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สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  20  กับผลการเรียนท่ีไดรับ……… 
 

115 
ตารางท่ี 39 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  21  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

116 
ตารางท่ี 40 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  22  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

117 
ตารางท่ี 41 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  23  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

118 
ตารางท่ี 42 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  24  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

119 
ตารางท่ี 43 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  25  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

120 
ตารางท่ี 44 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  26  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

121 
ตารางท่ี 45 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  27  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

122 
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ตารางที ่  หนา 
ตารางท่ี 46 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัวในหัวขอท่ี  28  กับผลการเรียนท่ีไดรับ………. 
 

123 
ตารางท่ี 47 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  29   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

124 
ตารางท่ี 48 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  30   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

125 
ตารางท่ี 49 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  31   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

126 
ตารางท่ี 50 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  32   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

127 
ตารางท่ี 51 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  3   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

128 
ตารางท่ี 52 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยใ 

นเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  34   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

129 
ตารางท่ี 53 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  35 …………..  
 

130 
ตารางท่ี 54 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  36   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

131 
ตารางท่ี 55 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  37   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

132 
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ตารางที ่  หนา 
ตารางท่ี 56 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  38   
กับผลการเรียนท่ีไดรับ………………………………………………….. 

 
 

   133 
ตารางท่ี 57 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  39  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ………………………………………………………………….. 

 
 

134 
ตารางท่ี 58 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  40  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
 

135 
ตารางท่ี 59 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  41  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
 

136 
ตารางท่ี 60 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  42  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
 

137 
ตารางท่ี 61 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี 43 กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
 

138 
ตารางท่ี 62 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  44  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
 

139 
ตารางท่ี 63 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  45  กับผลการเรียน….. 
 

140 
ตารางท่ี 64 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  46  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
  

141 
ตารางท่ี 65 ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  47  กับผลการเรียน 
ท่ีไดรับ…………………………………………………………………. 

 
  

142 
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ตารางที ่
ตารางท่ี 66 

 
ตารางแสดงความถ่ีของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการเรียน……………………………………………………………… 

หนา 
 

143 
ตารางท่ี 67 ตารางแสดงคาความถ่ี เกี่ยวกับปญหาท่ัวๆ ไป ท่ีอยากใหทางคณะ

พิจารณา………………………………………………………………… 
 

146 
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สารบัญกราฟ 
 
กราฟที่                                                                                                                                     หนา 
กราฟท่ี 1 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ชวงเกรดเฉล่ียท่ีไดกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย…………………………….. 
  

 74 
กราฟท่ี 2 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

เหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร……………………………… 
 

75 
กราฟท่ี 3 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

โรงเรียนเดิมท่ีสังกัด……………………………………………………… 
 

76 
กราฟท่ี 4 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาภาษาอังกฤษ……………………………………… 
 

77 
กราฟท่ี 5 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาคณิตศาสตร ……………………………………… 
 

78 
กราฟท่ี 6 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ภูมิลําเนาเดิม……………………………………………………………… 
 

79 
กราฟท่ี 7 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  

ท่ีพักปจจุบัน……………………………………………………………… 
 

80 
กราฟท่ี 8 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

การกูกองทุนเพ่ือการศึกษา……………………………………………… 
 

81 
กราฟท่ี 9 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีแนวโนม 

ท่ีจะยายคณะ……………………………………………………………... 
 

82 
กราฟท่ี 10 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบจําแนกตาม  

ความพึงพอใจกับผลการเรียนในเทอมท่ีผานมา………………………….. 
 

83 
กราฟท่ี 11 กราฟแสดงผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรท้ังหมด 

ของช้ันปท่ี 1 วิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย ………………………. 
 

84 
กราฟท่ี 12 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ผลการเรียนวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย………………………… 
 

  85 
กราฟท่ี 13 กราฟแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ผลการเรียนวิชามนุษยกับการใชเหตุผล…………………………………. 
 

86 
 

DPU



ช่ือเรื่อง :      วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค       
                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

ผูวิจัย :         รองศาสตราจารยพินิจ  ทิพยมณี และนางสาววรนุช  ปญจะวัตร   

สถาบัน :      นิติศาสตรปรีดี พนมยงค 

ปท่ีพิมพ :     2552               สถานท่ีพิมพ  :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

แหลงที่เก็บรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวนหนางานวิจัย : 163  หนา 
 

บทคัดยอ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้ังแตป  พ.ศ.2518  สถิติ
นักศึกษา ที่ศึกษาในคณะนิติศาสตรชั้นปท่ี 1 ในแตละปจะมีประมาณ 200-250 คน แตอยางไรก็ตามจาก
สถิติของนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาในคณะนิติศาสตร ฯ ในชั้นป 1 แลวพบวาต้ังแตป พ.ศ.2545-2551 มี
อัตราที่นักศึกษาคณะนิติศาสตรออกกลางคันในช้ันปท่ี  2  จํานวนรอยละ 17.161   ถือวาเปนอัตราท่ี
คอนขางมาก เพื่อตอบสนองแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  และหาแนวทาง
ในการบริหารคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และมุงแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  ใหตรงกับปญหา 
มากท่ีสุด  คณะผูวิจัยจึงมุงประสงคศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี  1  คณะ
นิติศาสตรปรีดี พนมยงค   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   โดยศึกษาถึงปจจัย 3 ดาน ปจจัยสวนตัว   เชน  
นักศึกษาขาดความตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอย  ไมเขาใจบทเรียน หรือไมสามารถสอบในวิชาท่ีเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน ปจจัยดานครอบครัว เชน ผูปกครองไมสนับสนุนในการเรียน ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว  หรือนักศึกษาตองชวยงานครอบครัวจนไมสามารถเรียนใหเกิดประสบความ 
สําเร็จได เปนตน หรือปจจัยสุดทายในดานสภาพแวดลอมในคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  เชนการคบ
เพ่ือน หรือความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา เปนตน  

                                                   
1 ขอมูลสถิติจากศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

DPU



 ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห ปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 
คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือจะรับรูถึงปญหา  ขอมูลในการแกไข  
และนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  และปรับปรุงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับผูเรียนมากท่ีสุด 
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Abstract 

 
The Faculty of Law of Dhurakij Pundit University has been established since 

1975. According to the statistical data, on average there are approximately 200-250 
freshmen each year. However, the statistical results indicated that between the year 2002 
and the year 2008, 17.16 percent2  of the total number of Law students left in the second 
year. The figures reported were considered quite a high rate. In accordance with Dhurakij 
Pundit University’s commitment to embarking upon a mission to produce high-quality 
graduates and in line with the mission to find out effective means of administration of 
Pridi Banomyong Faculty of Law so as to meet students’ needs and to be able to find out 
suitable solutions to problems and obstacles of learning of Pridi Banomyong Faculty of 
Law freshmen, the researchers attempted to investigate the problems and obstacles of 
learning of Pridi Banomyong Faculty of Law freshmen in terms of three critical factors. 
 

                                                   
2Based on the statistical data provided by Dhurakij Pundit University Research Affairs 
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One of them was individual characteristic factor including the fact that students lacked 
focus on the lessons; they were absent for class too often; they did not understand the 
lessons; and they did not do their examinations very well, for example.  Another one was 
family factor, such as lack of financial support from the family; family financial status; 
and the fact that students had to work to support the family, which possibly affected 
students’ failure. The last factor was related to the atmosphere in Pridi Banomyong  
Faculty of Law, for instance, peer selection and relationship between students and 
advisors.  

For this reason, the researchers are interested to analyze any potential problems 
and obstacles to learning of freshmen of  Dhurakij Pundit University Pridi Banomyong 
Faculty of Law. The objectives are to realize the problems and obstacles and to find out 
effective solutions. The results of the study are expected to offer means of developing 
Dhurakij Pundit University Pridi Banomyong Faculty of Law for more effectiveness, 
modernity, and suitability to learners. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญ และที่มาของปญหา 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแตป  พ.ศ.2518 โดย
มีปณิธานใหบัณฑิตท่ีศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถ
ท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  สามารถนําความรู  ความสามารถทางดานกฎหมาย ไปประกอบ
อาชีพการงานไดหลายสาขา  ตามความตองการของหนวยงาน  และสถาบันตาง ๆ  ท้ังภาครัฐบาล  
และภาค เอกชน นอกจากนั้น คณะยังปลูกฝงใหบัณฑิตมีความสํานึก ในความเปนนักกฎหมายท่ีดี  
มีความประพฤติในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีใจคอหนักแนน  ม่ันคง  และมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม1   และมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนท่ีตั้งใจเรียนคณะนิติศาสตร   สําเร็จการศึกษาเปนนิต-ิ
ศาสตร บัณฑิตอยางสมภาคภูมิ 

 สถิตินักศึกษาท่ีศึกษา ในคณะนิตศิาตรช้ันปท่ี 1 ในแตละปจะมีประมาณ 200-250 คน แต
อยางไรก็ตาม  จากสถิติของนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาในคณะนิติศาสตรฯ  ในช้ันป 1 แลวพบวาตั้งแต
ป พ.ศ. 2545-2551 มีอัตราท่ีนักศึกษาคณะนิติศาสตรออกกลางคันในช้ันปท่ี 2 จํานวนรอยละ 17.162 
ถือวาเปนอัตราท่ีคอนขางมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงไดมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาช้ันป 1 
เพ่ือจะไดแกไขท่ีตนเหตุ  และเพ่ือจัดบริการตาง ๆ  ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาของ
นักศึกษาปท่ี  1 โดยเฉพาะในสวนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2551  พบวามี
ขอมูลเกี่ยวกับ ความตองการจําเปนของนักศึกษาใน 5 ดาน3   

1. ดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู   เชนในเรื่องส่ือการเรียนการ 
สอน  นักศึกษามีความตองการ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น  อาจารยบางทานไมมีเอกสารแจก ตองไป
หาเอง ตองการเทปคําบรรยายของคณะนิติศาสตร อยากใหมีส่ือดานภาษาอังกฤษ และดานอ่ืน ๆ 

                                                             
1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2550.  

หนา 16. 
2 ขอมูลสถิติจากศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
3 บันทึกจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ ท่ี สวช. 0301/ว.022  เรื่องการสํารวจควรตองการของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2552. 
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หรือส่ือการเรียน ท่ีทําใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง  อยากใหมีอาจารยเกง ๆ  มาสอนมากขึ้น 
คอมพิวเตอรในบางหองยังไมไดปรับปรุงใหทันสมัย และควรเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรใหมากขึ้น มี
การพัฒนารูปแบบการนําเสนอส่ือการสอน  ไมสอนเร็วเกินไป และอยากใหมีการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีมากขึ้น 

 ในสวนของงานทะเบียน  นักศึกษาอยากใหมีความสะดวกรวดเร็วกวานี้ ช้ีแจงรายละเอียด
มากขึ้น  ปรับปรุงเรื่องความถูกตองของขอมูลนักศึกษา  เก็บรวบรวมอยางทันสมัยและเปดเผย เพ่ิม
จํานวนเจาหนาท่ี  มีการประสานงานกับคณะมากขึ้น  ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนเพ่ิมขึ้น ไม
ควรลงทะเบียนในวันอาทิตย  และอยากใหเจาหนาท่ีทะเบียนยิ้มแยมแจมใสมากขึ้น  

2. ดานกายภาพเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน หอพัก นักศึกษาเห็นควรเปนบริเวณหามสูบ 
บุหรี่ มีกิจกรรมีกีฬาหอพัก ควรมีหอพักชายในมหาวิทยาลัย และควรเพ่ิมจํานวนหอพักใหมากขึ้น 
เพ่ิมเวลาเขาออกมากขึ้น เพ่ิมการรักษาความปลอดภัย งดใชเสียงดัง ควรมีอินเตอรเน็ต และใหอิสระ
แกนักศึกษาในหอพักมากกวานี ้

 ในสวนของสภาพแวดลอมของสถาบัน  นักศึกษาเห็นควรใหมีตนไมและดอกไมมากกวานี้ 
ลดจุดอันในมหาวิทยาลัยใหนอยลง และควรมีท่ีนั่งพักผอนมากขึ้น  

 ในสวนของสภาพหองเรียน นักศึกษาอยากใหมีความสะอาดเพ่ิมขึ้น มีสีสันแบบธรรมชาติ 
มีโตะเรียนเพียงพอกับนักศึกษา ควรปรับอุณหภูมิของแอรใหเหมาะสม อยากใหจัดโตะเรียนใหเปน
ระเบียบมากขึ้น และใหมีความรูติดรอบหองเรียน 

 ในสวนของสถานท่ีออกกําลังกาย นักศึกษาอยากใหมีการขยายหรือเพ่ิมขนาดโรงยิม  เพ่ิม
สนามฟุตบอลรอบโรงยิม  เพ่ิมสนามแบดมินตัน เพ่ิมเครื่องออกกําลังกาย  มีสถานท่ีใหยืมรองเทา 
ใหคํานึงถึงความปลอดภัย ในการเขาเครื่องอุปกรณการออกกําลังกาย ควรจัดใหเปนสัดสวน และ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ควรจัดสรางสระวายน้ําใหใหญกวานี ้

 ในสวนของการรักษาพยาบาล นักศึกษาอยากใหมีการประชาสัมพันธเรื่องโรคท่ีควรรู 
พยาบาลและแพทยควรยิ้มแยมและพูดจาไพเราะมากขึ้น ประชาสัมพันธใหทราบถึงท่ีตั้งหอง
พยาบาลและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกวานี้ หองพยาบาลแคบเกินไป  

 ในสวนของการจัดจําหนายอาหาร นักศึกษาอยากใหเพ่ิมโตะรับประทานอาหาร ขยายโรง
อาหารใหใหญกวานี้  อยากใหติดแอร เพ่ิมคุณภาพและปริมาณมากขึ้น  จัดระเบียบการเขาแถวซ้ือ
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อาหาร อยากใหมีอาหารและเครื่องดื่มท่ีสะอาดมากกวานี้ อยากใหแมคาขายน้ํามีอัธยาศัยดีกวานี้ 
ควรติดพัดลมเพ่ิมขึ้น ราคาอาหารควรถูกกวานี้ ขนมแพงเกินไป 

3. ดานการใหคําปรึกษา เชน คําปรึกษาดานการเรียน นักศึกษาใหมีการใสใจมากกวานี้  
และใหคําปรึกษาอยางจริงใจและจริงจัง อยากใหความเห็นในคดีตางๆ แนะนําดานการเรียนใน
เนื้อหาสําคัญ ควรมีอาจารยสําหรับปรึกษาโดยเฉพาะ เรียนวิชากฎหมายมหาชนไมรูเรื่อง  

 ในสวนของการใหคําปรึกษาดานการมีงานทํา นักศึกษาเห็น ควรมีการฝกอบรมนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น มีการประชาสัมพันธมากขึ้น ควรมีศูนยชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํางานใหนักศึกษาท่ีมี
ความสนใจในเวลาวาง และควรมีหนวยงานมารับสมัครท่ีมหาวิทยาลัย 

 ในสวนของการใหคําปรึกษาปญหาสวนตัวอ่ืนๆ นักศึกษาเห็นควรมีศูนยใหคําปรึกษา เปด
หนวยงานใหม มีปญหาเรื่องผลการเรียนต่ํากวาเดิมมาก 

4. ดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน นักศึกษาอยากใหมีขาวสาร และการประชา  
สัมพันธท่ีทันสมัย และมีจํานวนมากกวานี้  มีการนําขอมูลสําคัญแตละคณะ ลงในเว็บใหชัดเจน 
 

5. ดานการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ นักศึกษาอยากใหมีการสงไปฝกงานมากกวา 
นี้ มีโครงการพัฒนาอาชีพ แนะนําการประกอบอาชีพ และฝกงานใหมากขึ้น  

 เพ่ือตอบสนองแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  และหากแนวทาง
ในการบริหารคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและหา
แนวทางแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  
ใหตรงกับปญหามากท่ีสุด คณะผูวิจัยจึงมุงประสงคศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการเรียนของ
นักศึกษาปท่ี  1  คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   โดยศึกษาถึงปจจัย 3 
ดาน ปจจัยสวนตัว   เชน  นักศึกษาขาดความตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอย  ไมเขาใจบทเรียน หรือไม
สามารถสอบในวิชาท่ีเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน ปจจัยดานครอบครัว เชนผูปกครองไม
สนับสนุนในการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือนักศึกษาตองชวยงานครอบครัว จน
ไมสามารถเรียนใหเกิดประสบความสําเร็จได เปนตน  หรือปจจัยสุดทายในดานสภาพแวดลอมใน
คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค   เชนการคบเพ่ือน  หรือความสัมพันธระหวางอาจารย และนักศึกษา 
เปนตน  
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 ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห ปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาป
ท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือจะรับรูถึงปญหา  ขอมูลในการ
แกไข   และนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  และปรับปรุงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเหมาะสมกับผูเรียนมากท่ีสุด 
 
1.2  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษา และวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
ปท่ี  2  มีจํานวนลดนอยกวาท่ีแรกเขาเรียนในช้ันปท่ี 1 

 2.  เพ่ือศึกษาถึงระดับของปญหา และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาใน 3 ดาน ไดแก 
ดานตัวนักศึกษา ส่ิงแวดลอมทางครอบครัว และส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย  

 3.  เพ่ือเสนอแนะ แนวทางการแกไข เพ่ือการพัฒนาคณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 
1.3  ระเบียบและวิธีวิจัย 

 กลุมประชากรท่ีศึกษา : นักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี  1  ป
การศึกษา 2552  จํานวน 235 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา : ไดแกนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  ช้ันปท่ี  1   ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี  1  และภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน 130  คน  เนื่องจาก
ผูวิจัยตองการศึกษาตอเนื่อง จนจบโครงการ 

 การสุมตัวอยาง  :  ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
โดยคัดเลือกจากลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงเปน  3  กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาท่ีมีผลการการเรียนดี  ผลการ
เรียนปานกลาง และผลการเรียนต่ํา  โดยการแจกแบบสอบถาม กับนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี  
พนมยงค   ช้ันปท่ี  1  ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ใหครบจํานวน 130  ชุด  

1.4   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแยกดําเนินการเปน  3  สวน  ดังนี ้
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   สวนแรก  เปนการวิจัยเอกสาร โดยใชวิธีการศึกษาคนควาเอกสาร ตําราวิชาการตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย  

 สวนที่สอง  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ถือเปนการสนับสนุนสวนแรก โดยใชแบบสอบถาม
สํารวจ ปญหาและอุปสรรค ของนักศึกษาคณะนิติศาสตรในช้ันปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 1 โดยวิเคราะห  
หาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกไข โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเพ่ือใหครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ท่ีจะทําการศึกษา   แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนของ
นักศึกษาปท่ี  1  ท้ังปลายเปดและปลายปด  

 สวนที่สาม  เปนการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณอาจารยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในช้ันปท่ี 1 ไดแก อาจารยผูสอนนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  ในช้ันปท่ี 1  

 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการสนับสนุนขอมูลในสวนแรกใหไดผลของการวิจัยท่ีถูกตอง
แมนยําท่ีสุด 

 
1.5   การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บขอมูลไดเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows ซ่ึงจะเสนอใหเห็นในลักษณะของรอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแตละขอ
คําถาม สวนการสัมภาษณอาจารยท่ีมีสวนเกี่ยวของ จะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย  
 
1.6   นิยามศัพทเฉพาะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความหมายของคําศัพทตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัยดังนี ้

1.  นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษา ครั้งนี้ ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1  คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนา หรือความตองการของนักศึกษาท่ีตองการจะ
ฟนฝาอุปสรรคในการเรียนโดยไมยอทอ และตองการใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวาง
ไวอยางมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 5  ระดับ ไดแก ระดับความจริงมากท่ีสุด ระดับ
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ความจริงมาก  ระดับความจริงปานกลาง ระดับความจริงนอย  และระดับความจริงนอยท่ีสุด ให
นักศึกษาไดเลือกตอบ 

3.  การรับรูประสิทธิภาพแหงตน  หมายถึง การท่ีนักศึกษาตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ 
ของตนเองในการเรียนวามีความสามารถท่ีจะทําไดหรือไม และสามารถทําไดในระดับใด ในการวิจัย
นี้แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับความจริงมากท่ีสุด ระดับความจริงมาก ระดับความจริงปานกลาง 
ระดับความจริงนอย และระดับความจริงนอยท่ีสุด ใหนักศึกษาไดเลือกตอบ 

 4.  สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย  หมายถึงลักษณะและองคประกอบตางๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีจะสงเสริม และเอ้ืออํานวยตอการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แบงเปน  5  ระดับ ไดแก ระดับความจริงมากท่ีสุด ระดับความจริงมาก ระดับความจริงปานกลาง 
ระดับความจริงนอย และระดับความจริงนอยท่ีสุด ใหนักศึกษาไดเลือกตอบ 

5.  พฤติกรรมการสอนของอาจารย หมายถึง วิธีการสอนของอาจารย นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค ในดานวิธีการสอน และการสรางบรรยากาศในการเรียน
การสอน แบงเปน 5  ระดับ ไดแก  ระดับความจริงมากท่ีสุด  ระดับความจริงมาก ระดับความจริง
ปานกลาง ระดับความจริงนอย  และระดับความจริงนอยท่ีสุด  ใหนักศึกษาไดเลือกตอบ 

6. ดานความสัมพันธกับเพ่ือน  หมายถึงลักษณะของผูท่ีเรียนอยูกับนักศึกษาในช้ัน
เดียวกัน ในดานการมีปฏิสัมพันธตอกัน การใหความชวยเหลือและความรวมมือระหวางกัน 
ทางดานวิชาการและดานอ่ืนๆ ในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน  5 ระดับ ไดแก ระดับความจริงมากท่ีสุด 
ระดับความจริงมาก ระดับความจริงปานกลาง ระดับความจริงนอย และระดับความจริงนอยท่ีสุด ให
นักศึกษาไดเลือกตอบ 
 
1.7   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงคณะนิติศาสตร  

 2.  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับคณาจารยคณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค  ในการปรับปรุง
พัฒนา  การเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 3.  เพ่ือจะไดทราบปญหา และขอมูลในการแกไข ใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
ใหมากท่ีสุด 
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บทท่ี  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาปญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา คณะนิติศาสตรปรีดี 
พนมยงค ช้ันปท่ี  1  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารอางอิงเกี่ยวกับการเรียนรูพ้ืนฐาน  แนวคิด ทฤษฎี 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และธรรมชาติการเรียนรู ความตองการพ้ืนฐาน ทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง ตลอดจน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

2.1   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2.1.1  ทฤษฎีความตองการของมาสโลว  (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)  

อับราฮัม มาสโลว เปนนักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฏีการจูงใจท่ีรูจัก
และนํามาอางถึงมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่ง โดยมาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการท่ีเรียงลําดับจาก
ระดับพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด  

ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพ้ืนฐานของสมมติฐาน รากฐานสามขอ คือ 
1. บุคคลคือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการท่ียังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความตองการท่ีถูกตอบสนองแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจ 

2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับช้ันจากความ 
ตองการพ้ืนฐาน (เชน อาหารและท่ีอยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการท่ีซับซอน (เชน ความสําเร็จ)  

3. บุคคลท่ีกาวไปสูความตองการระดับตอไปเม่ือความตองการระดับต่ําลงมาไดถูก
ตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีปลอดภัยกอน กอนท่ีจะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการทางสังคม 

มาสโลวไดแบงความตองการพ้ืนฐาน (Basic Needs) ออกเปน 5 ประเภท คือ 
1. ความตองการทางสรีระ หรือความตองการทางรางกาย  (Physiological หรือ Physical  

Needs)  
2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs)  
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3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู (Love & Bleonging Needs)  
4. ความตองการท่ีจะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs)  
5. ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเต็มท่ีตามศักยภาพของตน (Self  

Actualization)  

ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความตองการพ้ืนฐานในเรื่องความตองการรูจักตนเองอยางแทจริง และ
พัฒนาตนเต็มท่ีตามศักยภาพของตน  (Self Actualization)  เปนความตองการท่ีจะรูจักตนเองตาม
สภาพท่ีแทจริงของตน จะกลาท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยมของตนเอง มีความ
จริงใจตอตนเองปรารถนาท่ีจะเปนคนท่ีมีความสามารถในการเรียน  ในระดับมหาวิทยาลัย ให
ประสบความสําเร็จ เทาท่ีจะมีความสามารถทําได   โดยคํานึงถึงสติปญญา  ทักษะและอารมณ
ความรูสึก ยอมรับตนเองท้ังสวนดีสวนเสียของตน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การมีสติท่ีจะยอมรับวาตนใช
กลไกในการปองกันตนในการปรับตัว และเปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญ
กับส่ิงแวดลอมใหม ๆ โดยคิดวาเปนส่ิงท่ี  “ทาทาย”  “นาตื่นเตน”  และมีความตั้งใจถึงกระบวนการ
ท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มท่ีตามศักยภาพของตน  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีไมมีจุดจบตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู 
และใหตั้งใจวา มนุษยทุกคนจะมีความตองการ ท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มท่ีตามศักยภาพของตน  แตมี
นอยคน ท่ีจะไดถึงขั้น ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริง และพัฒนาตนเต็มท่ีตามศักยภาพของ
ตนอยางสมบูรณ ( Self Actualization)  

นอกจากความตองการพ้ืนฐาน 5 ประเภท ดังกลาว ทฤษฎีของมาสโลว พบวามีความ
ตองการอีก  2  ประเภท รวมอยูดวย คือ 

1.  ความตองการท่ีจะรูและเขาใจ (Need to Know and Understand) 
2.  ความตองการทางสุนทรียภาพ ( Aesthetic Needs) 
เปนลําดับขั้นท่ี  6 และลําดับขั้นท่ี 7 ตามลําดับ มีนักจิตวิทยาหลายทานไมเห็นดวยกับการ

จัดลําดับแบบนี้และคิดวา Self Actualization ควรจะเปนความตองการขั้นสูงท่ีสุด เพราะ Self 
Actualization  เปนกระบวนการ ท่ีคนเราทุกคนท่ีไดรับความพอใจ ในความตองการพ้ืนฐาน 4 
ประเภทแลว เสาะแสวงหาอยูเสมอไมมีจุดจบ จึงเปนการยากท่ีจะเช่ือวาคนเราจะตองถึงขั้น Self 
Actualization อยางสมบูรณกอนท่ีจะมีความตองการทางสติปญญา หรือความตองการท่ีจะรูและ
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เขาใจ1  มาสโลวไดกลาววาความตองการท่ีจะรูและเขาใจ (ความอิสระท่ีจะสํารวจส่ิงแวดลอมหา
ขอมูล) เปนความตองการท่ีจะเปนท่ีจะมีกอน (Preconditions) เพ่ือจะมีพฤติกรรมสนองตอบความ
ตองการพ้ืนฐานอยางอ่ืน (Maslow,1970 , Frager & Fadiman, 1989) ดังนั้น ในหนังสือท่ีเขียน
เกี่ยวกับความตองการของมาสโลว  จึงใส ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริง และพัฒนาตนเต็มท่ี
ตามศักยภาพของตนอยางสมบูรณ (Self Actualization) เปนลําดับขั้นสูงสุดของความตองการของ
มาสโลว ดังแผนผังตอไปนี ้

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนผังลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 

 

 
                                                

1 สุวัฒน วัฒนวงศ ,รวมบทความแนวคิดทางอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ (กรุงเทพมหานคร: พี.
เอส.พริ้นท พ.ศ.2548) หนา 28-29.  

         การยกยอง 

       การยอมรับในสังคม /                         
        ความตองการความรัก 

        ความปลอดภัย 

                   ดานกายภาพหรือรางกาย 

ตองการรูจักตนเองอยางแทจริง 
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2.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู 

ความหมายของการเรียนรู มีผูใหคําจํากัดความไวมากมายโดยท่ัวไปนักการศึกษาจะให
ความหมายในลักษณะใกลเคียงกัน มีผูใหความจํากัดความท่ีรวบรวมไว ดังนี้   

Hudgins ไดกลาวถึง2 การเรียนรูในลักษณะใกลเคียงกันวา การเรียนรูนั้นจะตองเกี่ยวของ
กับการเปล่ียนแปลงเสมอ ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียน  หรือในเรื่องท่ีเกี่ยวกับทาที
ของผูเรียนตอบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับทักษะท่ีผูเรียนกําลังจะไดมา การ
เรียนรูเกิดขึ้นจากการท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอสภาพแวดลอม  

การเรียนรู หมายถึงกระบวนการ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หรือคงท่ี โดย
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หมายถึงความรูความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือ
สัตวท่ีมีตอสถานการณหนึ่ง ซ่ึงบุคคลนั้นไดมีประสบการณมาแลวซํ้า ๆ กันหลายครั้ง และกอนเกิด
การเรียนรูนั้น บุคคลไมสามารถแสดง หรือกระทําพฤติกรรมนั้นมากอน นอกจากนั้นแลว
พฤติกรรม ยังรวมถึงลักษณะนิสัย หรือสมรรถภาพของมนุษยซ่ึงคงอยูไดระยะเวลาหนึ่ง และ
การเปล่ียนแปลงอยางช่ัวคราว และไมเปนนิสัย การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นตองเปนผลจาก
การมีปฏิสัมพันธ 

การเรียนรู3   หมายถึง การรับขอสนเทศใหม ๆ (new information) การเก็บขอสนเทศ
ไวชวงระยะเวลาหนึ่ง และการระลึกขอสนเทศนั้นไดในภายหลัง ซ่ึงอาจจะสรุปเปนขั้นตอนของ
กระบวนการจํา (the stages of memory) เปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับขอสนเทศ (reception) 
2. การเก็บขอสนเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง (retention) 
3. การระลึกถึงขอสนเทศนั้นไดในภายหลัง (recall) 

                                                

2 อางจากอุนตา นพคุณ,การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร:คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2523) หนา 18. 

3 สุวัฒน วัฒนวงศ,จิตวิทยาการเรียนรูวัยผูใหญ (กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร พ.ศ.2538)  
หนา 22-23.  
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 ความจําของมนุษยจะเริ่มจากการท่ีประสาทสัมผัสตาง ๆ  (senses) โดยเฉพาะท่ีสําคัญก็คือ 
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก ตา หู ตลอดจนประสาทท่ีทําหนาท่ีรับรูกล่ิน คือจมูก ล้ินทําใหรูรส 
และจากการสัมผัสทางดานรางกาย ประสาทสัมผัสดังกลาวจะทําหนาท่ีรับขอสนเทศผานเขามา แลว
เปล่ียนขอสนเทศนั้น ๆ   เปนพลังงานไฟฟาเคมี (elector-chemical energy) จากนั้นก็สงตอไปยังสมอง
โดยการผานระบบประสาท ซ่ึงสมองจะทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ ใหเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม
เพ่ือเก็บไวเปนความจําตอไป 

การเรียนรู  หมายถึงกระบวนการ (process) ท่ีอินทรียมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอยาง
ถาวร หรือคอนขางถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัดท่ีเรียกวา เปนกระบวนการ 
เพราะการเรียนรู ตองอาศัยระยะเวลาในการกอใหเกิด การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม และคําวา
พฤติกรรมนั้นไมใชหมายถึงการแสดงออกแตเพียงอยางเดียว แตหมายถึงศักยภาพ  (potential)  หรือ
ความสามารถท่ีซอนเรนอยูภายในของแตละบุคคล ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมแสดงออกมาใหเห็นเปน
พฤติกรรมท่ีชัดเจนได 

จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการไดรับประสบการณตาง  ๆ

ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษย 

ศาสตราจารยอาลัน โทมัส จากสถาบันศึกษาศาสตร แหงรัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา 
ไดกลาววา ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษย มี 8 ประการ4  

1. การเรียนรูคือการปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ คือ การฝกใหเกิดการเรียนรู 
2. การเรียนรูเปนเรื่องของเอกัตบุคคล ใครจะเรียนรูอะไรเปนเรื่องของแตละบุคคล ทุก ๆ  

คนอาจนั่งฟงคําบรรยายเหมือนกัน แตคนหนึ่งฟงแลวไดความคิดไปอยางหนึ่ง  อีกคนหนึ่งได
ความคิดไปอีกอยางหนึ่ง นั่นคือธรรมชาติของมนุษย เพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น  เพราะมนุษย
แตกตางกัน สวนประกอบของสมองไมเหมือนกัน ความรูสึกนึกคิดไมเหมือนกัน ชอบ ชัง ตาง ๆ 
กัน มีขอมูลเดิมในสมองและแนวคิดเดิม ขอสมมติฐานเดิม แตกตางกัน ฉะนั้น จึงรับรู คิดวิเคราะห
แตกตางกันไป 

                                                

4 วิชัย ตันศิริ, “จะจัดระบบการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางไร” ศึกษาศาสตรปริทัศน  พ.ศ.2539 หนา 10-11. 
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3. การเรียนรูนั้นกลับหลังหันมิได เม่ือรูแลวจะแสรงทําเหมือนไมรูไมได เม่ือรูแลว 
พฤติกรรมมนุษยยอมเปล่ียนไป เฮราคลิตุส นักปราชญกรีกโบราณ จึงกลาววา  มนุษยไมสามารถจะ
กระโดดลงไปในแมน้ําสายเดียวกัน 2 ครั้งได เม่ือมนุษยคนหนึ่งกระโดดลงไปครั้งแรก แลวเม่ือ
กระโดดครั้งท่ี  2  ท้ังตัวมนุษยผูนั้น ท้ังแมน้ําสายนั้น  ก็เปล่ียนแปลงไป นี่คือความหมายของเฮราคลิ
ตุส การเรียนรูจึงกลับหลังหันไมได ตางจากแผนเสียงท่ีมวนกลับได  

4. การเรียนรูคือการตอบสนองตอส่ิงเรา จะจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร ก็จะตองจัดส่ิง 
เราคือ สรางปมปญหาใหนักเรียนสนใจท่ีจะแกไข มนุษยมีความอยากรูเปนสัญชาตญานอยูแลว 
หลักการสอนหนังสือท่ีสําคัญท่ีสุดหลักหนึ่ง ก็คือ จัดส่ิงเราไวตลอดเวลา นั่นคือตั้งคําถามให
นักเรียนตอบและคิด คนควา จัดส่ิงแวดลอมใหมีการแลกเปล่ียนความรู ใหแตละคนไดแสดงออก 
มนุษยมีอัตตาเปนพ้ืนฐาน การใหมนุษยแสดงออกในเชิงสรางสรรค เปนการพัฒนา “อัตตา” ใน
ทิศทางท่ีถูกตองมากกวาปลอยใหแสดงออกในเชิงลบ ฉะนั้น ตองจัดส่ิงเราใหเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจ หรือแนวโนมของแตละบุคคลดวย 

5. การเรียนรูตลอดชีวิต ดังสุภาษิตท่ีกลาววา  “You cannot teach and old dog a new  
trick”  ผิดถนัด ในวินาทีสุดทายของชีวิต อาจเกิดดวงตาเห็นชอบ มองเห็นแสงสวางสุดทายของชีวิต
ก็ได ดิสเรเอลล่ี นายกรัฐมนตรีอังกฤษ สมัยศตวรรษท่ี 19 เปนรัฐบุรุษท่ีคอนขางมีสีสัน และเปนท่ี
โปรดปรานของพระนางเจาวิกตอเรีย พระราชินีอังกฤษผูทรงมีพระชนมชีพยาวนาน แตพระสวามี
ของพระองคส้ินชีพิตักสัยกอน ทําใหมีความโทมนัส วันหนึ่งดิสเรเอลล่ีลมปวยจวนเจียนจะตาย
เชนกัน ไดความวาพระนางเจาวิกตอเรียจะเสด็จมาเยือน  ดิสเรเอลล่ี ถึงกับปฏิเสธวา อยาทรงเสด็จ
มาเลย จะลําบากคนสนิทของทานนายก จึงถามเปนการสวนตัว วาเหตุไฉนทานนายกไมตองการรับ
เกียรติยศเชนนั้น นายกกระซิบตอบวาฉันกลัววาพระองคจะฝากความรักไปถึงเจาชายอัลเบิรด พระ
สวามี นี่คือคํากลาวท่ีแฝงอารมณขันของดิสเรเอลล่ี จริงเท็จอยางไร หนังสือ cunth สมัยศตวรรษท่ี
แลว ก็เขียนการตูนเปนภาพลอเลียน การเรียนรูของมนุษย ตลอดชีวิต 

