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                                                                    บทคดัย่อ 
 
                      สงัคมไทยปัจจุบนัมีการจดัระเบียบขอ้บงัคบัใหป้ระชาชนในสงัคมยดึถือปฏิบติัร่วมกนั          
ไม่ตอ้งเป็นปัญหาเดือดร้อนต่อกนัในสงัคม   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียน
การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนและทาํความเขา้ใจในทฤษฎีกฎหมาย
เพื่อมุ่งสู่การปฏิบติัของตน  ไม่เป็นปัญหาต่อสงัคมรวมถึงเร่ืองของสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลในสงัคมไทย
ดว้ย 
                   การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ท่ีมีต่อการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย    ผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่ม

ตวัอยา่งไดจ้าํนวนแบบสอบถาม  424  ชุด  นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้ T - test     และ          F - test 
 

 ผลการวจิยัพบว่า 
           1.   ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายดา้นจุดมุ่งหมาย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  
           2.  ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อหลกัสูตร เน้ือหาวิชา การจดัการ
เรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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           3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีมีต่อการเรียนวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายดา้นจุดมุ่งหมาย    ดา้นหลกัสูตร     เน้ือหาวิชา       การจดัการเรียนการ
สอนการวดัผลและการประเมินผล  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน    และดา้นการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์  
จาํแนก ตามเพศ ระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษาเคยลงทะเบียนเรียน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในทุกดา้น  
           4.   ผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามคณะศึกษา  พบวา่มีความแตกต่างกนัทุกดา้น และเม่ือจาํแนกตาม
ภูมิลาํเนาพบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นอาจารยผ์ูส้อนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่      
95 % 
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                                                                                        Abstract 
              For  the  sake  of   peace  and  in  the  country,    All  Thai   people  are  under  the  
laws   enacted  by  is  legislative body  and  passed  by  is  Thai  parliament.  One  of  the  
commitments of   Dhurakijpundit,  the  university   which   the   course  'Introduction  to  law  
is  taught,  is  to  have  its  students  know  and  understand  about  Thai  laws,    the  rights  
they  have  and  their  duties  to  the  country.   Thus,  after  graduation,  they  will  be  decent  
citizens. 
            The  purpose  or  this  research  is  to  study  the  attitude  of  Dhurakijpundit's  
students  toward  the  course  ' Introduction  to  law '.  424  questionnaires  were  given  to  the  
students  and  and  the  gotten  data  were  analyzed  by  T  tests    and   F  tests.   
 
  The  result  of  reserch  
              1. The DPU. student opinion toward learning  Introduction to law subject  was  
identified   in  the   "  Most  Agree "  level.  
            2. The DPU. student opinion toward in  the  curriculum  part, the contents, the teacher 
management,  the assessment  and evaluation,  instructors,  to apply the knowledge to be  
useful  was  identified in  the  "Agree"  Level.    
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            3.  The  result  of  DPU.  student  opinion  comparison  toward  Introduction   to  law  
subject  in  part  to  apply  the  knowledge  to  be  useful  catergoried  by  the  gender  and  
year  of  students  who  used  to  enroll  we  found  that  there  was  no  difference  in  every  
parts.   
