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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อม
ในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา ความรูท้ ป่ี รึกษาทีม่ ตี อ่ การศึกษาอิสระ ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเป็นกล่มุ ตัวอย่างจำ�นวน 102 ราย โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนนายร้อยตำ�รวจ 86 ราย วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตพิ รรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง เชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สังเกตแบบมีโครงสร้าง และบันทึกความจำ�กับนักเรียนนายร้อยตำ�รวจ
16 ราย ผลการวิ จั ย พบว่ า ความพร้ อ มในการศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การ ศึ ก ษาอิ ส ระมากที่ สุ ด
ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ: การศึกษาอิสระ; อิทธิพลของปัจจัย; นักเรียนนายร้อยตำ�รวจ
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Abstract
The objective of this research were to study the influence of general learner, study
environmental, study readiness, knowledge adviser involve to independent study. This
study was conducted by applying 2 research methodologies. For quantitative approach,
questionnaires were used to collect data 86 from police cadet. The data was analyzed by using
descriptive statistics and path analysis. With the qualitative approach, in-depth interview,
structured observation and field notes with 16 police cadet. The results indicated that the
study readiness had the most direct influence to independent study and the general
learner had the most indirect and total influence to independent study.
Keywords: Independent study; Influence of factor; Police cadet
บทนำ�

การศึกษาอิสระหรือการค้นคว้าอิสระ (independent study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่
ผูเ้ รียนศึกษาค้นคว้าวิจยั อย่างอิสระในหัวข้อทีต่ กลงนอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียนตามหลักสูตรปกติของ
สถานศึกษา หัวข้อที่ศึกษาขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ภายใต้กรอบที่สถานศึกษา
กำ�หนด ซึ่งมักกำ�หนดสาขาวิชาที่ให้ศึกษา ระยะเวลา ความยากง่าย ปริมาณเนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการ
ประเมินผลไว้ โดยปกติกอ่ นเริม่ ศึกษาต้องมีอาจารย์ทปี่ รึกษาหรืออาจารย์ประจำ�วิชาศึกษาอิสระรับรองหัวข้อ
การรับรองดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามบริบท เช่น รับรองว่าตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะให้คำ�ปรึกษา
ในหัวข้อ รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอน
ด้วยวิธีการศึกษาอิสระเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะทางการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ
เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงตามหลักการและแนวทางปฏิบัติท่สี ังคมนักวิชาการยอมรับ
(Litzler, 2014, pp. 1527-1537) การศึกษาอิสระช่วยส่งเสริมเติมเต็มในประเด็นที่สนใจตอบสนอง
ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน
ที่ผ่านมาการศึกษาอิสระตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำ�รวจหลักสูตร
พ.ศ. 2556 มีไม่มากเนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้การบรรยายประกอบโปรแกรมนำ� เสนอประกอบการบรรยาย
แต่ปัจจุบันหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำ�รวจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ที่ใช้เวลา
ศึกษาจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ได้เน้นการศึกษาอิสระเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามยุทธศาสตร์
การศึกษาของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (กองบัญชาการศึกษา, 2561, หน้า 8) โดยวิชาสัมมนาการบริหาร
งานตำ�รวจเป็นหนึ่งในวิชาเลือกที่นักเรียนนายร้อยตำ�รวจชั้นปี 4 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
รายวิชาเกีย่ วข้องกับสัมมนาทบทวนปัญหาการบริหารและการปฏิบตั งิ านตำ�รวจด้านต่าง ๆ อาทิ องค์การและ
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การจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและพัสดุ พฤติกรรมองค์การ เทคนิคการบริหาร
การวางแผน และการพัฒนาองค์การ มุง่ เน้นด้านความรูแ้ ละทักษะทางปัญญาตาม มคอ.3 ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดทำ�หลักสูตร (curriculum mapping) (โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ, 2561, หน้า 3-5)
การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำ�รวจภายใต้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
อาจประสบปัญหาในทางปฏิบตั เิ นือ่ งจากแต่เดิมไม่เคยใช้การศึกษาอิสระเป็นเครือ่ งมือการสอนจึงอาจเกิดปัญหาด้าน
การปรับตัว รวมถึงผู้เรียนที่แต่เดิมรับความรู้โดยนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียนต้องปรับเปลี่ยนช่องทางหาความรู้
ซึง่ เกีย่ วข้องหรือขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลากหลายด้าน อาทิเช่น คุณลักษณะพืน้ ฐานผูเ้ รียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา
ความพร้อมในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษา เป็นต้น ผู้วิจัยในฐานะหนึ่งในผู้สอนวิชาสัมมนาการบริหารงาน
ตำ�รวจประสงค์ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการศึกษาอิสระเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณ ลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อม
ในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพืน้ ฐานผ้เู รียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา
ความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาอิสระ (independent study) เป็นการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ (Jacob, 2014, pp. 65-73; Litzler, 2014,
pp. 1527-1535; Mckendry & Boyd, 2012, pp. 209-220) โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นสำ�คัญได้ดังนี้
ความสำ�คัญของการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
การเรียนการสอนด้วยวิธกี ารศึกษาอิสระเป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เพิม่ ทักษะทางการแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง ตามหลักการและการปฏิบัติที่
สังคมนักวิชาการยอมรับ เท่ากับช่วยส่งเสริมเติมเต็มในประเด็นที่สนใจตอบสนองความต้องการ ความอยาก
รู้อยากเห็นของผู้เรียน
ความมุ่งหมายของการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบและกระบวนการศึกษาอิสระ และนำ�ไปเป็น
แนวทางในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการศึกษาที่สูงขึ้นให้มีคุณภาพต่อไป
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เสริมเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ทอี่ ยูใ่ นความสนใจ
หรือยังขาดอยู่อย่างเป็นระบบ
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ประโยชน์ของการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
1. ได้ทราบแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำ�เอาหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ที่ต้องการของตนเอง
2. เป็นแนวทางการศึกษา แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. เป็นการค้นหาข้อเท็จจริง การยอมรับข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลที่ช่วยสร้าง
กระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
รูปแบบของการศึกษาอิสระ
นักเรียนสามารถใช้รปู แบบใด ๆ ก็ได้ในการศึกษาเพือ่ ให้บรรลุตามความสนใจและต้องการของตนเอง
อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบใดนั้นต้องคำ�นึงถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษาตลอดจนความสะดวกเหมาะสม
เพียงพอของปัจจัยต่าง ๆ นักเรียนอาจใช้รูปแบบหรือวิธีการที่มีระบบและกระบวน การต่าง ๆ เช่น การศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร การวิจัย การทดลองปฏิบัติจริง การประเมินโครงการ หรือการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่ปรากฏอยู่จริง เป็นต้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางผสม (mixed method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง เชิงปริมาณใช้หน่วยวิเคราะห์ (units of analysis) มีคณ
ุ สมบัตขิ องหน่วยในระดับบุคคล
ได้แก่ นักเรียนนายร้อยตำ�รวจชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำ�รวจในปีการศึกษา
2/2560 จำ�นวน 86 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพไม่กำ�หนดจำ�นวนตัวอย่างที่แน่ชัด มีลักษณะยืดหยุ่น
ปรับตามความเหมาะสม ทำ�การเก็บจนกว่าข้อมูลจนเกิดความอิ่มตัวเชิงทฤษฎี (theoretical saturation)
(Creswell, 2014, pp. 64-66) จำ�นวน 16 ราย รวมกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 102 ราย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เชิงปริมาณเลือกกลุม่ ตัวอย่างเจาะจง (purposive sampling) ไม่อาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan & Hoagwood,
2015, pp. 533-544) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยกล่าวคือ ลักษณะกลุ่ม
ที่เลือกมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย คัดเลือกนักเรียน นายร้อยตำ�รวจชั้นปีที่ 4 ทุกคน
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำ�รวจในปีการศึกษา 2/2560 จำ�นวน 86 ราย และเชิงคุณภาพ
32

