพ บคุลกิภาพ
พนกังานร้านสะดวกซือ้ในฝัน ระบุ
ลกัษณะบคุลกิภาพภายนอกและภายใน 
 
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 1 ให้เวลา 20 นาท ี

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ตดักิจกรรมนีอ้อกเนื่องจากใช้
ระยะเวลานาน และประเภทของ
บคุลกิภาพสามารถเรียนรู้ได้จากใบงาน 
1-1 ได้ 
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 1 ให้เวลา 25 นาที 

209 
 
 
 
 

210 

ครัง้ที่ 2 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้สอนให้ผู้ เรียนชมโฆษณา 
เร่ือง แมรู้่อะไรบ้าง ผู้สอนตัง้ค าถาม ด้วย
วาจาพร้อมทัง้แสดงค าถามบนหน้าจอวา่ 
“หากเราวเิคราะห์บคุลกิภาพของตวั
ละครในภาพยนตร์โฆษณาด้วยทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ ความ
ต้องการของแม ่และลกูชายควรอยูใ่น
ขัน้ตอนใด และท าไมคณุจงึคดิเชน่นัน้ 
แสดงเหตผุลประกอบด้วย ให้เวลาคิด
และพิมพ์ค าตอบผา่นระบบไลน์ 
ประมาณ 10 นาทีนะคะ ขอให้ทกุคนคิด
ค าตอบของตนเองมาแลกเปลีย่นเรียนรู้
กนั” ผู้สอนเลอืกค าตอบยกตวัอยา่งบาง
ค าตอบอา่นออกอากาศ หากค าตอบถกู 
และค าตอบที่ผิดพร้อมทัง้อธิบาย
เพิ่มเติม 
 
 
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 4 ผู้สอนกลา่วถึงการเตรียมตวั
ในหวัข้อถดัไป 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้สอนให้ผู้ เรียนชมโฆษณา 
เร่ือง แมรู้่อะไรบ้าง ผู้สอนตัง้ค าถามด้วย
การน าขึน้บนหน้าจอวา่ “ความต้องการ
ของแม ่และลกูชายอยูใ่นขัน้ตอนใดตาม
ทฤษฎีของมาสโลว์” พร้อมทัง้ผู้สอน
กลา่วถงึด้วยวาจา วา่ “หากเราวเิคราะห์
บคุลกิภาพของตวัละครในภาพยนตร์
โฆษณาด้วยทฤษฎีความต้องการของ
มาสโลว์ ความต้องการของแม ่และลกู
ชายควรอยูใ่นขัน้ตอนใด และท าไมคณุ
จึงคดิเช่นนัน้ แสดงเหตผุลประกอบด้วย 
ให้เวลาคิดและพิมพ์ค าตอบผา่นระบบ
ไลน์ ประมาณ 15 นาทีนะคะ ขอให้ทกุ
คนคิดค าตอบของตนเองมาแลกเปลีย่น
เรียนรู้กนั” ผู้สอนใช้การผู้ซ า้ ย า้ในแตล่ะ
ประเด็นค าถาม เลอืกค าตอบยกตวัอยา่ง
บางค าตอบอา่นออกอากาศ หากค าตอบ
ถกู และผิดพร้อมทัง้อธิบายเพิ่มเติม  
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 4 ผู้สอนกลา่วถึงการเตรียมตวั
ในครัง้ถดัไป ให้ผู้ เรียนอา่นเอกสาร
ประกอบการสอนเร่ืองมารยาททางสงัคม 

214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 
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ตาราง 11 (ตอ่) การปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ภายหลงัการ
ทดลองใช้ 

แผนการ
สอน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทดลองใช้ การปรับปรุงภายหลังการทดลองใช้ หน้าที่ 

ครัง้ที่ 3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 2 ผู้สอนให้ผู้ เรียนท าใบงาน 3-1 
บคุลกิภาพกบัมารยาททางสงัคมไทย  
 
 
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้สอนกลา่วถึงการเตรียมตวั
ในหวัข้อถดัไปซึง่ยงัเป็นหวัข้อ 
บคุลกิภาพกบัมารยาททางสงัคมไทย 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 2 ผู้สอนให้ผู้ เรียนท าใบงาน 3-1 
บคุลกิภาพกบัมารยาททางสงัคมไทย 
โดยเช่ือมโยงกบัข้อมลูที่ได้ไปศกึษามา
ลว่งหน้า 
ขัน้ตอนสรุปการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้สอนกลา่วถึงการเตรียมตวั
ในหวัข้อถดัไปซึง่ยงัเป็นหวัข้อ 
บคุลกิภาพกบัมารยาททางสงัคมไทย 
โดยขอให้ผู้ เรียนได้เตรียมท าวีดิโอ เขียน
บท หรือจดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับถ่ายท า
และตดัตอ่มาให้เรียบร้อย 

220 
 
 
 
 

221 

ครัง้ที่ 4 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ด าเนนิ
กิจกรรมเพื่อน าเสนอมารยาทสงัคมยคุ
ใหม ่

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
ล าดบัท่ี 3 ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ด าเนนิ
กิจกรรมเพื่อน าเสนอมารยาทสงัคมยคุ
ใหม ่จากข้อมลูที่ได้เตรียมมาจากครัง้ที่
ผา่นมา 

224 

 
3.2 การฝึกผู้ช่วยสอนใช้เทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 

ก่อนการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง ผู้ วิจัยในฐานะของผู้สอนได้ฝึก
ผู้ช่วยสอนให้สามารถใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ได้ เน่ืองจากในระบบการศึกษาทางไกลผู้ช่วย
สอนจะอยู่ท่ีชัน้เรียนปลายทางมีความใกล้ชิดกับผู้ เรียน ผู้ ช่วยสอนในกลุ่มทดลอง A (หน่วยการ
เรียนนครราชสีมา) จะได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ทัง้ในภาคของทฤษฎีความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ และภาคปฎิบตัิการฝึกฝนทักษะของเทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ การฝึกผู้ชว่ยสอนประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนก่อนการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยัจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริม ประกอบด้วยพืน้ฐาน

แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอน กระบวนการ และเทคนิคการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
2) ผู้วิจยัได้จดัส่งเอกสารให้ผู้ช่วยสอนได้ศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองในเบือ้งต้นก่อน 

จากนัน้จงึด าเนินการฝึก 
ขัน้ตอนระหวา่งการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (คูมื่อการฝึกอยูใ่นภาคผนวก) 
1) ผู้วิจยัเร่ิมต้นจากการตัง้ค าถามให้ผู้ชว่ยสอนได้ตอบค าถาม 
2) ผู้วิจยัได้อธิบายเก่ียวกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
3) ผู้ วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยสอนสามารถสอบถามเก่ียวกับเทคนิคนั่งร้านเสริม

เรียนรู้ในประเดน็ท่ี 
4) เร่ิมต้นการฝึกภาคปฏิบตัิ เทคนิคนัง่ร้าน ทัง้ 12 เทคนิค (ฝึกอย่างไร ประเมิน

อยา่งไร แยกรายเทคนิค คนอา่นแล้วท าตามได้) 
5) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกขัน้ตอนของการถอดความช่วยเหลือ ผู้ช่วยสอนต้อง

ลดความช่วยเหลือทัง้หมดลง กลบัมาสูก่ารเรียนด้วยวิธีการแบบปกต ิเน่ืองจากจะวดัการคงอยูข่อง
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนภายหลงัการถอดความช่วยเหลือจากทัง้ผู้สอน
และผู้ชว่ยสอน 

ขัน้ตอนหลงัการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยัทดสอบภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  โดยการตัง้

ค าถาม จ านวน 5 ข้อ เพ่ือให้ผู้ชว่ยสอนได้ตอบค าถาม ประกอบด้วย 
- ความหมายของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
- มีพืน้ฐานความคดิ แนวคดิ ความคดิความเช่ืออยา่งไร 
- ขัน้ตอนของเทคนิคนัง่ร้าน ขัน้ตอนการถอดความชว่ยเหลือ 
- เทคนิคนัง่ร้าน จ านวน 12 อยา่ง ยกตวัอยา่ง 
- เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในชัน้เรียนได้อยา่งไร 
2) ผู้ วิจัยทดสอบภาคปฎิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้  ใช้การ

สงัเกตและแบบประเมินพฤตกิรรม  
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของการฝึกผู้ช่วยสอนใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้จะปรากฎใน

ภาคผนวก ค 
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3.2.1 ผลของการฝึกผู้ช่วยสอนใช้เทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
1) ผลของความรู้เก่ียวกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ 
ผู้ ช่วยสอนมีความเข้าใจในความรู้ท่ีเก่ียวกับเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ โดย

สามารถตอบค าถามท่ีผู้วิจยัใช้วดัความรู้ได้ทัง้ 5 ข้อ 
2) ผลจากการฝึกทกัษะการใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผลการฝึกทักษะการใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ของ

ผู้ ช่วยสอนภายหลังการฝึก โดยใช้วิธีการสังเกตและใช้แบบประเมินพฤติกรรม พบว่า สามารถ
แสดงออกถึงการใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ทัง้ 12 เทคนิคได้ โดยการตัง้ค าถามมีทัง้ช่วยอธิบาย
เพิ่มเติมจากผู้สอนหลกัและสามารถตัง้ค าถามเพิ่มเติมในห้องเรียนปลายทางเพ่ือกระตุ้นผู้ เรียนให้
คดิหรือด าเนินกิจกรรมตอ่ไป 

ภายหลังการฝึกทักษะการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ พบว่า ผู้ ช่วยสอนมี
ค าถามหรือข้อสงสยัระหว่างการด าเนินกิจกรรมการฝึก และได้รับการอธิบายจากผู้วิจยั จนกระทัง่
เกิดความมั่นใจในการน าเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ไปใช้  รวมถึงการได้รับค าอธิบายเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัจะใช้ด าเนินการเพ่ือความเข้าใจท่ี
ถกูต้องก่อนการด าเนินการจริง 

ส่วนที่ 2 ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล 

การน าเสนอประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมี
ตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล ผู้ วิจยัน าเสนอแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติพืน้ฐาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
สมมตฐิาน และผลการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

M หมายถึง คา่เฉล่ีย 
SD หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F หมายถึง คา่สถิต ิF ท่ีได้จากการค านวนความแปรปรวนหลายตวัแปร 



   

 

138 

p หมายถึง คา่ท่ีน้อยท่ีสดุของระดบันยัส าคญัท่ีท าให้ปฎิเสธสมมตฐิาน H0 
N หมายถึง จ านวนผู้ เรียนในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
df หมายถึง ระดบัความเป็นอิสระ 
sig หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
SS หมายถึง ผลรวมก าลงัสอง 
MS หมายถึง คา่เฉล่ียของก าลงัสอง 
r หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
bRm หมายถึง คา่เฉล่ียก่อนการทดลองด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง 
bAm หมายถึง คา่เฉล่ียก่อนการทดลองด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง 
bBm หมายถึง ค่าเฉล่ียก่อนการทดลองด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง 
aRm หมายถึง คา่เฉล่ียหลงัการทดลองด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง 
aAm หมายถึง คา่เฉล่ียหลงัการทดลองด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง 
aBm หมายถึง ค่าเฉล่ียหลังการทดลองด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง 
 

2.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิตพิืน้ฐานของตัวแปร 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ชัน้ปีท่ี 1 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม  จ านวน 90 คน คดัเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการ
ก าหนดภูมิภาค คือ ภาคตะวันเฉียงเหนือ จากนัน้ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้เข้าร่วมรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั คือ 
กลุ่มทดลอง A ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วยสอนท่ี
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ กลุ่มทดลอง B ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ และ
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กลุ่มควบคุม C ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดของ
ข้อมลูดงัตาราง 12 

ตาราง 12 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่
ตวัอยา่ง 

ข้อมูล
พืน้ฐาน 

กลุ่มทดลอง A 
(n=30) 

กลุ่มทดลอง B 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 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 
อายุ M = 19.20 M = 19.80 M = 19.53 M = 19.51 
 SD = 1.48 SD = 1.26 SD = 1.14 SD = 1.43 

 
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 90 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 2 

กลุ่ม และกลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.78 เป็นเพศชายจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22 และกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มีอายุเฉล่ีย 
19 ปี และผลการเรียนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งปรากฎในตาราง 13 

ตาราง 13 จ านวน และร้อยละ ผลการเรียนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง  

ช่วงคะแนน
เฉล่ีย(GPA) 

กลุ่มทดลอง A 
(n=30) 

กลุ่มทดลอง B 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม C 
(n=30) 

รวม 
(n=90) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3.50 – 4.00 7 23.3 4 13.3 4 13.3 15 16.7 
3.00 – 3.49 12 40.0 17 56.7 20 66.7 49 54.4 
2.50 – 2.99 9 30.0 8 26.7 6 20.0 23 25.6 
2.00 – 2.49 2 6.7 1 3.3 0 0 3 3.33 
รวม 30 100 30 100 30 100 90 100 
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จากตาราง 13 พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2561 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

นกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา คือ ผลการเรียนเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.50 – 2.99 จ านวน 23 คน 
คดิเป็นร้อยละ 25.6  และ ชว่ง 3.50 – 4.00 จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดบั 

ตาราง 14 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรความพร้อม  
ความสามารถ และพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง A กลุ่มทดลอง B กลุ่มควบคุม C 
M (SD) M (SD) M (SD) 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (ช่วงคะแนน = 1-5) 

   

-ก่อนการทดลอง 3.59 (.33) 3.77 (.32) 3.67 (.31) 
-หลงัการทดลอง 3.79 (.22) 3.95 (.32) 3.88 (.39) 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (ชว่งคะแนน = 1-5) 

   

-ก่อนการทดลอง 3.95 (.49) 4.02 (.28)     4.00 (.30) 
-หลงัการทดลอง 4.25 (.24) 4.36 (.31) 4.18 (.35) 
พฤตกิรรมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(ชว่งคะแนน = 1-6) 

   

-ก่อนการทดลอง 4.05 (.51) 4.36 (.45) 4.11 (.41) 
-หลงัการทดลอง (ทนัที) 4.34 (.38) 4.55 (.50) 4.41 (.48) 
-หลงัการทดลอง ( 4 สปัดาห์)  
-หลงัการทดลอง ( 6 เดือน)  

4.57 (.31) 
4.62 (.32) 

4.15 (.47) 
4.18 (.46) 

4.07 (.15) 
4.03 (.14) 

 
จากตาราง 14 พบว่า ค่าเฉล่ียด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกลุ่ม

ทดลอง A ก่อนการทดลองมีคา่เท่ากบั 3.59 และหลงัการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.79 กลุ่มทดลอง B 
ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.77 และหลงัการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.95 ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุ C  
ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.67 และหลงัการทดลองมีคา่เท่ากับ 3.88 ผู้ เรียนในทุกกลุ่มมีความ
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คดิเห็นวา่ตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของอยูใ่นระดบัคอ่นข้างจริง ซึ่งพบทัง้
ระยะก่อนการทดลองและภายหลงัการทดลองทนัที 

ค่าเฉล่ียด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กลุ่มทดลอง A ก่อนการ
ทดลองมีค่าเท่ากับ 3.95 และหลงัการทดลองมีค่าเท่ากับ 4.25 ผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง A มีความ
คิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับ
คอ่นข้างจริง และภายหลงัการทดลองทนัทีอยู่ในระดบัจริง ส่วนในกลุ่มทดลอง B ก่อนการทดลอง
มีคา่เท่ากบั 4.02 และหลงัการทดลองมีคา่เท่ากบั 4.36 หมายความว่า ผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง B มี
ความคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระดบัจริง ซึ่งพบทัง้ระยะ
ทดลองและภายหลงัการทดลองทนัที ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุ C  ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากบั 4.00 
และหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 4.18 ผู้ เรียนในกลุ่มควบคุม C มีความคิดเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของอยู่ในระดบัคอ่นข้างจริง ซึ่งพบทัง้ระยะก่อนการ
ทดลองและภายหลงัการทดลองทนัที 

คา่เฉล่ียด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กลุ่มทดลอง A ก่อนการทดลองมีคา่
เท่ากับ 4.05 หลังการทดลองทันทีมีค่าเท่ากับ 4.34 หลงัการทดลอง 4 สปัดาห์ มีค่าเท่ากับ 4.57 
และหลงัการทดลองระยะ 6 เดือน มีค่าเท่ากับ 4.62 ผู้ เรียนมีความเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนการทดลองอยู่ในระดบัค่อนข้างจริง หลงัการทดลองทนัทีอยู่ในระดบั
จริง หลงัการทดลอง 4 สปัดาห์อยู่ในระดบัจริง และหลงัการทดลองระยะ 6 เดือน อยู่ในระดบัจริง 
ในขณะท่ีกลุ่มทดลอง B ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 4.36 หลงัการทดลองทนัทีมีค่าเท่ากับ 4.55 
หลงัการทดลองระยะ 4 สปัดาห์ มีค่าเท่ากับ 4.15 และหลงัการทดลองระยะ 6 เดือน มีค่าเท่ากับ 
4.18 ผู้ เรียนมีความเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดบัจริง หลงัการทดลองทนัทีอยู่ในระดบัจริง หลงัการทดลอง 4 สปัดาห์อยู่ในระดบัคอ่นข้างจริง 
และหลงัการทดลองระยะ 6 เดือน อยู่ในระดบัคอ่นข้างจริง และกลุ่มควบคมุ C ก่อนการทดลองมี
คา่เทา่กบั 4.11 หลงัการทดลองทนัทีมีคา่เท่ากบั 4.41 หลงัการทดลองระยะ 4 สปัดาห์ มีคา่เท่ากบั 
4.07 และหลงัการทดลองระยะ 6 เดือน มีค่าเท่ากบั 4.03 ผู้ เรียนมีความเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนการทดลองอยู่ในระดบัค่อนข้างจริง หลงัการทดลองทนัทีอยู่ใน
ระดบัจริง หลังการทดลอง 4 สปัดาห์อยู่ในระดบัค่อนข้างจริง และหลังการทดลองระยะ 6 เดือน 
อยูใ่นระดบัคอ่นข้างจริง 

ซึง่ข้อมลูดงักลา่วน ามาเสนอในรูปกราฟเส้น ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 



   

 

142 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงคา่เฉล่ียความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

 
 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงคา่เฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
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ภาพประกอบ 7 แสดงคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

สรุปได้ว่า ด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเม่ือวดัค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง และวดัหลังการทดลองทันที ทัง้ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียสงูขึน้  ในขณะท่ีด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเม่ือ
วัดค่าเฉล่ียทัง้ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการ
ทดลอง 6 เดือน กลุม่ทดลอง A มีแนวโน้มคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูขึน้ 
ในขณะท่ีกลุม่ทดลอง B และกลุม่ควบคมุ C เม่ือวดัหลงัการทดลอง 4 สปัดาห์ และหลงัการทดลอง 
6 เดือนมีแนวโน้มคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองลดลง 
 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสมมุตฐิาน 
1.การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.1 การตรวจสอบการแจกแจงปกตหิลายตัวแปร  
งานวิจยัครัง้นีมี้จ านวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 30 คน ผู้ วิจยัใช้การตรวจสอบ

