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บทคัดย่อ
กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) คุณลักษณะทั่วไปของคุณลักษณะผู้สอน สถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอน สื่อ
กำรสอน เกรดและควำมพอใจที่ได้รับ และ (2) อิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และผลรวมของสถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอนและ
สื่อกำรสอนที่มีต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ
ใช้แบบสอบถำมเก็บข้อมูลจำกนักเรียนนำยร้อยตำรวจ 86 รำย วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำและเทคนิคกำรวิเครำะห์เส้น
ทำง เชิงคุณภำพเก็บข้อมูลจำกสัมภำษณ์เจำะลึก สนทำกลุ่ม สังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง และบันทึกควำมจำจำกนักเรียนนำย
ร้อยตำรวจจำนวน 18 รำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) นักเรียนนำยร้อยตำรวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่ำวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ
ใช้สถำนที่ห้องเรียนประจำเป็นที่เรียน ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอำจำรย์ประจำเพศชำย อำยุไม่เกิน 50 ปี ใช้เทคนิคกระบวนกำรสืบ
สวนสอบสวนในกำรสอนและใช้สื่อประเภทวิธีกำร ซึ่งนักเรียนนำยร้อยตำรวจพึงพอใจค่อนข้ำงมำกต่อกำรสอนของผู้สอน ผล
กำรเรียนปีกำรศึกษำ 2560 ส่วนใหญ่ได้เกรดบีบวก และ (2) เทคนิคกำรสอนมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรสอนสัมมนำกำรบริหำร
งำนตำรวจมำกสุด ขณะทีส่ ถำนที่ใช้สอนมีอิทธิพลทำงอ้อมและผลรวมต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำกที่สุด
คาสาคัญ : อิทธิพล กำรสอน วิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ

Abstract
The objective of this research were to study (1) General features of Instructor features, place,
technic, mass, grade and satisfaction and (2) The direct indirect and total influence of place, technic, mass
involvement on teach seminar in police administration. 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, indepth interview, group discussion, unstructured observation and field notes with 18 police cadet. The results
indicated that (1) Most of police cadet commented that the studied were user classroom for teach, teachers
used investigative process techniques to teach and used techinques such as group discussion brainstorming.
Most of teachers had male, average 50 years old. Police cadet had quite satisfied with the teaching, last
year Most of police cadet got b+ graded and (2) The techniques had the most direct influence to teach
seminar in police administration but the place of teach had the most indirect and total influence to teach
seminar in police administration.
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บทนา
วิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจเป็นหนึ่งในวิชำเลือกของกลุ่มวิชำกำรบริหำรตำมหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณ
ฑิตสำขำวิชำกำรตำรวจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ของโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ หลักสูตรนี้มีวิชำเลือกที่เกี่ยวข้องกับสัมมนำ
ทั้งสิ้น 5 วิชำ ประกอบด้วย สัมมนำในวิชำกฎหมำยอำญำ สัมมนำในวิชำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ กำรสัมมนำกำรสืบ
สวน สัมมนำกำรสอบสวน และสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ กำรเรียนในรูปแบบสัมมนำเป็นกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่จัด
เป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนควำมรู้หรือควำม คิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ได้ศึกษำหำควำมรู้มำแล้วเป็น
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อย่ำงดีโดยมีอำจำรย์คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ มุ่งหวังเพื่อ (1) เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ (2) ค้น
หำวิธีแก้ปัญหำและแนวทำงปฏิบัติ (3) แลกเปลี่ยนควำมคิดระหว่ำงสมำชิก (4) เป็นแนวทำงในกำรตัดสินหรือกำหนดนโยบำย
(5) กระตุ้นให้สมำชิกนำหลักกำรที่ได้เรียนรู้ไปใช้ ซึ่งวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจเป็นวิชำเลือกที่เปิดให้นักเรียนนำยร้อย
ตำรวจชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนเป็นประจำทุกภำคกำรศึกษำ รำยละเอียดรำยวิชำนี้เกี่ยวข้องกับกำรสัมมนำทบทวนปัญหำ
กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนตำรวจด้ำนต่ ำง ๆ อำทิ องค์กำรและกำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
และพัสดุ พฤติกรรมองค์กำร เทคนิคกำรบริหำร กำรวำงแผนและกำรพัฒนำองค์กำร มุ่งเน้นด้ำนควำมรู้และทักษะทำงปัญญำ
ตำม มคอ.3 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรจัดทำหลักสูตร (Curriculum mapping) (พิชศำล พันธุ์วัฒนำ, 2560)
กำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจเป็นศำสตร์ที่ต้องใช้ทั้งรูปแบบ วิธีกำร และเทคนิค วิธีเพื่อให้ข้อมูลของผู้
สอนถ่ำยทอดแก่ผู้เรียนตรงตำมที่ต้องกำร กำรที่ผู้สอนสำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลได้ดีหรือไม่นั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลำยประกำร
โดยเรื่องคุณลักษณะผู้สอนด้ำนวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือเพศเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่สำคัญประกำรหนึ่งในกำรถ่ำยทอดข้อมูลแก่ผู้เรียน
(Kay & Kibble, 2016; Hartweg, 2016; Adamson & Muller, 2018) ซึ่งกำรถ่ำยทอดข้อมูลระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอนจำต้อง
ใช้สื่อกำรสอน เทคนิคกำรสอน และสถำนที่ใช้สอนในกำรดำเนินกิจกรรมกำรสอน โดยสื่อกำรสอนทำหน้ำที่เป็นตัวกลำงที่ช่วย
ให้กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำยของเนื้อหำบทเรียนได้
ตรงตำมผู้สอนต้องกำรไม่ว่ำสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนเป็นทรัพยำกรที่สำมำรถอำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น
(ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย วชิรำภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ , 2560) สื่อที่ใช้สอนมีหลำยประเภท เช่น (1) สื่อประ
เภทวัสดุ ได้แก่ สไลด์แผ่นใส เอกสำรตำรำ สิ่งพิมพ์ (2) สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์
เครื่องฉำยแผ่นใส (3) สื่อประเภทวิธีกำรหรือที่เรียกว่ำเทคนิค ได้แก่ กำรสำธิต กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรฝึกปฏิบัติกำรฝึกงำน
และ (4) สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กำรนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer
presentation) กำรใช้ Intranet Internet เพื่อกำรสื่อสำร หรือกำรใช้ WWW เป็นต้น ส่วนเทคนิคกำรสอนเป็น กลวิ ธีที่ ใ ช้
เสริมกระบวนกำรสอนหรือกำรดำเนินกำรสอนให้กำรสอนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ มีหลำกหลำยวิธี เช่น เทคนิคกำรสอน
แบบชินดิเคท เทคนิคกำรสอนแบบกำรมีส่วนร่วม หรือเทคนิคกำรสอนแบบกระบวนกำรสืบสวนสอบสวน เป็นต้น (Khalil &
Elkhider, 2016) และสถำนที่ใช้สอนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อกำรถ่ำยทอดข้อมูลระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน โดยสถำนที่ที่
เหมำะสมต่อกำรสอนวิชำหนึ่งอำจไม่เหมำะสมกับอีกวิชำหนึ่งก็เป็นได้ กำรเลือกสถำนที่สอนที่ถูกต้องมีส่วนส่งเสริมให้กำรสอน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ข้อมูลของผู้สอนถ่ำยทอดแก่ผู้เรียนตรงตำมที่ต้องกำร (Green, 2012) เช่นนี้กำรที่ผู้สอนสำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนในที่นี้จึงประกอบด้วยปัจจัย 4 ประกำร ได้แก่ คุณลักษณะผู้สอน สื่อกำรสอน
เทคนิคกำรสอน และสถำนที่ใช้สอน

จุดประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษำ
1. คุณลักษณะทั่วไปของคุณลักษณะผู้สอน สถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอน สื่อกำรสอน เกรดและควำมพอใจที่ได้รับ
2. อิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และผลรวมของสถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอน และสื่อกำรสอนที่มีต่อกำรสอนวิชำ
สัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ
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กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
ห้อง
ประชุม

ห้องประจำ

ประเภทอุปกรณ์

นอก
สถำนที่
ห้อง
สมุด
เพศ
วัยวุฒิ

ประเภทวัสดุ

β9

สถำนที่ใช้
สอน
β10

ประเภทวิธีกำร

β2

β4

β1

β5

ควำม
พอใจที่
ได้รับ
จำกกำร
สอน

สื่อกำร
สอน

β6
β8

คุณลักษณะ
ผู้สอน

ประเภทคอมพิวเตอร์

กำรสอนวิชำ
สัมมนำกำร
บริหำรงำนตำรวจ

β7
เทคนิคกำร
สอน

β3

เกรดที่
ได้รับ

คุณวุฒิ
กำรมีส่วนร่วม

กระบวนกำรสืบสวนสอบสวน

ชินดิเคท

กลุ่มสัมพันธ์

สรรค์สร้ำงควำมรู้

รูปที่ 1 ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษำ
จำกรูปที่ 1 พบว่ำตัวแปรที่ใช้ศึกษำมีทั้งสิ้น 5 ตัว ประกอบด้วยตัวแปรตำมคือ กำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำน
ตำรวจ และตัวแปรอิสระอีก 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะผูส้ อน เทคนิคกำรสอน สถำนที่ใช้สอนและสื่อกำรสอน โดยควำมสัมพันธ์
ของตัวแปรทั้งหมดสำมำรถเขียนเป็นสมมติฐำนกำรวิจยั ได้ 4 ชุด ดังนี้
สมมติฐำน 1 กำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ (TEACSI) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผู้สอน สถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำร
สอน และสื่อกำรสอน
TEACSI = ƒ(β1 GENET + β2 PLACE+ β3 TECHN + β4 MASST)………..…………………………………………...(1)
สมมติฐำน 2 เทคนิคกำรสอน (TECHN) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผู้สอน สถำนที่ใช้สอน และสื่อกำรสอน
TECHN = ƒ(β5 GENET + β6 PLACE + β7 MASST)……………………….…………………………………………………..(2)
สมมติฐำน 3 สื่อกำรสอน (MASST) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผู้สอน และสถำนที่ใช้สอน
MASST = ƒ(β8 GENET + β9 PLACE)………………….………………………………………………………………………………(3)
สมมติฐำน 4 สถำนที่ใช้สอน (PLACE) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผู้สอน
PLACE = ƒ(β10 GENET)……………………………………………………………………………………………………………………..(4)