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) เพื่อความเป็นตัวแทน (Creswell, 2014, pp. 28-32)
คัดเลือกนักเรียนนายร้อยตำ�รวจชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นจำ�นวน 16 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามทีไ่ ด้ผา่ นการทบทวนวรรณกรรม การให้ค�ำ นิยาม
ปฏิบตั กิ ารและยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการเชิงทฤษฎีวา่ แบบสอบถามได้วดั ในสิง่ ทีต่ อ้ งการจากทีพ่ จิ ารณา
เรื่องความถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2558, หน้า 11) (1) ความถูกต้องในเนื้อหา (content validity)
(2) ความถูกต้องของตัวสร้าง (construct validity) (3) ความถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน (criterion -related
validity) (4) ความถูกต้องผิวหน้า (face validity) (5) ความถูกต้องเชิงบริบท (nomological validity)
(6) ความถูกต้องพ้องกัน (concurrent validity) และ (7) ความถูกต้องในการแปลง (translation validity)
(Peeters, Beltyukova, & Martin, 2013, pp. 186) และเครื่องมือที่ใช้เชิงคุณภาพใช้ทฤษฎีติดพื้นที่
(grounded theory) ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (in depth interview) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structured
observation) การบันทึกความจำ� (memos) ยึดตามสภาพความจริงเป็นหลักตามแรงขับของข้อมูล
(data-driven approach)
วิธีเก็บข้อมูล
วิธีเก็บข้อมูล เชิงปริมาณเลือกใช้แบบสอบถาม (questionnaire) สร้างคำ�ถามเป็นข้อความที่เข้าใจ
ง่ายไม่สลับซับซ้อนให้ผู้ตอบเกิดข้อสงสัย ไม่มีคำ�ถามชี้นำ� ครอบคลุมทุกประเด็นของการศึกษา (Benedict,
De Jong, & Baumgartner, 2010, pp. 199-214) ผ่านการวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability
Reliability) ศึกษานำ�ร่อง (pilot study) ใช้วิธีการทดสอบซ้ำ� (test–retest method) (Resch, Driscoll,
McCaffrey, Brown, Ferrara, & Macciocchi, 2013, pp. 506-511) ก่อนนำ�ไป ใช้จริงในงาน ส่วนวิธีเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารอ้างอิงเพื่อหาช่องว่างความรู้ (gap of knowledge)
ใช้หลากหลายวิธแี บบทีเ่ รียกว่าพหุวธิ ี (triangulation) เพือ่ ใช้การยืนยันข้อค้นพบว่า มีความถูกต้องโดยคำ�นึงถึง
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เป็นสำ�คัญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554, หน้า 76) รายละเอียดการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบด้วยคำ�ถามหลัก คำ�ถามซักไซ้ไล่เรียง และคำ�ถามติดตาม ปฏิบตั โิ ดยปล่อยตาม
สภาวะไม่ก�ำ หนดล่วงหน้ามากนัก ใช้ค�ำ ถามปลายเปิด (open ended questions) รวม 5 ข้อ พร้อมกับเตรียม
จัดทำ�แบบจดบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดแต่ละประเด็นไว้ครบถ้วน
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อตรวจสอบ
ว่าตัวแปรอิสระใดมีอทิ ธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมต่อการศึกษาอิสระวิชาสัมมนาการบริหารงานตำ�รวจ
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ของนักเรียนนายร้อยตำ�รวจ และเชิงคุณภาพใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงอุปนัย (inductive analysis) ทำ�การ
ให้รหัสเริ่มจากเตรียมแฟ้มข้อมูล ศึกษารายละเอียดเอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคย และแยกประเด็น