การแจกแจงปกติด้วยการใช้สมัประสิทธ์ิความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)  ร่วมกับ
การทดสอบ Shapiro-wilk ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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เน่ืองจากค่า z-value (Skewness & Kurtosis) มีค่าอยู่ระหว่างค่า -1.00 ถึง 1.00 ดังนัน้ตัวแปร
ตามในทัง้สามกลุม่มีการแจกแจงปกต ิซึง่เป็นตามข้อตกลงเบือ้งต้น 

 
1.2 ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม  

ผู้วิจยัตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตวัแปรตามแยกตาม
รายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้สถิติ Levene’s Test พบว่า ตวัแปรตามส่วนใหญ่ของ
ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า เป็นไปตามข้อตกลง
เบือ้งต้นในการทดสอบความเท่ากนัของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 

 
1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ในการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Bivariate 
Correlation) ด้วยการค านวนคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) ดงัตาราง 
15 
 
ตาราง 15 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ตวัแปร bRm bAm bBm 
bRm 1.00   
bAm .657** 1.00  
bBm .602** .780** 1.00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 15 พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของทกุกลุม่ มีคา่
อยู่ ระหว่าง .062 ถึง .780 (p<.01) โดยความสามารถในการเรียน รู้ด้วยการน าตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกมากท่ีสุดกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ( r=.780, p<.01) 
รองลงมา คือ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  (r=.657, p<.01) 
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1.4 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มในระยะก่อนการทดลองแยกตามรายด้าน  
นอกจากนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในระยะก่อนการ

ทดลอง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือศกึษาความเท่าเทียมกนัของกลุม่ตวัอย่าง ก่อนระยะ
การทดลอง ซึ่งพบว่า ค่าเฉล่ียด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  และด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่าทัง้
ในด้านพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  และด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มีความเท่าเทียมกนัก่อนเร่ิมการทดลอง และสามารถวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ได้ 

ในขณะท่ีด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เม่ือท าการวิเคราะห์
ความแตกตา่งระหว่างกลุ่ม พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของระยะก่อนเรียน โดยมีอย่างน้อย 2 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียแตกตา่งกัน ผู้ วิจยัจึงด าเนินการวิเคราะห์ Post Hoc Tests ตอ่ พบว่า คูท่ี่มีความ
แตกต่างคือ กลุ่มทดลอง A และกลุ่มทดลอง B โดยค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง A (M=4.05) และ
กลุ่มทดลอง B (M=4.36) ดงันัน้เม่ือด้านพฤติกรรมคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนมีความ
แตกต่าง ผู้ วิจัยจึงใช้คะแนนในระยะก่อนทดลอง เป็น Covariate และใช้สถิติ ANCOVA ในการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งหลงัเรียน โดยมีคา่ก่อนเรียนเป็น Covariate   

 
2.การทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม

เรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และ
ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไมไ่ด้รับ
การฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน 
ในระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทนัทีสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการ
เรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มี
คะแนนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกว่าผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C) ตามเง่ือนไขข้อตกลงเบือ้งต้นจากการทดสอบในระยะก่อนการทดลอง
ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนัน้  การวิเคราะห์ในระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทนัที ด้านความพร้อม



   

 

146 

ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA)  ดงัรายละเอียดในตาราง 16 ถึง 17 

 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใน
ระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุม่   .364 2 .182 1.745 .181 
ภายในกลุม่ 9.066 87 .104   
รวม 9.430 89    

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเองภายหลังการทดลองเสร็จสิน้ทันที ด้วยสถิติ  One-Way ANOVA ปรากฎว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ F (2,87) = 1.745, p = .181 แสดงว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่ม
ทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะหลังทดลองเสร็จสิน้ทันทีไม่
แตกตา่งจากผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C)  
 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใน
ระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุม่   .484 2 .242 2.527 .086 
ภายในกลุม่ 8.333 87 .096   
รวม 8.817 89    

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเองภายหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที ด้วยสถิติ  One-Way ANOVA ปรากฎว่า คา่สถิติ
ทดสอบ F (2,87) = 2.527, p = .086 แสดงว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้
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เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่ม
ทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทนัทีไม่
แตกตา่งจากผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C) 

 
สว่นการวิเคราะห์เพ่ือตอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้านความพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง ตามเง่ือนไขข้อตกลงเบือ้งต้นจากการทดสอบในระยะก่อนการทดลอง ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของ
ระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทันที โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ระยะก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม ( Covariate) ดงัรายละเอียดในตาราง 18 และ 19  

 
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที  

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
Between Subjects      
Group .642 2 .321 1.489 .231 
Within Group 18.754 87 .216   
Total 19.396 89    

 
จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้านพฤติกรรมการเรียนรู้

ด้วยการน าตนเอง ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที ปรากฎวา่ คา่สถิติทดสอบ F (2,87) 
= 1.489, p= .231 แสดงว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และ
ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไมไ่ด้รับ
การฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะหลงัทดลองเสร็จสิน้ทันทีไม่แตกต่างจาก
ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C) 
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ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที เม่ือใช้คะแนนในระยะก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง .015 1 .015 .068 .795 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ .080 2 .040 .179 .836 
ความคลาดเคล่ือน 18.647 84 .222   
รวม 1794.083 90    

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเอง ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที เม่ือใช้คะแนนในระยะก่อนการทดลอง
เป็นตวัแปรร่วม ปรากฎว่า ค่าสถิติทดสอบ F = .068, p= .795 แสดงว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองในระยะก่อนการทดลอง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใน
ระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที และเม่ือทดสอบระหว่างกลุ่ม  คา่สถิติทดสอบ F = .179, 
p= .836 แสดงว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระยะก่อนการทดลอง ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในแตล่ะกลุม่ด้วยเชน่กนั 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้

ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการ
ฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรม
สูงกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคมุ C) ในระยะ
ตดิตามผล 4 สปัดาห์ และระยะตดิตามผล 6 เดือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการ
เรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรมสงูกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้าน
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เสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคมุ C) ในระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้  (Repeated-measures analysis of variance) 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ ทัง้ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้
ทนัที ระยะตดิตามผล 4 สปัดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุม่      
กลุม่ 5.342 2 2.671 10.775 .000 
ภายในกลุม่ 21.566 87  .248   
ภายในกลุม่      
การวดัซ า้ 1.677 2  .838 8.370 .000 
กลุม่ X การวดัซ า้ 5.252 4 1.313 13.109 .000 
ความคลาดเคล่ือน 17.428 174  .100   

 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ า้ ทัง้ในระยะวัดผลหลังการ
ทดลองเสร็จสิน้ทนัที ระยะติดตามผล 4 สปัดาห์ และระยะตดิตามผล 6 เดือน ปรากฎมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการทดสอบกบักลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีความแตกตา่งระหวา่งการทดสอบใน
แต่ละครัง้และระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งของแต่
ละกลุ่มเป็นรายคู่ ด้วย Post Hoc Tests โดยใช้ Tukey HSD เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 30 
คน และมีจ านวนเทา่กนัในแตล่ะกลุม่ ซึง่แสดงไว้ในตาราง 21 

 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

กลุม่ M กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B กลุม่ควบคมุ C 
4.515 4.297 4.175 

กลุม่ทดลอง A 4.515 - .2179* .3401* 
กลุม่ทดลอง B 4.297  - .1222 
กลุม่ควบคมุ C 4.175   - 

*p<.05 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง พบว่า ค่าเฉล่ียด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกัน 2 คู่ คือ คู่ท่ี 1 
กลุ่มทดลอง A กบั กลุ่มทดลอง B คู่ท่ี 2 กลุ่มทดลอง A กับ กลุ่มควบคมุ C แสดงว่า กลุ่มทดลอง 
A มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างจากกลุ่มทดลอง B อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิโดยกลุ่มทดลอง A มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกวา่กลุ่มทดลอง B 
และกลุ่มทดลอง A มีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างจากกลุ่มควบคมุ C 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มทดลอง A มีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูง
กวา่กลุม่ควบคมุ C 

 
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะ
การวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัทีกบัระยะผลการทดลองภายหลงั 4 สปัดาห์ 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุม่      
กลุม่ 1.408 2 .704 3.967 .022 
ภายในกลุม่ 15.442 87 .177   
ภายในกลุม่      
การวดัซ า้ 1.365 1 1.365 8.760 .004 
กลุม่ X การวดัซ า้ 3.611 2 1.805 11.587 .000 
ความคลาดเคล่ือน      

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ า้ ในระยะการวัดผลหลังการ
ทดลองเสร็จสิน้ทนัทีกับระยะผลการทดลองภายหลงั 4 สปัดาห์ ปรากฎมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการ
ทดสอบกับกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และมีความแตกต่างระหว่างการทดสอบในแต่ละครัง้
และระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งของแตล่ะกลุ่มเป็น
รายคู ่ด้วย Post Hoc Tests โดยใช้ Tukey HSD ซึง่แสดงไว้ในตาราง 22 
 
 
 



   

 

151 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ใน
ระยะการวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัทีกบัระยะผลการทดลองภายหลงั 4 สปัดาห์ 

กลุม่ M กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B กลุม่ควบคมุ C 
4.462 4.353 4.245 

กลุม่ทดลอง A 4.462 - .1087 .2167* 
กลุม่ทดลอง B 4.353  - .1080 
กลุม่ควบคมุ C 4.245   - 

*p<.05 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง พบว่า คา่เฉล่ียด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกตา่งกนั 1 คู ่คือ กลุ่มทดลอง 
A กับ กลุ่มควบคมุ C แสดงว่า กลุ่มทดลอง A มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
แตกต่างจากกลุ่มควบคมุ C อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  โดยกลุ่มทดลอง A มีค่าเฉล่ียพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ C ในระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที กบั
ระยะผลการทดลองภายหลงั 6 เดือน 

 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะ
การวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัทีกบัระยะผลการทดลองภายหลงั 6 เดือน 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุม่      
กลุม่ 2.009 2 1.004 5.361 .006 
ภายในกลุม่ 16.298 87 .187   
ภายในกลุม่      
การวดัซ า้ 1.140 1 1.140 7.966 .006 
กลุม่ X การวดัซ า้ 4.208 2 2.104 14.701 .000 
ความคลาดเคล่ือน      
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จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ า้ ในระยะการวัดผลหลังการ
ทดลองเสร็จสิน้ทันทีกับระยะผลการทดลองภายหลัง 6 เดือน ปรากฎมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ทดสอบกับกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และมีความแตกต่างระหว่างการทดสอบในแต่ละครัง้
และระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งของแตล่ะกลุ่มเป็น
รายคู ่ด้วย Post Hoc Tests โดยใช้ Tukey HSD ซึง่แสดงไว้ในตาราง 25 
 
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู ่คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ใน
ระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัทีกบัระยะผลการทดลองภายหลงั 6 เดือน 

กลุม่ M กลุม่ทดลอง A กลุม่ทดลอง B กลุม่ควบคมุ C 
4.485 4.369 4.227 

กลุม่ทดลอง A 4.485 - .1163 .2583* 
กลุม่ทดลอง B 4.369  - .1420 
กลุม่ควบคมุ C 4.227   - 

 
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง พบว่า คา่เฉล่ียด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกตา่งกนั 1 คู ่คือ กลุ่มทดลอง 
A กับ กลุ่มควบคมุ C แสดงว่า กลุ่มทดลอง A มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ C อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยกลุม่ทดลอง A มีคา่เฉล่ียพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม C ในระยะวัดผลหลังการทดลองเสร็จสิน้ทันที กับ
ระยะผลการทดลองภายหลงั 6 เดือน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 2 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดย

ผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการ
เรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ช่วยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรมสงูกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้ าน
เสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C) ทัง้ในระยะวดัผลหลังการทดลองเสร็จสิน้ทันที ระยะติดตามผล 4 
สปัดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน อีกทัง้เม่ือแยกตามรายช่วงเวลาจะพบความแตกตา่งตัง้แต่
ระยะวดัผลหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที กับระยะติดตามผล 4 สปัดาห์ และระยะวดัผลหลงัการ
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ทดลองเสร็จสิน้ทนัที กับระยะติดตามผล 6 เดือน ซึ่งเม่ือใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า 
กลุ่มทดลอง A มีความแตกตา่งกบักลุม่ควบคมุ C อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มทดลอง A มี
คา่เฉล่ียพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ C ในทกุระยะของการวดัซ า้ 

 
2.3 ผลการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ การเปล่ียนแปลงของผู้เรียนภายหลังการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูด้วยแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) และการสมัภาษณ์ผู้ เรียน

กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลอง A และกลุ่มทดลอง B โดยแบบบนัทึกการเรียนรู้เก็บรวบรวมในช่วงขัน้
สรุปการจดัการเรียนรู้ในทุกครัง้ จ านวน 6 ครัง้ ในกลุ่มทดลอง A จ านวนครัง้ละ 30 คน และกลุ่ม
ทดลอง B จ านวนครัง้ละ 30 คน สว่นการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งผู้ เรียน ใช้การสมัภาษณ์กลุม่แบบ
เผชิญหน้า ในกลุ่มทดลอง A จ านวน 10 คน และสัมภาษณ์ผ่านระบบสไกป์ในกลุ่มทดลอง B 
จ านวน 3 คน อีกทัง้การสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอนในกลุ่มทดลอง A เพ่ือสะท้อนผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ การน าเสนอผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมใช้หลักการ
เปล่ียนแปลงของผู้ เรียนตามจดุมุ่งหมายของการเรียนรู้ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพทุธิพิสยั 
ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั สรุปผลได้ดงันี ้

การเปล่ียนแปลงทางด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) 
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หาสาระ

ในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสังคม สามารถสรุปความคิดรวบยอด สะท้อนผ่านการ
ใช้แผนผังความคิด อีกทัง้ยังเกิดความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  โดย
เทคนิคท่ีส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิด คือ การท าแผนผังความคิด การตัง้
ค าถาม และการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัภายในกลุม่ 

"การท า Mind Map มนัน าไปสู่เวลาทีเ่ราไปคน้หาข้อมูลดว้ยตวัเอง 

เรียนอะไร ในวิชาอื่นๆก็ตามก็เอาเคร่ืองมือนีม้าช่วย หนูเคยเรียนตัง้แต่ในวิชา

ภาษาไทยก็เอามาใช้ในวิชาอื่นๆไดด้ว้ยค่ะ” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่1)  

“ทีอ่าจารย์ใหส้รุปเป็น mind map ชอบท ามาก มนัไดเ้ข้าใจดว้ยว่า 

วนันีไ้ดอ้ะไรบา้ง สรุปเกือบทกุครั้ง ส่วนมากก็จดเองก่อนแลว้ค่อยท าเป็น mind 

map” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที่ 6) 

“การถามของอาจารย์และให้พวกเราตอบ ตอนทีถ่ามผ่านระบบตอน

สอน ท าใหห้นูได้คิดตามไปด้วย” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่4) 
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“ อาจารย์มกัจะเร่ิมต้นตัง้ค าถามในหลายๆครั้ง ส่วนใหญ่เป็น

ค าถามใกล้ๆ ตวั ได้คิดตามก็เพลินดี มนัไม่ใช่เร่ืองยากครับ แลว้ก็มีมมุใหเ้ราคิดได้

หลายมมุ ไม่ต้องกลวัผิด” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่1) 

“ผมก็เหมือนกนัครับ ชอบการท างานกลุ่ม เวลาท างานกลุ่ม คนนึงมี

ความคิดแบบนึง อีกคนคิดอีกแบบนึง เอามาถกเถียงกนัก็สนกุดีครับ ไดเ้ข้าใจ

ความคิดของเพือ่น และทบทวนความคิดของตวัเองดว้ย” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A 

คนที ่10) 

“หนูชอบกิจกรรมทีใ่หเ้พือ่นแยง้กนั เวลาท างานกลุ่มหนูจะเป็นคน

เขียนสรุป จะชอบฟังเวลาเพือ่นแยง้กนั แลว้เอามารวมกนั ถา้หลายความคิดก็จะให้

เพือ่นเลือก จะเอาหวัข้อไหนดี เพือ่มาเขียนลงตรงกลาง หนูใช้วิธีสรุปแล้วเสนอเพือ่น

ในกลุ่มก่อน ถา้เพือ่นโอเค หนูก็จะเลือกเขียนอนันี ้แต่ถา้เพือ่นไม่โอเค ก็จะลองให้

เพือ่นคนนัน้สรุป แลว้ใหเ้พือ่นในกลุ่มเลือกอีกที” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่8) 

“กระบวนการทีเ่ราไดเ้รียนรู้แลว้น าไปสู่การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

คือ การส ารวจ และประเมินการเข้าใจหลงัเรียนทกุครั้ง” (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง B 

คนที ่2) 

“กิจกรรมทีมี่การจดบนัทึกข้อมูลต่างๆ ลงสมดุหรือกระดาษ ซ่ึงจะ

ช่วยใหส้ะสมความคิดทีละเล็กละนอ้ยเข้าไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

เพ่ิมเติมต่อไป (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง A คนที่ 12) 

การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตพสัิย (Affective Domain) 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกชอบ

สนุกสนานในการเรียน ได้ท ากิจกรรมท่ีชอบ เช่น การตัง้เป้าหมายในการเรียน การเปล่ียนแปลง
ทางด้านเจตคต ิคา่นิยม และคณุคา่ โดยเทคนิคท่ีส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิด 
คือ การท ากิจกรรมกลุม่ และการแสดงบทบาทสมมต ิ 

“"ความรู้สึกสนกุสนานทีไ่ดจ้บักลุ่มกบัเพือ่นทีไ่ม่สนิทไดรั้บฟังความ

คิดเห็นไดก้บัเพือ่นทีไ่ม่สนิท รู้สึกสนกุได้คน้ควา้ความรู้ใหม่ๆดว้ยตนเอง รู้สึกชอบใน

การตัง้เป้าหมายของตนเอง” (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง A คนที่ 5) 
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“ความรู้สึกสนกุสนานเพราะไม่เคยแสดงละครกบัเพือ่นเลย รู้สึก

ชอบมากไดฝึ้กปฎิบติั มีความสขุทีไ่ดมี้จิตส านึกเพือ่คนอื่นและท าใหเ้รามีจิตส านึก

มากข้ึน รู้สึกสนกุไดใ้ช้ความคิดสร้างสรรค์” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่7) 

“การไดร้ับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ๆ การตัง้เป้าหมายในสมดุเปิด

มาเจอจะไดไ้ม่ทอ้ เชื่อมัน่ในตนเอง การกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านทางโปรแกรมไลน์ 