ระเบียบวิธีวิจัย
กำรศึกษำเป็นกำรใช้ข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพร่วมกันเพื่ออธิบำยตัวแปรต่ำง ๆ เรียกว่ำ Mixed data
1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
1.1 เชิงคุณภำพ: ใช้วิธีกำรเจำะจงด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) เพื่อควำมเป็นตัวแทน
ประชำกรเป้ำหมำย คัดเลือกจำกนักเรียนนำยร้อยตำรวจที่เรียนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำแล้ว เก็บข้อมูลไม่กำหนด
จำนวนมีลักษณะยืดหยุ่นปรับตำมควำมเหมำะสม (Creswell, 2014) ยุติสนทนำกลุ่มและสัมภำษณ์เจำะลึกเมือ่ ข้อมูลอิ่มตัวเชิง
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ทฤษฎี (Theoretical saturation) (Fusch & Ness, 2015) กล่ำวคือ ข้อมูลที่ได้ไม่มีประเด็นใดใหม่กว่ำข้อมูลที่มีอยู่เดิมจึงได้
ยุติกำรเก็บข้อมูลที่จำนวน 18 รำย
1.2 เชิงปริมำณ: ประชำกรเป้ำหมำยมีหน่วยวิเครำะห์ (Units of analysis) ระดับบุคคลคือ นักเรียนนำยร้อยตำรวจ
ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจเมื่อปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 86 คน ใช้กำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงเจำะจง (Purposive sampling) (Palinkas et al., 2015) เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงไม่ใช้หลักควำมน่ำจะเป็น แต่ใช้เลือก
กลุ่มตัวอย่ำงโดยพิจำรณำจำกกำรตัดสินใจของผู้วิจัยเองกล่ำวคือ ลักษณะกลุ่มที่เลือกมีควำมสอดคล้องและตรงตำมจุดประ
สงค์ของกำรวิจัย (สุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555)
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2.1 เชิงคุณภำพ: เลือกทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded theory) เก็บข้อมูลสัมภำษณ์เจำะลึก (Indepth interview) ใน
แบบเผชิญหน้ำกัน (Face to face) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) บันทึกควำมจำ (Memos) สังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง
(Unstructured observation) ตั้งใจใช้หลำกหลำยวิธีที่เรียกว่ำพหุวิธี (Triangulation) เพื่อใช้กำรยืนยันข้อค้นพบว่ำมีควำม
ถูกต้องและตรวจสอบควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้ภำยใต้ควำมหลำกหลำยวิธีจัดเก็บข้อมูลโดยคำนึงถึงควำมสัมพันธ์กับวัตถุ
ประสงค์กำรวิจัยเป็นสำคัญ (Creswell, 2014) รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลกำรสัมภำษณ์เจำะลึกประกอบด้วยคำถำมหลัก คำ
ถำมซักไซ้ไล่เรียงและคำถำมติดตำม ปฏิบัติโดยปล่อ ยตำมสภำวะไม่กำหนดล่วงหน้ำมำกนัก ใช้คำถำมปลำยเปิด (Open
ended questions) รวม 5 ข้อ พร้อมเตรียมจัดทำแบบจดบันทึกกำรสัมภำษณ์เพื่อช่วยจัดระบบควำมคิดแต่ละประเด็นไว้ครบ
ถ้วน ส่วนวิธีกำรสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำงใช้แบบระเบียนพฤติกรรมในกำรเก็บข้อมูล และวิธีบันทึกควำมจำได้ปฏิบัติระหว่ำง
เก็บข้อมูลอยู่ในรูปของกำรพรรณนำเรื่องรำวให้รำยละเอียดต่ำงๆ มำกที่ สุดเท่ำที่จะทำได้ เป็นกำรจดบันทึกรำยวันที่ออกภำค
สนำม ระบุวันและเวลำของกำรจดบันทึก รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสถำนที่ รวมถึงสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องในบริบท
2.2 เชิงปริมำณ: ใช้กำรเก็บจำกแบบสอบถำม (Questionnaire) สร้ำงคำถำมเป็นข้อควำมเข้ำใจง่ำยไม่สลับซับซ้อน
คำถำมมี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นคำถำมเพื่อให้ระบุควำมคิดเห็นตำมอันดับ 1-5 ประกอบด้วย ไม่เคย = 1 ไม่ค่อยบ่อย =
2 ค่อนข้ำงบ่อย = 3 บ่อยครั้ง = 4 และเป็นประจำ = 5 ใช้กับตัวแปรสถำนที่ใช้สอน และสื่อกำรสอน และประเภทที่สองเป็น
คำถำมโดยให้ระบุคะแนน 1-10 ใช้สเกลกำรให้คะแนนตำมรูปที่ 2 แบบสอบถำมมีกำรแบ่งคำถำมเป็นหมวดหมู่ตำมประเด็น
ศึกษำเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและครอบคลุมทุกประเด็นกำรศึกษำ มีกำรทดสอบรำยกำรข้อคำถำม (Pretest) กับนักเรียนนำย
ร้อยตำรวจจำนวน 30 ชุดก่อนนำใช้จริง (Blair & Conrad, 2011) แบบสอบถำมได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที่ยงของเครื่อง
มือ 2 วิธี (1) ตรวจสอบควำมเชื่อมั่นของควำมคงตัว ตรวจสอบค่ำ Pearson's Product Moment Correlation โดยค่ำ 0.801.00 หมำยถึง ดี 0.60-0.79 หมำยถึง ดีพอใช้ 0.40-0.59 หมำยถึง แย่ และต่ำกว่ำ 0.39 หมำยถึง แย่มำก ซึ่งแบบสอบถำมมี
ค่ำเท่ำกับ 0.67 อยู่ในระดับดีพอใช้ และ (2) ตรวจสอบควำมคงที่ใช้วิธีกำรทดสอบซ้ำ โดยกำรนำไปวัดกับกลุ่มตัวอย่ำงครั้งที่
หนึ่งแล้วเว้นระยะช่วงหนึ่งแล้วกลับไปวัดซ้ำ เรียกวิธีทดสอบว่ำ Test-Retest Method หลังจำกนั้นนำข้อมูลทั้ง 2 ครั้งมำ
วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ ตรวจสอบค่ำ สัมประสิทธิ์ของควำมคงที่ (coefficient of stability) (Berchtold, 2016) ได้ค่ำ
Reliability เท่ำกับ 0.77 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงสูง
น้อยที่สุด
มำกที่สุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รูปที่ 2 สเกลกำรให้คะแนนเทคนิคกำรสอนและกำรสอนสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ
3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
3.1 เชิงคุณภำพ: ใช้กำรวิเครำะห์เชิงอุปนัย (Inductive analysis) ให้รหัสเริ่มจำกเตรียมแฟ้มข้อมูลดิบ ศึกษำรำย
ละเอียดให้เกิดควำมคุ้นเคยข้อมูล แยกประเด็นเนื้อหำเพื่อได้แบบแผนควำมสัมพันธ์ (Patterns of relationships) ผ่ำนกำร
ทำซ้ำ (Iterative) กำรหมุนวน (Cyclical) เปรียบเทียบกรณีเชิงลบ (A constant comparative negative case) (Creswell,
2014) เมื่อข้อมูลได้จัดเป็นกลุ่มเรียบร้อย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ATLAS.ti วิเครำะห์ข้อมูล (กรรณิกำร์ สุขเกษม และสุชำติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ,์ 2558)
3.2 เชิงปริมำณ: ข้อมูลจำกประชำกรเป้ำหมำยทำกำรวิเครำะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดน้ำหนักปัจจัย (Factor loading)
ของแต่ละรำยกำร วัดควำมสอดคล้องภำยใน (Internal consistency method) ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อถือได้แต่ละรำยกำร
มำตรวัด (Cronbach’s alpha) (Besnoy, Dantzler, Besnoy & Byrme, 2016) และยืนยันควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
ได้แก่ ควำมถูกต้องในตัวสร้ำง (Construct validity) ควำมถูกต้องในเนื้อหำ (Content validity) (Lafave, Tyminski, Riege,
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Hoy & Dexter, 2015) ควำมถูกต้องด้ำนบรรจบ (Convergent validity) ควำมถูกต้องด้ำนจำแนก (Discriminant validity)
(Engellant, Holland & Piper, 2016) ควำมถู ก ต้ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ มำตรฐำน (Criterion-related validity) (Arthur, Day,
McNelly & Edens, 2006) และควำมถูกต้องผิวหน้ำ (Face validity) เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเครำะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนำ ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมเบ้ ค่ำควำมโด่ง อัตรำส่วนร้อย เพื่อตอบจุดประสงค์
ของกำรวิจัยข้อที่ 1 และใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เส้นทำง (path analysis) เพื่อตอบจุดประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 2