6. การเรียนรูใชเวลา การเรียนรูมีความหมายลึกซ้ึง มีระดับของการเรียนรู การเรียนรู 
ขั้นตอนปฏิบัติงาย ๆ อาจใชเวลาไมนาน แตหากตองเรียนทักษะบางประการ เชน ขับรถก็ตองใช
เวลา 2-3 สัปดาหของการฝก  ยิ่งกีฬาบางประเภท เชน กอลฟ  ก็อาจใชเวลาตลอดชีวิต กวาจะเปนมือ
โปร แตการเรียนรูท่ียากและใชเวลามากก็คือการเรียนทางดานความคิด การเรียนท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตน และการเรียนรูท่ีจะเปล่ียนทัศนคต ิ
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7. การเรียนรูมักไดรับอิทธิพลจากผูอ่ืน การเรียนรูเปนกระบวนการรวมกันของสังคม เรา 
เรียนรูจากผูอ่ืน และผูอ่ืนเรียนรูจากเรา ไมทราบวาใครหยิบยื่นความคิดซ่ึงกันและกัน  

8. การเรียนรูบังคับกันไมได 

 2.1.3  ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructionism)  
Constructionism เปนทฤษฎีทางการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert    

แหง M.I.T.  (Massachusette Institute of Technology)  ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม 
(Constructionism) หรือทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง เปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
ผูสรางองคความรูดวยตนเอง  

 
ประสบการณใหม / ความรูใหม 

+ 

ประสบการณเดิม / ความรูเดิม 
=  

องคความรูใหมบุคคล 

 

ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม มีสาระสําคัญท่ีวา ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือ
ผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึ้นและสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็
ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง  (Learning by doing)  นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการ
พัฒนาการของผูเรียนในการเรียนรูซ่ึงจะมีมากกวาการไดลงมือปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหนึ่งเทานั้น แตยัง
รวมถึง ปฏิกริยาระหวางความรูในตัวของผูเรียนเอง ประสบการณ  และส่ิงแวดลอมภายนอก 
หมายความวา ผูเรียนจะสามารถเก็บขอมูลจากส่ิงแวดลอมภายนอกและเก็บเขาไปเปนโครงสราง
ของความรูภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูภายในท่ีตนเองมีอยูแลวแสดง
ออกมาใหเขากับส่ิงแวดลอมภายนอกได ซ่ึงจะเกิดเปนวงจรตอไปเรื่อยๆได คือ ผูเรียนจะเรียนรูเอง
จากประสบการณ ส่ิงแวดลอมภายนอก แลวนําขอมูลเหลานี้กลับเขาไปบันทึกในสมองผสมผสาน
กับความรูภายในท่ีมีอยู แลวแสดงความรูออกมาสูส่ิงแวดลอมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง (Learning by doing) จะไดผลดีถาหากวาผูเรียนเขาใจในตนเอง มองเห็นความสําคัญใน
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ส่ิงท่ีเรียนรูและสามารถเช่ือมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความรูเกา  (รูวาตนเองไดเรียนรู
อะไรบาง) และสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมา ซ่ึงท้ังหมดจะอยูภายใตประสบการณและบรรยากาศ
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูนั่นเอง 

ซีมัวร พารเพิรท (Seymour Papert) ไดใหความเห็นวา ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู ท่ีมี
พ้ืนฐานอยูบนกระบวนการการสราง  2  กระบวนการดวยกัน  

ส่ิงแรก คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ไมใชรับแตขอมูลท่ี
หล่ังไหลเขามาในสมองของผูเรียนเทานั้น โดยความรูจะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของ
ประสบการณท่ีไดรับ  

สังเกตวาในขณะท่ีเรา สนใจทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูอยาง ตั้งใจเราจะไม 
ลดละความพยายาม เราจะคิดหาวิธีการแกไขปญหานั้นจนได  

 
ส่ิงที่สอง  คือ กระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการนั้นมี 

ความหมายกับผูเรียนคนนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเม่ือไดรับประสบการณตรงหรือลงมือทํา
ดวยตนเอง (Learning by doing) ไดมีสวนรวมในการสรางท่ีมีความหมายกับตนเอง ทําใหผูเรียน
สามารถเช่ือมโยงผสมผสานความรูระหวางความรูใหมกับความรูท่ีมีอยูเดิมและสรางเปนองคความรู
ใหมขึ้นมา การลงมือทําดวยตนเองโดยการไดทําส่ิงท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ซ่ึงในขณะท่ีทําส่ิงท่ี
ตนเองสนใจหรือชอบก็จะไดความรูจากกระบวนการท่ีทําไปพรอม ๆ กัน  

จากสาระสําคัญดังกลาว เม่ือเราสังเกตตัวเองขณะท่ีเขารวมอบรม จะเห็นวามีสาระสําคัญท่ี
ทําใหเกิดการเรียนรูตามทฤษฎี  Constructionism กลาวคือ เราไดเรียนรูโดยการลงมือทําดวยตนเอง  
(Learning by doing) เราทําส่ิงท่ีเราสนใจอยากจะทําและทําในส่ิงท่ีเราเปนผูคิดเองวาจะทําอะไร  
ในขณะท่ีทําเราก็จะเรียนรูส่ิงตางๆท่ีเปนความรูไปพรอม ๆ กัน  เราไดจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวทางท่ีเหมาะสมของเราเอง เราเกิดความใสใจกับงานของเราเกิดความสุขในการทํางาน  เกิด
ความภาคภูมิใจเม่ือทําสําเร็จในการทําส่ิงตาง  ๆ ท่ีเราคิดเอง แมบางครั้งเม่ือเกิดปญหาขึ้นเราก็จะ
พยายามหาวิธีการแกไขปญหาตามแนวทาง ท่ีเราถนัดและเปนแนวทาง ท่ีเหมาะสมกับตัวเราเอง 
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สังเกตวาในขณะท่ีเราสนใจทํา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูอยางตั้งใจ เราจะไมลดละความพยายาม เราจะคิดหา
วิธีการแกไขปญหานั้นจนได  

กลาวโดยสรุปทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม  (Constructionism)  หรือทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเอง เปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองทฤษฎีคอน
สตรัคช่ันนิสซ่ึม มีสาระสําคัญท่ีวา ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แต
ความรูจะเกิดขึ้นและถูกสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือ
กระทําดวยตนเอง  (Learning by doing)  มีพ้ืนฐานอยูบนกระบวนการการสราง  2  กระบวนการ
ดวยกัน  

ส่ิงแรก คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ความรูจะเกิดขึ้นจากการ
แปลความหมายของประสบการณท่ีไดรับ หากเปนประสบการณตรง ท่ีผูเรียนเปนผูกระทําดวย
ตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  

ส่ิงท่ีสอง คือ กระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการนั้นมี
ความหมายกับผูเรียนคนนั้น  

ดังนั้นในกระบวนการสอนของครูจึงควรใหผูเรียนไดสรางองคความรูจากส่ิงท่ีเขามีอยูและ
พัฒนาตอยอดไปดวยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเปนศูนยกลางควรจะตองปรับเปล่ียนให
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเนนท่ีตัวผูเรียนเปนหลัก การสอนแบบยัดเยียดความรูจะทําใหผูเรียน
เรียนรูไดนอยกวาการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

อยางไรก็ตามความคิดวาครูควรจะตองมีเปาหมายและวัตถุประสงคในการสอนของตนเอง
แตละครั้งใหชัดเจน พิจารณาเนื้อหาสาระท่ีจะสอน และวิธีการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว และควรใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดหรืออยางนอยก็ไดมีโอกาสคิด
พิจารณาดวยตัวของเขาเอง  เพ่ือใหความรูท่ีสอนนั้นมีความหมายกับตัวผูเรียนเอง 

  แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของทฤษฎี Constructionism เปนทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีของความรู (Theory of Knowledge) โดย ชอง เปยเจีย (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสผูมี
ช่ือเสียงมาก มีความคิดวาเด็ก ๆไมใชทอท่ีวางเปลาท่ีผูใหญจะเทขอมูลและความรูตาง ๆ เขาไป เด็ก
คือผูสรางความฉลาดและการเรียนรูของเขาเอง จะเห็นวาเด็กเปนผูมีความสามารถ มีพรสวรรคท่ีจะ
เรียนรูไดตลอดเวลา เด็กเริ่มเรียนรูจากประสบการณในโลกนี้ตั้งแตแรกคลอดและมีส่ิงเหลานี้ตั้งแต
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กอนเขาเรียนในโรงเรียนดวยซํ้า ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา เปยเจตเลิรนนิ่ง (Piagetion Learning) คือ การเรียนรู
โดยไมตองไดรับการสอน เชน เด็กพูดไดโดยไมตองจับมานั่งสอน หรือเด็กสามารถเรียนรูรูปทรง
เลขาคณิตตาง ๆ  จากส่ิงแวดลอม  

นอกจากนี้ เปยเจีย ยังอธิบายวาพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเขาใจของบุคคลนั้นเกิด
จากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลยเม่ือมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม การ
ปรับตัวนี้บุคคลจะใชกระบวนการ 2 อยาง คือกระบวนการท่ี เปยเจีย เรียกวา การดูดซึมหรือการ
กลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกตาง (accommodation) 

การดูดซึม(assimilation) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับส่ิงแวด 
ลอมใหม ๆ ท่ีไมมีอยูในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปไวเปนความรูใหมของตน  

การปรับความแตกตาง  (accommodation)  เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือไดพบ หรือ
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใหม ๆ ท่ีสัมพันธกับความคิดเดิมท่ีมีอยูในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความ
แตกตางระหวางของใหมกับความคิดเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับส่ิงใหมนี ้และ
เม่ือใดท่ีบุคคลสามารถปรับความคิดเดิมใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมใหม ๆ ได บุคคลจะอยูใน
สภาวะสมดุล แตเนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการท้ัง  2 
อยาง จึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

แนวคิด   Constructionism  เปนการเรียนท่ีผูเรียนเปนผูสรางความรู ไมใชเปนผูรับอยาง
เดียว ความรูเกิดขึ้นจากการสรางขึ้นดวยผูเรียนเองไมใชเกิดขึ้นจากครูหรือผูสอน โดยความรูท่ีดีนั้น
จะตองรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตนเอง ประสบการณ และส่ิงแวดลอมภายนอก หมายความ
วาบุคคลสามารถเก็บขอมูลจากส่ิงแวดลอมภายนอก และเก็บเขาไปสรางเปนโครงสรางของความรู
ในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูภายใน ท่ีมีอยูแลวแสดงออกมาใหเขากับส่ิงแวด 
ลอมภายนอกได ซ่ึงจะเปนวงจรตอไปเรื่อย ๆ  คือ บุคคลจะเรียนรูเองจากประสบการณ ส่ิงแวดลอม
ภายนอก แลวนําขอมูลเหลานี้กลับเขาไปในสมองผสมผสานกับความรูภายในท่ีมีอยู แลวแสดง
ความรูออกมาสูส่ิงแวดลอมภายนอก ดังนั้นทฤษฎี Constructionism จึงใหความสําคัญกับโอกาส
และวัสดุท่ีจะใชในการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถนําไปสรางความรูใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน
เองได ไมใชมุงการสอนท่ีเปนการปอนความรูใหกับผูเรียน แตผูเรียนจะตองเรียนรูจากการลงมือทํา
ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเองมีทางเลือกท่ีมากขึ้นโดยการ
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ลงมือปฏิบัติหรือสรางงานท่ีตนเองสนใจ และสรางองคความรูขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหวาง
ความรูเดิมกับความรูใหม  

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของบุคคล เม่ือไดรับประสบการณ และสภาพแวดลอม
ใหม ๆ  ซ่ึงจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเองได แบงเปน  4  ขั้นตอน  หลัก ๆ  คือ 

1.  Explore คือ การสํารวจตรวจคน ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจคนหรือพยายาม
ทําความเขาใจกับส่ิงใหม(assimilation) ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือไดพบหรือ ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใหมๆท่ี
ไมมีอยูในสมองของตน ก็จะพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปเปนความรูใหม  พฤติกรรมเหลานี้
หลายทานอาจจะเคยสัมผัสดวยตนเอง หรือเคยสังเกตเห็นจากการเขารวมกิจกรรมการตอเลโก &   
โลโก จะเห็นวาในวันแรกท่ีไดพบกับอุปกรณท่ีเปนตัวตอ หลาย ๆ คนท่ีไมมีประสบการณเลย 
อาจจะเริ่มจากสํารวจช้ินสวนตาง ๆ วามีอะไรบางและแตละตัวใชทํางานอะไร หรือนั่งมองคนอ่ืน ๆ 
ตอไปกอน อาจจะสอบถามจากเพ่ือนท่ีนั่งใกล ๆ หรือบางคนอาจจะดูจากคูมือท่ีมีอยูเพ่ือพยายามทํา
ความเขาใจกับส่ิงใหมนั้น 

2.  Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเปนการทดลองทําภายหลังจากท่ีมีการ
สํารวจไปแลว  เปนการปรับความแตกตาง   (accommodation)    เม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมใหมๆท่ีสัมพันธกับความคิดเดิมท่ีมีอยูในสมอง นั่นหมายความวาเริ่มจะปรับความ
แตกตางระหวางของใหมกับของเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับส่ิงใหมนี ้เชน ในการ
ตอเลโก & โลโก หลังจากท่ีสํารวจช้ินสวนตาง ๆ และเก็บเปนความรูไวในสมองแลว ตอไปอาจจะ
เปนการทดลองสรางโดยอาจจะสรางตามตัวอยางในคูมือ หรืออาจจะทดลองตอเปนช้ินงานท่ีตนเอง
อยากจะทํา  หรืออาจจะทดลองตอตามเพ่ือน ๆ   ก็ได แตบางคนก็พยายามท่ีจะปรับตนเองโดยการ
สอบถามเพ่ือนท่ีสามารถทําได  ซ่ึงจุดนี้เองเปนจุดเริ่มตนของการทําใหทราบวา    “คนเปนแหลง
ความรูท่ีสําคัญอยางหนึ่ง  และการแสวงหาความรูจากส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว”  ในขั้นตอนนี้อาจจะมี
ลองผิดลองถูกบางเพ่ือจะเก็บเกี่ยวเปนประสบการณ  และสรางเปนองคความรูเก็บไวในสมองของ
ตนเอง อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้จะเกิดท้ังการดูดซึม  (assimilation)  และ การปรับความแตกตาง
(accommodation) ผสมผสานกันไป 

3.  Learning by doing    คือการเรียนรูจากการกระทํา   ขั้นตอนนี้เปนการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ีมีความหมายตอตนเอง แลวสราง
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เปนองคความรูของตนเองขึ้นมา   ซ่ึงจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนท่ีผานมา  ขั้นนี้จะเกิดท้ังการดูดซึม 
(assimilation)  และการปรับความแตกตาง   (accommodation)   ผสมผสานกันไป เชนเดียวกัน 

4.  Doing by learning   คือการทําเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู   ขั้นตอนนี้จะตองผาน
ขั้นตอน ท้ัง  3  จนประจักษแกใจตนเองวาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือการได
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ีมีความหมายนั้น สามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดและเม่ือเขาใจแลวก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรูท่ีด ีรูจักคิดแกปญหา รูจักการแสวงหาความรู การปรับตนเองใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมใหม ๆ ฯลฯ นั่นก็คือเกิดภาวะท่ีเรียกวา  "Power full learning"  ซ่ึงก็คือเกิดการเรียนรูท่ี
จะดูดซึม (assimilation) และ การปรับความแตกตาง  (accommodation)  อยูตลอดเวลาอันจะนําไปสู
คํากลาวท่ีวา  "คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน" นั่นเอง 

อยางไรก็ตามขั้นตอนท่ีกลาวมาท้ัง  4  ขั้นจะเห็นไดวามีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน จนบาง
ทีไมสามารถแยกออกวา พฤติกรรมท่ีเห็นนั้นอยูในขั้นตอนไหน เพราะมีการผสมผสานกันอยูตลอด 
เวลา และในการเริ่มตนของแตละบุคคลนั้นอาจมีความแตกตางกันออกไป บางคนอาจจะเริ่มท่ี  
Experiment  หรืออาจจะเริ่มท่ี   Learning by doing   เลยก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความรูเดิมท่ีมีอยูใน
สมองของแตละบุคคลนั้น ไมเทากัน  

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปใหเปนหลักการตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไดดังนี ้
1. หลักการท่ีผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง  หลักการเรียนรูตามทฤษฎี 

Constructionism คือ การสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนลงมือประกอบกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเองหรือไดปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีความหมาย ซ่ึงจะรวมถึงปฏิกิริยา
ระหวางความรูในตัวของผูเรียนเอง ประสบการณและส่ิงแวดลอมภายนอก การเรียนรูจะไดผลดีถา
หากวาผูเรียนเขาใจในตนเอง  มองเห็นความสําคัญในส่ิงท่ีเรียนรู  และสามารถเช่ือมโยงความรู
ระหวางความรูใหมกับความรูเกา  (รูวาตนเองไดเรียนรูอะไรบาง)   และสรางเปนองคความรูใหม
ขึ้นมา และเม่ือพิจารณาการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยปกติท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนนั้น
สามารถจะแสดงไดดังรูป 

 ความรู 

 
ครู                                   ผูเรียน 
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2.  หลักการท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียน
การสอน ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม การเรียนดวยตนเองโดยมีทางเลือกในการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย  (Many Choice)  และเรียนรูอยางมีความสุขสามารถเช่ือมโยงความรูระหวาง
ความรูใหมกับความรูเกาได สวนครูเปนผูชวยเหลือ และคอยอํานวยความสะดวก 

3.  หลักการเรียนรูจากประสบการณและส่ิงแวดลอม หลักการนี้เนนใหเห็นความสําคัญของ
การเรียนรูรวมกัน (Social value)  ทําใหผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอีกแหลงหนึ่งท่ีสําคัญ การ
สอนตามทฤษฎี Constructionism เปนการจัดประสบการณเพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถาผูเรียน
เห็นวาคนเปนแหลงความรูสําคัญและสามารถแลกเปล่ียนความรูกนัได เม่ือเขาจบออกไปก็จะ
ปรับตัวไดงายและทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ  

4.  หลักการท่ีใชเทคโนโลย ีเปนเครื่องมือการรูจักแสวงหาคําตอบ จากแหลงความรูตาง ๆ
ดวยตนเองเปนผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีฝงแนนเม่ือผูเรียน "เรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร (Learn how 
to Learn)"  

  2.1.4  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ5 

บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดานตาง ๆ ท้ังสวนภายนอกท่ีมอง
เห็นชัด เชน รูปราง หนาตา กริยา มารยาท การแตงตัว วิธีพูดจา การนั่งยืน และสวนภายในท่ี
มองเห็นไดยาก เชน สติปญญา ความถนัด ลักษณะทางอารมณ ความใฝฝน คานิยม ความสนใจ 
ปรัชญาชีวิต  

ฟรีดแมน และโรสสแมน (Friedman & Rosenman) ไดแบงบุคลิกภาพของคนตามลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. บุคลิกภาพเอ (Type A Personality) เปนบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีพฤติกรรม  
ตอไปนี้ 

1.1 มีความทะเยอทะยาน (Intense Ambition) เปนบุคคลท่ีมีความปรารถนาอยาง 

                                                

5 ศรีเรือน แกวกังวาน , ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ   (กรุงเทพมหานคร:เรือนแกวการพิมพ พ.ศ.2536)    
หนา 5-6.  
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แรงกลาท่ีอยากจะประสบความสําเร็จ 
1.2  ชอบแขงขัน (Competitive Drive)  เปนบุคคลท่ีชอบตอสูแขงขัน กับผูอ่ืน 

เพ่ือใหตนเองไดดีกวาคนอ่ืน  
1.3  แขงขันกับเวลา (Time Urgency)  เปนบุคคลท่ีกระทําส่ิงตาง ๆ อยางเรงดวน 

ใชเวลาใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ทํางานตามแผนเวลา 
1.4  สรางศัตรู (Histility) เปนบุคคลท่ียึดตนเองเปนท่ีตั้ง ชอบแสดงออกนอกทาง 

ขมผูอ่ืน อาฆาตแคน และขาดความเห็นใจผูอ่ืน  
1.5  อดทนต่ํา (Impatient) เปนบุคคลท่ีมีความอดทนต่ําตอการรอคอย และอดทน 

ต่ําตอสภาพแวดลอมทางรางกาย ทนไมไดกับความเฉื่อย 
1.6  มีความกาวราว (Aggresiveness) เปนบุคคลท่ีนิยมใชความรุนแรงในการ 

แกปญหาความคับของใจ แบงเปนความกาวราวทางวาจา และความกาวราวทางรางกาย 

2.  บุคลิกภาพแบบ บี (Type B Personality)  เปนบุคลิกภาพท่ีมีลักษณะตรงกัน 
ขามกับบุคลิกภาพแบบ เอ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไมมีความทะเยอทะยาน ไมมุงเอาชนะ มีความสงบเสง่ียม
ทํางานไปพักผอนไป ไมรีบรอน 

สรุป ลักษณะของบุคลิกภาพท้ังสองประเภท บุคลิกภาพแบบ เอ หมายถึง บุคคลท่ี 
บุคลิกภาพรีบรอนชอบแขงขัน และกาวราว ชอบทํางานใหไดมาก ๆ ในเวลานอย ๆ มีความรูสึกวา
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว มีความมานะพยายามมากในการทํางาน ชอบฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือ
ประสบความสําเร็จ ชอบทํางานดวยความรวดเร็วทนไมไดกับงานท่ีลาชา มีความตองการพักผอน
นอยกวาคนอ่ืน และถูกกระตุนใหเกิดความรูสึกโกรธและกาวราวไดงาย  สวนบุคลิกภาพแบบ บี 
หมายถึง บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีมีความผอนคลาย ไมรีบรอน ไมกาวราว มีลักษณะเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ 
ชอบการพักผอน ดําเนินชีวิตแบบงาย ๆ และไมชอบฝาฟนอุปสรรคในการทํางาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพประกอบดวย พันธุกรรมส่ิงแวดลอม และชวงเวลาในชีวิต
ของบุคคล6 กลาวคือ 

1. พันธุกรรม ส่ิงท่ีถายทอดทางพันธุกรรม สวนมากเปนลักษณะทางกาย เชน ความสูงต่ํา  
                                                

6 ผองพรรณ เกิดพิทักษ, การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตการพิมพ พ.ศ.2529) หนา  44.  
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ลักษณะเสนผม สีของผิว ชนิดของโลหิต โรคภัยไขเจ็บบางชนิด และขอบกพรองทางรางกายบาง
ชนิด เชน ตาบอดสี ศีรษะลาน นิ้วเกิน มือติดกัน ฯลฯ  ซ่ึงลักษณะทางกายเหลานี้เปนอิทธิพลของ
พันธุกรรมท่ีมีตอบุคลิกภาพของแตละบุคคลท้ังส้ิน 

2. ส่ิงแวดลอม มีอิทธิพลตอการพัฒนาการของมนุษยท้ังพัฒนาการทางกาย ทางจิต และ 
บุคลิกภาพ คือบุคคลอ่ืน ๆ รอบตัวเรา ครอบครัว กลุมคน และวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมท่ีเปนมนุษย
คนอ่ืน ๆ นี้จะมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมมนุษย 

3. ชวงเวลาในชีวิตของบุคคล แสดงถึง ระดับพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ อันเกิดจาก 
อิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และแมระยะสําคัญของ
พัฒนาการของมนุษยสวนมากจะอยูในชวงชีวิตเด็กเปนสวนมาก  

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ มี 2 ปจจัยใหญ ๆ  คือ7 

1. องคประกอบดานพันธุกรรม เปนการถายทอดยีนสจาก พอแม หรือบรรพบุรุษไปสู
ลูกหลาน ไดแก ลักษณะดานรูปราง หนาตา ทาทาง ผิวพรรณ อารมณ ตลอดจนระบบประสาท และ
เลือด เปนลักษณะท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิด 

2. องคประกอบทางดานส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเปนธรรมชาติและสภาพวัฒนธรรม ประเพณี 
กฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ในสังคมท่ีบุคคลเกี่ยวของอยู เปนผลใหเกิดการเรียนรู และปรับตัว ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดแก ลมฟาอากาศ ท่ีอยูอาศัย อาหาร ตลอดจนคนท่ีอยูใกลชิด 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอมนี้มีผลใหบุคคลเกิดการเรียนรูท่ีแตกตางกัน สงผลใหบุคลิกภาพของ
คนแตกตางกัน   

2.2   คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูเรียนและผูสอน 

  2.2.1  คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูเรียน  

ผูเรียนถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดในการเรียนการสอน เพราะแมวาผูสอนจะสอนดี
อยางไร ถาผูเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน ไมเขาเรียน มีทัศนคติไมดีตอการเรียนการสอนแลว การ

                                                

7 ฉลอง ภิรมยรัตน ,จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพมหานคร:ประจักษการพิมพ พ.ศ.2521) หนา 29-30. 
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เรียนรูยอมไมเกิดผลสําเร็จ ผูสอนจึงจําเปนตองวิเคราะหผูเรียนของตนวามีลักษณะอยางไร และมี
ปญหาอะไรบาง เพ่ือผูสอนจะไดเขาใจสภาพและธรรมชาติของผูเรียนและสามารถจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับลักษณะนั้น ๆ  

ในการเรียนตามทฤษฎี  Constructionism ผูเรียนจะมีบทบาทเปนผูปฎิบัต ิและสรางความรู
ไปพรอม ๆ กันดวยตัวของเขาเอง (ทําไปและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน) บทบาทท่ีคาดหวังจากผูเรียน 
คือ 

1. มีความยินดีรวมกิจกรรมทุกครั้งดวยความสมัครใจ  
2. เรียนรูไดเอง รูจักแสวงหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูดวยตนเอง  
3. ตัดสินปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล  
4. มีความรูสึกและความคิดเปนของตนเอง  
5. วิเคราะหพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนได  
6. ใหความชวยเหลือกันและกัน รูจักรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยูและท่ีไดรบั

มอบหมาย  
7. นําส่ิงท่ีเรียนรูไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตจริงได 

สมิท กูดแมน และเมอรดิท (Smith, Goodman and Meredith.) กลาววาปญหาท่ีเกี่ยวกับการ
สอนอาน และเขียนของนักเรียนวา การท่ีนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการอาน และเขียนนั้น เปน
เพราะนักเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานตาง ๆ นอกจากนั้นเด็กยังขาดโอกาสในการเรียนอาน และเขียน
อยางเสรี เด็กไมมีโอกาสอานออกเสียงอยางเพียงพอ ไมสามารถแสดงความสามารถของตนในช้ัน
เรียนอยางอิสระ และท่ีสําคัญคือ ระบบภายในหองเรียน เปนตนวา ระบบการเรียนไมดีไมมี
ประสิทธิภาพ อุปกรณการสอนไมดี ขาดการใหขอมูลยอนกลับ หรือประเมินผล และขาดการซอม
เสริมใหแกนักเรียน8 ซ่ึงผูวิจัย เห็นวานํามาเปรียบเทียบกับการศึกษา ถึงปญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับ
การเรียนของนักศึกษาไดเปนอยางด ี

                                                

8 รัชนี โปฟา, “ปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในวิทยาลัยนาฏศิลปะภาคกลาง” (ปริญญา
นิพนธ  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2546)  หนา 18. 
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นิสัยการเรียนท่ีดีเปนองคประกอบสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แมดดอกซ9 ไดให
ความเห็นวาความแตกตางระหวางบุคคลในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขึ้นอยูกับสติปญญา และ
ความถนัดรอยละ 50-60 นิสัยการเรียนท่ีดีประมาณรอยละ 30-40 โอกาส และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ อีก
รอยละ 10-15  ลินดเกรน10   ไดใหความเห็นวาเหตุผลท่ีนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้น
ขึ้นอยูกับการมีนิสัยในการเรียนท่ีดีถึงรอยละ 33 การมีความสนใจในการเรียนรอยละ 25 เชาวน
ปญญารอยละ 15 นอกจากนั้นก็ขึ้นอยูกับตัวประกอบอ่ืน ๆ สวนนักเรียนท่ีไมประสบผลสําเร็จใน
การเรียนนั้น เนื่องจากมีนิสัยการเรียนท่ีไมดีรอยละ 25 ขาดความสนใจในการเรียนรอยละ 35 
นอกจากนั้นขึ้นอยูกับปญหาสวนตัวและตัวประกอบอ่ืน ๆ  

ความคิดเห็นของแมดดอกซ และลินดเกรน สอดคลองกับผลการศึกษาของโคล และเฟอรกู
สัน11  ซ่ึงไดศึกษาวิเคราะหนิสัยการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยใชเทคนิคการสังเกต ผล
ปรากฏวานักศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จจะมีนิสัย แตกตางจากนักศึกษา ท่ีไมประสบผลสําเร็จในการ
เรียน ถึงแมระดับสติปญญาจะเทากัน ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน นักเรียน
ขาดความตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอย ไมเขาใจบทเรียน และไมสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาหนึ่งท่ีครูประสบเกี่ยวกับการเรียนการสอน คือปญหาเกี่ยวกับตัวผูเรียนซ่ึงมี
นิสัยในการเรียนท่ีไมเหมาะสม ไดแก ไมตั้งใจฟงครูอธิบาย ไมเอาใจใสในการเรียน และทํางานตาม 
ท่ีครูมอบหมายใหนอย ไมคอยถามคําถาม และตอบคําถามเกี่ยวกับบทเรียนหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทเรียนนอย  และมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม รวมกับเพ่ือนนอยซ่ึงพฤติกรรมท่ี
เปนปญหาเหลานี้รบกวนการดําเนินการสอนของครู ทําใหกิจกรรมการเรียนไมสามารถดําเนินไป
ในทิศทางท่ีพึงประสงค ตลอดจนนักเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรพฤติกรรมการเรียนท่ีเปน
ปญหาของนักเรียนในช้ันเรียนเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นมานานแลว และมีผูใหความสนใจแกไขมาตลอด 

                                                

9 ขจรสุดา เหล็กเพชร, “การสรางแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน” 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2522 หนา 11. 

10 ขจรสุดา เหล็กเพชร, “การสรางแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน” อางแลว ,หนา 11. 

11 ขจรสุดา เหล็กเพชร,เลมเดิม หนา 12. 
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 ฮิลเดรท12 พบวาสาเหตุท่ีฉลาดจํานวนหนึ่งไมประสบผลสําเร็จในการเรียนเนื่องจากมีนิสัย
การเรียนท่ีไมดี โฮลทซแมน (Holtzman) ไดทําการศึกษาพบวานิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลาวคือถานักเรียนมีนิสัยในการเรียนท่ี
ดีมีแนวโนมท่ีจะประสบผลสําเร็จในการเรียนรู และควรคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย เชน  เจต
คติของผูเรียนท่ีมีตอคุณคาทางการศึกษา ตอครอูาจารย สถานท่ีเรียน และวิชาท่ีเรียนรวมตลอดถึง
นิสัยการเรียนดวย  

ผลการวิจัยของพวงสรอย วรกุล13  พบวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามักมีปญหา
ทางโรงเรียน คือ ขี้เกียจ ขัดขืน มีความสับสนวุนวาย และมีนิสัยในการเรียนท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นถา
มีการปรับแกนิสัยในการเรียนของนักเรียน ปญหาควรจะดีขึ้นเพราะเช่ือวา นิสัยในการเรียนจะเปน
ตัวกําหนดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูระหวางการเรียน  หรือไมเชนในการใชเวลาเทากันแตผูเรียนท่ีมี
นิสัยในการเรียนดี จะดีกวาผูท่ีมีนิสัยการเรียนท่ีไมด ี

เมเรนส และเลแมนน (Mehrens & Lehmann)14  กลาววา นักเรียนจะเรียนไดดีเพียงใดนั้น 
ไมไดขั้นกับความสามารถหรือสติปญญาอยางเดียว  องคประกอบอ่ืนก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไ ดแก วุฒิภาวะ แรงจูงใจและนิสัยในการเรียน แมดดอกซ (Maddox)15  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของนิสัยในการเรียนวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมขึ้นอยูกับ ความสามารถของบุคคล

                                                

12 อรพินทร ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ , “การศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบคัดเลือก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปญหาสวนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตปริญญาโท” ปริญญานิพนธการศึกษา มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2532  หนา 3. 

13 พวงสรอย วรกุล, “การเปรียบเทียบสภาพปญหาในดานการปรับตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2522 หนา 19. 

14 สุปราณี สนธิรัตน ,วิธีเพิ่มสมรรถภาพในการเรียน (กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548) หนา 75. 