เกิดการพฒันาตนเอง” (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง A คนที ่5) 

“รู้สึกภูมิใจทีส่ามารถอธิบายใหเ้พือ่นเข้าใจในส่ิงทีเ่ราไปศึกษามา

ได”้ (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง B คนที ่15) 

“เพือ่นสนิทกนัมากข้ึนและกลา้แสดงออกมาข้ึน ฝึกใหคิ้ดสร้างสรรค์

ว่าควรปฎิบติัตนอย่างไรถึงจะเหมาะสม คณุค่าจากการท างานเป็นกลุ่ม การน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวนัได้” “รู้สึกภูมิใจทีส่ามารถอธิบายใหเ้พือ่นเข้าใจในส่ิงทีเ่ราไปศึกษา

มาได”้ (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง A คนที่ 23) 

“ เรียนวิชานีดู้เขาสนกุ กระตือรือร้น ไดท้ างานเป็นกลุ่มทกุคร้ัง และ

รูปแบบอาจารย์ก็เปลีย่นเทคนิคไปเร่ือยๆ เด็กๆก็ชอบนะครับ” (สมัภาษณ์ผูช่้วยสอน) 

การเปล่ียนแปลงทางด้านทักษะพสัิย (Psychomotor Domain) 
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ก่อให้เกิดการปฏิบตัิ การกระท า หรือ

การแสดงออกเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และในรายวิชาท่ีเน้นไปท่ีทักษะการส ารวจ
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ส่วนในมุมของผู้ ช่วยสอนมองว่า การใช้เทคนิคนั่งร้าน
เสริมเรียนรู้โดยเน้นการจดักิจกรรมกลุ่ม และผู้ช่วยสอนคอยให้ความช่วยเหลือในกลุ่มท่ีต้องการ
ความชว่ยเหลือ 

“อย่างหนู ในชีวิตประจ าวนั ถา้เราไม่เข้าใจอะไรก็จะไปหาข้อมูล

เพ่ิม”  (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที่ 1) 

“ตัง้แต่อาจารย์สอนวิชานี ้ทกุครั้งอาจารย์จะใหเ้ราเตรียมใบงาน

ก่อน แรกๆก็ไม่รู้ว่าจะท ายงัไงก็แค่ปรินทร์มา หลงัๆพวกหนูรู้แลว้ว่า อาจารย์จะใหท้ า

ก็ศึกษาข้อมูลมาก่อนเลย เพราะถา้เราท าเสร็จเร็วก็ไดก้ลบับา้นเร็วด้วย” (สมัภาษณ์ 

กลุ่มทดลอง B คนที่ 2) 
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“ เรียนจบจากวิชานี ้หนูรู้วิธีการเรียนดว้ยตวัเองมากข้ึน พอหนูจะ

เรียนอะไรต้องตัง้เป้าหมายก่อน หาแหล่งความรู้ทัง้จากในเน็ต ถามเพือ่น หรือถามครู 

ท างานไปแลว้ก็กลบัมาประเมินตนเองดว้ยว่าท าถึงเป้าหมายหรือยงั ขาดตรงไหนก็

ปรับปรุง” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที ่3) 

“การน าตนเองไปพฒันาบคุลิกภาพของตนเอง คือการลงมือท าเพือ่

เปลีย่นแปลงบคุลิกภาพของตนเองให้ดีข้ึน” (แบบบนัทึก กลุ่มทดลอง A คนที่ 29) 

“ในวิชาบรรยาย ถา้บรรยายไปเร่ือยๆ เด็กก็จะไม่เกิดความสนใจ แต่

ถา้มีกิจกรรมใหเ้ขาท าอย่างเช่นวิชานี ้ที่ 3 ชัว่โมงนีเ้ด็กจะตอ้งท าอะไรบา้ง  เด็กก็จะ

ท า เด็กก็จะนัง่คยุกนั อนันี้คือเห็นด้วยที่อาจารย์ไดจ้ดัการเรียนรู้แบบนี ้แต่มนัก็จะมี

ปัญหาเวลารวมกลุ่ม จะมีเด็กพวกทีเ่ป็นแกะด า จากกลุ่มละ 6 คน ก็จะมี 2-3 คน 

เขาจะนัง่เล่นโทรศพัท์แต่ไม่เป็นเหมือนกนัทกุกลุ่ม จ านวน 10 กลุ่ม ก็ประมาณ 80% 

ทีต่ัง้ใจเรียน อนันี้คอมเม้นไปในรายละเอียดกลุ่มแลว้ บางกลุ่มก็ค่อนข้างแย่เลย 

อย่างเช่นกลุ่มที่ยงัไม่ไดส่้งงาน ซ่ึงก็จะมีปะปนกนัไป แต่ถ้าถามว่า การจดักิจกรรม

เสริมแบบนี้ก็ดีแหละ ใหเ้ขาท าในชัว่โมง เราก็คอยไปช่วยตามกลุ่ม กลุ่มไหนทีเ่ขาก็

คนตัง้ใจเยอะก็ปล่อยท าไป กลุ่มไหนคนไม่ตัง้ใจมารวมกันเยอะหน่อยก็เข้าไป

ช่วยเหลือเป็นพิเศษแบบทีอ่าจารย์บอก” (สมัภาษณ์ผูช่้วยสอน) 

“ช่องทางในการเรียนรู้ของเด็กอย่างใน  E-learning อาจารย์ผูส้อน

ตอ้งใหเ้วลาเขา อยากใหพ้ฒันาการเรียนรู้แบบนี้ คืออาจารย์สอนทางไกล ต้อง

พฒันาเทคโนโลยีดว้ย และระบบ EDL ก็เป็นตวัช่วยที่ดี สดได ้ยอ้นหลงัได้ จะท าให้

เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ตอนนีกิ้จกรรมในห้องก็เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ มนัเรียนรู้ได้

หลากหลาย ทัง้ทกัษะชีวิต เนือ้หาการเรียนการสอน การสอนอดีต เราอยากใหเ้ด็กได้

เนือ้หา  แต่เนือ้หาสามารถไปอ่านเองได ้คือดูจากสมดุของเขา ทีใ่หส่้งทกุวนัพฤหสั ก็

จะเห็นว่าเขาไดเ้รียนรู้ เพ่ิมทกัษะชีวิตมากข้ึน” (สมัภาษณ์ผูช่้วยสอน) 

จากผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมการเปล่ียนแปลงของผู้ เรียนภายหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ เรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสัย โดยด้านพุทธิพิสัยเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านกระบวนการคิดในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ด้านจิตพิสยัมีเจตคติท่ีดีต่อ
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การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และด้านทักษะพิสัยสามารถลงมือ
ปฎิบตัใิห้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 

 
ผลจากจากสมัภาษณ์ผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง A และกลุ่มทดลอง B ในระยะภายหลงัการ

ทดลอง 6 เดือน หลงัการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ พบวา่  
การน าความรู้ในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคมไปใช้ในแง่ของการพฒันา

ตนเองเป็นหลกั การพฒันาบุคลิกภาพของตนโดยเฉพาะบุคลิกภาพภายนอก และการเข้าใจผู้ อ่ืน
มากขึน้ 

 “ ไดน้ าไปพฒันาบคุลิกภาพของตนเอง" (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A 

คนที ่1) 

“นอกจากตวัเองอย่างทีเ่พือ่นบอก เข้าใจคนอื่น รอบๆตวั เพือ่น หรือ

ลูกคา้มากข้ึน” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่2) 

“เหมือนกนัในแง่พฒันาบคุลิกภาพตนเอง แต่นอกเหนือจาก

บคุลิกภาพก็มีเร่ืองความเครียดทีเ่อาไปใช้ หนูจ าแบบวดความเครียด และวิธีการที่อ.

เปิดวีดิโอให้ดู” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่3) 

“หนูน าไปใช้ในการพฒันาบคุลิกภาพภายนอกของตนเอง 

โดยเฉพาะการแต่งกายทีเ่หมาะสม การท าผม การแต่งหน้า อ๋อแลว้ก็เร่ืองมารยาท

ค่ะ” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที ่1) 

ส าหรับเทคนิควิธีการท่ีเคยใช้ในรายวิชาบุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคมแล้ว
สามารถไปใช้ในรายวิชาอ่ืนๆได้  

"เทคนิคผมก็ Mind map ใช้ตลอดอยู่แลว้ครับ” (สมัภาษณ์ กลุ่ม

ทดลอง A คนที ่1) 

“ก่อนเรียนก็ตัง้เป้าหมายค่ะ คิดว่าวนันีเ้ราจะเรียนอะไร” (สมัภาษณ์ 

กลุ่มทดลอง A คนที่ 2)  

“การค้นหาข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตการดูความน่าเชื่อถือของข้อมูล” 

(สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่3) 
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“การเตรียมตวัมาก่อนโดยเฉพาะถา้วิชาไหนมีการน าข้อมูลวางใน

อีเลินน่ิงหนูก็จะรีบปรินทร์มาก่อนทีจ่ะเรียน” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที่ 1) 

“การตัง้เป้าหมายในการเรียน การวางแผนหาข้อมูลทีจ่ะน าไปสู่

เป้าหมายทีเ่ราตัง้ไว้ค่ะ” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที ่2) 

ผู้ เรียนสามารถน าทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไปใช้ในช่วงเวลาของการฝึก
ปฎิบตังิาน ทัง้ในประเดน็ของการเข้าใจตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเอง 

“อะไรทีเ่ราสงสยั แบบพีใ่นร้านเขาพดูภาษาองักฤษบางอย่างทีเ่รา

ไม่รู้จกั ก็ลองเอาไปหาข้อมูลเองครับ” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่1) 

“การท างานแลว้ประเมินตนเองในแต่ละวนั ซ่ึงเรามีการตัง้เป้าหมาย

และประเมินตนเอง” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่2) 

“การตัง้เป้าหมายและวางแผนการท างาน” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง 

A คนที ่3) 

“ของหนูง่ายๆ การเตรียมตวัมาก่อนไปท างานในทกุวนั ชุดพร้อม ตวั

เราพร้อมก็จะไปท างานทนัเวลาค่ะ” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที่ 1) 

ทัง้นีพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจน ทัง้ในช่วงของการเรียน
การสอน และชว่งของการฝึกปฎิบตังิาน มีดงันี ้

“รู้ก่อนว่าเรามีพืน้ฐานวิชานัน้อย่างไร ถา้เป็นวิชาต่อเนื่องเช่น

ภาษาองักฤษก็พอรู้ว่าตนเองเรียนไดร้ะดบัไหน จากตวัทีผ่่านมา ก็ตัง้เป้าหมายใน

เทอมนีอ้ยากได้องักฤษเกรด A วางแผนเตรียมเอกสาร อ่านมาล่วงหนา้ และท า

แบบฝึกหดัในระบบ วางแผนการท าให้ดีจะไดไ้ม่ต้องมาเร่งตอนท้าย” (สมัภาษณ์ 

กลุ่มทดลอง A คนที่ 1) 

“การท างานส่วนใหญ่ท ามาหลายปีเราก็รู้แลว้นะคะ ยกเว้นการมี

ของใหม่ หรือภาระงานใหม่ๆ เช่น ฝากเงิน เราก็ตอ้งเรียนรู้ ดว้ยการถาม การฝึกท า 

โดยดูตวัอย่างจากผูจ้ดัการหรือก็เรียนรู้จากหนา้จอไปพร้อมๆกบัลูกค้าเลยก็มีค่ะ” 

(สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง A คนที ่2) 
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“หนูคิดว่าตวัเองท าอะไรอย่างเป็นขัน้ตอนมากข้ึน รู้จกัตัง้เป้าหมาย

ทัง้ในเร่ืองใหญ่ หรือเล็กๆก็ไดค่้ะ มองหาแผนทีจ่ะท าใหเ้ราไปถึงเป้าหมาย ดว้ยข้อมูล

ความรู้รอบตวัเต็มไปหมด และท าไปแลว้ก็ประเมินตวัเองดว้ยว่าใกลถึ้งเป้าหมายหรือ

ยงั” (สมัภาษณ์ กลุ่มทดลอง B คนที ่1) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
ผู้ เรียนกลุ่มทดลอง A และกลุ่มทดลอง B ยงัสามารถคงอยู่ได้จากพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีสามารถ
จดัการตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเองได้ 

 
 

 
 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกล 2) ศึกษาผลของรูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

โดยมีสมมติฐานการวิจยั 2 ข้อ 1) ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง 
A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ี
ไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
รายด้าน ในระยะหลังทดลองเสร็จสิน้ทันทีสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ C) 2) ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้าน
เสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และ
ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีไมไ่ด้รับ
การฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้าน
พฤติกรรมสงูกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคมุ C) 
ในระยะตดิตามผล 4 สปัดาห์ และระยะตดิตามผล 6 เดือน 

ในการวิจยัครัง้นีท้ าการศึกษา 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
คือ การจดัการเรียนรู้ และเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ อีกทัง้การสมัภาษณ์ผู้สอนในระบบการศกึษา
จากนัน้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระยะทดลองใช้ ระยะท่ี  2 ระยะทดลองใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ ผลจากการทดลองน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะท่ี 3 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ จ านวน 6 ครัง้ๆละ 3 ชัว่โมง ด าเนินการใน
รายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยในครัง้ท่ี 1 และ 2 มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันา
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พร้อมทัง้ในแง่ความรู้ของรายวิชาความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับบุคลิกภาพ และทฤษฎีบุคลิกภาพ  ส่วนในครัง้ท่ี 3 และ 4  มีวตัถุประสงค์ในการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พร้อมทัง้ในแง่ความรู้ของรายวิชาเร่ืองบุคลิกภาพ
และมารยาททางสงัคม ส าหรับในครัง้ท่ี 5 และ 6 วตัถปุระสงค์ในการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้
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ด้วยการน าตนเอง พร้อมทัง้ในแง่ความรู้ของรายวิชาเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้เลือก

ขัน้ตอนการใช้นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ น ามาประยกุต์ใช้กบัการจดัการเรียนการสอนในระบบการศกึษา
ทางไกลได้ ผู้วิจยัด าเนินการให้สอดคล้องกบัการเขียนการจดักระบวนการเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่การเรียนรู้ ก่อนการจดัการเรียนรู้ทกุครัง้ผู้ เรียนควรได้เห็นภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละครัง้ว่า จะได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ส่วนนีส้ามารถน าลักษณะของแผนภูมิ แผนภาพ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน จากนัน้ผู้สอนสามารถเร่ิมต้นด้วยค าถามจากภาพ หรือวีดทิศัน์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จัดการเรียนรู้ ผู้สอนจดัล าดบัความยากง่ายของบทเรียน โดยล าดบัจาก
เร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก และผู้สอนใช้เทคนิคการสอนตา่ง ๆ ของการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ เช่น การ
ตัง้ค าถาม (Questions)  การใช้ภาพ แผนภูมิ  (Organizers) แผนผัง  การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback)  การอธิบาย (Explanations)  การยกตัวอย่างประกอบ (Example)การสาธิต 
(Demonstration)  การกระตุ้นความคิด (Prompts)  การพูดความคิดออกมาดังๆ (Think aloud)  
การบอกเป็นนัย (Cue) โดยใช้บัตรชีแ้นะ การแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) การบอกใบ้ (Hint)  การสรุป
ความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind maps) ตามความเหมาะสมของการ
เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ เม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้ สอนลดความ
ช่วยเหลือลง และให้อิสระการคิดหรือลงมือท า จากนัน้ในช่วงท้ายของการจดัการเรียนรู้ต้องมีการ
สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ หรือ ผังมโนทัศน์ (Mind Map) เข้ามา
ชว่ย 

2. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล สรุปผลการวิจยัตามสมมตฐิานได้ดงันี ้

2.1  ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรายด้าน ในระยะหลัง
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ทดลองเสร็จสิน้ทนัทีไมแ่ตกตา่งจากผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไมใ่ช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
(กลุม่ควบคมุ C)  

2.2 ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิค
นัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุม่ทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤตกิรรมสงูกว่า ผู้ เรียน
ท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ในระยะตดิตามผล 4 สปัดาห์ และระยะตดิตามผล 6 เดือน 

การอภปิรายผล 
จากผลการวิจยัท่ีพบในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ส าหรับผู้ เรียนใน

ระบบการศึกษาทางไกล พบว่า การจัดการเรียนท่ีรู้ท่ีสร้างขึน้โดยใช้ฐานแนวคิดจากทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivisim) โดยน าทฤษฎีการสร้างความรู้เชิงสังคม(Social 
Constructivisim)  ของไวก๊อตสกี(้Vygotsky, 1978) กล่าวคือบทบาทของสังคมและวฒันธรรมมี
ผลต่อการพฒันาทางด้านสติปัญญา ส าหรับระบบการศึกษาทางไกลแบบออกอากาศสด ผู้สอน 
ผู้ชว่ยสอน และผู้ เรียน สามารถสร้างปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ผา่นทางเทคโนโลยี 
ปฎิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน ผู้ช่วยสอนกับผู้ เรียน และผู้ เรียนกับผู้ เรียนส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ส าหรับขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ผู้ วิจัย
ประยกุต์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนกบัขัน้ตอนของโรเซ้นต์ซาย และ ไมสเตอร์ และเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้จ านวน 12 เทคนิค ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางไกล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mamun, Lawrie & Wright (2019) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานในการเรียนรู้ ลกัษณะงานวิจยัเชิงคณุภาพ ออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วย
หลกั POEE ประกอบด้วย (Predict: P) การเร่ิมต้นในการให้ผู้ เรียนท าในสิ่งท่ีนา่ต่ืนเต้นและท านาย
สิ่งตา่งๆ ก่อน (Observe: O) การสงัเกตการมีปฎิสมัพนัธ์ การตรวจสอบ (Explain: E) การอธิบาย
การให้เหตผุล และ (Evaluate: E) การประเมินผล การท าให้กระจ่างชดัและการให้มมุมองสะท้อน
กลบั ผลการจากการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีประยุกต์ใช้กบัการสร้างโมดลูการเรียนรู้ พบว่า 
สามารถท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการปฎิสมัพันธ์และการมีส่วนร่วม อีกทัง้
สามารถน าตนเองไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ (Mamun, 2020) 
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2. จากสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง 
A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ี
ไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
รายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะหลังทดลองเสร็จสิน้ทันทีไม่
แตกต่างจากผู้ เรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคุม C)  
ผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การทดลองครัง้นีไ้ด้ด าเนิน
กิจกรรมผ่านรายวิชาบุคลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์อันมี
ลกัษณะเป็นวิชาบรรยายมากกวา่จะเป็นวิชาทกัษะ ถึงแม้ผู้วิจยัจะออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึก
ปฎิบตัิในหวัข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ แต่ก็ยงัไม่ปรากฎว่าเป็นการพฒันาทกัษะท่ีชดัเจนมากนัก 
จงึอาจจะเป็นเพราะลกัษณะของรายวิชา เพราะส่วนใหญ่การใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ หากจะ
น ามาจัดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้มักถูกใช้ในรายวิชาท่ีเป็นทักษะ(Rosenshine & Meister, 
1992) เช่น วิชาทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ แตห่ากจะจดัเป็นโปรแกรมฝึกฝน
ลกัษณะเฉพาะ เช่น พัฒนาทกัษะการเขียน หรือการจดัเป็นรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาลกัษณะ
ทางจิตลกัษณะทางจิตใจหรือกระบวนการคิดโดยตรง  แตใ่นครัง้นีด้้วยข้อจ ากดัในลกัษณะของการ
ทดลองในสภาพความจริงของระบบการศกึษาทางไกลท่ีไม่สามารถจดักิจกรรมพฒันาทกัษะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแยกออกมาได้โดยตรงจึงจ าเป็นต้องอาศยัการเช่ือมโยงเข้าสู่ในรายวิชา อันอาจจะ
สง่ผลตอ่ตวัแปรตามการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทัง้ 3 ด้าน ยงัไมช่ดัเจนนกั 

