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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของคณุลักษณะพืน้ฐานผู้เรยีน สภาพแวดล้อม

ในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียน 

นายร้อยต�ารวจ 86 ราย วเิคราะห์ข้อมลูใช้สถิตพิรรณนาและเทคนคิการวเิคราะห์เส้นทาง เชงิคณุภาพ

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีโครง สร้าง และบันทึกความจ�ากับนักเรียน 

นายร้อยต�ารวจ 16 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อม 

ในการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระมากท่ีสุด ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพล

ทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การศึกษาอิสระ, อิทธิพล, นักเรียนนายร้อยต�ารวจ

Abstract

 The objective of this research was to study the influence of general learner, 
study environmental, study readiness, knowledge adviser involves 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 
cadets. The results indicated that the study readiness had the most direct influence 
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to independent study and the general learner had the most indirect and total influ-

ence to independent study.

Keywords: Independent study, Influence, Police cadet

ที่มาและความส�าคัญ

 การศึกษาอิสระหรือการค้นคว้าอิสระ (Independent study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง 

ที่ผู ้ เรียนศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างอิสระในหัวข้อท่ีตกลงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 

ตามหลักสูตรปกติของสถานศึกษา หัวข้อท่ีศึกษาข้ึนอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ 

ภายใต้กรอบทีส่ถานศกึษาก�าหนด ซึง่มกัก�าหนดสาขาวชิาทีใ่ห้ศกึษา ระยะเวลา ความยากง่าย ปรมิาณ

เนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการประเมินผลไว้ โดยปกติก่อนเริ่มท�าการศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

หรืออาจารย์ประจ�าวิชาศึกษาอิสระรับรองหัวข้อ การรับรองดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามบริบท 

เช่น รับรองว่าตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะให้ค�าปรึกษาในหัวข้อ รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถ

เพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง รับรองว่าหัวข้อนั้นมีความส�าคัญเหมาะสมกับวิชา 

การศึกษาอิสระในระดับที่ผู ้เรียนก�าลังศึกษาการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระเป็นการ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพ่ิมทักษะทางการแสวงหาความรู ้อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ 

ในการแสวงหาความรู ้ข้อเท็จจริง ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สังคมนักวิชาการยอมรับ  

(Litzler, 2014) การศึกษาอิสระช่วยส่งเสริมเติมเต็มในประเด็นที่สนใจตอบสนองความต้องการ  

ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนขณะที่การได้มาซึ่งความรู้ในปัจจุบันเป็นการแสวงหาความรู้โดยวิธี

อนุมานและอุปมาน (Deductive & Inductive) กล่าวคือ ใช้วิธีอนุมานเพื่อคาด คะเนค�าตอบหรือ 

การตั้งสมมติฐาน จากนั้นน�าวิธีอุปมานใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าเป็นไปตาม 

ที่คาดคะเนหรือไม่แล้วจึงสรุปผลที่ได้ สามารถจ�าแนกได้ 5 ขั้น 1. ขั้นการก�าหนดปัญหา (Problem)  

2. ขัน้การตัง้สมมตฐิาน (Hypothesis) 3. ขัน้การรวมรวมข้อมลู (Data collection) 4. ขัน้การวเิคราะห์ 

ข้อมลู (Analysis) และ 5. ขัน้การสรปุผล (Conclusion) (Red’ko, Yuzhakova, & Yanushevskaya,  

2015)  

 ที่ผ่านมาการศึกษาอิสระตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต�ารวจ

หลักสูตร พ.ศ. 2556 มีไม่มากเน่ืองจากผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้การบรรยายประกอบโปรแกรมน�า

เสนอประกอบการบรรยาย ซึง่รวมถงึวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจทีจ่ะใช้ควบคูก่บัการแบ่งกลุม่

สนทนาหรอืประชมุระดมสมอง แต่ปัจจบุนัหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการต�ารวจ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 ทีใ่ช้เวลาศกึษาจากเดมิ 4 ปี เป็น 5 ปี ได้เน้นการศกึษาอสิระ และศกึษา 

ด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามยุทธศาสตร์การศึกษาของส�านักงาน 
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ต�ารวจแห่งชาต ิ(กองบญัชาการศกึษา, 2561) โดยวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจเป็นหนึง่ในวชิาเลอืก 

ของกลุ่มวิชาการบริหารท่ีนักเรียนนายร้อยต�ารวจช้ันปี 4 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต�ารวจหลักสูตรปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชาน้ี 

เกีย่วข้องกบัสมัมนาทบทวนปัญหาการบรหิารและการปฏบิติังานต�ารวจด้านต่าง ๆ  อาท ิองค์การและ 

การจดัการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณและพสัด ุพฤตกิรรมองค์การ เทคนคิการบรหิาร 

การวางแผน และการพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นด้านความรู้และทักษะทางปัญญาตาม มคอ.3 ในหัวข้อ 

ที่เกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตร (Curriculum mapping) (โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ, 2561)

 การจดัการเรียนการสอนวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจภายใต้หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

อาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากแต่เดิมไม่เคยใช้การศึกษาอิสระเป็นเครื่องมือการสอน 

จึงอาจเกิดปัญหาด้านการปรับตัว รวมถึงผู้เรียนท่ีแต่เดิมรับความรู้โดยนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน 

ต้องปรบัเปลีย่นช่องทางหาความรูซ้ึง่เกีย่วข้องหรอืขึน้อยูก่บัปัจจยัหลากหลายด้านอาทเิช่น คุณลักษณะ 

พื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษา เป็นต้น ผู้วิจัย

ในฐานะหนึ่งในผู้สอนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจประสงค์ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการศกึษาอสิระเพือ่ใช้เป็นข้อมลูพฒันา จงึคดัเลอืกปัจจยัทีน่กัการศกึษาใช้ในงานเป็นตวัแปรอสิระ

ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับบริบทเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อม 

ในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

นิยามศัพท์เฉพาะ

 นักเรียนนายร้อยต�ารวจ หมายถึง ผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 

การบริหารงานต�ารวจในปีการศึกษา 2/2561

 คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน หมายถึง เพศ ภูมิล�าเนา และผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน

นายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

 สภาพแวดล้อมในการศึกษา หมายถึง สถานท่ี เวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาอิสระ 

ของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

 ความพร้อมในการศกึษา หมายถงึ การเข้าใจวธิศีกึษา การเตรยีมตวัก่อนศกึษา และความมุง่มัน่ 

เพื่อศึกษาของนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

 ความรู้ที่ปรึกษา หมายถึง ระดับความรู้ ความรู้ที่ถ่ายทอด และความรู้ที่ได้รับของอาจารย ์

ผู้สอนตามมุม มองของนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ
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 การศึกษาอิสระ หมายถึง รูปแบบในการศึกษาวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจที่ตกลงกัน

ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ภายใต้กรอบที่สถานศึกษาก�าหนด

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

 จากภาพที ่1 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทีใ่ช้ศกึษาพบว่ามตีวัแปรทัง้สิน้ 5 ตวัแปร ประกอบด้วย 

ตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การศึกษาอิสระ และตัวแปรอิสระอีก 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา โดยภาพที่ 1 เป็นรูปแบบ 

ความสมัพนัธ์เชงิเส้น (Linear relationship) มทีศิทางของความสมัพนัธ์เป็นเส้นตรงเชงิบวก (Positive  

relationship) ได้แก่ ตวัแปรคณุ ลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนทีส่่งผลต่อความพร้อมในการศกึษา หรอืตวัแปร 

ความรูท้ีป่รึกษาทีส่่งผลต่อการศกึษาอสิระเป็นต้น (Gogtay & Thatte, 2017) โดยความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

ในภาพสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้ 4 ข้อดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 การศกึษาอสิระ (ISTUDY) ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อม

ในการศึกษาความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา

 ISTUDY = ƒ ( β
1
 GENERALS + β

2
 ENVIRS + β

3
 READYS + β

4
 KNOWAD)………….….….(1)

 สมมตฐิานที ่2 ความรูท้ีป่รกึษา (KNOWAD) ขึน้อยูกั่บคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อม 

ในการศึกษา และความพร้อมในการศึกษา

 KNOWAD = ƒ (β
5
 GENERALS + β

6
 ENVIRS + β

7
 READYS)………………..……......……..…(2)

 สมมติฐานที่ 3 ความพร้อมในการศึกษา (READYS) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน และ

สภาพแวดล้อมในการศึกษา

 READYS = ƒ (β
8
 GENERALS + β

9
 ENVIRS)……………………………...…………………..….…...(3)

 สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมในการศึกษา (ENVIRS) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน

 ENVIRS = ƒ (β
10
 GENERALS)……………………………...............…………………………………….(4)
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ภาพที ่1 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการศกึษาอสิระวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจของนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ 

วิธีการศึกษา

 การวจิยันีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

ควบคู่กันเพื่อให้ข้อค้นพบเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลส่งเสริมกัน

กลุ่มตัวอย่าง 

 เชิงปริมาณใช้หน่วยวิเคราะห์ (Units of analysis) ที่มีคุณสมบัติของหน่วยระดับบุคคล 

ได้แก่ นักเรียนนายร้อยต�ารวจช้ันปีท่ี 4 ท่ีเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ 