15 พระอดิศักด์ิ ยางธิสาร, “ปจจัยท่ีสงผลตอนิสัยการเรียนของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร” , ปริญญานิพนธ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551  หนา  2. 
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และการทํางานหนักเทานั้น แตยังขึ้นกับวิธีเรียนท่ีมีประสิทธิภาพดวย เพราะวิธีเรียนท่ีมีประสิทธิ 
ภาพนั้นเปนองคประกอบหนึ่ง ท่ีทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ซ่ึงลินดเกรน 
(Lindgren) ไดใหความเห็นวาเหตุผลท่ีนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนนั้น ขึ้นอยูกับนิสัย
การเรียนท่ีด ี การมีความสนใจในการเรียน   เชาวนปญญา และขึ้นอยูกับองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีกลาว
ไวในรายละเอียดขางตน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของโคลและเฟอรกูสัน (Cole & Ferguson) 
ท่ีไดศึกษาและวิเคราะหนิสัยในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยใชเทคนิคการสังเกต ผล
ปรากฏวานักศึกษาไมประสบผลสําเร็จในการเรียน จะมีนิสัยในการเรียนท่ีแตกตางกับนักศึกษาท่ี
ประสบผลสําเร็จในการเรียน แมวาระดับสติปญญาจะเทากัน อีสิส (Ehrlish) พบวานักเรียนท่ีเรียนดี
นั้นจําเปนตองมีนิสัยในการเรียนท่ีดี ไมจําเปนตองเปนคนท่ีมีสติปญญาเฉลียวฉลาดมาก แตตองรูจัก
วิธีท่ีจะใชเวลา  กลาวคือผูท่ีจะเรียนไดดีตองรูจักวิธีเรียน  และวิธีการทํางานใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงเหลานี้คือนิสัยเฉพาะของแตละบุคคล ซ่ึงการเรทท  (Garrett)  ไดกลาวถึงนิสัย
โดยท่ัวไปเกิดจากการเรียนรูโดยอาศัยการฝกหัด และการกระทําซํ้า ๆ  ซ่ึงนิสัยสามารถปลูกฝงหรือ
เปล่ียนแปลงและกําจัดได เปนส่ิงท่ีแกไขปรับปรงุไดดังท่ี คิทเช็น เฟรดเดริค  และแมคเอลวี 
(Kitchen, Frederick & Mceleve) กลาววานิสัยการเรียนไมใชเกิดจากสัญชาติญาณหากแกเปนส่ิงท่ี
เราตองฝกฝนและตองคอยแกไข 

แซมมวล16 ศึกษาพบวา การสรางนิสัยการเรียนท่ีดี และการจัดระบบวิธีเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. กําหนดตารางเวลาในการเรียน โดยแนใจวาไดใหเวลาแตละวิชาอยางพอเพียง และ 
บังคับใหตนเองปฏิบัติตามตารางนั้น 

2. จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับตนเองในเวลาทํางาน 
3. ตั้งสมาธิอยางแนวแน ปราศจากส่ิงรบกวนจนกวาจะเสร็จงาน 
4. ทํางานท่ีไดรับมอบหมายในแตละวันใหเสร็จ 
                                                

16 อัจฉรา วงศวัฒนามงคล, “ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ กับการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา” ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2533 หนา  40. 
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2.2.2   คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูสอน 

แมในปจจุบันการสอนจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ก็ตาม แตบทบาทของ
ผูสอนยังเปนส่ิงสําคัญ เพราะผูสอนสามารถจะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี และประสบ
ผลสําเร็จได ท้ังนี้ผูสอนตองมีความพรอมในดานตาง ๆ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
รูหลักจิตวิทยา และศาสตรเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

บลูม (Bloom) ไดกลาวถึงคุณภาพการสอนท่ีดีของครูวา มีลักษณะ 15 ประการ ดังนี้คือ  
1. การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเหมาะสม 
2. การใหแรงเสริมท่ีสอดคลองกับผูเรียน 
3. การคนหาขอมูลยอนกลับ และแกไขขอบกพรอง  
4. การวางแผน เตรียมการสอน และความพรอมของคร ู
5. ผูเรียนมีความเขาใจจุดมุงหมาย และขั้นตอนในการทํางาน 
6. การลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก 
7. ใชอุปกรณการสอนอยางเหมาะสม 
8. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
9. การใชเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ 
10. การรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 
11. การควบคุมอารมณของคร ู
12. ความแมนยําในเนื้อหาวิชา และความรูในเรื่องท่ีสอน 
13. การใหคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเรื่องท่ีเรียนในช้ัน 
14. การเนนการปฏิบัติควบคูกับเนื้อหาวิชา 
15. ความสามารถในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจ 

 
คุณลักษณะของคร1ู7 ท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
                                                

17 นิพนธ วรรณเวช. ”สภาพแวดลอมสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง ในทัศนะของผูบริหารอาจารย และ
นักศึกษา”  ปริญญานิพนธ กศม.(การอุดมศึกษา) บัณฑิตยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538.   
หนา 45. 
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ท่ีดีนั้น มีคุณลักษณะ เชน การมีความรู ครูตองมีความรูท้ังดานวชิาการและวิชาชีพครูเปนอยางดี มี
ประสบการณ และทักษะการสอน กลาวคือ ประสบการณชวยใหครูไดเขาใจปญหาและสภาพการณ
ตามความเปนจริงมากขึ้นสวนดานทักษะในการสอนครูตองมีความสามารถในการสอนรูจักใช
วิธีการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและสภาพสังคม 

             บทบาทท่ีครูควรมีในการสอนตามทฤษฎี Constructionism  
ครูนับวามีบทบาทสําคัญมากในการท่ีจะควบคุมกระบวนการใหบรรลุตามเปาหมายท่ี 

กําหนดไว ซ่ึงครูตามทฤษฎีนี้ควรมีความเขาใจในบทบาท คุณสมบัติท่ีครูควรจะมี รวมท้ังทัศนคติท่ี
ครูควรเปล่ียน ในการดําเนินกิจกรรมการสอน ครูควรรูจักบทบาทของตนเองอยางแจมแจง ครูนับวา
เปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหการสอนสําเร็จผล ดังนั้นจึงควรรูจักบทบาทของตน ดังนี้ คือ 

1.  จัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม โดยควบคุมกระบวนการการเรียนรูใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวและคอยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น 

  2.   แสดงความคิดเห็นและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสม(ตอง
คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนและบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา) 

  3.   เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามแนวทางของทฤษฎี Constructionismโดยเนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เปนผูจุดประกายความคิดและกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนโดยท่ัวถึงกัน ตลอดจนรับฟง และสนับสนุนสงเสริมใหกําลังใจแกผูเรียนท่ีจะ
เรียนรูเพ่ือประจักษแกใจดวยตนเอง 

  4.  ชวยเช่ือมโยงความคิดเห็นของผูเรียนและสรุปผลการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมและนําทาง
ใหผูเรียนไดรูวิธีวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู เพ่ือผูเรียนจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

 
คุณสมบัติท่ีครูควรมีในการสอนแบบ Constructionism  

1. มีความเขาใจทฤษฎี Constructionism และพรอมท่ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามแนวทางของทฤษฎี Constructionism  

2. มีความรูในเนื้อหาท่ีสอนอยางด ี 
3. มีความเขาใจมนุษย มีจิตละเอียดพอท่ีจะสามารถตรวจสอบความคิดของผูเรียนและ

ดึงความคิดของผูเรียนใหแสดงออกมามากท่ีสุด  
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4. มีการพัฒนาตนเอง ทางรางกาย สติปญญาและจิตใจอยูเสมอ ครูควรรูจักตนเองและ
พัฒนาความรู บุคลิกภาพ ของตนใหดีขึ้น มีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน ไมถือวา
ความคิดตนถูกตองเสมอ เขาใจและยอมรับวาบุคคลมีความแตกตางกัน ไมดวนตัดสินผูเรียนอยางผิว
เผิน  

5. ควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เพราะการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของครูจะทําให
บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเปนกันเอง และมีความเปนมิตรท่ีดีตอกัน  

6. ครูควรมีทักษะในการส่ือความหมายกับผูเรียน ในการสอนนั้นครูมักจะมีการส่ือ
ความหมายกับผูเรียนเสมอ จึงควรส่ือความหมายใหชัดเจน ไมคลุมเครือ รูจักใชวาทศิลปใหเหมาะ
กับกาลเทศะ และเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน (การส่ือความหมายใหกับผูเรียนแตละคนจะไม
เหมือนกันเพราะผูเรียนมีการรับรูและเรียนรูไดไมเทากัน)  

7. มีทักษะในการใชวิจารณญาณตัดสินใจและแกไขปญหา ทักษะดานนี้ทําใหครู
ดําเนินงานไดสะดวกราบรืน่ เนื่องจากการสอนแบบ Constructionism นั้นผูสอนจะตองคอยสังเกต
บรรยากาศการเรียนท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และจะตองคอยแกไขปญหาในแตละชวงใหเหมาะสม 
ดังนั้นผูสอนจึงตองมีทักษะในการใชวิจารณญาณตัดสินใจและแกไขปญหาท่ีด ี 

8. มีทักษะในการชวยเหลือผูเรียน บอยครัง้ ครูตองคอยชวยแกปญหาใหผูเรียนครูจึง
ควรมีความเปนมิตรเปนกันเองกับนักเรียนเสมอ หากครูไมมีทักษะทางดานนี้แลว การชวยเหลืออาจ
ไมบรรลุผล  

จากท่ีกลาวมาขางตนนั้นเปนคุณสมบัติท่ีครูควรมีเพ่ือนํามาใชปรับปรุงมนุษยสัมพันธใน
การเรียนการสอนและการดําเนินชีวติประจําวันใหดีขึ้น นอกจากนั้นส่ิงท่ีสําคัญมากก็คือครูควรมี
พ้ืนฐานของความรักในวิชาชีพคร ูพยายามเขาใจผูเรียนแตละคนใหมากๆโดยยึดหลักท่ีวาคนเรามี
ความแตกตางกัน(ไมนําคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่ง) ครูควรรูจักเคารพความคิดของ
ตนเองและผูอ่ืน (โดยเฉพาะผูเรียน) และควรรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจของครูเองใหสมบูรณ 
และแจมใสอยู 

2.3   การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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              การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนไดประโยชนสูงสุด18 ผูสอนควรจะรูจิตวิทยา 
การศึกษา ซ่ึงความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครูสามารถชวยครไูดในเรื่อง

ดังตอไปนี ้
1. ชวยครูใหรูจักลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูตองสอนโดยทราบหลักการพัฒนาการ 

ท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพเปนสวนรวม 
2. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เชน อัต 

มโนทัศนวา เกิดขึ้นไดอยางไร และเรียนรูถึงบทบาทของครูในการท่ีจะชวยนักเรียนใหมีอัตมโน
ทัศนท่ีดีและถูกตองไดอยางไร 

3. ชวยใหครูมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือจะไดชวยนักเรียนเปน 
รายบุคคลใหพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

4. ชวยใหครูรูจักจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเหมาะสมกับวัย และขั้นพัฒนาการ 
ของนักเรียน เพ่ือแรงจูงใจอัตมโนทัศน และการตั้งความมุงหวังของครูท่ีตอนักเรียน 

5. ชวยใหครูทราบถึงตัวแปรตางๆ ท่ีมีตออิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน เชน  
แรงจูงใจ อัตมโนทัศน และการตั้งความมุงหวังของครูท่ีมีตอนักเรียน 

6. ชวยครูในการเตรียมการสอนการวางแผนการเรียน เพ่ือทําใหการสอนมี 
ประสิทธิภาพสามารถชวยใหนักเรียนทุกคนเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยคํานึงตอไปนี ้

6.1  ชวยครูเลือกวัตถุประสงคของบทเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัยและความ 
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนท่ีจะตองสอน และสามารถท่ีจะเขียนวัตถุประสงคใหนักเรียน
เขาใจวาส่ิงท่ีครูคาดหวังให นักเรียนเรียนรูมีอะไรบาง โดยถือวาวัตถุประสงคของบทเรียนคือส่ิงท่ี
จะชวยใหนักเรียนทราบวาเม่ือจบบทเรียน นักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง 

6.2  ชวยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะ 
นิสัยของนักเรียนและวิชาท่ีสอน และกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 

6.3  ชวยครูในการประเมินไมเพียงแตเฉพาะเวลาครูไดสอนจนจบบทเรียนเทานั้น 

                                                

18 สุรางค โควตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2533) หนา 5-6. 
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แตใชประเมินความพรอมของนักเรียนกอนสอน ในระหวางท่ีทําการสอน เพ่ือทราบวานักเรียนมี
ความกาวหนาหรือมีปญหาในการเรียนรูอะไรบาง 

           6.4  ชวยครูใหทราบหลักการทฤษฎีของการเรียนรูท่ีนักจิตวิทยาไดพิสูจนแลววา 
ไดผลดี เชนการเรียนรูจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

6.5  ชวยครูใหทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
พฤติกรรมของครูท่ีมีการสอนอยางมีประสิทธิภาพวามีอะไรบาง เชน การใชคําถาม การใหแรงเสริม 
และการทําตนเปนแบบ 

6.6 ชวยครูใหทราบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ไมไดเปนเพราะระดับเชาวปญญา 
เพียงอยางเดียวแตมีองคประกอบอ่ืน ๆ เชน แรงจูงใจ ทัศนคติ หรืออัตมโนทัศน ของนักเรียน และ
ความคาดหวังของครูท่ีมีตอตัวนักเรียน 

6.7 ชวยครูในการปกครองช้ันและการสรางบรรยากาศของหองเรียน ใหเอ้ือ  
อํานวย ตอการเรียนรูและเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรัก และไววางใจซ่ึง
กันและกัน นักเรียนตางก็ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหหองเรียนเปนสถานท่ีท่ีทุกคนไดมีความสุข
และนักเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน 

แนวทางการเปนครูกฎหมายของศาสตราจารยคนึง ฤาชัย19 “...เพราะรูสึกวาเรามีแตใหเพียง
อยางเดียว โดยไมหวังอะไรตอบแทน   เราเปนครูบาอาจารย   ขนาดตอนท่ีเปนรัฐมนตรีก็ยังสอน
หนังสืออยู คือการดํารงตําแหนงอ่ืน เดีย๋วก็จะมีการเปล่ียนแปลง แตการเปนอาจารยมันเปนอาจารย
มาตั้งแตตนไมมีการเปล่ียนแปลง มาจนถึงปจจุบันก็ยังเปนอาจารยอยูเหมือนเดิมตลอดชีวิต คําถาม
ท่ีวาถาอาจารยคะนึง มีพรวิเศษสักขอ อาจารยจะขออะไร คําตอบท่ีไดคือ ก็เปนครูบาอาจารยท่ีดีมา
โดยตลอด เพราะส่ิงนี้มันเปนส่ิงท่ีใหไดมากเหลือเกิน เราสอนโดยไมไดคิดหาความร่ํารวย วิชาชีพ
อ่ืนการเปนทนายก็ทําไป แตการเปนครูบาอาจารย มักจะมีแตใหซ่ึงเราก็ใหเทาท่ีพึงจะใหเขาได โดย
ไมไดหวังผลตอบแทนอะไร...” 

                                                

19 ครูของคนดี กาวยางของความหมาย...ความซื่อสัตยและหนาท่ีศาสตราจารยคะนึง ฤาไชย 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเดือนตุลา พ.ศ.2552) หนา 92. 
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ปญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดจากผูเรียนท่ีสําคัญ20  คือ  
1. ผูเรยีนมีพ้ืนฐานความรูออน และมีความรูไมเทากัน 
2. ไมสนใจเรียน ไมตั้งใจเรียน เบ่ือหนายตอการเรียน 
3. ไมมีความพรอมในการเรียน เรียนไมเปน จดคําบรรยายไมเปน 
4. มีจํานวนผูเรียนมากเกินไป 
5. ไมกลาซักถามเม่ือไมเขาใจ 
6. ผูเรียนชอบคุยในเวลาเรียน 
7. เกียจคราน ไมทํางานสง ไมมาเรียน 
8. ไมตรงตอเวลา เขาหองเรียนสาย สงงานชา 
9. หาความรูดวยตนเองไมเปน 
10. ส่ือสารไมเปน พูดไมเปน เขียนไมเปน จับประเด็นไมได 
11. ไมใหความรวมมือ 
12. เฉื่อย ไมกระตือรือรน 
13. สุขภาพกาย และสุขภาพจิตไมด ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีประกาศ เรื่องนโยบายการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพโดยให 
ความสําคัญกับการเรียนการสอนมากท่ีสุด โดยใหอาจารยผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนตองยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี2้1 

1. ใหสอนตามแผนการสอน และวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามท่ีระบุในประมวลการ 
สอนและแผนการสอน 

2. ใหเนนการสอนท่ีใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะห เขาใจเหตุผลของแนวคิด หลักการและ 
ทฤษฏีตาง ๆ ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน อาจารย ช้ีแนะแหลงเรียนรู
หลากหลาย และสรุปเนื้อหาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู 

                                                

20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดม,(กรุงเทพมหานคร:ภาควิชา
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544)  หนา 53. 

21 ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ี 0101/0102 ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่องนโยบายการ
เรียนการสอน 
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3. ใหใชเวลาในการเรียนการสอนใหเต็มคาบเวลา และเนนการท่ีนักศึกษาไดเรียนรูมาก 
ท่ีสุด 

4. ในการทบทวนกอนสอบใหทบทวนตามเนื้อหาท่ีไดสอน ไมใหอางอิง เกี่ยวกับแนวการ 
ออกขอสอบ หรือหัวเรื่องท่ีจะอยูในขอสอบ 

5. ใหภาควิชาและคณะวิชาตรวจประมวลการสอน และแผนการสอนอยางเครงครัดโดย 
ยึดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร พิจารณาวิธีการสอน การวัดผลใหเหมาะสม และตําราท่ีใชให
ทันสมัยโดยตองมีอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัย 

6. ใหภาควิชาและคณะวิชาจัดระบบการเยี่ยมช้ันเรียน เพ่ือชวยกันช้ีแนะในการปรับปรุง 
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 

 2.4   บรรยากาศการเรียนการสอน  

การเรียนรูตามแนวทางของทฤษฎี Constructionism มีหลักสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การเปด
โอกาสใหผูเรียนสัมผัสและแลกเปล่ียนความรูกับสมาชิกในกลุม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี
นับเปนส่ิงสําคัญในการทําใหเกิดกระบวน  ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกันของผูเรียน  ซ่ึงควรจะมี
องคประกอบ  3  ประการ คือ มีทางเลือก มีความหลากหลาย และการมีความเปนกันเอง 

1.  การมีทางเลือก  (Choice)  คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกสรางหรือปฏิบัติส่ิงท่ีตนเอง 
อยากจะทําหรือสนใจ การสรางงานหรือการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมอะไรซักอยางหนึ่ง ครู
ควรจะใหโอกาสกับผูเรียน ในการไดคิด หรือเริ่มมองส่ิงท่ีเขาอยากจะทํา ดวยตัวของเขาเองใน
บรรยากาศการเรียน ท่ีผูเรียนมีทางเลือกสรางส่ิงท่ีตนเองสนใจ ผูเรียนจะมีความเต็มใจและใสใจท่ีจะ
ทํางานนั้นจนสําเร็จ เพราะเปนงานท่ีเขาคิดขึ้นมาเอง เขามีความรูสึกในความเปนเจาของ รูสึกมีสวน
รวมในการสรางขึ้นมา และเม่ือผูเรียนคิดเปาหมายของการสรางหรือคิดส่ิงท่ีเขาอยากจะทําไดแลว ก็
แสดงวาผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติได ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีด ี
เนื่องจากผูเรียนจะรูวาควรจะสรางอะไร จากความรูท่ีมีอยู  และเม่ือเขาไดลงมือปฏิบัติเขาก็จะเรียนรู
จากการปฏิบัติงานนั้น  

 อยางไรก็ตามในการใหสรางงานนั้นครูควรจะมีหัวขอหรือขอบเขตใหผูเรียนพอ สมควร 
เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนมีเปาหมายหรือแนวทางเดียวกัน เชน หลังจากท่ีสอนทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
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จําเปนจบแลว ก็ใหผูเรียนนําทฤษฎีท่ีเรียนมาสรางงานหรือทดลองปฏิบัติ โดยมีทางเลือก (เปด
โอกาส) ใหผูเรียนไดคิดหาวิธีการสรางหรือทดลองตามความสนใจหรือตามความถนัดดวยตัวของ
เขาเอง(ภายใตเครื่องมือและสภาพแวดลอมท่ีกําหนด)  

2. การมีความหลากหลาย  (Diversity)  ความหลากหลายนั้นมีความสําคัญตอ 
สภาพแวดลอมการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism 2 ประการ คือ ความหลากหลายของทักษะ 
และ ความหลากหลายของรูปแบบ  

ความหลากหลายของทักษะ หมายถึง การท่ีผูเรียนมีทักษะท่ีแตกตางกันหลายระดับ 
จากผูท่ีเริ่มหัดไปจนถึงผูท่ีมีความรูมาก หรือในบางครั้งส่ิงนี้จะหมายถึง กลุมคนท่ีมีอายุแตกตางกัน
มาอยูรวมกันภายใตบรรยากาศการเรียนรูเดียวกัน มีการแลกเปล่ียนหรือถายทอดประสบการณซ่ึง
กันและกัน  

 ในบรรยากาศและสภาพการเรียนรู  ท่ีผูเรียนมีความหลากหลายของทักษะ และระดับ
ความสามารถจะทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน โดยปกติแลวคนแตละคนจะมีความสามารถ
และทักษะแตกตางกัน บางคนอาจจะเกงในบางเรื่องแตในบางเรื่องก็ไมถนัด แตในขณะเดียวกันถามี
คนท่ีเกงในเรื่องท่ีคนอ่ืนไมถนัดก็สามารถถายทอดประสบการณหรือแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและ     
กันได ดังนั้นคนท่ีมีประสบการณนอย สามารถเรียนรูไดจากคนท่ีมีทักษะมากกวาตนเอง สวนผูท่ี
ถายทอดทักษะจะเพ่ิมพูนความรูมากขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจจากการไดชวยเหลือ และอธิบายส่ิง
ตาง ๆ ใหกับผูอ่ืน นอกจากนั้นในการสรางงานของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน จะเปนการสราง
จินตนาการใหกับคนอ่ืน ความคิดจะถูกยืม และเสริมแตงความรูใหเจริญงอกงามขึ้นดวย 

ความหลากหลายของรูปแบบ หมายถึง ความหลากหลายในวิธีการในการสรางงาน เม่ือมี 
การสรางงานจะไมมีวิธีการ หรือกระบวนการใดท่ีถือวาถูกตองท่ีสุด เพราะคนแตละคนมีความถนัด
ในการสรางงานไมเหมือนกัน การท่ีจะเอาความคิดของคนอ่ืนมาตัดสินกระบวนการในการสราง
งานของอีกคนหนึ่งนัน้เปนวิธีการท่ีไมถูกตองนัก เพราะผูท่ีสรางเองเทานั้นจะเปนผูท่ีบอกไดวา
วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับเขาคือวิธีการใด  เชน บางคนชอบวางแผนอยางระมัดระวังกอนท่ีจะ
ทํางานจริง บางครั้งอาจมีการปรับแผนนั้นบางในระหวางการทํางาน ซ่ึงวิธีการนี้นับวาเปนวิธีการท่ี
ดีวิธีการหนึ่งของ  “นักวางแผน”  แตก็ไมไดนับวาเปนวิธีการเดียวท่ีสามารถทํางานได อาจจะมีวิธี
อ่ืนอีกเชน บางคนจะชอบทํางานโดยไมมีการวางแผนลวงหนาแตจะใชวิธีการพูดคุยหรือซักถามคน

DPU



34 

  

 

 

อ่ืน ๆในขณะท่ีทํางานนั้น จากนั้นก็จะพิจารณาวาตนเองทําอะไรไปบางและตัดสินใจวาจะทําอะไร
ตอไป ซ่ึงเราจะเรียกผูท่ีชอบทํางานแบบนี้วา ผูทํางานท่ีไมมีแบบแผน (เปนลักษณะคิดไปทําไป) ซ่ึง
รูปแบบการทํางานท้ัง 2 นี้ควรจะไดรับการยอมรับและเช่ือถืออยางเทาเทียมกัน  

3. การมีความเปนกันเอง (Congeniality) หมายถึง ความเปนกันเองของสมาชิก 
ท้ังหมด ไดแก ผูเรียน ครู ควรมีความเปนมิตรเปนกันเอง และเช้ือเชิญตอผูเรียนใหผูเรียนไดคิดหรือ
สรางงานดวยตนเอง ไดแสดงความคิดเห็น ไดชวยเหลือกัน เกิดความสามัคคีและมิตรภาพท่ีดีตอกัน 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งก็คือ  การใหเวลาท่ีพอเพียงในการทํางาน  เพราะในการเริ่มตน
ทํางานนั้นผูเรียนจะตองใชเวลามากพอสมควร อาจจะใชเวลาในการคิด  พูดคุย  การเดินไปดูงาน
ของคนอ่ืน ๆ  แลวหยิบยืมความคิดมาใช  นอกจากนั้นควรจะมีเวลาสําหรับผูท่ีเริ่มตนส่ิงท่ีผิดพลาด
ไป มีเวลาสําหรับการเผชิญอุปสรรคหรือส่ิงท่ีเปนปญหา หรือใหเวลาสําหรับการไมไดทําอะไรเลย
(เพราะกําลังใชความคิด) บรรยากาศการเรียนรูเหลานี้จะมีท้ังความสนุกสนานในการทํางาน รวมท้ัง
ความผิดหวัง และความภาคภูมิใจในความสําเร็จ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  ส่ิงเหลานี้สามารถ
นํามาแลกเปล่ียนเปนประสบการณกับผูอ่ืนได ดังนั้น ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสไดพบไดพูดคุยและ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความสนใจ รัก และชอบทําอะไรคลาย ๆ  กันหรือเผชิญปญหา
บางอยางคลาย ๆ  กัน เกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ ใสใจซ่ึงกันและกัน พยายามชวยกันแกปญหา 
บรรยากาศ และสภาพแวดลอมการเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการเรียนรู ท่ีมีความเปนมิตรเปนกันเอง 
กอใหเกิดความสามัคคีรวมกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.5   เคร่ืองมืออุปกรณ 

หลักการของทฤษฎี  Constructionism ซ่ึงเปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีการเรียนรู
จากการลงมือปฎิบัติหรือสรางส่ิงท่ีมีความหมายกับตนเอง ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชก็ควรจะมีลักษณะท่ี
เอ้ือตอการท่ีจะใหผูเรียนนํามาสรางเปนช้ินงานท่ีสําเร็จได และตอบสนองความคิด และจินตนาการ
ของผูเรียนได หรือถากลาวอยางงาย ๆ  ก็คือ เครื่องมือแทบทุกชนิดท่ีสามารถใหผูเรียนสรางงานได
หรือสามารถลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดนั่นเอง กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีสามารถสรางงานได เชน การปน
ดินน้ํามัน การแกะสลัก การทอผา การทําอาหาร การเขียนเรื่องราว / แตงตํารา งานหัตถกรรม  การ
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เขียนโปรแกรม การวาดรูป การสรางโจทยคําถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร หรือการสรางงาน
อ่ืน ๆ  อีกมากมาย 

นอกจากนีใ้นบางครั้งเทคนิควิธีการสอนก็อาจเปนเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนกระบวน 
การเรียนรูได เชน การสอนแบบส่ังงานหรือการสอนแบบมอบหมายงาน เปนการเรียนท่ีผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุมก็ไดแตควรจัดบรรยากาศการเรียนใหผูเรียนได
เรียนรูรวมกัน 

อยางไรก็ตามในปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวาเทคโนโลยีมีบทบาทมากโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร  ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชในการเรียนการสอนสําหรับการสรางคนใหเรียนรูเทาทัน
เทคโนโลยีนั้นมีความจําเปนมาก    (โดยเฉพาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย)   ซ่ึงควรจะนํา
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขามาใช สังเกตจากเครื่องมือสวนใหญท่ีทาง 
M.I.T. นํามาถายทอดจะเปนเครื่องมือท่ีผูเรียนจะตองเรียนรูการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับการสราง
งานดวย เชน โปรแกรม Microworld , Robot Design , Electronic Newspaper เปนตน 

คอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องมือท่ีด ี และงายตอการเรียนรูหลักการของทฤษฎี
Constructionism เนื่องจากเอ้ือตอการท่ีจะใหผูเรียนสรางงาน ท่ีสําเร็จได ภายในโปรแกรมคอมพิว- 
เตอรเอง  และยังตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเรียนไดด ี โดยไมตองใชทรัพยากร
ภายนอกมากนัก   สามารถแสดงใหเห็นลําดับความคิดได เชน  โปรแกรม   Micro world    และ
นอกจากนั้นคอมพิวเตอรยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการเช่ือมโยงกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ไดอีกดวย ดังนั้นถาผูเรียนไดสรางงานจากเครื่องมือท่ีเปนเทคโนโลย ีนอกจากจะเรียนรูเนื้อหาท่ี
สรางแลว ผูเรียนก็จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีไปในตัวดวย เม่ือเรียนรูไประดับหนึ่งก็จะเกิดความ
คลองในเทคโนโลยีนั้น และกอใหเกิดความม่ันใจท่ีเพียงพอสําหรับการนําไปใชในการทํางานหรือ
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามแมวาคอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือท่ีดีและทําใหงายตอการเรียนรู แตการนํา
Constructionismไปใชในการสอนนั้นไมจําเปนเสมอไปท่ีจะตองใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพียง
อยางเดียว ท้ังนี้ครูผูสอนเอง ควรพิจารณาวาควรจะใชเครื่องมือใดในการสอนใหเหมาะสม กับ
เนื้อหา และกลุมผูเรียนของตนเอง  

DPU



36 

  

 

 

2.6   องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการคุณภาพการศึกษามาจากผูเรียน  และส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมพ้ืนฐานความสามารถของผูเรียนเอง และองคประกอบของหนวย 
งานท่ีรับผิดชอบดานการเรียน22  การเรียนรูดวยตนเองจึงตองมีองคประกอบ ท้ังภายในและภาย 
นอกมาควบคุมความตองการของบุคคล และเปนการนําเอาประสบการณชีวิต และกิจกรรมมา ผสม 
ผสานเขาดวยกัน23  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาท่ีมุงเนนให
ผูเรียนรูจักการคนควา และวิธีการแสวงหาความรู การเรียนการสอน จึงจําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการศึกษาหาความรู เปนผูท่ีรูจักตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใฝหาความรูอยูเสมอ
โดยมุงเนนท่ีความสัมพันธกับปจจัยดานสวนตัว    ปจจัยดานสภาพแวดลอม ในมหาวิทยาลัย 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การรับรูประสิทธิภาพแหงตนเปนอยางไรและลักษณะ ท่ีมีมาก หรือนอย เพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูดวยตนเองดยีิ่งขึ้น  

ในงานท่ีเกี่ยวของนี้ประกอบดวยการวิจัย ทางดานปจจัยสวนตัว ประกอบดวย เพศ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และการรับรูประสิทธิภาพแหงตน 

เพศ  การศึกษาวจิัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศ กับลักษณะการเรียนรูดวยการตนเอง 
มีผูสนใจทําการศึกษาวิจัยท้ังใน และตางประเทศ ดังเชน สุภมาส ทองใส24 ท่ีศึกษาเรื่อง ลักษณะ
การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีสรุปวาผูเรียนท่ีมีเพศตางกัน มี

                                                

22 กมล  สุดประเสริฐ,คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:วิทยาจารย กรกฎาคม พ.ศ.2520) หนา 32-35. 
23 สุนทร  สุทองหลอ, คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2542 หนา 37. 
24 สุภมาส  ทองใส, การศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของผูเรียนนอกระบบโรงเรียน

ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535 หนา 29. 
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คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยเพศชายมี
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในดานความคิด สรางสรรคสูงกวาเพศหญิง  เชนเดียวกับ 
Mourad (1979) ไดศึกษาเปรียบเทียบระดับ SDLRS โดยจําแนกตามระดับผลการศึกษา และเพศจะมี
ระดับ SDLRS แตกตางกันหรือไม โดยมีนักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาดีเลิศ กําลังศึกษาอยูใน
ระดับช้ันประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  และตอนปลายกลุมตัวอยางจํานวน 684 คน  และ
นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยจอรเจีย จํานวน  185  คน  นักเรียนท่ีมีสติปญญาดีเลิศทํา
แบบทดสอบความแตกตางทางความคิดสรางสรรค (torrance tests of creative thinking) และ
นักเรียนจํานวน 569 คน มีครูเปนผูใหคะแนนการเรียนรูดวยตนเอง ในขณะท่ี Mourad พบวา ระดับของ
การเรียนรูดวยตนเองไมสัมพันธกับช้ันท่ีศึกษาในคณะ หรือทําการวิจัยในระหวางชวงเวลา  3  ป หรือ
จํานวนท่ีไดกลาวมามากกวา  2  ป  และเม่ือเปรียบเทียบกับ ระดับการเรียนรูดวยตนเองกับนักเรียนท่ีมี
ระดับสติปญญาดีเลิศ พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางกลุมนักเรียนท่ีมี
สติปญญาดีเลิศตามท่ีครูเปนผูใหระดับ SDLRS พบวานักเรียนดังกลาวมีระดับ SDLRS แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือจําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษาและจําแนกตามเพศ Guglielmino และ
คนอ่ืน ๆ  และคณะ ศึกษาถึงการวิเคราะห ความตองการดานทักษะพ้ืนฐานและการออกแบบหลักสูตร
สําหรับสถานท่ีทํางาน คูมือการปฏิบัติงานดวยตนเอง ซ่ึงสรางจากประสบการณการเรียนดวยตนเอง มี
จุดประสงคเพ่ือใหกับผูเชี่ยวชาญการศึกษาผูใหญ ผูออกแบบหลักสูตร ผูท่ีมีสวนกระตุน และ
สนับสนุนคนงาน เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน และงานหนาท่ีของตน โดยมีจุดเนนท่ีการสรางทักษะ
พ้ืนฐาน การวิเคราะหกระบวนการทักษะความชํานาญ ท้ังการจัดเตรียมกิจกรรมการศึกษา และการ
พัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีการเรียนดวยตนเอง  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรู 
แรงจูใจใฝสัมฤทธ์ิ  คือความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ ในส่ิงท่ียากโดยไมยอทอตออุปสรรค 
พยายามคิดหาวิธีการตาง ๆ ในการแกปญหาไปสูความตองการนั้น  ซึ่งสอดคลองกับ ภัทรา
พรรณ  สุขประชา25 ท่ีสรุปวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิหมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระทําส่ิงหนึ่งส่ิง

                                                

25 ภัทราพรรณ  สุขประชา, ผลของการประเมินผลงานของนักเรียนโดยตนเอง และโดยครูท่ีมีตอ 
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ใดดวยความตั้งใจ และมุงม่ัน โดยไมเกรงกลัวตออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น และกลาท่ีจะประสบกับความ
ลมเหลว เนื่องจากเปนส่ิงท่ีตนตองการ และเช่ือม่ันวาสามารถกระทําได เม่ือทําสําเร็จจะเกิดความพึง
พอใจ 

ในการสํารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาของ ปรียาภรณ เพ็ญสุขใจ26 พบวา ลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงนั้น จะเปนผูท่ีมีความพยายาม มีความอดทนในการทํางานหรือ
กิจกรรมท่ียากใหสําเร็จลุลวง มีความกระตือรือรนในการทํางาน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมท้ังวางแผนกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ และความรับผิดชอบซ่ึงสอดคลองกับ สุรางค 
โควตระกูล27 ท่ีกลาววา ลักษณะหนึ่งของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงคือ มีความรับผิดชอบในงานท่ี
ตนทํา ซ่ึงชวยผูเรียนในการตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรู วางแผนและประเมินผลงานของตนเพ่ือ
นําไปปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีผลตอความสําเร็จ และความลมเหลวในการเรียนอีกดวย  เนื่องจาก
เม่ือผูเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะประสบความสําเร็จ ตามความตองการของตน ก็จะกอใหเกิดความ
พยายามอยางไมยอทอ  พรอมท่ีจะเผชิญกับอุปสรรค  รวมท้ังสามารถควบคุมการกระทํา หรือ
พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีจะกระทําเพ่ือเกิดความสําเร็จได  จึงเห็นไดวาแรงจูงใจเปนเรื่องเกี่ยวของกับ
อารมณ การเรียนรูท่ีเกิดจากความตองการ และมีความตั้งใจ ในการเรียนรูของผูเรียน จะสงผลให
ผูเรียน มีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

                                                                                                                                       

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การรับรูความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 โดยศึกษาตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับเดียวกัน, วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540  หนา 37. 

26 ปรียาภรณ  เพ็ญสุขใจ, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน: กรณีศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตรภาคพิเศษสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2542 หนา 26. 