ผลการวิจัย
ผลกำรวิจัยเพื่อตอบจุดประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 1 ปรำกฏในตำรำงที่ 1 ส่วนผลกำรวิจัยเพื่อตอบจุดประสงค์ของ
กำรวิจัยข้อที่ 2 ปรำกฏในตำรำงที่ 3 รำยละเอียดต่ำง ๆ มีดังนี้
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของคุณลักษณะผู้สอน สถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอน และสื่อกำรสอน
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
รายการที่ใช้วัด
สูง
เฉลี่ย
เบี่ยง
ความ
สุด
เบนฯ
เบ้
สถำนที่ใช้สอน ห้องสมุด
5
2.27
.89
.57
นอกสถำนที่
5
3.11
.94
.43
ห้องเรียนประจำ
5
4.29
1.86
.19
ห้องประชุม
5
3.43
1.34
1.07
เทคนิคกำรสอน กำรมีส่วนร่วม
10
7.67
3.12
.67
กระบวนกำรสืบสวนสอบสวน
10
8.12
3.78
.31
ซินดิเคท
10
7.34
2.97
.64
กลุ่มสัมพันธ์
10
7.94
3.21
.09
สรรค์สร้ำงควำมรู้
10
6.83
2.71
.78
สื่อกำรสอน
ประเภทอุปกรณ์
5
3.16
1.07
.67
ประเภทวัสดุ
5
3.27
1.14
.59
ประเภทวิธีกำร
5
3.49
1.17
-.09
กำรสอนฯ
ควำมพอใจที่ได้รับจำกกำรสอน
10
7.26
2.98
.57
เกรดที่ได้รับ
6
4.50
1.93
.49
คุณลักษณะผู้สอน
จานวน
เพศ
ชำย
5
หญิง
3
วัยวุฒิ
ไม่เกิน 40 ปี
3
41 – 50 ปี
3
51 – 60 ปี
2
คุณวุฒิ
อำจำรย์ประจำ
4
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
2
รองศำสตรำจำรย์
2

