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บทคัดยอ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จําแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นป สาขาวิชา และผลการเรียน และ 3) เพื่อวิเคราะหปจจัยทีส่ งผล
ตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุม ตั วอย างเป น นัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นปที่ 1-5 คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 400 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะเปนแบบมาตรประเมินคา 5
ระดับ วิเ คราะหขอมูลโดยใชส ถิติบ รรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
จากนั้นดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชลิสเรล
ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทีเ่ ปนกลุมตัวอยางมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
.36 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเปดโอกาสสูการเรียนรูม ีคาเฉลี่ยสูงทีส่ ุด (4.28) รองลงมา
คือ ดานความรักในการเรียนรู และดานมโนคติแหงตนดานการเปนผูเ รียนทีม่ ีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 และ 3.94 ตามลําดับ)
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองในภาพรวม
จําแนกตามตัวแปรเพศ ตัวแปรชั้นป พบวาไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามตัวแปรสาขาวิชา และตัว
แปรผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. โมเดลปจจัยทีส่ งผลตอคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยคาไค-สแควร (2) เทากับ 62.262 ที่องศาอิสระเทากับ 53 มีคาความนาจะเปน (p)
เทากับ .077 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .978 และคาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) มีคาเทากับ .950 คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ .009

Abstract
The purposes of this research of studying the factors affecting self-directed
learning of the students from Faculty of Education, Silpakorn University were to: 1)
study the characteristics of self-directed learning of the students from Faculty of
Education, Silpakorn University 2) compare the characteristics of self-directed learning
of the students from Faculty of Education, Silpakorn University based on the variables:
gender, year of study, learning program, and learning outcome and 3) to analyze the
factors affecting self- directed learning of the students from Faculty of Education,
Silpakorn University.
The sample group consisted of 400 students: the first to fifth year of Faculty of
Education, Silpakorn University in the 2nd semester, academic year 2012 by Stratified
Random Sampling. The research instrument was a questionnaire with five levels of
rating scale based on the factors affecting self-directed learning of the students from
Faculty of Education, Silpakorn University. The statistical analysis employed were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, ANOVA, and LISREL which was
used for analyzing the correspondence between the model and the empirical data.
The results of the study were:
1) The sample group had the characteristics of self-directed learning at the
highest level ( = 3.80) and (S.D. = 3.96). When analyzing each topic, the mean of
opportunity of learning was the highest ( = 4.28) along with fondness for learning (
= 3.96) and self- concept of being an effective learner ( = 3.94).
2) The analysis of comparing mean of the characteristics of self-directed learning
based on the variable of learning program and the analysis of comparing mean based
on the variable of learning outcome were significantly different at the 0.05 level. When
comparing mean based on the variable of gender and the variable of year of study,
they were not different.
3) The model of factors affecting the characteristics of self-directed learning
corresponds to the empirical data: 2 = 62.262, df. = 53, p = .077, GFI = .978, AGFI =
.950, and RMR = .009.
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