            4.  The  result  of  the  student  each  faculty  categorized.  We  found  that  there  was  
difference  overall.  In  term  of   location  catergoried.  We  also  found  that  difference  in 
Instructors  was  significantly  in  confidential   level   95 % . 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
                   คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์    เปิดทาํการสอนใหค้วามรู้เก่ียวกบันกัศึกษาท่ีเรียนกฎหมาย  
มาเป็นเวลา 40 กวา่ปีแลว้ ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ และมีความกา้วหนา้ทนัต่อเหตุการณ์บา้นเมือง
ตลอดเวลามาพร้อมทั้งยงัไดช่้วยเสริมสมรรถฐานะของสงัคมไทยใหเ้กิดความดีข้ึนมาในฐานะสถาบนัการ 
ศึกษาเอกชนชั้นนาํของเมืองไทยไดดี้ตลอดมาดว้ย 
                งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงของ ท่านรองศาสตราจารย ์           
ดร. อภิญญา เล่ือนฉวี  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์    อาจารยว์นัเพญ็ พินเผอืก  นกัวิจยัและ
เลขานุการอธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล
ตลอดจนใหก้าํลงัใจจนเกิดผลสาํเร็จดว้ยดีในการเปิดงาน   วิจยัฉบบัแรกของขา้พเจา้คร้ังน้ี    ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา   ณ โอกาสน้ี 
             ผูว้ิจยัพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์นการพฒันาการศึกษา
ใหมี้ความกา้วหนา้ตลอดไป 
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 บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

สงัคมปัจจุบนัน้ีจดัวา่กวา้งใหญ่ไพศาลมาก     ความร่วมมือหรือการปฏิบติัตนตามสิทธิของ
แต่ละคนยากท่ีจะกระทาํตวัเองให้ถูกตอ้งตามระเบียบของสังคมนั้นได ้  ปัญหาจึงมีอยู่ในสังคม
ตลอดเวลาการร่วมมือกนัเพื่อความอยู่รอดของสังคมหรือการช่วยเหลือกนัเพื่อให้สังคมดูสดใสอยู่
อยา่งเป็นสุขกมี็แต่มีไดน้อ้ยเพราะความเปล่ียนแปลงไปของสังคม    ท่ีทาํใหทุ้กคนอยูใ่นสงัคมแบบ
พยายามอยากมีส่วนช่วยให้สังคมเจริญข้ึนมาจึงต้องหาทางออกของตนเองและคนใกล้ตัว           
ด้วยวิธีการวางระเบียบขอ้บงัคบัให้ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามไปพร้อม ๆ กัน  ให้เกิดความ
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่ในสังคม   จึงไดมี้การวางระเบียบขอ้บงัคบัเป็นกติกาท่ีทุกคนใน
สังคมประพฤติปฏิบติัและยอมรับกนัมากท่ีสุด    ซ่ึงสังคมเรียกระเบียบขอ้บงัคบัน้ีว่า  “ กฎหมาย ”  
ดงันั้นกฎหมายหรือกติกาสังคมดงักล่าวน้ีจึงตอ้งมีการให้ความรู้ในสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบติัตนและทาํความเขา้ใจกนัดว้ยดีมากข้ึนและก็ทาํใหส้ังคมเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้อยา่งมีคุณภาพ
ท่ีดีต่อไป    เม่ือสังคมใหญ่ข้ึนสมาชิกในสังคมมีการขดัแยง้กนัหรือมีก่อความไม่สงบสุขเกิดข้ึนใน
สังคมนั้น  ก็จะทาํใหส้ังคมมีปัญหาข้ึนมาทุกคนในสังคมก็จะเดือดร้อนตามไปดว้ย  แต่เม่ือไดมี้การ
เรียนรู้กฎหมายแลว้สังคมก็เกิดความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดไป   การมีขอ้กาํหนด  
กฎ  ระเบียบให้สมาชิกในสังคมปฏิบติัและไม่ฝ่าฝืนกนั  จึงตอ้งให้สมาชิกในสังคมได้เขา้ใจใน
ขอ้กาํหนด  กฎ  ระเบียบนั้นตอ้งมีการทาํความเขา้ใจให้ดีและรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนกนัเสียก่อน  
กล่าวคือก็ตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนถึงขอ้กาํหนด  กฎ  ระเบียบหรือวิธีการปฏิบติัตนในสังคม
ของสมาชิกนั้นๆไปตามกนัเพื่อให้เขา้ใจและปฏิบติัตนไดดี้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและมีการแบ่งปัน
ร่วมกนัได ้ สังคมก็จะเกิดความเจริญกา้วหนา้ไปดว้ยความเขา้ใจท่ีดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
ในสังคม  สมาชิกของสังคมเขา้ใจในขอ้กาํหนด  กฎ  ระเบียบท่ีสังคมกาํหนดข้ึนมาจากการได้