ค่า
ความ
โด่ง
.61
.37
.22
-.46
.74
.26
.58
.21
-.19
1.14
.76
.41
.63
.84
ร้อยละ
62.5
37.5
37.5
37.5
25.0
50.0
25.0
25.0

หมายเหตุ: ทุกรำยกำรค่ำต่ำสุด = 1, เกรดที่ได้รับ 6 ระดับประกอบด้วย 1= เกรดดีบวก / 2 = เกรดซี / 3 = เกรดซีบวก / 4 = เกรดบี / 5 =
เกรดบีบวก และ 6 = เกรดเอ

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำนักเรียนนำยร้อยตำรวจส่วนใหญ่เห็นว่ ำสถำนที่สอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำกที่
สุด คือ ห้องเรียนประจำ รองลงมำไล่ตำมลำดับ ได้แก่ ห้องประชุม นอกสถำนที่ และห้องสมุดเป็ นลำดับท้ำย ในด้ำนเทคนิค
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กำรสอนพบว่ำ ผู้สอนใช้เทคนิคกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนในกำรสอนมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิค
กำรมีส่วนร่วม เทคนิคชินดิเคท และเทคนิคกำรสรรค์สร้ำงควำมรู้เป็นลำดับท้ำย ส่วนในด้ำนสื่อกำรสอนพบว่ำ ผู้สอนใช้สื่อ
ประเภทวิธีกำรมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ สื่อประเภทวัสดุ และสื่อประเภทอุปกรณ์เป็นลำดับท้ำย ด้ ำนคุณลักษณะผู้สอนพบ
ว่ำผู้สอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมีทั้งสิ้น 8 คน เป็นชำย 5 คน และเป็นผู้หญิง 3 คน ผู้สอนอำยุไม่เกิน 40 ปี จำนวน
3 คน อำยุระหว่ำง 41-50 ปี จำนวน 3 คน และอำยุระหว่ำง 51-60 จำนวน 2 คน ในที่นี้เป็นอำจำรย์ประจำ 4 คน ระดับผู้
ช่วยศำสตรำจำรย์จำนวน 2 คน ระดับรองศำสตรำจำรย์จำนวน 2 คน ทั้งนี้นักเรียนนำยร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 ที่ผ่ำนกำรศึกษำ
วิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจในชั้นปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ส่วนใหญ่มีควำมพอใจที่ได้รับกำรสอนจำกผู้สอนในระดับค่อน
ข้ำงมำก (7.26 จำกคะแนนเต็ม 10) ซึ่งนักเรียนนำยร้อยตำรวจส่วนใหญ่ได้รับผลกำรศึกษำระดับเกรดบีบวก (4.50 จำก 6)
กำรตอบจุดประสงค์ข้อที่ 2 ที่ศึกษำอิทธิพลของสถำนที่ใช้สอน เทคนิคกำรสอน และสื่อกำรสอนที่มีต่อกำรสอนวิชำ
สัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจจำต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้วิเครำะห์ พิจำรณำควำมเป็นเส้นตรง (Linearity) ตัวแปร
อิสระต้องไม่สัมพันธ์สูง (Muticollinearity) ควำมเหมือนกันของกำรผันแปร (Homoscedasticity) กำรกระจำยปกติหลำยตัว
แปร (Multivariate normality) และกำรกระจำยปกติตัวแปรเดียว (Univariate normality) (สุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555)
หลังจำกตรวจและแปลงข้อมูลให้ตรงตำมควำมต้องกำรที่กำกับเทคนิควิธีได้ข้อมูลตำรำงที่ 2 พบว่ำตัวแปรอิสระทุกตัวกระจำย
ปกติ พิจำรณำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมเบ้ ค่ำควำมโด่ง และค่ำที่ได้จำก K– S test และเมื่อทดสอบ linearly
เพื่อตรวจสอบควำมเป็นเส้นตรงพบว่ำ ตัวแปรอิสระทุกตัวมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำน
ตำรวจ (TEACHI) (F test = 1.67 มีนัยสำคัญทำงสถิติ) พิจำรณำค่ำ VIF และ Tolerance พบว่ำไม่มีปัญหำควำมสัมพันธ์กัน
สูง รวมถึงค่ำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวไม่เกิน .75 ค่ำ KMO อยู่เกณฑ์ปกติ และค่ำ Sig F. เพื่อตรวจควำมเป็นเส้นตรงก็
ได้ค่ำปกติ สรุปควำมได้ว่ำภำพรวมตัวแปรที่จะใช้วิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ละเมิดข้อสมมติแต่ประกำรใด
ตารางที่ 2 สถิติพรรณนำและควำมสัมพันธ์ทวิของตัวแปรที่ใช้วิเครำะห์ (n=86)
ตัวแปร
TEACHI
PLACE
TEACHI
1.00
.42
PLACE
1.00
TECHN
ตัวแปร
TEACHI
PLACE
MASST
Torelence
.89
VIF
1.34
K-S Test
.09
.10
ค่ำสูงสุด
10
5
ค่ำเฉลี่ย
7.09
3.37
ค่ำเบี่ยงเบนฯ
2.87
1.21
ค่ำควำมเบ้
.47
.29
ค่ำควำมโด่ง
.31
.43