ส่วนอีกสาเหตุอาจจะเป็นเพราะการวัดตัวแปรตามการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น
ลักษณะตวัแปรทางจิต ซึ่งจากการออกแบบการวิจัยในลักษณะการวัดแบบทันที โดยเม่ือใส่สิ่ง
แทรกแซง (Intervention) แล้ววัดผลทันที ลักษณะตัวแปรท่ีเก่ียวข้องทางจิตเหล่านีอ้าจจะไม่
เกิดขึน้ในระยะเวลาอันสัน้ ดงันัน้การน าเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มาใช้เพ่ือจะให้ส่งผลในทันที
อาจจะไม่เกิดขึน้ เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ ขัน้ตอนหรือ
แม้กระทั่งการเกิดคุณลักษณะน าตนเองในตัวบุคคลต้องใช้เวลาในการก่อตวัให้เกิดขึน้  โดยไม่
เกิดขึน้ในระยะเวลาอันสัน้แบบทันที เพราะส่วนใหญ่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมักน าไปสู่
ผลลัพธ์ส าคญัคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Candy, 1991) (สุวัฒน์  วฒันวงศ์, 2543) คุณลักษณะ
การน าตนเองจงึต้องสัง่สมระยะเวลาในการเกิดขึน้พอสมควร 
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หากพิจารณาแง่มมุทางด้านสถิต ิตวัแปรการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจากการทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ด้วยการ
ค านวนคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า มีคา่ r อยู่ระหว่าง .062 
ถึง .780 (p<.01) ซึ่งถ้าค่า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง ในแต่ละด้านมีความสมัพนัธ์กันมาก (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2555) อาจจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผลการวิจยัท่ีได้ไม่แตกต่างกัน จากการวดัผลใน
ระยะทนัที 

3. จากสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผู้ สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง 
A) และผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ช่วยสอนท่ี
ไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง B) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ด้านพฤตกิรรมสงูกวา่ ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุม่ควบคมุ 
C) ในระยะตดิตามผล 4 สปัดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน ซึง่ผลการวิจยัพบว่า การวดัซ า้ด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในทัง้ 3 ระยะ คือ ระยะวัดทันทีหลังเสร็จสิน้การทดลอง 
ระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ และระยะติดตามผล 6 เดือน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิต ิและเมื่อแยกเปรียบเทียบแตล่ะช่วงระยะเวลา ยงัพบวา่ ระยะวดัทนัทีหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 
กบัระยะติดตามผล 4 สปัดาห์ และพบว่า ระยะวดัทนัทีหลงัเสร็จสิน้การทดลอง กับระยะติดตาม
ผล 6 เดือน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างให้เกิดขึน้ อาจจะกล่าวได้ว่า ระยะถอดความ
ช่วยเหลือ 4 สปัดาห์เป็นช่วงท่ีก่อให้เกิดการก่อตวัของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ข้อ
ค้นพบนี ้สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของโนลล์ (Knowles, 1975) ท่ี
อธิบายกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแบบเป็นล าดบัขัน้ โดยเร่ิมจากขัน้ท่ีหนึ่ง ไปสู่
อีกขัน้หนึ่ง จนไปถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเร่ิมต้นจากความพร้อม ไปสู่กระบวนการท่ี
สามารถกระท าได้ด้วยตนเอง และแสดงออกมาโดยเน้นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล ผล
ของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีจะเกิดขึน้เม่ือ
ชว่งเวลาผา่นไปสกัระยะ ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของโกลว์ (Grow, 1994) ท่ีว่า ช่วงเร่ิมต้นของการ
เรียนรู้ถ้าผู้ เรียนมีประสบการณ์ในรายวิชานัน้น้อยและมีการเรียนรู้แบบน าตนเองต ่า ท าให้เกิด
ความกลวัท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองในชว่งแรก แตใ่นทางตรงกนัข้ามถ้าผู้ เรียนเร่ิมมีประสบการณ์และ
มีทกัษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสงูขึน้ ดงันัน้ในการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนจะเป็น
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ผู้ช่วยให้ผู้ เรียนสร้างประสบการณ์ แนะน าช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตวัเอง ใช้ความสามารถของตนเองและก้าวไปสูผู่้ เรียนท่ีเรียนรู้แบบน าตนเองในท่ีสดุ 

อีกหนึ่งประเด็นท่ีน่าสนใจจากผลการวิจัยในข้อนีผู้้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมการ
เรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านพฤติกรรมสงูกว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับจดัการ
เรียนรู้โดยไม่ใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (กลุ่มควบคมุ C) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงให้เห็นวา่ กลุม่ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มทดลอง A) จะส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอย่างชดัเจน รูปแบบการจดัการเรียนรู้จะเกิดผลสูงสดุเม่ือผู้ช่วยสอน
ได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ด้วย เน่ืองจากข้อจ ากัดของการสอนทางไกลแบบ
ออกอากาศสดท่ีผู้สอนอยู่ห่างไกลผู้ เรียน แต่ก็ยงัมีผู้ช่วยสอนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ เรียนมากกว่าเป็น
เคร่ืองมือส าคัญ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากกระบวนการของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือท่ีเม่ือผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองก็จะถอดความช่วยเหลือ การออกแบบการวิจยัให้
ทัง้ผู้ สอนและผู้ ช่วยสอนถอดความช่วยเหลือออกทันทีเม่ือครบ 6 ครัง้นั่นก็คือ ผ่านกระบวนการ
ทัง้หมด กระบวนการถอดความช่วยเหลือ คือการเพิ่มความรับผิดชอบให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน ซึ่งเป็น
ลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองเกิดความคงทนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ (Pol et al., 2010) ด้วยเหตผุลท่ีกลา่ว
มานี ้จึงท าให้ผู้ เรียนในกลุ่มทดลอง A ท่ีผู้ ช่วยสอนได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในระยะติดตามผลสูงขึน้ ซึ่งแสดงว่า หากผู้ช่วย
สอนได้รับการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้จะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคงทนของพฤติกรรมการ
เรียนรู้สูง การปล่อยช่วงเวลาให้เกิดการซึมซบัก่อนจะได้ผล ผู้ เรียนเร่ิมน าเทคนิควิธีการต่างไปใช้
ด้วยตนเองภายหลังจากการถอดความช่วยเหลือ ผู้ เรียนสามารถฝึกตนเองให้มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้ดีขึน้ได้ การใช้ผู้ ช่วยสอนเป็นตัวกลางในการสร้างปฎิสัมพันธ์ตาม
แนวคิดของไวก๊อตสกี ้การใช้ผู้ ช่วยสอนเป็นส่ือกลางหลัก และผู้สอนออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
สร้างปฎิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนหลกักบัผู้ เรียนด้วย ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(สนิท  ตีเมืองซ้าย, 2552)  

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเลย์และคณะ (Ley et al., 2010) ท่ีน าเทคนิค
นั่งร้านเสริมเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการออกแบบ
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โปรแกรมให้ได้รับการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้รายบคุคลซึ่งส่งผลดีตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน อีกทัง้
ผลท่ีปรากฎวา่ กลุม่ท่ีมีผู้ช่วยสอนได้รับการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองจะคงทนท่ีสดุอาจจะเป็นเพราะการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยผู้สอนท่ีใช้เทคนิค
นัง่ร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนท่ีได้รับการฝึกฝนเทคนิคนัง่ร้านเสริมการเรียนรู้ สง่ผลตอ่ความ
คงทนของพฤติกรรม กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฟ้า กิติญาณุสนัต์ ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฎิบัติการ พบว่า แนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีแนวทาง คือ การท างานตามความสนใจ การเขียน
บันทึกการเรียนรู้ การตัง้ค าถาม และการตอบค าถาม (รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, 2552) ซึ่งวิธีการ
เหล่านีล้้วนเป็นวิธีการสอนของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ทัง้สิน้ วิธีการเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการคิดเขียน และออกแบบช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิด อีกทัง้มีงานวิจยัท่ีศึกษาการใช้เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนในการก ากับตนเอง โดย
เน้นการใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม พบว่า คณุภาพของค าถามมีความส าคญัต่อการคิดขัน้สูงท่ีจะ
น าไปสู่การก ากับตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมาย ดงันัน้เทคนิคการสอนท่ีส าคญัคือการตัง้ค าถาม โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ ใช้เคร่ืองมือดงักล่าว และเน้นการเรียนรู้ด้วยทีมมากกว่าเรียนรู้เพียงคนเดียว (Jone, 
2019) ซึง่ก็สอดคล้องกบัการออกแบบงานวิจยัท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยกลุม่ และเทคนิคการตัง้ค าถาม 

นอกจากผู้สอนจากต้นทางหลักแล้ว ผู้ช่วยสอนในชัน้เรียนปลายทางเป็นส่วนส าคญัใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน สามารถให้ก าลงัใจผู้ เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลบัผู้ เรียนได้ดีกว่าผู้สอนท่ี
ต้นทาง เพราะอยู่ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากกว่า สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ (2549) 
ศกึษาเร่ือง การใช้พืน้ท่ีรอยตอ่ของพฒันาการ (ZPD) ของวิก็อตสกีเ้พ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์
ระดบัพัฒนาท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) ต้องจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนท างานเป็น
กลุ่ม ผู้สอนช่วยผู้ เรียน และผู้ เรียนช่วยตนเองจนสามารถใช้พืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการได้ ดงันัน้การท่ี
ผู้ วิจัยในฐานะผู้สอนหลักต้องสร้างปฎิสมัพันธ์ผ่านตนเอง และผ่านผู้ ช่วยสอน การวิจยัในครัง้นี ้
โปรแกรมการฝึกฝนผู้ชว่ยสอนอาจจะยงัไมเ่พียงพอจงึไมส่ามารถสง่ผา่นไปถึงตวัผู้ เรียนได้  

5. ผลการวิจยัอีกด้านท่ีน่าสนใจพบว่า กลุ่มทดลอง A กบักลุ่มทดลอง B ไม่แตกต่างกัน
ทัง้ในการวดัผลโดยทนัทีและในระยะติดตาม อาจเน่ืองมาจากกระบวนการฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริม
เรียนรู้กับผู้ช่วยสอนจดัท าในระยะเวลาอนัสัน้เพียง 6 ชัว่โมงท่ีจะเรียนรู้ในแง่ขององค์ความรู้และ
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การฝึกปฎิบตัิเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ทัง้ 12 เทคนิค ซึ่งมีงานวิจยัของแรดฟอร์ด (2014) ศึกษา
การใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้ช่วยสอน แต่เป็นลักษณะของผู้ช่วยสอนท่ีอยู่ในชัน้
เรียนปกต ิโดยเน้นกระบวนการสาธิตและการท าให้ดเูป็นตวัอยา่งท าให้ผู้ชว่ยสอนสามารถให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ เรียนในห้องเรียนได้ (Radford, 2014)  

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย 

ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาควรให้ความส าคญักับระบบการศึกษาทางไกล หรือใน
อนาคตจะเป็นลักษณะของการศึกษาออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีผู้ สอนใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ร่วมกับผู้ ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 
ถึงแม้วา่ผลการวิจยัในระยะวดัผลภายหลงัการทดลองทนัที ในแตล่ะกลุม่จะไม่มีความแตกตา่ง แต่
เม่ือดผูลการวิจยัในระยะความคงทนของพฤติกรรม พบว่า การมีผู้สอนและผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการ
ฝึกเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ผลของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีความคงทนและ
ตอ่เน่ืองได้ดีกวา่ในกลุม่อ่ืน  

2. ส าหรับผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกล 
ผู้สอนในระบบการศกึษาทางไกลสามารถน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้

กบัรายวิชาอ่ืนๆได้ โดยผู้สอนควรมีความรู้ในเร่ืองเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ทัง้ในเร่ืองของขัน้ตอน
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ ตัง้แต่การประเมินศกัยภาพผู้ เรียน การเลือกใช้
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการศึกษาทางไกล เช่น การตัง้ค าถาม การบอกเป็นนัย 
การอธิบาย การยกตวัอย่าง การกระตุ้นคิด การให้ข้อมูลย้อนกลบั การใช้ภาพและแผนผงัการคิด 
เป็นต้น การใช้เทคนิคกระตุ้นความสนใจโดยเฉพาะขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ และมีลักษณะ
ของการถอดความชว่ยเหลือ 

3. ส าหรับผู้ชว่ยสอนในระบบการศกึษาทางไกล 
ผู้ช่วยสอนในระบบการศึกษาทางไกลควรมีความรู้ในเร่ืองเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

โดยได้รับการฝึกเทคนิคทัง้ 12 แบบ รวมถึงขัน้ตอนในการฝึกอบรมหรือได้เข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือ
ยกระดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระยะยาวให้มีความคงทนมากขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. งานวิจัยนีเ้ป็นการออกแบบการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีการระบุเนือ้หาในรายวิชา

บคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม ซึ่งเป็นข้อจ ากดัของการวิจยัครัง้นี ้คือ การทดลองในสภาพ
ของการเรียนจริงท่ีต้องมีความสัมพันธ์กับค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ดงันัน้กิจกรรมท่ีจดัขึน้
ต้องเช่ือมโยงทัง้ 2 ประเด็น คือ เนือ้หารายวิชา และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กล่าวได้ว่าเป็น
ข้อจ ากดัในแง่เนือ้หาตามค าอธิบายรายวิชา โดยผู้วิจยัเสนอแนวทางแก้ไขในการวิจยัครัง้ตอ่ไปให้
มีการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยตรงน่าจะได้ผลท่ีชดัเจนและตรงประเดน็มากกวา่ 

2. การวิจัยครัง้นีเ้น้นพัฒนาในรายวิชาท่ีมีลักษณะเป็นเนือ้หาหรือในลกัษณะของวิชา
บรรยาย ส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไปสามารถน าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มาประยกุต์ใช้กบัรายวิชา
ประเภทอ่ืนๆ ในการจดัการเรียนรู้ในระบบทางไกลได้ 

3.เน่ืองจากผู้ ช่วยสอนมีบทบาทส าคัญในงานวิจัยครัง้นี ้การวิจัยในครัง้ต่อไปจึงควร
ออกแบบการทดลองโดยเน้นการฝึกอบรม (Training) ผู้ช่วยสอนเป็นหลกั เพ่ือให้เกิดผลตอ่ผู้ เรียน
อยา่งชดัเจนในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  สวนทอง 
    วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน  พลโยธา 
     คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง  ศรีประเสริฐภาพ 
     ส านกัส่ือและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบวัดการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้”  

ถงึ นกัศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลทกุทา่น 

ผู้วิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากนกัศกึษาตอบแบบสอบถามฉบบันีใ้ห้ครบทุกข้อและทุก
ตอน โดยตอบค าถามให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวันกัศกึษา แบบสอบถามมีจ านวน 

8 หน้า ทัง้หมด 4 ตอน ดงันี ้  
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา 
ตอนท่ี 2 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ตอนท่ี 3 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากนกัศึกษาเป็นอย่างดี และขอรับรอง
ว่าค าตอบของนกัศึกษาทัง้หมดจะเก็บเป็นความลับและใช้ในการวิจัยเท่านัน้ จึงขอให้นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามด้วยความสบายใจ และครบถ้วน ซึ่งผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ตอ่การศกึษาของไทย 
      ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

       ผู้วิจยันิสิตปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาประยกุต์ 

                             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
_______________________________________________________________________________ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  

ค าชีแ้จง: ขอให้นกัศกึษา ตอบค าถามทกุข้อ ให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวันกัศกึษา 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ ..................................ปี )โปรดระบุ(  
3. ผลการเรียนเฉล่ีย    4.00-3.50    3.49-3.00   

 2.99-2.50   2.49-2.00 
 ต ่ากวา่ 2.00  
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ตอนท่ี  2 วัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ค าชีแ้จง  ให้นกัศกึษาอ่านข้อความท่ีให้ไว้ทีละน้อย  แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ตรงกบัความ

พร้อมของนกัศกึษาในการเรียนรู้ด้วยการน าของตนเอง เป็นจริงมากน้อยเพียงใด  แล้วกา   ลงใน

ชอ่ง “จริง”  “คอ่นข้างจริง”   “ไมแ่นใ่จ”  “คอ่นข้างไมจ่ริง”  “ไมจ่ริง” 

ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

1 ข้าพเจ้ามุง่มัน่แสวงหาค าตอบจนกวา่จะ

คลายข้อสงสยัของตนเองในการเรียนรู้ให้ได้ 

     

2 ข้าพเจ้ายินดีจะประยกุต์ความรู้ของตนเอง

มาปรับใช้ในการเรียนรู้ 

     

3 ข้าพเจ้ามีความสขุท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ความคดิเห็นกบัคนอ่ืนๆ 

     

4 ข้าพเจ้ายินดีรับฟังค าต าหนิเก่ียวกบัความ

ผิดพลาดของข้าพเจ้าด้วยความเตม็ใจ 

     

5 ข้าพเจ้าพยายามศกึษาค้นหาความกระจา่ง

ในสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ไมเ่ข้าใจ อยา่งไมย้่อท้อ 

     

6 ข้าพเจ้าสามารถน าประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้ 

     

7 ข้าพเจ้ารู้สกึสนกุทกุครัง้ท่ีได้พดูคยุแบง่ปัน

ความรู้กบัคนอ่ืนๆ 

     

8 ข้าพเจ้าพร้อมจะน้อมรับค าตกัเตือนถึง

ข้อบกพร่องของตนเองด้วยใจท่ีเปิดกว้าง 

     

9 ข้าพเจ้าเช่ือวา่การเรียนรู้ชว่ยชีวิตข้าพเจ้า

ก้าวหน้าไปในทางท่ีดีขึน้ 

     

10 ข้าพเจ้ามองตนเองวา่เป็นคนไมมี่ความรู้ดี

พอท่ีจะน ามาปรับใช้ในการเรียนรู้เร่ืองใดๆ 
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