เรียนรู้  หรือทาํการสอนให้สมาชิกในสังคมไม่มีการฝ่าฝืน  ไม่ตอ้งถูกลงโทษ  อยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข  สดใส  สบายใจทาํมาหากินแบบไม่ขดัแยง้ให้เป็นปัญหาต่อสังคม  และยงัสร้างความรัก
สามัคคีกันอย่างมีความสุขและได้มีโอกาสท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกัน   อีกทั้ งยงัได้มีโอกาสสร้าง
รูปแบบของการปกครองท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขดว้ย  เม่ือมีการอยูแ่บบความสมัพนัธ์ท่ีดีมีความ
เขา้ใจต่อกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแลว้  ปัญหาเลก็ๆนอ้ยๆก็ยอ่มไม่มีเกิดข้ึนเพราะทุกคนในสังคม
ไดมี้การศึกษาเขา้ใจในระเบียบขอ้ปฏิบติัตนในสังคมท่ีดีต่อกนัไม่มีการฝ่าฝืนกฎ  ระเบียบต่างๆใน
สังคม   เม่ือสังคมสงบสุขดีสมาชิกในสังคมรักกนัดี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั  ความเจริญของ
สงัคมกมี็ความกา้วหนา้ต่อไป  สงัคมน้ีกอ็ยูก่นัร่มเยน็เป็นสุขอายยุนืยาวหลายปี   สงัคมเราจึงตอ้งมี - 
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การอบรมสัง่สอนขอ้กาํหนด  กฎ  ระเบียบขอ้ปฏิบติักนัในสงัคมอยา่งไรเพื่อใหทุ้กคนรู้และยอมรับ
ท่ีจะปฏิบติักนัอยา่งถูก ตอ้งพร้อมทั้งใหส้ามารถประพฤติปฏิบติักนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจน
เขา้ใจในสิทธิหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลตามกฎหมาย    ท่ีไดมี้การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในสงัคม  
ไดส้ร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดว้ย   เหมือนกนัทุกคนและยอมฟังขอ้เสนอแนะของบุคคลต่างๆ
ในสงัคมใหมี้การพฒันาใหส้งัคมเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งดีและไม่เป็นภยักบัคนรอบขา้ง  เม่ือมีความ
ร่วมมือกนัไดอ้ยา่งดีกจ็ะทาํใหทุ้กคนเขา้ใจและไม่เกิดปัญหาโตแ้ยง้ต่อกนั    ภยัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดก็
ยอ่มลดนอ้ยลงไป    ปัญหาของสงัคมกมี็ไดน้อ้ยหรืออาจไม่เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในสงัคมปฏิบติัตน
กนัอยา่งเขา้ใจระบบระเบียบท่ีดี และไม่มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑต่์างๆท่ีไดมี้การกาํหนดไวแ้ลว้         
ช่วยสร้างใหเ้กิดภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งภยัธรรมชาติและภยัสงัคมต่อไปดว้ย  สงัคมกบักฎหมาย
เป็นเร่ืองท่ีจะทาํใหอ้อกจากกนัไดอ้ยากมาก    การท่ีจะพยายามหาวิธีแยกสงัคมออกจากกฎหมายนั้น
ไม่สามารถท่ีจะเอาอะไรมาแยกไดอ้ยา่งจริงจงั หรือเรียกวา่เป็นการบิดเบือนออกไปท่ีจะมาทาํการ
แยกของสองส่ิงน้ีใหไ้ด ้    ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีการศึกษากฎหมายจึงจาํเป็นท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งมากและกไ็ม่ควรท่ีจะทาํการแยกกฎหมายออกจากสงัคมไปไดเ้ลย    เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้เราก็
ควรมีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัสงัคม ใหมี้ผลดีข้ึนมาใหม้ากท่ีสุดดว้ยการศึกษา
หรือทาํการสอนใหบุ้คคลในสงัคมเขา้ใจและยอมรับกนั   พร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์กบักฎหมายอยา่ง
มีค่ามากท่ีสุดหรือใหรู้้ถึงวิธีการใชห้ลกัการของกฎหมายนั้น ไดซ่ึ้งกต็อ้งเร่ิมมาจากสถานศึกษาท่ี
ตอ้งใหค้วามรู้กบันกัศึกษาเก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้ใหเ้ขา้ใจและมีการปฏิบติัไดถู้กวิธีต่างๆ  เพื่อให้
ทุกคนในสงัคมยอมรับและปฏิบติัตามไปพร้อมกนัอยา่งมีความสดใสยิง่ข้ึนไป 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ไดเ้ปิดทาํการสอนในระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2511  
และเร่ิมเปิดสอนมา 5 คณะวิชา  ซ่ึงทุกคณะมีวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายท่ีนกัศึกษาท่ีเขา้