ในปีการศกึษา 2/2561 จ�านวน 86 ราย ส่วนกลุม่ตวัอย่างเชงิคณุภาพไม่ก�าหนดจ�านวนตวัอย่างทีแ่น่ชดั 

มลีกัษณะยดืหยุน่ปรบัตามความเหมาะสม เกบ็จนกว่าข้อมลูเกดิความอิม่ตวัเชงิทฤษฎ ี(Theoretical 

saturation) (Creswell, 2014)

สถานที่

เข้าใจวิธีศึกษา การเตรียมตัวก่อนศึกษา ความมุ่งมั่นเพื่อศึกษา ส�าเร็จ ไม่ส�าเร็จ

เพศ

ภูมิล�าเนา

ผลการ

เรียนที่

ผ่านมา

เวลา วัสดุอุปกรณ์ ระดับความรู้ ความรู้ที่ถ่ายทอด ความรู้ที่ได้รับ

สภาพแวดล้อม

ในการศึกษา
ความรู้ที่ปรึกษา

คุณลักษณะ

พื้นฐานของผู้เรียน
การศึกษาอิสระ

ความพร้อม

ในการศึกษา
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 เชงิปรมิาณใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) (Palinkas, Horwitz, 

Green, Wisdom, Duan, & Hoagwood, 2015) ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Nonprobability  

sampling) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยกล่าวคือ ลักษณะ 

กลุม่ทีเ่ลือกมคีวามสอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั โดยคดัเลอืกนกัเรียนนายร้อยต�ารวจ

ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจในปีการศึกษา 2/2561 และ 

เชงิคณุภาพใช้การสุม่ตวัอย่างเชงิทฤษฎ ี(Theoretical sampling) เพือ่ความเป็นตวัแทน (Creswell, 

2014) คัดเลือกนักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นจ�านวน 16 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรม การให้ค�านิยามปฏิบัติการ และ

ยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการเชิงทฤษฎีว่าแบบสอบถามได้วัดในส่ิงที่ต้องการจากที่พิจารณา

เรื่องความถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2558) 1. ความถูกต้องเนื้อหา (Content  validity)  

2. ความถูกต้องของตัวสร้าง (Construct validity) 3. ความถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน (Criterion - 

related validity) 4. ความถกู ต้องผวิหน้า (Face validity) 5. ความถกูต้องในการแปลง (Translation 

validity) 6. ความถกูต้องบริบท (Nomological validity) และ 7. ความถกูต้องพ้องกนั (Concurrent 

validity) (Peeters, Beltyukova, & Martin, 2013)  และเครือ่งมอืทีใ่ช้เชงิคณุภาพใช้ทฤษฎตีดิพืน้ที่ 

(Grounded theory) ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth interview) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง 

(Structured observation) การบนัทกึความจ�า (Memos) ยดึตามสภาพความจรงิเป็นหลกัตามแรงขบั 

ของข้อมูล (Data-driven approach)

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เชิงปริมาณเลือกใช้การเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างค�าถามเป็นข้อความ

เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนให้ผู้ตอบเกิดข้อสงสัย ไม่มีค�าถามช้ีน�าครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษา  

(Benedict, De Jong, & Baumgartner, 2010) ผ่านการวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability  

reliability) ศกึษาน�าร่อง (Pilot study) และวธิกีารทดสอบซ�า้ (Test - retest method) (Resch, Driscoll,  

McCaffrey, Brown, Ferrara, & Macciocchi, 2013) ก่อนน�าไปใช้จริงในงาน ส่วนวิธีเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารอ้างอิงเพื่อหาช่องว่างของความรู้ (Gap of knowledge)  

ร่วมกบัเครือ่งมอืการวจิยัข้างต้น ใช้หลากหลายวธิแีบบทีเ่รยีกว่าพหวุธิ ี(Triangulation) เพือ่ใช้การยนืยนั 

ข้อค้นพบว่ามีความถูกต้องโดยค�านึงถึงความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นส�าคัญ (สุชาติ  

ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) รายละเอียดการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบด้วยค�าถามหลัก 
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ค�าถามซักไซ้ไล่เรียง และค�าถามติดตาม ปฏิบัติโดยปล่อยตามสภาวะไม่ก�าหนดล่วงหน้ามากนัก 

ใช้ค�าถามปลายเปิด (Open ended questions) รวม 5 ข้อ พร้อมกับเตรียมจัดท�าแบบจดบันทึก 

การสัมภาษณ์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดแต่ละประเด็นไว้ครบถ้วน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 เชิงปริมาณเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปร

อิสระใดมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมต่อการศึกษาอิสระวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

ของนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ และเชงิคณุภาพใช้แนวทางการวเิคราะห์เชงิอปุนยั (Inductive analysis) 