11 ข้าพเจ้าคดิวา่ชีวิตนีข้องข้าพเจ้าขาดการ

เรียนรู้ไมไ่ด้ 

     

12 ข้าพเจ้ารู้สกึขุน่เคืองตอ่ค าทกัท้วงเก่ียวกบั

ข้อบกพร่องในตวัข้าพเจ้า 

     

13 ข้าพเจ้าเบื่อหนา่ยกบัการอภิปรายเร่ือง

ตา่งๆกบัผู้ อ่ืน 

     

14 ข้าพเจ้าคดิจะล้มเลิกการเสาะหาค าตอบใน

สิ่งท่ีตนเองสงสยัในการเรียนรู้ไปอยา่งง่ายๆ 

     

15 ข้าพเจ้าเห็นวา่การเรียนรู้ไมไ่ด้ท าให้ชีวิต

ของข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้เลย 

     

16 ข้าพเจ้าเข้าใจตนเองดีว่า อะไรคือสิ่งท่ี

ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

     

17 ข้าพเจ้าสามารถวางแผนตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า

ให้การเรียนรู้ด าเนินไปได้จริงตามเวลาท่ีวาง

ไว้ 

     

18 ข้าพเจ้าสามารถค้นหากลยทุธ์ท่ีหลากหลาย

เพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

     

19 ข้าพเจ้าใสใ่จศกึษาสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ซ า้ไป

มาอยา่งละเอียดจนรู้จริง 

     

20 ข้าพเจ้าชอบทบทวนในสิ่งท่ีข้าพเจ้าต้องการ

เรียนรู้จริงๆ ซ า้ไปซ า้มาอยูเ่สมอ 

     

21 ข้าพเจ้าไมส่นใจรับรู้กบัความต้องการท่ี

แท้จริงในการเรียนรู้ของตนเองมากนกั 

     

22 ข้าพเจ้าสามารถสรรหาแนวทางแปลกๆ      
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ใหม่ๆ  ท่ีชว่ยให้เข้าถึงการเรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ

ได้ง่ายขึน้ 

23 ข้าพเจ้ามกัจะทบทวนสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้

หลายๆครัง้อย่างชดัเจนจนเข้าใจถ่องแท้ 

     

24 ข้าพเจ้าสามารถจดัแบง่เวลาในการเรียนรู้

สิ่งตา่งๆ ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

     

25 ข้าพเจ้าสามารถท าสิ่งตา่งในทนัที ตาม

ความต้องการของตนเอง โดยไมว่างแผนไว้

ลว่งหน้า 

     

26 ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีการค้นหาแหลง่ข้อมลูใน

การเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

     

27 ข้าพเจ้าชอบมองข้ามสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้

อยา่งผา่นๆ ไป โดยไมส่นใจลกึซึง้มากนกั 

     

28 ข้าพเจ้าสามารถจดัเตรียมแผนการเรียนรู้

ของตนเองไว้ลว่งหน้าอยา่งเป็นระเบียบ 

     

29 ข้าพเจ้าชอบตัง้ค าถามตา่งๆ เพ่ือค้นหา

ค าตอบในสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ 

     

30 ข้าพเจ้าชอบใช้วิธีการเก่าเดิมๆ ในการ

เรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ  

     

31 ข้าพเจ้าอยากเรียนรู้สิ่งตา่งๆไปตลอดจนถึง

วนัท่ีไมมี่ลมหายใจ 

     

32 ข้าพเจ้าเข้าใจในการคดัสรรแหลง่ข้อมลูมา

เพ่ือน าใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างถกูต้อง 

     

33 ข้าพเจ้าสามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรม      
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

การเรียนรู้ของตนเองไว้อยา่งระบบ 

34 เวลาข้าพเจ้ามีข้อสงสยัใดๆในการเรียนรู้

ข้าพเจ้าชอบถามผู้ รู้เพ่ือเสาะหาค าตอบ

ในทนัที 

     

35 ข้าพเจ้าชอบปลอ่ยให้การเรียนรู้ของตนเอง

ด าเนินไปอยา่งขาดแผนและไร้ทิศทาง 

     

36 ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการรู้จกัตนเองวา่

ตนเอง คือใคร ต้องการท าอะไร ในการ

เรียนรู้ของตนเอง 

     

37 ข้าพเจ้าต้องการก าหนดเป้าหมายในการ

เรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองให้ดี

ขึน้ 

     

38 ข้าพเจ้ามองวา่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่

จ าเป็นต้อง 

สนใจวา่ตนเองเป็นใคร ก าลงัท าอะไร 

     

39 ข้าพเจ้าคดิวา่บคุคลท่ีมุง่มัน่ในการเรียนรู้

ไมใ่ชบ่คุคลพิเศษกว่าคนอ่ืน 

     

40 ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการเรียนรู้มาเป็น

อนัดบัหนึง่ 

     

41 ข้าพเจ้าไมส่นใจวางแผนอนาคตการเรียน

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 

     

42 ข้าพเจ้ารู้สกึยกยอ่งบคุคลท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่

เสมอ 

     

43 ข้าพเจ้าต้องทบทวนสถานะของตนเองวา่      
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ตนเองเป็นใคร และก าลงัท าอะไรก่อนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

44 ข้าพเจ้าประทบัใจบคุคลท่ีขยนัเรียนรู้อยา่ง

ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

     

45 ข้าพเจ้ามองวา่การเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่      

46 

 

ข้าพเจ้ามกัก าหนดล าดบัขัน้อนาคตในการ

เรียน เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

47 ข้าพเจ้าคดิวา่การเรียนรู้ไมใ่ชส่ิ่งจ าเป็น      

48 ข้าพเจ้ารู้สกึกล้าเรียนรู้สิ่งตา่งๆท่ีไมเ่คยรู้มา

ก่อน 

     

49 ข้าพเจ้าชอบค้นหาวิธีการใหม่ๆ  ในการ

เรียนรู้จากแหลง่ตา่งๆ หลายแหลง่ 

     

50 ข้าพเจ้าชอบใช้วิธีการแบบเดิมในการเรียนรู้

เร่ืองตา่งๆ 

     

51 ข้าพเจ้าตัง้ใจจะแปลงความคดิไปสู่การลง

มือท าเพ่ือการเรียนรู้ท่ีได้ผลจริง 

     

52 ข้าพเจ้าไมช่อบตอ่สู้กบัเร่ืองท่ียุง่ยากล าบาก

ตา่งๆ ในการเรียนรู้ แม้แตน้่อย 

     

53 ข้าพเจ้าเช่ือวา่เทคนิคในการเรียนรู้ควร

เสาะหามาจากหลายแหลง่ 

     

54 ข้าพเจ้าไมย่อ่ท้อตอ่การแก้ไขปัญหาท่ี

ยากล าบากตา่งๆ ในการเรียนรู้ 

     

55 ข้าพเจ้ามกัน าสิ่งท่ีตนเองคิดไปใช้ประโยชน์

ในการเรียนรู้จนประสบความส าเร็จอยูเ่สมอ 
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

56 ข้าพเจ้ากลวัท่ีจะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่      

57 ข้าพเจ้ามุง่มัน่ในการฟันฝ่าอปุสรรคท่ียาก

ตอ่การเรียนรู้ไปให้ได้ 

     

58 ข้าพเจ้าชอบท้าทายในการเรียนรู้สิ่งท่ี

ตนเองไมคุ่้นเคย 

     

59 ข้าพเจ้าชอบคดิฝันเล่ือนลอยเกินจริงท่ียาก

ตอ่การน าไปใช้ในการเรียนรู้จนเกิดผลจริง

ได้ 

     

60 ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าหาความรู้ในการเรียน

รู้อยูเ่สมอตลอดเวลา 

     

61 ข้าพเจ้าเห็นปัญหาเป็นสิ่งสนกุท่ีนา่ค้นหา

แก้ไข 

     

62 ข้าพเจ้าชอบก ากบัตนเองให้ท าเร่ืองใดๆท่ี

ก าหนดไว้จนบรรลเุป้าหมายในอนาคตได้ 

     

63 ข้าพเจ้าไมก่ล้าแก้ปัญหาใดๆเพราะกลวั

ความผิดพลาด 

     

64 ข้าพเจ้าเช่ือวา่ตนเองสามารถเขียนสิ่งท่ี

ตนเองชอบเรียนรู้ได้ดี 

     

65 ข้าพเจ้าชอบยกเลิกการท าสิ่งตา่งๆ ท่ีตัง้ใจ

จะท าในอนาคตลงไปกลางคนั 

     

66 ข้าพเจ้ามองวา่ตนเองสามารถจดจ า

เร่ืองราวตา่งๆท่ีตนเองอยากเรียนรู้ได้

แมน่ย า 

     

67 ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ตนเองสามารถอา่นจบั      
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ข้อที่  

ข้อความ 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ใจความสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

68 ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

ในระหวา่งการเรียนรู้ให้ส าเร็จ 

     

69 ข้าพเจ้าต้องการจงูใจตนเองให้เดนิไปใน

ทิศทางท่ีตนเอง 

มุง่หวงัในอนาคตได้ 

     

70 ข้าพเจ้าไมต้่องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเตมิจาก

ความรู้ท่ีได้เรียนมาในมหาวิทยาลยัอีกแล้ว 

     

71 ข้าพเจ้าคดิวา่ตนเองสามารถฟังสิ่งท่ีตนเอง

สนใจเรียนรู้ได้ใจความครบถ้วน 

     

72 ข้าพเจ้ามองวา่ปัญหาเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนวิกฤติ

ให้เป็นโอกาส 

     

73 ข้าพเจ้ามกัจะกลวัความล้มเหลวในการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 วัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ค าชีแ้จง  ให้นกัศกึษาอ่านข้อความท่ีให้ไว้ทีละน้อย  แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ตรงกบั

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าของตนเองของนกัศกึษา เป็นจริงมากน้อยเพียงใด  แล้วกา 

  ลงในชอ่ง “จริง”  “คอ่นข้างจริง”  “คอ่นข้างไมจ่ริง”  “ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย” 

 
ข้อที่ 

 
ข้อความ 

จริง ค่อน 
ข้าง        
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

1 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาสิ่งท่ีตวัเองสนใจเรียนรู้

จริงๆ ออกมาได้ 

     

2 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายสิ่งท่ีตนเองต้องการ

เรียนรู้จริงๆ ให้ผู้ อ่ืนฟังเข้าใจได้อยา่งชดัเจน 

     

3 ข้าพเจ้าสามารถน าความต้องการของตนเอง

มาแปลงเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีเป็นจริง

ได้ 

     

4 ข้าพเจ้าสามารถสืบค้นความต้องการท่ี

แท้จริงในการเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

5 ข้าพเจ้าไมส่ามารถแสวงหาความต้องการท่ี

แท้จริงในการเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

6 ข้าพเจ้าสามารถรู้วา่เป้าหมายในการเรียนรู้

ของตนเองมีประโยชน์อยา่งไรตอ่ตวัข้าพเจ้า 

     

7 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาแหลง่ทรัพยากรตา่งๆ 

เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

8 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีตนเองอยาก

เรียนรู้จริงๆทกุครัง้ก่อนลงมือเรียนรู้จริง 

     

9 ข้าพเจ้าสามารถเห็นสิ่งท่ีตนเองอยากเรียนรู้

จริงๆ เป็นภาพเกิดขึน้จริงในหวัได้อยา่งแจม่

ชดั 
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ข้อที่ 

 
ข้อความ 

จริง ค่อน 
ข้าง        
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

10 ข้าพเจ้าไมส่ามารถอธิบายสิ่งท่ีตนเองสนใจ

อยากเรียนรู้ออกมาเป็นค าพดูท่ีแจ้งชดัได้ 

     

11 ข้าพเจ้าสามารถระบแุหลง่ทรัพยากรท่ี

เหมาะสมกบัเป้าหมายท่ีต้องการเรียนรู้ของ

ตนเองได้ 

     

12 ข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบความต้องการท่ี

แท้จริงในการเรียนรู้ของตวัเองวา่คืออะไรได้ 

     

13 ข้าพเจ้าสามารถก าหนดความต้องการเรียนรู้

ของตนเองออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได้ 

     

14 ข้าพเจ้าสามารถเขียนสิ่งท่ีตนเองสนใจท่ีจะ

เรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมท่ีอา่นเข้าใจง่าย 

     

15 ข้าพเจ้าสามารถตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกบัความสามารถของข้าพเจ้าท่ีท า

ได้ 

     

16 ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ถึงคณุคา่แท้จริงท่ีซอ่น

อยูใ่นเป้าหมายของการเรียนรู้ 

     

17 ข้าพเจ้าสามารถส ารวจแหลง่ทรัพยากรตา่งๆ 

ท่ีเป็น 

ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของข้าพเจ้า 

     

18 ข้าพเจ้าสามารถบอกแหลง่ทรัพยากรท าให้

เป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองประสบ

ความส าเร็จ  

     

19 ข้าพเจ้าไมส่ามารถก าหนดเป้าหมายการ

เรียนรู้ของตนเองได้ 
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ข้อที่ 

 
ข้อความ 

จริง ค่อน 
ข้าง        
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

20 ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจความหมายของ

เป้าหมายในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

     

21 ข้าพเจ้าสามารถเสาะหาวา่แหลง่ทรัพยากร

ใดบ้างเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของข้าพเจ้า 

     

22 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้เฉพาะแหลง่

ทรัพยากรท่ีท าให้เป้าหมายการเรียนรู้ของ

ข้าพเจ้าเป็นจริงเทา่นัน้ 

     

23 ข้าพเจ้าไมส่ามารถรู้วา่คณุประโยชน์ของ

เป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองคืออะไร 

     

24 ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้สิ่งตา่งๆได้โดยไม่

จ าเป็นต้องพึง่พาแหลง่ทรัพยากรใดๆ 

     

25 ข้าพเจ้าไมส่ามารถเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ท่ี

สง่เสริมเป้าหมายการเรียนรู้ให้ส าเร็จได้ 

     

26 ข้าพเจ้าสามารถระบวุิธีการเรียนรู้ของตนเอง

ได้ 

     

27 ข้าพเจ้าสามารถประยกุต์ใช้กลยทุธ์การ

เรียนรู้เพ่ือท าให้เป้าหมายการเรียนรู้ของ

ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ 

     

28 ข้าพเจ้าสามารถบอกขัน้ตอนการเรียนรู้ของ

ตนเองได้ 

     

29 ข้าพเจ้าสามารถปรับใช้เทคนิคการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกบัการบรรลเุป้าหมายการเรียนรู้

ของตนเอง 

     

30 ข้าพเจ้าสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้      
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ข้อที่ 

 
ข้อความ 

จริง ค่อน 
ข้าง        
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

ตนเองได้ 

31 ข้าพเจ้าไมส่ามารถก าหนดได้วา่ตนเองจะใช้

วิธีการเรียนรู้แบบใดดี 

     

32 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้แหล่งทรัพยากรท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่เป้าหมายการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

     

33 ข้าพเจ้าสามารถก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนท่ีเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 

     

34 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคนิคการประเมินท่ี

หลากหลายในการวดัผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

     

35 ข้าพเจ้าไมส่ามารถประเมินผลความส าเร็จใน

การเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

36 ข้าพเจ้าสามารถก าหนดหลกัฐานเพ่ือใช้ใน

การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ 

     

37 ข้าพเจ้าสามารถผสมผสานวิธีการประเมินผล

แบบตา่งๆ ให้เข้ากบัการวดัผลการเรียนรู้ของ

ตนเองได้ 

     

38 ข้าพเจ้าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ

ตนเองว่าส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

     

39 ข้าพเจ้าสามารถวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง

ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้เกณฑ์ประเมินใด 

     

40 การประเมินผลการเรียนรู้ท าให้ข้าพเจ้าทราบ

วา่ตนเองสามารถท าได้ตามเป้าหมายมาก
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ข้อที่ 

 
ข้อความ 

จริง ค่อน 
ข้าง        
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

น้อยเพียงใด 

41 ข้าพเจ้าสามารถปรับใช้เทคนิคการ

ประเมินผลตา่งๆในการวดัผลการเรียนรู้ของ

ตนเองได้ตามความเหมาะสม 

     

42 ข้าพเจ้าสามารถใช้วิธีการประเมินเพียงวิธี

เดียวเทา่นัน้ในการวดัผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

     

43 ข้าพเจ้าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ

ตนเองว่าเป้าหมายการเรียนรู้ก้าวหน้าไปได้

แคไ่หน 

     

44 ข้าพเจ้าสามารถสร้างเกณฑ์การวดัผลการ

เรียนรู้ท่ีเท่ียงตรงของตนเองได้ 

     

 

ตอนท่ี 4 วัดพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ค าชีแ้จง  ให้นกัศกึษาอ่านข้อความท่ีให้ไว้ทีละน้อย  แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ตรงกบั

พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าของตนเองของนกัศกึษา เป็นจริงมากน้อยเพียงใด  แล้วกา   ลง

ในชอ่ง “จริงท่ีสดุ”  “จริง”  “คอ่นข้างจริง”  “คอ่นข้างไมจ่ริง”  “ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย” 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน
ข้าง        
จริง 

ค่อน
ข้าง
ไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

1 ข้าพเจ้าวางแผนลว่งหน้าทกุครัง้ก่อนลงมือ
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ 

      

2 ข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงความคิดของตนเองไป       
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน
ข้าง        
จริง 

ค่อน
ข้าง
ไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

ตามข้อมลูท่ีได้เรียนรู้ 
3 ข้าพเจ้าตัง้ค าถามเพ่ือถามในสิ่งท่ีตนเอง

อยากรู้ 
      

4 ข้าพเจ้าน าความรู้เดมิของตนเองมาปรับใช้
ในการเรียนรู้ 

      

5 ข้าพเจ้าสะสมข้อมลูจากแหล่งการเรียนรู้
ตา่งๆ ทกุทิศทางอย่างเปิดกว้าง 

      

6 ข้าพเจ้าลงมือเรียนรู้สิ่งตา่งๆจริงในทนัที โดย
ไมค่ดิวางแผนอะไรไว้ก่อนลว่งหน้า 

      

7 ข้าพเจ้ามองมมุมองใหม่ๆ  จากข้อมลูการ
เรียนรู้ท่ีได้รับในแหลง่ตา่งๆ 

      

8 ข้าพเจ้าดงึประสบการณ์เดมิของตนเองมา
ผสมผสานในการเรียนรู้ได้อยา่งกลมกลืน 

      

9 ข้าพเจ้าเพิ่มพนูความรู้ของตนเอง ด้วยการ
เปิดรับการ 
เรียนรู้จากแหลง่ตา่งๆ 

      

10 ข้าพเจ้ายดึตดิกบัความคดิแบบเดมิๆ แม้จะ
ได้รับข้อมลูใหม่ๆ ก็ตาม 

      

11 ข้าพเจ้าถามค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบในสิ่งท่ี
ตนเองต้องการเรียนรู้ 

      

12 ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูเทา่ท่ีมีอยูใ่นการเรียนรู้ โดย
ไมค้่นหาข้อมลูอ่ืนเพิ่มเตมิ 

