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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ คือ (1) เพื่อศึกษาความตอ้งการของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพเม่ือศึกษาจบแลว้ (2) เพื่อศึกษาวิธีการบรรลุ
เป้าหมายในการเรียน (3) เพื่อศึกษาความตอ้งการของนักศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน และ (4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนกัศึกษาท่ีมีเพศ ชั้น
เรียน และ คะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั กบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพเม่ือเรียนจบ
แลว้ กบัวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน และ กบัความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอก
เรียน ประชากรของการวิจยัน้ี ได้แก่นกัศึกษา ปีท่ี 3 และ ปีท่ี 4 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ปีการศึกษา 2552 ทั้งหมด จ านวน 407 คน ซ่ึง 199 คนไดต้อบ
แบบสอบถามการวิจยัท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค์ทั้ง 4 ขอ้ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ, 
ค่าเฉล่ีย (X ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), t- test , F- test และ Scheffe Analysis 
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัศึกษาตอ้งการประกอบอาชีพอยัการ และ ผูพ้ิพากษาในระดบัมาก 
ส่วนอาชีพอ่ืนๆในระดบัปานกลาง  (2) นกัศึกษาใช้วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 8 ขอ้ ใน
ระดบัมาก คือ คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจและเอาใจใส่ในการเรียน ตั้งใจฟังค าบรรยายและ
จดสาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ ท าแบบฝึกหดัท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุก
คร้ัง ท่องหลักเกณฑ์ส าคญัท่ีได้เรียนมาแล้ว เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกันใช้เวลาทบทวนบทเรียน
ร่วมกนั และ คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ ส่วนอีก 6 ขอ้ท่ีเหลือ ในระดบั
ปานกลาง  (3) นกัศึกษาตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนระดบัมากท่ี 25 หน่วยงาน 
เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาลอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด ส านกังานศาลยุติธรรม และ ศาลแพ่ง 
เป็นตน้ และตอ้งการไปศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในต่างประเทศมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด และ (4) เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการประกอบอาชีพ วิธี
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บรรลุเป้าหมายในการเรียน และความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน กบั เพศ ชั้น
เรียน และ คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาของนกัศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 หลายขอ้ เช่น ขอ้ท่ี1 นกัศึกษาชายตอ้งการประกอบอาชีพท่ีปรึกษากฎหมายมากกว่า
นักศึกษาหญิง ส่วนนักศึกษาหญิงตอ้งการประกอบอาชีพพนักงานบงัคบัคดี และ พนักงานศาล
ยุติธรรมมากกวา่นกัศึกษาชาย ขอ้ท่ี 2 นกัศึกษาหญิงใช้วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนมากกว่า
นกัศึกษาชาย 3 วิธี คือ ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ี
สนใจและเอาใจใส่ในการเรียน และท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ ขอ้ท่ี 3 นกัศึกษาหญิง
ตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนมากกวา่นกัศึกษาชายมี 6 หน่วยงาน คือ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านกังานอยัการสูงสุด และ กรมคุมประพฤติ  ขอ้ท่ี 4 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ตอ้งการประกอบอาชีพ 
อยัการ ทนายความ และนิติกร มากกว่านักศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 และขอ้ท่ี 5 นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีมากตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดั
ข้ึนมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดีและค่อนขา้งอ่อน  
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Abstract 
 
 This research is a survey research. Its purposes are four-fold, namely, (1) to study the 
needs of students in obtaining occupations after graduation, (2) to study the methods of achieving 
successes in their learning, (3) to study the needs of students concerning their out of classroom 
additional legal educational activities, and (4) to study and to compare the differences among the 
students of different sexes, educational classes, and grade point average with their needs of 
obtaining occupations after graduation, methods of achieving successes in their learning, and their 
needs of additional legal educational activities out of classrooms. The population of this research 
consists of 407 third and fourth year students, Pridi Banomyong Faculty of Law, Durakij Pundit 
University, 199 of whom have responded to the research questionairs which cover the research 
purposes. The statistical methods employed in analizing the collected data are Percentage, Mean 
( X ), Standard Deviation (S.D.), t- test, F- test, and Scheffe Analysis.  
 This research yields the following findings, namely, (1) law students wanted at a much 
level to become public prosecutors and judges whereas the other 8 occupations they only wanted 
at a moderate level. (2) Law students employed at a much level 8 items out of 14 items of 
achieving successes in their learning, namely, associating with students who are interested in and 
pay much attention to their learning, attentive listening to lectures and making notes of important 
points every time, always doing the assigned work, doing every time the exercises assigned by the 
lecturers, reciting the important principle previously learned, associated friends spending time 
together in reviewing the lessons previously learned, and always searching for more legal 
knowledge. The other 6 items, however, were employed at a moderate level. (3) Law students 
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wanted at a much level to attend additional law learning activities out of classrooms at 25 
organizations, for example, Department of Special Investigation, Criminal Court, Office of the 
Attorney General, Court of Law Office, and Civil Court. Additionally, more than half of the 
respondents wanted to attend legal educational activities abroad. (4) The comparison of the 
students’ needs of occupations, their methods of achieving successes in their learning, and their 
needs of attending additional legal educational activities out of classrooms with the students’ 
sexes, educational classes, and grade point average, yielded the following, statistically significant 
at .05 level, findings, for example, firstly male law students wanting to become legal advisers 
more than female law students while female law students wanting to become officers of the Legal 
Execution Department and officers of the Court of Law Office more than male law students; 
secondly female law students employing the following 3 items of achieving successes in learning 
more than male law students, namely, attentive listening to the lectures and making notes of 
important items every time, associating with the students who are interested in and pay much 
attention to their learning, and always regularly doing the assigned work; thirdly female law 
students wanting more than male law students to attend additional legal educational activities out 
of classrooms at the following 6 organizations, namely, the National Police Agency, the Department 
of Special Investigation, the Forensic Science Office, the Court of Law Office, Office of the 
Attorney General, and the Probation Department; fourthly the fourth year law students wanting to 
become public prosecutors, lawyers, and legal officers more than the third year law students; and 
fifthly law students with grade point average of a very good level wanting more than the law 
students with grade point average of fair and slightly weak levels to attend additional legal 
educational activities out of classrooms at the moot court organized by the university. 
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   ในดา้นเพศ 26  
 2  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ในดา้นชั้นเรียน 27 
 3  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ในดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 27 
 4  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 28 
 5  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 30 
 6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมาย 
   เพิ่มเติมนอกห้องเรียน 32 
 7  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพจ าแนก 
   ตามสถานภาพดา้นเพศ 36 
 8  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพจ าแนก  
   ตามสถานภาพดา้นชั้นเรียน 37 
 9  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมาย 
   ในการประกอบอาชีพจ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 38 
 10  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมาย  
   ในการประกอบอาชีพพนกังานคุมประพฤติ จ าแนกตามสถานภาพดา้น 
    คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 39 
 11  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมาย  
   ในการประกอบอาชีพพนกังานบงัคบัคดี จ าแนกตามสถานภาพดา้น 
   คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 40  

DPU



 ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่  หน้า 
 12  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมาย 
   ในการประกอบอาชีพพนกังานสอบสวน จ าแนกตามสถานภาพดา้น 
   คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 40 
 13  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมาย 
   ในการประกอบอาชีพพนกังานศาลยติุธรรม จ าแนกตามสถานภาพดา้น 
   คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 41 
 14  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียนจ าแนก  
   ตามสถานภาพดา้นเพศ 42 
 15  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียนจ าแนก  
   ตามสถานภาพดา้นชั้นเรียน 44 

16         ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 46 

 17  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียนโดยการเขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลา จ าแนก 
   ตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 47 
 18  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียนโดยการตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง  
   จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 48 
 19  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียนโดยการท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 
   จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 49 
 20  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียนโดยการคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียน  
   และเอาใจใส่ในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 
   เป็นรายคู่ 49 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่  หน้า 
 21  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุ 
   เป้าหมายในการเรียนโดยการคบหาสมาคมกบัเพื่อนและใชเ้วลาทบทวน  
   บทเรียนร่วมกนั จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 
   เป็นรายคู่ 50 
 22  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติม  
   นอกหอ้งเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ 51 
 23  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
   ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติม  
   นอกหอ้งเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นชั้นเรียน 53 
 24  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ 
   ความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน จ าแนกตาม 
   สถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 55 
 25  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการ  
   ศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน  
   จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ 57 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เป็นหลกัสูตร 4 ปีในระบบทวิภาค ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ 105 หน่วยกิต (จ าแนกเป็นวิชาแกน 89 หน่วยกิต และวิชาเลือกบงัคบั 16 หน่วยกิต) และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต1 ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัสรุปได้ดงัน้ี คือ  
(1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายและสามารถน าความรู้ไปใชก้บักรณีต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและเป็นธรรม (2) เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้กฎหมายเฉพาะสาขา 
เพื่อจะไดเ้ลือกประกอบอาชีพตามความถนดัได ้และ (3) เพื่อใหน้กัศึกษามีจิตส านึกยดึมัน่ในวิชาชีพ
กฎหมายและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
  การท่ีจะให้ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ ดงักล่าวนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการจดัการเรียนการ
สอนในระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั ในบริบทน้ี ร้อบบินสัน2 ไดคิ้ดคน้วิธีการศึกษาเก่ียวกบั
การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา เรียกว่า SQ3R ไดแ้ก่ (1) การส ารวจเคา้โครงวิชาท่ีเรียน 
(Survey) (2) การตั้งปัญหาถามตนเอง (Question) (3) การอ่าน (Reading) (4) การทบทวนจากความ
ทรงจ า (Reciting)และ (5) การอ่านทบทวน (Revising) 
 ส่วนเฮอร์เบิร์ต3 ไดเ้สนอการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ีหน่ึง 
การตระเตรียมการศึกษา (Preparation) ขั้นท่ีสอง การเสนอเร่ืองท่ีจะศึกษา (Presentation)  ขั้นท่ีสาม 
การเช่ือมโยงบรรดาเร่ืองต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาแลว้ (Association) ขั้นท่ีส่ี การสกดัหลกัส าคญัจากเร่ือง
ท่ีไดศึ้กษามาแลว้ดว้ยการใชค้วามคิด (Thinking) และการใคร่ครวญดว้ยตนเอง (Reflection) และ 
ขั้นท่ีหา้ การปรับความรู้เขา้กบัปัญหาท่ีจะตอ้งตอบ (Application) 

                                                        
1  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ ระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), หนา้ 226.   
2  อา้งถึงใน ธานินทร์  กรัยวเิชียร, ศ. และอภิชน  จนัทรเสน, ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย (พิมพค์ร้ังท่ี 5; 

กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550), หนา้ 13.  
3  เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 16. 
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 วธีิการเรียนการสอนทั้งสองแบบน้ี ธานินทร์  กรัยวิเชียร เห็นวา่ เม่ือผสมผสานกนัเขา้แลว้
น่าจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการต่างๆ รวมทั้งวชิากฎหมายในระดบัอุดมศึกษาไดด้ว้ย4 
 การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับการเรียนการสอนท่ีใช้อยู่ใน
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์คือ PPP (3P) Model และ CIP PPP Model5 
 ในแบบแรกเป็นการสอนแบบตรงและแบบวธีินิรนยัโดยเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง   

P ตวัแรก หมายถึง Presentation ไดแ้ก่ บอก อธิบาย 
 P ตวัท่ีสอง หมายถึง Practice ไดแ้ก่ ท าแบบฝึกหดั 
 P ตวัท่ีสาม หมายถึง Production ได้แก่ น าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัย กฎหมาย หรือ 
การสร้างช้ินงาน 
 ส่วน CIP PPP Model เป็นการสอนแบบออ้มและเป็นการสอนแบบวิธีอุปนยั โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 CIP เป็นค ายอ่ ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 C หมายถึง Construction of New Knowledge ไดแ้ก่ สร้างความรู้(ใหม่)   
 I หมายถึง Interaction ไดแ้ก่ปฏิสัมพนัธ์  
 P หมายถึง Process of Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
 ส่วน 3P เป็นค ายอ่เช่นเดียวกนั 

P หมายถึง Presentation ไดแ้ก่ บอก หรือ อธิบายเสริม 
 P หมายถึง Practice ไดแ้ก่ ท าแบบฝึกหดัอยา่งเขา้ใจ 
 P หมายถึง Production ไดแ้ก่ การวนิิจฉยัขอ้กฎหมาย หรือสร้างช้ินงานท่ีแสดงความเขา้ใจ 
 ในการจดัการเรียนการสอน6ดงักล่าวยอ่มจะประกอบดว้ยการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียน ในประเด็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน นกัวชิาการหลายคน ยกตวัอยา่งเช่น  

                                                        
4  เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 17.  
5  พิมพพ์นัธ์ุ  เดชะคุปต์, รศ.ดร. และพเยาว ์ ยินดีสุข,รศ., ใบกิจกรรมและใบสรุป เร่ืองการออกแบบ

หลักสูตรและการสอนด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ...วิธีที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการ 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ม.ป.ป.), หนา้13-14.      

6  โปรดดู วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ศ.ดร., บทบาทของอาจารย์ในการพัฒนานักศึกษา  เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553). และ เลิศลักษณ์  บุรุษพฒัน์  
การวางแผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2547). 
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Law (1989)7 ไดพ้ดูถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนไว ้3 ดา้น คือ 
 (1)  ทางด้านเจตคติ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
  (ก)  เพื่อกระตุน้ความอยากรู้ของผูเ้รียน 
  (ข)  เพื่อการพฒันาเจตคติของผูเ้รียน และ 
  (ค)  เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์และการคน้พบท่ีเป็นท่ีชอบใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 (2)  ทางด้านความรู้ ท่ีส าคญั ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและไดรั้บความรู้โดยประสบการณ์ตรง 
และ 
 (3)  ทางด้านทกัษะ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
  (ก)  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลท่ีจ  าเป็น และ  
  (ข)  เพื่อพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

นกัวิชาการต่างประเทศอีกหลายคน เช่น Kolb และ Kolb et al8 ไดเ้สนอแบบจ าลองซ่ึง
ยึดถือตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (The Experiential Learning Theory) ซ่ึงโดยสรุป มอง
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์วา่เป็น 4 ขั้นตอนต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นวงกลม ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คือ 
ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience (CE)) ซ่ึงไดแ้ก่การเขา้ไปมีส่วนร่วมและรับรู้
ประสบการณ์ใหม่โดยปราศจากอคติและบุคคลท่ีมีการเรียนรู้ในขั้นน้ีมกัแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ขั้นตอนท่ี 2 คือ การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation 
(RO)) ไดแ้ก่ความสามารถในการสังเกตประสบการณ์ท่ีไดรั้บอยา่งมีเหตุผล และบุคคลท่ีมีการเรียน
ในขั้นน้ีสามารถวิเคราะห์ส่ิงต่างๆได้ในหลายแง่มุม ขั้นตอนท่ี 3 คือ การสรุปแนวคิดนามธรรม 
(Abstract Conceptualisation (AC))ไดแ้ก่การน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง 
พร้อมทั้งสามารถวเิคราะห์และวางแผนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และบุคคลท่ีมีการเรียนรู้ในขั้นน้ีสามารถ
สร้างทฤษฎีในการอธิบายส่ิงต่างๆ และขั้นตอนท่ี 4 คือ การทดลองปฏิบัติจริง (Active 
Experimentation (AE)) ไดแ้ก่การน าเอาทฤษฎีของตนไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และบุคคลท่ีมี
การเรียนรู้ในขั้นน้ีชอบน าทฤษฎีใหม่ไปทดลองปฏิบติั อยา่งไรก็ดี ตามทศันะของ Kolb เน่ืองจาก

                                                        
7  อา้งถึงใน นนัท์พทัธนันท์  เช้ือแกว้, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนรู้

นอกห้องเรียนและการกระจ่างค่านิยมเพื่อเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติเพื่อส่ิงแวดล้อมของนักเรียน
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 
2550), หนา้ 16-17.     