TECHN
.31
.46
1.00
TECHN
.94
1.29
.10
10
7.65
3.12
.57
.49

MASST
.37
.29
.33
MASST
1.00
.79
1.31
.11
5
3.21
1.43
.66
.79

หมายเหตุ: Kaiser – Meyer Olkin = .742, F test = 1.673, Sig. F = .000, ค่ำต่ำสุดทุกรำยกำร = 1

หลังตรวจสภำพข้อมูลใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เส้นทำงเพื่อตรวจควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรอิสระ 3 ตัวที่
มีต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ ผลค่ำสัมประสิทธิ์เส้นทำงปรำกฏดังสมกำร 1 – 2 รูปที่ 3 และตำรำงที่ 3
TECHN = ƒ(.729 PLACE + .646 MASST)……………………………………………………………………………………………(1)
R = .714
R2 = .418
F = 14.048
Sig.F = .000
MASST = ƒ(717 PLACE)……………………………………………………………………………………………………………………..(2)
R = .677
R2 = .421
F = 13.973
Sig.F = .000
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MASST
.717
PLACE

.756
.698

TEACSI
.646

.729

.787
TECHN

รูปที่ 3 แบบจำลองกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ (path diagram)
ตารางที่ 3 อิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และผลรวมของตัวแปรที่มีต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจ
อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ทางตรง
ทางอ้อม
สถำนที่ใช้สอน (PLACE)
.698
1.115
เทคนิคกำรสอน (TECHN)
.787
สื่อกำรสอน (MASST)
.756
.508

ผลรวม
1.813
.787
1.264

หมายเหตุ: ผลทำงอ้อมของสถำนที่ใช้สอน (PLACE) ได้จำก (.717 x .756) + (.729 x .787) = 1.115 และผลรวมได้จำก .698 + 1.115 = 1.813
สื่อกำรสอน (MASST) ได้จำก .646 x .787 =.508 และผลรวมได้จำก .756 + .508 = 1.264

อภิปรายผลการวิจัย
ผลที่ได้จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ เทคนิคกำรสอนมีอิทธิพลทำงตรงต่อ กำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำก
ที่สุด (.787) รองลงมำ ได้แก่ สื่อกำรสอน และสถำนที่ใช้สอนเป็นลำดับท้ำย (.698) ขณะที่สถำนที่ใช้สอนมีอิทธิพลทั้งทำงอ้อม
และผลรวมต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำกที่สุด (1.115 / 1.813)
กำรทีเ่ ทคนิคกำรสอนมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำก เหตุเพรำะเทคนิคกำรสอน
เป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนกำรสอนให้เกิดคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้น (Khalil & Elkhider, 2016) เช่น หัวข้อกำรสอน
เรื่องกำรวำงแผนหำกใช้เทคนิคกำรสอนด้วยกำรบรรยำยควบคู่กับสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation) หรือสอนโดย
ใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) หรือสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (Small group discussion) ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมำก
กว่ำที่ผู้สอนยึดเทคนิคสอนด้วยกำรบรรยำยเพียงวิธีเดียว เป็นต้น กำรที่ผู้สอนสำมำรถเรียนรู้เทคนิคกำรสอนได้มำกยิ่งเพิ่มพูน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ของตน (Adamson & Muller, 2018) และเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้กำรสอนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ส่วนปัจจัยสถำนที่สอนที่มีอิทธิพลทั้งทำงอ้อม และผลรวมต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำกที่สุด ไม่
อำจปฏิเสธได้ว่ำสถำนที่สอนที่มีอุปกรณ์กำรสอนพร้อม กำรจัดห้องที่เหมำะสม อำกำศปลอดโปร่ง กำรปรำศจำกเสียงรบกวน
จำกภำยนอก ปัจจัยเหล่ำนี้เอื้อประโยชน์ต่อกำรสอนของผู้สอน (Brito, Rodríguez & Aparicio, 2018) สถำนที่อำจมีผลต่อ
กำรเปิดกว้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้ของนักเรียน (Semken, Freeman, Watts, Neakrase & Dial, 2009) ซึ่งสภำพแวด
ล้อมของสถำนที่หรือห้องเรียนในแต่ละวิชำย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน (Green, 2012) ดังเช่นกำรจัดสถำนที่เรียนวิทยำศำสตร์ที่มี
บรรยำกำศในชั้นเรียนเป็นห้องเรียนที่มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในลักษณะห้องปฏิบัติกำรวิทยำ
ศำสตร์จะส่งผลให้กำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (เจษฎำภรณ์ อ้นแก้ว พัชรำวลัย มีทรัพย์ และนิคม นำคอ้ำย, 2557)
อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำเทคนิคกำรสอนและสถำนที่ใช้สอนมีอิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และผลรวมต่อกำรสอน หำกแต่ปัจจัย
อื่นก็มิอำจละเลยดังเช่น สื่อกำรสอนที่แม้ไม่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อกำรสอนแต่ก็มีควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในเชิงบวกไม่น้อย
ในเรื่องสื่อกำรสอนหำกมีกำรตรวจสอบคุณภำพของสื่อกำรสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนอย่ำงสม่ำเสมอย่อมส่งเสริมต่อ
กำรสอน (ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย วชิรำภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์, 2560) หรือแม้แต่คุณลักษณะผู้สอนหำกนำ
เข้ำร่วมวิเครำะห์ได้ก็อำจมีอิทธิพลเช่นกัน ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐำนผู้สอนที่ประกอบด้วยเพศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่ไม่ ได้ใช้วิเครำะห์
เนื่องจำกสภำพข้อมูลไม่เอื้อต่อเทคนิคกำรวิเครำะห์เส้นทำง แต่ไม่อำจตัดประเด็นที่มีอิทธิพลต่อกำรสอนได้เช่นกันเนื่องด้วยมี
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งำนวิจัยหลำยชิ้นระบุถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับกำรสอนว่ำส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อกัน ทั้งเรื่องวัยวุฒิทสี่ ่งผลต่อกำรสอน
คุณวุฒิทสี่ ่งผลต่อกำรสอน และเพศที่ส่งผลต่อกำรสอน (Hartweg, 2016; Ninlawan, 2015; Adamson & Muller, 2018)