เริ่มจากเตรียมแฟมข้อมูล ศึกษารายละเอียดเอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคย และแยกประเด็น 

เนือ้เรือ่งเพือ่ได้แบบแผนของความสมัพนัธ์ทีผ่่านกระบวนการท�าซ�า้ การหมนุวน และการเปรยีบเทยีบ

ในกรณมีเีชงิลบ เมือ่ข้อมลูจดัเป็นกลุม่เรยีบร้อยน�าข้อมลูเข้าโปรแกรม ATLAS.ti (กรรณกิาร์ สขุเกษม 

และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2558) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เชงิปรมิาณใช้สถติ ิ2 ประเภท คอื 1. สถติติวัแปรตวัเดยีว ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และ 2. สถิติหลายตัวแปรในการหาน�้าหนักรายการ

ข้อความที่ใช้สร้างมาตรวัด ทดสอบความถูกต้องของมาตรวัด ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

และเทคนคิการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ เชงิคณุภาพใช้สถติพิรรณนา การกระจายอตัราส่วนร้อย 

ของความถี่แต่ละกลุ่ม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555)

 ทัง้นีก้ารด�าเนนิการวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัมนษุย์ในทกุขัน้ตอนได้ยดึหลกัจรยิธรรมสากลในการท�า

วิจัย (Belmont report) ประกอบด้วยหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย 

และหลักความยุติธรรม (Friesen, Kearns, & Redman, 2017) อย่างเคร่งครัด

ผลการศึกษา

 สภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษาพบว่า ภาพรวมของนักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4  

ที่ผ่านการเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.3) มีภูมิล�าเนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.2) ผลการเรียนที่ผ่านมาได้เกรดระหว่าง 2.50 - 2.99 (ร้อยละ  

36.0) นักเรียนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามีความส�าเร็จในการเรียนแบบศึกษาอิสระ (ร้อยละ  

77.9) โดยส่วนใหญ่คิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการศึกษาด้านสถานที่ และอุปกรณ์อยู่ในระดับดี 

(คะแนน 3.78/3.64 จากคะแนนเต็ม 5.00) ส่วนเวลาคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

(คะแนน 3.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) เรื่องความรู้ที่ปรึกษาพบว่า นักเรียนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่
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ทราบว่าอาจารย์ทีป่รกึษาส่วนใหญ่ของนกัเรยีนเป็นอาจารย์ในระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์ และคดิเหน็ว่า 

ความรู ้ที่ได้รับถ่ายทอดจากที่ปรึกษาและความรู ้ที่ได้รับอยู ่ในระดับดี (คะแนน 7.56/7.23 

จากคะแนนเตม็ 10.00) ทัง้นีน้กัเรยีนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่มคีวามเข้าวธิกีารศกึษาแบบศกึษาอสิระ

เป็นอย่างด ี(คะแนน 7.17 จากคะแนนเตม็ 10.00) ซึง่ส่วนใหญ่ได้การเตรยีมตวัก่อนศึกษาและมคีวาม

มุ่งมั่นเพื่อศึกษาในระดับปานกลาง (คะแนน 6.76/6.89 จากคะแนนเต็ม 10.00)

ตารางที่1 สภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษา (n = 86)

รายการที่ใช้วัด
ค่า

สูงสุด

ค่า

เฉลี่ย

ค่า

เบี่ยง

เบนฯ

ค่า

ความ

เบ้

ค่า

ความ

โด่ง

Alpha if 

item 

deleted

สถานที่ 5 3.78 1.67 .54 .73 .806

เวลา 5 3.07 1.44 .37 .29 .787

วัสดุอุปกรณ์ 5 3.64 1.71 .63 .57 .764

ระดับความรู้ 4 2.37 .91 .29 .17 .718

ความรู้ที่ถ่ายทอด 10 7.56 3.37 .78 1.14 .779

ความรู้ที่ได้รับ 10 7.23 3.13 -.27 1.16 .764

เข้าใจวิธีศึกษา 10 7.17 3.29 1.08 .89 .737

การเตรียมตัวก่อนศึกษา 10 6.76 2.28 .87 .64 .811

ความมุ่งมั่นเพื่อศึกษา 10 6.89 2.21 .44 .71 .846

รายการที่ใช้วัด จ�านวน (คน) อัตราส่วนร้อย

เพศ    ชาย 63 73.3

    หญิง 23 26.7

ภูมิล�าเนา   เหนือ

    ใต้

    ตะวันออก

    ตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตะวันตก

    กรุงเทพมหานคร

17

11

15

26

7

9

19.8

12.8

17.5

31.2

8.2

10.5
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รายการที่ใช้วัด จ�านวน (คน) อัตราส่วนร้อย

