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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ศึกษาในรายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัยใน
ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 32 คน เก็บ รวบรวม
ข้อมูลใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และ
เปรียบเทียบโดยใช้สูตร t-test for Dependent Samples  ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self- Directed Learning : SDL) ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 10.59 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.03 หลังการ ทดลองมีค่าเฉลี่ย 15.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงข้ึน
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ:การสอน, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, วิธีชี้นําตนเอง 
 
Abstract 
 The aims of the research was to compare the students’ learning achievement prior and after the 
learning by (Self-Directed Learning SDL) model of the 1rd Year ot Physical and Health Development of 
Young Children Course Students, Faculty of Education, Kalasin University. The samples were 33, 1rd year 
majoring to elementary students used to be trained by the Purposive sampling in the 2nd semester 2019. 
The research   instruments were lesson plans of Purposive Sampling, achievement test, learners’ behavior 
assessments. The statistics used Means, Percentages, Standard Deviation, T-Test Dependent Sample. 
 The results found; prior trying out, students’ learning by self-directed learning achievement, the 
students met academic achievement at the Means of 10. 31, 34. 38 percentages, Standard Deviation 2.03 
after learning by Self-directed learning model, it was at the Means of 14. 75, 49. 16 percentages, Standard 
Deviation 1.92 which is higher significantly different at 0.05 level. 
 
Keywords: Teaching, Learning activities, Self Directed Learning 
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บทนํา 
 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยมีความพยายามใน
การพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงข้ึนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หลายแห่งได้เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน การปรับตัวให้สอดรับ
กับแนวโน้มอนาคต จําเป็นต้องศึกษาคาดการณ์แนวโน้ม
อนาคต เพ่ือเป็นกรอบในการปรับทิศทางพัฒนาอุดมศึกษา
ให้สอดรับกับอนาคตที่จะมาถึงจากผลการวิจัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ. 2561) เรื่องผลกระทบโลกา
ภิ วัต น์ ต่อการจั ดก ารศึ กษ าไทย ในอีก  5 ปี ข้ างห น้ า
สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความ
แตกต่าง สภาพการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงข้ึนใน
ขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จํากัด อีกทั้งผู้เรียน มี
ความต้องการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และนักศึกษามีโอกาสเลือก
สถาบันอุดมศึกษาได้มากข้ึนส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง
พยายามพัฒนาตนเองให้แข่งขันได้ 
 ด้วยเห ตุ น้ีสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค้นหา
เอกลักษณ์ เฉพาะที่ถนัดทําได้ดีมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสิทธิภาพที่สุดเพ่ือทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่เป็น
จุ ด เ ด่ น น้ั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เช่น มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
การท่องเที่ยว และด้านการศึกษา เป็นต้น เชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย สภาพของความจํากัดทางทรัพยากร และการ
แข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง ประกอบกับความต้องการ
ขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มคนต่างๆ มากข้ึน ส่งผล
ให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มาก ข้ึนเพ่ือ
เสริมจุดอ่อนจุดแข็งกันและกัน แบ่งปันหรือระดม ทรัพยากร 
ทํ าวิจั ยหรือแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้  ข้อมูล  ข่า วสาร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักศึกษา เป็นต้น มุ่งผลิตผล งานวิจัย จาก
สภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาท่ี รุนแรงข้ึน ส่งผล
ให้ มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสู่ทิศการมุ่ง
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักศึกษา การพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.2558) 
 การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย วิธีชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) 
เป็นการที่ นักศึกษามีส่ วนร่วมหรือถู กกระตุ้นให้ร่ วม
รับผิดชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควบคุมการเรียนรู้ และปรับปรุงการ
เรียนของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ผู้เรียน