8  David A. Kolb, Experiential Learning (Englewood-Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,1984), pp.38-
60. and David A. Kolb, I. M. Robbin, and J. M. Osland. Orgaizational Behavior: Reader (Englewood-Cliffs, 
New Jersey: Prentice-Hall, 1991), pp. 59, 150-160. 
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บุคคลมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ท่ีส าคญัคือลกัษณะนิสัยทางพนัธุกรรม ประสบการณ์เดิม 
และความต้องการของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงท าให้บุคคลมีการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน
แตกต่างกนั และก่อให้เกิดแบบการเรียน 4 แบบคือ แบบอเนกนยั (divergent type) แบบซึมซับ 
(assimilation type) แบบเอกนยั (convergent type) และแบบปฏิบติั (executive type) บุคคลผูมี้การ
เรียนแบบอเนกนยั มีลกัษณะเด่นดา้นประสบการณ์สูง และสามารถสร้างจินตนาการต่างๆ ข้ึนเอง
จากเหตุการณ์เชิงรูปธรรมท่ีตนได้พบมา บุคคลผูมี้การเรียนแบบซึมซับ มีลกัษณะเด่นด้านการ
สังเกตอย่างรอบคอบและแนวคิดนามธรรม และ เป็นผูมี้ความสามารถสรุปและสร้างเป็นแนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ บุคคลผูมี้การเรียนแบบเอกนยั มีความสามารถสูงในแนวคิดดา้นนามธรรมและการ
ทดลองปฏิบติัจริง และเป็นผูส้ามารถน าแนวคิดไปปฏิบติัได้ และบุคคลผูมี้แบบการเรียนแบบ
ปฏิบติัเป็นผูมี้ความสามารถสูงดา้นประสบการณ์เชิงรูปธรรม และการทดลองปฏิบติัจริง และเป็นผู ้
ชอบความเส่ียงมากกวา่บุคคล 3 แบบขา้งตน้ 

Kolb กล่าวเสริมวา่ การเรียนจากประสบการณ์เชิงรูปธรรม ผูเ้รียนสะทอ้นประสบการณ์ใน
ดา้นต่างๆ และปรับประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่การทดลอง และการปฏิบติักบัปัญหาจริง  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จึงเป็นการบูรณาการและเป็นฐานของการศึกษาวิชาต่างๆ
รวมทั้งนิติศาสตร์ ประการส าคญัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นหลกัการเรียนรู้ส าคญัของการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ประกอบด้วยหลกัการเรียนรู้
พื้นฐาน 2 อยา่ง คือ  

(1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และ 
(2) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ดงักล่าวจึงเป็นการประสานระหวา่งการน าประสบการณ์เดิม 

ของผูเ้รียนมาเป็นส่วนส าคญัของการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาท่ีเพิ่มประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน 
ดงันั้นการเรียนรู้ดังกล่าวจึงรวมเอาการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ทุกรูปแบบ เช่น การ
ฝึกงานในศาสตร์ต่างๆ เช่น การฝึกงานของนกัศึกษากฎหมาย 

ในบริบทของ CIP PPP Model การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ จดัการเรียน
การสอนเพื่อสร้างความเขา้ใจ หรือเรียกวา่ การเรียนรู้เพื่อความเขา้ใจ มีวิธีสอนดงัน้ี ไดแ้ก่ วิธีสอน
แบบอุปนัย (Inductive Method) และวิธีสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Method) วิธีสอนแบบท า
โครงงาน (Project Method) และวธีิสอนท่ีเนน้วจิยั (Research-Based Learning) ซ่ึงกระบวนการท่ีใช้
สอนรูปแบบต่างๆ น้ี ได้เน้นการสร้างความรู้ด้วยตวัผูเ้รียนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
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อย่างไรก็ดี ตามทศันะของทิศนา  แขมณี และคณะ9 การเรียนการสอนแบบเน้นครูเป็น
ศูนยก์ลาง และเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นเพียงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในการท่ีท าให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเรียนรู้โดยประสบการณ์ดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ (ปัญญา) ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อน
กบัผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา และไม่วา่จะเป็นการศึกษาในโรงเรียน นอกห้องเรียน 
หรือตามอธัยาศยั 

ในบริบทน้ี ในบรรดาบทบาทของครู/อาจารย ์ท่ีส าคญั คือ (1) ฝึกฝนแนะน าให้ลูกศิษยเ์ป็น
คนดี (2) สอนลูกศิษยใ์หเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ (3) สอนวิชาความรู้แก่ลูกศิษยใ์ห้ส้ินเชิง และ(4) สอนให้ลูก
ศิษยรู้์จกัเล้ียงตวัและรักษาตนในการด าเนินชีวิต10 และบทบาทของผูเ้รียนท่ีส าคญัมากมี 3 ขอ้ คือ 
(1) เอาใจใส่ในการเรียน (2) เรียนวชิาความรู้โดยเคารพ และ(3) เขา้ไปหาครู/อาจารยเ์พื่อซกัถามและ
รับค าแนะน า11 

ในปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครู/อาจารยก์บัลูกศิษย ์(นกัเรียน/นกัศึกษา) ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเป็นผลให้ผูเ้รียน มีความรอบรู้ในวิชาท่ีเรียน จาก 3 แหล่งดว้ยกนั คือ (1) จากการฟัง 
การสนทนา การอ่าน การศึกษาดูงาน เป็นตน้ ท่ีเรียกว่า ปัญญาความรอบรู้เกิดจากการฟัง หรือ  
สุตมยปัญญา (2) จากการคิด เอาใจใส่จดจ่อและคิดอยา่งมีระบบและอยา่งรอบคอบ เก่ียวกบัเน้ือหา
สาระจากวิชาท่ีเ รียน ก็จะท าให้ผู ้เ รียนเกิดความรอบรู้ ปัญญา แตกฉาน จากการคิด หรือ  
จินตมยปัญญา และ (3) จากการปฏิบติั คือ ฝึกปฏิบติัตามท่ีไดเ้รียนมาไม่วา่ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์สมมุติ ตลอดถึงการไปฝึกงาน สังเกต  ศึกษา และดูงานในสถานท่ีและส านกังานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งวิชาท่ีเรียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า learning 
by doing หรือ experiential learning ซ่ึงเรียกวา่ ความรอบรู้จากการปฏิบัติ หรือ ภาวนามยปัญญา12 

อยา่งไรก็ดี การท่ีจะเรียนวิชากฎหมายตามหลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิตท่ีจะให้ไดผ้ลดีไม่วา่
จะใช้การเรียนการสอนตวัแบบใด เช่น PPP คือเน้นท่ีครูเป็นศูนยก์ลางหรือ CIP PPP คือเน้นท่ี
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นอกจากนกัศึกษาจะตอ้งมีความคาดหวงัหรือความตอ้งการประกอบอาชีพ

                                                        
9  ทิศนา  แขมณี, รศ.ดร. และคณะ, กระบวนการเรียนรู้ ความหมาย แนวทางพัฒนา และปัญหาข้องใจ 

(กรุงเทพมหานคร: บริษทัพฒันาวชิาการ (พว.) จ ากดั), หนา้ 65-68.     
10 พระราชวรมุณี (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2528), หนา้ 225. 
11 เร่ืองเดยีวกนั. 
12 สิรภพ  เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมอืง (กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพทุธลีลา, 2545),  หนา้ 

49-50.  

DPU



 6 

เม่ือจบการศึกษา13 และมีวธีิการท่ีจะศึกษาให้จบอยา่งมีคุณภาพ ยงัจ าตอ้งมีการศึกษาดูงานการเรียน
นอกห้องเรียน ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีศึกษาซ่ึงจะมีส่วนส าคญัต่อการเรียนจบนิติศาสตร์
อยา่งมีคุณภาพและมีโอกาสเขา้ท างานในอาชีพท่ีประสงคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัท่ีจะศึกษาเร่ือง ความตอ้งการของ
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอก
หอ้งเรียน อยา่งละเอียดต่อไป  
  

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาความตอ้งการของนักศึกษาเก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพเม่ือ

ศึกษาจบแลว้  
 1.2.2  เพื่อศึกษาวธีิการท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความตอ้งการของนักศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอก

หอ้งเรียน 
1.2.4  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั ชั้นเรียนต่างกนั 

และคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาต่างกนั กบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพ วิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียน และความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 
 

1.3  ค าถามส าหรับการวจิัย 
 1.3.1  นกัศึกษาตอ้งการประกอบอาชีพอะไร เม่ือเรียนจบการศึกษาแลว้ 
 1.3.2 นักศึกษาใช้วิธีการใดบา้งท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนแต่ละวิชาจนจบ
หลกัสูตร 
 1.3.3  นกัศึกษาตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนท่ีหน่วยงานใดบา้ง 
 1.3.4  นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีชั้นเรียนต่างกนั และมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาต่างกนั
จะมีความต้องการประกอบอาชีพ มีวิธีการบรรลุป้าหมายในการเรียน และต้องการศึกษาวิชา
กฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนต่างกนัหรือไม่ 

                                                        
13 รหนั  แตงจวง, อา้งถึงใน เกศสุดา  รัชฎาวิสิษฐกุล, รายงานผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยาและภูมิหลังทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 
2544), หนา้ 32-34. 
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1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
  ศึกษาเฉพาะนักศึกษากฎหมายชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2552 เก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพหลงัจากจบ
การศึกษา เก่ียวกบัวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนวิชากฎหมาย และเก่ียวกบัความตอ้งการศึกษา
วชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 
 

1.5  ประโยชน์ของผลการวจิัย 
 1.5.1  จะเป็นประโยชน์ต่อคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ และต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย ์ในการจดัใหบ้ริการ การเรียนการสอน แก่นกัศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
 1.5.2  จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารยใ์นการใหบ้ริการในการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา 
 1.5.3  จะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัต่อไป 
 

1.6  นิยามศัพท์  
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา และ คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาท่ีผา่นมา 
 อาชีพที่นักศึกษาต้องการ หมายถึง อาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ นิติกร ท่ีปรึกษา
กฎหมาย อาจารยส์อนกฎหมาย พนกังานสอบสวน พนกังานศาลยุติธรรม พนกังานบงัคบัคดี และ
พนกังานคุมประพฤติ  
 วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน หมายถึง (1) การขยนัหมัน่เพียร (2) การรู้จกัรักษาส่ิงท่ี
ไดเ้รียนมา (3) การคบเพื่อนท่ีดี และ(4) การด ารงชีวติอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  
 การศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  หมายถึง (1) การไปศึกษาดูงานการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(2) ไปศึกษาดูงาน 
การขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี (3) ไปศึกษาดูงานการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลอาญา  
ศาลแพ่ง และศาลปกครอง เป็นตน้ (4) ไปศึกษาดูงานท่ีส านกังานศาลยุติธรรม ส านกังานอยัการ
สูงสุด และส านักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ (5) การออกค่ายกฎหมายเพื่อให้ค  าปรึกษาดา้น
กฎหมายแก่ประชาชน (6) การเขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลอง และ(7) การจดันิทรรศการเก่ียวกบั
กฎหมายท่ีประชาชนสนใจ 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

  

2.1  เกีย่วกบัความต้องการและเป้าหมาย 
 2.1.1  ความต้องการ 
  โดยภาพรวม คนไทยแต่ละคน ตามค าสอนของพุทธศาสนา มีความตอ้งการในชีวิต 
คือ ตอ้งการประสบความส าเร็จในการท างาน ท่ีมีอยู ่3 ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบั
สูงสุด 
  1)  ความต้องการระดับต้น มี 7 ขอ้ คือ (1) อายุยืน (อายุวฒัน์) (2) ความร ่ ารวย 
(ธนวฒัน์) (3) ความยิ่งใหญ่ (สิริวฒัน์) (4) ความมีอ านาจ (ยศวฒัน์) (5)ความมัน่คงเขม้แข็ง 
(พลวฒัน์) (6) ช่ือเสียง (วณัณวฒัน์) และ (7) ความสะดวกสบาย (สุขวฒัน์) ความตอ้งการทั้ง 7 อยา่ง
ดงักล่าวมาน้ี องค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ14 ไดป้ระกาศใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัความเจริญของ
มนุษย ์
   2)  ความต้องการระดับกลาง เป็นระดบัอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสุขท่ีจะ 
พึงไดรั้บในอนาคต ไดแ้ก่ การไดรั้บความสุขในสัมปรายภพ (คือสวรรคช์ั้นต่างๆ) และ 
   3)  ความต้องการระดับสูงสุด คือ นิพพาน ซ่ึงไดแ้ก่ การดบักิเลสอยา่งส้ินเชิง 
   ส าหรับประเทศตะวนัตก เช่น สหรัฐอเมริกา คนอเมริกนัมีความตอ้งการ 2 ระดบัคือ 
ระดบัตน้ ไดแ้ก่ ความร ่ ารวย เกียรติยศช่ือเสียง ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและอ านาจ และระดบักลาง 
คือ มีความสุขในสัมปรายภพ    
  ในบริบทของการวิจยัน้ี เน้นเฉพาะความต้องการระดับตน้เท่านั้น ซ่ึงอบัราฮมัส์  
มาสโลว์ นักวิชาการได้เสนอระดับความต้องการของมนุษย์ว่ามีอยู่ 5 ขั้น คือ ขั้นท่ีหน่ึง คือ  
ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ปัจจยัส่ี เป็นตน้ ขั้นท่ีสอง คือ ความตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) ขั้นท่ีสาม คือ ความตอ้งการทางสังคม (Social 
Needs) ขั้นท่ีส่ี คือ ความตอ้งการนบัถือตนเอง หรือความตอ้งการได้รับความยกย่องจากผูอ่ื้น 
(Esteem Needs) และขั้นท่ีห้า คือ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ถึงท่ีสุด (Self 
Actualization) ตามความคิดของมาสโลว ์คนเราตอ้งไดข้ั้นท่ีหน่ึงก่อนจึงจะได้ขั้นท่ีสองและขั้น
อ่ืนๆ เป็นล าดบัไป แต่จากการวิจยัเพื่อทดสอบความตอ้งการตามล าดบัชั้นของมาสโลวเ์ร่ืองหน่ึง 
                                                        

14 สิรภพ  เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมอืง, หนา้ 59. 
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ปรากฏวา่ ผลการวิจยัไม่ตรงกบัทฤษฎี กล่าวคือ การสนองความตอ้งการของบุคคล ไม่ไดเ้ป็นไป
ตามลกัษณะตามล าดบัชั้นดงัท่ีมาสโลวอ์า้ง15  
  นกัวิชาการอีกคนหน่ึง คือ แม็คเคลลแลนด์ (McClelland)16 ซ่ึงมีผลการวิจยัเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกวา้งขวาง ตามทฤษฎีของเขานั้น เขามีความเช่ือว่า ความตอ้งการของคนท่ีจะเป็น
แรงจูงใจท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ  
 1)  ความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for Achievement หรือ nAch)  
 2)  ความต้องการความรักความผูกพนั (Need for Affiliation หรือ nAff) และ 
 3)  ความต้องการอ านาจบารมี (Need for Power หรือ nPow)  
  แมค็เคลลแลนด ์ไดท้  าการวจิยัตามแนวความคิดความตอ้งการทั้ง 3 ประการดงักล่าว 
และไดส้รุปผลการวจิยัท่ีน่าสนใจไวด้งัน้ี  
  1)  บุคคลที่ต้องการประสบผลส าเร็จสูง (nAch) จะแสวงหาแนวทางเพื่อก้าวไป
ขา้งหน้า จะใชค้วามพยายามเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ และจะมีความรับผิดชอบในการแกปั้ญหาต่างๆ 
จากการศึกษาของแม็คเคลลแลนด์พบวา่ร้อยละ 85 ของนกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการประสบผลส าเร็จ
สูง จะเขา้สู่อาชีพท่ีตอ้งการบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงและการตดัสินใจ และมี
โอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จท่ียิง่ใหญ่ เช่น งานการจดัการธุรกิจ เป็นตน้ 
  2)  บุคคลที่ต้องการความรักความผูกพันสูง (nAff) แม็คเคลลแลนด์ มองความ
ตอ้งการน้ีคลา้ยกบัความตอ้งการระดบัท่ี 3 ของมาสโลว ์เขาไดส้รุปผูมี้ความตอ้งการทางดา้นน้ีสูงไว้
วา่ พวกน้ีไดจ้ดัล าดบัความส าคญั ความตอ้งการท่ีอยากจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มากกวา่ความตอ้งการเพื่อ
ความส าเร็จ ตวัอย่างเช่น จากการศึกษาโดยการทดลองการให้มีโอกาสเลือกผูช่้วยในการท างาน
อย่างหน่ึงพบว่าบุคคลท่ีตอ้งการประสบผลส าเร็จสูง (nAch) จะเลือกผูช่้วยท่ีมีคุณสมบติัแสดงถึง
ความสามารถเป็นส าคญั ส่วนบุคคลท่ีตอ้งการความรักความผกูพนัสูง (nAff) จะเลือกเพื่อนของเขา
เองมาเป็นผูช่้วยร่วมงาน จะเห็นได้ชัดว่า บุคคลท่ีมีความต้องการความรัก ความผูกพนัสูง จะ
ตดัสินใจโดยยดึถือความสบายใจในการท างานมากกวา่ท่ีจะยดึถือความส าเร็จของงาน 
  3) บุคคลที่มีความต้องการอ านาจบารมีสูง (nPow) ซ่ึงหมายถึง ความปรารถนา
อยากได้อ านาจบารมีเพื่อน าไปใช้ควบคุมก ากับผู ้อ่ืน บุคคลผู ้ต้องการมีอ านาจบารมีสูงตาม

                                                        
15 Edward E. Lower, “Satisfaction and Behavior,” in Motivation and Worth Behavior, Edited by 

Richard M. Steers and Lyman W. Portor (New York: McGraw-Hill, 1979), p.296.  
16 McClelland, อา้งถึงใน http://mkpayap.payap.ac.th/course/mk210/f3.3.htm. 
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แนวความคิดของแม็คเคลลแลนด์ มีความตอ้งการอ านาจ คือ เป็นความปรารถนาอยากมีอ านาจ
บารมี สามารถเชิญชวนและดลบนัดาลใจผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตามยอมรับได ้
  ถึงกระนั้นก็ดี ความตอ้งการตามทฤษฎีดงักล่าวของนักวิชาการทั้ง 2 คนก็อยู่ใน
บริบทของความตอ้งการของคนไทยและคนอเมริกนัในระดบัท่ีหน่ึงหรือระดบัตน้ดงักล่าวมาแลว้  
 2.1.2  เป้าหมายของผู้เรียนกฎหมาย คือ เรียนกฎหมายแต่ละวิชาจนจบหลกัสูตรอย่างมี
คุณภาพและใชค้วามรู้ทางกฎหมายในหนา้ท่ีการงานต่างๆ ท่ีตนตอ้งการ ตั้งแต่ต าแหน่งชั้นตน้จนถึง
ต าแหน่งสูงสุดของแต่ละอาชีพ17 โดยใช้วิธีการท่ีสังคมก าหนดไว ้ในบรรดาอาชีพการงานต่างๆท่ี
ผูเ้รียนกฎหมายตอ้งการจะยึดเป็นอาชีพทั้งหมด มี 4 อาชีพ คือ ผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ และ
อาจารยส์อนกฎหมาย  ท่ีผูท่ี้จบปริญญาตรีทางกฎหมายอาจยงัเขา้สู่อาชีพดงักล่าวทนัทีไม่ไดเ้พราะมี
ขอ้บงัคบัของอาชีพนั้นๆว่า จะตอ้งมีการศึกษา อบรม และ/หรือประกอบอาชีพทางกฎหมายเป็น
ระยะเวลาหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น 
 1)  อาชีพผูพ้ิพากษา ผูท่ี้จะมีสิทธ์ิสมคัรสอบเป็นผูช่้วยผูพ้ิพากษา นอกจากจะตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายแล้ว ผูส้มคัรตอ้งสอบได้เป็นเนติบณัฑิต และท างานเป็น
ทนายความ พนกังานบงัคบัคดี พนกังานคุมประพฤติ เป็นตน้ มาเป็นระยะเวลา 2 ปี เม่ือสอบเป็น
ผูช่้วยผูพ้ิพากษาไดแ้ลว้ ผูส้อบจะตอ้งรับการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติัเก่ียวกบัอ านาจ
หนา้ท่ีและงานของผูพ้ิพากษาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี18 
 2)  อาชีพอัยการ ผู ้ท่ีจะสอบเป็นอัยการผู ้ช่วยได้ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
คลา้ยคลึงกบั คุณสมบติัและคุณวุฒิของผูท่ี้จะเป็นผูช่้วยผูพ้ิพากษา และจะมีการฝึกอบรมหลงัจาก
สอบไดแ้ลว้เป็นระยะเวลาหน่ึงเช่นเดียวกนั19 
 3)  อาชีพทนายความ ผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นทนายความไดต้อ้งสอบ
ผ่านการฝึกอบรมทนายความท่ีจดัโดยสภาทนายความทั้งในด้านทฤษฎี  ด้านปฏิบติั  และด้าน 
 

                                                        
17  โปรดดู สถิตย ์ เลง็ไธสง, ผูแ้ปล, นักกฎหมายทีด่ ีและศิลปะทางกฎหมาย (สกลนคร: คณะนิติศาสตร์ 

วทิยาลยัเฉลิมกาญจนา, 2548) และแสวง บุญเฉลิมวลิาศ, ผศ., รวมค าบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (พิมพค์ร้ัง
ท่ี 2 แกไ้ขเพ่ิมเติม; กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2535). 