เรียนในชั้นปีท่ี 1  ตอ้งเรียนและสอบใหผ้า่นทุกคน   โดยถือเป็นวิชาพื้นฐานบงัคบั     วิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ีนกัศึกษาทาํการเรียนโดยการเขา้ฟังบรรยายจากอาจารยผ์ูส้อน  ซ่ึง
อาจารยผ์ูส้อนกม็าจากอาจารยป์ระจาํของคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์    มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์   ทาํการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในสมยัปัจจุบนัน้ี        วชิาดงักล่าวเป็น
วิชาพ้ืนฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์           ท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาวิชากฎหมาย
หลายเล่มท่ีทาํการสรุปหลกัพื้นฐานของกฎหมาย   ใหน้กัศึกษาท่ีเตรียมตวัเรียนไดมี้ความพร้อมและ
รู้ขอ้มูลท่ีสาํคญัของกฎหมายท่ีใชก้บัสิทธิของตนและสาํหรับนกัศึกษานอกคณะนิติศาสตร์ปรีดี 
พนมยงค ์  ตอ้งทาํการเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายดว้ย  เพราะเป็นวิชาแกนกฎหมายมี
ความสาํคญัต่อสงัคมเป็นอยา่งมาก  เม่ือมนุษยอ์ยูใ่นสงัคมเดียวกนัยอ่มมีความผกูพนัต่อกนัเกิดข้ึน  
ดว้ยสาเหตุน้ีหมู่คณะจึงตอ้งมีกฎเกณฑ ์  ระเบียบเพื่อการควบคุมความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม  
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดไปจนถึงการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในขณะอยูใ่นสงัคมเดียวกนั-   
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ตามกฎ ไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหลาย  ทุกคนเขา้ใจในกฎ ระเบียบขอ้ปฏิบติัดว้ยกนัอยา่ง
ถูกตอ้งตามวิธีในการอยูร่่วมกนัโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือผดิระเบียบ  ออกนอกลู่นอกทางท่ี
ไม่ดีไป  เพื่อความมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในสงัคม  สงัคมนั้นกมี็ความเจริญดว้ย  เศรษฐกิจกมี็
ความกา้วหนา้  ประชาชนในสงัคมกกิ็นดีอยูดี่ดว้ยกนัทุกคน  เน่ืองมาจากการปฏิบติัตามกฎ  
ระเบียบหรือเง่ือนไขในสงัคมท่ีทุกคนยอมรับและทาํความเขา้ใจดว้ยกนัอยา่งดีนัน่เอง 

 เหตุต่าง ๆ เหล่าน้ี  จึงตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจเอาไวด้ว้ยการให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑ ์   ตวับทกฎหมายท่ีตอ้งรู้  และปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัไปซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 64 วางหลกัเกณฑไ์วว้่า “ บุคคลจะแกต้วัวา่ไม่รู้กฎหมายเพื่อใหพ้น้จากความผดิในทางอาญา
ไม่ได ้”  แต่ถา้ศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการณ์ผูก้ระทาํความผิดอาจจะไม่รู้กฎหมายบญัญติัว่า
เป็นความผิด  ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลกัฐานต่อศาล  และถา้ศาลเช่ือว่าผูก้ระทาํความผิด
อาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบญัญติัไวเ้ช่นนั้น  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกาํหนดไวส้ําหรับความ ผิดนั้น
เพียงใดก็ได ้       เม่ือการเรียนจาํเป็นต่อประชาชนในสังคม     นกัศึกษาก็ตอ้งเรียนและทาํการสอบ
ให้ผ่าน   เพ่ือให้รู้ว่ามีความเขา้ใจในวิชาดงักล่าว  เพราะเป็นวิชาพื้นฐานของนกัเรียนทุกคนตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจ  แต่การท่ีจะเป็นผูรู้้กฎหมายไดดี้เท่าท่ีควรไม่ใช่ว่าไดเ้รียนและสอบผ่าน  แต่
เพื่อให้นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตยไ์ดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และนาํความรู้น้ี
ไปใชใ้นสังคมอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสังคมท่ีดี ตลอดจนมีผลกลบัมาพฒันามหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยไ์ดดี้เป็นลาํดบัต่อไปนั้นซ่ึงการเรียนดงักล่าวน้ีเป็นการศึกษาถึงความประพฤติของ