ผลการเรียนที่ผ่านมา 2.00 - 2.49

    2.50 - 2.99

    3.00 - 3.49

    3.50 ขึ้นไป

9

31

28

18

10.5

36.0

32.6

20.9

การศึกษาอิสระ  ไม่ส�าเร็จ

    ส�าเร็จ

19

67

22.1

77.9

หมายเหตุ: ค่าต�่าสุด = 1

 การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อม 

ในการศึกษาความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ ก่อนน�าข้อมูลเข้าสู่

การวเิคราะห์ทางสถติต้ิองตรวจข้อมลูก่อนว่าละเมดิข้อสมมติทีก่�ากบัเทคนคิวธิหีรอืไม่ โดยตรวจสอบ

ข้อสมมต ิ(Assumptions) อย่างน้อย 4 ข้อ ได้แก่ ความเหมอืนกนัของการผนัแปร (Homoscedasticity) 

ความเป็นเส้นตรง (Linearity) การกระจายปกตติวัแปรเดยีว (Univariate normality) และตวัแปรอสิระ 

ไม่สมัพันธ์สงู (Multicollinearity) (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2556) (ตารางที ่2) และใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู  

SPSS แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (คุณ ลักษณะพื้นฐานผู้เรียน) ที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ให้เป็นตัวแปรหุ่น 

(Dummy variable) ส�าหรับใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอย

 จากตารางที ่2 พบว่าไม่มตีวัแปรอสิระคูใ่ดทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัสูงเกนิกว่า .75 ทีก่่อเกดิปัญหา 

ละเมดิข้อสมมตทิีก่�ากบัเทคนคิวธิ ีเป็นสิง่บ่งชีเ้บือ้งต้นว่าสามารถน�าตวัแปรเหล่านีว้เิคราะห์ขัน้ต่อไปได้  

ตวัแปรทัง้หมดมกีารกระจายปกต ิพจิารณาจากค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง  

และค่าทีไ่ด้จาก K-S test เมือ่ทดสอบ Linearly ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงพบว่า ตวัแปรอสิระทกุตวั 

มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการ ศึกษาอิสระ (F test = 1.576 มีนัยส�าคัญทางสถิติ) และค่า KMO 

(Kaiser - Meyer Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อยู่เกณฑ์ปกติกล่าวคือ ค่า KMO 

มากกว่า 0 และเข้าใกล้ไปทาง 1 (Ryu, 2013) (ค่า KMO ที่ได้ = .743) จึงสรุปว่าภาพรวมตัวแปร

ทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่การละเมิดข้อสมมติ



บทความที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562      69

ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรที่ใช้ศึกษา

ตัวแปร ISTUDY GENERALS ENVIRS READYS KNOWAD

ISTUDY  1.00 .47 .51 .38 .29

GENERALS 1.00 .39 .41 .46

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 = .743,  Sig. F = .000, F test = 1.576

 การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4  

ที่มีต่อการ ศึกษาอิสระเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปรากฎสมการโครงสร้าง 5 - 8 ภาพที่ 2 และ

ตารางที่ 3 ดังนี้

ISTUDY = ƒ (.687 GENERALS + .647 ENVIRS + .693 READYS + .624 KNOWAD)…………..……...(5)

 R = .631              R2 = .467                F = 14.354             Sig.F = .000

KNOWAD = ƒ (.553 GENERALS + .601 ENVIRS + .667 READYS)……………..………………..…………(6)

 R = .728              R2 = .523                F = 14.649             Sig.F = .001

READYS = ƒ (.736 GENERALS + .716 ENVIRS)…………….…...………….………………………………………(7)

 R = .674              R2 = .466                F = 13.893             Sig.F = .000

ENVIRS = ƒ (.544 GENERALS)…………………...……………..……………………………………………………….(8)

 R = .711              R2 = .497                F = 14.841             Sig.F = .000
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ภาพที่ 2 แบบจ�าลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (Path diagram)

ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมตัวแปรอิสระที่มีต่อการศึกษาอิสระ (n = 86)

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

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

หมายเหต:ุ อทิธพิลทางอ้อมของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนได้จาก (.544 x .601 x .624) + (.736 x .693)  

+ (.553 x .624)=  1.059  และผลรวมได้จาก  .687 + 1.059 = 1.746  อทิธพิลทางอ้อมของสภาพ แวดล้อม 

ในการศึกษาได้จาก (.601 x .624) + (.716 x .693) = .871 และผลรวมได้จาก .647 + .871 = 1.518  

และอิทธิพลทางอ้อมของความพร้อมในการศึกษาได้จาก .667 x .624 = .416 และผลรวมได้จาก  

.693 + .416 = 1.109

อภิปรายผล

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลรวมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอทิธพิลของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อมในการศึกษาความพร้อม 