      

13 ข้าพเจ้าไมก่ล้าตัง้ค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยาก
เรียนรู้ 

      

14 ข้าพเจ้าจินตนาการถึงสิ่งใหม่ๆ  อย่าง       
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน
ข้าง        
จริง 

ค่อน
ข้าง
ไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

กว้างไกลไร้ขีดจ ากดั เพ่ือการเรียนรู้ 
15 ข้าพเจ้าแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองในการ

เรียนรู้ 
      

16 ข้าพเจ้าคดินอกกรอบในสิ่งแปลกๆ ท่ี
แตกตา่งออกไปในการเรียนรู้ 

      

17 ข้าพเจ้าตัง้ใจฟังผู้ อ่ืนอยา่งแนว่แนแ่ละจริงใจ       
18 ข้าพเจ้าไมส่ามารถขจดัข้อด้อยในการเรียนรู้

ของตนเองได้ 
      

19 ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่งตา่งๆ จนกว่าจะส าเร็จโดย
ไมห่ยดุเลิกไปกลางคนั 

      

20 ข้าพเจ้าตรวจสอบในสิ่งท่ีตนเองรู้และตนเอง
ไมรู้่เพ่ือวางแผนในการเรียนรู้ได้อยา่งถกูต้อง 

      

21 ข้าพเจ้าเอาชนะจดุอ่อนในการเรียนรู้ตนเอง
ได้ 

      

22 ข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้อยา่งเป็น
ขัน้ตอน 

      

23 ข้าพเจ้าพิจารณาผลงานการเรียนรู้ของ
ตนเองอยา่งจริงจงั 

      

24 ข้าพเจ้าไมก่ล้าคิดสิ่งท่ีแปลกแยกไปจากคน
อ่ืนๆ ในการเรียนรู้ 

      

25 ข้าพเจ้าถามตนเองวา่ตนเองรู้และไมรู้่อะไร
ก่อนเรียนรู้สิ่งตา่งๆ 

      

26 ข้าพเจ้าท างานทกุอย่างท่ีต้องการเรียนรู้
จนกวา่จะส าเร็จ 

      

27 ข้าพเจ้าจดัการกบัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในการ       
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน
ข้าง        
จริง 

ค่อน
ข้าง
ไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

เรียนรู้ได้ 
28 ข้าพเจ้าตรวจทานความถกูต้องผลงานการ

เรียนรู้ของตนเองอยา่งเข้มงวดพิถีพิถนั 
      

29 ข้าพเจ้าเปิดใจรับฟังผู้ อ่ืนอย่างเข้าอกเข้าใจ       
30 ข้าพเจ้าไมเ่คยถามตนเองว่าตนเองรู้อะไร

หรือไมรู้่อะไรในการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ 
      

31 ข้าพเจ้าจดัการปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง
ตามอ าเภอใจเป็นหลกั 

      

32 ข้าพเจ้าเสาะแสวงหาปัญหาในการเรียนรู้
เพ่ือน ามาแก้ไขด้วยตนเอง 

      

33 ข้าพเจ้าอธิบายเร่ืองราวตา่งๆ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ
ได้อยา่งแจม่ชดั 

      

34 ข้าพเจ้าหยดุท าสิ่งตา่งๆไปเฉยๆ แม้สิ่งท่ี
เรียนรู้นัน้จะยงั 
ไมส่ าเร็จ 

      

35 ข้าพเจ้าถ่ายทอดสิ่งท่ีตนเองต้องการส่ือสาร
ออกไปได้อยา่งแจม่แจ้ง 

      

36 ข้าพเจ้าไมค่อ่ยได้ตรวจสอบผลงานการ
เรียนรู้ของตนเองมากนกั 

      

37 ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่งตา่งๆท่ีเกิดขึน้รอบๆ ตวั
ข้าพเจ้าตลอดเวลา 

      

38 ข้าพเจ้าปรับเปล่ียนตวัเองให้ดีขึน้ตลอดเวลา       
39 ข้าพเจ้าเบื่อท่ีจะฟังการพดูของคนอ่ืน       
40 ข้าพเจ้าส ารวจปัญหาการเรียนรู้ท่ีตนเอง

สามารถแก้ไขได้ 
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน
ข้าง        
จริง 

ค่อน
ข้าง
ไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

41 ข้าพเจ้าสงสยัทกุสิ่งท่ีพบเห็นรอบๆตวัอยู่
เสมอ 

      

42 ข้าพเจ้าค้นหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือ
แก้ไขให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 

      

43 ข้าพเจ้าใช้ภาษาในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนอยา่ง
สบัสน 

      

44 ข้าพเจ้าให้คนอ่ืนชว่ยค้นหาปัญหาในการ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของข้าพเจ้าให้กบั
ข้าพเจ้า 

      

45 ข้าพเจ้ามองวา่ตนเองไมมี่ข้อบกพร่องอะไร
เลยท่ีต้องปรับปรุง 

      

46 ข้าพเจ้ามองดสูิ่งตา่งๆท่ีเกิดขึน้รอบตวัด้วย
ความรู้สกึเฉยๆไมต่ื่นเต้น 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการฝึกผู้ช่วยสอน 
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คู่มือการฝึกผู้ช่วยสอน (Teacher Assistance: TA) ในระบบการศึกษาทางไกล 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ชว่ยสอนอธิบายความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้
ได้ 

2. ผู้ชว่ยสอนแสดงออกถึงวิธีการใช้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ทัง้ 12 เทคนิคได้ 
 
ระยะเวลา  

6 ชัว่โมง 
 
เนือ้หา 

1. ความหมายของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  
2. พืน้ฐานแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
3. ขัน้ตอนของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้  
4. เทคนิคการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
5. การฝึกเทคนิคการนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 

 
ส่ืออุปกรณ์ 

1. เอกสารความรู้ 
2. กระดาษ A4 
3. Power Point 
4. คลิปวีดโิอ 
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แผนการฝึกฝนผู้ช่วยสอนครัง้ท่ี 1 

ภาคทฤษฎี        ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ชว่ยสอนอธิบายพืน้ฐานแนวคดิของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ได้ 
2. ผู้ชว่ยสอนได้เรียนรู้ขัน้ตอนของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
3.ผู้ชว่ยสอนได้เรียนรู้เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยักลา่วทกัทายและอธิบายวตัถปุระสงค์ของการด าเนินกิจกรรมในครัง้นี ้
2) ผู้ วิจัยใช้แผนผังใน PPT เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของการฝึกฝนเทคนิคนั่งร้าน

เสริมเรียนรู้ให้กบัผู้ชว่ยสอน 
3) ผู้ วิจัยเปิดภาพการ์ตูนท่ีใช้อธิบายเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ให้ผู้ ช่วยสอนได้

มองเห็นภาพได้ชดัเจนขึน้ 
4) ผู้วิจยักล่าวถึงเอกสารความรู้เก่ียวกับเทคนิคนัง่ร้านเสริมรู้ท่ีได้จดัส่งมาให้ พร้อม

กบัให้ผู้ชว่ยสอนได้เลา่เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ศกึษามาในเบือ้งต้น 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้การจดัการเรียนรู้ 

1) ผู้วิจยัเร่ิมต้นจากการตัง้ค าถามวา่ “เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้คืออะไร ช่วยอธิบาย
ตามความเข้าใจของคณุ” ผู้ชว่ยสอนตอบค าถาม 

2) ผู้วิจยัได้อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความหมายของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ 
3) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนเปิดเอกสารไปหน้าท่ีกล่าวถึงพืน้ฐานแนวคดิของเทคนิคนัง่ร้าน

เสริมเรียนรู้แล้วให้ผู้ชว่ยสอนได้สรุปแล้วเขียนลงในกระดาษตามท่ีเข้าใจ 
4) ผู้ วิจัยอธิบายขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้  พร้อมทัง้

ยกตวัอยา่งประกอบ 
5) ผู้วิจยัอธิบายเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ทัง้ 12 เทคนิค ประกอบด้วยการตัง้ค าถาม 

(Questions)  การใช้ภาพ แผนภูมิ (Organizers) แผนผัง  การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
การอธิบาย (Explanations)  การยกตัวอย่างประกอบ (Example)การสาธิต (Demonstration)  
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การกระตุ้ นความคิด (Prompts)  การพูดความคิดออกมาดังๆ (Think aloud)  การบอกเป็นนัย 
(Cue) โดยใช้บตัรชีแ้นะ การแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) การบอกใบ้ (Hint)  การสรุปความคิดรวบยอด
และแผนท่ีความคดิ (Concept and mind maps) 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนได้สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปในรูปแบบของแผนผงัความคิด 
2) ผู้ วิจัยทดสอบภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ โดยการตัง้

ค าถาม จ านวน 5 ข้อ เพ่ือให้ผู้ชว่ยสอนได้ตอบค าถาม ประกอบด้วย 
- ความหมายของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้คืออะไร 
- มีพืน้ฐานความคดิ แนวคดิ ความคดิความเช่ืออยา่งไร 
- ขัน้ตอนของเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้มีอะไรบ้าง และในขัน้ตอนการถอดความ

ชว่ยเหลือบทบาทของผู้ชว่ยสอนต้องท าอยา่งไร 
- เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้มีจ านวน 12 เทคนิค ลองยกตวัอยา่งมา 5 เทคนิค อธิบาย

พร้อมทัง้ยกตวัอยา่ง 
- เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในชัน้เรียนได้อยา่งไร 
3) ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ชว่ยสอนสามารถสอบถามเก่ียวกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้

ในประเดน็ท่ียงัสงสยัหรือไมช่ดัเจน 
4) ผู้วิจยักลา่วสรุปภาคทฤษฎีและชว่งตอ่ไปจะเป็นภาคฝึกปฎิบตัิ 
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แผนการฝึกฝนผู้ช่วยสอนครัง้ท่ี 2 

ภาคปฎิบตั ิ        ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 
 

วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผู้ชว่ยสอนได้ฝึกเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ทัง้ 12 เทคนิค 
2. ผู้ ช่วยสอนเข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ของผู้ เรียนใน

ระบบการศกึษาทางไกล 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูก่ารจดัการเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยัแนะน ากิจกรรมการฝึกในชว่งนี ้อธิบาย 
2) ผู้ วิจยัให้ผู้ช่วยสอนเห็นภาพรวมของเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ทัง้ 12 เทคนิคอีก

ครัง้เพ่ือเป็นการทบทวน 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้การจดัการเรียนรู้ 

1) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการตัง้ค าถาม โดยยกตัวอย่างค าถาม แล้วให้
แสดงความคิดเห็นว่า อนัไหนเป็นค าถามท่ีดีเพราะอะไร จากนัน้ให้ผู้ช่วยสอนลองตัง้ค าถามลงใน
กระดาษ และลองพดูค าถามท่ีตนเองตัง้ 

2) ผู้วิจยัให้ผู้ชว่ยสอนได้ฝึกทกัษะการใช้ภาพ แผนภูมิ (Organizers) แผนผงั ฝึกการ
ใช้แผนภมูิ หรือแผนผงั โดยลองท าแผนผงั การเลือกภาพท่ีส่ือเข้าใจง่าย 

3) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกทกัษะการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ผู้วิจยัให้ผู้ชว่ย
สอนตัง้ค าถาม แล้วผู้ วิจยัลองพูดตอบค าถามนัน้ จากนัน้ให้ผู้ช่วยสอนให้ข้อมูลย้อนกลบัด้วยวา
จากสิ่งท่ีผู้วิจยัได้ตอบค าถาม ผู้วิจยัให้ข้อมลูย้อนกลบัจากสิ่งท่ีฝึกเชน่กนั  

4) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการอธิบาย (Explanations) ยกตัวอย่างการ
อธิบายหวัข้อในรายวิชาบคุลิกภาพและสมัพนัธภาพทางสงัคม 

5) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกทกัษะการยกตวัอย่างประกอบ (Example) การเล่าเร่ือง
ประกอบ 

6) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการสาธิต (Demonstration) ฝึกการสาธิตการ
เขียนใบงาน โดยผู้ วิจัยน าใบงานมาประกอบ ให้ผู้ ช่วยสอนได้สาธิตวิธีการเขียนตอบในประเด็น
ตา่งๆ  
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7) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกทกัษะการกระตุ้นความคิด (Prompts) ใช้ค าถามกระตุ้น
คดิ ฝึกสถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ 

8) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการพูดความคิดออกมาดงัๆ (Think aloud) คิด
อะไรพดูออกมา 

9) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการบอกเป็นนัย (Cue) โดยใช้บัตรชีแ้นะ อ่าน
บทความแล้วใช้การบอกเป็นนยั 

10) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกทกัษะการแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) ฝึกด าเนินกิจกรรมการ
แบ่งเนือ้หา โดยแสดงบทบาทการเป็นผู้ น ากิจกรรม เร่ิมจากการให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ไปศึกษา 
แบง่กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 

11) ผู้วิจยัให้ผู้ช่วยสอนได้ฝึกทกัษะการบอกใบ้ (Hint) มีการ์ดค า ช่วยบอกใบ้วา่ ควร
ท าอยา่งไร โดยไมก่ลา่วถึงค าๆนัน้ 

12) ผู้ วิจัยให้ผู้ ช่วยสอนได้ฝึกทักษะการสรุปความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด 
(Concept and mind maps) การฝึกเขียนแผนท่ีความคดิ 

13) ผู้วิจยัแนะน าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้โดยอธิบายว่า 
ผู้ วิจัยได้น าเทคนิคเหล่านีไ้ว้ในแผนการสอนการออกอากาศจากต้นทางแล้ว แต่ในห้องเรียน
ปลายทางผู้ช่วยสอนท่ีได้รับการฝึกต้องสามารถน าเทคนิคเหล่านีม้าใช้ได้ด้วย เช่น หากค าถามไม่
เข้าใจ ผู้ชว่ยสอนอาจชว่ยในการเปล่ียนค าถามหรือบอกใบ้ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
1) ผู้วิจยัทดสอบภาคปฎิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ให้ผู้ช่วยสอนได้

แสดงเทคนิคดงักลา่วอีกครัง้ ผู้วิจยัประเมินพฤตกิรรม 
2) ผู้สอนกลา่วขอบคณุผู้ชว่ยสอน และปิดการฝึกปฎิบตัิ 

 
 

  



  

 

202 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ส าหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล รายวิชาบุคลิกภาพ

และสัมพันธภาพทางสังคม 
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล 

เป็นการสอนในระบบการศกึษาทางไกลด้วยการออกอากาศสด โดยผู้สอนหลกั(ผู้วิจยั) ด าเนินการ
ออกอากาศสดจากห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังห้องเรียนปลายทาง 12 
หน่วยการเรียนทัว่ประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ล าปาง อุดรธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  
สงขลา  สรุาษฎ์ธานี  สมทุรปราการ ชลบรีุ เพชรบรีุ และอยธุยา โดยในห้องเรียนปลายทางมีผู้ช่วย
สอน (Teacher Assistance: TA) ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องเรียน
ปลายทาง ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในครัง้นีผู้้วิจยัได้น าเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ของเป็นเคร่ืองมือ
น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทัง้ 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อม ความสามารถ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน
ในระบบการศกึษาทางไกล  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning Outcome) 
1. ผู้ เรียนสามารถพฒันาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
2. ผู้ เรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
3. ผู้ เรียนสามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมในรายวิชา (Course Learning Outcome) 
1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และความส าคญัของ

บคุลิกภาพได้  
2. ผู้ เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพได้  
3. ผู้ เรียนสามารถบอกบคุลิกภาพของตนท่ีเหมาะสมกบัการแสดงออกตามมารยาททาง

สงัคมของไทยได้  
4. ผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 

1. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นแนวคิดท่ีมี พื น้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ

นกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanist) บนพืน้ฐานความเช่ือท่ีเน้นความเป็นตวัของตวัเองของ
มนุษย์ ความอิสระในการเรียนรู้ และเช่ือในความสามารถของมนุษย์ท่ีจะเรียน รู้ได้จากตวัเอง มี
แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคญัในการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
ความต้องการท่ีจะเรียนของผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้สึกและการรู้คิดเป็นสิ่งส าคญั ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้
มากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ (Gugliemino. 2014: Online) (Candy, P., 1991: 5-6) (Brockett and Hiemstra, 
1991) (Knowles, 1975: 18) (Gibbon, 2002: 2-6) 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 3 ด้านคือ  
1) ความพร้อมในการเรียน รู้ด้วยการน าตน เอง โดยใช้แนวคิดของกูกลิ เอลมิ โน 

(Guglielmino. 1977) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของบุคคลท่ีน าตนเองได้ ความหมายความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การรับรู้ตอ่ตนเองของผู้ เรียนว่ามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 8 
องค์ประกอบ คือ การเปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้  มโนทศัน์ของตนเองว่าเป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง  ความรักในการเรียน  
ความคิดสร้างสรรค์  การมุ่งอนาคต  และความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะ
การแก้ไขปัญหา  

2) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิดความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของโนลส์ (Knowles. 1975)  ซึ่งให้ความส าคัญกับความสามารถในเชิง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน  ความเช่ือมั่นของผู้ เรียนในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ การเลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใช้แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของคอสต้าและคาลิก (Costa & Kallick. 2004) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ คือ การจดัการตนเอง (Self-managing)  การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 
และการเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-modifying)  
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2. แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky’s Sociocultural 
Theory) 
 พืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคมของไวก็อตสกี ้เช่ือว่า วฒันธรรมและสงัคม
เป็นส่วนส าคญัท่ีจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาทางด้านเชาวน์ปัญญา โดยมนุษย์นัน้ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตัง้แตเ่กิด นอกจาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ยงัมีสิ่งแวดล้อมทางสงัคม คือ วฒันธรรมท่ีสงัคมสร้างขึน้ สถาบนั
ทางสงัคมจึงมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล ในวยัเด็กเรียนรู้สญัลกัษณ์
ตา่งๆ และพฒันาการทางภาษาเป็นเคร่ืองมือของการคิดและเชาว์ปัญญาขัน้สูง (สุรางค์ โค้วตระ
กลู, 2550) (ทิศนา  แขมมณี, 2557: 91-96) 