เนื้อเรือ่ งเพือ่ ได้แบบแผนของความสัมพันธ์ทผ่ี า่ นกระบวนการทำ�ซํา้ การหมุนวน และการเปรียบเทียบในกรณี
มีเชิงลบ เมื่อข้อมูลจัดเป็นกลุ่มเรียบร้อยนำ�ข้อมูลเข้าโปรแกรม ATLAS.ti (กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2558, หน้า 1-67)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณใช้สถิติ 2 ประเภท คือ (1) สถิตติ วั แปรตัวเดียว ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และ (2) สถิติหลายตัวแปรในการหานํ้าหนัก
รายการข้อความที่ใช้สร้างมาตรวัด ทดสอบความถูกต้อง ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเทคนิค
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ เชิงคุณภาพใช้สถิตพิ รรณนา การกระจายอัตราส่วนร้อยความถีแ่ ต่ละกลุม่
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555, หน้า 46)
ทั้งนี้ การดำ�เนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกขั้นตอนได้ยึดหลักจริยธรรมสากลในการทำ�วิจัย
(belmont report) ประกอบด้วยหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และ
หลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด (Friesen, Kearns, & Redman, 2017, pp. 15-21)
ผลการวิจัย
สภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษาพบว่า ภาพรวมของนักเรียนนายร้อยตำ�รวจชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการ
เรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำ�รวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.3) มีภูมิลำ�เนาอยู่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.2) ผลการเรียนที่ผ่านมาได้เกรดระหว่าง 2.50-2.99 (ร้อยละ 36.0) นักเรียนนายร้อย
ตำ�รวจส่วนใหญ่คิด เห็นว่ามีความสำ�เร็จในการเรียนแบบศึกษาอิสระ (ร้อยละ 77.9) โดยส่วนใหญ่คิดเห็น
ว่าสภาพแวดล้อมในการศึกษาด้านสถานที่ และอุปกรณ์อยู่ในระดับดี (คะแนน 3.78/3.64 จากคะแนนเต็ม
5.00) ส่วนเวลาคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง (คะแนน 3.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) เรื่องความ
รูท้ ปี่ รึกษาพบว่า นักเรียนนายร้อยตำ�รวจส่วนใหญ่ทราบว่าอาจารย์ทปี่ รึกษาส่วนใหญ่ของนักเรียนเป็นอาจารย์
ในระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และคิดเห็นว่าความรูท้ ไี่ ด้รบั ถ่ายทอดจากทีป่ รึกษาและความรูท้ ไี่ ด้รบั อยูใ่ นระดับ
ดี (คะแนน 7.56/7.23 จากคะแนนเต็ม 10.00) ทั้งนี้นักเรียนนายร้อยตำ�รวจส่วนใหญ่มีความเข้าวิธีการศึกษา
แบบศึกษาอิสระเป็นอย่างดี (คะแนน 7.17 จากคะแนนเต็ม 10.00) ซึ่งส่วนใหญ่ได้การเตรียมตัวก่อนศึกษา
และมีความมุ่งมั่นเพื่อศึกษาในระดับปานกลาง (คะแนน 6.76/6.89 จากคะแนนเต็ม 10.00)
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ตาราง 1
สถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ศึกษา (n = 86) (ค่าตํ่าสุดทุกรายการ = 1)
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง ค่าความ
เบน
เบ้
รายการที่ใช้วัด
มาตรฐาน
สถานที่
5
3.78
1.67
.54
เวลา
5
3.07
1.44
.37
วัสดุอุปกรณ์
5
3.64
1.71
.63
ระดับความรู้
5
2.37
.91
.29
ความรู้ที่ถ่ายทอด
10
7.56
3.37
.78
ความรู้ที่ได้รับ
10
7.23
3.13
-.27
เข้าใจวิธีศึกษา
10
7.17
3.29
1.08
การเตรียมตัวก่อนศึกษา
10
6.76
2.28
.87
ความมุ่งมั่นเพื่อศึกษา
10
6.89
2.21
.44
รายการที่ใช้วัด
เพศ
ภูมิลำ�เนา