มนุษย์ท่ีอยู่ในสังคมนั้ นด้วย และยงัจะได้มีการเปรียบเทียบความแตกต่างกับกฎเกณฑ์ความ
ประพฤติของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นสังคมอ่ืนเพ่ิมเติมอีกดว้ย  เช่น  จารีตประเพณีของมนุษยท่ี์ปฎิบติักนัมา
เป็นเวลาชา้นานแลว้ ,  ศาสนาของมนุษยแ์ต่ละคนท่ียอมรับนบัถือกนัมาและรวมไปถึงศีลธรรมท่ีได้
มีการกาํหนดถึงความรู้สึกท่ีเกิดมาจากจิตใจของมนุษย ์ กจ็ะทาํใหเ้ห็นถึงความแตกต่างท่ีดีและนาํมา
เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดเป็นนวตักรรมใหม่ๆของสังคมและพร้อมกนัท่ีจะปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  
แกไ้ขเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัในสังคมให้มีความร่วมมือต่อกนัในการสร้างความสุขท่ีดีต่อกนัใน
อนาคตต่อไป 

การจดัการเรียนการสอน  ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถไดเ้รียนรู้และมีโอกาสพฒันา
ตนเองได ้ พร้อมทั้งเป็นส่ือถึงแบบแผนความประพฤติของตนในสงัคม    ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนั
เป็นกิจจะลกัษณะ  ทาํใหส้มาชิกในสงัคมใชก้ฎหมายไดถึ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ความสนัติสุขของมนุษย์
ทั้งหลายเหล่านั้น  การศึกษากฎหมายท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยความเขา้ใจในเป้าหมายอนัแทจ้ริงของ
หลกักฎหมาย  ตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือท่ีจะใชป้ระกอบผลใหบ้รรลุถึงเป้าหมายนั้นได ้  ซ่ึงมีทศันะท่ี
ถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองมือและตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และสถาบนั 
การศึกษากถื็อหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัมาก    การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน - 
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สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพดว้ย การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งดาํเนินดา้นการฝึกทกัษะ 
กระบวนความคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้  โดยการจดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้และคิดหาประสบการณ์จริงมาฝึกปฏิบติัใหเ้ป็น  และหาเหตุผลมาพฒันาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่  เพื่อใหเ้ยาวชนของชาติไดป้รับรับรู้ทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน  อีกทั้งมีความ
เขา้ใจในเหตุผลท่ีดี ตลอดทั้งผูส้อนกส็ามารถไดมี้การพฒันาตนเองอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้
นกัศึกษามีความรู้พร้อมกนัดว้ยดีตลอดไป เม่ือสมาชิกในสงัคมไดท้าํความเขา้ใจและปฏิบติัท่ีดีใน
สงัคมหรือปฏิบติัตามกฎระเบียบจารีตประเพณี  ศีลธรรมและศาสนาแลว้  ส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดเป็น
ปัญหาท่ีร้ายหรือปัญหาไม่ดีต่อสงัคมกย็อ่มหมดไป     จึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการวางหลกัสูตรเพ่ือทาํการ
จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดเ้รียนรู้ตลอดจนถึงวิธีการทาํ
ความเขา้ใจในหลกัสูตร และไดมี้การเรียนรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อจะไดน้าํเอาความรู้ทางดา้น
กฎหมายไปปฏิบติัตนในสงัคมท่ีดีไดอ้ยา่งมีความสุข และไม่สร้างปัญหาใหส้งัคมต่อไป  สงัคมกจ็ะ
อยูอ่าศยักนัอยา่งสุขสบายไม่เกิดปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํความเขา้ใจและปฏิบติัอยา่ง
ถูกวิธีเก่ียวกบัการอยูใ่นสงัคมแลว้  จะไม่ทาํการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสงัคมดว้ยเพราะมีการเกรง
กลวัต่อโทษท่ีจะถูกลงหรือการฝ่าฝืนแลว้มีการเสียส่ิงท่ีมีค่ากบัความตอ้งการไป และกลายเป็นความ
เดือดร้อนมาสู่ตนเอง เสียใจ เสียโอกาสท่ีดีของชีวติ  หรือตอ้งถูกใหอ้อกนอกสงัคมนั้นไป            
ดว้ยความสมัพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยก์ห็มดไป การศึกษากฎหมายในยคุปัจจุบนัไม่อาจจาํกดัอยูเ่พยีง