ไวก็อตสกี  ้ได้น าเสนอมโนทัศน์ของพื น้ ท่ีรอยต่อพัฒนาการ(Zone of Proximal 
Development: ZPD) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชาว์ปัญญาในขัน้สูงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ต้อง
ค านึงถึงพฒันา 2 ระดบั คือ ระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) และระดบั
พัฒนาการท่ีสามารถเป็นไปได้  (Potential Development Level) ระยะห่างระหว่างระดับ
พฒันาการท่ีเป็นจริงและระดบัพฒันาการท่ีสามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า พืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ 
(ZPD) เป็นการท าหน้าท่ีหรือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีในปัจจบุนับคุคลยงัไม่มีความสามารถจะ
ท าได้ แต่อยู่ในกระบวนการท่ีจะท าให้บุคคลมีความพร้อม สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ใน
อนาคต หรือบริเวณท่ีผู้ เรียนก าลังจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง แต่การแก้ปัญหาท่ีเกินกว่าระดบั
พฒันาการทางสตปัิญญาของเขาท่ีจะท าได้ หากผู้ เรียนได้รับค าแนะน า กระตุ้น หรือชกัจงูจากผู้ ท่ีมี
สติปัญญาท่ีดีกว่า หรือผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญมากกว่า อาจจะเป็นครู พ่อแม่ หรือ เพ่ือน จะท าให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ ผู้ เรียนแตล่ะคนมีพืน้ท่ีรอยตอ่ของพัฒนาการท่ีแตกตา่งกนั ส าหรับบางคน
อาจจะต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย ขณะท่ีบางคน
สามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดดต่อไปด้วยความช่วยเหลือท่ีน้อยมาก และอาจจะเป็นไปได้ว่า 
ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งความช่วยเหลืออาจแตกตา่งกันใน
แตล่ะครัง้ขึน้อยู่กบัเร่ืองท่ีต้องการท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  ดงันัน้พืน้ท่ีรอยต่อของพฒันาการ
จึงไม่มีความคงท่ี ไม่มีความแน่นอน สามารถแปรเปล่ียนได้ ซึ่งการแปรเปล่ียนนัน้ได้ท าให้ผู้ เรียน
เป็นผู้ มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึน้ 

3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคน่ังร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) 
เทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน

ให้สามารถท างานได้ส าเร็จ โดยผู้ เรียนจะไม่สามารถท างานได้ส าเร็จหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
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นั่งร้านเสริมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างชั่วคราวท่ีออกแบบส าหรับผู้ เรียนเฉพาะกลุ่ม เน้นบทบาท
เชิงปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหานัน้ได้ด้วยตนเอง (Wood; Bruner & Ross 1976: 90) (Vygotsky, 1978) 
(Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R. & Meece Judith L.2008: 138). กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ จะต้องค่อยๆ ถูกถอดความช่วยเหลือออกไปเม่ือผู้ เรียนเร่ิมเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ จนกระทัง่เรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศยัความช่วยเหลือจากภายนอกอีก (Pea, 2004: 430-
432) เหมือนดัง่เชน่การถอนนัง่ร้านออกเม่ือสร้างตกึเรียบร้อยแล้ว  
 หลกัการส าคญัของการช่วยเหลือ คือ ผู้สอนต้องประเมินความรู้ ทกัษะ และความต้องการ
ของผู้ เรียนเพ่ือเตรียมหรือเลือกกิจกรรมการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับความต้องการของผู้ เรียน  
จดัเตรียมสิ่งท่ีเอือ้อ านวยในการให้ความช่วยเหลือ ขณะท่ีผู้ เรียนก าลงัเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
ก าลงัเรียนรู้การแก้ปัญหา (ผู้ เรียนก าลงัอยูใ่นพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ) ท าให้ผู้ เรียนต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน และปรับการสร้างความรู้ความ เข้าใจใน
ตนเอง (Internalization) ให้เป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ภายในตนเอง ซึ่งส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้ เรียนไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ 

ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกขัน้ตอนการใช้นั่งร้านเสริมเรียนรู้ของโรเซนต์ซาย  และ ไม
สเตอร์ (Roseshine & Meister, 1992) เป็นหลัก น ามาประยุกต์ใช้กับการจดัการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล ผู้ วิจยัด าเนินการให้สอดคล้องกับการเขียนการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน (นวลจิตต์ เชาวกีรตพิงศ์, 2560: 116-117) ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่การเรียนรู้ ก่อนการจัดการเรียนรู้ทุกครัง้ผู้ เรียนควรได้เห็นภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละครัง้ว่า จะได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ส่วนนีส้ามารถน าลักษณะของแผนภูมิ แผนภาพ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน จากนัน้ผู้สอนสามารถเร่ิมต้นด้วยค าถามจากภาพ หรือวีดทิศัน์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จดัการเรียนรู้ ผู้สอนจดัล าดบัความยากง่ายของบทเรียน โดยล าดบัจากเร่ืองท่ี
ง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก และผู้ สอนใช้เทคนิคการสอนต่างๆ ของการนั่งร้านเสริมเรียนรู้ เช่น การตัง้
ค าถาม (Questions)  การใช้ภาพ  แผนภูมิ  (Organizers) แผนผัง  การให้ ข้อมูล ย้อนกลับ 
(Feedback)  การอธิบาย (Explanations)  การยกตัวอย่างประกอบ  (Example)การสาธิต 
(Demonstration)  การกระตุ้นความคิด (Prompts)  การพูดความคิดออกมาดังๆ (Think aloud)  
การบอกเป็นนัย (Cue) โดยใช้บัตรชีแ้นะ การแบ่งเนือ้หา (Jigsaw) การบอกใบ้ (Hint)  การสรุป
ความคิดรวบยอดและแผนท่ีความคิด (Concept and mind maps) ตามความเหมาะสมของการ
เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ  
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปการเรียนรู้ เม่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้ สอนลดความ
ชว่ยเหลือลง และให้อิสระการคดิหรือลงมือมือท า จากนัน้ในชว่งท้ายของการจดัการเรียนรู้ต้องมีการ
สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยอาศยัเคร่ืองมือตา่งๆ เชน่ แผนภมูิ หรือ ผงัมโนทศัน์ (Mind Map) เข้ามาชว่ย 
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แผนการสอนครัง้ที่ 1 
หัวข้อ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบุคลิกภาพ    ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning Outcome) 

ผู้ เรียนสามารถพฒันาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้  
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และความส าคญัของ
บคุลิกภาพได้ 
เนือ้หา 

1. ความหมายของบคุลิกภาพ 
2. องค์ประกอบของบคุลิกภาพ 
3. ประเภทของบคุลิกภาพ 
4. ความส าคญัของบคุลิกภาพ 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 1 
2. ใบงานท่ี 1-1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลิกภาพ 
3. กระดาษ A-4 สรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคิด (Mind Map) 
4. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
5. Application Padlet 
6. สมดุบนัทกึของผู้ เรียน 
7. แบบประเมินพฤตกิรรมผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยท าลงในกระดาษ 
2. ใบงานท่ี 1-1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลิกภาพ 
3. บนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤตกิรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนเร่ิมกิจกรรมสญัญาใจ ผู้ เรียนเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชา 

โดยผู้สอนขึน้การตัง้ค าถามบนหน้าจอ1 และ การบอกเป็นนยั9 ว่า เป้าหมายในการเรียนวิชานีข้อง
ฉันคือ........ และลองวางแผนการเรียนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย ผู้ เรียนเขียนค าตอบลงในสมุดของ
ตนเอง (การรับรู้วา่เป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ) 

2) ผู้สอนใช้ภาพ2ขึน้บนหน้าจอเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพรวมของการเรียนรู้ในรายวิชา
ผ่านรูปแบบแผนผงัการเรียนรู้ และผู้สอนอธิบาย4 เก่ียวกบัสิ่งท่ีก าลงัจะเรียนรู้ ผู้สอนยกตวัอย่าง5

คณุยาย วัย 90 ปี ท่ีเรียนจบในระดบัปริญญาตรี บุคคลท่ีให้ความส าคญักับการเรียนรู้ ชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระบบการศกึษาทางไกล (ความรักในการเรียน) 

3) ผู้ เรียนท าแบบวดั Pre-test การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความ
พร้อม ด้านความสามารถ และด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนใช้การกระตุ้นคิด7 เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของบุคลิกภาพโดยการ

ทบทวนผ่านประสบการณ์ในอดีต โดยกล่าวว่า “ใครคือบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีในความคิดของ
คุณ และท าไมจึงคิดเช่นนัน้ ขอให้ทุกคนเสนอค าตอบผ่าน Padlet ตาม QR Code ท่ีขึน้บน
หน้าจอ” (เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้)  

2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้สงัเกตค าตอบของเพ่ือนๆ  ผู้สอนขอตวัแทนหนว่ยการเรียนละ 1 
คน ผู้สอนเลือกค าตอบ การกระตุ้นคิด7 “อาจารย์ขอตวัแทนหน่วยการเรียนละหนึ่งคน ลองเลือกใน
ค าตอบของเพ่ือนท่ีคดิวา่เป็นค าตอบท่ีถกูต้อง และเราชอบค าตอบนัน้ด้วยเหตอุะไรก็เสนอมาได้” 

3) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มตามคะแนนสอบ Pre-test กลุ่มละ 5-6 คน โดย TA ท่ี
ทราบคะแนนชว่ยแบง่กลุ่มแบบคละคะแนน ในแตล่ะกลุ่มมีหวัหน้ากลุม่ รองหวัหน้า  และเลขาของ
กลุม่ให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์และระดมสมอง เพื่อท าใบงาน 1-1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
บุคลิกภาพ ผู้สอนอธิบาย4 ยกตวัอย่างประกอบ5 และสาธิต6 วิธีการท าใบงานกลุ่ม ว่า “ในแต่ละ
กลุ่มเลือกประเด็นท่ีอยากรู้ท่ีเก่ียวกบับุคคลิกภาพ เช่น ความหมาย ควรแบ่งหน้าท่ีในการค้นคว้า
หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและมีความน่าเช่ือถือ ตวัอย่างเช่น อ.เลือกประเภทของ
บุคลิกภาพ ในหัวข้อแรกสรุปรายละเอียด อ.จะเขียนว่าบุคลิกภาพมีการแบ่งประเภทตามฐาน
ความเช่ือ นกัจิตวิทยาคนท่ี 1 แบง่ตามลกัษณะ ได้แก่ บคุลิกภาพภายใน และบคุลิกภาพภายนอก 
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นกัจิตวิทยาคนท่ี 2 แบง่ตามโครงสร้างร่างกาย ก็เขียนอธิบายไปนะคะ” (ความริเร่ิมและมีอิสระใน
การเรียนรู้) 

4) ผู้สอนใช้การให้ข้อมูลย้อนกลบั3 เลือกใบงานของกลุ่มท่ีท าได้ดี ให้ค าช่ืนชม และ
คดัเลือกผลงานท่ียังไม่ค่อยดีนักให้ค าแนะน าว่าถ้าปรับตรงไหนงานจะดีขึน้ “เรามาดูตัวอย่าง
ชิน้งานท่ีท าได้ดีนะคะ จากหน่วยการเรียนนครราชสีมา ดีตรงไหน การเขียนครอบคลุมครบถ้วน 
การใช้เอกสารอ้างอิงมีความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการศกึษา ส่วนในงานอีกชิน้จากหนว่ยการเรียน
อดุรธานี สรุปประเด็นได้ดีค่ะ แต่ถ้าลองปรับในการเลือกแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ไม่น ามาจากวิกิ
พีเดียจะดียิ่งขึน้คะ่”  

5) ผู้สอนเปิดเพลง “คนมีเสน่ห์” ของป้าง นครินทร์ แล้วตอบค าถามว่า “ในเนือ้เพลง
กล่าวถึงลกัษณะอะไรท่ีบง่บอกบคุลิกภาพของผู้หญิงคนนี”้ ส่งค าตอบผ่านทางไลน์ จากนัน้ผู้สอน
เช่ือมโยงค าตอบของผู้ เรียนด้วยการบอกเป็นนัย9 เก่ียวกับบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพ
ภายในว่า “มาดูค าตอบของเพ่ือนคนนี ้บอกว่า คนอะไรด าๆ คนอะไรขาโต คนอะไรแขนใหญ่ 
เหล่านีเ้ป็นบุคลิกภาพอะไรค่ะ และเพราะอะไร แล้วยงัมีอะไรท่ีเป็นบุคลิกภาพภายในจากเพลงนี ้
ไหมคะ่” (เปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้) 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด12 ผู้สอนอธิบาย

ว่า “การเขียนแผนผงัความคิดเราทุกคนได้เรียนรู้จากวิชาภาษาไทยแล้วใช่ไหมค่ะ ดงันัน้ลองน า
เทคนิคนีม้าใช้ในการเรียนรู้วิชานีด้้วย วันนีท่ี้เราเรียนมาให้ทุกคนสรุปในลักษณะของแผนผัง
ความคดิ ให้เวลา 20 นาทีนะคะ” 

2) ผู้สอนให้แตล่ะกลุ่มได้ประเมินใบงาน 1-1 ของตนเอง “หากงานชิน้นีค้ะแนนเต็ม 5 
คะแนน นักศึกษาจะให้ตนเองก่ีคะแนน พร้อมทัง้ให้เหตุผลประกอบ” (ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง) 

3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้สอนชีแ้จงสิ่งท่ีต้องให้ผู้ เรียนเตรียมข้อมลูมาในการเรียนครัง้ตอ่ไป  โดยให้แตล่ะ

กลุม่แบง่ผู้ รับผิดชอบไปศกึษานกัจิตวิทยากลุ่มตา่งๆ 
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ใบงานท่ี 1-1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบุคลิกภาพ  

ประเดน็ที่กลุ่มสนใจ (วงกลมเลือกประเดน็นัน้ๆ) ความหมายของบุคลิกภาพ  
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  ประเภทของบุคลิกภาพ  ความส าคัญของบุคลิกภาพ   

สรุปรายละเอียดประเด็นดังกล่าว 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................. 

แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ทักษะการเรียนพืน้ฐานที่ใช้ในการค้นคว้า 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เอกสารอ้างอิง 
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..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แผนการสอนครัง้ที่ 2 
หัวข้อ ทฤษฎีบุคลิกภาพ      ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา 

 ผู้ เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพได้  

เนือ้หา 
1. ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพกลุม่จิตวิเคราะห์ (Freud) 
2. ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพกลุม่ฟรอยด์ใหม ่(Jung, Adler) 
3. ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพกลุม่การเรียนรู้ทางสงัคม (Bandura) 
4. ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพกลุม่มนษุยนิยม (Maslow) 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 2 
2. ใบงานท่ี 2-1 ทฤษฎีบคุลิกภาพแยกตามนกัจิตวิทยา 
3. ใบงานท่ี 2-2 สรุปทฤษฎีบคุลิกภาพ 
4. แบบวดัความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และแบบวดัความรู้หลงัเรียน (Post-test) 
5. กระดาษ A-4 สรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคดิ (Mind Map) 
6. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
7. Application Kahoot 
8. สมดุบนัทึกของผู้ เรียน 
9. แบบประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 

การวัดและประเมินผล 
1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยท าลงในกระดาษ 
2. ใบงานท่ี 2-1 ทฤษฎีบคุลิกภาพแยกตามนกัจิตวิทยา และใบงานท่ี 2-2 สรุปทฤษฎี

บคุลิกภาพ 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตัวอย่าง5 

แผนผงัความคิด12 และใบงาน 1-1 โดยผู้สอนเลือกยกตวัอย่างผลงานท่ีดีเพ่ือให้ก าลงัใจด้วยวาจา 
“น่ีเป็นตวัอย่างผลงานท่ีท าได้คอ่นข้างดีในครัง้ท่ีผ่านมา เพราะการเขียนแสดงถึงความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ส่วนใครท่ีได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ให้น าไปปรับแก้ไขก็จะท าได้ดีแล้ว” (ความรักในการ
เรียน) 

2) ผู้สอนทดสอบ Pre-test ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีบคุลิกภาพ  
ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจับกลุ่มเหมือนกับครัง้ท่ีผ่านมา เร่ิมกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการ

แบ่งเนื้อหา(Jigsaw)10 จากครัง้ท่ีผ่านมาได้มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ผู้สอนให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในหวัข้อเดียวกนัมารวมกนัเป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองตา่งๆ แลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ท่ีได้ไปศกึษามา พร้อมทัง้ตกลงกนัว่าจะกลบัไป
เล่าให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจทฤษฎีดงักล่าวอย่างไร กลุ่มผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญกลบัไปท่ีกลุ่ม
เดิมของตนเองเพ่ืออธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพให้เพ่ือนในกลุ่มได้เข้าใจ ผู้สอนอธิบายว่า“ครัง้ท่ีผ่าน
มาแตล่ะกลุ่มได้มีการมอบหมายสมาชิกให้ไปศึกษาแนวคิดทฤษฎีตา่งๆมาใช้ไหมค่ะ ยกตวัอย่าง
อาจารย์ได้รับเร่ือง ทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ ตอนนีทุ้กคนมีข้อมลูละ อาจารย์จะให้
คนท่ีได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์มารวมกันเป็นหนึ่งกลุ่ม 
เราจะเรียกกลุ่มนีว้่า ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้ในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญลองท าความเข้าใจ แลกเปล่ียนกนัอีก
ครัง้จนทุกคนเข้าใจกระจ่าง แล้วจะแยกย้ายกลบัไปท่ีกลุ่มเดิมเพ่ืออธิบายแนวคิดคิดดงักล่าวให้
เพ่ือนๆฟัง มีใครฟังไม่เข้าใจหรือมีค าถามเพิ่มเติมในกิจกรรมนีไ้หมค่ะ”(ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้) 

2) ผู้ สอนให้ผู้ เช่ียวชาญกลับมาท่ีกลุ่มเดิมเพ่ืออธิบายและยกตัวอย่างทฤษฎี
ดงักล่าวให้เพ่ือนในกลุ่มได้ฟัง หลงัจากสมาชิกกลุ่มได้ฟังทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีทุกคนน าเสนอแล้ว
เลือกนกัจิตวิทยาท่ีคดิวา่กลุ่มเข้าใจมากท่ีสดุ เพ่ือเขียนตอบใบงาน 2-1 ทฤษฎีบคุลิกภาพแยกตาม
นักจิตวิทยา หลังจากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้น าเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้
เพ่ือนๆในกลุ่มได้ฟังไปแล้ว ทกุคนคิดว่า ควรจะเลือกแนวคิดของนกัจิตวิทยาคนไหนเพ่ือเขียนตอบ
ในใบงาน 2-1 (ความคดิสร้างสรรค์) เม่ือเขียนเสร็จสง่ในงานเข้าไลน์กลุม่ 
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3) ผู้สอนให้ผู้ เรียนชมโฆษณา เร่ือง แม่รู้อะไรบ้าง ผู้สอนตัง้ค าถาม1 ด้วยการน า
ขึน้หน้าจอว่า “ความต้องการของแม่ และลูกชายอยู่ในขัน้ตอนใดตามทฤษฎีของมาสโลว์” พร้อม
ทัง้ผู้ สอนกล่าวถึงด้วยวาจา ว่า “หากเราวิเคราะห์บุคลิกภาพของตวัละครในภาพยนตร์โฆษณา
ด้วยทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ความต้องการของแม่ และลกูชายควรอยู่ในขัน้ตอนใด และ
ท าไมคุณจึงคิดเช่นนัน้ แสดงเหตุผลประกอบด้วย ให้เวลาคิดและพิมพ์ค าตอบผ่านระบบไลน์ 
ประมาณ 15 นาทีนะคะ ขอให้ทกุคนคดิค าตอบของตนเองมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั” ผู้สอนใช้การผู้
ซ า้ ย า้ในแตล่ะประเด็นค าถาม เลือกค าตอบยกตวัอย่างบางค าตอบอ่านออกอากาศ หากค าตอบ
ถกู และค าตอบท่ีผิดพร้อมทัง้อธิบายเพิ่มเตมิ (ทกัษะการเรียนพืน้ฐานและทกัษะการแก้ไขปัญหา) 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้ เรียนท าแบบวดั Post-test ความรู้ทฤษฎีบคุลิกภาพ 
2) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิด12 ผู้ สอน

ชี้แนะ9 ว่า “เม่ือต้นชัว่โมงอาจารย์ได้ยกตวัอย่างของคนท่ีท าแผนผงัความคิดได้ค่อนข้างดี มีพวก
เราก็เสนอมาว่าอนันีดี้เพราะอะไร ส าหรับวนันีเ้ราลองท าปรับเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีกันนะคะ ขอให้
ทุกคนตัง้ใจท าให้เวลา 20 นาทีนะคะ วันนีเ้ปิดโอกาสการเรียนรู้ผู้ ท่ีอยากท า Mind Map ด้วย 
Application สามารถท าสง่ผา่นคอมแทนการเขียนด้วยมือก็ได้นะคะ” 

3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
4) ผู้ สอนกล่าวถึงการเตรียมตัวในหัวข้อครัง้ต่อไป คือ มารยาททางสังคมให้

เตรียมศกึษาข้อมลูมาก่อน 
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ใบงานท่ี 2-1 ทฤษฎีบุคลิกภาพแยกตามนักจิตวิทยา  

นักจิตวิทยาที่ศึกษา ช่ือ (ภาษาองักฤษ)......................................