ต้องวินิจฉัยความต้องการที่ แท้จริงของตนเอง กําหนด
เป้าหมายผลสําเร็จ และจุดประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการ
เรียน วางแผนการเรียนโดยเลือกออกแบบยุทธวิธีการเรียนที่
จะทําให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีข้ันตอนในการเรียนรู้แบบ SDL 
ดังน้ีข้ันตอนที่ 1 การรับรู้สิ่งแปลกใหม่ เป็นการเรียนรู้ในรูป
ของความรู้สึกกับความแปลกใหม่ที่ได้พบเห็นกับความรู้
ต่างๆข้ันตอนที่ 2 การครุ่นคิดตรึกตรอง เป็นการเรียนรู้อย่าง
มีระบบ มีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงพยายามให้ได้มาซึ่งความรู้
ความจริงอย่างมีระบบแบบแผนและข้ันตอนที่ 3 การซาบซึ้ง
และการสร้างสรรค์ เป็นความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับ สรวงพร กุศลส่ง (2557) กล่าวว่าการ
เรียนวิธีชี้ นําตนเองเป็นทักษะพ้ืนฐานที่สํ าคัญสําหรับ 
การศึกษาตลอดชีวิตทักษะการเรียนรู้ด้วยการชี้นําตนเองน้ี
ควรได้รับการพัฒนาต้ังแต่เด็กเพ่ือจะได้ใช้ทักษะน้ีในการ
เรียนรู้ไปตลอดชี วิตสามารถปรับตัวอยู่ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างมีความสุข และความสามารถที่จะเรียนรู้
โดยการชี้นํา ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) การ
ที่บุคคลเห็นว่าตนเองมีเจตคติความรู้ความสามารถที่จะ
เรียนรู้โดยมิต้อง ให้ผู้อื่นกําหนดหรือสั่งการพร้อมที่จะเรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองวินิจฉัยกําหนดและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ ต้ังแต่ กําหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหา วิธีการเรียนรู้และ
การประเมิน การเรียนรู้ทั้งที่อาจด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นหรือไม่ก็ ตาม (จินตนา สุจจานันท์. 2553) การเรียนรู้
แบบที่ชี้นํา ตนเองในการเรียนรู้ย่อมเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่
จะเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและไม่มีวัน
สิ้นสุดแม้มี ข้อจํากัดที่  กล่าวมาในเบื้ อ งต้นแล้วก็ตาม
นอกจากคุณลักษณะ SDL แล้วสิ่งที่สําคัญอื่นในการพัฒนา
ตนเองคือ “กระบวนการรู้จักตนเอง” (the process of 
knowingoneself) ก ารตรวจสอบ ตน เอ งให้ รู้ ชั ดแล ะ
ตระหนักในค่านิยม (value) เก่ียวกับองค์ประกอบของการ
เรียนการ สอน ค่านิยมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการเลือกที่จะ
ปฎิบัติ และเลือกที่จะไม่ปฏิบัติใดในกระบวนการเรียนการ
สอน Heimlich & Norland (1994) เรียกว่า“การรู้จักฐาน
ราก ของตนเอง” ย่ิงรู้จักตนเองมากเท่าไร ย่ิงสามารถ
ปรับปรุง และพัฒนาตนเองได้มากข้ึนเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนา ตนเองของนักศึกษาในระยะสั้นหรือในระยะยาว
ในอนาคต กระบวนการรู้จักตนเองทาให้รู้จักฐานรากของ
ตนเองและ สามารถประมวลเป็น “ปรัชญาการศึกษาของ
ตนเอง” ในที่สุดปรัชญาการศึกษาช่วยตรวจสอบและคิดที่
กระทําให้ทาง การศึกษา (means) ที่สอดคล้อง และ 
นําไปสู่เป้าหมาย (ends) 
 คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคุณลักษณะที่สําคัญ
ต่อ นักศึกษาที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รักการเรียนรู้ ชอบ 
ศึกษาหาความรู้และต่ืนตัวกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว   อยากรู้  
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อยากเห็น เสาะแสวงหา ความรู้มีวิจารณญาณเลือกตัดสินใจ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ 
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม 
ค้นหาคําตอบ กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ด้วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรียนรู้ใน 
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา 
ตลอดชีวิต เพ่ือทําให้ชีวิตของนักศึกษามีความหมายมี ชีวิต 
ชีวาตลอดจนสําเร็จการศึกษา รับผิดชอบงาน รับผิดชอบ
ชีวิตของตนเอง สามารถปรับตัวเอง ให้ทันสมัย ทันยุค ทัน
เหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
สามารถอยู่ในสังคม   การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข (อารี 
พันธ์มณี. 2555) นอกจากน้ีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็น
ลักษณะนิสัยอย่างหน่ึงที่สร้างศักยภาพในการนําชีวิต ไปสู่
ความสําเร็จเป็นคุณลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบ 
ประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกแต่แทบจะไม่มีในสังคมไทย 
รากฐานความรู้ของคนไทยจึงอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับ
ผู้อื่นได้ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2553) หากบุคคลไม่มี
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนหรือเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะกลายเป็นคนล้า
หลัง ไม่ทันคน ไม่ทันโลก ลําบากต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ให้ เข้ากับกระแสโลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 
หลากหลายในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นยุคของข้อมูล 
ข่าวสาร การรับรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องรับรู้เรียนรู้ที่ 
จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะและประเมินค่าของข้อมูล 
ข่าวสารให้ถูกต้องก่อนนําไปใช้ประโยชน์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่กับงานวิจัยใน
ชั้นเรียนสอดคล้องกับทิศทางการอุดมศึกษาไทยที่มุ่งวิจัย
พัฒนา การศึกษา คุณภาพของอาจารย์และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนของนักศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การที่ผู้วิจัยนํา
การวิจัยมาใช้ กับรายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของ
เด็กปฐมวัย เป็นไปตาม หลักสูตรการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญ าตรี
หลักสูตร 5 ปี มีจุดมุ่งหมายให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
วิเคราะห์รูปแบบของนวัตกรรม การศึกษาปฐมวัยได้ศึกษา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของ
ปฐมวัย และรู้จักการเลือกใช้นวัตกรรมให้ เหมาะสมกับ
สภาพของเด็กและบริบทของชุมชน แต่จาก การที่ผู้วิจัยได้
สอนวิชาน้ีมาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ยั งขาด ความ
กระตือรือร้นในการเรียนสมาธิ ความอดทน และ ความ
รับผิดชอบ เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัว
มากมาย ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้ทําในสิ่งที่ไม่ เคยทํามา
ก่อน ทําให้เพลิดเพลินไปกับสิ่งอื่น ส่งผลกระทบ ต่อความ
สนใจเรียนลดลง ขาดการฝึกให้รู้บทบาทหน้าท่ีในความเป็น
นักศึกษาที่ดี การเรียนช้า ไม่ต้ังใจเรียน เป็นเหตุ ให้การ