18  ยงยทุธ์  แสงรุ่งเรือง, “หน่วยท่ี 8 การศาลยติุธรรม ระบบงานศาลยติุธรรม,” ใน การบริหารงานยุติธรรม 
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2; นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), หนา้ 8-27–8-31. 

19  เข็มชัย  ชุติวงศ์, “หน่วยท่ี 7 การอยัการ ระบบงานและบทบาทของอยัการ,” ใน การบริหารงาน
ยุติธรรม (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2; นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), หนา้ 7-17-7-18. 
และโปรดดู http://www.pamook.com. 
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คุณธรรมจริยธรรม และตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวค้รบถว้น20 
 (4) อาชีพอาจารยส์อนกฎหมายในมหาวิทยาลยั ผูท่ี้จะเป็นอาจารยส์อนกฎหมายได้
ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาโททางกฎหมายข้ึนไป นกัศึกษากฎหมายท่ีจะเป็นอาจารยต์อ้งศึกษา
ต่อปริญญาโทจนไดรั้บปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิตหรือนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต21 
 ส่วนอาชีพนกักฎหมายนอกจากน้ี เช่น นิติกร พนกังานสอบสวน พนกังานบงัคบัคดี 
พนกังานคุมประพฤติ และพนกังานศาลยุติธรรม เป็นตน้ มหาวิทยาลยัอินเดียนา วิทยาเขตบอสตนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอข่าวการค้นพบจากการศึกษาระดับชาติเร่ืองหน่ึง เม่ือวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2553 วา่นกัศึกษากฎหมายท่ีตอ้งการท างานในบริษทัทนายความเอกชน ลดลงจากร้อยละ 
58 เป็นร้อยละ 50 ในปีค.ศ.2009 และเน่ืองจากการถดถอยทางเศรษฐกิจเม่ือเร็วๆน้ี นกัศึกษา
กฎหมายแสวงหางานกฎหมายภาครัฐท าเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 29 
ในปีค.ศ.200822 ส าหรับประเทศไทยผูท่ี้เป็นนิติศาสตรบณัฑิตก็อาจแสวงหางานภาครัฐโดยสมคัร
เขา้สอบเม่ือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเปิดรับสมคัร หรือไปสมคัรสอบภาค ก. ท่ีส านกังานก.พ. ไว้
ก่อนก็ได ้ถึงกระนั้นผูส้มคัรสอบก็ตอ้งเตรียมตวัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมายและอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้พนกังานต าแหน่งนั้นๆ อยา่งดีและลึกซ้ึงดว้ย23 
 ในอาชีพต าแหน่งต่างๆ ดงักล่าวมาน้ีต าแหน่งผูพ้ิพากษาเป็นต าแหน่งท่ีไดรั้บความ
นิยมยกย่องมากท่ีสุด เพราะเป็นต าแหน่งงานตุลาการ รองลงมาก็อาจเป็นอยัการ อาจารย์สอน
กฎหมาย นิติกร และทนายความ ซ่ึงไม่เป็นต าแหน่งทางตุลาการ ซ่ึงค่อนขา้งจะแตกต่างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูพ้ิพากษาและทนายความไดรั้บความนิยมยกย่องจากประชาชนลดหลัน่กนัลงมา ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูพ้ิพากษาศาลสหรัฐส่วนใหญ่แต่งตั้งมาจากทนายความท่ีประกอบอาชีพ

                                                        
20  http://www.tanai-likit.com และกมลทิพย ์ คติการ, รศ.ดร., “หน่วยท่ี 6 การทนายความ,” ใน การ

บริหารงานยุตธิรรม (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2; นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), หนา้ 6-
30-6-33. 

21  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549), หนา้ 36. 

22  Study Finds Law Students Shifted Employment Expectations in 2009 http://newsinfo.iu.edu/ 
news/page/normal/13015.html 7/10/2553. 

23  เช่นกฎหมายเก่ียวกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติ กฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมาย
เก่ียวกบัการคุมประพฤติ กฎหมายเก่ียวกบัการราชทณัฑแ์ละกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด เป็นตน้ 
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อยู ่และผูท่ี้แต่งตั้งคือประธานาธิบดี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากวฒิุสภาหรือสภาซีเนท ส่วนอยัการ
นั้นดูจะไม่เป็นอาชีพท่ีมัน่คงนกั เพราะมาจากการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งทางการเมือง24 

 
2.2  วธีิการบรรลเุป้าหมายในการเรียน 
 สังคมไทยและสังคมอเมริกนัต่างก็จดัให้มีวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ หน่ึงจดัให้มี
การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นอุดมศึกษา และสองจดัใหมี้งานต่างๆ รองรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
คนท่ีจะประสบความส าเร็จจึงตอ้งขยนัในการเรียน ในการท างาน โดยท างานหนักอย่างต่อเน่ือง 
และอย่างเฉลียวฉลาด ในกระบวนการดงักล่าวน้ี นักวิชาการอเมริกนั25ได้แบ่งประเภทของการ
ปรับตวัของคนอเมริกนัไว ้5 ประเภท คือ  
  1)  พวกคลอ้ยตาม ไดแ้ก่คนท่ีตอ้งการเป้าหมายท่ีสังคมก าหนดไว ้คือ ความร ่ ารวย ความมี
เกียรติยศช่ือเสียง หนา้ท่ีการงาน และอ านาจ โดยด าเนินการตามวิธีการท่ีสังคมก าหนดไว ้คือ ขยนั
เรียนหนงัสือจนจบ และท างานหนกัอยา่งขยนัขนัแขง็และเฉลียวฉลาด  
 2)  พวกคิดใหม่ท าใหม่ ได้แก่ คนอเมริกนัท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมายท่ีสังคมก าหนดไว ้
เช่นเดียวกนั คือ ความร ่ ารวย เกียรติยศ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและอ านาจ แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ตามวธีิการท่ีสังคมก าหนดไวไ้ด ้เน่ืองจากเป็นคนดอ้ยโอกาสทางการศึกษา หรือเป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ี
ยากจน จึงหนัไปหาวธีิการท่ีสังคมไม่ไดก้  าหนดไว ้เช่นท าผิดกฎหมายบา้นเมือง จนบรรลุเป้าหมาย
ได ้เช่น เป็นเจา้พอ่ หรือผูมี้อิทธิพล (Mafia) 
 3)  พวกท าตามแบบพิธี ไดแ้ก่ คนอเมริกนัท่ีไม่ไดต้อ้งการเป้าหมายท่ีสังคมก าหนดไว ้แต่
ก็ท  าตามวธีิการท่ีสังคมก าหนด คือ เรียนหนงัสือ และท างานเท่าท่ีจะท าได ้
 4)  พวกถอยหลงัเขา้คลอง ไดแ้ก่ คนอเมริกนัท่ีไม่สามารถท าตามวิธีการท่ีสังคมก าหนดไว ้
และไม่สามารถท าตามวธีิการท่ีพวกคิดใหม่ท าใหม่ก าหนดไว ้จึงหนัไปใชย้าเสพติดหรือส่ิงมอมเมา
ต่างๆ เพื่อหาความสุขไปวนัหน่ึงๆ 
 5)  พวกปฏิวติั ไดแ้ก่ คนอเมริกนัท่ีไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการและเป้าหมายท่ีสังคมก าหนดไว ้
โดยปฏิวติัวธีิการใหม่ และเป้าหมายใหม่ เช่น ปีนเขาเอเวอร์เรสต ์ไต่เส้นลวดขา้มน ้ าตกไนแองการ่า 
เป็นตน้ ซ่ึงกินเนสบุก๊มกัจะน าไปลงเผยแพร่ 

                                                        
24  James A. Fagin, Criminal Justice (Boston: Pearson Education, 2003), p.290. 
25  อา้งถึงใน อรรณพ  ชูบ ารุง, รศ.ดร., “การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม,” ใน การบริหารงาน

ยุตธิรรม (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2; นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550) หนา้ 1, 14 และอา้ง
ถึงใน John E. Conklin, Criminology (8th ed.; Boston: Pearson Education, 2004), pp.148-151.  
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 การแบ่งประเภทของการปรับตวั เป็น 5 ประเภท ดงักล่าวนั้น น่าจะน ามาปรับใชก้บัคนไทย
ได้เช่นเดียวกัน แต่ในบริบทน้ีจะเน้นการปรับตวัแบบคล้อยตาม อย่างไรก็ดี ตามหลักท่ีสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงบญัญติัเป็นแนวทางปฏิบติัไว้26 คนไทยท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนและการท างานดงักล่าวมาขา้งตน้ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ 4 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1)  ขยนัหมัน่เพียร (อุฎฐานสัมปทา) เช่น ขยนัหมัน่เพียรในการเรียน การท างาน หนกัเอา
เบาสู้ ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นตน้ 
 2)  รู้จกัรักษาส่ิงท่ีเรียนรู้มาได ้(อารักขสัมปทา) เช่น ฟังการบรรยายมาแลว้ เม่ือไม่เขา้ใจก็
สอบถามอาจารยผ์ูบ้รรยาย ไปทบทวนค าบรรยาย ไปคน้ควา้เพิ่มเติม เป็นตน้ 
 3)  คบเพื่อนท่ีดี (กลัยาณมิตตตา) เช่น คบเพื่อนท่ีชอบเรียนหนังสือ ชอบท างาน มีความ
ประพฤติดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 
 4)  ด ารงชีวิตอย่างเสมอตน้เสมอปลาย (สมชีวิตา) เช่น ขยนัหมัน่เพียรในการเรียนตั้งแต่
ตน้ภาคการศึกษาจนปลายภาคการศึกษา เป็นตน้ 
 ในบริบทน้ี ศาสตราจารยส์ัญญา  ธรรมศกัด์ิ ได้กล่าวไวใ้นเร่ืองความมีหัวกฎหมายว่า 
ความรู้ทั้งหลายเกิดข้ึนได้จากการใฝ่ศึกษาตลอดเวลาไม่หยุดย ั้ง ความคิดพิจารณาทบทวน และ
ความคิดตัดสินใจเด็ดขาด คุณธรรมดังกล่าวมาน้ี เป็นของเฉพาะตวับุคคลสอนกันไม่ได้27 ใน
ประเด็นเดียวกนัน้ี ศาสตราจารยป์ระพนธ์  ศาตะมาน ใหค้วามเห็นในบทความ เร่ือง “เรียนกฎหมาย
อยา่งไรจึงจะไดดี้”  วา่  “...ดูฎีกาแลว้คิดไปดว้ยวา่ จริงอยา่งศาลฎีกาเขาวา่ไหม ถา้ไม่ชอบใจ เราจะ
หาเหตุผลมาอา้งให้ดีกว่าของท่านไดห้รือไม่ ถา้อยากเก่งข้ึนไปอีก ตอ้งคน้ควา้ว่าก่อนๆ ฎีกาฉบบั
นั้นศาลฎีกาเคยตดัสินไวว้า่อยา่งไร เหมือนหรือขดักนัอยา่งไร 
 การอ่านกฎหมายท่ีดีนั้น หลกัเกณฑ์หรือขอ้ยกเวน้ต่างๆ ผูอ่้านตอ้งสามารถยกตวัอยา่งได้
โดยไม่ซ ้ ากบัค าสอนของอาจารย ์ถา้ยงัยกตวัอยา่งไม่ได ้เรียกวา่ยงัใชไ้ม่ได ้
 เรียนกฎหมายใหม่ๆ ควรจะหาเพื่อนสัก 2-3 คน ควรเลือกเพื่อนท่ีเอาถ่านหรือเก่งสักหน่อย 
แลว้หดัไต่ถาม ขอความเห็น ต่างคนต่างถามแสดงความเห็นต่อกนัเถียงกนั ส่ิงใดท่ีมีความคิดเห็นไม่
ตรงกนัและไม่ยอมกนั ก็ไปถามอาจารยดู์วา่ ท่านเห็นอยา่งไร ฟังแลว้ไม่ตอ้งเช่ือเสมอไปวา่ท่านถูก 
เอามาคิดก่อน จึงค่อยเช่ือ...”28  

                                                        
26  พระราชวรมุนี (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หนา้ 138.   
27

  อา้งถึงใน ธานินทร์  กรัยวเิชียร, ศ. และ อภิชน  จนัทรเสน, ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย, หนา้ 282-
283. 

28  เร่ืองเดยีวกนั. 
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 รหัน  แตงจวง ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาหลัง
มธัยมศึกษา: กรณีศึกษาโครงการคุรุทายาท” โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้คือ (1) เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของนกัศึกษาหลงัมธัยมศึกษาท่ีเป็นทั้งนกัศึกษาโครงการคุรุทายาทและนกัศึกษาโครงการ
ปกติในสถาบนัอุดมศึกษา และ (2) เพื่อแสวงหาค าตอบเก่ียวกบัสภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 
และปัจจยัเชิงจิตวทิยาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
ในโครงการคุรุทายาทและนกัศึกษาโครงการปกติจากวิทยาลยัครู 14 แห่ง และมหาวิทยาลยั 2 แห่ง 
จ านวน 340 คน ซ่ึงได้รับการคดัเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย และนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นผูก้รอก
แบบสอบถาม นอกจากน้ีนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงสุดในแต่ละโครงการอีก 32 คน 
เป็นผูรั้บการสัมภาษณ์หรือเขียนกรณีศึกษา การศึกษาน้ีพบปัจจยัส าคญัเชิงจิตวิทยา 9 ตวั คือ (1) 
คุณลกัษณะของผูส้อน (2) การบริหารหลกัสูตรและการบริการ (3) ภูมิหลงัของผูเ้รียน (4) การ
บริการของสถาบนั (5) คุณลกัษณะของผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม (6) วิธีการสอน (7) ภาระหนา้ท่ีของ
ผูเ้รียน (8) เจตคติของผูเ้รียน และ(9) แรงจูงใจของผูเ้รียน เป็นปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา29  
 

2.3  การศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน 
 ธานินทร์  กรัยวเิชียร และอภิชน  จนัทรเสน ไดพ้ดูถึงกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยั
ต่างๆ จดัใหน้กัศึกษา เช่น การจดัตั้งและท างานค่ายอาสาสมคัร การจดังานสังคมสงเคราะห์ การจดั
สัมมนาทางวชิาการ การจดัศาลจ าลอง และการฝึกงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มพนูประสบการณ์ความรู้แก่นกัศึกษา30 เป็นตน้ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอมอรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจ้ดัโปรแกรมการศึกษานอก
ห้องเรียน (field placement) มากมายให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2009 โดย
นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาสัปดาห์ละ 10 ชัว่โมง ตลอดระยะเวลากวา่ 12 สัปดาห์ รวมเป็นจ านวนชัว่โมง
ทั้งหมด 120 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายเพิ่มเติม นักศึกษา
เหล่าน้ีจะท างานร่วมกบัทนายความ อยัการ หรือผูพ้ิพากษาในองคก์รต่างๆ เช่นกนักบัทนายความท่ี
ท างานในโครงการ Atlanta Legal Aid หรือ the Georgia Innocence Project หรือในส านกังานท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทัโคคาโคลา หรือในส านกังานอยัการทั้งของมลรัฐและรัฐบาลกลางและ
ในศาลต่างๆ เป็นตน้ จากรายงานของนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจท่ีได้

                                                        
29  รหนั  แตงจวง, อา้งถึงใน เกศสุดา  รัชฎาวิสิษฐกลุ, เร่ืองเดมิ, หนา้ 32-34. 
30  ธานินทร์  กรัยวเิชียร, ศ. และอภิชน  จนัทรเสน, เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 16, 144-153. 
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ไปท างานและไดรั้บความรู้และประสบการณ์มาก31 นอกจากน้ีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัแม็คกิล 
ประเทศแคนาดา ได้จดัให้มีวิชาท่ีไม่มีเครดิตและมีเครดิตทั้งในคณะและนอกคณะนิติศาสตร์แก่
นักศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ีส าคญัยิ่งคือโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัแม็คกิลกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนวิชานอกคณะนิติศาสตร์ 
ท่ีมีคะแนน 15 เครดิต และวชิาท่ีไม่มีคะแนนอีก 6 เครดิต รวมเป็น 21 เครดิต32 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ไดใ้หแ้นวทางไว ้12 ขอ้33 ซ่ึงสรุปไดว้า่ นกัศึกษาตอ้ง
เรียนอย่างจริงจงัตามตารางเรียนตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษา เม่ือมีความสงสัยหรือไม่เขา้ใจตอ้งถาม
อาจารยผ์ูส้อน อ่านค าพิพากษาฎีกาเป็นประจ า และร่วมกนัศึกษาเป็นกลุ่ม 

พินิจ  ทิพยม์ณี และ วรนุช  ปัญจะวตัร วิจยัเร่ือง วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
ของนกัศึกษาปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ.2552 การวิจยัน้ี
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนดี กลุ่มเรียนปานกลาง 
และกลุ่มเรียนอ่อน ซ่ึงผลการศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนนั้น นกัศึกษาตอ้งการ
ใหมี้การสอนเพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมายหลงัเลิกเรียน และผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะกิจกรรมการศึกษานอก
ห้องเรียน เช่น การไปศึกษาและดูงานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ศาลยุติธรรม และ
ส านกังานอยัการสูงสุด เป็นตน้34 
 

2.4   นักศึกษาที่มีเพศต่างกนั มีช้ันเรียนต่างกัน และมีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาที่ต่างกัน
จะมคีวามแตกต่างกนัในเป้าหมายของการประกอบอาชีพ ในวิธีการบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียน และ ในความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน  

 2.4.1  เพศ  
  1)  การวจัิยในต่างประเทศ 

                                                        
31  Academics: Field Placement Program http://www.law.emory.edu/academics/academic-programs/ 

field placement-program.html 7/10/53. 
32  Non-course Credits and Outside Credits http://www.mcgill.ca/law-studies/undergrad-

programs/bachelor/credits/. 
33  คณิต ณ นคร, ศ.ดร., “หลกัการเรียน 12 ขอ้,” คู่มอืปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ 

2552 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), หนา้ 68.     
34  พินิจ  ทิพยม์ณี, รศ. และวรนุช  ปัญจะวตัร, รายงานผลการวิจัยเร่ืองวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน

การเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2552), หนา้ 157. 
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    Kolb ไดส้ ารวจแบบการเรียนของกลุ่ม นกัศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และกลุ่ม
ผูป้ระกอบอาชีพ จ านวน 2,628 คน พบวา่โดยเฉล่ียแลว้ หญิงจะไดรั้บคะแนนจากประสบการณ์เชิง
รูปธรรม (CE) สูงกวา่ชาย ในขณะท่ีชายไดรั้บคะแนนจากแนวคิดนามธรรม (AC) สูงกวา่หญิง ส่วน
การสังเกตเชิงไตร่ตรอง (RO) ปรากฏวา่ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม Kolb ไดส้รุปวา่ความ
แตกต่างของคะแนนท่ีชายและหญิงได้รับนั้น อาจเป็นผลกระทบท่ีได้มาจากตัวแปรอ่ืน เช่น 
การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท่ีผา่นมา35  
     Watkin และ Hattie  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการเรียนกบัเพศของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยันิวอิงแลนด์ จ  านวน 518 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม
การศึกษาพฤติกรรมของ Biggs (1979) ผลการวจิยัปรากฏวา่ชายและหญิงมีวธีิการเรียนรู้แตกต่างกนั 
กล่าวคือชายจะให้ความส าคญักบัขอ้เท็จจริงและเน้นในรายละเอียดของเน้ือหาวิชา มีวิธีการเรียน
โดยใชก้ารท่องจ าเป็นหลกั และมุ่งหวงัต่อรางวลัท่ีจะไดรั้บ อาทิเช่นคะแนน และค าชมเชย เป็นตน้ 
ในขณะท่ีหญิงจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองของความหมายและความเขา้ใจ มีนิสัยรักการอ่าน และ
มีแรงจูงใจต่อการไดพ้ฒันาความสามารถและไดรั้บการตอบสนองตามความสนใจของตนเอง36 
  2) การวจัิยในประเทศ 
   นภาพร  เมฆรักษาวนิช (2514) ไดศึ้กษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งนิสัยในการเรียน 
เจตคติในการเรียนกบัเพศของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบส ารวจนิสัยในการเรียน และ
เจตคติในการเรียนของ Brown และ Holtzmann ปรากฏวา่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีนิสัยใน
การเรียน และเจตคติในการเรียนไม่แตกต่างกนั37  
   ชวนสิทธ์ิ  สุชาติ ไดศึ้กษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งเพศกบัแบบการเรียนของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ผลปรากฏวา่นิสิตท่ีมีเพศต่างกนัจะมีแบบการเรียนแบบมีส่วน
ร่วม แบบพึ่งพา และแบบอิสระแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยนิสิตหญิงมีแบบการเรียน
แบบมีส่วนร่วมและแบบพึ่งพาสูงกวา่นิสิตชาย ในขณะท่ีนิสิตชายมีแบบการเรียนแบบอิสระสูงกวา่
นิสิตหญิง38 
 

                                                        
35  David  A.  Kolb, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี,  “การวิเคราะห์แบบการเรียนของนิสิตนักศึกษาต่าง

สาขาวชิาตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535), หนา้ 24.  

36  Watkin และ Hattie, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี, เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 24. 
37  นภาพร  เมฆรักษาวนิช, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี, เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 25. 
38  ชวนสิทธ์ิ  สุชาติ, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี, เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 25. 
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 2.4.2 ระดับช้ันปีการศึกษา 
  1) งานวจัิยในต่างประเทศ  

  Garvey, et al. ไดศึ้กษาแบบการเรียนของนกัศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีการศึกษาท่ี 
1, 2 และ 3 ของมหาวิทยาลยัแถบตะวนัตก จ านวน 501 คน ผลการวิจยัปรากฏวา่นกัศึกษาเภสัช
ศาสตร์มีแบบการเรียนแบบเอกนยั (ร้อยละ 50.8) มากกวา่แบบอ่ืนๆ และเม่ือเปรียบเทียบแบบการ
เรียนกบัระดบัชั้นปีการศึกษา ปรากฏวา่นกัศึกษาในแต่ละชั้นปีมีแบบการเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือแยกเปรียบเทียบตามความสามารถในการเรียนรู้แต่ละดา้นคือ CE, RO, 
AC และ AE ของแต่ละชั้นปีการศึกษา ปรากฏวา่นกัศึกษามีลกัษณะRO ลดลงจากชั้นปีท่ี 1 ไปยงัชั้น
ปีท่ี 4 ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่การเรียนการสอนในชั้นปีการศึกษาท่ี1 เป็นการวางพื้นฐานให้นกัศึกษา
เขา้ใจแนวทฤษฎีต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบติัใชใ้นชั้นปีการศึกษาท่ีสูงข้ึน39 
  2) งานวจัิยในประเทศ 
   ด าริ  กูลประสิทธ์ิ ได้ศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2531 จ านวน 133 คน โดยพฒันาและ
ดดัแปลงแบบวดัการเรียนของ Grasha และ Reichmann ผลการวิจยัปรากฏว่านักศึกษาเทคนิค
การแพทย ์ชั้นปีการศึกษา 1, 2, 3 และ 4 มีแบบการเรียนแบบแข่งขนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่ไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งระดบัชั้นปีการศึกษากบัแบบ
การเรียนอิสระ แบบพึ่งพา แบบหลีกเล่ียง และแบบร่วมมือ40  
    ทัศนีย์  ศิริวฒัน์ ได้ศึกษาแบบการเรียนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ านวน 382 คน โดยใช้แบบวดัการเรียนของ Grasha และ Reichmann ปรากฏว่า
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีการศึกษาท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีแบบการเรียนแบบแข่งขนั แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ41  
    ราชพร  บ ารุงศรี ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์แบบการเรียนของนิสิตนกัศึกษาต่าง
สาขาวิชาตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบประการหน่ึงว่า นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ไดรั้บคะแนน AC-CE สูงกวา่นกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ แต่ไม่
พบวา่นกัศึกษาต่างระดบัชั้นการศึกษามีแบบการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ42 

                                                        
39  Garvey, et al., อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี,  เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 22-23. 
40  ด าริ  กลุประสิทธ์ิ, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี,  เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 23-24. 
41  ทศันีย ์ ศิริวฒัน์, อา้งถึงใน ราชพร  บ ารุงศรี,  เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 24. 
42  ราชพร  บ ารุงศรี,  เร่ืองเดยีวกนั. 
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 2.4.3  คะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา 
   พินิจ  ทิพย์มณี และวรนุช  ปัญจะวตัร (2552) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษาปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ไดแ้บ่งนกัศึกษาออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนอ่อน กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนดี ผูว้ิจยัพบวา่ในดา้นความสามารถการ
รับรู้ของนกัศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนกัศึกษากลุ่มใด มีความเห็นเหมือนกนั คือ อ่านหนงัสือแลว้ไม่จ  า 
แต่กลุ่มเรียนอ่อนไม่ค่อยเขา้ใจวชิาท่ีเรียนถึงร้อยละ 44 เรียนไม่ทนัเพื่อน ร้อยละ 32 มีความพยายาม
ในการอ่านหนงัสือน้อย ร้อยละ 40 แต่ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนและชอบท่ีจะเรียน ซ่ึงตอ้งแกปั้ญหาใน
ปัจจยัอ่ืน ส่วนในดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบวา่ทั้งนกัศึกษากลุ่มเรียนดีและเรียนอ่อนส่วนใหญ่ยงั
เช่ือวา่ตนเองกระตือรือร้นอยา่งมากในส่ิงท่ีศึกษาอยู ่แต่นกัศึกษากลุ่มเรียนอ่อนเห็นวา่ตนเองมีการ
ทุ่มเทการอ่านหนงัสือนอ้ยถึงร้อยละ 32 กลุ่มเรียนอ่อนยงัขาดเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 16 ไม่ทบทวน
บทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ 40 แต่จะทบทวนบทเรียนแต่เฉพาะในช่วงสอบเท่านั้น ร้อยละ 52 
นกัศึกษากลุ่มเรียนอ่อนมีสมาธิในการเรียนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 32 ทั้งสองกลุ่มมีความเห็นเช่นเดียวกนั
วา่ตนเองมุ่งท าการสอบอยา่งเตม็ท่ีจนสุดความสามารถ และพยายามอยา่งเต็มท่ีแลว้แมเ้ป็นวิชาท่ีไม่
ชอบ ขณะผูส้อนบรรยาย นักศึกษาจะถามผูส้อนทันทีเม่ือมีข้อสงสัย และทุกกลุ่มมีความเห็น
เหมือนกนัวา่ในการเตรียมตวัสอบทุกคร้ังนกัศึกษามีเวลาเตรียมตวันอ้ย43 
 นภาภรณ์  จนัทรศพัท ์ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากว่า 2.00 ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยในด้านการ
ตั้งเป้าหมายในชีวติ และ ปัจจยัในดา้นการเลือกอาชีพในอนาคต แต่เม่ือทดสอบสมมติฐานแลว้กลบั
พบวา่ การตั้งเป้าหมายในชีวติ และ การเลือกอาชีพในอนาคต ไม่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ44 
 
   
 
 
 
                                                        

43  พินิจ  ทิพยม์ณี, รศ. และวรนุช  ปัญจะวตัร, เร่ืองเดมิ, หนา้ 152-153.    
44  นภาภรณ์  จันทรศัพท์, รายงานผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2547), หนา้  107. 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา “ความตอ้งการของ
นกัศึกษากฎหมายคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติม
นอกหอ้งเรียน”  วธีิด าเนินการวจิยัไดน้ าเสนอเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 ประชากรท่ีศึกษา 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรทีศึ่กษา 
 ประชากร ท่ี ศึกษา คือ  นัก ศึกษาชั้ นปี ท่ี  3  และชั้ นปี ท่ี  4  ปีการศึกษา  พ.ศ .2552  
คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยไดท้  าการศึกษาทั้งหมดรวม 407 คน 
มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืนมา 199 คน 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 3.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ จึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั แบบสอบถามมี 3 ลกัษณะ คือ 
  1) แบบตรวจสอบรายการ (Check  List) โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง
หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง เช่น 
      เพศชาย      เพศหญิง 
  2) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  
ลงในช่องระดบัความตอ้งการ หรือระดบัการปฏิบติัท่ีไดเ้คยกระท า ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
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   1 = นอ้ยท่ีสุด  
   2 = นอ้ย 
   3 = ปานกลาง 
   4 = มาก 
   5 = มากท่ีสุด 
  3) แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) โดยการเวน้เน้ือท่ีไวใ้ห้ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบ  หรือแสดงความคิดเห็นไดต้ามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ เช่น  
  คะแนนเฉล่ียทางการศึกษา โปรดระบุ......................................................................... 
  ส านกังานกฎหมายท่ีนกัศึกษาตอ้งการไปฝึกปฏิบติังาน.......................................... 
 
 3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ไดก้ าหนดขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัหลงัจาก
สร้างแบบสอบถามแลว้ ไดน้ าแบบสอบถามให้รองศาสตราจารย ์ดร.สรชยั  พิศาลบุตร ตรวจสอบ 
และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย ์(โปรดดูภาคผนวก) 
 
 3.2.3 ตัวแปรของงานวจัิย 
  1) ตัวแปรต้น  (Independent Variable) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
ไดแ้ก่ เพศ ชั้นเรียน และคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 
  2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ เป้าหมายในการประกอบอาชีพ วิธีการ
บรรลุเป้าหมายในการเรียน และความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 
   (1) เป้าหมายในการประกอบอาชีพ  ได้แก่ ผูพ้ิพากษา อัยการ ทนายความ  
นิติกร ท่ีปรึกษากฎหมาย อาจารยส์อนกฎหมาย พนกังานคุมประพฤติ พนกังานบงัคบัคดี พนกังาน
สอบสวน และ พนกังานศาลยติุธรรม 
   (2) วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ไดแ้ก่ 
    ก. ความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยค าถาม 4 ขอ้ คือ ขา้พเจา้เขา้เรียน
ตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง ขา้พเจา้ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง ขา้พเจา้
ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง และขา้พเจา้ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 
    ข. การรักษาส่ิงที่เรียนรู้มาได้ ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ คือ ข้าพเจ้า
ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแล้ว ขา้พเจา้คน้ควา้เพิ่มเติมหัวขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ใน
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ห้องสมุดและท่ีอ่ืนๆ ข้าพเจ้าอ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกับหัวข้อท่ีเรียนมาแล้ว ข้าพเจ้าท่อง
หลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 
    ค. การมีเพือ่นทีด่ี ประกอบดว้ยค าถาม 2 ขอ้ คือ ขา้พเจา้คบหาสมาคมกบั
นกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน ขา้พเจา้และเพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใชเ้วลา
ทบทวนบทเรียนร่วมกนั 
    ง. การด ารงชีวิตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ประกอบดว้ยค าถาม 4 ขอ้ คือ 
ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัอยูเ่สมอ ขา้พเจา้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
สม ่าเสมอ ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาอยู่เสมอๆ  ขา้พเจา้คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมาย
อยา่งสม ่าเสมอ 
   (3) ความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  ประกอบด้วย
ค าถาม 27 ขอ้คือ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์การขายทอดตลาดท่ี
กรมบงัคบัคดีจดัข้ึน ตลาดหลกัทรัพย ์รัฐสภา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์ ส านกังานศาลยุติธรรม 
ส านกังานอยัการสูงสุด สภาทนายความ กรมคุมประพฤติ กรมราชทณัฑ์ กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลอาญา ศาลแพ่ง 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน ออกค่ายกฎหมายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เขา้
ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ เขา้ร่วมให้ค  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
และนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ ไปศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี 
 
 3.2.4 ระดับการวดัตัวแปร 
  1) ตัวแปรต้น 
   เพศ  เป็นมาตรานามบญัญติั (Norminal Scale) ไดจ้  าแนกเป็น (1) เพศหญิง (2) 
เพศชาย 
    ช้ันเรียน  เป็นมาตรานามบญัญติั (Norminal  Scale) ไดจ้  าแนกเป็น (1) ชั้นเรียนปี
ท่ี 3 (2) ชั้นเรียนปีท่ี 4 
    คะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา  เป็นมาตราอนัตรภาค (Interval  Scale) ไดน้ าขอ้มูล
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาของนกัศึกษา มาจดัท าเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
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    คะแนนเฉล่ีย 0.50 – 1.99 หมายถึง ค่อนขา้งอ่อน 
    คะแนนเฉล่ีย 2.00 – 2.49 หมายถึง พอใช ้
    คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 2.99 หมายถึง ค่อนขา้งดี 
    คะแนนเฉล่ีย 3.00 – 3.49 หมายถึง ดี 
    คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 3.99 หมายถึง ดีมาก 
   2) ตัวแปรตาม ไดแ้ก่เป้าหมายในการประกอบอาชีพ วิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียน และความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ค าถามของตวัแปรดงักล่าวเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี45 
   ระดับความต้องการ ค่าน า้หนักคะแนนของตัวเลอืกตอบ 
   นอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 1 
   นอ้ย  ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 2 
   ปานกลาง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 3 
   มาก  ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 
   มากท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 5 
   เกณฑก์ารแปรผลการวจิยัของขอ้มูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าไดก้ าหนดช่วง
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความตอ้งการนอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความตอ้งการปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความตอ้งการมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความตอ้งการมากท่ีสุด 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ไดส่้งแบบสอบถามไปใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553 และให้
นกัศึกษาตอบกลบัทางไปรษณีย ์โดยให้ใส่ในซองจดหมายตอบกลบัท่ีไดติ้ดแสตมป์และท่ีอยู่ของ
ผูว้ิจยัเรียบร้อยแลว้โดยก าหนดให้ส่งกลบัภายใน 3 สัปดาห์ การส่งแบบสอบถามไปคร้ังแรกตาม
ทะเบียนท่ีอยู่ของนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็น

                                                        
45 Claire Selltiz, Marie Jahoda, Morton Deutsch and Stuart W. Cook, Research Methods in Social 

Relations  (Revised Edition; New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965), pp.366-370. 
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นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 298 คน และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 238 คน นกัศึกษาไดต้อบกลบัมา
จ านวน 114 คน แบบสอบถามไดถู้กส่งคืนจ านวนหน่ึง เน่ืองจากหาท่ีอยูไ่ม่พบ หรือผูป้กครองบอก
ว่าย ้ายไปอยู่ท่ี อ่ืนแล้ว เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีให้ส่งแบบสอบถามคืนแล้ว ต่อมาในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2553 ได้ส่งจดหมายไปถึงผู ้ท่ียงัไม่ได้ตอบแบบสอบถามอีกคร้ังหน่ึง คร้ังน้ีได้
แบบสอบถามคืนมาประมาณ 60 คน จึงยงัมีนักศึกษาท่ียงัไม่ไดต้อบอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงนกัศึกษา
กลุ่มน้ีได้มาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีหน่ึงของปี 2553 เม่ือสัปดาห์ท่ีสองของเดือน
มิถุนายน 2553 ผูว้จิยัไดติ้ดต่ออาจารยท่ี์สอนวิชาต่างๆ ท่ีนกัศึกษาท่ียงัไม่ไดต้อบแบบสอบถามและ
ไดม้าลงทะเบียนเรียน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปให้นกัศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาตอบและส่งกลบั
คืนในวนัถดัไป  ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามเพิ่มอีก 25 คน รวมแบบสอบถามท่ีนกัศึกษาตอบและได้
ส่งกลับคืนมาเป็นจ านวน 199 คน เป็นนักศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 108 คน และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
จ  านวน 91 คน เม่ือเทียบสัดส่วนกบัจ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัของฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์นักศึกษาปีท่ี 3 มีจ านวน 175 นักศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวน 232 คน ฉะนั้นแบบสอบถามท่ี
รวบรวมไดจ้ากนกัศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 61.71 และแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจ้ากนกัศึกษาปี
ท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 39.22 เม่ือรวมจ านวนนกัศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ท่ีไดต้อบแบบสอบถาม คิดเป็น
ร้อยละ 48.89 ของนกัศึกษาทั้งหมด 
 

3.4  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าทางสถิติ 
โดยไดน้ าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเปล่ียนขอ้มูล เป็นรหัสตวัเลข เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติดงัน้ี 
 
 3.4.1 การค านวณข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ และชั้นเรียน ไดใ้ชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
  ส าหรับคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้มูลของสถานภาพส่วนบุคคลเช่นกนั 
แต่เป็นค าถามปลายเปิด ได้น าข้อมูลท่ีได้มาจดัท าเป็นกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา แล้วหา
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
 