ผลการเรียนที่ผ่านมา

การศึกษาอิสระ

ชาย
หญิง
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
2.00–2.49
2.50-2.99
3.00–3.49
3.50 ขึ้นไป
ไม่สำ�เร็จ
สำ�เร็จ

ค่าความ
โด่ง
.73
.29
.57
.17
1.14
1.16
.89
.64
.71

Alpha
if item
deleted
.806
.787
.764
.718
.779
.764
.737
.811
.846

จำ�นวน (คน) อัตราส่วนร้อย
63
73.3
23
26.7
17
19.8
11
12.8
15
17.5
26
31.2
7
8.2
9
10.5
9
10.5
31
36.0
28
32.6
18
20.9
19
22.1
67
77.9
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การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ก่อนนำ�ข้อมูลเข้าสู่การ
วิเคราะห์ทางสถิตติ อ้ งตรวจข้อมูลก่อนว่าละเมิดข้อสมมติทกี่ �ำ กับเทคนิควิธหี รือไม่ โดยตรวจสอบข้อสมมติ (assumptions) 4 ข้อ ได้แก่ ความเหมือนกันของการผันแปร (homoscedasticity) ความเป็นเส้นตรง (linearity)
การกระจายปกติตัวแปรเดียว (univariate normality) และตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์สูง (muticollinearity)
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556, หน้า 128) ก่อนนำ�ไปใช้วิเคราะห์สถิติ (ดูตาราง 2)
ตาราง 2
ค่าความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตัวแปร
ISTUDY
GENERALS
ENVIRS
READYS
KNOWAD
ISTUDY
1.00
.47
.51
.38
.29
1.00
.39
.41
.46
GENERALS
ENVIRS
1.00
.63
.33
READYS
1.00
.27
KNOWAD
1.00
Tolerance
.81
.79
.77
.81
VIF
1.27
1.34
1.31
1.29
K-S Test
.10
.07
.09
.08
.07
ค่าสูงสุด
10
5
5
10
10
ค่าเฉลี่ย
7.54
3.09
3.36
6.87
7.11
ค่าเบี่ยงเบนฯ
3.17
1.41
1.67
2.76
3.27
ค่าความเบ้
.78
-.29
.37
.79
1.16
ค่าความโด่ง
1.07
-.07
.56
.64
.97
หมายเหตุ: Min ทุกตัวแปร = 1, Kaiser-Meyer Olkin = .723, Sig. F = .000, F test = 1.576
จากตาราง 2 พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินกว่า .75 ที่ก่อให้เกิดปัญหา
ละเมิดข้อสมมติทกี่ �ำ กับเทคนิควิธี เป็นสิง่ บ่งชีเ้ บือ้ งต้นว่าสามารถนำ�ตัวแปรเหล่านีว้ เิ คราะห์ขนั้ ต่อไปได้ ตัวแปร
ทั้งหมดมีการกระจายปกติ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าที่ได้
จาก K-S test เมื่อทดสอบ Linearly ตรวจสอบความ เป็นเส้นตรงพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงกับการ ศึกษาอิสระ (F test = 1.576 มีนัยสำ�คัญทางสถิติ) และค่า KMO (Kaiser-Meyer Olkin)
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ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis--CFA) อยูเ่ กณฑ์ปกติกล่าวคือ ค่า KMO มากกว่า 0 และเข้าใกล้ไปทาง 1 (Ryu, 2013,
pp. 172-194) (ค่า KMO ทีไ่ ด้ = .723) จึงสรุป ว่าภาพรวมตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้วเิ คราะห์ได้วา่ อยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้
ไม่มีการละเมิดข้อสมมติ
การวิเคราะห์เส้นทางเพือ่ หาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระทัง้ 4 ทีม่ ตี อ่ การ
ศึกษาอิสระเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปรากฏสมการโครงสร้าง 1-4 ภาพ 1 และตาราง 3 ดังนี้
ISTUDY =
R =
KNOWAD =
R =
READYS =
R =
ENVIRS =
R =

ƒ (.687GENERALS + .647 ENVIRS + .693 READYS + .624 KNOWAD)……..…(1)
.631
R2 = .467
F = 14.354
Sig.F = .000
ƒ (.553 GENERALS + .601 ENVIRS + .667 READYS)……………..……………..(2)
.728
R2 = .523
F = 14.649
Sig.F = .001
ƒ (.736 GENERALS + .716 ENVIRS)……………………………...…………..….…………..(3)
.674
R2 = .466
F = 13.893
Sig.F = .000
ƒ (.544 GENERALS)……………………………...……………………..…………………..…………(4)
.711
R2 = .497
F = 14.841
Sig.F = .000
ENVIRS