สรุปผลการวิจัย
ผลกำรวิจัยเพื่อตอบจุดประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 1 สรุปได้ว่ำนักเรียนนำยร้อยตำรวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่ำวิชำสัมมนำ
กำรบริหำรงำนตำรวจใช้สถำนที่ห้องเรียนประจำเป็นที่เรียน ผู้สอนใช้เทคนิคกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนในกำรสอน และใช้
สื่อประเภทวิธีกำร เช่น กำรอภิปรำยกลุ่ม ระดมสมอง โดยผู้สอนวิชำนี้ ส่วนใหญ่เป็นอำจำรย์ประจำเพศชำย อำยุเฉลี่ยไม่เกิน
50 ปี ซึ่งนักเรียนนำยร้อยตำรวจพึงพอใจค่อนข้ำงมำกต่อกำรสอนของผู้สอน โดยผลกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2560 วิชำนี้ส่วน
ใหญ่ได้เกรดบีบวก
ผลกำรวิจัยเพื่อตอบจุดประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 2 สรุ ปสำระได้ว่ำ เทคนิคกำรสอนมีอิทธิ พลทำงตรงต่อกำรสอน
สัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจมำกที่สุด ขณะที่สถำนที่ใช้สอนมีอิทธิพลทั้งทำงทำงอ้อมและผลรวมต่อกำรสอนวิชำสัมมนำกำร
บริหำร งำนตำรวจมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้สอนวิชำสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจควรใช้เทคนิคกำรสอนกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนเป็นหลัก ในกำรสอน
นักเรียนนำยร้อยตำรวจ เนื่องจำกเทคนิคกำรสอนแบบนี้เป็นกำรสอนโดยวิธีกำรแก้ปัญหำ (Problem - Solving Approach)
เป็นกำรเรียนจำกกิจกรรมที่จัดขึ้นซึ่งนักเรียนใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรทำกิจกรรม ผู้สอนทำหน้ำที่สร้ำงสถำนกำรณ์เพือ่
ทำให้เกิดแรงกระตุ้นต่อผู้เรียน เป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรสังเกต อธิบำย พยำกรณ์ และนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
ด้วยตนเองและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนำยร้อยตำรวจได้อย่ำงหลำกหลำย โดย
ผู้สอนวิชำนี้ต้องเลือกใช้สถำนที่เรียนให้เหมำะสมซึง่ อำจเลือกห้องที่มีขนำดใหญ่กว่ำห้องเรียนประจำเพื่อเอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ หรืออำจเรียนนอกสถำนที่ดังเช่น ห้องปฏิบัติกำรที่จำลองสถำนกำรณ์จริง หรือสถำนีตำรวจต่ำง ๆ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษำ (1) ตัวแปรอิสระอื่นที่ไม่ปรำกฏในงำนว่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรสอนสัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจหรือไม่
และหำกมีจะอยู่ในระดับใด (2) วิชำสัมมนำอื่นที่อยู่ในหลักสูตรนักเรียนนำยร้อยตำรวจ โดยอำจแบ่งศึกษำออกเป็นวิชำเพื่อ
พิจำรณำเชิงเปรียบเทียบ (3) ใช้แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นแนวทำงหลักในกำรศึกษำเพื่อจะได้รำยละเอียดของประเด็นนี้
ในเชิงลึกและกว้ำง