27 สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พิมพครั้งท่ี 3  พ.ศ.2541) หนา 181. 
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ขั้นตอนท่ีจะเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู  ผูเรียนอาจหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจ  เพ่ือท่ีจะเพ่ิม
ความกาวหนาในการเรียน หรือเพ่ิมความพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียนซ่ึงส่ิงท่ีจะทํา
ไดมีดังนี ้

1. หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ พยายามเพ่ิมความสุข และความยินดีในการเรียนรู หรือ 
เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมในการเรียนรู 

2.   จัดการกับการขาดความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองท่ีจะเรียนรู หรือจัดการกับ
ความสงสัยในความสําเร็จของโครงการท่ีจะเรียนรู 

3.  การเอาชนะความรูสึกผิดหวังทอแท  ท่ีมีสาเหตุมาจากความยากลําบากตาง ๆ บอกเลา
ผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตนวิธีการ ดังนี้  

     3.1  การทําสมุดบันทึกสวนตัว  เพ่ือใชบันทึกขอมูลความคิดเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเราได
เรียนรูหรือเกิดขึ้นในสมองของเรา สมุดนี้จะชวยสะสมความคิดทีละนอยเขาไวดวยกัน เพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมใหกวางไกลออกไป 

      3.2  การกําหนดโครงการเรียนรูรายบุคคล  ท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาวาจะเรียนรู
อยางไร โดยพิจารณาวาความรูท่ีเราแสวงหานั้นชวยใหเราถึงจุดประสงคท่ีตั้งไวหรือไม ทําใหเกิด
ความพึงพอใจ ความสนุกสนานท่ีจะเรียนหรือไม ประหยัดเงิน และเวลามากนอยเพียงใด 

      3.3  การทําสัญญาการเรียน  เปนขอตกลงระหวางผูสอนกับผูเรยีนโดยอยูบนพ้ืนฐาน
ความตองการของผูเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายและหลักการของสถาบันการศึกษาโดย
กําหนดกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 

      3.4  การสรางหองสมุดของตนเอง หมายถึงรวบรวมรายช่ือขอมูลแหลงความรูตาง ๆ 
ท่ีคิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจเพ่ือใชในการศึกษาคนควาตอไป 

แนวทางในวิธีการเรียนท่ีถือเปนการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิท่ีถือเปนการปรับปรุงตนเอง28 
ดังนี ้

1. การอาน องคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหการอานมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็ว   

                                                

28 อัจฉรา วงศวัฒนามงคล, “ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา”  อางแลว หนา 30. 
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และความเขาใจในเนื้อหา  การอานท่ีรวดเร็วทําใหบุคคลสามารถอานเนื้อเรื่องไดมากกวา หรือ
ทบทวนเรื่องราวเดิมซํ้า ๆ ไดหลายครั้งในชวงเวลาท่ีจํากัด สวนความเขาใจในเนื้อหาจะตองพยายาม
ทําจุดมุงหมายของเรื่องท่ีอาน และจับใจความสําคัญของเรื่องนั้นใหได 

2. การขีดเสนใต เพ่ือเนนจุดสําคัญท่ีอาจเปนปญหา ขอเท็จจริง ความคิดเห็น 
ของผูเขียน เพ่ือจําไวหรือทําใหเห็นไดงาย ชัดเจน หรือแสดงจุดออนท่ีเรายังไมเขาใจ 

3. การจดบันทึก บันทึกสวนตัวท่ีสําคัญท่ีอานหรือรับฟงจะชวยใหจําได 
4. การทบทวนหลังจากท่ีไดเรียนมาแลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทบทวนเรื่อง 

ท่ีเรียนมาก โดยใชเวลาชวงหนึ่งๆ เพ่ือจะคงความรอบรูเรื่องนั้นๆ ไว 
5. การเขียนรายงานหรือการทําการบานท่ีทําไดไมดี อาจเนื่องมาจากไมรูเรื่อง 

นั้นจริงๆ ซ่ึงจะปรับปรุงไดโดยศึกษาใหเขาใจกอนทํางานนั้น 
6. การใชหองสมุด 
7. การใชเครื่องมืออ่ืนชวยในการเรียน เชน แผนท่ี ตาราง แผนภูมิ จะทําใหเขาใจ 

บทเรียนไดดียิ่งขึ้น 

การรับรูประสิทธิภาพแหงตน การรับรูประสิทธิภาพแหงตน (self-efficacy) หมายถึง 
การตัดสินใจของบุคคลวาตนจะมีความสามารถกระทําพฤติกรรมตาง  ๆ ในสถานการณท่ี
กําหนดไวไดหรือไม  และมีความม่ันใจวาจะกระทําไดสําเร็จโดยใชทักษะท่ีตนมีอยู และทราบวา
ตนเองนั้นมีความสามารถกระทําพฤติกรรมอะไรบาง  การท่ีบุคคลไดรับการพัฒนาการรับรูประ-
สิทธิ ภาพแหงตนนั้น จะชวยสรางความม่ันใจแกตนเองวาจะสามารถใชทักษะท่ีมีอยูไดดี และมี
ประสิทธิภาพ 29   กลาววา การรับรูประสิทธิภาพแหงตนเปนตัดสินความสามารถวาตนเองเปนผูมี
ความสามารถในการกระทําส่ิงตาง ๆ ได ตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นไดโดยใชทักษะท่ีตนเองมีอยู  

                                                

29 ฐิติพัฒน  สงบกาย, ผลการกํากับตนเองตอความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ,วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 หนา 17. 
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วิธีการเรียนถือเปนความสําคัญประการหนึ่ง นักศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนท่ีดี
นั้น วิธีการเรียนมีองคประกอบดังนี3้0 

1. การฝกฝน (Practice) การฝกฝนจะชวยใหการเรียนรูไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น การฝกฝนจะ 
ไดผลดีก็ตอเม่ือผูเรียนสนใจ เอาใจใส ถาผูเรียนเพียงแตทํากิจกรรมไปโดยไมตั้งใจ การฝกฝนนั้นก็
ไมมีประโยชน การฝกฝนแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ  

1.1   การฝกฝนรวดเดียว (Massed Practice) หมายถึงการฝกฝนในระยะเวลาอัน 
ยาวนานติดตอกันไป 

1.2   การแบงการฝก (Distributed Practice)  หมายถึงการฝกฝนท่ีมีเวลาพักเปนระยะ ๆ  
ไป จากการคนควาปรากฏวา การแบงการฝกจะไดผลดีกวาการฝกรวดเดียว สําหรับในเรื่องท่ีเกี่ยว 
กับปญหาท่ียาก ๆ หรือกิจกรรมท่ีอาศัยความคิดนั้น วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การใชเวลาฝกรวดเดียวติดตอกัน
ไปกอนในครั้งแรก ๆ ตอไปจึงคอยใชวิธีการแบงฝก 

1.3   การเรียนเพ่ิมขึ้น (Over Practice) คือการฝกฝนเพ่ิมเติมหลังจากท่ีเรียนรูแลวจะ 
ชวยใหจําบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงจะชวยใหจําบทเรียนไดนาน ๆ แมวาจะไมไดนํามาใชก็ตาม  

2. การรูผลงาน จะทําใหทราบวาขอบกพรองคืออะไร และควรแกไขอยางไร นอกจากนั้น 
ยังชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจมากขึ้นดวย 

3. การแบงบทเรียนเปนตอน ๆ จะมีผลตอการเรียนรูของบุคคล 
3.1   การใชประสาทรับรูชวยในการเรียน วิธีการเรียนรูท่ีทําใหไดผลดีท่ีสุดของแต 

ละคนจะไมเหมือนกัน บทคนเรียนไดดีโดยการฟง บทคนโดยการอาน แตบางคนก็ตองใชท้ังสองวิธี
ประกอบกันเราไมอาจกลาวไดวิธีใดใหผลดีท่ีสุด ยิ่งไปกวานั้นวิธีการท่ีคนเราใชเรียนยังแตกตางกัน
ไปตามชนิดของบทเรียนอีกดวย 

3.2   เครื่องลอใจ  (Incentive)  ซ่ึงหมายถึงส่ิงของหรือสถานการณท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ 
ใหทํากิจกรรม หรือแสดงพฤติกรรม เครื่องลอใจนี ้ครูอาจนํามาใชเพ่ือชวย ใหนักเรียนเกิดความ
สนใจ การเรียนมากขึ้น  

3.3   ความสนใจ ผูเรียนจําเปนตองมีจุดมุงหมายในการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอบทเรียน 

                                                

30 พระอดิศักด์ิ ยางธิสาร, “ปจจยัท่ีสงผลตอนิสัยการเรียนของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร” อางแลว หนา 12-13. 
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ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูโดยไมตั้งใจขึ้นได 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยในการเรียนท่ีจะตัดสินความสามารถของตนเองมี 

ดังนี ้
1. ลักษณะของผูเรียน ซ่ึงไดแกความพรอม ความตองการท่ีจะเรียนรู ความสามารถใน 

การรับรู อารมณท่ีอยากจะเรียนรู ความสามารถในการจําส่ิงท่ีเรียนรูแลว ระดับเชาวปญญา เจตคติ
ตอการเรียนรู และสุขภาพจิต 

2. ลักษณะของส่ิงท่ีจะเรียนรู ส่ิงท่ีจะเรียนรูอาจแบงออกเปน 2 ชนิดคือ  
2.1  บทเรียน ไดแก เนื้อหาสาระ หรือเรื่องราวท่ีจะเรียน โดยลักษณะของบทเรียน 

มีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู ไดแก ความส้ันยาวของบทเรียน ความยากงายของบทเรียน 
2.2   ส่ือประกอบบทเรียน ไดแก ส่ือสารการเรียนตาง ๆ  ท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูได 

งายขึ้นเร็วขึ้น เชน หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด ภาพยนตร และอ่ืน ๆ  โดยลักษณะของส่ือ
ประกอบของบทเรียนท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู ไดแก ความชัดเจน ความซับซอน และ
ความเหมาะสมของส่ือ  

สรุปวาการรับรูประสิทธิภาพแหงตนนั้นสามารถสงผลตอบุคคลโดยตรงในการท่ีจะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองวาจะมีความสามารถกระทําส่ิงตาง ๆ  จากการใชทักษะท่ีตนเองมีอยูหรือ
อาจศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือตัดสินใจวาสามารถกระทําส่ิงนั้น ๆ  ไดหรือไม และในระดับใด จากนั้นจึง
ดําเนินการกระทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

2.7   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักศึกษา  

องคประกอบท่ีสําคัญตอการเรียนการสอน ไดแก บทบาทของผูสอน สภาพแวดลอมใน
สถาบัน ความเหมาะสมของประสบการณท่ีจัดใหผูเรียน และธรรมชาติของการเรียนรู ซ่ึงลวนมี
อิทธิพลตอการเรียนรู สามารถสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในดานความรู ความคิดทัศนคติ 
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเรียน เชนเดียวกับท่ีอัจฉรา ประไพตระกูล 31 ไดทําการวิจัยพบวา 

                                                

31   อัจฉรา  ประไพตระกูล, รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2539 หนา 23 
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องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเรียนรู ไดแก พฤติกรรมการสอนของอาจารย ความพรอม
ของผูเรียน และสภาพแวดลอม เปนตน โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
นักศึกษาในปจจัยตางกันดังนี ้

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่สําคัญตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไดแก บทบาทของ
ผูสอน สภาพแวดลอมในสถาบัน  ความเหมาะสมของประสบการณท่ีจัดใหผูเรียนและธรรมชาติ 
ของการเรียนรู ซ่ึงลวนมีอิทธิพลตอการเรียนรู สามารถสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน
ความรู ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพของผูเรียน ดังท่ี อัจฉรา ประไพตระกูล32  ไดทําการ
วิจัย พบวา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเรียนรู ไดแกพฤติกรรมการสอนของอาจารย 
ความพรอมของผูเรียน และสภาพแวดลอม  ดังนั้นนักศึกษา คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนใหมีคุณลักษณะการเรียนรูดวย
ตนเองจะสงผลใหเกิดการผลิต นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 254233  กําหนดวา สถานศึกษาตองสงเสริม 
และสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู และมีความรู ซ่ึงผูสอน และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม ๆ  กัน จาก
ส่ือหรือแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  ท่ีอยูแวดลอมผูเรียนเปนส่ิงสําคัญ และมีอิทธิพลตอการเรียนรู
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาใหสามารถเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูผูเรียน  

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองปลูกฝง และสงเสริมลักษณะดานการแสวงหาความรู
ใหแกผูเรียน เชนการสอนใหรูจักศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมการจัดสภาพแวดลอมและส่ิง
อํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม  เชน การเตรียมความพรอมของ

                                                

32 อัจฉรา  ประไพตระกูล, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
คณะครุศาสตร พ.ศ.2539 หนา 63. 

33 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: 
 พริกหวาน กราฟฟค พ.ศ.2542 ) หนา 14. 
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หองสมุด การเตรียมอุปกรณ หรือส่ือการสอนที่มีความทันสมัย เปนตน เม่ือผูเรียนมีนิสัยชอบ
แสวงหาความรูก็จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาลักษณะดานอ่ืน ๆ  เชนมีความคิดสรางสรรค 
เปนตน 

นอกจากนั้นสถาบันการศึกษา  ยังตองคํานึงองคประกอบ  และปจจัยตาง ๆ  ท่ีสงเสริมการ
พัฒนาความรูของผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมท้ังดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ โดยสถาบัน
ควรจัดหรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนมีความรูสึกพึงพอใจ และมีประสบการณท่ีดี ในขณะ
ท่ีอยูในสถาบันนั้น   ท้ังนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเรียนรูของมนุษย 
หากสภาพแวดลอมดียอมสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น  ซ่ึงความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจอาจ
นําไปสูประสบการณชีวิตของผูเรียนในดานบวกหรือดานลบได  ประสบการณชีวิตในสถาบันการศึกษา
มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกนึกคิดการใฝรู การมีวินัยในตนเอง ความเช่ือม่ันในตนเองและ
ความรับผิดชอบ34 ซ่ึงสอดคลองกับ กาญจนา ภาสุรพันธ35   ท่ีทําการ ศึกษาความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาทีมี  ตอสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาจะชวยสราง  และปลูกฝงในนักศึกษามีความ
รักและกระตือรือรนในการเรียน  รวมท้ังสงเสริมให นักศึกษามีความเจริญกาว หนา   และประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน  จากการสํารวจเอกสารท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาขางตน  อาจสรุปไดวาหาก
มหาวิทยาลัยมีส่ิงแวดลอม ท่ีดีก็จะเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา  ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้มุงหวัง  และ
คนหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับพฤติกรรม ของนักศึกษา คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงคมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต เปนอยางไร  และยังเปนการชวยสงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้น และสงผลใหมีความตั้งใจ
ในการแสวงหาความรูอีกดวย 

2. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางบาน  

ส่ิงแวดลอมทางบาน โดยเฉพาะสัมพันธภาพในครอบครัว ไมวาจะดานความสัมพันธ 

                                                

34 ลดาพร  บุญฤทธิ์, ความสัมพันธระหวางประสบการณชีวิตนักศึกษากับเจตคติ  ในวิชาชีพของบัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539. หนา 140-141. 

35 กาญจนา  ภาสุรพันธ, ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 8, ปริญญานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2531 หนา 44. 
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ของบุคคลในครอบครัว ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานสภาพท่ีตั้งของบาน ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ
และเปนสวนชวยเสริมการเรียนใหประสบความสําเร็จ 

 สภาพแวดลอมทางบาน แบงออกเปน 3 องคประกอบดวยกัน36คือ 
1. องคประกอบดานความสัมพันธในครอบครัว ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดามารดา  

และผูปกครองเด็ก ความสัมพันธระหวางบิดาและมารดาเอง ความสัมพันธระหวางญาติผูใหญกับ
เด็ก ระหวางพ่ีนองกับเด็ก และสภาพท่ัวไปของครอบครัว 

2. องคประกอบดานเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ไดแก รายรับรายจายองครอบครัว  
สถานภาพของครอบครัว การเงินของนักเรียนท่ีจะใชจายเรื่องการศึกษาและสวนตัว และความ
จําเปนท่ีตองขอความชวยเหลือทางการเงินของผูอ่ืน  

3. องคประกอบดานท่ีอยูอาศัย ไดแก สภาพของบาน ท่ีตั้งของบาน ส่ิงแวดลอมในบริเวณ 
บาน ตลอดจนอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนอยูของสังคมละแวกนั้น  

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แอนเดอรสัน (Anderson) ได 
ระบุถึงลักษณะ ของบรรยากาศทางการเรียน ท่ีมีอิทธิพลและสงเสริมตอความรูสึก  ความรู และ
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน37 ไวดังนี ้

1. ความเปนกันเอง ความรูศึกษาใกลชิดสนิทสนม ความคุนเคยของสมาชิกในกลุมผูเรียน 
2. การแบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรมการเรียนตางๆ ตามจุดประสงคของการเรียนรู 
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ  กิจกรรมการเรียน ท่ีมีรูปแบบท่ีสามารถปฏิบัติได และให 

ประโยชน 
4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน ไมลาชา และมีความ 

สอดคลองเหมาะสม 
5. การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือ เครื่องมือวัสดุท่ีพรอมจะใชได 

อยูตลอดเวลา 
                                                

36 พระอดิศักด์ิ ยางธิสาร, “ปจจัยท่ีสงผลตอนิสัยการเรียนของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร” อางแลว หนา 35.. 

37 ระพินทร โพธิ์ศรี ,สาเหตุของการสอบตกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา , วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2521 หนา 52-54. 
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6. การสงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และมีความ 
พยายามท่ีจะลดความขัดแยงระหวางกัน 

7. ผูสอนและผูเรียนทราบจุดประสงคและความคาดหวังในการเรียนอยางชัดเจน 
8. สรางความเปนธรรมไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังของคร ูซ่ึงยังผลใหเกิดความไมเปนธรรมขึน้ 
9. ผูเรียนไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมท่ีทาทายความสามารถอยูเสมอ 
10. สร างความตื่นตัวและขจัดความเฉื่อยชาอันเปนสาเหตุของความเบ่ือหนายการเรียน   

การสอน 
11. การตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ มาจากผูเรียนเปนสวนใหญ 
12. ไมสงเสริมการแบงพรรค แบงพวก ในหมูนักศึกษา 
13.  ผูเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
14.  เสรีภาพมีขอบเขตไมปลอยปละละเลยจนขาดระเบียบและขาดความรับผิดชอบ 

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน38 มีดังนี้  

1. สภาพโรงเรียนและหองเรียน โรงเรียนจัดอาคารสถานท่ีถูกหลักวิชาตลอดจนการวาง 
แผงแนวอาคารถูกวธีิ ไดรับแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดดี เปนระเบียบเพ่ือชวยใหบรรยากาศ
รมรื่นนาเรียน สภาพหองเรียนควรยืดหยุนไดตลอดเวลา บริเวณควรสะอาดสวยงาม โตะเกาอ้ี มี
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนและขนาดตองเหมาะกับผูเรียน เพราะส่ิงเหลานี้มีความจําเปนท่ีจะสราง
เสริมการเรียนการสอนใหไดผลด ี

2. หลักสูตร คือแนวทางท่ีโรงเรียนจัดประสบการณใหแกเด็ก เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  
หลักสูตรท่ีดีตองใหตรงกับ ความมุงหมายของการศึกษา และตรงกับความตองการของเด็กในแต   
ละวัน 

3. แบบเรียนและบทเรียน แบบเรียนเปนปจจัยสําคญัประการหนึ่งท่ีทําใหเด็กเกิดการ
เรียนรู และถือเปนอุปกรณการศึกษาท่ีโรงเรียนขาดเสียมิได และอีกส่ิงหนึ่งท่ีครูสามารถจัดให

                                                

38 อัจฉรา  ประไพตระกูล, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน, อางแลว หนา  51. 
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นักเรียนไดก็คือ การจัดบทเรียน ซ่ึงครูพิจารณาเลือกสรรแตเฉพาะท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอนักเรียน 
ซ่ึงเหมาะสมวัย ความรู ความสนใจ ความตองการของเด็ก และทองถ่ิน 

4. อุปกรณการศึกษา อุปกรณการศึกษา เปนเครื่องชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดด ีและ 
งายขึ้น การใชวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนใหไดผลดีนั้นขึ้นอยูกับทักษะและความสนใจ
ของครูวาจะใชอุปกรณนั้น ๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และใชไดถูกตองเพียงใด 

5. กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน กิจกรรมคือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกแลวทําใหเกิด 
การเรียนรู ซ่ึงการเรียนท่ีเกิดขึ้นจะดีหรือไม  ขึ้นอยูกับกิจกรรมท่ีทํานั้นตรงกับจุดหมายท่ีวางใจ
หรือไม กิจกรรมท่ีดีควรเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนกระทําแลวเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงมีกิจกรรม
มากมายหลายอยางท่ีครูสามารถจัดใหเด็กได  เชน กิจกรรมเกี่ยวกับการพูด การเขียน กิจกรรม
เกี่ยวกับการแสดง และกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางประดิษฐ เปนตน  

6. เวลาและโอกาส การเรียนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับเวลา เชนเดียว คร ู
จะตองจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับวิชาหรือเนื้อหาท่ีจะสอน เวลาควรมีการยืดหยุนไปตามเนื้อหา 
หรือสาขาวิชา ไมควรมีเกณฑตายตัว 

7. สถานท่ี สถานท่ีท่ีใชในการเรียนนั้น  อาจไมใชหมายถึงหองเรียนแตเพียงอยางเดียว  
บางครั้งอาจเปนสนามโรงเรียน หรือสถานท่ีไปทัศนศึกษาดวย สถานท่ีจึงมีสวนชวยเรงความรูสึก
และบรรยากาศของการศึกษาเลาเรียน การเปล่ียนแปลงบรรยากาศในการเรียนชวยใหผูเรียนไมเบ่ือ
หนาย ชวยใหสังคมของเด็กดีขึ้น อยางไรก็ดี สถานท่ีจะตองไมมีเสียงรบกวนจนไมสามารถใชสมาธิ
ได และจะตองไมวังเวงจนดูลึกลับจนดูนากลัว ไมเส่ียงภัยหรือใกลส่ิงท่ีเปนอันตรายหรือสกปรก 
และสถานท่ีนั้นตองเปนประโยชน ตอการเรียนโดยตรง  

8. ผูเรียน การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นได และเปนผลดีก็ตองเม่ือผูเรียนมีความพรอมความ 
สนใจท่ีจะศึกษาหาความรูและรับรู ครูจะตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความพรอมท่ีจะเรียนและควรให
โอกาสแกผูเรียนทันที ครูผูสอนจะตองหม่ันสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การแสดงความรูสึกวามี
ความวิตกกังวล มีความคับของใจ ครูจะตองชวยลดความรูสึกนั้น ๆ เสียกอนแลวสรางบรรยากาศท่ี
จะใหผูเรียนไดใชความสามารถไดอยางเต็มท่ี 

9. ผูสอนและวิธีการสอน ครูถือวาเปนปจจัยสําคญัท่ีสุดประการหนึ่ง ท่ีชวยใหการเรียน 
การสอนประสบผลดี ไมวาจากการศึกษางานวิจัยใดยังคงพบวาไมมีอุปกรณการสอนใดในโลกท่ีจะ
ใชแทนครูท่ีมีความสามารถในการสอนได  
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 แนวทางการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน39  มีดังนี ้

1. ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนมีพัฒนาการทางสติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมอยาง 
เต็มท่ี ฝกฝนการใชสติปญญาคือ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล การมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน การใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืน รวมท้ังการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน  

2. สงเสริมนักเรียนใหมีทัศนคติในการควบคุมตนเองและรับผิดชอบตนเอง โดยให 
นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนดวยตนเองมากท่ีสุด  ใหโอกาสนักเรียนในการคนควาหาวิธีการ
เรียนดวยตนเอง โดยครูคอยใหคําแนะนําและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. สงเสริมนักเรียนใหมีความคิดและแนวการปฏิบัติแบบประชาธิปไตย โดยเปดโอกาส 
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี และยอมรับมติของกลุม 

4. ปจจัยความสัมพันธระหวาง นักศึกษากับผูสอน ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับ 
ผูสอนถือเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ  ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอนกับผูเรียน
ชวยสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูดีขึ้น มีผลใหเกิดความเห็นใจ ความหวงใย และความผูกพันอัน
แนนเเฟน  นักเรียนสนใจ ยอมรับในตัวครู สงผลตอความสําเร็จมีแรงจูงใจในการเรียน 

 ความสัมพันธระหวางครู และนักเรียนท่ีดีมีองคประกอบท่ีชวยสรางเสริมหลายประการ40   
ท่ีจะชวยสรางเสริมหลายประการ   คือบุคลภาพท่ีดีบางประการของคร ู มีผลตอความสัมพันธท่ีดีกับ
นักเรียนในช้ันเรียน  ไดแก สีหนา ทาทาง น้ําเสียง การใชคําพูด การมีอารมณขันการใชบทบาทใน
ฐานะผูนําของครู  พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกตามทัศนคติ  และความคาดหวังบางประการท่ีครูมี
อยู กลาวคือถาครูมีทัศนคติท่ีดีตอการสอน  มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน  และเปนคนมองโลกในแงดี 
ยอมสรางความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนกับครู  ท่ีมีตอทัศนคติตอเรื่องดังกลาว ตรงกันขาม และการท่ี
ครูใชการเสริมแรงท่ีเหมาะสม กับนักเรียนจะกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน การ

                                                

39 สุวดิษฐ จตุพร ,จิตวิทยาและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับนิสัยในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 3 ,
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547 หนา 28. 

40 ธีรยุทธ เสนียวงศ ณ อยุธยา ,วิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษาหนวยท่ี 6-10 (กรุงเทพมหานคร:
หางหุนสวนจํากัดพันนีพับบลิชช่ิง พ.ศ.2525) หนา 33. 
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เสริมแรงท่ีทําอยางจริงจังเหมาะสม กับสภาพการณไมจําเปนตองใชการเสริมแรงเฉพาะพฤติกรรมท่ี
ดีขึ้นกวาเดิมเทานั้น  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออนหรือพฤติกรรมมีปญหา เปนตน  

 นอกจากนี้ความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน โดยการท่ีครูเปดโอกาสใหนักเรียน
ซักถาม ตอบคําถามและเขารวมกจิกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในช้ันเรียนจะมีความนาสนใจ 
นาสนุก อยากรูอยากเห็นและกระตือรือรน เพราะนักเรียนมีโอกาสเคล่ือนไหวมีโอกาสไดใช
ความคิดของตนเองและมีโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ี นักเรียนเองก็มองครูเปน
มิตรเกิดความเปนกันเอง 

 สไตลส แอนดดอรซีย (Stiles and Dorsey) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบประชาธิปไตยใน
โรงเรียนมัธยศึกษา และปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนการสอน41  ดังนี้ 

1. การเรียนการสอนแบบอัตตาธิปไตยนั้น ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 
เปนแบบส่ังและเช่ือฟงโดยไมมีขอโตแยงนักเรียนจะสนใจบทเรียน เพ่ือคะแนนของตนเองโดยไม
คํานึงถึงปฏิสัมพันธระหวางตนกับผูอ่ืน สวนครูไมมีจุดหมายท่ีจะพัฒนานักเรียน ใหมีความเจริญใน
ดานตาง ๆ เทาท่ีควรเพียงแตตองการใหนักเรียนสนใจบทเรียนท่ีตนกําลังสอนเทานั้นครูใชกฎเกณฑ  
ตามท่ีพอใจบังคับใหนักเรียนปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยไมคํานึงถึงธรรมชาติจิตใจ  หรือความ
แตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอนแบบนี้ นักเรียนจะมีบุคลิกภาพแบบตัวใครตัวมัน ไมมี
ทักษะการอยูรวมกันเปนกลุม 

2. การเรียนการสอนแบบประชาธิปไตยนั้น ครูจะเปนผูสรางสถานการณให 
นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูยอมรับในเรื่องความ
แตกตางของนักเรียนท้ังดานความสนใจ ความสามารถ ทัศนคติ สวนนักเรียนตองการไดรับความรู
มากกวาคะแนนสูง ๆ  และครูเปนเพียงท่ีปรึกษาของนักเรียนเทานั้น การเรียนการสอนแบบ
อัตตาธิปไตย จึงเปนการเรียนการสอนท่ีสรางบรรยากาศใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
ซ่ึงบรรยากาศแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค  

5. ปจจัยความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

                                                

41 สุวดิษฐ จตุพร ,จิตวิทยาและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับนิสัยในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 3 ,
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อางแลว หนา  38. 
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ปญหาของนักศึกษาโดยเฉพาะวัยรุนในเรื่องสัมพันธภาพกับเพ่ือนถือเปนเรื่องสําคัญ 
กอใหเกิดปญหากระทบกับการเรยีนเปนอยางมาก 
 Knowles42  กลาววา เพ่ือนเปนบุคคลท่ีชวยในดานการใหความรกัคอยรับฟงเรื่องราวและ
ปญหาตาง ๆ  ใหความรวมมือ แลกเปล่ียนความคิด ใหความชวยเหลือ รวมท้ังใหการสนับสนุนใน
เรื่องตาง ๆ  ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนวัยรุนนั้นมีแนวโนม ท่ีจะเลือกเพ่ือนท่ีมีความคิด และ
พฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันและเพ่ือก็มีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ ของวัยรุน  เนื่องจากวัยนี้จะจะมี
ความตองการอยูรวมกับเพ่ือน ท่ีมีรสนิยมใกลเคียงกัน  ไมวาจะเปนในดานความคิด   การแตงกาย 
หรือการแสดงออก พยายามปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับในกลุม การคบเพ่ือนดีจึงมีความสําคัญมมาก 
เพ่ืออาจจะสอนใหทําตามกฎเกณฑท่ีสังคมตองการหรือในทางตรงกันขามอาจสอนใหทําอะไรฝน
กฎเกณฑ ของสังคม นอกจากนั้น ท่ีสังคมตองการ  หรือในการพัฒนาทางดานความรู  ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือในหองหรอืกลุมเดียวกันจะมีบทบาทเปนผูท่ีคอย
ใหความชวยเหลือและแนะนําใหผูเรียน บรรลุตามจุดมุงหมาย ในขณะท่ีผูเรียนจะตองแขงขันกับ
ตนเอง และเอาชนะตนเอง 

 เฟลดแมน และนิวคอม43 (Feldman and Newcomb) กลาวถึงความสําคัญของเพ่ือนท่ีมีตอ
นักศึกษาวา กลุมเพ่ือนจะชวยใหนกัศึกษามีความม่ันใจ และพอใจในตนเองยิ่งขึ้น  กลุมเพ่ือนจะ
ตอบสนองความสนใจของนักศึกษาท่ีไมไดรับการตอบสนองทางดานวิชาการหรือมีความลมเหลว
ทางวิชาการมาแลว กลุมเพ่ือนจะชวยฝกการเขาสังคมแลการสรางสัมพันธภาพสวนตัวมีผลทําให
นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได ชวยฝกทักษะทางสังคมชวยเสริมสรางบุคลิกภาพท่ี
ม่ันคง 

                                                

42  Knowles, M.S. Self-directed  Learning: A Guide for Learners and Teachers. Chicago : Association 
Press  1975 

43 กาญจนา  ภาสุรพันธ, ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 8 อางแลว หนา 41. 
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 ไพฑูรย สินลารัตน44   ใหความเห็นวาลักษณะความสัมพันธ  ระหวางกลุมนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษามี  2  แบบ คือ ความสัมพันธทางอารมณและความสัมพันธทางปญญา  ความ 
สัมพันธทางอารมณ เปนความสัมพันธท่ีตั้งอยูบนรากฐานความรูสึก  และความผูกพันตอกัน เชน 
ความรูสึกระหวางครอบครัว ความรูสึกผูกพันระหวางเพ่ือนกับเพ่ือน การตัดสินใจอาศัยความรูสึก 
อารมณ และอาวุโสเปนหลัก กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธนี้ไดแก กิจกรรมบันเทิง การเชียรกีฬา  
ความสัมพันธแบบนี้จะสูญหายหรือถูกทําลายไดงาย เพราะไมเกิดขึ้นโดยเหตุผลและหลักการ สวน
ความสัมพันธทางปญญาอาศัยความรู ความคิด เหตุผล สติปญญา เปนเครื่องเช่ือมโยง เชน ความรู- 
สึก ระหวางเพ่ือนรวมทาง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ กับความสัมพันธแบบนี้ ไดแก การอภิปราย หรือการ
สัมมนาทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ความสัมพันธแบบนี้จะยั่งยืนม่ันคง และปฏิสัมพันธท่ี
จําเปนสําหรับกลุมเพ่ือน  

6. ปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของอาจารย  

พฤติกรรมการสอนของอาจารยเปนวิธีการ หรือการกระทําของอาจารยท่ีแสดงออกเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เชนมีการเตรียมการสอน ดําเนินการสอน ใชส่ือและอุปกรณการสอน 
วัดและประเมินผลการเรียนท่ีด4ี5  อาจารยจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวงสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู โดยชวยเตรียมการเพ่ือใหผูเรียนประสบความสําเร็จและคนพบตนเอง โดยมีความลมเหลว
ทางการเรียนนอยท่ีสุด สมสุข  ธีระพิจิตร46  ไดกลาวถึงผูสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
วาจะตองเปนผูท่ีมีความรู และประสบการณในวิชาท่ีสอนอยางดี รวมท้ังตองศึกษาคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมในสาขาท่ีเกี่ยวของ มีเหตุผลในการอาน การคิด และยอมรับวา ตนมีความสามารถในการ

                                                

44 ไพฑูรย สินลารัตน ,รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543) หนา 47-55. 