เรียนแย่ลงภายหลัง ย่ิงทําให้ท้อแท้ไม่อยากเรียน เกิดความ
เสียหายตามมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้นักศึกษาไม่ประสพ
ผลสําเร็จในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนอยู่ใน
ระดับตํ่า  ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบการสอนและวิจัย ในชั้น
เรียนมาใช้ในรายวิชาดังกล่าว ศึกษาข้อมูลเพ่ือหา วิธีการ 
แนวทางและเทค นิค ต่างๆ ที่ จะทํ าให้ผู้ เรียนประสบ 
ผลสําเร็จในการเรียนมากย่ิงข้ึน สําหรับการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาน้ันประเมินได้จากความสําเร็จในการเรียนจาก
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาซึ่งคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนถือเป็นตัวแปรหน่ึงที่ สามารถบ่งชี้
คุณภาพทางการเรียนของผู้เรียนและคุณภาพ ทางการศึกษาได้ 
 ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธี ชี้ นําตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) กับรายวิชา
การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัยน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้น ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา เลือก
กิจกรรมสื่อการเรียนตามความถนัดและความสนใจ แหล่ง
ความรู้ และศึกษาสืบค้นด้วยกระบวนการชี้นําตนเองที่เป็น
ระบบ ภายใต้การดูแลของผู้วิจัยที่จะออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวางแผนสาระเน้ือหาองค์ความรู้  ให้คําแนะนํา
ปรึกษา และให้รู้ถึงคําอธิบายรายวิชาท่ีมุ่งเน้น ความสําคัญ 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทาง
การศึกษา ธรรมชาติและประโยชน์ของนวัตกรรม ประเภท
และรูปแบบ ของการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็ก
ปฐม วัย  น วัตกรรมการศึ กษ า ปฐม วัยของไทยและ
ต่างประเทศ การนํานวัตกรรมทาง การศึกษาปฐมวัยมาปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการ
ใช้การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัย มีความสนใจใน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพ
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีชี้นํา ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) เพ่ือ
เสริมสร้าง ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษา ปฐมวัยให้มีลักษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองมาก
ย่ิงข้ึน และ เกิดพฤติกรรมกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังส่งผลกับผู้วิจัยที่จะ
สามารถ ต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้กับ
นักศึกษา ได้มากกว่าเดิม ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะเป็น
แนวทางในการ ที่จะนํามาใช้ในการวางแผน และปรับปรุง
การจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันจะ
นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตาม
หลักสูตร ที่วางไว้และผู้สอนยังสามารถนําไปพัฒนาการ
เรียนการสอน รายวิชาอื่นต่อไปให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายและ มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดซึ่งเป็น
การยกระดับผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นภารกิจที่สําคัญ
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ของมหาวิทยาลัยมี บทบาทหลักในการสนับสนุนส่งเสริม 
อํานวยการให้การ จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
เป้าหมายและ มาตรฐานของหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียน กับหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง 
(Self - Directed Learning : SDL) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีศึกษาในรายวิชา
การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย ภาคเรียน  ที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 67 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
ส าข า วิ ช าก าร ศึ ก ษ าป ฐ ม วั ย  ม ห า วิ ท ย าลั ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ศึกษาในรายวิชานวัตกรรมทาง
การศึกษา ปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ซึ่ง
ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จํานวน 32 คน 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้
ด้วย วิธีชี้นําตนเอง (Self – Directed  Learning : SDL) 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลอง
เบื้องต้น (Pre-experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest 
– Posttest Design 