เฉพาะการศึกษาวา่มีบทบญัญติัหรืขอ้กาํหนดกฎเกณฑใ์ด ๆ  เพียงเท่าน้ีเท่านั้น  เพราะบทบญัญติั
ต่างๆเหล่านั้นกมี็วนัท่ีจะเปล่ียนแปลงไป      หรือมีการประกาศยกเลิกใช ้  เม่ือไดมี้การเรียนถึงแก่น
ของกฎหมายหรือพื้นฐานท่ีดีเอาไวก้ย็อ่มจะรู้จกับทบาท และวิธีการต่างๆท่ีจะเขา้ใจในบทบญัญติั
และขอ้ปฏิบติัของตนเป็นคนดีอยา่งจริงพร้อมทั้งรู้ถึงหลกัวิชาการทางกฎหมาย  การใชก้ฎ  ระเบียบ  
ขอ้ปฏิบติัและการละเวน้ในบางเร่ืองของกฎหมายนั้นอยา่งเขา้ใจไดดี้เพียงพอต่อตนเอง และสงัคม  
การเปล่ียนแปลงนวตักรรมการปกครองในสมยัใหม่ท่ีทนัสมยัรวดเร็ว ตอ้งมีการปรับปรุงใหส้อด 
คลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่และความสนใจของผูศึ้กษาท่ีดีดว้ย 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของนวตักรรมดา้นการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและส่งเสริมใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ของบา้นเมือง จึงมีการ
ปรับปรุงและพฒันาใหเ้กิดความรู้และทกัษะต่างๆ ใหน้กัศึกษาไดรั้บอยา่งดีดว้ยการรับฟังความคิดท่ี
นกัศึกษาเสนอมาและปรับปรุงแกไ้ขในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยพ์ร้อมทั้งวาง
ระบบการสอนท่ีดีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาเพิม่ ข้ึนทุกคร้ังและมอบไปสู่สงัคมท่ีดี  เพื่อใหส้งัคมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพท่ีดี และรักความยติุธรรมกนัดว้ยความเขา้ใจและการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบของสงัคมทุกวนัไป   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจึ์งไดมี้ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้  - 
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คุณภาพยิง่ๆข้ึนไป เพื่อใหน้กัศึกษาประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งมีคุณภาพท่ีดีต่อสงัคมอยา่งมีคุณภาพท่ีดี
ดว้ยการเขา้ใจในเหตุผลของปัญหาท่ีจะนาํมาแกไ้ข      และใชก้บัสภาพแวดลอ้มของสงัคมท่ีดี 
พร้อมๆไปกบัความเจริญรุ่งเรืองของสงัคม และเม่ือสงัคมมีความร่วมมือกนัและเขา้ใจในการกระทาํ
ร่วมกนัอยา่งดีแลว้กท็าํใหป้ระชาชนในสงัคมมีความสุขเพราะทุกคนยอมรับเขา้ใจในกฎ  ระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่อกนัในสงัคม   ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นแนวทางสร้างกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบักาํหนดให้
นกัศึกษายอมรับ และปฏิบติัร่วมกนัพร้อมทั้งศึกษาหาขอ้ควรปฏิบติัตนในสงัคมท่ีถูกท่ีควรร่วมกนั
อยา่งมีคุณภาพเพ่ือใหส้มาชิกในสงัคมของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ร่วมกนัตามแนวทาง
กฎหมายและสอนใหรู้้จกัการปฏิบติัตนท่ีดี  มีการกาํหนดขอ้ปฏิบติั  ขอ้ละเวน้การปฏิบติัและสภาพ
บงัคบัหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดงักล่าวใหน้กัศึกษาเขา้ใจ และยอมรับปฏิบติักนัอยา่งถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงเพื่อใหส้งัคมใหญ่มีความอบอุ่น และร่มเยน็ในความสมัพนัธ์กนัของสมาชิกในสงัคม   
และเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกในสงัคมท่ีใหญ่ข้ึนทุกวนั ความเปล่ียนไปของสภาพแวดลอ้ม 
ต่างๆกย็อ่มเปล่ียนแปรตามไปดว้ย  เพื่อใหส้งัคมมีความสงบสุขท่ีดีจึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้กาํหนด    กฎ    ระเบียบและความรู้สึกของสมาชิกในสงัคมใหดี้และมีความเป็นประชาธิปไตย
มากท่ีสุดโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในภายหลงัจึงไดจ้ดัรูปแบบการศึกษาท่ีดี และพอเพียงต่อสงัคมท่ี
ประชาชนในสงัคมเขา้ใจ  ยอมรับสามารถปฏิบติัร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขต่อกนัมากท่ีสุดตาม
แบบอยา่งท่ีศึกษาและทาํความเขา้ใจร่วมกนัไม่สร้างปัญหาต่อบุคคลอ่ืนใหเ้กิดความเดือดร้อน 

คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์  เป็นคณะหน่ึงท่ีรับหนา้ท่ีในการบรรยายวิชาพื้นฐานกบั
นกัศึกษาทุกคณะของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยคื์อวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เป็นวิชาท่ี
นกัศึกษาเรียนและนาํ  เอาความรู้ท่ีเรียนไปใชก้บัชีวติประจาํวนัท่ีดีอยา่งมีคุณภาพยิง่ จึงจาํเป็นตอ้งมี
การปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของบา้นเมืองไดอ้ยา่งดี   และ
นกัศึกษากส็ามารถนาํเอากฎหมายท่ีศึกษาไปใชไ้ดอ้ยา่งมีระเบียบและเขา้ใจในสาระสาํคญัของ
เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเล่าเรียนมาอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงกจ็ะทาํให ้
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยป์ฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ วินยัของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งดีเม่ือ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดส้าํเร็จการศึกษาหรือเขา้ไปใชชี้วิตท่ีดีในสงัคมจะทาํให้
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในสงัคมอยา่งเป็นสุข และรักสามคัคีกลมเกลียวต่อกนัอยา่งมี
คุณภาพท่ีดีตาม กฎ ระเบียบขอ้ บงัคบัของสงัคมไปดว้ยดีมากยิง่ข้ึนจึงใหมี้วิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมาย เป็นวิชาพื้นฐานท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนและทาํความเขา้ใจใหม้ากยิง่ข้ึนดว้ยดีเพื่อเป็น
ประชาชนท่ีดีในสงัคม และไม่มีปัญหาใหก้บัผูบ้ริหารประเทศในการพฒันาประเทศและบริหาร 
งานต่อไป 
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           มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดท้าํการปรับปรุงหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ.
2548  และไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยัใหใ้ชห้ลกัสูตรใหม่ไดต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2548  ซ่ึงใน
หลกัสูตรน้ีกมี็การเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  ใหส้อดคลอ้งสภาพเศรษฐกิจ
ของบา้นเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงและทุกสถาบนัตอ้งมีการอาศยักาํหมายเขา้ช่วยเหลือ  เช่น  ตุลา
การ  อยัการ  ทนายความ  พนกังานฝ่ายปกครอง   ตาํรวจหรือนิติกร    ซ่ึงกร็วมไปถึงธุรกิจ
ภาคเอกชนเป็นพิเศษ     พร้อมกนัน้ียงัมีการปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความสาํนึกในระเบียบวินยั  
ขนบธรรมเนียมตลอดไปถึงกฎหมายท่ีดี  มีความประพฤติในจรรยาบรรณของความเป็นบุคคล  และ
ดาํรงอยูอ่ยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขไม่ทะเลาะววิาทกนั    ผูว้ิจยัในฐานะศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   รุ่นท่ี  15   ปีการศึกษา  2529    และปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะนิติศาสตร์มา
เกือบ  20  ปี  จึงเห็นความสาํคญัของการศึกษากฎหมายขั้นพื้นฐานของนกัศึกษาและบุคคลผูใ้ฝ่รู้ใน
วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย    จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เพื่อจะ
ไดท้ราบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  โดยจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาและสงัคมท่ีดีต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งจะไดท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียของการ
เรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย      เพื่อจะไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลกัสูตร      และการเรียนการสอนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์    พร้อมกนันั้นยงัจะมุ่งหวงัใหเ้ดก็ไทยมีความรักกลมเกลียวกนั        