45  สนทยา  เขมวิรัตน, ตัวแปรบางประการท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : บัณฑิตยวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2542 หนา 25 

46  สมสุข  ธีระพิจิตร, (มปป.) เอกสารประกอบการสอนวิชา “การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” 
หนา 4-6  
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ปฏิบัติงานของตน  สวนสุรางค  โควตระกูล47  ไดสรุปหลักและวิธีการสอนตามทัศนะของนักจิต 
วิทยามนุษยนิยมวาเนนท่ีความสัมพันธระหวางผูสอน และผูเรียน ตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
หองเรียนตองมีความอบอุนไมมีการขมขู หรือทําโทษท่ีรุนแรง กระทบจิตใจของผูเรียน อาจารย
จะตองสงเสริม สนับสนุน และยอมรับผูเรียนในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคล พยายามเขาใจความรูสึก
ของผูเรียน ควรมีวิธีการสอนท่ีแปลกใหมโดยการจัดประสบการณท่ีทาทายสติปญญาของผูเรียน 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจ คนหา และมีความสนุกในการเรียนรู ซ่ึงจะเปนแรงเสริมภายในท่ีจะ
ปลูกฝงใหผูเรียนใฝหาความรูไปตลอด การจัดการสอน วิธีการสอน และหลักสูตรตาง ๆ โดย
อาจารยตามแนวทางท่ีถูกตองจะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน  เชนเดียวกับสนทยา  
เขมวิรัตน48    ท่ีกลาวถึงพฤติกรรมการสอนของอาจารยวามีอิทธิพลตอผูเรียนในการชวยสราง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหแกผูเรียน อยากเขาเรียน มีความสนใจตอการเรียน ตลอดจนปลูกฝงเจต
คติท่ีดี และสรุปพฤติกรรมการสอนของอาจารยวา เปนวิธีการ  หรือการกระทําของอาจารยท่ี
แสดงออก เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เชนมีการเตรียมการสอน ดําเนินการสอน ใชส่ือและ
อุปกรณการสอน วัดและประเมินผลการเรียนท่ีดี บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของอาจารย รวมท้ัง
สัมพันธภาพท่ีดี ระหวางอาจารย กับนักศึกษาดวย 

นอกจากนี้ สุนทร  โคตรบรรเทา49  กลาววา  หลักและวิธีการสอนท่ีจัดใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง คือผูสอนมีหนามีหนาท่ีชวยในการสงเสริม และสรางความสามารถใหเกิดขึ้น ตามท่ี
ผูเรียนตองการ ผูสอนจะตองเช่ือวา การใชวิธีท่ีถูกตองผูเรียนจะแสดงออกมาเองวาเขามีความ 
สามารถท่ีจะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง อยางสรางสรรค ซ่ึงจะเปนการสรางความสัมพันธใหกับ

                                                

47  สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2541  หนา 344 

48   สนทยา  เขมวิรัตน, ตัวแปรบางประการท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร. 
ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2542 
 หนา 25 

49  สุนทร  โคตรบรรเทา, แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญนอกระบบโรงเรียน.พิมพครั้ง
ท่ี 2 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน พ.ศ. 2525 หนา 51 

DPU



53 

  

 

 

ผูเรียน รวมท้ังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนท่ีดีดวย สําหรับ  รุง  แกวแดง50  กลาววาผูสอน
ตองมีการวางแผนกิจกรรม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการศึกษาหาความ ไดตามความ
ถนัด โดยอาจเรียนเพียงลําพังหรือ เรียนเปนกลุม ใหโอกาส และเวลาแกผูเรียนอยางเต็มท่ี ผูสอนอาจ
เขาไปชวยเหลือ และใหคําแนะนําบาง สําหรับการพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคซ่ึงผลตอ
ความรูสึกมีคุณคา รูจักเคารพตนเอง และผูอ่ืนนั้น ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง มีความ
ยืดหยุน และควรใหผูเรียนไววางใจวาผูสอนสามารถเปนท่ีพ่ึงได กระตุนใหผูเรยีนรูจักคิด สงเสริม
ใหผูเรียนมีจินตนาการจากไมก็ตาม เพราะเปนจุดสําคัญ ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการคิด
สรางสรรค รวมท้ังสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนจากความสนใจของตนเอง  

จึงเห็นไดวาคุณลักษณะบางประการ  และพฤติกรรมการสอนของอาจารย จะสงผลตอ
ความสําเร็จของผูเรียน พฤติกรรมการสอนของอาจารยจึงมีความหมาย และสําคัญอยางยิ่งตอผูเรียน 

 

2.8   สัมภาษณนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของกับที่มาของปญหา อุปสรรค 

สัมภาษณศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร  ตําแหนงคณบดี คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 

ถาม  :  คุณสมบัติโดยรวม อีกท้ังเปาหมายของนักศึกษากฎหมาย ท่ีอาจารยตองการเปน 

อยางไร 
             ตอบ  :  ตองการใหเขาเปนผูใหญ และรูจักรับผิดชอบตอตัวเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทาท่ีผม
ไดสัมผัสมาในตางประเทศ นักศึกษานิติศาสตรจะดูมีความเปนผูใหญสูงโดยเฉพาะการแตงกาย จะ
แปลกไปจากนกัศึกษาคณะอ่ืน ดูดี   คงนาจะเปนเพราะ เม่ือจบไปแลวไมวาจะไปอยูในแวดวงใดก็
ตาม นักกฎหมายตอง  Smart  ตองคิดเปน เราพยายามปลูกฝงดานทฤษฎีลงไป เวลาผมสอนผมจะ
พูดตลอดวาผมกับนักศึกษามีความแตกตางกันอยู 2 ขอ  ขอ 1 คือผมเรียนกฎหมายมากอน ขอ 2 คือ
ผมไมตองไปนั่งสอบ นอกจากนั้นเราเหมือนกัน เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีผมพูดไปสอนไป ไมจําเปนตอง
เช่ือ อยากใหคิดและพิจารณาเอา ถาอยางนี้แลวจะทําใหเราเปนนักคิด  นักกฎหมายตองเปนนักคิด 
จึงจะมองกฎหมายไดลึกซ้ึง  และผมไดพูดวาการสําเร็จการศึกษามีปจจัยท่ีสําคัญ  2  ปจจัย  ปจจัย

                                                

50  รุง  แกวแดง , ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพครั้งท่ี 8  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน พ.ศ. 2542 หนา 98 
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แรกคือตองมีความเปนตัวของตัวเองเม่ือเราเรียนแลวจบแลว หรือยังไมจบก็ตองตองคนควาได หรือ
วาเรื่องท่ีกําลังจะทําเปนเรื่องอะไร  ส่ิงท่ีตองพ่ึงพาคือตําราท้ังหลาย ไมใชวาเอาคําถามมาไลถามถา
สามารถคนควาไดเองคือความเปนตัวเองแลว   ประเด็นท่ี 2 คือใหรูจักใหเหตุผล  การใหเหตุผล
ในทางกฎหมายเกิดจากอานและการฟง ถาไดอานมาก ฟงมากจะเกิดแงมุมในความคิด ถาทุกคนเปน
สองอยางนี้ผมถือวาสําเร็จ แตวาจําไดอยางเดียว ยังไมใช  
          ถาม  :  นักศึกษาโดยเฉพาะป 1 ท่ีเขามา มีลักษณะอยางไร 
          ตอบ :  เทาท่ีผมดู ผมวาใชไดนะ ผมไมคอยถือสากับนักศึกษาเทาไร แตอยากใหเขาคิดเปน 
คิดเอง ไมอยากแนะเขามาก  แตถาคนไหนตองการหรือมีความจําเปนตองดูแล เปนพิเศษ เราก็มี
อาจารยแตละทาน ซ่ึงเปนท้ังท่ีปรึกษาและอาจารยทุกทานดูแลได สวนผมในฐานะคณบดีก็พูด
ตลอดวามีอะไรใหเขามาปรึกษานะ  มาปรึกษาไดทุกเรื่อง แตอาจเนื่องจากนักศึกษาเห็นวาคนละวัย
หางกันมาก มีชองวางระหวางวัยมาก เลยไมกลาเขามา นาเสียดาย มานั่งคุยกันจะไดรูวาอะไรเปน
อะไร  
          ถาม :  อาจารยคิดวาวิชาพ้ืนฐานเชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  มีผลตอการเรียนในคณะ
นิติศาสตรหรือไม อยางไร  
          ตอบ :  คนจะประสบความสําเร็จในอาชีพหรือวิชาชีพ เปนท่ียอมรับกันวา หนึ่งความรูตองดี 
อยางท่ีผมกลาวไวในตอนตน คิดเปนทําเปน สองไอทีตองได  สามภาษาตางประเทศควรจะใหไดดี
ถึงระดับท่ีเขาใจมาก ไดอยางนอยอีก  1  ภาษา  ภาษาอังกฤษแนนอนก็ถือเปนภาษาสากล แต
กฎหมายมันก็ไมใชภาษาอังกฤษภาษาเดียว  นาจะรูภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน มันก็จะทําใหเขาใจ
มากขึ้น  หรือแมแตภาษาในภูมิภาคเอเชีย  เชน ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุน อยางนี้ อยางภาษาจีนเขาใชกัน 
1 ใน  6  ของพลเมืองโลก  และผมก็เช่ือวาประเทศจีน ตองการนักกฎหมายอีกเยอะมาก  แตตองรู
ภาษาจีน ผมไดรูจักกับคุณธนากร ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของซีพี  เขาก็กลาววาความตองการนัก
กฎหมายท่ีรูภาษาจีนมาก แตตองรูแบบใชได  ซ่ึงนักศึกษาท่ีเขามายังอายุนอยการเขาใจภาษาไมยาก
เกินความพยายาม เราตองมุงม่ัน  อยางเชนอดีตทานอธิการบดีวรากรณ ทานกลาววาตองมุงม่ัน ตอง
ขยัน มากเปนพิเศษเรื่องภาษา ผมเองยังตองปรับปรุงแมอายุเทานี้ บานผมยังรับ Bangkok Post ตั้งแต
ยังเพ่ิงจบใหม จนถึงทุกวันนี้ ตองอาศัยการฝกฝนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเสมอ  
 เขามีผลจากการทําวิจัยท่ีมหาวิทยาศาสตรธรรมศาสตร วานักศึกษาท่ีเรียนดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  เรียนกฎหมายไดดี ถาผมจะเดานาจะมาจากการคิดท่ีมีตรรกะ  ดังนั้นถาคณิตศาสตรดีก็
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คงชวยไดเยอะ สมัยเรียนผมไมไดเรียนคณิตวิทย แตผมเรียนอักษรศาสตร แตจริง ๆ แลวผมเปนคน
ชอบคณิตวิทยมาก โดยเฉพาะวิชาท่ีชอบมากคือเรขาคณิตผมทําไดดีมาก และสนุกมาก พิสูจน
อยางไรใหไดอยางนั้น ชอบมาก ดวยเหตุนี้นาจะเปนเหตุใหผมเรียนนิติศาสตรแลวสนุก 
          ถาม  :  อาจารยคิดวาเหตุใดนักศึกษานิติศาสตรจึงออกไประหวางทางมาก  
          ตอบ :  ผมก็ไมอาจพูดไดเต็มปากนัก แตสําหรับตัวผมทุกคนท่ีจะออกไปคณะอ่ืนผมเกล้ีย
กลอมตลอด ท้ัง ๆ ท่ีรูวามันเกล้ียกลอมไมไดหรอกเพราะบางคนไมชอบ  เขาคิดวาเรียนได แตจริงๆ 
ไมไหว  กฎหมายเรียนยาก ต องเปนนักอาน  บางคนไมอาน  นักกฎหมายตองเปนนักอาน อานไป
เรื่อย ๆ อานทุกโอกาสท่ีมี อยาอยูวาง  
          ถาม   :  ทางแกไมใหนักศึกษายายคณะ อาจารยทําอยางไร 
          ตอบ  :  ความท่ีกฎหมายไมไดตอยอดจากวิชาท่ีเราเรียนมาก สมัยเรียนมัธยมผมก็อยูในระดับ
แถวหนา ผมก็สอบตกกฎหมายเหมือนกัน เพราะเราไมไดรับคําแนะนําจากใคร ป 2 กฎหมายลวน ๆ 
ถาหากผานปสองไปไดก็ โอเคแลว  ถาดูทาไปไมรอดก็จะชิงออกเสียกอนแลว  จริงๆ แลวไมมีการ
สอบไหนหรอกท่ีวัดผล 100% ผมเช่ือ เด็กตกไมใชวาไมเกง  เด็กไดไมใชวาเกงมีหลายปจจัย แตเรา
ไมมีทางเลือกตองวัดกันอยางนี ้ บานเราวัดกันเรื่องการสอบเยอะมาก  แลวเด็กไทยเรามอบหมายให
ทําอะไร เราจะไมคนควา อยางในตางประเทศ เขาจะมีเวลาบรรยาย 3 เดือน แตในระหวาง 3 เดือน
เขาจะใหคนควาใหเราสงงาน คือการเรียนมันแลวแตวิธีการของแตละประเทศ แตนิสัยเด็กไทยไม
ชอบคนควา เพราะคิดไมเปน อยางการออกขอสอบของผมจะมี  ความจํา มีขอสอบเหตุผล  และ    
ขอ 3 – 4 จะนําเสนอความคิดตาง ๆ  ขอสอบความจํานักศึกษาจะไดคะแนนดี เปนท่ีเล่ืองลือกันวา
สอบกับอาจารยคณิตจะใหผานนั้นไมยาก แตจะใหไดคะแนนดียาก เพราะผมเรียกรองหลายอยาง  
          ถาม   :  จํานวนนักศึกษาอาจารยพอใจหรือไม 
          ตอบ  :  ผมคิดวาจํานวนท่ีเปนอยูดีแลวนะ ถามากไปไมมีประโยชน แตกอนนี้มหาวิทยาลัย
เอกชนจะแยงลูกคากัน  คนท่ีเขามามาดวยความสมัครใจ การรับเขามามันถูกเลือกแลว  ผมเช่ือวา
มหาวิทยาลัยมันจะอยูไดตองดวย  Staff   อาจารยท้ังหลาย ถาเราพัฒนาอาจารยไดนักศึกษาจะมาเอง 
แตถาเราไมพัฒนาอาจารยตอไปพอแมเด็กจะตองมองวาจะสงลูกไปเรียนท่ีไหนดี อยางมหาวิทยาลัย
ของรัฐเราไมตองพูด แตถาเปนมหาวิทยาลัยเอกชนเขาตองมองดูท่ีอาจารยเปนหลัก ผมคิดวาคณะเรา
ไมเลวนะ  ผมตั้งเปาวาถา  Momentum  เราไปแบบนี้  อาจารยในคณะมีตําแหนงทางวิชาการมี
คุณวุฒิสูงขึ้นอยางเปนท่ีนาพอใจ  มหาวิทยาลัยของรัฐบางแหงก็อาจสูเราไมได  เรามีอาจารยผูใหญ
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มานั่งเยอะ  จะเปนตัวช้ีชวนการตัดสินใจ  ท่ีจะทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขาเขามาดวยความ
เช่ือม่ัน ดูในตางประเทศในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงอาจารยเขาเกง ไมใชมหาวิทยาลัยใหญนะ คิดวา
ของเรามีสวนดีคืออาจารยช้ัน 8 ของเราทํางานกันไมหยุดนะเทาท่ีผมสังเกตเราพัฒนาเรื่อย ๆ  สวน
อาจารยช้ัน 9 ท่ีพัฒนาแลว ก็ยังพัฒนาตอแลวมันมีการผสมผสานกันได ระดับผูอาวุโสท้ังหลายกับ
นองๆ  บรรยากาศอยางนี้อาจารยไมมีไดเจอท่ีไหนหรอกผมรับรอง  เปนการชวยใหนอง ๆ ไดดูกัน 
มีความกระตือรือรน ในทางวิชาการเปนเหมือนเพ่ือนกันท้ังหมด ผมวาคณะเราไปได และไปไดดี
ทีเดียวนาสนใจ ท่ีนี้ผมตองคิดตออีกวาถาเปนนิติศาสตรปรีดี พนมยงค แลวเราจะไปอยางไรกันดี 
ผมคิดวาพวกเราตองชวยกันคิดวาเราจะทําอยางไรใหคณะไปไดดีท่ีสุด 

 

สัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี  ตําแหนงรองคณบดี คณะนิติศาสตรปรีดี 
พนมยงค 
 

          ถาม  :  คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มีเปาหมายตองการใหนักศึกษามีลักษณะอยางไร 
          ตอบ  :  อยากใหนักศึกษาไดรับความรูใหมากท่ีสุด นอกจากความรูแลวตองการไดรับส่ิงอ่ืนท่ี
มีประโยชนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรูทางดานนิติศาสตร  เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ เชน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร  หรือการทํากิจกรรมตางๆ  ท่ีคณะจัดขึ้น หรือพวกการอบรมพิเศษท่ี
มหาวิทยาลัยจัด เชน อบรมบุคลิกภาพ ฯลฯ จบแลวมีโอกาสไดงาน อยากใหเขามีประสบการณใน
การทํางานกอนสําเร็จการศึกษา ไดฝกปฏิบัติงาน  
          ถาม  :  พ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีเขามาเปนอยางไร 
          ตอบ  :  คือเด็กของเราท่ีเขามา ท่ีรูๆ  เปนเด็กตางจังหวัดเสียเปนสวนใหญ ซ่ึงภาษาอังกฤษ
คอนขางออน นอกจากนั้นหลายคนพลาด  Entrance  คณิตศาสตรคอนขางออนดวย  ดังนั้นเม่ือเขา
มาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะป  1  ภาษาอังกฤษมีพ้ืนฐานท่ีออนมาอยูแลว   เม่ือมาเรียนท่ีนี่ก็รูวา
ทางสถาบันภาษาก็พยายามใหความรูแกนักศึกษาใหมากท่ีสุด  แตเนื่องจากพ้ืนฐานออนจึงกลายเปน
ยาดํา ทําใหนักศึกษาตกแลว ตกอีก ซํ้าแลวซํ้าอีก  เปนอุปสรรคในการท่ีจะผานขึ้นช้ันไปในช้ันปท่ี 2  
หรือแมแตคณิตศาสตรก็เชนกัน   รูสึกวาทางพ้ืนฐานเขาจะปรับหลักสูตรคณิตศาสตรไมใหเปน 
Pure เกินไป  ท่ีจะทําใหคนท่ีออนคณิตศาสตรเรียนยากเกินไป  แตวาภาษาอังกฤษเปนปญหาสําคัญ

DPU



57 

  

 

 

มากของเด็ก โดยเฉพาะนิติศาสตรพ้ืนฐานภาษาอังกฤษออน  เปนปญหาของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ตองตระหนักเรื่องความสําคัญของภาษาอังกฤษ  วาควรเริ่มตนเรียนตั้งแตประถมปท่ี 1 และตองจัด
ครูท่ีมีความรูทางดานภาษาสอนเด็กมากขึ้น 
          ถาม  :  อาจารยคิดวานักศึกษาท่ีมาเรียนคณะนิติศาสตรมีเปาหมาย ในการมาเรียนชัดเจน
หรือไม  
          ตอบ  :  เทาท่ีสังเกต อยางนอยเกือบครึ่งชัดเจน ณ ปจจุบันนี้คุณภาพของนักศึกษาของเราดีขึน้ 
หลายคนตั้งใจมาเรียน แตอีกครึ่งหนึ่งไมทราบวาจะเอาอะไรดี ออนคณิตศาสตร ออนภาษาอังกฤษ 
ไมรูจะเรียนคณะอะไรดีก็เลยมาเรียนนิติศาสตร เพราะเขาใจผิดคิดวาขยันทองอยางเดียวก็คงสอบได
เรียนได ซ่ึงเขาใจผิดอยางมาก แตยังดีท่ีอยางนอยกวาครึ่งท่ีเปาหมายชัดเจน 
          ถาม   :  ฐานะของนักศึกษานิติศาสตรเปนอยางไร 
          ตอบ  :  นักศึกษาของเราเปนนักศึกษาทุนเสียเยอะ โดยเฉพาะทุนกีฬา ทุนตัวแทนจังหวัด พวก
ทุนชวยเหลือเสริมโอกาส เปนตน ฐานะของนักศึกษาไมร่ํารวย พอมีอันจะกินเทานั้น เปนเด็ก
ตางจังหวัด และมาอยูหอพักมาก  
          ถาม   :  จํานวนนักศึกษาในช้ันปหนึ่งเปนไปตามเปาหมาย ท่ีผูบริหารตั้งไว หรือไม 
          ตอบ  :  เราตั้งเปาบวกลบไวท่ี  250 คน  ก็เปนไปตามเปา แตจบไมถึงจากเทอม 1 ไปเทอม 2 
พอเด็กเริ่มเรียนแลวไมอยากเรียนแลวหายไปในเทอม 2 ป 1 ตอมาพอมาเจอวิชาบังคับแกนของคณะ 
เชนหลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายแพง กฎหมายอาญา ซ่ึงคอนขางยากและนักศึกษาปรับตัวยัง
ไมได เพราะคณะนิติศาสตรไมใชวิชาตอยอด ถาไมชอบจริงๆ จะรับตรงนี้ไมได ปรับตัวไมทัน ไมรู
เทคนิค การตอบ การอาน วิชากฎหมาย  พอตกแลวถอดใจ ทําใหนักศึกษาหลายคนคะแนนดีๆ ใน
ระดับมัธยมแตพอมาอยูท่ีนี่กลับตกไมไหวแลว รูสึกมันยากเกินไป บางก็ยายคณะ บางก็ลาออกไป
เลย  แตละคณะมีธรรมชาติและลักษณะของนักศึกษาตางกัน  ตรงนี้ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญ         
          ตัวอยางเชนคณะการบัญชี นักศึกษาจะเปนผูหญิง ผูหญิงตั้งใจจะเรียนบัญชีเลยจะมีระเบียบ
วินัยสูง และเช่ือไดวาจบอยางนอย  70-80%  แตนักศึกษาคณะเราเปนนักศึกษาชายมาก และมาจาก
ตางจังหวัด พอเขามากรุงเทพแลวควบคุมตัวเองไมไดเพราะอยูหางไกลพอแม อิสรเสรี  ทําใหหลน
กลางทางไปมาก  
          ถาม   :   อาจารยคิดวามีวิธีแกอยางไร  
          ตอบ  :  ในช้ันปหนึ่ง เริ่มแรกคิดวาตัวหลักสูตร เทอม  1 นักศึกษายังพอไหว แตพอเทอมสอง
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มาเจอวิชาแกนตรงนี้เปนอุปสรรค ทางคณะพยายามจัดใหมีติวแตนักศึกษาสนใจนอย อาจมองวา
เปนรุนพ่ีไมใชอาจารยไมคอยมาติวเทาไร อีกอยางท่ีคณะพยายามเสนอตอท่ีประชุมกรรมการ
วิชาการวาอยากใหมีการเก็บคะแนน เพ่ือใหนักศึกษาไดอานหนังสือมาเรื่อยๆ  แตมีกรรมการบาง
ทานติงไปในแนวทางไมยอมรับระบบการเก็บคะแนน  เราก็พยายามใหมีเสริมดวยการติวมากขึ้น  
เด็กปหนึ่งสวนใหญการเรียนตองเรียนตางตึกไมไดเรียนในตึกเดียว ทีนี้พอหมดช่ัวโมงก็ไมรูจะไป
ไหนอิสระมาก ไมมีท่ีจะนั่ง/ท่ีจะอยู ไมมีความสัมพันธกับทางคณะเทาไร อยากใหมาอยูตึกเดียวกัน
จะไดมีรุนพ่ีรุนนองมีความผูกพันธในคณะ แตในดานการบริหารไมอาจทําได เพราะในป 1 เปนการ
สอนรวมกันหลายคณะ และการใชหองเปนการรวมเขาศูนยกลาง ทําใหนักศึกษาของเราแทบไมได
เจอกัน บางทีรุนพ่ีรุนนองไมรูจักกัน อาจารยในคณะก็ยังไมรูจัก นักศึกษามีเวลามากกวาการเรียนใน
ระดับมัธยมใชเวลาในการเท่ียวกับเพ่ือน  ไมอยูในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเรื่องการจัดตารางสอน ซ่ึง
เกิดจากการรวมศูนยกลางทําใหเราไมสามารถจัดตารางสอนในลักษณะท่ีคณะตองการได เพราะตอง
ขึ้นกับอาจารยผูสอนตางคณะ ขึ้นอยูกับหองเรียน ขึ้นอยูกับเวลาหลายอยาง เพราะเปนการรวมศูนย 
กลางเราไมมีอิสระในการจัด  เพราะฉะนั้นอาจเจอช่ัวโมงเรียนเชา และก็บายไปเลย นักศึกษาก็จะ
วาง แตก็พยายามบอกสํานักวิชาการแลว วาชวยพยายามจัดใหนักศึกษาเรียนใหเต็มท่ีเปนบางวันและ
ใหหยุดไปเลยในบางวัน  เพ่ือใหในวันวางเขาจะไดไปทําอยางอ่ืนได และใหเรียนไดเต็มท่ี เชนบาง
วันมีเรียนวิชาเดียวเขาจะไมยอมมาเรียน แตหากมีหลายวิชาจะมีผลมาก 
          ถาม   :  ในเรื่องการ Retire นักศึกษา อาจารยมีความเห็นอยางไร 
          ตอบ  :  เห็นดวย แตวากอนจะ Retire เขาเราชวยหรือดูแลเขาเต็มท่ีแลวหรือยัง ท่ีเห็นดวย
เพราะถานักศึกษารูวามีการ Retire จะตั้งใจเรียนมากขึ้น แตหากไมมีเรียนยังไงก็ไดมีเงินเรียนมันก็
จบ เชนนี้แลวนักศึกษาจะไมตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆ  จนถึงปท่ี  8  คิดวาไมเปนไร  แตเราใชเกณฑ
คอนขางต่ําคือต่ําวา 1.0 จึงจะ Retire  นักศึกษาเหลานี้ก็มีพฤติกรรมไมอยากจะเรียนอยูแลว  บางคน
พอ Retire ไปแลวก็กลับมาใหมขอคืนสภาพโดยการโอนหนวยกิต จากการสังเกตนักศึกษาท่ีขึ้นช่ือ 
Retire ก็มักขาดการติดตออยูแลว หรือไมคิดจะมาสอบอยูแลว หรือไมอยากจะเรียนอยูแลว  ดังนั้น
มาตรการ Retire ก็ดูจะเปนการขูหรือแกมขู ใหตั้งใจเรียนวาใหมาเรียนนะ มิฉะนั้นอาจ Retire ได  
          ถาม   :  ในดานความสัมพันธระหวางคณะกับผูปกครองเปนอยางไร  
          ตอบ  :  ในสวนกลางจะเปนเรื่องของทางทะเบียนมีเอกสารถึงผูปกครอง  แตในระดับคณะเรา
จะมีการจัดประชุมผูปกครองสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา  แตเริ่มแรกนักศึกษาท่ีเขาใหมก็จะ
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มีการปฐมนิเทศ และมีประชุมผูปกครอง แตตอจากนั้นเราจะติดตอผูปกครองใ นกรณีท่ีนักศึกษามี
ผลการเรียนต่ํา  ต่ํากวา 2.0 จะมีจดหมายเชิญผูปกครองมาคุยกันหาแนวทางแกไข แตผูปกครองสวน
ใหญจะอยูตางจังหวัด จึงไมคอยสะดวกท่ีจะมา  ท่ีตอบรับมาก็ประมาณ  10-20%   เทานั้น  กรณีท่ี
ผูปกครองมาหาเองก็มีแตสวนใหญจะเขาวิกฤตแลว เชนลูกไมเรียน ผลการเรียนไมดี มีปญหาใน
ลักษณะตางๆ กลัวลูกจะถูก Retire สมัยกอนเราจะสงหนังสือเปนจุลสารถึงผูปกครองหรือศิษยเกา
คณะเสมอ แตปจจุบันดวยงบประมาณจํากัดจึงแทบจะไมไดมีเอกสารใด ๆ สงไปถึง 
          ถาม   :  อาจารยคิดวาการติดตอถึงผูปกครองมากขึ้นจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได 
          ตอบ  :  ก็จะดีขึ้น นักศึกษากลัวผูปกครองจะไมใหเรียนหากไมตั้งใจเรียน แตนักศึกษาท่ีผล
การเรียนไมดีจะปดบังซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ นา ๆ  
          ถาม   :  ในเรื่องอาจารยท่ีปรึกษา 
          ตอบ  :  ทางคณะพยายามปรับเรื่องอาจารยท่ีปรึกษา ใหนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาไดพบ
กันมากขึ้น แตอาจารยบางทานยังไมเห็นถึงความสําคัญของการเปนอาจารยท่ีปรึกษาเทาท่ีควร ยิ่ง
ปจจุบันการลงทะเบียนแบบ Online นักศึกษาแทบไมมาหาอาจารยเลย แมจะบอกวาตองมาเซ็นช่ือ
กอนนะ  แตนักศึกษากลับไปลงทะเบียนกันเองท่ีบานความผิดพลาดเกิดขึ้นทางคณะจึงตองมาแกไข
ปญหากันตลอด  แลวถามวาจะใหอาจารยท่ีปรึกษาตามเด็กไดยังไง เพราะเด็กมันไมมา อาจารยท่ี
ปรึกษาเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไวสวนหนึ่ง ก็ไมครบท้ังหมด  เด็กไมมาหาอาจารยท่ีปรึกษา 
สมัยกอนทะเบียน จะไมลงทะเบียนใหตองมีลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษากอน 
 ตอนนี้ยังคิดวาอยากจะในสามวิชากฎหมายในปหนึ่ง มีความรูเบ้ืองตนกฎหมาย อยูเทอม 1 
เทอม 2 มีหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายแพง:หลักท่ัวไป กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป อยากจะแบง
สามวิชาโดยเอาวชิาใดวิชาหนึ่งไปเรียนในป 2 เทอม 1  เพราะ 3 วิชามาอยูในเทอม 2 ดูหนักไป ยาก
สําหรับนักศึกษากับการปรับตัว  อาจารยท่ีสอนปหนึ่งตองยอดมากตองสอนอยางไรใหนักศึกษา
เขาใจไดรับความรู เพราะเปนชวงท่ีตองปรับตัว และยังปรับตัวไมคอยได  
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สัมภาษณนักศึกษาคณะนิตศิาสตรปรีดี พนมยงค ปที่ 2 ที่ตองการยายคณะ เลขทะเบียน 
51127-0012 ภายหลังเปลี่ยนใจเรียนในคณะเดิมตอไป 

ถาม   :   ปญหาท่ีนักศึกษาตองการจะยายคณะท้ังท่ีกําลังจะขึ้นช้ันป 2 เทอม 2 
ตอบ  :   จริง ๆ แลวไมอยากจะยายเพราะตั้งใจท่ีจะเรียนคณะนิติศาสตรมาแตเริม่แรกแลว  

เพราะอยากเปนตํารวจ ขณะนี้ก็กําลังเรียนรักษาดินแดน (รด.) ปท่ี 5 อยู  สาเหตุท่ีอยากยายเพราะ
เห็นเกรดตัวเองแลวไมไหว ถามตัวเองวาจะไปไหวหรือ จะไดหรือ ไมไหวแน จะสูเขาไดหรือ มัน
เหนื่อยมาก แตก็ถามตัวเองวาถายายไปคณะอ่ืนจะชอบหรือ เพราะไมใชส่ิงท่ีเราชอบ 
  ถาม   :   ถาตองยายจะยายไปคณะไหน 
  ตอบ  :  ไมคณะบริหาร ก็คงเปน รปศ. แตมันไมใชเปาหมายของตัวเองท่ีวางไว ป 2 วิชา
กฎหมายหนูไดเกรดแยมาก 2 วิชาท่ีประกาศไป ท้ังกฎหมายแพง 2 หรือกฎหมายอาญาภาคความผิด
ได D หมดเลย หนูสงสารตัวเองวาจะไปไมรอด แลวก็สงสารพอแมดวยกลัวเสียใจ อีกอยางเกรด
ตอนป 1 โดยเฉพาะวิชาตางคณะเกรดดีมากไดประมาณ 2 กวา ๆ แตตอนนี้เกรดแยมาก ผลการสอบ
ยังออกไมครบยังไมไดคิดคะแนนเฉล่ีย 
  ถาม   :   เปนคนจังหวัดไหน พอแมประกอบอาชีพอะไร 
  ตอบ  :   เปนคนภูเก็ต พอทํางานโรงแรม แมทํางานเปนแมบาน กูทุนเพ่ือการศึกษา หลังจาก
ท่ีมาขอคําปรึกษาอาจารย แลวโทรกลับไปหาทาน ทานก็อยากใหสูทําตามท่ีหวัง เพราะถาเปล่ียนใจ
เปาหมายท่ีตั้งไวก็เปล่ียน  ถาแคนี้ยอทออีกหนอยจะสูใครได ก็อยากจะใหสูตอไป  

 

สัมภาษณนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีด ีพนมยงค ปที่ 2 ทีต่กลงยายคณะ เลขทะเบียน 
51127-0xxx  

 ถาม   :   ทําไมอยากยายคณะ  
  ตอบ  :   สอบตกท้ังอาญา นิติกรรม รัฐธรรมนูญ ก็คือกฎหมายท้ัง 6 ตัว ผานเฉพาะหนี้
ตัวเดียว  
  ถาม   :   แลวท่ีผานไดเกรดอะไร  
  ตอบ  :  ไดเกรด C  
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  ถาม   :   ตองการยายไปคณะอะไร 
  ตอบ  :   ตองการยายไปคณะบริหาร แตจริง ๆ แลวตั้งแตเริ่มตัดสินใจมาเรียนท่ี มธบ. ก็
ตั้งใจวาจะเรียนนิติศาสตร หนูชอบ แตพอไดสัมผัส แมจะใจสูแตก็ไมไหวแลว ตอนนี้ได G.P.A. 
ประมาณ 1.5 เทานั้น เพ่ือน ๆ ในกลุมหนูหลายคนก็ไปขอ Drop บางคนก็มาทําเรื่องเหมือนหนู  
  ถาม   :  สักกี่คน  
ตอบ : 2-3 คน  แตละคนก็มีความเห็นไมเหมือนกัน บางคนก็โดนพอแมบังคับมาไมชอบ บางคนก็คิด
เหมือนหน ูของหนูไมไหวจริง ๆ เรียนไปเรื่อย ๆ ถาไมรีบแกไขก็จะตกสะสมมากขึ้นมากขึ้น  
  ถาม   :   เปนคนจังหวัดอะไร 
  ตอบ  :   เปนคนประจวบ พอแมก็ไมวาอะไร 
  ถาม   :   พอแมเปนนักกฎหมายหรือเปลา  
  ตอบ  :   ไมใช  
  ถาม   :   คิดวาทําไมตนเองถึงสอบไมผานชวยวิเคราะหใหหนอย 
  ตอบ  :   ตอนเรียนหนูเขาใจ หนูเขาเรียนนะ แตเหมือนกับหนูอธิบายไมเปนอธิบาย
แลวอาจารยไมเขาใจตามท่ีหนูอธิบาย ก็เลยไมไหว  
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

   การศึกษาเพ่ือวิเคราะหปญหา  และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี 
พนมยงค  มีวัตถุประสงค   เพ่ือเสนอแนะ แนวทางการแกไข   และพัฒนาคณะนิติศาสตรปรีดี พนม
ยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และระดับปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา โดยใชวิธี
การศึกษา คนควาเอกสาร ตําราวิชาการตาง ๆ  วิเคราะหสาเหตุ ของปญหา การหาวิธีแกไข โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในระดับปญหา และอุปสรรค ในการเรียน ของนักศึกษา ใน 3  ดาน 
ไดแก ปจจัยสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางมหาวิทยาลัย  อีกท้ัง
ผูวิจัยยังสัมภาษณอาจารยท่ีมีสวนเกี่ยวของ กับการเรียน การสอนนักศึกษานิติศาสตร   เพ่ือนําขอมูล
ท่ีไดมาสนับสนุนขอมูลในสวนแรก ใหไดผลวิจัยท่ีถูกตอง และแมนยําท่ีสุด อีกท้ังผูวิจัยไดนํา
แนวคิด  ทฤษฎี   และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชประกอบการศึกษา  จึงทําใหผูวจิัยเกิดความเขาใจ
ในประเด็นตาง ๆ  มากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

 1.  เกรดพ้ืนฐานความรูเดิม และเกรดท่ีได 
 2.  ปจจัยสวนตัวไดแก การรับรูความสามารถ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  

 3.  ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว    

4.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางมหาวิทยาลัย ไดแก   สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารยผูสอน    

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาดังขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษาคนควา 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล 
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3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                                         

  3.1.1   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษาคณะนิติศาสตร ปรีดีพนมยงค ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี  1  จํานวนท้ังส้ิน 235  คน  

  3.1.2   การคํานวณหาขนาดตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษา ใชเกณฑการเลือกกลุมประชากร  
แบงเปน  3  กลุม ไดแก นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนเรียนต่ํา 
 

ขั้นท่ี  1   เลือกกลุมตัวอยางจากเกรดเฉล่ียสุดทายกอนเขาศึกษา โดยกําหนดเกณฑ ดังนี ้
 นักศึกษากลุมผลการเรียนดี  เกรดเฉล่ียอยูท่ี  3.00  ขึ้นไป   

   นักศึกษากลุมผลการเรียนปานกลาง  เกรดเฉล่ียอยูท่ี  2.00-2.99 
 นักศึกษากลุมผลการเรียนต่ํา  เกรดเฉล่ียอยูท่ี  1.00-1.99 

ขั้นท่ี  2   กําหนดสุมตัวอยาง จากนักศึกษา  3  กลุม  ทําการสุมตัวอยางโดยวิธี   
               การสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Method)  และ การสุมแบบเจาะจง  
(Purposive Nonrandom Method)  จนไดตัวอยางครบจํานวน รวม  130  ตัวอยาง 
 
3.2    ตัวแปรที่ควรศึกษาคนควา 

ตัวแปรอิสระ ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแกโรงเรียนสังกัดเดิม ท่ีพักอาศัยเดิม การกูกองทุนเพ่ือ
การศึกษา และปญหาและอุปสรรคในการเรียน  3   ดานไดแก  ดานตัวนักศึกษา ประกอบดวย การ
รับรูความสามารถของตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว  ไดแก 
สัมพันธภาพในครอบครัว  และดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับอาจารยผูสอน และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

ตัวแปรตาม  ผลการเรียน ไดแก นักศึกษากลุมผลการเรียนดี  เกรดเฉล่ียอยูท่ี  3.00  ขึ้นไป   
นักศึกษากลุมผลการเรียนปานกลาง  เกรดเฉล่ียอยูท่ี  2.00-2.99  และ นักศึกษากลุมผลการเรียนต่ํา  
เกรดเฉล่ียอยูท่ี  1.00-1.99 
 
3.3   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแยกดําเนินการเปน  3  สวน ดังนี ้
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สวนแรก  ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) เปนการรวบรวมจากตํารา  บทความ  นิตยสาร  
วิทยานิพนธ  ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนขอมูลประกอบการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด   ทฤษฎี   
และขอมูลอางอิงตาง ๆ  
 สวนที่สอง  ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data )  เปนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยตรง
โดยใชแบบสอบถามสํารวจ ปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาคณะนิติศาสตรในช้ันปท่ี  1 ภาคเรียน
ท่ี 1 และภาคเรียนท่ี  2  โดยวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกไข โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเพ่ือให
ครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีจะทําการศึกษา   แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี  1  ท้ังปลายเปดและปลายปด  

ในการวัดหาคา จากแบบสอบถาม  เรื่องวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของ
นักศึกษาปท่ี 1  คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค   คําถามจะเกี่ยวกับเรื่องปญหาและอุปสรรค ในการ
เรียนแบงเปน  3  ดาน ไดแก ปจจัยสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอม  
ลักษณะการตอบจะเปนการใหน้ําหนักความสําคัญจากมากไปนอย  โดยกําหนดการใหคะแนนดังนี ้

ขอความท่ีมีความหมายทางบวก 
เปนความจริงมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 
เปนความจริงมาก เทากับ 4 คะแนน 
เปนความจริงปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
เปนความจริงนอย เทากับ 2 คะแนน 
เปนความจริงนอยท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน 

 ขอความท่ีมีความหมายทางลบ 

เปนความจริงมากท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน 
เปนความจริงมาก เทากับ 2 คะแนน 
เปนความจริงปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
เปนความจริงนอย เทากับ 4 คะแนน 
เปนความจริงนอยท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 
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 จากขอคําถาม 47 ขอเปนคําถามเชิงนิมาน ใหคะแนน 5, 4, 3, 2  และ 1 ตามลําดับ 
สําหรับคําถามเชิงนิเสธ การใหคะแนนเปนตรงกันขาม คือ 1, 2, 3, 4  และ 5  ตามลําดับ 

 
ในการใชหลักเกณฑการประเมินคานั้นใชตามแบบของ  Likert  พิจารณาจากหลักเกณฑเฉล่ีย
ดังตอไปนี ้

 คะแนนเฉล่ียระหวาง  4.51-5.00       หมายถึง        เปนความจริงมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.51-4.50        หมายถึง       เปนความจริงมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.51-3.50        หมายถึง       เปนความจริงปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.51-2.50        หมายถึง       เปนความจริงนอย 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-1.50        หมายถึง       เปนความจริงนอยท่ีสุด 
 

สวนที่สาม   เปนการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณอาจารยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในช้ันปท่ี 1 ไดแก อาจารยผูสอนนักศึกษาคณะนิติศาสตรปรดีี พนมยงค  ในช้ันปท่ี 1  
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการสนับสนุนขอมูลในสวนแรกใหไดผลของการวิจัยท่ีถูกตองแมนยํา
ท่ีสุด 
 
3.4   การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล  

ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว  จะนําขอมูลมาลงรหัส ( Coding )  แลวทํา 
การประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS for Windows  โดยสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  

3.4.1  สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive  Statistics ) 

เพ่ือศึกษาระดับปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  
ใน  3 ดาน ไดแก ปจจัยสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
สถิติเกี่ยวกับการแจกแจงความถ่ี  การหาคารอยละ  การหาคาเฉล่ีย  และ  การหาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
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3.4.2   สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีคาดวามีความสัมพันธ  หรือสงผลตอการเรียน  ปญหา
และอุปสรรค  โดยวิธีหาคา Chi-Square  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05    

  
ตัวอยางเคร่ืองมือวิจัย   (แบบสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



67 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปที่ 1  

คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงในชองวางเพียงขอเดียว และกรอกรายละเอียดของขอคําถาม  (ขอมูลนี้เปนความลับ  
นักศึกษาโปรดระบุตามความเปนจริงใหมากท่ีสุด) 
ตอนท่ี 1   ขอมูลเบื้องตน / พ้ืนฐานท่ัวไป 

1.  เพศ 
  ชาย                  หญิง 

2.  ชวงเกรดเฉล่ียรวม  (GPA)  จากโรงเรียนเดิม 
  เฉลี่ยตํ่ากวา 1-199        2.00-2.99             3.00 ข้ึนไป 
3.  โรงเรียนเดิมสังกัด 
  โรงเรียนรัฐ   โรงเรียนเอกชน 

        4.  พ้ืนฐานความรูเดิม วิชาภาษาอังกฤษ  
  ด ี        ปานกลาง          คอนขางออน 

        5.  พ้ืนฐานความรูเดิม วิชาคณิตศาสตร   
  ด ี    ปานกลาง           คอนขางออน   

        6.  ท่ีพักอาศัยเดิม 
   กรุงเทพฯ    ตางจังหวัด            
7.  ท่ีพักอาศัยปจจุบัน 

  บานพอและแม     บานญาติ     บานเพ่ือน        เชาหอพัก/อพาทเมนท   
  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 

8.  นักศึกษากูกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา หรือไม 
            กู                    ไมกู        อื่นๆ โปรดระบุ............................. 
9.  เหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร 
  ผูปกครองแนะนํา    เรียนตามเพ่ือนสนิท    เลือกเรียนเอง    อื่นๆ โปรดระบุ........... 