ในการศกึษาและความรูท้ีป่รกึษาทีม่ต่ีอการศกึษาอสิระ สามารถอภิปรายผลจากตารางที ่3 ได้ความว่า 

ความพร้อมในการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด (.693) รองลงมา ได้แก่ 

คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพ แวดล้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาเป็นล�าดับท้าย (.624) 

ENVIRS KNOWAD

ISTUDY

READYS

GENERALS

.601

.624

.693
.736

.544
.647

.553

.667.716

.687



บทความที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562      71

แต่ทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลท้ังทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด 

(1.059/1.746) รองลงมาไล่เรยีงล�าดบั คอื สภาพแวดล้อมในการศกึษา ความพร้อมในการศกึษา และ

ความรู้ที่ปรึกษาเป็นล�าดับท้าย 

 ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถสรุปสาระได้ความว่า ความพร้อมในการศึกษามีอิทธิพลทางตรง 

ต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อ 

การศึกษาอิสระมากที่สุดข้อค้นพบที่ได้เป็นดั่งสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ข้อ เน่ืองด้วยทุกสมมติฐาน 

ต่างมคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก หากจะต่างกนัแต่ค่าสมัพนัธ์เท่านัน้ จงึยอมรบัในสมมตฐิานดงักล่าว 

ดังเช่น การศึกษาอิสระขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความ

พร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา หรือความรู้ที่ปรึกษาข้ึนอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมในการศึกษา และความพร้อมในการศึกษา เป็นต้น

 เรื่องความพร้อมในการศึกษาท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระสูงที่สุดเกี่ยวข้องกับ 

การเข้าใจวิธีศึกษา การเตรียมตัวก่อนศึกษา และการมุ่งม่ันในการศึกษา อธิบายได้ว่าการเตรียมตัว 

ในการศึกษาอิสระเบื้องต้นผู้เรียนจ�าต้องเข้าใจวิธีการศึกษาอย่างถูกต้องเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจว่า 

การศึกษาอิสระต้องเริ่มจากการก�าหนดประเด็นปัญหาเพื่อด�าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู ้

จากแหล่งข้อมูลผ่านการแสดงออกของผู้ศึกษาด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษา ท�าการศึกษาโดยใช ้

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่การสรุปองค์ความรู้และ 

เผยแพร่ต่อสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการของความพร้อมในการศึกษาที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน

ภายใต้การศึกษาค้นคว้าอิสระตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการศึกษามีมากมาย เช่น  

การจัดเตรียมตนเองเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในตนเองรวมถึงการดูแล

สขุภาพของตนเองให้แขง็แรงปราศจากโรคภยั การจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมในการเรยีน ได้แก่ มมุเรยีน  

อุปกรณ์การเรียน รวมถึงแสงสว่าง อุณหภูมิ การจัดเตรียมเวลาเพื่อการเรียน ได้แก่ เวลาที่เหมาะสม  

การท�ากิจกรรมการเรียนที่ตรงเวลา หรือการจัดเตรียมทุนทรัพย์เพื่อการเรียน เป็นต้น การเตรียม 

ความพร้อมควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจของผู ้เรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญเนื่องจากเป็นการกระตุ ้น

ความสนใจให้ผู้เรียนสนใจ ใส่ใจต่อบทเรียนนั้น ความใส่ใจเป็นจุดเริ่มแรกที่จะท�าให้ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้ การเรียนรู ้ที่ยากและท้าทายจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู ้เรียนมีแรงจูงใจ 

จงึจะกระท�าอย่างตัง้ใจในการสร้างความรูจ้ากการศกึษาอสิระด้วยตนเอง (Mckendry &  Boyd, 2012) 

ประเดน็เรือ่งเพศทีเ่ป็นตวัแปรองค์ประกอบของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนทีม่อีทิธพิลทัง้ทางอ้อมและ 

ผลรวมต่อการศึกษาอิสระข้อค้นพบจากงานวิจัยระบุว่าเพศส่งผลต่อผลการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยเปรียบเทียบโอกาสส�าเร็จการศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่า เพศหญิงมีโอกาสส�าเร็จ 

การศกึษาตามก�าหนด เวลามากกว่านกัศกึษาเพศชายทีม่โีอกาสส�าเรจ็การศกึษาหลงัก�าหนดเวลาและ

ออกกลางคันสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง (Croson & Gneezy, 2009) อย่างไรก็ดีประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับ
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คุณลักษณะบุคคล เช่น อายุ การศึกษา หรือประสบการณ์ ต่างมีอิทธิพลต่อการเรียนมากกว่าเรื่อง 