DPU



 24 

 3.4.2 การค านวณข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพ วิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียน และความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไดใ้ชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean : X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ของแต่ละตวัแปรยอ่ยในตวัแปรตามท่ีกล่าวมาแลว้ 
 
 3.4.3 การเปรียบเทียบตัวแปรตาม ได้แก่ เป้าหมายในการประกอบอาชีพ วิธีการบรรลุ
เป้าหมายในการเรียน ความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  เมื่อจ าแนกตามตัว
แปรอสิระ  ด้านเพศ ซ่ึงจ าแนกเป็นเพศหญิง เพศชาย และด้านช้ันเรียน ซ่ึงจ าแนกเป็นชั้นเรียนปีท่ี 3 
ชั้นเรียนปีท่ี 4 ไดท้  าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรตามจ าแนกตามตวัแปรอิสระ
ดงักล่าว  ดว้ย  t-test 
 
 3.4.4 การเปรียบเทียบตัวแปรตาม ได้แก่ เป้าหมายในการประกอบอาชีพ  วิธีการบรรลุ
เป้าหมายในการเรียน และความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน เมื่อจ าแนกตาม
ตัวแปรอิสระ ด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดท้  าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม จ าแนกตามกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ถา้พบว่ามีความแตกต่างเป็นรายกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของรายกลุ่มในองคป์ระกอบของตวัแปรตามนั้น
เป็นรายคู่อีกคร้ังหน่ึง โดยใชว้ธีิ Scheffe Analysis46 
 
 3.4.5 การค านวณข้อมูลด้านความคิดเห็น  เก่ียวกับอาชีพอ่ืนท่ีเป็นเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพ เก่ียวกบัส านกังานกฎหมายท่ีตอ้งการไปศึกษาดูงาน เก่ียวกบัส านกังานกฎหมายท่ี
ตอ้งการไปฝึกงาน เก่ียวกบัความตอ้งการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เก่ียวกบัความตอ้งการไป
ศึกษาดูงานท่ีศาลยติุธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงค าถามดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ไดใ้ช้
วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Contents Analysis) เป็นค่าความถ่ี (Frequency) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย 

 
 

                                                        
46  ธานินทร์  ศิลป์จารุ, รศ., การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์คร้ังท่ี 9; 

(กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอส. อาร์. พร้ินติ้ง แมสโปรดกัส์ จ ากดั, 2551), หนา้ 361-374. 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวเิคราะห์และการน าเสนอผลการวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการของนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์
ปรีดี  พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน” น้ี น าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 8 ขอ้ ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ 
ดา้นชั้นเรียน และดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยัขอ้ท่ี 1.2.1 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัขอ้ 1.2.2 
 4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ 1.2.3 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ ดา้นชั้นเรียน และดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัขอ้ 1.2.4 
 4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ ดา้นชั้นเรียน และดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัขอ้ 1.2.4 
 4.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ ดา้นชั้นเรียน และดา้นคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ 1.2.4 
 4.8 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอผลของการวจิยั โดยเรียงล าดบัการน าเสนอทั้ง 8 ขอ้ ดงัน้ี 
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4.1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านเพศ ด้านช้ันเรียน และด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ  านวน 2 ขอ้ คือ เพศ และชั้นเรียน ส่วน
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษา เป็นค าถามปลายเปิดท่ีให้นกัศึกษากรอกคะแนนเฉล่ียท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
ซ่ึงคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาไดน้ ามาจดัเป็นกลุ่มโดยใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์และแปลผล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 0.50 – 1.99 หมายถึง ค่อนขา้งอ่อน 
 คะแนนเฉล่ีย 2.00 – 2.49 หมายถึง พอใช ้
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 2.99 หมายถึง ค่อนขา้งดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00 – 3.49 หมายถึง ดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 3.99 หมายถึง ดีมาก 
 
 4.1.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นเพศ 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 111 55.8 
หญิง 88 44.2 

รวม 199 100.0 
 
  จากตารางท่ี 1  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 55.8  
ท่ีเหลือเป็นหญิง ร้อยละ 44.2 
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 4.1.2 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านช้ันเรียน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
ดา้นชั้นเรียน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านช้ันเรียน 
 

ช้ันเรียน จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 3 108 54.3 
ชั้นปีท่ี 4 91 45.7 

รวม 199 100.0 
 
  จากตารางท่ี 2  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 54.3 และท่ี
เหลือเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 45.7 
 
 4.1.3 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
ในดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านคะแนน

เฉลีย่ทางการศึกษา  
 

คะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ค่อนขา้งอ่อน          (คะแนนเฉล่ีย 0.50-1.99) 30 15.1 
พอใช ้                               (คะแนนเฉล่ีย 2.00-2.49) 50 25.1 
ค่อนขา้งดี                          (คะแนนเฉล่ีย 2.50-2.99) 50 25.1 
ดี                                       (คะแนนเฉล่ีย 3.00-3.49) 49 24.6 
ดีมาก                                (คะแนนเฉล่ีย 3.50-3.99) 20 10.1 

รวม 199 100.0 
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 จากตารางท่ี 3  กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนข้างอ่อน  
คิดเป็นร้อยละ 15.1 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาพอใช้ และค่อนขา้งดี  
มีผูต้อบแบบสอบถามเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของแต่ละกลุ่ม กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาระดบัดี  และดีมาก คิดเป็นร้อยละ  24.6  และ 10.1  ตามล าดบั 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั
ขอ้ท่ี 1.2.1  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไดท้  าการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉล่ียของแต่ละอาชีพ 
และไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความตอ้งการประกอบอาชีพนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความตอ้งการประกอบอาชีพนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความตอ้งการประกอบอาชีพปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความตอ้งการประกอบอาชีพมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความตอ้งการประกอบอาชีพมากท่ีสุด 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
 

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ X  .D.S  จ านวน 

ผูพ้ิพากษา 3.72 1.06 197 
อยัการ 4.07 1.03 197 
ทนายความ 3.10 1.07 197 
นิติกร 3.18 0.99 196 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 3.40 1.04 197 
อาจารยส์อนกฎหมาย 2.79 1.06 195 
พนกังานคุมประพฤติ 2.75 1.18 196 
พนกังานบงัคบัคดี 2.96 1.20 196 
พนกังานสอบสวน 3.35 1.25 196 
พนกังานศาลยติุธรรม 3.23 1.13 196 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ท่ีนักศึกษาต้องการ
ประกอบอาชีพอยูใ่นเกณฑ์มากคือ อยัการและผูพ้ิพากษา ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ 3.72 
ตามล าดบั ส่วนเป้าหมายในการประกอบอาชีพอ่ืนนั้น อยูใ่นระดบัเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย  
อยู่ระหว่าง 2.75-3.40 ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพจาก
มากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 อยัการ  ( X =  4.07) 
 ล าดบัท่ี 2 ผูพ้ิพากษา  ( X = 3.72) 
 ล าดบัท่ี 3 ท่ีปรึกษากฎหมาย  ( X = 3.40) 
 ล าดบัท่ี 4 พนกังานสอบสวน  ( X = 3.35) 
 ล าดบัท่ี 5 พนกังานศาลยติุธรรม  ( X = 3.23) 
 ล าดบัท่ี 6 นิติกร  ( X = 3.18) 
 ล าดบัท่ี 7 ทนายความ  ( X = 3.10) 
 ล าดบัท่ี 8 พนกังานบงัคบัคดี  ( X = 2.96) 
 ล าดบัท่ี 9 อาจารยส์อนกฎหมาย  ( X = 2.79) 
 ล าดบัท่ี 10 พนกังานคุมประพฤติ  ( X = 2.75) 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัขอ้ท่ี 1.2.2 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ลกัษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไดค้  านวณหาค่าเฉล่ียของแต่ละองคป์ระกอบของ 
วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียนท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติั และไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นกัศึกษาปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นกัศึกษาปฏิบติันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง นกัศึกษาปฏิบติัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นกัศึกษาปฏิบติัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง นกัศึกษาปฏิบติัมากท่ีสุด 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่ 5 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน  
 

วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน X  .D.S  จ านวน 

ความขยนัหมั่นเพยีร    
ขา้พเจา้เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง 3.82 .86 199 
ขา้พเจา้ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง 3.88 .78 199 
ขา้พเจา้ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง 3.18 .92 199 
ขา้พเจา้ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 3.75 .76 199 

การรักษาส่ิงทีเ่รียนรู้มาได้    
ขา้พเจา้ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 3.19 .78 199 
ขา้พเจา้คน้ควา้เพิ่มเติมหัวขอ้ท่ีเรียนมาแล้วในห้องสมุดและท่ี
อ่ืนๆ 

3.39 .86 199 

ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกา เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ 3.13 .94 198 
ขา้พเจา้ท่องหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 3.69 .84 199 

การมีเพือ่นทีด่ี    
ขา้พเจา้คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจ
ใส่ในการเรียน 

4.13 .87 199 

ขา้พเจา้และเพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใช้เวลาทบทวนบทเรียน
ร่วมกนั 

3.55 .96 199 

การด ารงชีวติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย    
ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑส์ าคญัอยูเ่สมอ 3.48 .79 199 
ขา้พเจา้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 3.76 .74 199 
ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 3.03 .85 199 
ขา้พเจา้คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 3.53 .73 198 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนมีองคป์ระกอบท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติั
อยูใ่นเกณฑ์ปฏิบติัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.53 – 4.13 มีอยู่ 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การคบหา
สมาคมกับนักศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน ตั้ งใจฟังค าบรรยายและจด
สาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
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สม ่าเสมอ ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง  ท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ เพื่อนท่ี
คบหาสมาคมกันใช้เวลาทบทวนบทเรียนร่วมกัน ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอย่าง
สม ่าเสมอ ส่วนองคป์ระกอบท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติัอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.03-
3.48 มีอยู ่6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัอยูเ่สมอ คน้ควา้เพิ่มเติม
หัวขอ้ท่ีเรียนมาแล้วในห้องสมุดและท่ีอ่ืนๆ  ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลังจากเลิกเรียนแล้ว  
ถามอาจารย์ผูบ้รรยายเม่ือไม่เข้าใจทุกคร้ัง อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกับหัวข้อท่ีเรียนมาแล้ว  
และอ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 

องคป์ระกอบของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนน้ี สามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 ขา้พเจา้คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน 
(X  = 4.13) 

ล าดบัท่ี 2 ขา้พเจา้ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง (X  = 3.88) 
ล าดบัท่ี 3 ขา้พเจา้เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง (X  = 3.82) 
ล าดบัท่ี 4 ขา้พเจา้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ (X  = 3.76) 
ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง (X  = 3.75) 
ล าดบัท่ี 6 ขา้พเจา้ท่องหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ (X  = 3.69) 
ล าดบัท่ี 7 ขา้พเจา้และเพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใชเ้วลาทบทวนบทเรียนร่วมกนั  

(X  = 3.55) 
ล าดบัท่ี 8 ขา้พเจา้คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ (X  = 3.53) 
ล าดบัท่ี 9 ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑส์ าคญัอยูเ่สมอ (X  = 3.48) 
ล าดบัท่ี 10 ขา้พเจา้คน้ควา้เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ในห้องสมุดและท่ีอ่ืนๆ (X  = 3.39) 
ล าดบัท่ี 11 ขา้พเจา้ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ ( X  = 3.19) 
ล าดบัท่ี 12 ขา้พเจา้ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง ( X  = 3.18) 
ล าดบัท่ี 13 ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ (X  = 3.13) 
ล าดบัท่ี 14 ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ (X  = 3.03) 
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4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 1.2.3 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ท าการวิเคราะห์โดย 
การหาค่าเฉล่ียของแต่ละหน่วยงานท่ีนกัศึกษา ตอ้งการไปศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
และไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความตอ้งการไปศึกษานอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความตอ้งการไปศึกษานอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความตอ้งการไปศึกษาปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความตอ้งการไปศึกษามาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความตอ้งการไปศึกษามากท่ีสุด 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติม

นอกห้องเรียน 
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน X  .D.S  จ านวน 

การจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์ 3.46 .99 198 
การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน 3.71 .98 198 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 3.62 1.04 198 
รัฐสภา 3.89 1.00 197 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 4.04 1.00 198 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.36 .82 198 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3.99 .84 197 
ส านกังานนิติวทิยาศาสตร์ 4.01 .99 197 
ส านกังานศาลยติุธรรม 4.11 .85 197 
ส านกังานอยัการสูงสุด 4.29 .77 197 
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ตารางที ่6 (ต่อ) 
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน X  .D.S  จ านวน 

สภาทนายความ 3.93 .91 197 
กรมคุมประพฤติ 3.69 1.03 197 
กรมราชทณัฑ์ 3.63 1.09 196 
กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 3.61 1.07 197 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.70 .96 197 
ศาลรัฐธรรมนูญ 3.81 .99 197 
ศาลปกครอง 3.90 .94 197 
ศาลทหาร 3.83 1.07 196 
ศาลอาญา 4.32 .79 196 
ศาลแพง่ 4.09 .89 197 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4.08 .88 199 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 4.03 .90 199 
เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 3.67 .91 199 
ออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน 3.81 .91 199 
เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 3.81 .87 199 
เขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ 3.92 .86 199 
ศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี 3.11 1.10 198 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ หน่วยงานต่างๆ ท่ีนกัศึกษาตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนท่ีจดัอยู่ในเกณฑ์ตอ้งการมาก มี 25 หน่วยงาน ซ่ึง มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.61-4.36 ไดแ้ก่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ศาลอาญา  ส านักงานอยัการสูงสุด  ส านักงานศาลยุติธรรม  ศาลแพ่ง  
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ส านกังานป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด  ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์  ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
สภาทนายความ  เขา้ร่วมให้ค  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ ศาลปกครอง  
รัฐสภา  ศาลทหาร  เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้  ออกค่ายกฎหมาย
เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน  ศาลรัฐธรรมนูญ  การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน   ส านกังาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกา  กรมคุมประพฤติ  เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน  กรม
ราชทณัฑ ์  ตลาดหลกัทรัพย ์ และกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก  ส าหรับหน่วยงานท่ีนกัศึกษาตอ้งการ
ไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง มีเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้น คือ 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย์ และศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่ง
สหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และ 3.11 ตามล าดบั 
 ความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน สามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ไดด้งัต่อไปน้ี 

ล าดบัท่ี 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( X  = 4.36) 
ล าดบัท่ี 2 ศาลอาญา ( X  = 4.32) 
ล าดบัท่ี 3 ส านกังานอยัการสูงสุด ( X  = 4.29) 
ล าดบัท่ี 4 ส านกังานศาลยติุธรรม ( X  = 4.11) 
ล าดบัท่ี 5 ศาลแพง่ (X  = 4.09) 
ล าดบัท่ี 6 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( X  = 4.08) 
ล าดบัท่ี 7 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ( X  = 4.07) 
ล าดบัท่ี 8 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ( X  = 4.03) 
ล าดบัท่ี 9 ส านกังานนิติวทิยาศาสตร์ ( X  = 4.01) 
ล าดบัท่ี 10 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ( X  = 3.99) 
ล าดบัท่ี 11   สภาทนายความ (X  = 3.93) 
ล าดบัท่ี 12  เขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ ( X  = 3.92) 
ล าดบัท่ี 13  ศาลปกครอง ( X  = 3.90) 
ล าดบัท่ี 14 รัฐสภา ( X  = 3.89) 
ล าดบัท่ี 15 ศาลทหาร ( X  = 3.83) 
ล าดบัท่ี 16 เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ (X  = 3.81) 
ล าดบัท่ี 17 ออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน ( X  = 3.81) 
ล าดบัท่ี 18 ศาลรัฐธรรมนูญ ( X  = 3.81) 
ล าดบัท่ี 19 การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน ( X  = 3.71) 
ล าดบัท่ี 20 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( X  = 3.70) 
ล าดบัท่ี 21 กรมคุมประพฤติ ( X  = 3.69) 
ล าดบัท่ี 22 เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน ( X  = 3.67) 
ล าดบัท่ี 23 กรมราชทณัฑ ์( X  = 3.63) 
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ล าดบัท่ี 24 ตลาดหลกัทรัพย ์( X  = 3.62) 
ล าดบัท่ี 25 กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก ( X  = 3.61) 
ล าดบัท่ี 26 การจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์( X  = 3.46) 
ล าดบัท่ี 27 กฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี ( X  = 3.11) 

 ล าดับท่ี 16, 17, 18 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 3.81 เท่ากนัหมด จึงได้พิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ได้พบว่า ล าดบัท่ี 16, 17, 18 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .87, .91, .99 
ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อย แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือในความตอ้งการ
ศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนมากกวา่  กลุ่มท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ ดงันั้น
จึงไดจ้ดัล าดบัเป็น 16, 17, 18 ตามค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน
และค่าเฉล่ียของความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนน้ี ได้น ามาทดสอบว่า
ค่าเฉล่ียของแต่ละตวัแปรย่อย ของสามตวัแปรดงักล่าว จะมีความแตกต่างกนัหรือไม่ เม่ือจ าแนก
ค่าเฉล่ียของตวัแปรดงักล่าว ออกเป็น (1) เพศหญิง เพศชาย (2) ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4  (3) ระดบัคะแนน
เฉ ล่ียทางการศึกษา  ซ่ึ งจ าแนกเป็นก ลุ่ม ค่อนข้าง อ่อน พอใช้  ค่อนข้างดี  ดี  และดีมาก  
ผลการทดสอบ มีดงัต่อไปน้ี 

 

4.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ด้านช้ันเรียน และด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 1.2.4  
4.5.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 

จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ 

 