         10.   ชวงเกรดเฉล่ียรวม (GPA)  ปการศึกษา 1/2552 
  1. เฉลี่ยตํ่ากวา 1-1.99          2.  เฉลี่ย  2.00-2.99           3. เฉลี่ย  3.00  ข้ึนไป 

11.  แนวโนมของนักศึกษาท่ีจะยายคณะวิชา  
  1. ยายคณะแนนอน             2. คาดวาจะยายคณะ          3. ไมยายคณะ     

12.  นักศึกษาคิดวาภาพรวมของผลการเรียนในเทอมท่ีผานมา  (1/2552) 
 1. พอใจในผลการเรียนมาก       2. พอใจตอผลการเรียนนอย       3.ไมเปนท่ีนาพอใจ 
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ตอนท่ี 2   ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับผลการเรียน วิชาพ้ืนฐานในการเรียนกฎหมาย และพ้ืนฐานท่ัวไป 
 

ขอคําถาม 
ระดับของขอคําถาม  (ตามความเปนจริง) 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ผลการเรียน  
1.1 เกรดท่ีไดในวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

A,B+ 
 

B,C+ 
 

C 
 

D+,D 
 

F 
 

1.2  เกรดท่ีไดในวิชามนุษยกับการใชเหตุผล      
    
ตอนท่ี  3   ขอมูลเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคดานการเรียน 3 ดาน ไดแก ตัวนักศึกษา ส่ิงแวดลอมทาง
ครอบครัว  และส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย   
 

ขอคําถาม 
ระดับของขอคําถาม  (ตามความเปนจริง) 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ดานตัวนักศึกษา 
   1.1 (การรับรูความสามารถ) 
-1. นักศึกษาอานหนังสือแลวไมจํา 

     

-2. นักศึกษาไมเขาใจวิชาท่ีเรียน      
-3. นักศึกษาคิดวาเนื้อหาวิชา ท่ีเรียนยากเกินไป      
-4. นักศึกษา มักจะเรียนไมทันเพ่ือน       
+5. นักศึกษามีความม่ันใจวาจะตองเรียนใหจบหลักสูตร      
+6. นักศึกษามีความพยายามจนสอบไดคะแนนดีข้ึน      
+7. นักศึกษามีความพยายามอานหนังสือทุกวัน      
-8. นักศึกษาชอบวิชาท่ีเรียนมากแตทําคะแนนไดไมดี      
 1.2  (แรงจูงใจใฝสัมฤทธ) 
+9. นักศึกษามีความกระตือรือรนในสิ่งท่ีศึกษาอยู 

     

-10. นักศึกษาขาดเรียนเปนประจํา      

+11. นักศึกษาทุมเทอานหนังสือเพ่ือใหไดคะแนนดี      
+12. นักศึกษาสอบทุกครั้งจนสุดความสามารถเสมอ      
+13. นักศึกษาไมชอบบางวิชาแตจะพยายามเรียนใหได 
คะแนนดี 

     

+14. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนทุกครั้ง      
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ขอคําถาม 
ระดับของขอคําถาม  (ตามความเปนจริง) 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

-15. นักศึกษาชอบทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวงสอบ      
+16. เม่ือไมเขาใจในบทเรียนนักศึกษาจะถามผูสอนทันที      
+17. นักศึกษาทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ      
-18. การเตรียมตัวสอบทุกครั้งนักศึกษามีเวลาเตรียม      
ตัวนอย 

     

2. ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว 
     2.1  (สัมพันธภาพในครอบครัว) 
+19. ผูปกครองยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา 

     

-20. ผูปกครองไมสนใจซักถามเรื่องการเรียนของนักศึกษา      
+21. นักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับผูปกครอง      
-22. นักศึกษาทําอะไรโดยไมสนใจสมาชิกในครอบครัว      
+23. นักศึกษาชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวทํางานบาน      
+24. สมาชิกในครอบครัวชวยแกปญหาการเรียนใหกับ 
นักศึกษาเสมอ 

     

+25. สมาชิกในครอบครัวใหความรัก ความอบอุนแก
นักศึกษา 

     

+26. เม่ือมีเวลาวางนักศึกษาจะใหเวลาอยูกับครอบครัว      
-27. สมาชิกในครอบครัวไมยอมรับฟงความคิดเห็นของ 
กันและกัน 

     

+28. บิดามารดาทําเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักศึกษา      
3.  ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
  3.1  (สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน) 
+29. ผูสอนรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 

     

+30. ผูสอนใหความเปนกันเองแกนักศึกษา      
+31. ผูสอนใหความยุติธรรมแกนักศึกษาทุกคน      
+32. ผูสอนมักจะวากลาวนักศึกษาท่ีขาดเรียน      
+33. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเรื่องท่ีเรียน      
+34. ผูสอนถามสาเหตุนักเรียนท่ีมาเรียนสาย และขาด
เรียนเปนประจํา 
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ขอคําถาม 
ระดับของขอคําถาม  (ตามความเปนจริง) 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

+35. ผูสอนใหโอกาสนักศึกษาไดทํางานในชั้นเรียนอยาง
เต็ม ความสามารถ 

     

+36. นักศึกษาไววางใจอาจารยผูสอนในการใหคะแนน
สอบอยางเทาเทียม 

     

-37. ผูสอนมักมีทัศนคติท่ีไมดีตอนักศึกษา      
+38. นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยผูสอน หรือท่ีปรึกษา
ไดทุกเรื่อง 

     

    3.2   (สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน) 
+39. นักศึกษาเปนคนท่ีเพ่ือนอยากทํางานกลุม หรือ
ทบทวนบทเรียนดวย 

     

+40. เพ่ือนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา      
+41. เพ่ือน ๆ และนักศึกษาจะจับกลุมติวหนังสือกัน      
+42. ทุกครั้งท่ีไมสบายใจนักศึกษาจะมีเพ่ือนคอยให
กําลังใจ 

     

-43. เพ่ือนมักจะชวนนักศึกษาโดดเรียนเสมอ      
-44. นักศึกษามักจะชวนเพ่ือนโดดเรียนเสมอ      
+45. เวลานักศึกษาขาดเรียนเพ่ือนๆ จะแสดงความหวงใย      
+46. เม่ือเพ่ือนทําการบานไมไดนักศึกษาจะเขาไปชวย
แนะนําทันที  

     

+47. เม่ือเพ่ือนมีปญหานักศึกษาจะใหความชวยเหลือ      
 
ตอนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคดานการเรียน  
กรณีท่ีมีแนวโนมท่ีจะยายคณะวิชา กรุณาบอกเหตุผล เนื่องจาก
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
กรณีท่ีไมมีแนวโนมท่ีจะยายคณะวิชา นักศึกษาตองการใหทางคณะชวยเหลือในเรื่องใด
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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หากนักศึกษามีแนวโนมในการยายคณะ หรือมีปญหาในดานการเรียน หรือปญหาอื่น ๆ  ตองการมีสวน
รวมในการใหสัมภาษณอยางไมเปนทางการ กรุณาเขียนชื่อ และหมายเลขโทรศัพท เพ่ือติดตอกลับ  
 
ชื่อ......................................................................  หมายเลขโทรศัพท............................................................. 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 จากการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปญหา   และอุปสรรคทางการเรียนของนักศึกษา  คณะนิต-ิ 
ศาสตร ปรีดี พนมยงค  ช้ันปท่ี  1  ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลเบ้ืองตน เชน เพศ 
ชวงเกรดเฉล่ียรวมจากโรงเรียนเดิม  โรงเรียนเดิมท่ีสังกัด  ท่ีพักอาศัย  กูกองทุนหรือไม  เหตุผลท่ี
นักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  และแนวโนมของความคิดเห็นของนักศึกษาใน
การท่ีจะยายคณะ เพ่ือ 1. ผูวิจัยตองการทราบวา ผลการเรียนขึ้นอยูกับขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวหรือไม   
2.  ผูวิจัยตองการทราบวา  ปญหาและอุปสรรค   3.  ดานไดแก  ดานตัวนักศึกษาประกอบ ดวยการ
รับรูความสามารถของตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว ไดแกสัมพันธ 
ภาพในครอบครัว   และดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย  ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารยผูสอน  และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน  ขอคําถามท้ังหมดนี้มีความสัมพันธ กับ
ผลการเรียนหรือไม และเปนปญหาท่ีสงผลกับการเรียนหรือไม ในท่ีนี้ ผูวิจัยจึงทําการสํารวจขอมูล  
และนําเสนอขอมูลดังตอไปนี ้
 4.1  ตอนท่ี  1  ตารางแสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ 
 4.2  ตอนท่ี  2  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ขอมูลพ้ืนฐาน กับผลการเรียนของนักศึกษา 
 4.3  ตอนท่ี  3  ตารางแสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเปนจริงเกี่ยวกับ     
ขอคําถามภาพรวม  3  ดาน 

4.4  ตอนท่ี  4  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ระหวางผลการเรียนกับขอคําถาม  3   ดาน
ไดแก  ดานตัวนักศึกษาประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ดานส่ิง
แวด ลอมทางครอบครัว  ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว  และดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน    

4.5  ตอนท่ี  5  ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และอุปสรรคดานการเรียนท่ีตองการใหทางคณะ
ชวยเหลือเปนคําถามปลายเปด  ไดแก เหตุผลนักศึกษามีแนวโนมท่ีจะยายคณะ เพราะอะไร และ
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กรณีไมมีแนวโนมท่ีจะยายคณะนักศึกษาตองการใหทางคณะชวยเหลือในเรื่องใด และมีปญหา 
อุปสรรคในเรื่องใด ท้ังนี้ผูวิจัย สรุปผลเปนความถ่ี  และเปอรเซ็นต ท่ีนักศึกษาตอบแตละขอคําถาม 
 

สัญลักษณและอักษรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้
 N          คือ  จํานวน  ความถ่ี 
  คือ  คาเฉล่ีย (Mean)      
S.D.      คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
Sig.       คือ  คาสถิติแสดงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   
 .05       คือความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ระดับความสัมพันธ 
คา        คือ คาความสัมพันธ 
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4.1  ตอนที่  1  ตารางแสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตางรางท่ี  1   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเกรดเฉล่ียท่ีได
กอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย  

เพศ 
ชวงเกรดเฉล่ียท่ีไดกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย 

รวม 
เฉลี่ย 1-1.99 เฉลี่ย 2.00-2.99 เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 

ชาย 30 24 10 64 
46.9% 37.5% 15.6% 100.0% 

หญิง 10 26 30 66 
15.2% 39.4% 45.5% 100.0% 

รวม 40 50 40 130 
30.8% 38.5% 30.8% 100.0% 

 
กราฟท่ี  1  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชวงเกรดเฉล่ียท่ีไดกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย 

 
 
จากตารางพบวา นักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 130 คน เปนเพศชาย 64 คน  เพศหญิง 66 

คนจําแนกตามชวงเกรดเฉล่ียท่ีไดกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย ผลท่ีไดจากการวิจัยพบวาชวงเกรด 
1.00-1.99 รวมรอยละ 31 ชวงเกรด 2.00-2.99  รวมรอยละ 39 และชวงเกรด 3.00 ขึ้นไป                 
รวมรอยละ 31  
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ตางรางท่ี  2   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีนักศึกษา
เลือกเรียนคณะนิติศาสตร 

เพศ 
เหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร 

รวม ผูปกครอง
แนะนํา ตามเพ่ือน 

เลือก 
เรียนเอง 

รุนพ่ี
แนะนํา 

ชาย 13 2 48 1 64 
20.3% 3.1% 75.0% 1.6% 100.0% 

หญิง 12 0.0  53 1 66 
18.2% 0.0  80.3% 1.5% 100.0% 

รวม 25 2 101 2 130 
19.2% 1.5% 77.7% 1.5% 100.0% 

 
กราฟท่ี  2  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามเหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร 
 

 
  

จากตารางพบวา นักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร อันดับแรกเพราะนักศึกษาเลือกเรียน
เองเปนสวนใหญ รอยละ 78 รองลงมาเลือกเพราะผูปกครองแนะนํา รอยละ 19 สวนเลือกตามเพ่ือน
และมีรุนพ่ีแนะนํา รอยละ 2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโรงเรียนเดิมท่ีสังกัด  
 

เพศ 
โรงเรียนเดิมสังกัด 

รวม 
โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน 

ชาย 51 13 64 
79.7% 20.3% 100.0% 

หญิง 56 10 66 
84.8% 15.2% 100.0% 

รวม 107 23 130 
82.3% 17.7% 100.0% 

 
กราฟท่ี  3  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามโรงเรียนท่ีสังกัดเดิม 
 

 
 
 จากตารางพบวา นักศึกษาสวนมากเรียนจบจากโรงเรียนของรัฐ รอยละ 82 รองลงมาจบจาก
โรงเรียนเอกชน รอยละ 18  
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ตารางท่ี  4  ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนฐานความรูเดิมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

เพศ พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาภาษาอังกฤษ รวม  
ดี ปานกลาง คอนขางออน 

ชาย 3 36 25 64 
4.7% 56.3% 39.1% 100.0% 

หญิง 3 44 19 66 
4.5% 66.7% 28.8% 100.0% 

รวม 6 80 44 130 
4.6% 61.5% 33.8% 100.0% 

 
กราฟท่ี 4  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามพ้ืนฐานความรูเดิมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 จากตารางพบวา พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิมสวนมากอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 62 และคอนขางออน รอยละ 34 สวนท่ีอยูในระดับดี รอยละ 5 เทานั้น  
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ตารางท่ี  5   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนฐานความรูเดิมวิชา
คณิตศาสตร  
 

เพศ พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาคณิตศาสตร รวม 
ดี ปานกลาง คอนขางออน 

ชาย 5 29 30 64 
7.8% 45.3% 46.9% 100.0% 

หญิง 1 37 28 66 
1.5% 56.1% 42.4% 100.0% 

รวม 6 66 58 130 
4.6% 50.8% 44.6% 100.0% 

 
กราฟท่ี 5  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามพ้ืนฐานความรูเดิมวิชาคณิตศาสตร 
 

 
 

จากตารางพบวา พ้ืนฐานความรูเดิมวิชาคณิตศาสตร จากโรงเรียนเดิมสวนมากอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 51 และคอนขางออน รอยละ 45 สวนท่ีอยูในระดับดี รอยละ 5 เทานั้น 
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ตารางท่ี  6   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนาเดิม 
 

เพศ 
ภูมิลําเนาเดิม 

รวม กรุงเทพ 
และปรมิณฑล ตางจังหวัด 

ชาย 30 34 64 
46.9% 53.1% 100.0% 

หญิง 39 27 66 
59.1% 40.9% 100.0% 

รวม 69 61 130 
53.1% 46.9% 100.0% 

 
กราฟท่ี  6  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามภูมิลําเนาเดิม 
 

 
 

 
จากตารางพบวา นักศึกษาคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค เปนนักศึกษากรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล รอยละ 53 และตางจังหวัด รอยละ 47 
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ตางรางท่ี  7   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามท่ีพักปจจุบัน 
 

เพศ 
ท่ีพักอาศัยปจจุบัน 

รวม 
พอแม บานญาต ิ หอพัก แฟลต 

ชาย 34 12 18   64 
53.1% 18.8% 28.1%   100.0% 

หญิง 31 10 24 1 66 
47.0% 15.2% 36.4% 1.5% 100.0% 

รวม 65 22 42 1 130 
50.0% 16.9% 32.3% 0.8% 100.0% 

 
 

กราฟท่ี  7  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามท่ีพักอาศัยปจจุบัน 
 

 
 

จากตารางพบวา นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 50 รองลงมาอยู
หอพัก รอยละ 32 และอยูบานญาติ รอยละ 17 และอยูแฟลต รอยละ 1 ตามลําดับ 
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ตางรางท่ี  8   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการกูกองทุน          
เพ่ือการศึกษา 
 

เพศ 
กูกองทุนเพ่ือการศึกษา 

รวม 
กู ไมกู 

ชาย 27 37 64 
42.2% 57.8% 100.0% 

หญิง 40 26 66 
60.6% 39.4% 100.0% 

รวม 67 63 130 
51.5% 48.5% 100.0% 

 
 

กราฟท่ี  8  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามกูกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 
 

 
 
 

จากตารางพบวา นักศึกษาสวนใหญกูกองทุนเพ่ือการศึกษา รอยละ 52 และไมกู รอยละ 49 
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ตางรางท่ี  9  ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีแนวโนมท่ีจะยายคณะ 
 

เพศ 
แนวโนมท่ีจะยายคณะ 

รวม 
คาดวาจะยาย ไมยาย 

คณะ 

ชาย 5 59 64 
7.8% 92.2% 100.0% 

หญิง 6 60 66 
9.1% 90.9% 100.0% 

รวม 11 119 130 
8.5% 91.5% 100.0% 

 
กราฟท่ี  9  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามแนวโนมท่ีนักศึกษาคาดวาจะยายคณะ 
 

 
 
 จากตารางพบวา นักศึกษาสวนมากมีแนวโนมไมยายคณะ รอยละ 92 และท่ีคาดวาจะยาย
คณะ รอยละ 9 
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ตารางท่ี  10   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบจําแนกตาม ความพึงพอใจกับผล 
การเรียนในเทอมท่ีผานมา 
 

เพศ นักศึกษาพอใจกับผลการเรียนในเทอมท่ีผานมา 1/2552 
รวม 

พอใจมาก พอใจปานกลาง ไมเปนท่ีนาพอใจ 

ชาย 24 21 19 64 
37.5% 32.8% 29.7% 100.0% 

หญิง 39 11 16 66 
59.1% 16.7% 24.2% 100.0% 

รวม 63 32 35 130 
48.5% 24.6% 26.9% 100.0% 

 
 
 

กราฟท่ี  10 แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามภาพรวมความพึงพอใจในผลการเรียนท่ีผานมา  
ปการศึกษา 1/2552 
 

 
 
 จากตารางพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจกับผลการเรียนในเทอมท่ีผานมา สวนมากพอใจ
มาก  รอยละ 49 ไมพอใจ รอยละ 27 และพอใจปานกลาง รอยละ 25 
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ตารางท่ี  11   ตารางแสดงผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรท้ังหมดของช้ันปท่ี 1 วิชาความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายจากนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน  235  คน ปการศึกษา 1/2552 
 

Grad Frequency Percent 
A 48 20.4 
B+ 32 13.6 
B 42 17.9 

C+ 39 16.6 
C 34 14.5 

D+ 17 7.2 
D 15 6.4 
F 8 3.4 

Total 235 100.0 
 
กราฟท่ี  11 กราฟแสดงผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ช้ันปท่ี 1 วิชาความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกฎหมาย 
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ตารางท่ี  12  ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผลการเรียนวิชา
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

เพศ 

ผลการเรียน (ชวงเกรดท่ีไดในวิชาความรูเบ้ืองตน 
เกี่ยวกับกฎหมาย) 

รวม เกรด  
F 

เกรด 
D+,D 

เกรด  
C 

เกรด 
B,C+ 

เกรด 
A,B+ 

ชาย  8 9 15 32 64 
  12.5% 14.1% 23.4% 50.0% 100.0% 

หญิง 1 2 3 22 38 66 
1.5% 3.0% 4.5% 33.3% 57.6% 100.0% 

รวม   8 9 15 32 64 
  12.5% 14.1% 23.4% 50.0% 100.0% 

 
กราฟท่ี  12  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามผลการเรียน วิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย มีผลการ
เรียนดี (A , B+, B,C+) รอยละ 73 สวนนักศึกษามีผลการเรียนปานกลาง ( C) รอยละ 14  และ
นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา (D+,D, F) รอยละ 13 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี   13   ตารางแสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผลการเรียนวิชา
มนุษยกับการใชเหตุผล 

เพศ 
ผลการเรียน (ชวงเกรดท่ีไดในวิชามนุษยกับการใชเหตุผล) 

รวม เกรด 
 F 

เกรด 
D+,D 

เกรด  
C 

เกรด 
B,C+ 

เกรด 
A,B+ 

ชาย 3 13 6 17 25 64 
4.7% 20.3% 9.4% 26.6% 39.1% 100.0% 

หญิง 1 4 6 17 38 66 
1.5% 6.1% 9.1% 25.8% 57.6% 100.0% 

รวม 4 17 12 34 63 130 
3.1% 13.1% 9.2% 26.2% 48.5% 100.0% 

 
 

กราฟท่ี  13  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามผลการเรียน วิชามนุษยกับการใชเหตุผล 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาวิชามนุษยกับการใชเหตุผล มีผลการเรียนดี (A , 
B+, B,C+) รอยละ 75   สวนนักศึกษามีผลการเรียนปานกลาง (C) รอยละ 9  และนักศึกษามีผลการ
เรียนต่ํา (D+,D, F) รอยละ 16  ตามลําดับ 
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4.2   ตอนที่  2   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ขอมูลพ้ืนฐาน กับผลการเรียนของนักศึกษา 
 
ตารางท่ี  14   ตารางแสดงผลการเรียนจําแนกตามโรงเรียนเดิมท่ีสังกัด 
 

โรงเรียน
เดิมสังกัด 

ผลการเรียน  
(ชวงเกรดเฉล่ียรวม 1/2552) 

รวม    คา Sig 
เฉล่ีย  

1-1.99 
เฉล่ีย 

2.00-2.99 
เฉล่ีย 3.00 

ขึ้นไป 

ร.ร.รัฐ 22 32 53 107 1.77 .411 
20.6% 29.9% 49.5% 100.0% 

ร.ร.เอกชน 3 10 10 23 
13.0% 43.5% 43.5% 100.0% 

รวม 25 42 63 130 
19.2% 32.3% 48.5% 100.0% 

 
 
จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรช้ันปท่ี 1 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  กลาวคือผลการเรียนไมมีความสัมพันธกับนักศึกษาท่ีเรียนโรงเรียนเดิม สังกัดโรงเรียน
รัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน 
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ตารางท่ี  15  ตารางแสดงผลการเรียนจําแนกตามภูมิลําเนาเดิม 
 
 

ท่ีพักเดิม 

ผลการเรียน  
(ชวงเกรดเฉล่ียรวม 1/2552) 

รวม    คา Sig 
เฉล่ีย  

1-1.99 
เฉล่ีย 

2.00-2.99 
เฉล่ีย 3.00 

ขึ้นไป 

กรุงเทพฯ 10 25 34 69 2.43 .296 
14.5% 36.2% 49.3% 100.0% 

ตางจังหวัด 15 17 29 61 
24.6% 27.9% 47.5% 100.0% 

รวม 25 42 63 130 
19.2% 32.3% 48.5% 100.0% 

 
 
จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรช้ันปท่ี 1  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 กลาวคือผลการเรียนไมมีความสัมพันธกับภูมิลําเนาเดิม ไมวานักศึกษาจะมาจาก
กรุงเทพมหานคร หรือตางจังหวัด 
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ตารางท่ี  16   ตารางผลการเรียนจําแนกตามการกูเงินเรียนเพ่ือการศึกษา 
 
 

กองทุนเพ่ือ
การศึกษา 

ผลการเรียน  
(ชวงเกรดเฉล่ียรวม 1/2552) 

รวม    คา Sig 
เฉล่ีย  

1-1.99 
เฉล่ีย 

2.00-2.99 
เฉล่ีย 3.00 

ขึ้นไป 

กู 13 25 29 67 1.83 .399 
19.4% 37.3% 43.3% 100.0% 

ไมกู 12 17 34 63 
19.0% 27.0% 54.0% 100.0% 

รวม 25 42 63 130 
19.2% 32.3% 48.5% 100.0% 

 

 
จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตรช้ันปท่ี  1  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 กลาวคือผลการเรียนไมมีความสัมพันธกับการกูกองทุนเพ่ือการศึกษา 
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4.3   ตอนที่  3  ตารางแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเปนจริง เกี่ยวกับขอ
คําถามภาพรวม  3  ดาน ของระดับปญหา ทั้ง  3   ดาน   ไดแก  ดานตัวนักศึกษา ประกอบดวย การ
รับรูความสามารถของตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว  ไดแก 
สัมพันธภาพในครอบครัว  และดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับอาจารยผูสอน และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 
โดยใชหลักเกณฑการประเมินคานัน้ใชตามแบบของ  Likert  พิจารณาจากหลักเกณฑเฉล่ีย
ดังตอไปนี ้
 
 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ระดับความเปนจริง 
4.51-5.00 มากท่ีสุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี  17   ตารางแสดง คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเปนจริง เกี่ยวกับขอคําถาม 
ภาพรวม  3  ดาน และรายขอ จํานวน 47  ขอคําถาม 
 

ขอคําถาม   
(Mean) 

Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความจริง 

1. ดานตัวนักศึกษา 
   1.1 (การรับรูความสามารถ) 
-1. นักศึกษาอานหนังสือแลวไมจํา 3.02 0.7621 

 
 

ปานกลาง 
-2. นักศึกษาไมเขาใจวิชาท่ีเรียน 3.03 0.7869 ปานกลาง 
-3. นักศึกษาคิดวาเนื้อหาวิชาบางวิชาท่ีเรียนยากเกินไป 2.85 0.8018 ปานกลาง 
-4. นักศึกษา มักจะเรียนไมทันเพ่ือน  2.55 0.9074 ปานกลาง 
+5. นักศึกษามีความม่ันใจวาจะตองเรียนใหจบหลักสูตร 4.55 0.7682 มากท่ีสุด 
+6. นักศึกษามีความพยายามจนสอบไดคะแนนดีขึ้น 4.28 0.8281 มาก 
+7. นักศึกษามีความพยายามอานหนังสือทุกวัน 3.14 0.9129 ปานกลาง 
-8. นักศึกษาชอบวิชาท่ีเรียนมากแตทําคะแนนไดไมด ี 3.08 1.0786 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.4790 ปานกลาง 

 1.2  (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์) 
+9. นักศึกษามีความกระตือรือรนในส่ิงท่ีศึกษาอยู 3.68 0.7679 

 
มาก 

-10. นักศึกษาขาดเรียนเปนประจํา 1.78 1.0059 นอย 
+11. นักศึกษาทุมเทอานหนังสือเพ่ือใหไดคะแนนด ี 3.36 0.7973 ปานกลาง 
+12. นักศึกษาสอบทุกครั้งจนสุดความสามารถเสมอ 4.21 0.7746 มาก 
+13. นักศึกษาไมชอบบางวิชาแตจะพยายามเรียนใหได 
คะแนนด ี

4.04 0.7088 มาก 

+14. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนทุกครั้ง 3.22 0.7182 ปานกลาง 
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ขอคําถาม   
(Mean) 

Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความจริง 

-15. นักศึกษาชอบทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวงสอบ 3.74 0.9027 มาก 
+16. เม่ือไมเขาใจในบทเรียนนักศึกษาจะถามผูสอนทันที 2.85 0.9970    ปานกลาง 
+17. นักศึกษาทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ 3.02 0.8578 ปานกลาง 
-18. การเตรียมตัวสอบทุกครั้งนักศึกษามีเวลา 
เตรียมตัวนอย 3.35 0.9793 

 
ปานกลาง 

รวม 3.33 0.3651 ปานกลาง 

2. ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว 
     2.1  (สัมพันธภาพในครอบครัว) 
+19. ผูปกครองยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา 4.17 0.8083 

 
 

มาก 

-20. ผูปกครองไมสนใจซักถามเรื่องการเรียนของ
นักศึกษา 

1.79 0.9859       นอย 

+21. นักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับ
ผูปกครอง 

4.14 1.0020   มากท่ีสุด 

-22. นักศึกษาทําอะไรโดยไมสนใจสมาชิกในครอบครัว 1.94 0.8958 นอย 
+23. นักศึกษาชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวทํางานบาน 3.48 1.1084 ปานกลาง 
+24. สมาชิกในครอบครัวชวยแกปญหาการเรียนใหกับ 
นักศึกษาเสมอ 3.55 1.0351 

 
มาก 

+25. สมาชิกในครอบครัวใหความรักความอบอุนด ี 4.40 0.8680 มาก 
+26. เม่ือมีเวลาวางนักศึกษาจะใหเวลาอยูกับครอบครัว 3.87 1.0297 ปานกลาง 
-27. สมาชิกในครอบครัวไมยอมรับฟงความคิดเห็น 1.80 1.1773 นอย 
+28. บิดามารดาทําเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักศึกษา 4.43 0.7360 มากท่ีสุด 

รวม 3.36 0.3513 ปานกลาง 
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ขอคําถาม   
(Mean) 

Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความจริง 

3.  ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
  3.1  (สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน) 
+29. ผูสอนรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 

 
 

3.85 
 

0.7920 

 
 

มาก 

+30. ผูสอนใหความเปนกันเองแกนักศึกษา 3.82 0.7448 มาก 
+31. ผูสอนใหความยุติธรรมแกนักศึกษาทุกคน 3.76 0.8241 มาก 
+32. ผูสอนมักจะวากลาวนักศึกษาท่ีขาดเรียน 3.00 0.9883 ปานกลาง 
+33. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเรื่องท่ีเรียน 3.97 0.8531 มาก 
+34. ผูสอนถามสาเหตุนักเรียนท่ีมาเรียนสาย และขาด
เรียนเปนประจํา 

3.25 1.0291 ปานกลาง 

+35. ผูสอนใหโอกาสนักศึกษาไดทํางานในช้ันเรียนอยาง
เต็ม ความสามารถ 

3.76 0.7856       มาก 

+36. นักศึกษาไววางใจอาจารยผูสอนในการใหคะแนน
สอบอยางเทาเทียม 

3.82 0.8114 มาก 

-37. ผูสอนมักมีทัศนคติท่ีไมดีตอนักศึกษา 2.12 1.0784 นอย 
+38. นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยผูสอน หรือท่ี
ปรึกษาไดทุกเรื่อง 

3.35 0.9702   ปานกลาง 

รวม 3.47 0.4449 ปานกลาง 

    3.2   (สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน) 
+39. นักศึกษาเปนคนท่ีเพ่ือนอยากทํางานกลุม หรือ
ทบทวนบทเรียนดวย 3.45 0.7482 

 
 

ปานกลาง 
+40. เพ่ือนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 3.67 0.7715 มาก 
+41. เพ่ือน ๆ และนักศึกษาจะจับกลุมติวหนังสือกัน 3.43 1.0187 ปานกลาง 
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ขอคําถาม   
(Mean) 

Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความจริง 

+42. ทุกครั้งท่ีไมสบายใจนักศึกษาจะมีเพ่ือนคอยให
กําลังใจ 3.68 1.0132 

 
มาก 

-43. เพ่ือนมักจะชวนนักศึกษาโดดเรียนเสมอ 1.98 0.9682 นอย 
-44. นักศึกษามักจะชวนเพ่ือนโดดเรียนเสมอ 1.77 0.9363 นอย 
+45. เวลานักศึกษาขาดเรียนเพ่ือนๆ จะแสดงความหวงใย 3.54 0.8640 มาก 
+46. เม่ือเพ่ือนทําการบานไมไดนักศึกษาจะเขาไปชวย
แนะนําทันที  

3.42 0.7960 ปานกลาง 

+47. เม่ือเพ่ือนมีปญหานักศึกษาจะใหความชวยเหลือ 3.92 0.8719 มาก 
รวม 3.21 0.5061 ปานกลาง 

 
 จากตารางพบวา คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติศาสตรท่ีมีตอความเปน
จริงเกี่ยวกับขอคําถามในแตละดาน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียดังตอไปนี ้
ดานตัวนักศึกษา  
     การรับรูความสามารถ       =  3.43  อยูในระดับปานกลาง 
     แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ           =  3.33  อยูในระดับปานกลาง 
ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว 
     สัมพันธภาพในครอบครัว      =  3.36  อยูในระดับปานกลาง 
ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
     สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน      =  3.47  อยูในระดับปานกลาง 
     สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน      =   3.21  อยูในระดับปานกลาง 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย คาเฉล่ียเปน
อันดับท่ี 1 รองลงมาคือ การรับรูความสามารถตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัว ท่ีนักศึกษาให
ความสําคัญ ตามลําดับ 
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4.4   ตอนที่  4  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ระหวางผลการเรียนกับขอคําถามภาพรวม  3 ดาน 
 
ตารางที่ 18  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ระหวางขอคําถาม เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ในแตละ
ดานโดยตารางแสดงภาพรวมของความสัมพันธ กับผลการเรียน 
 

ขอคําถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค คา Sig 
ดานตัวนักศึกษา 
     การรับรูความสามารถ 
     แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 
15.187 
17.706 

 
.005         
.003 

ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว 
     สัมพันธภาพในครอบครัว 

 
21.281 

 
.001 

ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 
     สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน 
     สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