ความแตกต่างทางเพศ เช่น ความแตกต่างด้านอายหุรอืวยัมส่ีวนเกีย่วข้องทีจ่ะก่อให้เกดิความแตกต่าง 

เรือ่งความรบัผดิชอบ ความสนใจ ความรอบรู ้ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความคิด ความมเีหตผุล

และวฒุภิาวะด้านอืน่รวมถงึความสามารถทางสตปัิญญาได้ หรอืการศึกษาส�าหรบัผู้ทีส่�าเรจ็การศึกษา 

ในระดับที่สูงกว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีกว่า เช่นเดียวกับประสบการณ์กล่าวคือ ผู้ที่มีวัยวุฒ ิ

มกัปฏบิตัตินต่อสิง่ใดได้ดกีว่าผูอ่้อนประสบการณ์ซึง่รวมถงึเรือ่งของการศกึษาอสิระ หรอือาจเปรยีบดงั 

ค�ากล่าวที่ว่า ประสบการณ์สอนให้รู้และเป็นครูของทุกคน ความฉลาดนั้นคือผลของการสะสม

ประสบการณ์

 ประเด็นของภูมิล�าเนาผู้เรียนที่มีอิทธิพลทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระ ประเด็นน้ี

อาจเป็นได้ว่าผู้เรียนที่มีภูมิล�าเนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศได้รับโอกาสเข้าถึง

แหล่งข้อมูลมากกว่าผู้ เรียนที่มีภูมิล�าเนาต่างจังหวัด แต่ทั้งน้ีที่กล่าวมิอาจเป็นข้อสรุปได้เน่ืองด้วย 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าผู้เรียนมีภูมิล�าเนาใดย่อม

สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค และประเด็นของผลการเรียนที่ผ่านมาที่มีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและ

ผลรวมต่อการศกึษาอสิระ เมือ่น�าพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเข้าร่วมพจิารณาสามารถชีไ้ด้ชดัว่าความสนใจ 

ความตัง้ใจ ความมุง่มัน่ ความเอาใจใส่ ความกระตอืรอืร้น ความใฝ่เรยีนรู ้ความต้องการประสบผลส�าเรจ็ 

ความเพยีร พฤตกิรรมทีแ่สดงออกเหล่านีต่้างส่งผลให้การศกึษาอสิระมโีอกาสประสบผลส�าเรจ็มากกว่า

ผูบ้กพร่องทางพฤตกิรรมดงักล่าว ผูเ้รยีนได้รบัผลการเรยีนทีดี่หรอืกรณทีีผู้่เรยีนมกัแสดงความคิดเหน็

และมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ได้ศึกษาก็จะส่งเสริมให้การศึกษามีประสิทธิภาพประสบผลส�าเร็จ 

ได้เช่นกัน (Hattie & Timperley, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอิสระที่ต้องใช้พฤติกรรม 

ดังกล่าวเพื่อสนับ สนุนการเรียนมากกว่าการศึกษาในชั้นเรียนทั่วไป

 อย่างไรก็ดีเรื่องสภาพแวดล้อมในการศึกษาและความรู้ที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่มิอาจมองข้าม 

ได้เน่ืองด้วยทั้งสองเรื่องต่างมีอิทธิพลต่อการศึกษาอิสระ เพียงแต่ต่างมีอิทธิพลไม่เทียบเท่า 

เรื่องของคุณลักษณะพ้ืนฐานผู้เรียนและความพร้อมในการศึกษา การที่ระบุว่าสภาพแวดล้อม 

มีอิทธิพลต่อการศึกษาอิสระเน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมมักเก่ียวข้องกับทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นสัมพันธ์

และเกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในช้ันเรียน 

สภาพแวดล้อมคอื สภาพสภาวะหรอืสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่อบตวัทีม่อียูต่ามธรรมชาตหิรอืเป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้  

อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยความหมายสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีนคอื องค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีนทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง  

ได้แก่ มีบรรยากาศดี มีความเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ 

หลากหลาย (Ernst, & Erickson, 2018) เช่นนีส้ภาพแวดล้อมการเรยีนวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจ 
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แบบศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจด้านสถานที่ใช้ในการเรียน เวลาในการเรียน และวัสดุ

อุปกรณ์ในการเรียนจึงเป็นองค์ประกอบท่ีผู้สอนต้องตระหนักถึงความส�าคัญเนื่องจากมีอิทธิพล 

ต่อการศึกษาอิสระ ยกตัวอย่างเรื่องสถานที่ใช้ในการเรียนที่นักการศึกษาได้ระบุถึงความส�าคัญ 

ของสถานทีใ่ช้ในการเรียนทีท่�าหน้าทีด่งัสิง่เร้าหรอืกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิความอยากเรยีน สถานทีใ่ช้เรยีน