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยสำเร็จลุล่วงดี ขอขอบคุณ ศ.ดร.สุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ รศ.ดร.กรรณิกำร์ สุขเกษม ที่มอบควำมรู้ด้ำน
วิจัย ขอขอบคุณ พล.ต.อ.พรชัย พันธุ์วัฒนำ บิดำผู้ให้กำรสนับสนุนปัจจัยสี่ ขอขอบคุณ พล.ต.ท.ปิยะ อุทำโย และ ศ.พล.ต.ต.
วีรพล กุลบุตร ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดที่ส่งเสริมให้ทำวิจัย ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่เสียสละเวลำให้ข้อมูล และขอขอบคุณวำรสำร
ศึกษำศำสตร์สำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มอบพื้นที่ให้เผยแพร่บทควำมวิจัยออกสู่สำธำรณะ

เอกสารอ้างอิง
กรรณิกำร์ สุขเกษม และสุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2558). คู่มือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ATLAS.ti สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำมลดำ.
เจษฎำภรณ์ อ้นแก้ว พัชรำวลัย มีทรัพย์ และนิคม นำคอ้ำย. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก
ษำจังหวัดพิษณุโลก: กำรวิเครำะห์พหุระดับโดยใช้โมเดลระดับลดหลั่นเชิงเส้น (HLM). วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 8(1), 18-36.
52

CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 3 2018
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 2561

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย วชิรำภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ . (2560). กำรกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(3), 41-50.
พิชศำล พันธุ์วัฒนำ. (2560). ควำมคิดเห็นของนักเรียนนำยร้อยตำรวจที่มีต่อผู้สอน วิธีกำรสอนและกำรวัดและประเมินผลวิชำ
สัมมนำกำรบริหำรงำนตำรวจในหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรตำรวจ. วารสารศึกษาศาสตร์สาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(3), 51-61.
วัยวุฒิ บุญลอย มิ่งขวัญ คงเจริญ ชนกนำรถ บุญวัฒนะกุล และวิรุฬห์ นิลโมจน์ . (2561). กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ. 2551. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(1),
56-79.
สุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพมหำนคร: สำมลดำ
Adamson J and Muller T (2018) Joint auto ethnography of teacher experience in the academy: Exploring
methods for collaborative inquiry. Int J Res Meth Educ, 41(2), 207-219.
Arthur W, Day E A, McNelly T L and Edens P S (2006) A meta-analysis of the criterion-related validity of
assessment center dimensions. J. Pers. Psychol., 56, 125-154.
Berchtold A (2016) Test–retest: Agreement or reliability?. Methodological Innovations, 9(1), 1-17.
Besnoy K D, Dantzler J, Besnoy L R and Byrme C (2016) Using exploratory and confirmatory factor analysis
to measure construct validity of the traits, aptitudes, and behaviors scale (TABS). J. Educ. Gift., 39(1),
3-22.
Blair J and Conrad F G (2011) Sample size for cognitive interview pretesting. Public Opin. Q., 75(4), 636–658.
Brito, R.M., Rodríguez, C. and Aparicio, J.L. (2018). Sustainability in teaching: An evaluation of university
teachers & students. Retrieved from file:///C:/Users/ACER/Downloads/sustainability-10-00439.pdf
Creswell, J.W. (2014). Research and design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 4th
ed. New Delhi: Thousand Oaks Press.
Engellant K A, Holland D D and Piper R T (2016) Assessing convergent and discriminant validity of the
motivation construct for the technology integration education (TIE) model. JHETP, 16(1), 37-50.
Fusch P I and Ness L R (2015) Are we there yet? Data saturation in qualitative research. TQR, 20(9), 1408-16.
Green M (2012) Place, sustainability and literacy in environmental education: Frameworks for teaching and
learning. RIGEO, 2(3), 326-346. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158101.pdf
Hartweg B (2016) Factors influencing planetarium educator teaching methods at a science museum.
Planetarian, 45(3), 20-29.
Kay D and Kibble J (2016) Learning theories 101: Application to everyday teaching and scholarship. Adv
Physiol Educ, 40(1), 7-15.
Khalil M K and Elkhider L A (2016) Applying learning theories and instructional design models for effective
instruction. Adv Physiol Educ, 40(2), 147-156.
Lafave L, Tyminski S, Riege T, Hoy D and Dexter B (2015) Content validity for a child care self-assessment
tool: Creating healthy eating environments scale (CHEERS). Can J Diet Pract Res, 77(2), 89-92.
Ninlawan G (2015) Factors which affect teachers’ professional development in teaching innovation and
educational technology in the 21st century under the bureau of special education, office of the
basic education commission. Soc. Behav. Pers., 197, 1732-1735
Palinkas L A, Horwitz S M, Green C A, Wisdom J P, Duan N and Hoagwood K (2015) Purposeful sampling for
qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Adm Policy
Ment Health, 42(5), 533–544.

53

CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 3 2018
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 2561

Semken S, Freeman C B, Watts N B, Neakrase J J and Dial R E (2009) Factors that influence sense of place
as a learning outcome and assessment measure of place-based geoscience teaching. EJSE, 13(9),
136-160. Retrieved from http://semken.asu.edu/pubs/semk en09_sopfactors.pdf

ประวัติผู้เขียนบทความ
พันตำรวจโท ดร.พิชศำล พันธุ์วัฒนำ
สำเร็จกำรศึกษำ ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อำจำรย์ภำควิชำบริหำรงำนตำรวจ คณะตำรวจศำสตร์ โรงเรียนนำย
ร้อยตำรวจ

54