 
22.779     
24.623 

 
.001        
.001 

 
  จากตารางพบวา ในภาพรวม ของขอคําถามใน ดานตัวนักศึกษา  ไดแกการรับรู
ความสามารถ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ดานส่ิงแวดลอมทางดานครอบครัว และส่ิงแวดลอมทาง
มหาวิทยาลัย สวนใหญนักศึกษาคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยคิดวาปจจัยตาง ๆ มีผลตอการ
เรียน ไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ท้ังนี้ผูวิจัย นําเสนอรายละเอียดของขอคําถาม ทุกขอคําถามท่ีมีความสัมพันธ และไมมี
สัมพันธ กับผลการเรียนโดยดูจากชวงเกรดเฉล่ียรวม พิจารณากับขอคําถามรายขอ ดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี   19    ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี 1  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอ นักศึกษาอานหนังสือแลวจําไมได นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 22 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 18  โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  28 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ20 
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  17 และเห็นวาเปนความจริงนอย    

รอยละ 17 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 14 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-1. นักศึกษาอานหนังสือแลวจําไมได  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
5 13 7 25 1.626 .805 

20.0% 52.0% 28.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
7 28 7 42 

16.7% 66.7% 16.7% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
11 38 14 63 

17.5% 60.3% 22.2% 100.0% 

รวม 
23 79 28 130 

17.7% 60.8% 21.5% 100.0% 
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ตารางท่ี  20   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี 2  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอ นักศึกษาไมคอยเขาใจวิชาที่เรียนในบางวิชา นั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 26  และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 19 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  44 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 16 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  21 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 21 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 22 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 19 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-2. นักศึกษาไมเขาใจวิชาท่ีเรียน  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 10 11 25 4.861 .264 

16.0% 40.0% 44.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
9 24 9 42 

21.4% 57.1% 21.4% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
12 37 14 63 

19.0% 58.7% 22.2% 100.0% 

รวม 
25 71 34 130 

19.2% 54.6% 26.2% 100.0% 
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ตารางท่ี  21  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี 3  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาคิดวาเนื้อหาวิชา บางวิชาที่เรียนยากเกินไป นั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 17 และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 29  โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  24 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ24 
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 10 และเห็นวาเปนความจริงนอย    

รอยละ 33 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 19 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-3. นักศึกษาคิดวาเนื้อหาวิชา บางวิชาท่ีเรียนยากเกินไป  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
6 13 6 25 3.083 .570 

24.0% 52.0% 24.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
14 24 4 42 

33.3% 57.1% 9.5% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
17 34 12 63 

27.0% 54.0% 19.0% 100.0% 

รวม 
37 71 22 130 

28.5% 54.6% 16.9% 100.0% 
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ตารางท่ี  22   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี  4  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามักจะเรียนไมทันเพ่ือน นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็น
ในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 15 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 46  
เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดงันี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  32 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 16 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 5  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 55 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 14 และเห็นวาเปนความจริงนอย           
รอยละ 52 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-4. นักศึกษา มักจะเรียนไมทันเพ่ือน 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 13 8 25 16.934 .003 

16.0% 52.0% 32.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
23 17 2 42 

54.8% 40.5% 4.8% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
33 21 9 63 

52.4% 33.3% 14.3% 100.0% 

รวม 
60 51 19 130 

46.2% 39.2% 14.6% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  23   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี  5  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามีความม่ันใจวาจะตองเรียนใหจบหลักสูตร นั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 90 และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 2  โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  76  และเห็นวาเปนความจริงนอย       
      รอยละ 8 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 91 และ ไมมีความเห็นวาเปน    
      จริงนอย 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 95 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+5. นักศึกษามีความม่ันใจวาจะตองเรียนใหจบหลักสูตร  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
2 4 19 25 9.016 .051 

8.0% 16.0% 76.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
-  4 38 42 
-  9.5% 90.5% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
1 2 60 63 

1.6% 3.2% 95.2% 100.0% 

รวม 
3 10 117 130 

2.3% 7.7% 90.0% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  24   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง ใน
หัวขอท่ี 6  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามีความพยายามจนสอบไดคะแนนดีขึ้น นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 83 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 2  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  52 และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 12 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 86 และไมมีความเห็นวาเปน    
จริงนอย 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 94 และไมมีความเห็นวาเปนจริงนอย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+6. นักศึกษามีความพยายามจนสอบไดคะแนนดีข้ึน  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 9 13 25 23.380 .000 

12.0% 36.0% 52.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
-  6 36 42 
-  14.3% 85.7% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
-  4 59 63 
 - 6.3% 93.7% 100.0% 

รวม 
3 19 108 130 

2.3% 14.6% 83.1% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  25   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี 7  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามีความพยายามอานหนังสือทุกวัน  นั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 31 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 22  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  36 และเห็นวาเปนความจริงนอย       
รอยละ 40 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 38 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 12 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 24 และเห็นวาเปนความจริงนอย           
รอยละ 21 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+7. นักศึกษามีความพยายามอานหนังสือทุกวัน 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
10 6 9 25 11.732 .021 

40.0% 24.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
5 21 16 42 

11.9% 50.0% 38.1% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
13 35 15 63 

20.6% 55.6% 23.8% 100.0% 

รวม 
28 62 40 130 

21.5% 47.7% 30.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  26   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเอง 
ในหัวขอท่ี 8  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาชอบวิชาที่เรียนมากแตทําคะแนนไดไมด ีนั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 34 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 27  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 72 และเห็นวาเปนความจริงนอย       
รอยละ 4 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 31 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 19 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 21 และเห็นวาเปนความจริงนอย          
รอยละ 41 

 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-8. นักศึกษาชอบวิชาท่ีเรียนมากแตยังทําคะแนนไดไมดี 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
1 6 18 25 17.727 .003 

4.0% 24.0% 72.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
8 21 13 42 

19.0% 50.0% 31.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
26 24 13 63 

41.3% 38.1% 20.6% 100.0% 

รวม 
35 51 44 130 

26.9% 39.2% 33.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  27   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  9  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามีความกระตือรือรนในส่ิงที่ศึกษาอยู นั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 67 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 9  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 44 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 36 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 81 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 2 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 67 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 2 
 

 

 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+9. นักศึกษามีความกระตือรือรนในสิ่งท่ีศึกษาอยู  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
9 5 11 25 21.214 .001 

36.0% 20.0% 44.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 7 34 42 

2.4% 16.7% 81.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
1 20 42 63 

1.6% 31.7% 66.7% 100.0% 

รวม 
11 32 87 130 

8.5% 24.6% 66.9% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  28   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  10  กับผลการเรียนท่ีไดรบั 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาขาดเรียนเปนประจํา  นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็น
ในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 5 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 76 เม่ือ
กลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 16 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 56 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 2 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 67 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 3 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 91 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-10. นักศึกษาขาดเรียนเปนประจํา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
14 7 4 25 17.283 .001 

56.0% 28.0% 16.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
28 13 1 42 

66.7% 31.0% 2.4% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
57 4 2 63 

90.5% 6.3% 3.2% 100.0% 

รวม 
99 24 7 130 

76.2% 18.5% 5.4% 100.0% 

DPU



106 
 

ตารางท่ี  29   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  11  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาทุมเทอานหนังสือเพ่ือใหไดคะแนนด ีนั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 41 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 10  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  48 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 32 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 29  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 7 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 46 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 3 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+11. นักศึกษาทุมเทอานหนังสือเพ่ือใหไดคะแนนดี  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
8 5 12 25 11.830 .001 

32.0% 20.0% 48.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
3 27 12 42 

7.1% 64.3% 28.6% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2 32 29 63 

3.2% 50.8% 46.0% 100.0% 

รวม 
13 64 53 130 

10.0% 49.2% 40.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  30  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  12  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาสอบทุกคร้ังจนสุดความสามารถเสมอ นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 83  และเห็นวาเปนความ
จริงนอย รอยละ 2 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  68 และไมมีความเห็นวาเปนความจริงนอย 
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  91 และเห็นวาเปนความจริงนอย    

รอยละ 2 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 84 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+12. นักศึกษาสอบทุกครั้งจนสุดความสามารถเสมอ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
-  8 17 25 8.338 .069 
-  32.0% 68.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 3 38 42 

2.4% 7.1% 90.5% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2 8 53 63 

3.2% 12.7% 84.1% 100.0% 

รวม 
3 19 108 130 

2.3% 14.6% 83.1% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  31   ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ในหัวขอท่ี  13  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาไมชอบบางวิชาแตจะพยายามเรียนใหไดคะแนนด ีนั่น
คือท้ังสามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 80  และเห็นวา
เปนความจริงนอย รอยละ 2 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี้ 

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  76 และไมมีความเห็นวาเปนความจริงนอย 
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  86 และไมมีความเห็นวาเปนความ

จริงนอย  
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 22 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 19 
 
 

 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+13. นักศึกษาไมชอบบางวิชาแตจะพยายามเรียนใหได
คะแนนดี คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
-  6 19 25 3.976 .523 
-  24.0% 76.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
-  6 36 42 
-  14.3% 85.7% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2 12 49 63 

3.2% 19.0% 77.8% 100.0% 

รวม 
2 24 104 130 

1.5% 18.5% 80.0% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  32  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  14  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักเรียนมีสมาธิในการเรียนทุกคร้ัง  นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 32  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 32 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  32 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 32 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  41 และเห็นวาเปนความจริงนอย   
รอยละ 7 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 37 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 13 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+14. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนทุกครั้ง  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
8 9 8 25 7.387 .083 

32.0% 36.0% 32.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
3 22 17 42 

7.1% 52.4% 40.5% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
8 32 23 63 

12.7% 50.8% 36.5% 100.0% 

รวม 
8 9 8 25 

32.0% 36.0% 32.0% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  33  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  15  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาชอบทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวงสอบ นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นแนวทางเดียวกันโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 29  และเห็นวาเปนความ
จริงนอย รอยละ 9 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  52 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 12 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  31 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 10 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 19 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-15. นักศึกษาชอบทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวงสอบ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 9 13 25 11.700 .019 

12.0% 36.0% 52.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
4 25 13 42 

9.5% 59.5% 31.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
4 47 12 63 

6.3% 74.6% 19.0% 100.0% 

รวม 
11 81 38 130 

8.5% 62.3% 29.2% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  34  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  16  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอ เม่ือไมเขาใจในบทเรียนนักศึกษาจะถามผูสอนทันท ีนั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 25  และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 39 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  16 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 40  

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  31 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 29 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 24 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 46 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+16. เม่ือไมเขาใจในบทเรียนนักศึกษาจะถามผูสอนทันที  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
10 11 4 25 4.834 .312 

40.0% 44.0% 16.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
12 17 13 42 

28.6% 40.5% 31.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
29 19 15 63 

46.0% 30.2% 23.8% 100.0% 

รวม 
51 47 32 130 

39.2% 36.2% 24.6% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  35  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  17  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 22  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 24 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  20 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 40  

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  31 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 10 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 16 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+17. นักศึกษาทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
10 10 5 25 11.120 .052 

40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
4 25 13 42 

9.5% 59.5% 31.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
17 36 10 63 

27.0% 57.1% 15.9% 100.0% 

รวม 
31 71 28 130 

23.8% 54.6% 21.5% 100.0% 

DPU



113 
 

ตารางท่ี  36  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานตัวนักศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ในหัวขอท่ี  18  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอการเตรียมตัวสอบทุกคร้ังนักศึกษามีเวลาเตรียมตัวนอย นั่นคือ
ท้ังสามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 45  และเห็นวา
เปนความจริงนอย รอยละ 19 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี้ 

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  40 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 28  

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  43 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 14 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 49 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-18. การเตรียมตัวสอบทุกครั้งนักศึกษามีเวลาเตรียมตัวนอย  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
7 8 10 25 2.710 .581 

28.0% 32.0% 40.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
6 18 18 42 

14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
11 21 31 63 

17.5% 33.3% 49.2% 100.0% 

รวม 
24 47 59 130 

18.5% 36.2% 45.4% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  37  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี 19  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูปกครองยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา นั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 82 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 4  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  64 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 20 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 86  และไมมีความเห็นวาเปน
ความจริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 87 และไมมีความเห็นวาเปนความจริงนอย 
 

 
 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+19. ผูปกครองยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
5 4 16 25 14.983 .011 

20.0% 16.0% 64.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 6 36 42 
 14.3% 85.7% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
 8 55 63 
 12.7% 87.3% 100.0% 

รวม 
5 18 107 130 

3.8% 13.8% 82.3% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  38  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  20  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูปกครองไมสนใจซักถามเร่ืองการเรียนของนักศึกษา นั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 6 และเห็นวาเปนความ
จริงนอย รอยละ 79  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  16 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 40 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 7  และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 81  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 2 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 94 
 

 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-20. ผูปกครองไมสนใจซักถามเรื่องการเรียนของนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
10 11 4 25 17.817 .001 

40.0% 44.0% 16.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
34 5 3 42 

81.0% 11.9% 7.1% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
59 3 1 63 

93.7% 4.8% 1.6% 100.0% 

รวม 
103 19 8 130 

79.2% 14.6% 6.2% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  39  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  21  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาทุกเร่ืองกับผูปกครอง นั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 77  และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 7 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  64 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 12  

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  76 และเห็นวาเปนความจริงนอย    
รอยละ 10 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 83 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 3 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+21. นักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับผูปกครอง  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 6 16 25 4.628 .330 

12.0% 24.0% 64.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
4 6 32 42 

9.5% 14.3% 76.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2 9 52 63 

3.2% 14.3% 82.5% 100.0% 

รวม 
9 21 100 130 

6.9% 16.2% 76.9% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  40  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  22  กับผลการเรียนท่ีไดรบั 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาทําอะไรโดยไมสนใจสมาชิกในครอบครัว นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 5 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 75  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  12 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 56 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 5  และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 64  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 2 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 89 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-22. นักศึกษาทําอะไรโดยไมสนใจสมาชิกในครอบครัว  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
14 8 3 25 14.179 .004 

56.0% 32.0% 12.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
27 13 2 42 

64.3% 31.0% 4.8% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
56 6 1 63 

88.9% 9.5% 1.6% 100.0% 

รวม 
97 27 6 130 

74.6% 20.8% 4.6% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  41  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  23  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวทํางานบาน นั่นคือท้ัง
สามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 51 และเห็นวาเปนความ
จริงนอย รอยละ 14  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 44  และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 20 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 43 และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 14  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 59 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 11 

 
 

 
 
 
 

 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+23. นักศึกษาชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวทํางานบาน  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
5 9 11 25 3.638 .041 

20.0% 36.0% 44.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
6 18 18 42 

14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
7 19 37 63 

11.1% 30.2% 58.7% 100.0% 

รวม 
18 46 66 130 

13.8% 35.4% 50.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  42  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  24  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอสมาชิกในครอบครัวชวยแกปญหาการเรียนใหกับนกัศึกษาเสมอ
นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 55  และ
เห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 15 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ  36 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 8  
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ  55 และเห็นวาเปนความจริงนอย  

รอยละ 19 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 62 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+24. สมาชิกในครอบครัวชวยแกปญหาการเรียนใหกับ
นักศึกษาเสมอ  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
2 14 9 25 9.339 .446 

8.0% 56.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
8 11 23 42 

19.0% 26.2% 54.8% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
9 15 39 63 

14.3% 23.8% 61.9% 100.0% 

รวม 
19 40 71 130 

14.6% 30.8% 54.6% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  43  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  25  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอสมาชิกในครอบครัวใหความรักความอบอุนแกนักศึกษา นั่นคือ
ท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 86 และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 5  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 68  และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 16 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 83 และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 2  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 95 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 2 
 

 
 
 
  
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+25. สมาชิกในครอบครัวใหความรักความอบอุนแก
นักศึกษา  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 4 17 25 13.513 .004 

16.0% 16.0% 68.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 6 35 42 

2.4% 14.3% 83.3% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
1 2 60 63 

1.6% 3.2% 95.2% 100.0% 

รวม 
6 12 112 130 

4.6% 9.2% 86.2% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  44  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  26  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเม่ือมีเวลาวางนักศึกษาจะใหเวลาอยูกับครอบครัว นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 63 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 9  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 36  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 16 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 57 และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 12  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 78 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 5 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+26. เม่ือมีเวลาวางนักศึกษาจะใหเวลาอยูกับครอบครัว  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 12 9 25 14.614 .006 

16.0% 48.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
5 13 24 42 

11.9% 31.0% 57.1% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
3 11 49 63 

4.8% 17.5% 77.8% 100.0% 

รวม 
12 36 82 130 

9.2% 27.7% 63.1% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  45  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  27  กับผลการเรียนท่ีไดรบั 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอสมาชิกในครอบครัวไมยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน
นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 11 และเห็นวา
เปนความจริงนอย รอยละ 77 เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 20  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 48 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 12 และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 83  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 6 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 84 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-27. สมาชิกในครอบครัวไมยอมรับฟงความคิดเห็นของ
กันและกัน  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
12 8 5 25 15.152 .002 

48.0% 32.0% 20.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
35 2 5 42 

83.3% 4.8% 11.9% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
53 6 4 63 

84.1% 9.5% 6.3% 100.0% 

รวม 
100 16 14 130 

76.9% 12.3% 10.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  46  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัวในเรื่องสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในหัวขอท่ี  28  กับผลการเรียนท่ีไดรบั 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอบิดามารดาทําเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 89 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 2 เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 68  และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 4 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 95 และเห็นวาเปนความจริงนอย
รอยละ 2  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 92 และไมมีความเห็นวาเปนความจริงนอย  
 

 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+28. บิดามารดาทําเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
1 7 17 25 13.608 .006 

4.0% 28.0% 68.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 1 40 42 

2.4% 2.4% 95.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
-  5 58 63 
-  7.9% 92.1% 100.0% 

รวม 
2 13 115 130 

1.5% 10.0% 88.5% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  47  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  29  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 68 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอย
ละ 4  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 40  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 4 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 76 และไมมีความเห็นวาเปน 
ความจริงนอย 

3.  กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 73 และเห็นวาเปนความจริงนอยรอยละ 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+29. ผูสอนรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
1 14 10 25 15.121 .006 

4.0% 56.0% 40.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 10 32 42 
 23.8% 76.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
4 13 46 63 

6.3% 20.6% 73.0% 100.0% 

รวม 
5 37 88 130 

3.8% 28.5% 67.7% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  48  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  30  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนใหความเปนกันเองแกนักศึกษา นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 65 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอย
ละ 2  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 28  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 8 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 74 และไมมีความเห็นวาเปนความ
จริงนอย 

3.  กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 73 และไมมีความเห็นวาเปนความจริง
นอย  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+30. ผูสอนใหความเปนกันเองแกนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
2 16 7 25 16.421 .002 

8.0% 64.0% 28.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 11 31 42 
 26.2% 73.8% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
 17 46 63 
 27.0% 73.0% 100.0% 

รวม 
2 44 84 130 

1.5% 33.8% 64.6% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  49  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  31  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนใหความยุติธรรมแกนักศึกษาทุกคน นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 62  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 5 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 40 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 12  
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 69 และเห็นวาเปนความจริงนอย     

รอยละ 2 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 67 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+31. ผูสอนใหความยุติธรรมแกนักศึกษาทุกคน 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 12 10 25 7.340 .106 

12.0% 48.0% 40.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 12 29 42 

2.4% 28.6% 69.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
3 18 42 63 

4.8% 28.6% 66.7% 100.0% 

รวม 
7 42 81 130 

5.4% 32.3% 62.3% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  50  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  32  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนมักจะวากลาวนักศึกษาที่ขาดเรียน นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 29  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 26 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 12 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ16  
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 43 และเห็นวาเปนความจริงนอย  

รอยละ 24 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 27 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 32 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+32. ผูสอนมักจะวากลาวนักศึกษาท่ีขาดเรียน 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 18 3 25 12.669 .053 

16.0% 72.0% 12.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
10 14 18 42 

23.8% 33.3% 42.9% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
20 26 17 63 

31.7% 41.3% 27.0% 100.0% 

รวม 
34 58 38 130 

26.2% 44.6% 29.2% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  51  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  33  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเร่ืองที่เรียน นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 72 และเห็นวาเปนความจริง
นอย รอยละ 5  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 48  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 8 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 71 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 2  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 81 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 5 
 

 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+33. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเรื่องท่ีเรียน 
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
2 11 12 25 9.322 .032 

8.0% 44.0% 48.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
1 11 30 42 

2.4% 26.2% 71.4% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
3 9 51 63 

4.8% 14.3% 81.0% 100.0% 

รวม 
6 31 93 130 

4.6% 23.8% 71.5% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  52  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  34  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนถามสาเหตุนักเรียนที่มาเรียนสาย และขาดเรียนเปนประจํา 

นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 45  และ
เห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 22 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 40 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ16  
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 38 และเห็นวาเปนความจริงนอย     

รอยละ 31 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 52 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+34. ผูสอนถามสาเหตุนักเรียนท่ีมาเรียนสาย และขาดเรียน
เปนประจํา คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 11 10 25 4.656 .304 

16.0% 44.0% 40.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
13 13 16 42 

31.0% 31.0% 38.1% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
12 18 33 63 

19.0% 28.6% 52.4% 100.0% 

รวม 
29 42 59 130 

22.3% 32.3% 45.4% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  53  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  35  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนใหโอกาสนักศึกษาไดทํางานอยางเต็ม ความสามารถ  นั่น
คือท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 62 และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 4  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 24  และเห็นวาเปนความจริงนอย     
รอยละ 16 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 67 และไมมีความเห็นวาเปนความ
จริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 75 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 2 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+35. ผูสอนใหโอกาสนักศึกษาไดทํางานในชั้นเรียนอยาง
เต็มความสามารถ คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
4 15 6 25 15.098 .010 

16.0% 60.0% 24.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 14 28 42 
 33.3% 66.7% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
1 15 47 63 

1.6% 23.8% 74.6% 100.0% 

รวม 
5 44 81 130 

3.8% 33.8% 62.3% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  54  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  36  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 

 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาไววางใจอาจารยผูสอนในการใหคะแนนอยางเทาเทียม 
นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 65 และเห็นวา
เปนความจริงนอย รอยละ 4  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 36  และเห็นวาเปนความจริงนอย    
รอยละ 12 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 76 และไมมีความเห็นวาเปน 
ความจริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 68 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 3 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+36. นักศึกษาไววางใจอาจารยผูสอนในการใหคะแนน
สอบอยางเทาเทียม คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 13 9 25 10.610 .006 

12.0% 52.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 10 32 42 
 23.8% 76.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2 18 43 63 

3.2% 28.6% 68.3% 100.0% 

รวม 
5 41 84 130 

3.8% 31.5% 64.6% 100.0% 

DPU



132 
 

ตารางท่ี  55  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  37  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู  
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอผูสอนมักมีทัศนคติที่ไมดีตอนักศึกษา นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 14  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอย
ละ 65  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 12  และเห็นวาเปนความจริงนอย    
รอยละ 28 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 14 และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 76  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 14 และเห็นวาเปนความจริงนอย           
รอยละ 73 

 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

37. ผูสอนมักมีทัศนคติท่ีไมดีตอนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
7 15 3 25 15.867 .020 

28.0% 60.0% 12.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
32 4 6 42 

76.2% 9.5% 14.3% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
46 8 9 63 

73.0% 12.7% 14.3% 100.0% 

รวม 
85 27 18 130 

65.4% 20.8% 13.8% 100.0% 

DPU



ตารางท่ี  56  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน หัวขอท่ี  38  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยผูสอน หรือที่ปรึกษาไดทุกเร่ือง นั่น
คือท้ังสามกลุม ใหความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 47  และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 17 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 36 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ12  
2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 45 และเห็นวาเปนความจริงนอย  

รอยละ 17 
3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 52 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+38. นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยผูสอน หรือท่ีปรึกษา
ไดทุกเรื่อง  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
3 13 9 25 4.315 .358 

12.0% 52.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
7 16 19 42 

16.7% 38.1% 45.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
12 18 33 63 

19.0% 28.6% 52.4% 100.0% 

รวม 
22 47 61 130 

16.9% 36.2% 46.9% 100.0% 

DPU



134 
 

ตารางท่ี  57  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  39  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 

 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษาเปนคนที่เพ่ือนอยากทํางานกลุม หรือทบทวนบทเรียนดวย 
นั่นคือท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 48  และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 8  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 36  และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 20 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 38 และไมมีความเห็นวาเปนความ  
จริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 59 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 8 
 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+39. นักศึกษาเปนคนท่ีเพ่ือนอยากทํางานกลุม หรือ
ทบทวนบทเรียนดวย  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
5 11 9 25 12.502 .003 

20.0% 44.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 26 16 42 
 61.9% 38.1% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
5 21 37 63 

7.9% 33.3% 58.7% 100.0% 

รวม 
10 58 62 130 

7.7% 44.6% 47.7% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  58  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  40  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเพ่ือนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 62  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 
5  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 36  และเห็นวาเปนความจริงนอย           
รอยละ 24 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 69 และไมมีความเห็นวาเปน 
ความจริงนอย 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 67 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 2 
 
 
 
 
 

 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+40. เพ่ือนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
6 10 9 25 13.674 .001 

24.0% 40.0% 36.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 13 29 42 
 31.0% 69.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
1 20 42 63 

1.6% 31.7% 66.7% 100.0% 

รวม 
7 43 80 130 

5.4% 33.1% 61.5% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  59  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  41  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเพ่ือนๆ และนักศึกษาจะจับกลุมติวหนังสือกัน นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 47  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 
19  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 8  และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 40 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 62 และเห็นวาเปนความจริงนอย    
รอยละ 17 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 52 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 13 
 

 
 
 

 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+41. เพ่ือน ๆและนักศึกษาจะจับกลุมติวหนังสือกัน  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
10 13 2 25 14.910 .030 

40.0% 52.0% 8.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
7 9 26 42 

16.7% 21.4% 61.9% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
8 22 33 63 

12.7% 34.9% 52.4% 100.0% 

รวม 
25 44 61 130 

19.2% 33.8% 46.9% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  60  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  42  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอทุกคร้ังที่ไมสบายใจนักศึกษาจะมีเพ่ือนคอยใหกําลังใจ นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 54  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 11  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 8  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 28 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 60 และเห็นวาเปนความจริงนอย    
รอยละ 5 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 68 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 8 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+42. ทุกครั้งท่ีไมสบายใจนักศึกษาจะมีเพ่ือนคอยใหกําลังใจ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
7 16 2 25 12.193 .011 

28.0% 64.0% 8.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
2 15 25 42 

4.8% 35.7% 59.5% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
5 15 43 63 

7.9% 23.8% 68.3% 100.0% 

รวม 
14 46 70 130 

10.8% 35.4% 53.8% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  61  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี 43 กับผลการเรียนท่ีไดรบั 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเพ่ือนมักจะชวนนักศึกษาโดดเรียนเสมอ นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นคนละแนวทาง แตโดยสรุปเห็นวาเปนความจริง รอยละ 8  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอย
ละ 72 โดยแตละกลุมมีความเห็นดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 4 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ76  

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 14 และเห็นวาเปนความจริงนอย           
รอยละ 57 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 5 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 81 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-43. เพ่ือนมักจะชวนนักศึกษาโดดเรียนเสมอ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
19 5 1 25 7.860 .087 

76.0% 20.0% 4.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
24 12 6 42 

57.1% 28.6% 14.3% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
51 9 3 63 

81.0% 14.3% 4.8% 100.0% 

รวม 
94 26 10 130 

72.3% 20.0% 7.7% 100.0% 

DPU
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ตารางท่ี  62  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  44  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอนักศึกษามักจะชวนเพ่ือนโดดเรียนเสมอ นั่นคือท้ังสามกลุม ให
ความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 5  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 
79  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 16 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 56 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 2 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 71 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 3 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 92 
 

 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

-44. นักศึกษามักจะชวนเพ่ือนโดดเรียนเสมอ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
14 7 4 25 9.437 .005 

56.0% 28.0% 16.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
30 11 1 42 

71.4% 26.2% 2.4% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
58 3 2 63 

92.1% 4.8% 3.2% 100.0% 

รวม 
102 21 7 130 

78.5% 16.2% 5.4% 100.0% 
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ตารางท่ี  63  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  45  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเวลานักศึกษาขาดเรียนเพ่ือนๆ จะแสดงความหวงใย นั่นคือท้ังสาม
กลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 52  และเห็นวาเปนความจริงนอย 
รอยละ 9  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 24 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 20 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 45 และเห็นวาเปนความจริงนอย      
รอยละ 10 

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 68 และเห็นวาเปนความจริงนอย  
รอยละ 5 

 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+45. เวลานักศึกษาขาดเรียนเพ่ือนๆ จะแสดงความหวงใย  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
5 14 6 25 12.664 .042 

20.0% 56.0% 24.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
4 19 19 42 

9.5% 45.2% 45.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
3 17 43 63 

4.8% 27.0% 68.3% 100.0% 

รวม 
12 50 68 130 

9.2% 38.5% 52.3% 100.0% 
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ตารางท่ี  64  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากบัเพ่ือน หัวขอท่ี  46  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเม่ือเพ่ือนทําการบานไมไดนักศึกษาจะเขาไปชวยแนะนําทันที  นั่น
คือท้ังสามกลุม ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 42  และเห็นวาเปน
ความจริงนอย รอยละ 9  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 16 และเห็นวาเปนความจริงนอย            
รอยละ 28 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 50 และไมมีความเห็นวาเปนความ 
จริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 46 และเห็นวาเปนความจริงนอย รอยละ 8 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+46. เม่ือเพ่ือนทําการบานไมไดนักศึกษาจะเขาไปชวย
แนะนําทันที  คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
7 14 4 25 18.498 .001 

28.0% 56.0% 16.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 21 21 42 
 50.0% 50.0% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
5 29 29 63 

7.9% 46.0% 46.0% 100.0% 

รวม 
12 64 54 130 

9.2% 49.2% 41.5% 100.0% 

DPU



142 
 

ตารางท่ี  65  ตารางแสดงคาความสัมพันธ ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน หัวขอท่ี  47  กับผลการเรียนท่ีไดรับ 
 

 
 

จากตารางพบวา  ผลการเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในหัวขอเม่ือเพ่ือนมีปญหานักศึกษาจะใหความชวยเหลือ  นั่นคือท้ังสามกลุม 
ใหความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือเห็นวาเปนความจริง รอยละ 67  และเห็นวาเปนความจริงนอย รอย
ละ 5  เม่ือกลาวโดยสรุปของแตละกลุมจะมีเปนดังนี ้

1. กลุมเรียนออน เห็นวาเปนความจริงรอยละ 24 และเห็นวาเปนความจริงนอย             
รอยละ 24 

2. กลุมเรียนปานกลาง เห็นวาเปนความจริงรอยละ 76 และไมมีความเห็นวาเปนความ   
จริงนอย  

3. กลุมเรียนดี เห็นวาเปนความจริงรอยละ 78 และไมมีความเห็นวาเปนความจริงนอย  
 

 
 
 

ผลการเรียน 
(ชวงเกรดเฉลี่ยรวม) 

+47. เม่ือเพ่ือนมีปญหานักศึกษาจะใหความชวยเหลือ  
คา Sig 

จริงนอย จริงบาง จริงมาก รวม 

เฉลี่ย 1.00-1.99 
6 13 6 25 15.681 .020 

24.0% 52.0% 24.0% 100.0% 

เฉลี่ย 2.00-2.99 
 10 32 42 
 23.8% 76.2% 100.0% 

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
 14 49 63 
 22.2% 77.8% 100.0% 

รวม 
6 37 87 130 

4.6% 28.5% 66.9% 100.0% 
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ตอนที่  5  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการเรียนท่ีตองการใหทางคณะชวยเหลือเปนคําถาม
ปลายเปด  ไดแก เหตุผลนักศึกษามีแนวโนมท่ีจะยายคณะ เพราะอะไร และกรณีไมมีแนวโนมท่ีจะยาย
คณะนักศึกษาตองการใหทางคณะชวยเหลือในเรื่องใด และมีปญหา อุปสรรคในเรื่องใด ปญหาเกี่ยวกับ
การเรียน การสอน อาจารยผูสอน ท่ีอยากใหทางคณะชวยเหลือ ไดแก 
 
ตารางท่ี  66  ตารางแสดงความถ่ีของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียน 
 

การเรียน การสอน อาจารยผูสอน ความถ่ี 
1. อยากใหทางคณะชวยเหลือศักยภาพทางดานการเรียน กิจกรรมตาง  ๆส่ือ

การเรียนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในการเรียน 
4 

2. อยากใหทางคณะจัดอาจารยท่ีสอนรูเรื่อง และเขาใจงาย 2 
3. อยากใหอาจารยผูสอน สอนเนื้อหาใหมากกวานี้ และการสอนควรมี

เทคนิคการสอนท่ีเขาใจงาย จดจํางาย 
5 

4. ปญหาคือ อาจารยบางทานสอนไมเขาใจ ไมคอยใสใจนักศึกษา วาเขาใจ
หรือไม สอนเร็ว เชนวิชาความรูเบ้ืองตน 

3 

5. ในการสอบกฎหมายแบบการเขียน อยากใหอาจารยผูสอนเขาใจวายัง
เปนแคนักศึกษาปท่ี 1 ควรสอนใหเขาใจมากกวานี้ และออกขอสอบยาก 
งาย ตามความเหมาะสม 

3 

6. อยากใหมีการนําส่ือ Multimedia มาประกอบการเรียนการสอน  
นวตกรรม 

5 

7. อยากใหมีการสรุปสาระสําคัญ ไมใช Print Out Power point   
ชีสสรุปแตละวิชา 

5 

8. ปญหาในเรื่องตําราเรียน มีไมเพียงพอ และไมรูจะหาอานเลมไหน 2 
9. อยากใหจัดหาตําราเรียนใหครบถวน และฉบับปรับปรุงใหม  2 
10. ปญหาในเรียนวิชากฎหมายบางตัวไมคอยเขาใจ และเปนเรื่องท่ีตองใช

การวิเคราะห คาดวาจะยายคณะ 
2 

11. เรียนไมไหว คาดวาจะยายคณะ เกรดเฉล่ียไมถึง 2 5 
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การเรียน การสอน อาจารยผูสอน ความถ่ี 
12. อยากไดคําแนะนําทางการศึกษาของแตละวิชา วาควรทําอยางไร ถึงจะ

ประสบความสําเร็จในการเรียนคณะนี ้
2 

13. ชวยเหลือในเรื่องการแนะแนวขอสอบ วิเคราะหขอสอบ การเขียนตอบ 2 
14. อยากใหรุนพ่ีมาแนะแนวขอสอบ สําหรับรุนพ่ีท่ีมีคะแนนเรียนอยูใน

ระดับดี และดีมาก 
3 

15. อยากใหมีการเปดสอน ในรายวิชาท่ีนักศึกษามักไดคะแนนไมดี นอก
เวลาเรียน และมีหองสําหรับใหนักศึกษาคณะอานหนังสือ เฉพาะ  มุม
อานหนังสือของคณะ เอกสารตํารากฎหมาย เพ่ือสะดวกตอการคนควา 
หาความรูในเรื่องเฉพาะดาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  

3 

16. อยากใหมีการแนะแนวในการเรียนกฎหมาย ตั้งกลุมแนะแนว เพ่ือท่ีจะ
ไดเปนนักกฎหมายท่ีเกง และดีในอนาคต 

3 

17. อยากใหอาจารยเนนเกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมาย
มหาชน วิชาหลักๆ ใหมากกวานี ้

4 

18. อยากใหติวในวิชากฎหมายมหาชน อาญา และแพง 4 
19. ในการเรียนวิชากฎหมาย ขอใหอาจารย เปดโอกาสใหนักศึกษา ได

ซักถามไดบาง โดยเฉพาะ กฎหมายอาญา 
3 

20. เรื่องการเรียน ชวยในการติวนอกเวลา จัดทีมติวอาจจะเปนรุนพ่ี หรือ
อาจารยผูสอน 

4 

21. อยากใหจัดการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชากฎหมายตางๆ ใหนักศึกษาหลัง
เลิกเรียน 

4 

22. อยากใหชวยเหลือเรื่องการสอนของทานอาจารย อยากใหมีเนื้อหาให
มากกวาในเรื่องการสอน และอยากใหมีกิจกรรมในหองมากกวานี ้

2 

23. อยากใหอาจารยผูสอนเนน และเจาะลึกกับเนื้อหา และยกตัวอยางใหมาก
ขึ้น เพ่ือใหทําความเขาใจไดมากขึ้น 