ต้องมโีปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท มหีน้าต่างเพือ่ให้ผูเ้รยีนอยูภ่ายในห้องไม่รูสึ้กถงึความอดึอดั การจดัสถานที่ 

ใช้ในการเรยีนต้องค�านงึถงึลกัษณะการเรยีนการสอน และวธิกีารสอน ค�านงึถงึวตัถปุระสงค์ของการใช้  

ค�านึงถึงบรรยากาศที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในบางครั้งการจัดสถานที่ใช้ในการเรียนอาจค�านึงถึง 

ความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานเป็นส�าคัญ ซึ่งการจัดและตกแต่งสถานที่ใช้เรียน 

ควรยึดหลัก 2 ประการ 1. การเร้าความสนใจในการเรียน และ 2. ความมีระเบียบ (Schindel,  

& Tolbert, 2017)

 ส่วนเรื่องของความรู้ที่ปรึกษาเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุด 

จะเป็นผู้ที่รวบ รวมและทราบข้อมูลของนักเรียน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของนักเรียนแต่ละคน 

ที่ต้องส่งเสริม พร้อมทั้งรู ้จุดด้อยที่ต้องแก้ไข นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

จะต้องปรบัตวัมากกว่านกัศกึษาระบบมหาวทิยาลยัปกต ิทัง้ในด้านการเรียนรวมถงึการใช้ชวีติประจ�าวนั 

อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและการด�าเนินชีวิต 

บทบาทด้านวชิาการ ได้แก่ การลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการ ศกึษา การด�าเนนิแบบค�าร้อง ตดิตาม

ความก้าวหน้าทางด้านการเรยีน ตดิตามผลสมัฤทธิท์างด้านวชิาการของนกัเรยีน แนะน�าหรอืตกัเตอืน

เมื่อผลการเรียนตกต�่า แนะน�าและช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 

หรือการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเป็นต้นส่วนบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการด�าเนินชีวิต ได้แก่ 

การดูแลด้านจิตใจและปัญหาอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน�าเกี่ยวกับระเบียบ 

ข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ และตักเตือนเมื่อท�าผิดกฎระเบียบวินัย  

ให้การปรกึษาเกีย่ว กบัปัญหาส่วนตวั ปัญหาสขุภาพกาย ปัญหาสขุภาพจติ รวมทัง้ปัญหาการปรบัตวั 

ในสังคม เป็นต้น จะเห็นได้ชัดว่าบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษามีอยู่มากมาย เช่นนี้ความรู้ที่ปรึกษา 

จึงเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่มิอาจมองข้ามซึ่งประเด็นความรู้ที่ปรึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ระดับคุณวุฒิที่ประกอบด้วยต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อค้นพบที่ได้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัย 
ครั้งต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ความพร้อมในการศึกษา การที่นักเรียนนายร้อยต�ารวจสามารถศึกษาอิสระได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจ�าต้องมีการวางแผนการศึกษาควบคู่กับความมุ่งม่ันในการศึกษา 
ของตนเอง 
 2. คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนด้านผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นเครื่องช้ีวัดที่ดีประการหน่ึง 
ของการศึกษาอิสระ หากศึกษาแบบปกติได้ไม่ดีก็เป็นการยากที่จะศึกษาแบบอิสระได้ดีเนื่องเพราะ 
การศึกษาอิสระจ�าต้องช่วยเหลือตัวเอง ควบคุมตนเอง บังคับตนเองมากกว่าศึกษาแบบปกติ 
 3. สภาพแวดล้อมในการศึกษา สถานที่ใช้เพื่อการศึกษาอิสระควรเลือกให้เหมาะสมต่อ
กิจกรรมการศึกษาโดยอาจพิจารณาถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานเป็นส�าคัญ 
 4. ความรู้ที่ปรึกษา ควรคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมตรงตามบริบทของ 
การศึกษาอิสระในแต่ละหัวข้อ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. คัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีไม่ปรากฎในงานโดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาว่า
ตัวแปรอิสระที่คัดเลือกนั้นมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมต่อการศึกษาอิสระในวิชาสัมมนา
การบริหารงานต�ารวจของนักเรียนนายร้อยต�ารวจเช่นใด 
 2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของข้อมูลท่ีได้ในปัจจุบันกับผลของข้อมูลที่จะได้ในอนาคต
ว่าความมีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
และอย่างไร 
 3. ศกึษาโดยใช้แนวทางการวจิยัเชงิคณุภาพเป็นตวัขบัเคลือ่นข้อมลูเนือ่งเพราะเนือ้หาสาระ
ที่ได้จะเป็นไปในลักษณะที่กว้างหรือในเชิงลึก
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