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บทคัดยอ 
      การวิจัยเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและความพรอมในการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)สํารวจการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร  2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา 3)ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา         4)เปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา จําแนกตาม
สถานภาพของ        นักศึกษา 5) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและ
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และ6)ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรูตามความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยคณะศึกษาศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2545 จํานวน 234 คน และผูบริหาร 
หัวหนาภาควิชา และคณาจารย ในคณะศึกษาศาสตร จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ (%) คามัชฉิมเลขคณิต 
(    ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test, F-test การทดสอบคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation ) 
  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
      1. ขอมูลสภาพแวดลอมดานกายภาพ  คณะศึกษาศาสตรใชพื้นที่สวนใหญเพื่อเปนหองเรียน
ทั่วไปและหองเรียนวิชาเฉพาะ  ไมไดจัดพื้นที่เฉพาะเพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมดานวิชาการ นักศึกษาได
เขารวมเปนสมาชิกชมรมตาง ๆ 19 ชมรม มีการจัดปายนิเทศหรือบอรดเปนคร้ังคราวแตขอมูลตาง ๆ ไม
ทันสมัย ไมมีกําหนดระยะเวลาในการเปล่ียนขอมูล ดานการบริหารจัดการ พบวาคณะฯไมไดกําหนด

ข 

X



 

นโยบายดานการจัดและดูแลสภาพแวดลอมใหชัดเจน แตมีระเบียบการใชหองเรียน  หองประชุม  และ
การขอใชส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  ในภาพรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

3.  ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  พบวา คาเฉล่ียของระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน
พบวาดานความรับผิดชอบตอการเรียนรู และดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู มีคาเฉล่ียสูงที่สุด และ
ดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ ดานมีความคิดสรางสรรค  
 4.  การเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา จําแนกตาม
สถานภาพของนักศึกษา พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ความคิดเห็นของผูบริหาร และคณาจารยตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
พบวาอาคารเรียนคอนขางเกาและทรุดโทรมขาดการปรับปรุง ไมมีการจัดสรรพื้นที่ใหเปนแหลงเรียนรู
ของนักศึกษา การจัดหองเรียนควรใหสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดเพื่อใหเหมาะกับการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดสภาพแวดลอมคือ ควรมีเว็บไซตของคณะ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  จัด
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใช ใหมีมุมอานหนังสือ  และใหมีแผนรวมการจัดสรรพื้นที่ใชสอย
ของคณะ 
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Abstract 
 
  The research objectives were 1) to survey the faculty  of education’s learning 
environment  2) to study the students’ opinion towards the faculty  learning environment  3)  to 
study the readiness levels of the students’ self – directed learning 4) to compare the students’ 
profile with self – directed learning 5)  to find out the correlation between the faculty learning 
environment and the students’ self – directed learning and 6) to study the opinions of the 
faculty administrators and instructors towards the faculty learning environment. 
 The sample consisted of 234 students from faculty of education and 20 faculty 
administrators and instructors. The instruments used for gathering data were questionnaire 
and interviewing schedule. The data were analyzed by percentage, means, standard 
deviation, t-test, F-test and Pearson product moment correlation. 
 The result of the study were: 
 1. Physically, most faculty area were used for general classroom and labs. No 
specific areas allocated to students’ activities. For academic activities, there were 19 
students’ clubs and occasional  exhibition, boards with no changing schedule. The faculty 
had no clear policy to manage the faculty environment. However there were rules for using 
classroom, meeting room and audio visual equipment.   
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 2. The students’ opinion towards the faculty learning environment in generally were 
at moderate level. 
 3. The readiness levels of the students’ self – directed learning in generally were at 
moderate level, but when classified by aspects it was found out that learning responsibility 
and open opportunity for learning of the students were at high level, the lowest level was the 
students’ creative thinking. 
 4. There were no statistically significant difference at .05 level between the   
students’ profile  and self – directed learning. 
 5. There were low correlation between the faculty learning environment and the 
students’ self – directed learning. 
 6. The opinions of the faculty administrators and instructors towards the faculty    
learning environment  were old building with no renovation, no students’ study area, 
classroom arrangement should be flexible. The suggestion were to improve the faculty web 
site, the cable broadcasting, computers, reading corner, and setup the whole area uses’ plan.  
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