2 

24. อยากใหเนนในเรื่องการเรียนวิชาหลัก ของคณะ และเรื่องตําราเรียนยัง
ไมเพียงพอ 

2 

25. ชวยในเรื่องการเรียน และการเขียนตอบกฎหมาย 5 
26. ชวยในเรื่องการติว และอยากใหอาจารยผูสอน สอนใหกระจาง 10 
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การเรียน การสอน อาจารยผูสอน ความถ่ี 
27. อยากใหอาจารยรายวิชาสอนใหดีกวานี้ การพูด รายละเอียดเนนกฎหมาย

กวานี้ ไมชอบใหดูถูกนักศึกษา  
1 

28. ปญหาคือ อาจารยบางคนสอนนักศึกษาไมเขาใจ เทคนิคการส่ือสารไมดี
ทําใหนักศึกษาไมเขาใจในเนื้อหา 

2 

29. อยากใหอาจารยเห็นใจ และชวยเหลือกับคนท่ีคะแนนนอย เพราะอะไร 
ใหอาจารยพิจารณา และฟงเหตุผลของนักศึกษาใหมากกวานี ้

2 

30. อยากใหอาจารยผูสอนใชเทคนิคในการสอน ในเรื่องของการทองจํา
ประมวลกฎหมาย ใหเกิดการจดจํา และสนุกกับทองจําเพ่ือไปประยุกต
กับการวิเคราะหกฎหมายไดอยางถูกตอง แมนยํา 

2 

31. อยากใหชวยในเรื่องของเทคนิค ในการเรียน การทองจํา  
และวิธีคิด 

2 

32. การเรียนเพ่ิมเติม และแนวทางในการประกอบอาชีพ 2 
33. อยากใหมีการสอนเพ่ิมเติมในรายวิชา กฎหมายมหาชน อาญา  และแพง 3 
34. อยากใหมีการลง Summer ตั้งแตจบเทอม 1 เลย นักศึกษาจะไดไมตอง

กังวัลในการเรียนปตอๆ ไป 
1 

35. อยากใหจัดวิชาหลักๆ เชนอาญา มหาชน แพง เฉล่ีย ทุกๆ วัน เพ่ือเพ่ิม
ความเขาใจของเนื้อหาทุกๆ วัน เชน ตอนนี้ เรียนกฎหมายแพง เรียน
เฉพาะวันพุธ 1 วัน  เพียงแค 3 ช.ม. ควรเฉล่ียใหเปน 2-3 วันตอสัปดาห   

1 
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ตารางที่   67  ตารางแสดงคาความถี่ เกี่ยวกับปญหาทั่ว ๆ ไป ที่อยากใหทางคณะพิจารณา 
 

ปญหาในเร่ืองทั่วๆ ไป ที่อยากใหทางคณะพิจารณา ความถี ่
1. ปญหาเรื่องตารางเรียน เพราะเวนชวงบอย ยาวนาน และนาจะมีการประชาสัมพันธ

ในคณะใหมากกวานี้ ในทุก ๆ เรื่อง 
3 

2. เวลาเรียนเชาเกินไป ทําใหมาสายเนื่องจากสภาพการจราจร คอนขางติดขัด ขอให
เล่ือนเวลาเรียนดวย มีเรียนเชา 4 วัน และพักที 3 ช่ัวโมง คิดวาการรอเรียนในคาบ
ตอไปนานเกินไป เอาเวลาพักมาเรียนนาจะดีกวา (การจัดเวลาไมเหมาะสม) 

3 

3. เวลาเรียนเชาไปนิด ของผมมีเรียน 8.30 น. จํานวน 4 วัน บานอยูไกลมาเรียนไม
คอยทัน อยากใหทางคณะ หาทางออก เพราะเปนปญหา กระทบกับการเรียนมาก
เลยครับ 

2 

4. เวลาเรียน เชามากจนเกินไป ทําใหนักศึกษาท่ีอยูไกล เขาเรียนสาย ทําใหขาดเรียน
ในวิชานั้น หมดกําลังใจ รถติด บานไกล 

3 

5. มีปญหาในเรื่องของตารางเรียน ตารางสอน อยากใหเฉล่ียใหพอดี ไมใชบางวัน
เรียนหนักมาก ไมมีเวลาพัก บางวันเบามาก ชวงพักก็หางเกินไป เรียนเชาเกินไป 

4 

6. เรื่องวิชาคณิตศาสตร และการจัดการธุรกิจนาจะเปนวิชาเลือกมากกวาวิชาบังคับ 4 
7. วิชาคณิตศาสตร อยากใหเปนวิชาเลือกมากกวาวิชาบังคับ ออนวิชาคํานวณ ซ่ึงมันมี

ผลกับเกรดเฉล่ีย 
3 

8. วิชาคณิตเทอม 2 อาจฉุดเกรดอยางแรง แลวทําใหหมดกําลังใจในการเรียนคณะนี้
วามาเรียนคณิตเพ่ืออะไร ถึงแมจะไดเรียน กม. ภาษีก็ตามก็รับได แตหลายคนตกใจ
มาก วาทําไมเรียนกฎหมาย ตองเรียนคณิตศาสตรดวยเหรอ อีกอยางก็เรียนมาตอน
มัธยมแลว อยากทราบวาทําไมตองเรียนคณิต มาเรียนกฎหมาย ไมไดมาเรียนวิศวะ
ท่ีตองไปคํานวณอะไรมากมาย อีกท้ัง 3 หนวยกิตอีกตางหาก กลัวมาก 

1 

9. การจัดใหมีการเลือกเรียนวิชาท่ัวไปเอง ไมควรบังคับเรียนวิชาคณิตศาสตร 3 
10. เวลาเรียนเชาเกินไป ทําใหมาสายเนื่องจากสภาพการจราจร คอนขางติดขัด ขอให

เล่ือนเวลาเรียนดวย มีเรียนเชา 4 วัน และพักที 3 ช่ัวโมง คิดวาการรอเรียนในคาบ
ตอไปนานเกินไป เอาเวลาพักมาเรียนนาจะดีกวา (การจัดเวลาไมเหมาะสม) 

5 
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 สรุปขอคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญในเรื่องท่ีเปนปญหา ไดแก เรื่องการจัดตารางเรียน 
ชวงเวลาเรียน รายวิชาท่ีเรียน มีปญหาและอุปสรรคในการเรียน และวิชาท่ีนักศึกษาคณะนิติศาสตรกลัว
ไดแกวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญกังวลในเรื่องของวิชาคํานวณ กลัวจะมีผลกับเกรดเฉล่ีย
รวม ซ่ึงสอดคลองกับผลการเรียนเบ้ืองตนกอนเขาเรียน ในวิชาคณิตศาสตร นักศึกษามีผลการเรียน
คอนขางออน รอยละ 45 ในระดับการเรียนปานกลาง รอยละ 50   และ มีเพียงรอยละ 5  เทานั้นท่ีมีผล
การเรียนในระดับดี  
 DPU



บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย วิเคราะหผล และขอเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคทางการเรียนของนักศึกษา คณะนิติ 

ศาสตร ปรีดี พนมยงค  ช้ันปท่ี  1  ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลเบ้ืองตน เชน เพศ 
ชวงเกรดเฉล่ียรวมจากโรงเรียนเดิม  โรงเรียนเดิมท่ีสังกัด  ท่ีพักอาศัย  กูกองทุนหรือไม  เหตุผลท่ี
นักศึกษา เลือกเรียนคณะนิติศาสตร และแนวโนมของนักศึกษาท่ีจะยายคณะ ปญหาและอุปสรรค  3   
ดานไดแก   ดานตัวนักศึกษาประกอบดวย  การรับรูความสามารถของตนเอง   แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว   ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว   และดานส่ิงแวดลอมทาง
มหาวิทยาลัย ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน  และสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพ่ือน  ในบทนี้ผูวจิัยจะทําการสรุปผลการศึกษาวิจัย  ดังตอไป 

 
5.1  สรุปผลภาพรวมการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

 
นักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 130 คน เปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 64  เพศหญิง  คิดเปน

รอยละ 66  แสดงใหเห็นวาปจจุบันนักศึกษาหญิง สนใจเรียนคณะนิติศาสตรมากขึ้น เม่ือจําแนกจาก
ชวงเกรดเฉล่ียกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย   ผลจากนักศึกษากลุมตัวอยาง นักศึกษาเรียนออน   (เกรด 
1.00-1.99) และนักศึกษาเรียนดี (เกรด 3.00 ขึ้นไป)  กลุมตัวอยางมีจํานวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 31 
(ตารางท่ี 1) 

เหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะนิติศาสตร  อับดับแรก เพราะนักศึกษาเลือกเรียนเอง
รองลงมา เลือกเพราะผูปกครองแนะนํา เลือกตามเพ่ือน และมีรุนพ่ีแนะนํา เรียงตามลําดับ แสดงวา
นักศึกษามีเปาหมายในการเรียนชัดเจนมาแตตน โดยสวนใหญจบการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐ 
และมีท่ีพักอาศัยเดิม หรือภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 53  (ตารางท่ี 6 
และ 7)  ดังนั้นนักศึกษาจึงอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากกวาอยูตางจังหวัด โดย
พักอาศัยอยูกับบิดามารดา เปนสวนใหญ รอยละ 50 รองลงมาอยูหอพัก รอยละ 32 และอยูบานญาติ 
รอยละ 17 ตามลําดับ  
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นักศึกษาสวนใหญกูกองทุนเพ่ือการศึกษา รอยละ 52 และไมกู รอยละ 49 (ตารางท่ี 8) พ้ืน
ฐานความรูเดิมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตรจากโรงเรียนเดิมสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง และคอนขางออน สวนนอยเพียงรอยละ 5 เทานั้นท่ีอยูในระดับดี (ตารางท่ี 4 และ 5) แสดงวา
นักศึกษานิติศาสตรปรีดี พนมยงค  พ้ืนฐานในสองวิชาดังกลาวไมดี และผลการสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษา พบวานักศึกษามีความกังวล กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนจํานวนมาก จะเห็นได
จาก การแสดงความคิดเห็น กับคําถามปลายเปด ท่ีใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ในเรื่องปญหา
ท่ีเปนอุปสรรคกับผลการเรียน  

ปญหาในเรื่องการยายคณะ นักศึกษาสวนมากมีแนวโนมไมยายคณะ รอยละ 92 และท่ีคาด
วาจะยายคณะเพียงรอยละ 9 สงผลถึงความพึงพอใจในผลการเรียนท่ีผานมา  สวนใหญนักศึกษา
พอใจมาก  รอยละ 49 ไมพอใจ รอยละ 27 และพอใจปานกลาง รอยละ 25 (ตารางท่ี 9 และ 10)  

จากผลการสํารวจจะเห็นวาสวนใหญนักศึกษาพอใจกับผลการเรียนในเทอมท่ีผานมามาก ดู
ไดจากผลการเรียนวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายซ่ึงนักศึกษา มีผลการเรียนดี (A , B+, B, C+) 
รอยละ 73 สวนนักศึกษามีผลการเรียนปานกลาง ( C) รอยละ 14  และนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา 
(D+,D, F) รอยละ 13 ตามลําดับ ในสวนวิชามนุษยกับการใชเหตุผล จากผลการสํารวจนักศึกษามีผล
การเรียนดี (A , B+, B, C+) รอยละ 75   สวนนักศึกษามีผลการเรียนปานกลาง (C) รอยละ 9  และ
นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา (D+,D, F) รอยละ 16   (ตารางท่ี 12 และ 13 ) แสดงใหเห็นวานักศึกษามี
ผลการเรียนดีเปนสวนใหญซ่ึงสอดคลองกับความพึงพอใจในการเรียน จนเปนเหตุใหไมตัดสินใจ
ยายคณะในเทอมท่ี 1 
 
5.2  สรุปผลขอมูลเบื้องตน กับผลการเรียนที่ไดรับ สรุปผลไดดังตอไปนี้  
 

นักศึกษาท่ีเรียนโรงเรียนสังกัด รัฐบาล และเอกชน ไมสงผลตอ ผลการเรียนของ 

นักศึกษา คณะนิติศาสตร ช้ันปท่ี 1 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาท่ีกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไมสงผล ตอผลการเรียนของ 

นักศึกษา คณะนิติศาสตร ช้ันปท่ี 1 

นักศึกษาท่ีกูกองทุน ไมกูกองทุนเพ่ือการศึกษา ไมสงผล ตอผลการเรียนของนักศึกษา 
คณะนิติศาสตร ช้ันปท่ี 1 
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อภิปรายผล จากขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแกการเรียนในโรงเรยีนของรัฐ และ
โรงเรียนเอกชนไมสงตอผลการเรียน ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร  ภูมิลําเนาเดิม ไมสงผลกับผล
การเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค  และสุดทายการกูกองทุนเพ่ือการศึกษา ไม
สงผลตอผลการเรียนของนักศึกษา   ดังนั้นผูวิจัยพบวาไมวานักศึกษาจะเรียนในโรงเรียนของรัฐ
หรือเอกชน มาจากกรุงเทพมหานคร หรือตางจังหวัด กูยืมหรือไมกูยืม  ท้ังหมดไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเรียนในคณะนิติศาสตรแตอยางใด เพราะวิชากฎหมายไมใชเปนวิชาตอยอดการศึกษา แต
เปนวิชาท่ีตองเริ่มตนใหมพรอมกัน เรียนรูเรื่องเดียวกัน ในส่ิงแวดลอมเดียวกัน แมนักศึกษาจะเปน
นักเรียนท่ีเรียนเกง หรือออนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือมาจากตางจังหวัด หรือจําเปนตอง
กูยืมเรียน หากผานการคัดเลือกเขาเรียนในคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค ส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมาไมมี
ปจจัยสงผลตอการเรียนแตอยางใด  

 
5.3  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ปญหาและอุปสรรคในการเรียน รายดาน  ดังตอไปนี ้

 

จากขอมูลเบ้ืองตนภาพรวม ปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ สวนใหญ ไมสงผลกับการ
เรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค มาก แตเม่ือศึกษาขอคําถามเปนรายขอ พบวามี
นักศึกษาบางกลุม เชนนักศึกษากลุมเรียนออน มักจะพบปญหาบางเรื่อง ดังนั้นผูวิจัย จึงไดวิเคราะห
จากการหาคาทางสถิติ  และสรุปผล  พิจารณาเปนรายขอคําถามสรุปไดดังตอไปนี ้ 

5.3.1   ดานตัวนักศึกษา 

    5.3.1.1  การรับรูความสามารถ  พบวาไมวานักศึกษากลุมเรียนดีและกลุมเรียนออน 
มีความเห็นเหมือนกันคืออานหนังสือแลวไมจํา (ตาราง 19) แตกลุมเรียนออนไมคอยเขาใจวิชาท่ี
เรียนถึงรอยละ 44 (ตารางท่ี 20) เรียนไมทันเพ่ือน รอยละ 32 (ตารางท่ี 22) ไมมีความพยายามในการ
อานหนังสือหรืออานหนังสือนอย รอยละ 40 (ตารางท่ี 25) แตยังมุงม่ันท่ีจะเรียนและชอบท่ีจะเรียน
แตตองแกปญหาในปจจัยอ่ืน ผลในเรื่องชอบแตทําคะแนนไมดีมีถึงรอยละ 72 (ตารางท่ี 26)  

แตท้ังสองกลุมมีความเห็นเชนเดียวกันวาเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับผูเรียนแลว (ตารางท่ี 21) 
และม่ันใจวาจะตองเรียนใหจบ (ตารางท่ี 23)  

5.3.1.2  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ พบวาท้ังนักศึกษากลุมเรียนดีและเรียนออนสวนใหญ 
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ยังเช่ือวาตนเองกระตืนรือรนอยางมากในส่ิงท่ีศึกษาอยู (ตารางท่ี 27) แตนักศึกษากลุมเรียนออน 
เห็นวาตนเองมีการทุมเทการอานหนังสือนอยถึงรอยละ 32 (ตารางท่ี 28) กลุมเรียนออนยังคงขาด
เรียนมากท่ีสุด รอยละ 16 (ตาราง 27) ไมทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ รอยละ 40 (ตารางท่ี 35) 
แตจะทบทวนบทเรียนแตเฉพาะในชวงสอบเทานั้น รอยละ 52 (ตารางท่ี 33) นักศึกษากลุมเรียนออน
มีสมาธิในการเรียนนอยท่ีสุด รอยละ 32 (ตารางท่ี 32) 

ท้ังสองกลุมมีความเห็นเชนเดียวกันวาตนเองมุงทําการสอบอยางเตม็ท่ีจนสุดความสามารถ 
และพยายามอยางเต็มท่ีแลวแมเปนวิชาท่ีไมชอบ  (ตารางท่ี 29,30 และ 31) ขณะผูสอนบรรยาย
นักศึกษาจะถามผูสอนทันทีเม่ือมีขอสงสัย และทุกกลุมมีความเห็นเหมือนกันวาในการเตรียมตัว
สอบทุกครั้งนักศึกษามีเวลาเตรียมตัวนอย (ตารางท่ี 36)  

5.3.2   ดานส่ิงแวดลอมทางครอบครัว 

    สัมพันธภาพในครอบครัว พบวากลุมเรียนออนเห็นวาผูปกครองไมสนใจซักถามในเรื่อง
ผลการเรียนของตนเอง เห็นวาเปนความจริงถึงรอยละ 16  (ตารางท่ี 38) และเห็นวาตนเองไม
สามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับผูปกครองไดถึงรอยละ 12 (ตารางท่ี 39)  เฉพาะกลุมเรียนดีเทานั้น
ท่ีเห็นวาสมาชิกในครอบครัวชวยแกไขปญหาการเรียนใหกับนักศึกษาเสมอ ถึงรอยละ 62 (ตาราง 
42) ตรงกันขามนักศึกษากลุมเรียนออนเช่ือวาผูปกครองยอมรับความคิดเห็นของตนเอง รอยละ 20 
(ตาราง 37)  

นักศึกษากลุมเรียนดีมีความรูสึกดีกับครอบครัวมากกวากลุมเรียนออน เชนเช่ือวาสมาชิกใน
ครอบครัวใหความรัก ความอบอุนแกนักศึกษามาก ถึงรอยละ 95 (ตารางท่ี 43) และใชเวลาวางอยู
กับครอบครัวมาก รอยละ 78 (ตารางท่ี 44) สมาชิกในครอบครัวยอมรับความเห็นของกันและกัน 
รอยละ 84 (ตารางท่ี 45) เห็นวาบิดามารดาเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา รอยละ 92 (ตารางท่ี 46) ซ่ึง
ตางจากนักศึกษากลุมเรียนออนในทุกขอคําถาม  

อีกท้ังยังพบวากลุมเรียนออนไมสนใจสมาชิกในครอบครัวถึงรอยละ 12 (ตารางท่ี 40) และ
ไมชวยเหลือครอบครัวทํางานบาน รอยละ 20 (ตารางท่ี 41) 

5.3.3    ดานส่ิงแวดลอมทางมหาวิทยาลัย 

   5.3.3.1  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน พบวา นักศึกษาเรียนออน
มีความคิดวาผูสอนมีทัศนคติไมดีตอตนเอง ถึงรอยละ 28 (ตารางท่ี 55)  เห็นวาตนเองสามารถ
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ปรึกษาอาจารยและผูสอน หรือท่ีปรึกษาไดทุกเรื่อง นอยกวาทุกกลุมรอยละ 36 (ตารางท่ี 56) ผูสอน
ใสใจหรือยอมรับฟงความคิดเห็นของพวกเขานอยไป (ตารางท่ี 47) ใหความเปนกันเองกับกลุมเขา
นอยไป (ตารางท่ี 48) ไมม่ันใจในความยุติธรรมของอาจารยเทาไรนัก (ตารางท่ี 49) ไมคอยวากลาว
นักศึกษาท่ีขาดเรียนเหมือนกับไมคอยใสใจกลุมเรียนออน (ตารางท่ี 50) เปดโอกาสใหกลุมเรียน
ออนซักถามนอยกวากลุมอ่ืน (ตารางท่ี 51) เห็นวาผูสอนไมเปดโอกาสใหทํางานในช้ันเรียนเต็ม
ความสามารถ (ตารางท่ี 53) และไมคอยม่ันใจในความยุติธรรมของอาจารย ในการใหคะแนนสอบ
อยางเทาเทียมกัน (ตารางท่ี 54) แตทุกกลุมยังเห็นเหมือนกันในเรื่องท่ีผูสอนถามสาเหตุนักเรียนท่ีมา
เรียนและขาดเรียนเปนประจํา (ตารางท่ี 52)  

     5.3.3.2   สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน พบวานักศึกษากลุมเรียนออนมี
สัมพันธกับเพ่ือนนอยกวากลุมอ่ืนไมวาจะเปนเรื่องการเรียนหรือเรื่องสวนตัว เชน เพ่ือนยอมรับฟง
ความคิดเห็นของตนเองนอยท่ีสุด (ตารางท่ี 58) ไมคอยจับกลุมติวหนังสือกับเพ่ือน (ตารางท่ี 59) คิด
วาเพ่ือนไมอยากทํางานกลุมหรือทบทวนบทเรียนดวย (ตารางท่ี 57) กลุมเรียนออนไมคอยเขาสังคม
กับเพ่ือน เม่ือไมสบายใจมักแกไขดวยตนเอง หรือเวลามีปญหากลุมเรียนออนก็ไมยื่นมือเขาไป
ชวยเหลือ(ตารางท่ี 60,65)  

แตอยางไรก็ตามการโดดเรียนของเพ่ือนหรือตนเองไมเกี่ยวกับกลุมเรียนออนเลยไมวาจะมา
จากการเปนคนชวนหรือถูกชวนก็ตาม (ตารางท่ี 61 และ62)  
 
5.4   สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ปญหาและอุปสรรคในการเรียนจากตารางแสดงความถี ่             
       (ตารางที่ 66) เรียงจากมากไปนอย 

1. ตองการใหคณะจัดใหมีผูสอน สอนรูเรื่อง มีเทคนิคการสอนใหเขาใจงาย จดจํางาย  
2. ตองการใหคณะชวยเรื่องการเรียน และการเขียนตอบกฎหมาย เชน มีการติว  มีการเชิญ 

รุนพ่ีมา แนะแนวขอสอบ วิเคราะหขอสอบ การเขียนตอบ ฯลฯ  
3. มีการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมาย หลังเลิกเรียน  
4. เรียนไมไหว คาดวาจะยายคณะ เนื่องจากเกรดไมถึง 2 
5. อยากใหมีการนําส่ือมาใชอยางมีประสิทธิภาพ เชน Multimedia มาประกอบการสอน  

อยากใหมีการสรุปสาระสําคัญ ไมใชใหแต Power Point  
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6. ในการสอบกฎหมายแบบเขียน อยากใหอาจารยผูสอนเขาใจนักศึกษาวายังเพียงแคป 1  
เทานั้น ควรออกขอสอบใหเหมาะสมกับช้ันป  

7. ในการเรียนวิชากฎหมาย ขอใหอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามได ไมชอบ 
ใหดูถูกนักศึกษา  ฟงใหอาจารยเห็นใจ และฟงเหตุผลของนักศึกษามากกวานี้  

8. อยากใหมีการลง Summer ตั้งแตจบเทอม 1 นักศึกษาจะไดไมตองกังวลในการเรียนป 
ตอไป 

9. อยากใหจัดวิชาหลักๆ เชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพง เฉล่ียทุกๆ  
วัน เพ่ือเพ่ิมความเขาใจของเนื้อหาทุกวัน เชน ตอนนี้เรียนกฎหมายแพง เฉพาะวันพุธ 1 วัน เพียงแค 
3 ช่ัวโมง ควรเฉล่ียใหเปน 2-3 วันตอสัปดาห  

 
5.5  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปญหาทั่วไป ที่อยากใหคณะพิจารณาจากตารางแสดง
ความถี่(ตารางที่ 67) เรียงจากมากไปนอย 
 

1. ปญหาในเรื่องการจัดเวลาเรียน บางวิชาเรียนเชาเกินไป เวนชวงหางไปทําใหรอวิชา 
ตอไปนานเกินไป บางวันเรียนหนักไป ทําใหนักศึกษาใชเวลาท่ีวางไมเกิดประโยชน  

2. ไมควรบังคับใหตองเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะอาจทําใหฉุดเกรดได มีผลทําใหหมด 
กําลังใจจะเรียน 
 
5.6   ขอเสนอแนะ 

1. ดานผูสอน  อาจารยท่ีมีอยูในปจจุบันมีความรูดี มากกวาความรูท่ีใชในการสอน แต 
นักศึกษาตองการใหผูสอนเขาใจตัวตนของนักศึกษา  โดยอยาเอาตนเองเปนท่ีตั้งวานักศึกษาตอง
เขาใจเหมือนเชนอาจารยเขาใจ นั่นคือผูวิจัยมุงพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพในการสอนหนังสือให
นักศึกษาเขาใจเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในเรื่อง  Student Center  ตองการนําแนวความคิด
นี้มาใชอยางเปนรูปธรรม  ผูวิจัยเสนอแนวทางแกไขโดย 
 

ก. ใหผูบริหารมุงสรางความเขาใจในหลายวิธีการเพ่ือใหผูสอนเขาใจในเรื่อง 
ดังกลาวเปนประการแรกในการสรางนักศึกษาใหเกิดความอยากเรียนกอนในเบ้ืองแรก  

ข. สรางส่ือการสอนท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงอยูในความดูแลของผูบริหารคณะ ถือ 
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เปนการยกระดับคุณภาพทางวิชาการไดเปนอยางดี และปรับปรุงใหตอบสนองความเขาใจของ
นักศึกษา และเปนแนวทางบังคับทางออมใหอาจารยอุทิศตนในการสอนมากกวาใชเวลาในการทํา
กิจกรรมอยางอ่ืน  
 

ดังนั้นในดานผูสอนนั้น ผูวิจัยมุงเสนอแนะยกระดับตองการในเรื่องผูสอนเกงมากกวา 
ผูสอนท่ีมีความรูดี ซ่ึงในคณะนิติศาสตร ผูสอนมีมาตรฐานในเชิงวิชาการสูงมากอยูแลว เพราะจาก
ผลการวิจัย (ตารางท่ี 66) พบวานักศึกษาตองการใหคณะจัดใหมีผูสอน สอนรูเรื่อง มีเทคนิคการ
สอนใหเขาใจงายจดจํางาย เปนเบ้ืองแรก ตามแนวทางคุณสมบัติของผูสอน แบบ Constuctionism 
และเปนผูสอนท่ีมีพ้ืนฐานความรักในอาชีพ ถาเขาใจนักศึกษาใหมากโดยยึดหลัก คนเรามีความ
แตกตาง ไมนําตนเองไปเปรียบเทียบ กบันักศึกษาวา ทําไมจึงไมเขาใจเรื่องงาย ๆ  แคนี้เปนตน 
 

2.  ดานพฤติกรรมการเรียน จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ จากการท่ีสัมภาษณ 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี พบวามีบทสรุปคอนขางตรงกันวาการเรียนดีมีผลมาจาก พฤติกรรมการ
เรียนท่ีสมํ่าเสมอ เชน มีอุปกรณการเรียนครบไมวาจะเปนตํารา สมุดเล็คเชอร ฯลฯ เขาช้ันตรงเวลา 
ตั้งใจฟงอาจารยผูสอนและจดคําบรรยายอยางตั้งใจ รูจักการใชเวลาท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการอานและเตรียมตัวสอบเปนอยางดี มีการทําในส่ิงตาง ๆ จนติดเปนนิสัยของการเรียน ซ่ึงผูวิจัย
เห็นวาเปนแนวทางการเรียนท่ีนักศึกษาควรเอาเยี่ยงอยาง และถือเปนการสนับสนุนแนวคิดของ 
แมคดอกซ และลินดเกรน เมเรนส และเลแมนน ซ่ึงมีแนวคิดวา นักศึกษาเรียนดีไมสมองดี หรือมี
พรสวรรคในการเรียนเทานั้น เหตุผลสําคัญท่ีทําใหนักศึกษา ประสบความสําเร็จในการเรียนขึ้น กับ
นิสัยในการเรียนท่ีด ี เปนปจจัยสําคัญ และความสนใจในการเรียนเปนเรื่องรองลงมา 
 

3. ดานแรงจูงใจในการเรียน ถือเปนส่ิงท่ีกระตุน และเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาประสบ 
ความสําเร็จ ซ่ึงจากการวิจัยพบวา  นักศึกษาคณะนิติศาสตร  โดยสวนใหญมีเปาหมายในการเรียน 
(ตารางท่ี 2)  ไมวาจะเปนในสวนของครอบครัว หรือความชอบ ความตองการท่ีอยากรู อยากพัฒนา
ตนเองใหกาวหนา ซ่ึงถือเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหทางคณะนิติศาสตร มีการ
กระตุน หรือมีการเขยาแรงจูงใจของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอไมวาจะมีการจัดการสัมมนา เชิญผูท่ี
ประสบความสําเร็จมาพูดใหแนวทางอาชีพ หรือแนวทางการเรียน ฯลฯ ท่ีถูกตอง 
 

4. ดานลักษณะของส่ือท่ีจะประกอบการเรียนรู ไมวาจะเปนบทเรียน ไดแก เนื้อหาสาระ 
หรือเรื่องราวท่ีจะเรียน  หรือส่ือประกอบการเรียน ท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น ไดแก หนังสือ  
รูปภาพ Power Point หรืออ่ืนๆ (ตารางท่ี 66)  ผูวิจัยเห็นวาบทเรียนในแตละเรื่องนาจะไมส้ันหรือ
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ยาวจนเกินไป หรือในแตละวิชาควรจะมีส่ือประกอบการเรียนมากกวาการบรรยายอยางเดียวซ่ึงทํา
ใหนักศึกษาในยุคนี้ไมสนใจติดตาม   ดังนั้นควรมีส่ือการสอนท่ีทันสมัย   มีการเคล่ือนไหว 
(movement) ชัดเจน ไมซับซอน ฯลฯ  
 

5. วิชานิติศาสตร เปนวิชาท่ีตองมีการปฏิบัติ ควรจะฝกใหมีประสบการณนอกหองเรียน 
เสียตั้งแตในช้ันป 1 ทําใหเปนการดึงดูดใจนักศึกษาใหเขาใจและสนใจ  ทําใหนักศึกษามีเปาหมาย
ในการเรียนวาเรียนแลวจะเปนอะไร และเรียนแลวดีอยางไร เปนเสมือนส่ิงท่ีคิดไวในอุดมคติ
หรือไม โดยจัดใหมีการออกไปดูงานศาล อัยการ ทนายความ ตํารวจ ราชทัณฑ ฯลฯ ใหเขาใจถึง
ชีวิตจริงของนักกฎหมายหรือไดรับประสบการณจริงกอนการเรียน เปนการเปล่ียนทัศนคติ จิตใจ 
คานิยม นักศึกษาปท่ี 1  
 

6. ครอบครัว มหาวิทยาลัย เพ่ือน ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ และเปนสวนชวยเสริมการเรียน 
ใหประสบความสําเร็จ  จากการผลวิจัยพบวานักศึกษา  กลุมเรียนออน ไมเช่ือม่ันในสถาบัน
ครอบครัว ไมผูกพันกับเพ่ือน หรืออาจารยผูสอน มักจะมีโลกสวนตัวสูง หากตองการแกไข 
ครอบครัว คนใกลชิดไมวาจะเปนเพ่ือนพ่ีนอง ตองเปนแบบอยางและเปนท่ีพ่ึงพาของนักศึกษาได 
เปนตัวกระตุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ  จากผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมเรียนดี มักจะ
สมบูรณแบบในท้ังสามดานท่ีกลาวมา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Knowles และ เฟรพแมน และ
นิวคอม ศ.ดร.ไพทูรย  สินลารัตน ท่ีไดกลาววา เปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีผลักดันฝกทักษะใหความ
ชวยเหลือ แนะนํา นักศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายได 

7. จากผลการวิจัยแนวโนมการยายคณะ พบวาประเด็นสําคัญท่ีเปนจุดเปล่ียนใหนักศึกษา 
ตัดสินใจยายคณะ ท่ีสําคัญมาจากเกรดเฉล่ียรวม และความสนใจในบางวิชา เชน คณิตศาสตร และ
กฎหมาย หากทําไดดี โอกาสในการยายคณะมีต่ํามาก (ตารางท่ี 9)  
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5. จัดทําหนังสือหลักกฎหมายหุนสวนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สํานักพิมพวิญูชน จํากัด  แกไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) 

6.   จัดทําหนังสือหลักกฎหมายประกันภัย (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสํานกัพิมพวิญูชน จํากดั  
พ.ศ. 2550) 
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 7.   ไดรวมจัดทําหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา กับ ร.ศ. ดร.วีระ โลจายะ และ
อาจารยมณิสรา จุลสมัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 รหัส 3200-1011  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาวิชาการ 
(2535) จํากัด พ.ศ.2550) 

8. บทความเร่ือง  “บําเหน็จหรือบํานาญ อยางไหนดีกวากัน”  พิมพในวารสาร 
กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน  2544  และนํามาเผยแพรในวารสารสมาคม
บัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 
ฉลองครบรอบ 55 ป 

9. บทความฉลองครบรอบ 36 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เร่ือง  “แคทําให 
เสียใจ เรียกคาเสียหายไดหรือไม”   พิมพในวารสารสุทธิปริทัศน ปท่ี 18 ฉบับท่ี 54 มกราคม-เมษายน 
พ.ศ. 2547  

10.  บทความเรื่อง  “กฎหมายทําแทงในกรณีท่ีมารดามีปญหาทางจิต”   พิมพในวารสาร 
สุทธิปริทัศน ปท่ี 19 ฉบับท่ี 57 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2548 และรายงานผลการวิจัยในวารสาร
คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปท่ี 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548  

11. บทความเร่ือง  “การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน 
การควบคุมการบริโภคสุรา”  พิมพในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2550  

12. บทความเร่ือง “ความยินยอมของผูเสียหายไมเปนละเมิด ควรบัญญัติไวใน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม” พิมพในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2551   

13. บทความเร่ือง “ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย กฎหมาย 
ควรบัญญัติครอบคลุมถึงการกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ ดวยหรือไม”  พิมพในวารสารคุณภาพ
ชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 

14. บทความเร่ือง “เด็กกระทําละเมิดตองรับผิดเสมอบุคคลโดยท่ัวไปหรือไม”  พิมพใน 
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปท่ี 5 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552) 
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 งานสอนภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และงานบริการสังคม 

1. เปนคณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม ตามประกาศแพทยสภาท่ี  71/2551  

2. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง  (LAW 708)  
หลักสูตร LL.M  (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)  คณะนิติศาสตร  วิทยาลัยตาป 

3. เคยเปนคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทนิติศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน 
4. เคยเปนอาจารยพิเศษ โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพรานในหลักสูตร กอส. 

รุนท่ี 23 
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ช่ือ  นางสาววรนุช  ปญจะวัตร 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  วิชา เอกการเงิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร วิชาเอก การศึกษานอกระบบ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร วิชาเอก การวัดและประเมินผลทางการศึกษา    
                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (กําลังศึกษา) 

 ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร  วิชาเอก การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
        ประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตร สถิติ วิจัยและประเมินผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณในการทํางาน  

  เจาหนาที่บัญชีคอมพิวเตอร ปฏิบัติการขาออก ไปรษณียปากเกร็ด  สังกัดการสื่อสาร 
แหงประเทศไทย  

 เจาหนาท่ีศูนยการเรียนรูภาษาแบบพ่ึงตนเอง   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
 ปจจุบันตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส  ศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร (PCDC)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

ประสบการณดานงานวิจัย             

1.  ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพร เรื่องการศึกษาความพันธระหวางปจจัยสวนตัวปจจัย       
สภาพแวดลอม กับพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ป พ.ศ 
2547 

2. ผลงานวิจัยเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตอ 
ศูนยการเรียนรูภาษาแบบพ่ึงตนเอง (ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)  ป พ.ศ  
2548 
             3.  ผลงานวิจัยรวม เร่ือง วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา 
คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   (ไดรับ ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)  ป พ.ศ.  2551 
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