.544
GENERALS

			
.736
		

.553

.647

KNOWAD

.716

.624

.687
.667

ISTUDY

.693

READYS

ภาพ 1 แบบจำ�ลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (path diagram)
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ตาราง 3
อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมตัวแปรอิสระที่มีต่อการศึกษาอิสระ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
อิทธิพลของตัวแปร
ทางตรง
ทางอ้อม
ผลรวม
คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน (GENERALS)
.687
1.059
1.746
สภาพแวดล้อมในการศึกษา (ENVIRS)
.647
.871
1.518
ความพร้อมในการศึกษา (READYS)
.693
.416
1.109
ความรู้ที่ปรึกษา (KNOWAD)
.624
.624
หมายเหตุ: อิทธิพลทางอ้อมของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนได้จาก (.544 x .601 x .624) + (.736 x .693) +
(.553 x .624) = 1.059 และผลรวมได้จาก .687 + 1.059 = 1.746 อิทธิพลทางอ้อมของสภาพแวดล้อมในการ
ศึกษาได้จาก (.601 x .624) + (.716 x .693) = .871 และผลรวมได้จาก .647 + .871 = 1.518 และอิทธิพล
ทางอ้อมของความพร้อมในการศึกษาได้จาก .667 x .624 = .416 และผลรวมได้จาก .693 + .416 = 1.109
อภิปรายผลการวิจัย
จากตาราง 3 ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของคุณลักษณะพืน้ ฐานผูเ้ รียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อม
ในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระพบว่า ความพร้อมในการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ศึกษาอิสระมากที่สุด (.693) รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา และ
ความรู้ที่ปรึกษาเป็นลำ�ดับท้าย (.624) แต่ทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อ
การศึกษาอิสระมากทีส่ ดุ (1.059/1.746) รองลงมาไล่เรียงลำ�ดับ คือ สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อม
ในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาเป็นลำ�ดับท้าย (-/.624)
เรื่องความพร้อมในการศึกษาที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระสูงที่สุดเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
วิธีศึกษา การเตรียมตัวก่อนศึกษา และการมุ่งมั่นในการศึกษา อธิบายได้ว่าการเตรียมตัวในการ ศึกษาอิสระ
เบื้องต้นผู้เรียนจำ�ต้องเข้าใจวิธีการศึกษาอย่างถูกต้องเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจว่าการศึกษาอิสระต้องเริ่มจากการ
กำ�หนดประเด็นปัญหา เพื่อดำ�เนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลผ่านการแสดงออกของผู้ศึกษา
ด้วยความมุง่ มัน่ ต่อการศึกษา ทำ�การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เพื่อนำ�ไปสู่การสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการของความพร้อมในการ
ศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกันภายใต้การ ศึกษาค้นคว้าอิสระ ตัวอย่างเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความพร้อมในการศึกษา
มีมากมาย เช่น การจัดเตรียมตนเองเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในตนเองรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียน ได้แก่ มุมเรียน
อุปกรณ์การเรียน รวมถึงแสงสว่าง อุณหภูมิ การจัดเตรียมเวลาเพื่อการเรียน ได้แก่ เวลาที่เหมาะสม การทำ�
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กิจกรรมการเรียนที่ตรงเวลา หรือการจัดเตรียมทุนทรัพย์เพื่อการเรียน เป็นต้น การเตรียมความพร้อมควบคู่
กับการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำ�คัญเนื่องจากเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนสนใจ ใส่ใจต่อ
บทเรียนนั้น ความใส่ใจเป็นจุดเริ่มแรกที่จะทำ�ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ยากและ
ท้าทายจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจจึงจะกระทำ�อย่างตั้งใจในการสร้างความรู้จากการศึกษาอิสระ
ด้วยตนเอง (Mckendry & Boyd, 2012, pp. 209-220)
ประเด็นเรื่องเพศที่เป็นตัวแปรองค์ประกอบของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนที่มีอิทธิพลทั้งทางอ้อม
และผลรวมต่อการศึกษาอิสระ ข้อค้นพบจากงานวิจัยระบุว่าเพศส่งผลต่อผลการเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ โดย
เปรียบเทียบโอกาสสำ�เร็จการศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่า เพศหญิงมีโอกาสสำ�เร็จการศึกษา
ตามกำ�หนดเวลามากกว่านักศึกษาเพศชายที่มีโอกาสสำ�เร็จการศึกษาหลังกำ�หนดเวลาและออกกลางคัน
สูงกว่าเพศหญิง (Croson & Gneezy, 2009, pp. 1-27) อย่างไรก็ดีประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะบุคคล
เช่น อายุ การศึกษา หรือประสบการณ์ ต่างมีอิทธิพลต่อการเรียนมากกว่าเรื่องความแตกต่างทางเพศ เช่น
ความแตกต่างด้านอายุหรือวัยมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะก่อ ให้เกิดความแตกต่างเรื่องความรับผิดชอบ ความสนใจ
ความรอบรู้ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ความคิด ความมีเหตุผล และวุฒภิ าวะด้านอืน่ รวมถึงความสามารถ
ทางสติปญ
ั ญาได้ หรือการศึกษาสำ�หรับผูท้ สี่ �ำ เร็จสูงกว่าจะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ดกี ว่า เช่นเดียวกับประสบการณ์
กล่าวคือ ผู้ที่มีวัยวุฒิมักปฏิบัติตนต่อสิ่งใดได้ดีกว่าผู้อ่อนประสบการณ์ซึ่งรวมถึงเรื่องของการศึกษาอิสระ
ส่วนการทีภ่ มู ลิ �ำ เนาของผูเ้ รียนมีอทิ ธิพลทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระ ประเด็นนีอ้ าจเป็นได้
ว่าผูเ้ รียนทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนากรุงเทพมหานครซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศได้รบั โอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่าผู้
เรียนทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาต่างจังหวัด แต่ทงั้ นีท้ กี่ ล่าวมิอาจเป็นข้อสรุปได้เนือ่ งด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยการสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่วา่ ผูเ้ รียนมีภมู ลิ �ำ เนาใดย่อมสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค และประเด็นของ
ผลการเรียนที่ผ่านมาที่มีอิทธิพลทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระ เมื่อนำ�เรื่องพฤติกรรมของผู้เรียนเข้า
ร่วมพิจารณาสามารถชีไ้ ด้ชดั ว่าความสนใจ ความตัง้ ใจ ความมุง่ มัน่ ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น ความใฝ่
เรียนรู้ ความต้องการประสบผลสำ�เร็จ ความเพียร พฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้ต่างส่งผลให้การศึกษาอิสระ
มีโอกาสประสบผลสำ�เร็จมาก กว่าผู้บกพร่องทางพฤติกรรมดังกล่าว ผู้เรียนได้รับผลการเรียนที่ดีหรือกรณีที่
ผู้เรียนมักแสดงความคิด เห็นและมีข้อเสนอแนะประเด็นที่ได้ศึกษาก็จะส่งเสริมให้การศึกษามีประสิทธิภาพ
ประสบผลสำ�เร็จได้เช่นกัน (Hattie & Timperley, 2007, pp. 81-112) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาอิสระ
ที่ต้องใช้พฤติกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเรียนมากกว่าการศึกษาในชั้นเรียนทั่วไป
อย่างไรก็ดเี รือ่ งสภาพแวดล้อมในการศึกษาและความรูท้ ปี่ รึกษาเป็นเรือ่ งทีม่ อิ าจมองข้ามได้เนือ่ งด้วย
ทั้งสองเรื่องต่างมีอิทธิพลต่อการศึกษาอิสระ เพียงแต่ต่างมีอิทธิพลไม่เทียบเท่าเรื่องของคุณ ลักษณะพื้นฐาน
ผู้เรียนและความพร้อมในการศึกษา การที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการ ศึกษาอิสระเนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมมักเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในชั้นเรียน สภาพแวดล้อมคือ สภาพสภาวะหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
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รอบตัวทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติหรือเป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ อาจเป็นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยความหมายสภาพแวดล้อมในโรงเรียนคือ องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้แก่ มีบรรยากาศดี มีความเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริม
สร้างการเรียนรูห้ ลากหลาย (Ernst & Erickson, 2018, pp. 34-45) เช่นนีส้ ภาพแวดล้อมการเรียนวิชาสัมมนา
การบริหารงานตำ�รวจแบบศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำ�รวจด้านสถานทีใ่ ช้ในการเรียน เวลาในการเรียน
และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนจึงเป็นองค์ประกอบที่ผู้สอนต้องตระหนักถึงความสำ�คัญเนื่องจากมีอิทธิพลต่อ
การศึกษาอิสระ ยกตัวอย่างเรื่องสถานที่ใช้ในการเรียนที่นักการศึกษาได้ระบุถึงความสำ�คัญของสถาน ที่ใช้ใน
การเรียนที่ทำ�หน้าที่ดังสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน สถานที่ใช้เรียนต้องมีโปร่งโล่ง อากาศ
ถ่ายเท มีหน้าต่างเพือ่ ให้ผเู้ รียนอยูภ่ ายในห้องไม่รสู้ กึ ถึงความอึดอัด การจัดสถานทีใ่ ช้ในการเรียนต้องคำ�นึงถึง
ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน คำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ คำ�นึงถึงบรรยากาศที่ต้องการให้
เกิดขึน้ ในบางครัง้ การจัดสถานทีใ่ ช้ในการเรียนอาจคำ�นึงถึงความสะดวกและความยืดหยุน่ ของการใช้งานเป็น
สำ�คัญ ซึ่งการจัดและตกแต่งสถานที่ใช้เรียนควรยึดหลัก 2 ประการ (1) การเร้าความสนใจในการเรียน และ
(2) ความมีระเบียบ (Schindel & Tolbert, 2017, pp. 26-34)
ส่วนเรื่องของความรู้ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุดจะเป็นผู้ที่
รวบรวมและทราบข้อมูลของนักเรียน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของนักเรียนแต่ละคนที่ต้องส่งเสริมพร้อม
ทั้งรู้จุดด้อยที่ต้องแก้ไข นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจจะต้องปรับตัวมากกว่านักศึกษา
ในระบบมหาวิทยาลัยปกติ ทั้งในด้านการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตประจำ�วัน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทให้
คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือนักเรียนทัง้ ในด้านวิชาการและการดำ�เนินชีวติ บทบาทด้านวิชาการ ได้แก่ การลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา การดำ�เนินแบบคำ�ร้อง ติดตามความ ก้าวหน้าทางด้านการเรียน ติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางด้านวิชาการของนักเรียน แนะนำ�หรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนตกต่ำ� แนะนำ�และช่วยเหลือเพื่อการแก้ไข
อุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ หรือการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เป็นต้น ส่วนบทบาทอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านการดำ�เนินชีวิต ได้แก่ การดูแลด้านจิตใจและปัญหาอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะนำ�เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ และตักเตือนเมื่อทำ�ผิด
กฎระเบียบวินัย ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งปัญหา
การปรับตัวในสังคม เป็นต้น จะเห็นได้ชดั ว่าบทบาทของอาจารย์ทปี่ รึกษามีอยูม่ ากมาย เช่นนีค้ วามรูท้ ปี่ รึกษา
จึงเป็นประเด็นสำ�คัญประการหนึ่งที่มิอาจมองข้ามซึ่งประเด็นความรู้ที่ปรึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับคุณวุฒิ
ที่ประกอบด้วยตำ�แหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