(ภาษาไทย)............................................. 

ประวัตโิดยย่อ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

ความเช่ือพืน้ฐานในกลุ่มทฤษฎี 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

แนวคิด/ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าบุคลิกภาพเกิดจาก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

พัฒนาการของบุคลิกภาพตามแนวคิดนี ้

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แผนการสอนครัง้ที่ 3 

หัวข้อ บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม    ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา 

 ผู้ เรียนสามารถบอกบคุลิกภาพของตนท่ีเหมาะสมกบัการแสดงออกตามมารยาททางสงัคม
ของไทยได้ 
เนือ้หา 

1. ความหมายค าวา่ “มารยาททางสงัคม” ของไทย 
2. ความส าคญัของมารยาททางสงัคมของไทย 
3. ความสมัพนัธ์ของบคุลิกภาพและมารยาททางสงัคมของไทย 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 3 
2. กระดาษ A-4 สรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคดิ (Mind Map) 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. Application Padlet 
5. ระบบสไกป์ 
6. สมดุบนัทึกของผู้ เรียน 
7. แบบประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยใช้ Application Coggle 
2. การน าเสนอผา่นคลิปวิดีโอ 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละคนทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ในสมุดของตนเอง  โดย
สามารถเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมายได้ (การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง) 

2) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ทบทวนความรู้เดมิโดยเฉพาะทฤษฎีของจงุ เพ่ือน าเข้าสูห่วัข้อยอ่ยในครัง้นี ้

3) ผู้ สอนน าเสนอภาพข่าวท่ีปรากฎในโลกออนไลน์เก่ียวกับมารยาททาง
สงัคมไทย พร้อมทัง้ให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็นตอ่ขา่วตา่งๆ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจับกลุ่มเหมือนกับครัง้ท่ีผ่านมา ตัง้ค าถามว่า “พฤติกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัมารยาททางสงัคมใดท่ีคณุรู้สกึว่ามีความส าคญัมากท่ีสดุ” สมาชิกในกลุ่มแสดงความ
คดิเห็นโดยการพดูความคิดออกมาดงัๆ8 และมีเลขากลุม่สรุปความคดิเห็น 

2) ผู้ สอนให้แต่ละกลุ่มได้ท าใบงาน 3-1 บุคลิกภาพกับมารยาททางสังคมไทย
ผู้สอนใช้การอธิบาย4 และการยกตวัอย่างประกอบ5 เร่ิมต้นส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ ระบุ
เป้าหมาย แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และประเมินผลการเรียนรู้ เม่ือ
เรียบร้อยถ่ายภาพใบงานส่งลงในไลน์ (วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง, ก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้, การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้, เลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
และประเมินผลการเรียนรู้) 

3) ผู้สอนตัง้ค าถาม1 วิเคราะห์บุคลิกภาพ หากผู้ เรียนยงัไม่สามารถตอบค าถาม
ได้ผู้ สอนให้ความช่วยเหลือโดยใช้การบอกใบ้11 “ในทางจิตวิทยา ถ้าอยากรู้จกัตนเองเองมากขึน้ 
นา่จะมีเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างไรบ้างนะ” “แบบวดับคุลิกภาพแบบเปิดเผยหรือปกปิด ลองเดาดู
วา่จะหาได้จากท่ีไหน”  

4) ผู้สอนให้ผู้ เรียนท่ีมีบคุลิกภาพแบบเดียวกนัจบัคู ่เช่น บคุลิกภาพแบบเปิดเผย
จบัคู่กนั และบุคลิกภาพแบบเก็บตวัจบัคู่กนั ผู้สอนตัง้ค าถามว่า “บุคลิกภาพตามท่ีตนเป็นอยู่ จะ
อยู่อย่างมีมารยาทอย่างไรในสังคมไทยยุคนี ”้ ผู้ สอนยกตัวอย่างประกอบ5 ว่า“อาจารย์มองว่า
ตวัเองมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวั ดงันัน้ลองดวู่าคนท่ีมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวันี ้เวลาอยู่ในสงัคมเรา
ก็จะเก็บตวัอย่างเดียวไม่ได้ มีงานกลุ่ม งานสงัคมต่างๆ ถึงจะเก็บตวัก็ไม่ใช่การเก็บตวัตลอดเวลา 
ลองพดูคยุแลกเปล่ียนกนันะคะ” ผู้ เรียนจบัคูแ่ลกเปล่ียนความคดิเห็น 
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ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
3) ผู้ สอนกล่าวถึงหัวข้อการเรียนรู้ในครัง้ต่อไปซึ่งยังเป็นหัวข้อการเรียนรู้เร่ือง

บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม โดยขอให้ผู้ เรียนได้เตรียมท าวีดิโอ เขียนบท หรือจัดเตรียม
อปุกรณ์ส าหรับถ่ายท าและตดัตอ่มาให้เรียบร้อย 
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ใบงานท่ี 3-1 บุคลิกภาพกับมารยาททางสังคมไทย (งานกลุ่ม) 

หัวข้อย่อย เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรใน

การเรียนรู้ 

ก าหนดแหล่ง
ทรัพยากรในการ

เรียนรู้ 
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แผนการสอนครัง้ที่ 4 

หัวข้อ บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม    ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา 

 ผู้ เรียนสามารถบอกบคุลิกภาพของตนท่ีเหมาะสมกบัการแสดงออกตามมารยาททางสงัคม
ของไทยได้ 
เนือ้หา 
 มารยาททางสงัคมของไทยในยคุปัจจบุนั 
ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 3  
2. กระดาษสรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคดิ (Mind Map) 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. สมดุบนัทึกของผู้ เรียน 
5. แบบประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 
6. วิดีโอจาก Youtube 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยใช้ Application Coggle 
2. การน าเสนอผา่นคลิปวิดีโอ 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ซึง่เป็นการทบทวนความรู้เดมิ 

2) ผู้สอนเปิดยทูปู เร่ือง โรคมารยาททางสงัคมบกพร่อง ผู้สอนตัง้ค าถาม1 น าเข้า
สู่บทเรียน “จากสิ่งท่ีเราได้ดจูบไป นกัศึกษาเห็นด้วยกับการน าเสนอนีห้รือไม่ เพราะอะไร” ผู้ เรียน
ตอบค าถามผา่นระบบสไกป์ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนน าเข้าสู่มารยาททางสังคมยุคใหม่ โดยเปิดยูทูปเร่ือง มารยาทในร้าน

กาแฟ จากรายการสตรีมีคลาส แต่ละคนเช่ือมโยงสรุปสิ่งท่ีควรปฎิบตัิจากครัง้ท่ีผ่านมา ผู้สอนตัง้
ค าถาม1  ว่า “การท่ีเรามีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือบุคลิกภาพแบบเก็บตวั สิ่งใดท่ีเราสามารถ
แสดงออกได้อยา่งเหมาะสมในร้านกาแฟ เขียนค าตอบลงในสมดุ” 

2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแบง่กลุ่มตามเดิมโดยทกุกลุ่มน าใบงาน 3-1 จากครัง้ท่ีผ่านมา
เป็นข้อมลู เพ่ือน าไปสูใ่บงาน 4-1  

3) ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มผู้ เรียนด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าเสนอมารยาทในสงัคมยคุใหม ่
รูปแบบการเสนอผ่านวิดีโอ หวัข้อ “มารยาทในสงัคมยุคใหม่” โดยแต่ละกลุ่มด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
น าเสนอมารยาทสงัคมยคุใหม ่จากข้อมลูท่ีได้เตรียมมาจากครัง้ท่ีผ่านมา ผู้น ากลุม่ด าเนินการแบง่
หน้าท่ีเพ่ือให้ได้ผลงานตามขัน้ตอนเหมือนในครัง้ท่ีผ่านมาโดยครัง้นีผู้้ สอนลดความช่วยเหลือลง
บ้าง ให้สอบถามในกรณีเกิดความสงสยั (วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง, ก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้, การระบุแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้, เลือกและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
และประเมินผลการเรียนรู้) 

4) ผู้ เรียนน าเสนอมารยาทในสงัคมยุคใหม่ผ่านทางยูทูบลงในเฟซบุ๊กกลุ่ม โดย
ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลบั3 โดยคดัเลือกเฉพาะบางกลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจา ส่วนในกลุ่ม
อ่ืนๆเป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัผ่านการพิมพ์ข้อเสนอแนะในเฟซบุ๊ก “กลุ่มท่ีส่งงานเข้ามาตอนนีถื้อ
ว่าเป็นกลุ่มท่ีท างานเสร็จภายในเวลา อาจารย์จะให้ข้อเสนอแนะดงันีน้ะคะ กลุ่ม...จากหน่วยการ
เรียนส าโรง ใกล้กรุงเทพ น าเสนอมารยาทในการใช้บริการรถไฟฟ้า จดุท่ีท าออกมาได้ดี คือ... และ
สว่นท่ีถ้าพฒันาตอ่ไปจะดีขึน้ คือ ... แตด้่วยเวลาท่ีจ ากดัท าได้ขนาดนีถื้อวา่ยอดเย่ียมคะ่” 
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 ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) จากวิดีโอบทบาทสมมติ ผู้ สอนให้ผู้ เรียนประเมินกลุ่มตนเองประเมิน เพ่ือน

ประเมินโดยการกดไลค์ในเฟซบุ๊ก พร้อมทัง้แสดงความคดิเห็นด้วย และผู้สอนประเมิน 
2) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด 
3) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 4-1 บุคลิกภาพกับมารยาททางสังคมไทย  

เป้าหมายการ
เรียนรู้ 

ก าหนดแหล่ง
ทรัพยากรในการ

เรียนรู้ 

ความรู้ เพื่อน าเสนอผ่าน
ละครสัน้หรือบทบาท

สมมต ิ

การประเมินผล
การเรียนรู้ 
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แผนการสอนครัง้ที่ 5 

หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ      ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา 

 ผู้ เรียนสามารถบอกวิธีการพฒันาบคุลิกภาพได้  

เนือ้หา 
1. ความหมายของการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก 
2. การประเมินบคุลิกภาพของตนเองทัง้ภายในและภายนอก 
3. วิธีการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก 

ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 4 การพฒันาบคุลิกภาพ 
2. ใบงานท่ี 5-1 ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาบคุลิกภาพ 
3. แบบวดัความรู้ก่อนเรียน 
4. กระดาษสรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคดิ (Mind Map) 
5. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
6. Application Padlet 
7. สมดุบนัทึกของผู้ เรียน 
8. แบบประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยใช้ Application  
2. การน าเสนอ 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละคนทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ในสมุดของตนเอง  โดย
สามารถเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมายได้  

2) ผู้สอนน าผู้ เรียนทบทวนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่าง5 แผนผงั
ความคดิ ทบทวนความรู้เดมิ 

3) ผู้สอนน าสูเ่กมจบัคู่รูปภาพ2 ดาราภาพก่อนเข้าวงการกบัภาพปัจจบุนั 
ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 

1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจบักลุ่มจากนัน้ผู้สอน ตัง้ค าถาม1 ว่า “บุคลิกภาพของคนเรา
เปล่ียนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนัน้ ” แลกเปล่ียนเรียนรู้กันจากนัน้แต่ละกลุ่มส่ง
ค าตอบผ่านระบบ ผู้สอนชีแ้นะจากค าตอบ ทัง้ในกรณีท่ีตอบว่า บคุลิกภาพเปล่ียนแปลงได้ เพราะ
เหตผุลใด และกลุม่ท่ีคดิวา่ เปล่ียนแปลงไม่ได้ด้วยเหตผุลใด จากนัน้น าไปสู่การสรุปว่า บคุลิกภาพ
เปล่ียนแปลงและพฒันาได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลา (การจดัการตนเอง, การตรวจสอบตนเอง,การ
เปล่ียนแปลงตนเอง) 

2) ผู้สอนให้แตล่ะกลุ่มตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ในวนันี ้ครอบคลมุตามใบงานท่ี 5-
1 ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (การจดัการตนเอง, การตรวจสอบตนเอง) โดยในครัง้นี ้
เน้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผ่านการท าใบงานด้วยขัน้ตอนและวิธีการ
ท่ีสมาชิกในกลุม่ได้รวมมือกนั จากนัน้ผู้ เรียนสง่ใบงานผา่นระบบ 

3) ผู้สอนเลือกบางกลุ่มน าเสนอใบงานท่ี 5-1 ผ่านระบบสไกป์ ส าหรับกลุ่มท่ีฟัง 
ผู้ สอนขอให้ตัง้ค าถามและให้ข้อเสนอข้อมูลย้อนกลับกลุ่มท่ีน าเสนอ  จากนัน้ผู้ สอนให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั3 กบัทัง้กลุม่ท่ีตัง้ถามและกลุม่ท่ีน าเสนอ  

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 5-1 ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

วิธีการประเมินบุคลิกภาพและเคร่ืองมือที่ใช้ 

- ภายใน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

- ภายนอก

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ขัน้ตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ 

- ภายใน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

- ภายนอก

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เอกสารอ้างอิง 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แผนการสอนครัง้ที่ 6 

หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ      ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อของรายวิชา 

 ผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้  
เนือ้หา 
 วิธีการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอกของตนเอง 
ส่ือ/อุปกรณ์การสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 4 การพฒันาบคุลิกภาพ 
2. ใบงาน 6-1 ส ารวจตนเอง 
3. ใบงาน 6-2 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน 
4. ใบงาน 6-3 แผนการพฒันาบคุลิกภาพ 
5. กระดาษ A-4 สรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคดิ (Mind Map) 
6. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
7. สมดุบนัทึกของผู้ เรียน 
8. แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียน (กรอกโดยผู้ชว่ยสอน) 
9. ระบบ E-learning 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แผนผงัความคดิ (Mind Map) โดยใช้ Application 
2. การน าเสนองานในระบบ E-learning 
3. แบบบนัทกึการเรียนรู้ (Journal) 
4. ผู้ชว่ยสอนประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน 
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กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ร้านเสริมเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที) 

1) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนทบทวนเป้าหมายในสมุดของตนเองอีกครัง้ สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม หรือประเมินตนเองว่า ผ่านมาคร่ึงทางสามารถด าเนินการไป
ตามเป้าหมายได้หรือไม ่

2) ผู้ เรียนความรู้ในครัง้ท่ีผ่านมา ด้วยการยกตวัอย่างแผนผังความคิด ทบทวน
ความรู้เดมิ 

ขัน้การจัดการเรียนรู้ (120 นาที) 
1) ผู้สอนตัง้ค าถาม1 “เราอยู่กับตนเองมาเกือบ 20 ปี คณุรู้จกัตนเองมากน้อยแค่

ไหน ฉันเป็นคนยังไง มีบุคลิกภาพแบบไหน” ให้ผู้ เรียนท าใบงานท่ี 6-1 ส ารวจตนเอง (การ
ตรวจสอบตนเอง) ผู้สอนอธิบาย4และยกตวัอย่าง5 การเขียนใบงาน  

2) ผู้สอนตัง้ค าถาม1ตอ่ว่า “การส ารวจบคุลิกภาพด้วยตนเองยากหรือไม่ หากคิด
วา่ยงัไมเ่ห็นตนเองชดัเจนพอจะท ายงัไงตอ่ไปดีนะ” ผู้สอนให้ผู้ เรียนท าใบงาน 6-2 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน  

3) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนเลือกบุคลิกภาพท่ีตนเองต้องการปรับปรุงพัฒนา มา 1 
ลกัษณะ โดยเน้นไปท่ีบุคลิกภาพภายนอกก่อน ท าใบงาน 6-3 แผนการพัฒนาบุคลิกภาพ (การ
เปล่ียนแปลงตนเอง) 

4) ผู้ เรียนจบัคูก่บัเพ่ือนแลกเปล่ียนแผนการพฒันาบุคลิกภาพ เพ่ือนท าหน้าท่ีให้
ข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในแผนดงักล่าว เม่ือปรับแผนเรียบร้อยส่งผ่านระบบอีเลิร์นนิง (การ
จดัการตนเอง) 

ขัน้สรุปการจัดการเรียนรู้ (35 นาที) 
1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  
2) ผู้ เรียนเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 6-1 ส ารวจตนเอง  

ขัน้ท่ี 1 การส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง 

ให้นักศึกษาส ารวจด้วยตนเองโดยการคิดทบทวนสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา และระบุลักษณะ
ดังกล่าวลงในช่องว่าง 
 

 บุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ไม่ดี 

บุคลิกภาพภายนอก  

 

 

 

 

 

 

บุคลิกภาพภายใน  
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ใบงานท่ี 6-2 เพื่อนช่วยเพื่อน  

การส ารวจบุคลิกภาพของเรา ด้วยวิธีการสอบถามเพื่อนสนิท  

(ระบุช่ือ..................................................................................) 

 บุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ไม่ดี 

บุคลิกภาพภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

บุคลิกภาพภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

235 

ใบงานท่ี 6-3 แผนการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ขัน้ท่ี 2 เลือกประเดน็บุคลิกภาพที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ 
อย่างน้อย 1 ประเดน็ จากภายในและภายนอก 

บุคลิกภาพภายนอก ระบุ 

บุคลิกภาพภายใน ระบุ 

ขัน้ท่ี 3 เลือกวิธีการในการน ามาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  (โดยวิธีการสามารถ
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