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
ชาย หญงิ t 

Value 
P 

Value X  .D.S  X  .D.S  

ผูพ้ิพากษา 3.78 1.05 3.65 1.08 .87 .39 
อยัการ 4.11 1.07 4.02 .98 .59 .55 
ทนายความ 3.21 1.10 2.97 1.02 1.61 .11 
นิติกร 3.18 1.06 3.19 .91 -.12 .90 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 3.56 1.06 3.20 .98 2.42 .02* 
อาจารยส์อนกฎหมาย 2.79 1.10 2.78 1.01 .07 .95 
พนกังานคุมประพฤติ 2.62 1.24 2.91 1.10 -1.73 .09 
พนกังานบงัคบัคดี 2.79 1.26 3.18 1.10 -2.31 .02* 
พนกังานสอบสวน 3.22 1.31 3.51 1.17 -1.61 .11 
พนกังานศาลยติุธรรม 3.02 1.16 3.49 1.03 -2.97 .00* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
เป้าหมายในการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู่ 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายในการประกอบอาชีพท่ีปรึกษา
กฎหมาย โดยเพศชายมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ เป็นท่ีปรึกษากฎหมายมากกว่าเพศหญิง 
ส าหรับเป้าหมายในการประกอบอาชีพ พนกังานบงัคบัคดี และพนกังานศาลยุติธรรม พบว่า เพศหญิง 
มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานบงัคบัคดี และพนกังานศาลยติุธรรม มากกวา่ เพศชาย 
 ส่วนความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ผูพ้ิพากษา 
อยัการ ทนายความ นิติกร อาจารยส์อนกฎหมาย พนกังานคุมประพฤติ และพนกังานสอบสวน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศแลว้ พบวา่ เพศชาย และเพศหญิงมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
ดงักล่าว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 7 
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4.5.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน  
 

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 t 

Value 
p 

Value X  .D.S  X  .D.S  

ผูพ้ิพากษา 3.66 .99 3.79 1.15 -.82 .41 
อยัการ 3.93 .95 4.23 1.09 -2.05 .04* 
ทนายความ 2.88 1.03 3.37 1.05 -3.27 .00* 
นิติกร 3.05 1.01 3.35 .94 -2.14 .03* 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 3.44 1.01 3.36 1.08 .51 .61 
อาจารยส์อนกฎหมาย 2.85 1.04 2.72 1.07 .89 .38 
พนกังานคุมประพฤติ 2.74 1.18 2.76 1.19 -.15 .88 
พนกังานบงัคบัคดี 2.93 1.26 3.00 1.14 -.38 .71 
พนกังานสอบสวน 3.21 1.32 3.52 1.16 -1.69 .09 
พนกังานศาลยติุธรรม 3.14 1.13 3.34 1.12 -1.22 .22 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
เป้าหมายในการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสถานภาพดา้นชั้นเรียน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู่ 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายในการประกอบอาชีพอัยการ 
ทนายความ และนิติกร โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพอยัการ ทนายความ 
และนิติกร มากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 ส่วนความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ผูพ้ิพากษา  
ท่ีปรึกษากฎหมาย อาจารย์สอนกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ พนักงานบังคับคดี พนักงาน
สอบสวน พนกังานศาลยุติธรรม เม่ือจ าแนกตามสถานภาพดา้นชั้นเรียนแลว้ พบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
3 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัตารางท่ี 8 
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 4.5.3 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 9  
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ  
จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มต่าง ๆ ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดว้ย
วธีิ Scheffe Analysis ผลการวเิคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 9   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบ

อาชีพ จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา  
 

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ F-Value P-Value 

ผูพ้ิพากษา 
อยัการ 

1.62 
.36 

.17 

.84 
ทนายความ .72 .58 
นิติกร .79 .53 
ท่ีปรึกษากฎหมาย .88 .48 
อาจารยส์อนกฎหมาย 2.46 .05 
พนกังานคุมประพฤติ 5.75 .00* 
พนกังานบงัคบัคดี 5.62 .00* 
พนกังานสอบสวน 4.23 .00* 
พนกังานศาลยติุธรรม 3.22 .01* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพ จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มต่างๆ ของ
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษามีเป้าหมายในการประกอบอาชีพต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 มีอยู่ 4 อาชีพ ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติ พนักงานบังคับคดี พนักงานสอบสวน 
พนกังานศาลยติุธรรม จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ใน
แต่ละอาชีพดงักล่าวดว้ยวธีิ Scheffe Analysis ปรากฏผลดงัตารางท่ี 10, 11, 12 และ 13 ตามล าดบั 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพ ผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ นิติกร ท่ีปรึกษากฎหมาย จ าแนกตามสถานภาพดา้น
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คะแนนเฉล่ียทางการศึกษา จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มต่างๆ ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา  
มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพดังกล่าว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
จึงไม่ได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาตามเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพดงักล่าว  
 ส าหรับอาชีพอาจารย์สอนกฎหมาย ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพอาจารยส์อนกฎหมาย กบักลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 แต่เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาแลว้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่10   ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของเป้าหมายในการประกอบ

อาชีพพนักงานคุมประพฤติ  จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา
เป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก  

X  3.37 2.77 2.96 2.45 2.00 
ค่อนขา้งอ่อน 3.37 -     
พอใช ้   2.77 .60 -    
ค่อนขา้งดี 2.96 .41 .19 -   
ดี  2.45 .92* .32 .51 -  
ดีมาก  2.00 1.37* .77 .96* .45 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 10 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
พนกังานคุมประพฤติ จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนักงานคุมประพฤติ  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ พนกังานคุมประพฤติมากกวา่กลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี และดีมาก และกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดีมีเป้าหมาย 
ในการประกอบอาชีพพนกังานคุมประพฤติมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก 
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ตารางที ่11   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพพนักงานบังคับคดี จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้  ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

X  3.53 3.00 3.14 2.78 2.05 
ค่อนขา้งอ่อน 3.53 -     
พอใช ้   3.00 .53 -    
ค่อนขา้งดี 3.14 .39 .14 -   
ดี  2.78 .75 .22 .36 -  
ดีมาก  2.05 1.48* .95 1.09* .73 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 11 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
พนักงานบงัคบัคดี จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานบงัคบัคดี มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษาค่อนขา้งอ่อน  และกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดี มีเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพพนกังานบงัคบัคดี มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก 

 
ตารางที ่12   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบ

อาชีพพนักงานสอบสวน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาเป็นรายคู่  
 

คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

X  3.83 3.53 3.46 3.10 2.55 
ค่อนขา้งอ่อน 3.83 -     
พอใช ้ 3.53 .30 -    
ค่อนขา้งดี    3.46 .37 .07 -   
ดี   3.10 .73 .43 .36 -  
ดีมาก   2.55 1.28* .98 .91 .55 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 12  เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
พนักงานสอบสวน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานสอบสวน มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษาค่อนขา้งอ่อน มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานสอบสวนมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีมาก 
 
ตารางที ่13   ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของเป้าหมายในการประกอบ

อาชีพพนักงานศาลยุติธรรม จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา
เป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

X  3.53 3.23 3.42 3.14 2.50 
ค่อนขา้งอ่อน 3.53 -     
พอใช ้ 3.23 .30 -    
ค่อนขา้งดี    3.42 .11 .19 -   
ดี   3.14 .39 .09 .28 -  
ดีมาก   2.50 1.03* .73 .92* .64 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 13 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
พนกังานศาลยุติธรรม จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานศาลยุติธรรม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน  และกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดี มีเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพพนกังานศาลยติุธรรมมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก 
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4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ด้านช้ันเรียน และด้านคะแนนเฉลี่ยทางการ
ศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 1.2.4 

 4.6.1 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางที ่14 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ของวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ 
 

วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
ชาย หญงิ t 

Value 
P 

Value X  .D.S  X  .D.S  

ความขยนัหมั่นเพยีร       
เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง 3.75 .90 3.92 .79 -1.42 .16 
ตั้งใจฟังค าบรรยาย และจดสาระส าคญัทุกคร้ัง 3.76 .74 4.03 .81 -2.52 .01* 
ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง 3.17 .97 3.19 .86 -.17 .87 
ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 3.68 .75 3.83 .78 -1.33 .18 

การรักษาส่ิงทีเ่รียนรู้มาได้       
ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 3.24 .79 3.12 .77 1.06 .29 
ค้นคว้าเพิ่มเติมหัวข้อท่ีเรียนมาแล้วใน
หอ้งสมุดและท่ีอ่ืน ๆ 

3.44 .93 3.33 .77 .93 .35 

อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหัวข้อท่ีเรียน
มาแลว้ 

3.13 .99 3.13 .87 .00 .99 

ท่องหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 3.63 .84 3.76 .83 -1.10 .28 
การมีเพือ่นทีด่ี       

คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการ
เรียนและเอาใจใส่ในการเรียน 

4.00 .95 4.28 .73 -2.31 .02* 

เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใชเ้วลาทบทวน
บทเรียนร่วมกนั 

3.46 .96 3.67 .96 -1.54 .13 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 
 

วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
ชาย หญงิ t 

Value 
P 

Value X  .D.S  X  .D.S  

การด ารงชีวติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย       
ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์
ส าคญัอยูเ่สมอ 

3.45 .81 3.51 .77 -.54 .59 

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 3.62 .69 3.94 .76 -3.12 .00* 
อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 2.99 .86 3.08 .83 -.73 .46 
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมาย
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.54 .74 3.51 .73 .24 .81 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการ
บรรลุเป้าหมายในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู ่3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง คบหา
สมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
สม ่าเสมอ โดยทั้ง 3 องคป์ระกอบดงักล่าว เพศหญิงไดป้ฏิบติัมากกวา่เพศชาย 
 ส่วนความแตกต่างของค่าเฉล่ียขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน 
การเรียน ไดแ้ก่ เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง 
ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ คน้ควา้
เพิ่มเติมหัวขอ้ท่ีเรียนมาแล้วในห้องสมุดและท่ีอ่ืน ๆ  อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเรียน
มาแลว้ ท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีได้เรียนมาแลว้ เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใช้เวลาทบทวนบทเรียน
ร่วมกนั ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑส์ าคญัอยูเ่สมอ อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอ คน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือจ าแนกองคป์ระกอบดงักล่าวตามสถานภาพดา้นเพศ
แล้ว พบว่า เพศหญิง เพศชาย ไดป้ฏิบติัตามองค์ประกอบของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน
ดงักล่าว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 14 
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 4.6.2 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางที ่15 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน 

 

วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 t 

Value 
p 

Value X  .D.S  X  .D.S  

ความขยนัหมั่นเพยีร       
เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง 3.84 .81 3.80 .91 .33 .74 
ตั้งใจฟังค าบรรยาย และจดสาระส าคญัทุกคร้ัง 3.86 .74 3.90 .83 -.36 .72 
ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง 3.18 .93 3.19 .92 -.08 .93 
ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 3.70 .76 3.80 .76 -.91 .37 

การรักษาส่ิงทีเ่รียนรู้มาได้       
ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 3.24 .72 3.13 .85 .98 .33 
คน้ควา้เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ในหอ้งสมุด
และท่ีอ่ืน ๆ  

3.28 .84 3.53 .87 -2.05 .04* 

อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ 3.00 .89 3.27 .98 -2.07 .04* 
ท่องหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 3.65 .85 3.74 .83 -.74 .46 

การมีเพือ่นทีด่ี       
คบหาสมาคมกับนักศึกษาท่ีสนใจในการ
เรียนและเอาใจใส่ในการเรียน 

4.13 .79 4.12 .96 .07 .94 

เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกันใช้เวลาทบทวน
บทเรียนร่วมกนั 

3.62 .85 3.47 1.08 1.06 .29 

การด ารงชีวติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย       
ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญั
อยูเ่สมอ 

3.55 .78 3.40 .80 1.34 .18 

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 3.77 .73 3.76 .75 1.00 .92 
อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 2.93 .78 3.15 .91 -1.91 .06 
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอย่าง
สม ่าเสมอ 

3.44 .69 3.62 .77 -1.71 .09 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการ
บรรลุเป้าหมายในการเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านชั้นเรียน พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ คน้ควา้เพิ่มเติมหัวขอ้ท่ีเรียนมาแล้วใน
ห้องสมุดและท่ีอ่ืนๆ  อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ โดยทั้ง 2 องค์ประกอบน้ี 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ไดป้ฏิบติัมากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 ส่วนความแตกต่างของค่าเฉล่ียขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียน ไดแ้ก่ เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง 
ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง ท าแบบฝึกหัดตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง ทบทวนการ
เรียนแต่ละคร้ังหลังจากเลิกเรียนแล้ว ท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีได้เรียนมาแล้ว คบหาสมาคมกับ
นกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใช้เวลาทบทวน
บทเรียนร่วมกนั ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัอยูเ่สมอ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
สม ่าเสมอ อ่านค าพิพากษาฎีกาอยู่เสมอ  คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือ
จ าแนกองค์ประกอบดังกล่าวตามสถานภาพด้านชั้นเรียนแล้ว พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนดงักล่าว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 15  
 
 4.6.3 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา  
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มต่างๆ ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดว้ย
วธีิ Scheffe Analysis ผลการวเิคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่16 ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา  

 
วธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน F-Value P-Value 

ความขยนัหมั่นเพยีร   
เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง 8.77 .00* 
ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง 7.16 .00* 
ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง 2.01 .09 
ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง 4.35 .00* 

การรักษาส่ิงทีเ่รียนรู้มาได้   
ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 2.89 .02* 
คน้ควา้เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ในหอ้งสมุดและท่ีอ่ืน ๆ 1.13 .34 
อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ 1.10 .36 
ทอ่งหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 1.43 .23 

การมีเพือ่นทีด่ี   
คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน 4.69 .00* 
เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใชเ้วลาทบทวนบทเรียนร่วมกนั 4.91 .00* 

การด ารงชีวติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย   
ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑส์ าคญัอยูเ่สมอ 2.26 .06 
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 2.50 .04* 
อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 1.59 .18 
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ .89 .47 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา จากตารางท่ี 16 พบว่า กลุ่มต่างๆ 
ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา มีวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 มีอยู ่5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง ตั้งใจฟังค า
บรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง ท าแบบฝึกหัดตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง คบหาสมาคมกับ
นกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใช้เวลาทบทวน
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บทเรียนร่วมกนั จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ในแต่ละ
องคป์ระกอบของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนดงักล่าว ดว้ยวิธี Scheffe Analysis ปรากฏผล 
ดงัตารางท่ี 17, 18, 19, 20 และ 21 ตามล าดบั 
 ส าหรับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขององคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน ได้แก่ ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง คน้ควา้
เพิ่มเติมหัวข้อท่ีเรียนมาแล้วในห้องสมุดและท่ีอ่ืน ๆ อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหัวข้อท่ีเรียน
มาแลว้ ท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัอยูเ่สมอ 
อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา จากตารางท่ี 16 พบวา่ กลุ่มต่างๆ ของคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษามีวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จึงไม่ไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาตามองคป์ระกอบ
ดงักล่าว 
 ส าหรับวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนอีก 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การทบทวนการเรียน
แต่ละคร้ังหลงัจากเลิกเรียนแลว้ และท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ ถึงแมจ้ะมีค่า P นอ้ย
กวา่ .05 แต่เม่ือทดสอบความแตกต่างของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่แลว้ พบวา่ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่17   ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน

การเรียนโดยการเข้าเรียนตรงเวลาและเลกิตรงเวลา จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนน
เฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้  ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

X  3.23 3.58 3.96 4.14 4.20 

ค่อนขา้งอ่อน 3.23 - .35 .73* .91* .97* 
พอใช ้ 3.58  - .38 .56* .62 
ค่อนขา้งดี    3.96   - .18 .24 
ดี   4.14    - .06 
ดีมาก   4.20     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 17 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนโดยการเขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลา จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียน โดยการเขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก ดี และค่อนขา้งดี เขา้เรียนตรงเวลา
และเลิกตรงเวลามากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดี เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลามากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาพอใช ้
 
ตารางที ่18  ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน

การเรียนโดยการตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคัญทุกคร้ัง จ าแนกตามสถานภาพ
ด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 
X  2.70 3.00 3.08 3.53 3.75 

ค่อนขา้งอ่อน 2.70 - .30 .38 .83* 1.05* 
พอใช ้ 3.00  - .08 .53 .75* 
ค่อนขา้งดี    3.08   - .45 .67 
ดี   3.53    - .22 
ดีมาก   3.75     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 18 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนโดยการตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีวิธีการบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียน โดยการตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก ได้
ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง มากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาพอใช ้
และค่อนขา้งอ่อน กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี ไดต้ั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุก
คร้ัง มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
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ตารางที ่19   ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนโดยการท าแบบฝึกหัดตามที่อาจารย์ให้ท าทุกคร้ัง จ าแนกตามสถานภาพด้าน
คะแนนเฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 

คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 
X  3.33 3.68 3.78 3.88 4.15 

ค่อนขา้งอ่อน 3.33 - .35 .45 .55* .82* 
พอใช ้ 3.68  - .10 .20 .47 
ค่อนขา้งดี    3.78   - .10 .37 
ดี   3.88    - .27 
ดีมาก   4.15     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 19 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนโดยการท าแบบฝึกหัดตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีวิธีการบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก และดี ได้ท า
แบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ังมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
 

ตารางที ่20   ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนโดยการคบหาสมาคมกับนักศึกษาที่สนใจในการเรียน และเอาใจใส่ใน  
การเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 

คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 
X  3.57 4.08 4.20 4.37 4.30 

ค่อนขา้งอ่อน 3.57 - .51 .63* .80* .73 
พอใช ้ 4.08  - .12 .29 .22 
ค่อนขา้งดี    4.20   - .17 .10 
ดี   4.37    - .07 
ดีมาก   4.30     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 20 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนโดยการคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพด้านคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนโดยการคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียน
และเอาใจใส่ในการเรียน  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี และค่อนขา้งดี มีการคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจ
ในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
 
ตารางที ่21   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน

การเรียนโดยการคบหาสมาคมกับเพื่อนและใช้เวลาทบทวนบทเรียนร่วมกัน จ าแนกตาม
สถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาเป็นรายคู่  

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา 

 ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

X  2.93 3.54 3.60 3.88 3.60 

ค่อนขา้งอ่อน 2.93 - .61 .67* .95* .67 
พอใช ้ 3.54  - .06 .34 .06 
ค่อนขา้งดี    3.60   - .28 .00 
ดี   3.88    - .28 
ดีมาก   3.60     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 21 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวิธีการบรรลุเป้าหมายใน 
การเรียนโดยการคบหาสมาคมกบัเพื่อนและใชเ้วลาทบทวนบทเรียนร่วมกนั จ าแนกตามสถานภาพ
ด้านคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมี
วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนโดยการคบหาสมาคมกับเพื่อนและใช้เวลาทบทวนบทเรียน
ร่วมกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี และค่อนขา้งดี มีการการคบหาสมาคมกบัเพื่อนและใช้เวลาทบทวน
บทเรียนร่วมกนั มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
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4.7 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ด้านช้ันเรียน และคะแนน
เฉลีย่ทางการศึกษา  ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้ 1.2.4   
4.7.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย

เพิม่เติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 22 
 

ตารางที ่22 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ าแนกตาม
สถานภาพด้านเพศ 