40

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบทีไ่ ด้น�ำ ไปสูข่ อ้ เสนอแนะตามประเด็นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการศึกษาอิสระดังนี้ (1) ความพร้อมใน
การศึกษา การที่นักเรียนนายร้อยตำ�รวจสามารถศึกษาอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจำ�ต้องมี
การวาง แผนการศึกษาควบคู่กับความมุ่งมั่นในการศึกษาของตนเอง และ (2) คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนด้าน
ผลการเรียนทีผ่ า่ นมาเป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทีด่ ปี ระการหนึง่ ของการศึกษาอิสระ หากศึกษาแบบปกติได้ไม่ดกี เ็ ป็นการ
ยากที่จะศึกษาแบบอิสระได้ดี เนื่องจากการศึกษาอิสระจำ�ต้องช่วยเหลือตัวเอง ควบคุมตนเอง บังคับตนเอง
มากกว่าศึกษาแบบปกติ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษา (1) ตัวแปรอิสระอืน่ ทีไ่ ม่ปรากฏในงานว่าจะมีอทิ ธิพล
ต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำ�รวจหรือไม่และหากมีจะอยู่ในระดับใด (2) การศึกษาอิสระใน
รายวิชาอื่นในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำ�รวจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (3)
ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการศึกษา เพื่อจะได้รายละเอียดของประเด็นนี้ในเชิงลึก
และกว้าง
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