การทดสอบก่อน  
Pretest 

ทดลอง 
Treatment 

การทดสอบหลัง  
Posttest 

T1 X T2 
 
 ความหมายของสัญลักษณ์ 

T1 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ก่อนเรียน (Pretest) 

T2 แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลังเรียน (Posttest) 

X แทน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Self -
Directed Learning : SDL) 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียน และหลังการเรียนรู้ด้วย วิธีชี้ นําตนเอง (Self - 
Directed Learning : SDL) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยแบ่งสถิติออกเป็น 3 ส่วน คือ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือและ
สถิติ ที่ใช้ในการทําสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
    1. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
     2)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
     3) ส่ วน เบี่ ย ง เบ นมาต รฐาน 
(Standard Deviation) 
    2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่ง
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
    3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ก่ อ น เรี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น ใช้  t-test 
(Dependent Samples) 

 
ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน กับหลังเรยีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง 

 
 

จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
จํานวนนักศึกษาท่ีผ่าน

เกณฑ์ 
เต็ม ผ่านเกณฑ์ สูงสุด ตํ่าสุด ท้ังหมด ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

ก่อนเรียน 32 20 10 12 3 211 11.59 13 40.63 
หลังเรียน 32 20 10 19 7 427 15.75 27 84.36 
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  จากตารางที่  1 สรุปได้ว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนโดย
การเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อย
ละ 11.59 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 15.75 และมี
จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ก่อนเรียนร้อยละ 40.63 มี
จํานววนักเรียนผ่านเกณฑ์หลังเรียนร้อยละ 84.36 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด 
 
สรุปผล 
 การวิจัยในครั้งน้ี  ผู้ วิจัยวิเคราะห์ผลสัมฤท ธ์ิ 
ทางการเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
และหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี
ที่ 1 จํานวน 20  ข้อ ผลคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ก่อนการทดลองได้คะแนนโดย 
เฉลี่ย 11.59 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 2.03 
ระหว่างภาคเรียนผู้วิจัยได้จัดการเรียนการ สอนแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีชี้ นําตนเอง (Self-Directed 
Learning  พบว่า หลังการทดลองได้ คะแนนโดยเฉลี่ย 
15.75 คะแนน และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92 แสดงว่า
คะแนนนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบการเรียนรู้ ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self-Directed 
Learning : SDL) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็ก
ปฐมวัยชั้นปีที่  1  มีระดับคะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง
สูงข้ึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการสอนโดยใช้ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self- 
Directed Learning) เพ่ือ เพ่ิ มผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
สามารถอภิปราย ผลได้ดังน้ี 
  1. การศึกษาการสอนโดยใช้รูปแบบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีชี้ นําตนเอง (Self-Directed 
Learning : SDL)  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีชี้นํา
ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ก่อนทดลองมี 
ค่าเฉลี่ย 11.59  S.D. 1.86 หลัง ทดลองมีค่าเฉลี่ย 15.75 
S.D. 1.92 ซึ่ง การจัดการเรียนด้วยวิธีชี้ นําตนเอง (Self-
Directed Learning : SDL)  ในรายวิชาการพัฒนาร่างกาย
และสุขภาพของเด็กของ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เป็นการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในการ
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของ

การเรียนของ ตนเอง เป็นลักษณะซึ่งผู้เรียนทุกคนมีอยู่ใน
ขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถถ่ายโอน
การเรียนรู้ และทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์
หน่ึงไปยังอีกสถานการณ์หน่ึงได้ (Hiemstra. 1994) เพราะ
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งความสําเร็จ
ของการเรียนรู้ ด้วยตนเองน้ัน มีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่
ตัวผู้เรียนที่ต้อง มีวินัย ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
ดังน้ัน การเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะ
เกิดข้ึนได้ต้อง อาศัย สถาบันทางสังคมทุกส่วนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง สถาบัน ครอบครัว และสถานศึกษาที่มีหน้าที่บ่ม
เพาะและขัดเกลาในวัยเยาว์ต้องปลูกฝังนิสัยแห่งการเรียนรู้ 
รวมถึงสถาบันอื่นๆ ท่ีจะช่วยกันสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะ
ส่งเสริมหรือจูงใจให้ เกิดการเรียนรู้  ดังน้ันการจัดกิจกรรม
การเรียนด้วยวิธีชี้นํา ตนเอง (Self-Directed Learning : 
SDL) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ศึกษาค้นคว้า เพ่ือสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย และ การพัฒนา
ร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัยเพ่ือนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป ดังเช่น อิศริยา ทองงาม (2545) 
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
นําตนเอง วิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือให้ ผู้ เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเปรียบเทียบผลการสอน นักศึกษาระหว่าง
กลุ่มที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน กับกลุ่มที่เรียน
ตามปกติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษา กลุ่มทดลองมี
การประเมินตนเองที่แสดงให้ เห็น ถึงความสามารถในดาน
การศึกษาคนคว้าด้วยตนเองการทํางาน อยู่เป็นระบบและ
การปฏิบัติการทดลอง เพ่ิมมากข้ึนจากจากประเมินตนเอง 3 
ครั้งซึ่งสอดคลองกับ การประเมินผล การเรียนรูในแฟ้ม
สะสมผลงาน 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีชี้ นํ า
ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ในรายวิชาราย
วิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็ก ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  จากการศึกษาการสอนโดย ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีชี้ นําตนเอง (Self-Directed 
Learning : SDL) รายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพ
ของเด็กของ พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี
ที ่1  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย 3 ข้ันตอน คือ 
   1) การรับรู้  สิ่ งแปลกใหม่  เป็นการ
เรียนรู้ในรูปของความรู้สึกกับความ แปลกใหม่ที่ได้พบเห็น
กับความรู้ต่างๆ 
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   2) การครุ่นคิดตรึกตรอง เป็นการเรียนรู้
อย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงพยายามให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ความจริงอย่างมีระบบ แบบแผน 
   3) การซาบซึ้งและการสร้างสรรค์ เป็น
ความพร้อม ที่จะลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ผู้เรียนเป็นผู้ จัดระบบการเรียนของตนเองด้วยการจัดการ
ด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนด้วยการเตรียมความ
พร้อมให้กับตนเองในด้านต่างๆ รู้จักวิธีเรียนในชั้นเรียนและ
เรียนด้วยตนเอง  ตลอดจนรู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพ ยากรการ  เรียนรู้ เพ่ื อ ก ารศึ กษ าค้ น ค ว้า ต่อ ไป  
สอดคล้องกับ สเคเจอร์(Skager. 1978) ได้กล่าวว่ามีวิธีการ
เรียนรู้ 4 รูปแบบที่จะนําไปสู่ การเรียนรู้แบบนําตนเองคือ
การเรียนรู้จากประสบการณ์  การเรียนรู้โดยการค้นพบ 
การศึกษาแบบเปิด การสร้างความเป็นตัวของตัวเองอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งการ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self-
Directed Learning) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนที่สูงข้ึนทุกคนสอดคล้อง
กับแนวคิดในการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม 
“สาระวิชา” สู่การ เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st 
Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้ ด้วย ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 
ฝึกฝนให้ตนเองเป็น โค้ช (Coach) และ อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ใน การเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based 
Learning) ของ นักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการ
จัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือศิษย์  (Professional 
Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกัน
ของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําหน้าที่ของครูแต่
ละคน น่ันเอง โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน
ความ ชํานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือความสําเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทํางาน และการ
ดําเนินชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี 
  1.1 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง(Self- 
Directed Learning : SDL) ควรมีเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติ 
กิจกรรมในแต่ละข้ันตอนอย่างเพียงพอและใช้เวลาใน 
การศึกษาด้วยตนเองอย่างเพียงพอ เพ่ือให้นักศึกษาได้ 
พัฒนาความสามารถของตนอย่างแท้จริง 
  1.2 การศึกษาการสอนโดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีชี้ นําตนเอง (Self-Directed 

Learning : SDL)  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองถือว่า มี
ความสําคัญมากในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้นํา 
แนวคิด วิธีการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาแผนการสอนและการ 
จัดกิจกรรมเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธี
ชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ใน ระดับชั้น
ปีอื่นให้ครบทุกระดับชั้นปีการ 
  2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้แผนการ 
เรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเอง (Self-Directed 
Learning : SDL) กับแบบปกติที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนกับวิธีการ
สอนอื่นๆ จะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การวิเคราะห์ และพร้อมทั้งสํารวจความพึงพอใจกับวิธีการ 
สอนในรูปแบบต่างๆ 
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