 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมาย 
เพิม่เติมนอกห้องเรียน 

ชาย หญงิ t 
Value 

p 
Value X  .D.S  X  .D.S  

การจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ี
กระทรวงพาณิชย ์

3.43 1.03 3.51 .95 .59 .55 

การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน 3.66 .97 3.77 .99 .78 .44 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 3.63 1.04 3.61 1.06 .09 .93 
รัฐสภา 3.90 .99 3.87 1.03 .18 .86 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 3.86 1.06 4.25 .89 -2.79 .01* 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.21 .90 4.56 .68 -3.11 .00* 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3.91 .87 4.09 .79 -1.52 .13 
ส านกังานนิติวทิยาศาสตร์ 3.84 1.06 4.22 .86 -2.80 .01* 
ส านกังานศาลยติุธรรม 3.98 .90 4.28 .76 -2.44 .02* 
ส านกังานอยัการสูงสุด 4.20 .83 4.41 .67 -1.94 .05* 
สภาทนายความ 3.95 .91 3.91 .92 .29 .78 
กรมคุมประพฤติ 3.55 1.10 3.86 .92 -2.21 .03* 
กรมราชทณัฑ์ 3.56 1.15 3.72 .99 -1.01 .32 
กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 3.48 1.12 3.77 .99 -1.89 .06 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.69 1.05 3.71 .85 -.16 .87 
ศาลรัฐธรรมนูญ 3.80 1.07 3.83 .88 -.20 .84 
ศาลปกครอง 3.88 .97 3.93 .89 -.37 .72 
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ตารางที ่22 (ต่อ) 
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมาย 
เพิม่เติมนอกห้องเรียน 

ชาย หญงิ t 
Value 

p 
Value X  .D.S  X  .D.S  

ศาลทหาร 3.78 1.13 3.90 .99 -.74 .46 
ศาลอาญา 4.25 .84 4.41 .71 -1.50 .14 
ศาลแพง่ 4.09 .95 4.09 .80 -.01 .99 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

3.97 .94 4.20 .78 -1.86 .06 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 3.95 .98 4.12 .80 -1.32 .19 
เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 3.64 .99 3.70 .79 -.52 .61 
ออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน 3.73 .89 3.91 .92 -1.39 .17 
เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู้ 

3.76 .88 3.88 .87 -.95 .34 

เขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
และนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ 

3.87 .85 3.99 .86 -.94 .35 

ศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพ
ยโุรปท่ีโรงงานซีพี 

3.06 1.22 3.17 .94 -.70 .49 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ 
ความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่ามี 
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อยัการสูงสุด กรมคุมประพฤติ ทั้ ง 6 หน่วยงานดังกล่าว เพศหญิงมีความต้องการไปศึกษาวิชา
กฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนมากกวา่ เพศชาย 

ส าหรับหน่วยงานอ่ืน ๆ ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการไปศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพด้านเพศแล้ว พบว่า เพศชาย และเพศหญิง  
มีความตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 22 
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4.7.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิม่เติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 23 

 
ตารางที ่23 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ าแนกตาม
สถานภาพด้านช้ันเรียน 

 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมาย 
เพิม่เติมนอกห้องเรียน 

ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 t 
Value 

p 
Value X  .D.S  X  .D.S  

การจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ี
กระทรวงพาณิชย ์

3.33 .96 3.62 1.01 -2.06 .04* 

การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน 3.55 .93 3.91 1.00 -2.65 .01* 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 3.45 .95 3.82 1.12 -2.51 .01* 
รัฐสภา 3.79 .98 4.01 1.02 -1.58 .12 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 3.94 1.01 4.16 .99 -1.54 .13 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.29 .87 4.46 .77 -1.44 .15 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3.89 .84 4.11 .83 -1.87 .06 
ส านกังานนิติวทิยาศาสตร์ 4.05 .94 3.96 1.06 .64 .52 
ส านกังานศาลยติุธรรม 4.12 .84 4.10 .86 .18 .86 
ส านกังานอยัการสูงสุด 4.28 .70 4.31 .86 -.27 .79 
สภาทนายความ 3.82 .88 4.06 .94 -1.80 .07 
กรมคุมประพฤติ 3.66 1.00 3.71 1.07 -.32 .75 
กรมราชทณัฑ์ 3.59 .98 3.68 1.20 -.53 .60 
กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 3.52 1.03 3.71 1.11 -1.23 .22 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.65 .94 3.76 .99 -.74 .46 
ศาลรัฐธรรมนูญ 3.77 .96 3.87 1.02 -.71 .48 
ศาลปกครอง 3.85 .93 3.97 .94 -.87 .39 
ศาลทหาร 3.73 .99 3.96 1.15 -1.50 .14 
ศาลอาญา 4.28 .81 4.37 .76 -.74 .46 
ศาลแพง่ 4.04 .95 4.16 .81 -.93 .35 
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ตารางที ่23 (ต่อ) 
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมาย 
เพิม่เติมนอกห้องเรียน 

ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 t 
Value 

p 
Value X  .D.S  X  .D.S  

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

4.04 .81 4.12 .95 -.67 .50 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 3.91 .87 4.18 .93 -2.11 .04* 
เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 3.65 .85 3.69 .97 -.34 .73 
ออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน 3.75 .90 3.88 .92 -1.00 .32 
เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู้ 

3.73 .88 3.90 .86 -1.37 .17 

เขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
และนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ 

3.86 .87 4.00 .84 -1.14 .26 

ศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพ
ยโุรปท่ีโรงงานซีพี 

3.03 .99 3.11 1.22 -1.14 .25 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความ
ตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นชั้นเรียน พบวา่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีอยู่ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน ตลาดหลกัทรัพย ์
และส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงทั้ง 4 หน่วยงานดงักล่าว นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มี
ความตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนมากกวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 ส าหรับหน่วยงานอ่ืน ๆ ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพดา้นชั้นเรียนแล้ว พบว่า นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 23 
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 4.7.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิม่เติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา  
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มต่าง ๆ ของ
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดว้ยวธีิ Scheffe Analysis ผลการวเิคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่24 ค่าสถิติทีใ่ช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชา

กฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา  
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน F-Value P-Value 

การจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์ 1.82 .13 
การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน 1.32 .27 
ตลาดหลกัทรัพย ์ .41 .80 
รัฐสภา .27 .87 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 1.10 .36 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ .64 .63 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน .07 .99 
ส านกังานนิติวทิยาศาสตร์ .25 .91 
ส านกังานศาลยติุธรรม .54 .71 
ส านกังานอยัการสูงสุด .18 .95 
สภาทนายความ .66 .62 
กรมคุมประพฤติ 2.11 .08 
กรมราชทณัฑ์ 2.12 .08 
กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 1.26 .29 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.25 .29 
ศาลรัฐธรรมนูญ .82 .52 
ศาลปกครอง .74 .56 
ศาลทหาร .60 .66 
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ตารางที ่24 (ต่อ)  
 

ความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน F-Value P-Value 
ศาลอาญา .17 .95 
ศาลแพง่ .89 .47 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ .54 .70 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 1.57 .19 
เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 4.61 .00* 
ออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน .86 .49 
เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ .57 .68 
เขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ 1.26 .29 
ศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี 2.01 .09 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวิชา
กฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ต่างๆ ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา มีความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีอยู ่1 หน่วยงานคือ ศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน 
ดงัตารางท่ี 24 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ด้วยวิธี 
Scheffe Analysis ปรากฏผลดงัตารางท่ี 25  
 ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษา
วิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาลอาญา 
ส านกังานอยัการสูงสุด ส านกังานยุติธรรม ศาลแพ่ง ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานนิติ
วิทยาศาสตร์ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความ เขา้ร่วมให้ค  าปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ   รัฐสภา ศาลทหาร เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบั
กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ ออกค่ายกฎหมายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญ การขาย
ทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมคุมประพฤติ กรมราชทณัฑ ์
ตลาดหลกัทรัพย ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทัท่ีกระทรวง
พาณิชย ์ศึกษาดูงานกฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรปท่ีโรงงานซีพี เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ
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ดา้นคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาจากตารางท่ี 24 พบวา่กลุ่มต่าง ๆ ของคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา มี
ความตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จึงไม่ได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา ตาม
หน่วยงานท่ีตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนดงักล่าว 
 
ตารางที ่25   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชา

กฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนที่ศาลจ าลองที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จ าแนกตาม
สถานภาพด้านคะแนนเฉลีย่ทางการศึกษาเป็นรายคู่ 

 
คะแนนเฉลีย่ 
ทางการศึกษา X  

ค่อนข้างอ่อน พอใช้ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก 

3.30 3.74 3.58 3.63 4.35 
ค่อนขา้งอ่อน 3.30 - .44 .28 .33 1.05* 
พอใช ้ 3.74 - - .16 .11 .61 
ค่อนขา้งดี 3.58 - - - .05 .77* 
ดี 3.63 - - - - .72 
ดีมาก 4.35 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 25 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน จ าแนกตามสถานภาพดา้นคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษากลุ่มต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการศึกษาวิชา
กฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลัยจดัข้ึน  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก มีความ
ตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนมากกวา่กลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน และกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดี 
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4.8 ผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามปลายเปิด เกีย่วกบัความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 การแสดงความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดจ าแนกเป็น 1. ความคิดเห็น
เก่ียวกับอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับส านักงาน
กฎหมายท่ีตอ้งการไปศึกษาดูงาน 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัส านกังานกฎหมายท่ีตอ้งการไปฝึกงาน  
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการไปศึกษาดูงานด้านกฎหมายในต่างประเทศ และ 5.  
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการไปศึกษาดูงานท่ีศาลยติุธรรมอ่ืนๆ  
 4.8.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ  มีผูต้อบ
แบบสอบถาม 28 คน ตอบแต่ไม่เขา้ข่าย 4 คน ไม่ตอบ 167 คน  ผูท่ี้ตอบไม่เขา้ข่ายไดต้อบว่า 
ตอ้งการเป็นผูช่้วยผูพ้ิพากษา ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีไดถ้ามในแบบสอบถามแลว้  ส าหรับผูท่ี้ตอบ 28 คน 
ไดร้ะบุอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ และมีความถ่ีของแต่ละอาชีพดงัน้ี 
 

ส าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัอาชีพอื่นๆ 

ทีเ่ป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
ความถี่ของจ านวนทีต่อบ 

1. ต ารวจ 8 
2. ทหารและนายทหารพระธรรมนูญ 6 
3. ธุรกิจส่วนตวั 5 
4. พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 2 
4. พนกังานศาลปกครอง และตุลาการศาลปกครอง 2 
6. นกัการเมือง 1 
6. นกับิน 1 
6. นายหนา้คา้หุน้ 1 
6. นกัวชิาการ 1 
6. ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

   

4.8.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส านักงานกฎหมายที่ต้องการไปศึกษาดูงาน   มีผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 35 คน ตอบแต่ไม่เขา้ข่าย 58 คน ไม่ตอบ 106 คน ผูท่ี้ตอบไม่เขา้ข่ายไดต้อบว่า 
ตอ้งการไปศึกษาดูงานท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส านกังานอยัการสูงสุด  ศาลอาญา  ศาลปกครอง  
สภาทนายความ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์  เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีไดถ้ามในแบบสอบถามแลว้  ส าหรับผูท่ี้ตอบ 35 คน ไดร้ะบุช่ือส านกังานกฎหมายท่ี
ตอ้งการไปศึกษาดูงานและมีความถ่ีของแต่ละส านกังานดงัน้ี 
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ล าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัส านักงานกฎหมาย 

ทีต้่องการไปศึกษาดูงาน 
ความถี่ของ 
จ านวนทีต่อบ 

1. ส านกังานกฎหมายสัตยะพล แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 9 
2. ส านกังานกฎหมายสิทธิโชค ศรีเจริญ 8 
3. ส านกังานกฎหมาย ILCT 4 
4. ส านกังานกฎหมายเบเคอร์ แอนด ์แม็คเคนซ่ี 3 
5. ส านกังานกฎหมายเสนีย ์ปราโมช 2 
5. ส านกังานกฎหมายสุกิจ เจริญสุข 2 
5. ส านกังานกฎหมายคนึง ฤๅไชย 2 
8. ส านกังานกฎหมายปทุมธานีทนายความ 1 
8. ส านกังานกฎหมายสัก กอแสงเรือง 1 
8. ส านกังานกฎหมายทิลิก้ี แอนด ์ก๊ิบบิ้นส์ 1 
8. ส านกังานกฎหมายค านวน ชโลปถมัภ ์ 1 

   
 4.8.3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัส านักงานกฎหมายทีต้่องการไปฝึกงาน   มีผูต้อบแบบสอบถาม 
38 คน ตอบแต่ไม่เขา้ข่าย 53 คน  ไม่ตอบ 108 คน ผูท่ี้ตอบไม่เขา้ข่ายไดต้อบวา่ ตอ้งการไปฝึกงานท่ี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส านักงานอยัการ  ศาลอาญา ศาลปกครอง  ศาลฎีกา   ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมบงัคบัคดี  รัฐสภา  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดถ้ามในแบบสอบถามแลว้ ส าหรับผู ้
ท่ีตอบแบบสอบถาม 38 คน ไดร้ะบุช่ือส านกังานกฎหมายท่ีตอ้งการไปฝึกงาน และมีความถ่ีของแต่
ละส านกังานดงัน้ี 
 

ล าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัส านักงานกฎหมาย 

ทีต้่องการไปฝึกงาน 
ความถี่ของ 
จ านวนทีต่อบ 

1. ส านกังานกฎหมายสิทธิโชค ศรีเจริญ 12 
2. ส านกังานกฎหมายสัตยะพล แอนด ์พาร์ทเนอร์ส 6 
3. ส านกังานกฎหมายสุกิจ เจริญสุข 5 
4. ส านกังานกฎหมายคนึง ฤๅไชย 3 
4. ส านกังานกฎหมาย ILCT 3 
6. ส านกังานกฎหมายเสนีย ์ปราโมช 2 
7. ส านกังานกฎหมายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ 1 
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ล าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัส านักงานกฎหมาย 

ทีต้่องการไปฝึกงาน 
ความถี่ของ 
จ านวนทีต่อบ 

7. ส านกังานกฎหมายอร่ามและเพื่อน 1 
7. ส านกังานกฎหมายอาจารยว์ีระ 1 
7. ส านกังานกฎหมายพิทกัษท์นายความ 1 
7. ส านกังานกฎหมายทิลิก้ี แอนด ์ก๊ิบบิ้นส์ 1 
7. ส านกังานกฎหมายค านวน ชโลปถมัภ ์ 1 
7. ส านกังานกฎหมายคลิฟฟอร์ด 1 

 
4.8.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการไปศึกษาดูงานกฎหมายในต่างประเทศ มีผูต้อบ

แบบสอบถาม 114 คน  ไม่ตอบ 85 คน  ส าหรับผูท่ี้ตอบ 114 คน ไดร้ะบุช่ือประเทศท่ีตอ้งการไป
ศึกษาดูงาน และมีความถ่ีของแต่ละประเทศดงัน้ี 
 

ล าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการไปศึกษาดูงาน 

ด้านกฎหมายในต่างประเทศ 
ความถี่ของ 
จ านวนทีต่อบ 

1. ประเทศองักฤษ 38 
2. ประเทศเยอรมนั 29 
3. ประเทศฝร่ังเศส 21 
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 
5. ประเทศออสเตรเลีย 4 
6. ประเทศญ่ีปุ่น 3 
7. ประเทศอิตาลี 1 
7. ประเทศสเปน 1 
7. ประเทศฮ่องกง 1 
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 4.8.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการไปศึกษาดูงานที่ศาลยุติธรรมอื่นๆ   มีผูต้อบ
แบบสอบถาม 41 คน  ตอบแต่ไม่เขา้ข่าย 11 คน  ไม่ตอบ 147 คน  ผูท่ี้ตอบไม่เขา้ข่ายไดต้อบว่า 
ตอ้งการไปศึกษาดูงานท่ีศาลอาญา  ศาลทหาร  ศาลแพ่ง  ศาลปกครอง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ไดถ้ามในแบบสอบถามแล้ว ส าหรับผูท่ี้ตอบ 41 คน ได้ระบุช่ือศาลยุติธรรมอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการไป
ศึกษาดูงาน และมีความถ่ีของแต่ละหน่วยงานดงัน้ี 
 

ล าดับที ่
ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการไปศึกษา 

ดูงานทีศ่าลยุติธรรมอืน่ๆ 
ความถี่ของจ านวนทีต่อบ 

1. ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 12 
2. ศาลลม้ละลาย 6 
3. ศาลแรงงาน 5 
4. ศาลแขวง 4 
4. ศาลเยาวชนและครอบครัว 4 
6. ศาลฎีกา 3 
6. ศาลจงัหวดั 3 
8. ศาลภาษีอากร 2 
9. ศาลอุทธรณ์ 1 
9. ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 1 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1.1  เป้าหมายในการประกอบอาชีพ พบวา่นกัศึกษามีเป้าหมายในการประกอบอาชีพใน
ระดับต้องการมากมี 2 อาชีพ คือ อยัการและผู้พพิากษา ส่วนเป้าหมายในการประกอบอาชีพอ่ืนๆ (ท่ี
ปรึกษากฎหมาย พนกังานสอบสวน พนกังานศาลยุติธรรม นิติกร ทนายความ พนกังานบงัคบัคดี 
อาจารยส์อนกฎหมาย และพนกังานคุมประพฤติ) นกัศึกษามีความตอ้งการอยูใ่นระดับปานกลาง   
 5.1.2  วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียน  พบว่าวิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนท่ี
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดับมาก มี  8  องคป์ระกอบคือ (1) การคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจ
และเอาใจใส่ในการเรียน (2) ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง (3) เขา้เรียนตรงเวลา
และเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง (4) ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ (5) ท าแบบฝึกหัดตามท่ี
อาจารยใ์ห้ทุกคร้ัง (6) ท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีไดเ้รียนมาแลว้ (7) เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใชเ้วลา
ทบทวนบทเรียนร่วมกนั และ (8) คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ   และระดับ
ปานกลาง มี 6 องคป์ระกอบคือ (1) ทบทวนบทเรียนและท่องหลกัเกณฑ์ส าคญัอยูเ่สมอ (2) คน้ควา้
เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ในห้องสมุดและในท่ีอ่ืนๆ (3) ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ังหลงัจากเลิก
เรียนแลว้ (4) ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่เขา้ใจทุกคร้ัง (5) อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
เรียนมาแลว้ และ (6) อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ 
 5.1.3  ความต้องการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียน พบวา่หน่วยงานท่ีนกัศึกษา
มีความตอ้งการไปศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอกห้องเรียนระดับมาก มี 25 หน่วยงาน เรียงตาม
คะแนนจากมากไปหานอ้ย คือ (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (2) ศาลอาญา (3) ส านกังานอยัการสูงสุด 
(4) ส านกังานศาลยติุธรรม (5) ศาลแพง่ (6) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (7) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (8) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (9) ส านักงานนิติ
วทิยาศาสตร์ (10) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (11) สภาทนายความ (12) เขา้ร่วม
ใหค้  าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ (13) ศาลปกครอง (14) รัฐสภา (15) ศาล
ทหาร (16) เขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ (17) ออกค่ายกฎหมายเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชน (18) ศาลรัฐธรรมนูญ (19) การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน (20) 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (21) กรมคุมประพฤติ (22) เขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ี
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มหาวิทยาลยัจดัข้ึน (23) กรมราชทณัฑ์ (24) ตลาดหลกัทรัพย ์และ (25) กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 
ส่วนหน่วยงานท่ีนักศึกษามีความต้องการไปศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ระดับปานกลาง มี 2 
หน่วยงานคือ การจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์และ(2) การศึกษาดูงาน
กฎหมายเศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี 
 5.1.4  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนักศึกษาที่มีเพศ ช้ันเรียน และคะแนนเฉลี่ย
ทางการศึกษาทีต่่างกนั กบัเป้าหมายในการประกอบอาชีพ วธีิบรรลุเป้าหมายในการเรียน  และความ
ต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน 
  1)   เพศ 
        การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ  พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 3 อาชีพ คือ (1) ท่ีปรึกษากฎหมาย (2) พนกังานบงัคบัคดี และ(3) พนกังานศาลยุติธรรม  
โดยนักศึกษาชายมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพเป็นท่ีปรึกษากฎหมายมากกว่านักศึกษาหญิง  
ส่วนนกัศึกษาหญิงมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานบงัคบัคดีและพนกังานศาลยุติธรรม
มากกวา่นกัศึกษาชาย 
       การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนจ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ (1) ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง (2) คบหาสมาคมกบั
นกัศึกษาท่ีสนใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน และ(3) ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
สม ่าเสมอ  โดยทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ี นกัศึกษาหญิงไดป้ฏิบติัมากกวา่นกัศึกษาชาย 
        การเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ  พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 6 หน่วยงาน คือ (1) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (2) กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (3) ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์ (4) ส านกังานศาลยุติธรรม (5) ส านกังานอยัการสูงสุด และ(6) 
กรมคุมประพฤติ  โดยทั้ง 6 หน่วยงานน้ีนกัศึกษาหญิงมีความตอ้งการไปศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติม
นอกหอ้งเรียนมากกวา่นกัศึกษาชาย 
  2)   ช้ันเรียน 
   การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
จ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 3 อาชีพ คือ (1) อยัการ (2) ทนายความ และ(3) นิติกร  โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีเป้าหมายใน
การประกอบอาชีพอยัการ ทนายความ และนิติกร มากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
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       การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนจ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ (1) คน้ควา้เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ในห้องสมุดและท่ีอ่ืนๆ และ
(2) อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ โดยทั้ง 2 องคป์ระกอบ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ได้
ปฏิบติัมากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  
        การเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ าแนกตามสถานภาพด้านช้ันเรียน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 4 หน่วยงาน คือ  (1) การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทัท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (2) การขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน (3) ตลาดหลกัทรัพย ์และ(4) 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  โดยทั้ง 4 หน่วยงานน้ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความ
ตอ้งการไปศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนมากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  

 3)   คะแนนเฉลีย่ทางการศึกษา 
        การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเป้าหมายในการประกอบอาชีพ

จ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา  พบว่ากลุ่มต่างๆ ของคะแนนเฉล่ียของ
การศึกษามีเป้าหมายในการประกอบอาชีพต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู ่4 อาชีพ 
คือ (1) พนกังานคุมประพฤติ (2) พนกังานบงัคบัคดี (3) พนกังานสอบสวน และ(4) พนกังานศาล
ยุติธรรม เม่ือไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของอาชีพดงักล่าวกบักลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษาเป็นรายคู่ของแต่ละอาชีพ ปรากฏผลดงัน้ี 

(1) อาชีพพนักงานคุมประพฤติ  พบว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา
ค่อนขา้งอ่อน มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานคุมประพฤติมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีและดีมาก และกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดี มีเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพพนกังานคุมประพฤติมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก  

(2) อาชีพพนักงานบังคับคดี พบวา่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้ง
อ่อนและค่อนขา้งดี มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานบงัคบัคดีมากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนน
เฉล่ียทางการศึกษาดีมาก  

(3) อาชีพพนักงานสอบสวน  พบวา่ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้ง
อ่อน มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนักงานสอบสวนมากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการ
ศึกษาดีมาก และ 
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(4) อาชีพพนักงานศาลยุติธรรม พบว่า  กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษา
ค่อนขา้งอ่อนและค่อนขา้งดี มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพพนกังานศาลยติุธรรมมากกวา่กลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมาก 
      การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของวิธีการบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนจ าแนกตามสถานภาพด้านคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ (1) เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุก
คร้ัง (2) ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ัง (3) ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์ห้ท าทุกคร้ัง
(4) คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจและเอาใจใส่ในการเรียน และ(5) เพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนั ใช้
เวลาทบทวนบทเรียนร่วมกนั เม่ือไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของวธีิการบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนดงักล่าวกบักลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่ ปรากฏผลดงัน้ี 
   (1)  เข้าเรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลาทุกคร้ัง  พบว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีมาก และค่อนขา้งดี เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรงเวลา  มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน ส่วนกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรง
เวลามากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาพอใช ้และค่อนขา้งอ่อน 
   (2)  ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคัญทุกคร้ัง  พบว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีมาก ตั้งใจฟังค าบรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ังมากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาพอใช้ และค่อนข้างอ่อน  ส่วนกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดี ตั้ งใจฟังค า
บรรยายและจดสาระส าคญัทุกคร้ังมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
   (3)  ท าแบบฝึกหัดตามที่อาจารย์ให้ท าทุกคร้ัง  พบว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาดีมากและดี ไดท้  าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารยใ์หท้  าทุกคร้ัง มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน  
   (4)  คบหาสมาคมกบันักศึกษาทีส่นใจในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน  พบวา่
กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีและค่อนขา้งดี มีการคบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจในการ
เรียนและเอาใจใส่ในการเรียนมากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน  
   (5)  เพื่อนที่คบหาสมาคมกันใช้เวลาทบทวนบทเรียนร่วมกัน  พบว่ากลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีและค่อนข้างดีมีการคบหาสมาคมกับเพื่อน และใช้เวลาทบทวน
บทเรียนร่วมกนั มากกวา่กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งอ่อน 
   การเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย
เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ าแนกตามคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษา  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จ  านวน 1 หน่วยงาน  คือ ศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน เม่ือได้
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ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของหน่วยงานน้ีกบักลุ่มคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาเป็นรายคู่  
พบว่า กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาดีมากมีความตอ้งการศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนท่ีศาลจ าลองท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนมากกว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียทางการศึกษาค่อนขา้งดี
และค่อนขา้งอ่อน 
 นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั (1) อาชีพอ่ืนๆท่ีเป็น
เป้าหมายในการประกอบอาชีพ (2) ส านกังานกฎหมายท่ีตอ้งการไปศึกษาดูงาน (3) ส านกังาน
กฎหมายท่ีตอ้งการไปฝึกงาน (4) ความตอ้งการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ(5) ความตอ้งการ
ไปศึกษาดูงานท่ีศาลยติุธรรมอ่ืนๆ พบวา่ จาก 5 หวัขอ้ดงักล่าวมาน้ีมีเพียงข้อเดียว คือ ขอ้ท่ี 4 ความ
ต้องการศึึกษาดูงานในต่างประเทศ มีนกัศึกษาเกินคร่ึง (114 คน) ตอ้งการขอ้น้ี และมี 4 ประเทศ 
จาก 9 ประเทศท่ีนักศึกษามีความตอ้งการไปศึกษาดูงานค่อนขา้งมาก คือ (1) ประเทศองักฤษ 
จ านวน 38 คน (2) ประเทศเยอรมนั จ านวน 29 คน (3) ประเทศฝร่ังเศส จ านวน 21 คน และ(4) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 16 คน 
 

5.2  การอภิปรายผล 
 5.2.1   การท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ ปีท่ี 4  คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ ปีการศึกษา 2552  ตอ้งการประกอบอาชีพอยัการและผูพ้ิพากษาในระดบัมาก ส่วน
อาชีพอ่ืนๆในระดบักลางนั้น อาจเป็นเพราะ 2 อาชีพน้ี เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งสูงมากกวา่อาชีพรับราชการต าแหน่งอ่ืนๆ และเกษียณอายุราชการเม่ืออายุครบ 70 ปี 
ซ่ึงแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ท่ีอาชีพผูพ้ิพากษาและทนายความไดรั้บการยกยอ่ง
มากกวา่อาชีพอ่ืนๆในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
 5.2.2   การท่ีนักศึกษาได้ใช้วิธีการบรรลุเป้าหมายในการเรียนในระดบัมาก 8 ขอ้ และ
ระดบักลาง 6 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุม (1) ความขยนัหมัน่เพียร (2) การรักษาส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้ (3)  
การคบเพื่อนท่ีดี และ(4)  การด ารงชีวิตอย่างเสมอตน้เสมอปลาย สอดคล้องกบัค าบรรยายของ
ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักด์ิ และศาสตราจารย์ประพนธ์  ศาตะมาน ท่ีอ้างในธานินทร์  
กรัยวิเชียร และอภิชน  จนัทรเสน เร่ือง ค าแนะน าในการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคบ
เพื่อนท่ีสนใจและเอาใจใส่ในการเรียน 
 5.2.3  การท่ีนกัศึกษามีความตอ้งการศึกษาวชิากฎหมายเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนในระดบัมาก
ท่ี 25 หน่วยงาน และระดบัปานกลางท่ี 2 หน่วยงาน แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาตอ้งการความรู้และ
ประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาจาก
การศึกษาในห้องเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยใน
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ต่างประเทศ เช่น มหาวทิยาลยัเอมอรีในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลยัแม็คกิลในประเทศแคนาดา
อนัเป็นการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์แก่นกัศึกษา   
 5.2.4 เม่ือเปรียบเทียบเพศกบัความตอ้งการประกอบอาชีพ   นกัศึกษาชายมีความตอ้งการ
ประกอบอาชีพ ท่ีปรึกษากฎหมายมากกวา่นกัศึกษาหญิงและ นกัศึกษาหญิงตอ้งการประกอบอาชีพ
พนกังานบงัคบัคดีและ พนกังานศาลยุติธรรม มากกว่านกัศึกษาชาย  อาจเป็นเพราะนกัศึกษาหญิง
ตอ้งการงานท่ีมีความมัน่คง ส่วนนักศึกษาชายตอ้งการงานท่ีทา้ทายและโอกาสท่ีจะมีรายได้สูง
ดงัเช่นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกบักบัทฤษฎี
ความตอ้งการของแมคเคลลแลนด ์
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
  (1)  มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพและหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างละเอียดและครบถว้นไวส้ าหรับนักศึกษาท่ีสนใจ ซ่ึงอาจช่วยให้นกัศึกษาดงักล่าวมี
แรงจูงใจในการศึกษามากยิง่ข้ึน 

 (2) มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน เช่น ศาลจ าลอง และ
การไปศึกษาดูงานและฝึกงานในหน่วยงานต่างๆเก่ียวกบัวิชาท่ีเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้มากยิ่งข้ึนรวมทั้ง ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศในโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
(Student exchange programs)  แบบมีเครดิต หรือไม่มีเครดิต (Credit courses or Non-credit 
courses) เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจระบบกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมดีข้ึน 

 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
   ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการประกอบอาชีพของนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชนอ่ืนๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบดว้ย 
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ค าถามในการวจิยั 
 
เร่ือง “ความต้องการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  ใน
การเรียบรู้เพิม่เติมนอกห้องเรียน” 
 
ส่วนที ่1   ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. ขณะน้ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ีเท่าใด 

  ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี  3 และก าลงัจะข้ึนชั้นปีท่ี 4 
 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 และก าลงัจะส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิต 

3. เกรดเฉล่ียรวมทั้งหมดท่ีผา่นมา นกัศึกษาไดเ้ท่าใด โปรดระบุ.................... 
 
ส่วนที ่2   ค าถามเกีย่วกบัเป้าหมายของการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว  
โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องทีท่่านเห็นด้วยเพยีงช่องเดียวของแต่ละข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นผูพ้ิพากษา      
2.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นอยัการ      
3.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นทนายความ      
4.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นนิติกร       
5.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย      
6.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นอาจารยส์อนกฎหมาย      
7.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นพนกังานคุมประพฤติ      
8.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นพนกังานบงัคบัคดี      
9.  ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นพนกังานสอบสวน      
10. ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นพนกังานศาลยติุธรรม      
11.  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................      
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ส่วนที ่3   ค าถามเกีย่วกบัวธีิการบรรลุเป้าหมายในการเรียน 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องทีท่่านเห็นด้วยเพยีงช่องเดียวของแต่ละข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 1.   ความขยนัหมั่นเพยีร 
      1.1   ขา้พเจา้เขา้เรียนตรงเวลาและเลิกตรง 
              เวลาทุกคร้ัง 

     

       1.2   ขา้พเจา้ตั้งใจฟังค าบรรยายและจด 
              สาระส าคญัไวทุ้กคร้ัง 

     

       1.3   ขา้พเจา้ถามอาจารยผ์ูบ้รรยายเม่ือไม่ 
              เขา้ใจทุกคร้ัง 

     

 1.4  ขา้พเจา้ท าแบบฝึกหดัตามท่ีอาจารย ์
        ใหท้  าทุกคร้ัง 

     

 1.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................      
2.   การรักษาส่ิงทีเ่รียนรู้มาได้ 
       2.1   ขา้พเจา้ทบทวนการเรียนแต่ละคร้ัง 
               หลงัจากเลิกเรียนแลว้ 

     

       2.2   ขา้พเจา้คน้ควา้เพิ่มเติมหวัขอ้ท่ีเรียน 
              มาแลว้ ในหอ้งสมุดและท่ีอ่ืนๆ 

     

        2.3 ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาเก่ียวกบั 
               หวัขอ้ท่ีเรียนมาแลว้ 

     

        2.4  ขา้พเจา้ท่องหลกัเกณฑส์ าคญัท่ีได ้
               เรียนมาแลว้ 

     

       2.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................      
3.   การมีเพือ่นทีด่ี 
       3.1   ขา้พเจา้คบหาสมาคมกบันกัศึกษาท่ีสนใจ

ในการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน 

     

        3.2  ขา้พเจา้และเพื่อนท่ีคบหาสมาคมกนัใช้
เวลาทบทวนบทเรียนร่วมกนั 

     

        3.3  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................      
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ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 4.  การด ารงชีวติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
      4.1  ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนและท่อง

หลกัเกณฑส์ าคญัอยูเ่สมอ 

     

       4.2   ขา้พเจา้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

 4.3  ขา้พเจา้อ่านค าพิพากษาฎีกาอยูเ่สมอๆ      
 4.4  ขา้พเจา้คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทาง

กฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
     

 4.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................      
 
ส่วนที ่4   ค าถามเกีย่วกบัความต้องการศึกษาวชิากฎหมายเพิม่เติมนอกห้องเรียน 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องทีท่่านเห็นด้วยเพยีงช่องเดียวของแต่ละข้อค าถาม 
 

ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ขา้พเจา้ตอ้งการศึกษาและดูงานการจดทะเบียน

หา้งหุน้ส่วนและบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชย ์
     

2.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานการขาย
ทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดีจดัข้ึน 

     

3.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีตลาด
หลกัทรัพย ์

     

4.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานกฎหมาย
เศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรปท่ีโรงงานซีพี 

     

5.   ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีรัฐสภา      
6.   ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติ  
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ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
7.   ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ 
     

8.   ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

     

9.   ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
นิติวทิยาศาสตร์ 

     

10.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
ศาลยติุธรรม 

     

11. ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
อยัการสูงสุด 

     

12.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีสภา
ทนายความ 

     

13.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีกรมคุม
ประพฤติ 

     

14.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีกรม
ราชทณัฑ์ 

     

15.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีกรมพินิจ
และคุม้ครองเด็ก 

     

16.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

     

17.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาล
รัฐธรรมนูญ 

     

18.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาล
ปกครอง 

     

19.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาลทหาร      
20.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาลอาญา      
21.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาลแพง่      
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ข้อค าถาม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
22.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) 

     

23.  ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

     

24.  ขา้พเจา้ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมศาลจ าลองท่ี
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

     

25.  ขา้พเจา้ตอ้งการออกค่ายกฎหมายเพื่อใหค้วามรู้
แก่ประชาชน 

     

26.  ขา้พเจา้ตอ้งการเขา้ร่วมจดันิทรรศการเก่ียวกบั
กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 

     

27.  ขา้พเจา้ตอ้งการเขา้ร่วมใหค้  าปรึกษากฎหมาย
แก่ประชาชนและแก่นกัศึกษาคณะอ่ืนๆ 

     

28. ขา้พเจา้ตอ้งการศึกษาและดูงานท่ีส านกังานกฎหมาย (โปรดระบุช่ือส านกังาน) 
………………............................................ 

29. ขา้พเจา้ตอ้งการไปฝึกงานท่ีส านกังานกฎหมาย (โปรดระบุช่ือส านกังาน) 
………………............................................ 

30. ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานดา้นกฎหมายในต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ) 
………………............................................ 

31. ขา้พเจา้ตอ้งการไปศึกษาและดูงานท่ีศาลยติุธรรมอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 ................................................................... 

 
 
 
 

DPU



 77 

ประวตัผิู้วจิยั 
 

อ.อุไรวรรณ  สุโรจน์ 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
LL.M (Second Class Honours) International and European Law, University of Aberdeen, 
Scotland, U.K. 
Cert. in Training of Lawyers for International Practice & Alternative Dispute Resolution. The 
Arbitration Office, Office of the Judicial Affairs, Ministry of Justice, Thailand.  
อาจารยป์ระจ า  คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
อดีตนิติกร 4  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

DPU