ดว้ยความเขา้ใจท่ีดีและมีคุณภาพดว้ยเหตุผลท่ีรับฟังกนัได ้ และยอมรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีเกิดข้ึนมา
ดว้ยความเขา้ใจแบบ  มีระเบียบวินยัท่ีจะดาํรงร่วมกนัไปอยา่งสุขสบายและสามารถท่ีจะทาํความ
เขา้ใจกนัเม่ือเกิดปัญหาและยงัสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกนัไดด้ว้ยเหตุผลเพราะความเขา้ใจใน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือกฎเกณฑท่ี์เขา้ใจและปฏิบติัร่วมกนัมาตลอดจนปัญหาโลกต่อไปก็
อาจหมดไปไดด้ว้ยดี    เพราะความเขา้ใจร่วมกนัและพร้อมรับเหตุผลต่อกนัมา  ซ่ึงเป็นการเร่ิมจาก
สงัคมเลก็ ๆ กนัไปก่อน  โดยการท่ีทาํการเรียนรู้แลว้นาํมาปฏิบติักนัในสงัคมการศึกษาใหน้กัศึกษา
ไดเ้ขา้ใจและนาํไปปฏิบติักนัอยา่งจริงและถูกวิธี  หากมีปัญหากต็อ้งแกไ้ขหรือหากมีการฝ่าฝืน  
ละเมิดกฎระเบียบตอ้งมีการลงโทษกนัเพื่อใหมี้การไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบดงักล่าวนั้นอีก  ในบางคร้ัง
กรณีนกัศึกษาอาจไม่เขา้ใจหรือยงัไม่ทราบถึงระเบียบขอ้บญัญติับางเร่ืองกมี็การสอนใหค้วามรู้
แนะนาํใหเ้ขา้ใจเพิ่มข้ึน  จึงตอ้งมีการศึกษาในเร่ืองของความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีหลกัการ
และความหมายลกัษณะอยา่งไรเก่ียวขอ้งกบัสงัคมหรือปัจจยัส่ีของมนุษยน์ั้นอยา่งไร มนุษยใ์น
สงัคมตอ้งยอมรับและมีการปฏิบติักนัอยา่งจริง และถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผลท่ีทุกคนในสงัคมยอมรับ
ดว้ยกนัทั้งส้ิน คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจึ์งจดัหลกัสูตรเน้ือหาวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย    มีวตัถุประสงคก์ารบรรยายและการจดัการประเมินผล     -  
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นักศึกษาท่ีเขา้ฟังการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงความเขา้ใจของนักศึกษาได้รู้ถึงความเขา้ใจและ
ความสามารถของตนเองเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการบรรยายเพื่อการปฏิบติัถึงความเขา้ใจท่ีได้
ศึกษามาและนําไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนักบับุคคลในสังคมเป็นแนวเดียวกบัสังคมท่ีมีการพฒันา
ต่อไปอยา่งกา้วหนา้มากท่ีสุดและเป็นพื้นฐานท่ียอมรับของสังคมโลกต่อไปดว้ย  หากมีปัญหาหรือ
นักศึกษาไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีศึกษาไปก็สามารถนาํมาสอบถาม  หาขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะ
นาํไปใชป้ระโยชน์กบัผูบ้รรยายไดอ้ย่างดีก่อนท่ีจะไปใชไ้ดอ้ย่างจริงเพื่อให้กฎหมายนั้นมีค่าและ
ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งตามบทบญัญติัของสังคมท่ีดีไป  พร้อมกบัให้ความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม
ร่มเยน็และเป็นสุขมากท่ีสุดดว้ยดี 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียนการ

สอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย สําหรับวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมายเป็นวิชา
พื้นฐานท่ีนักศึกษาทุกคณะต้องเรียนและสอบให้ผ่าน โดยสํารวจความคิดเห็น 4 ด้านคือ ด้าน
จุดมุ่งหมาย ดา้นหลกัสูตร เน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน และดา้นการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท์ั้ ง 4 ด้าน     
จาํแนกตามเพศ   ระดบัชั้นปีท่ีเคยศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  คณะ และภูมิลาํเนา
ของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

 

1.3   สมมตฐิานการวจิยั 
           1.3.1  นกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็น
ต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทั้ง 4 ดา้นต่างกนั 
            1.3.2  นกัศึกษาท่ีเคยลงเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัชั้นต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทั้ง 4 ดา้นต่างกนั 
            1.3.3  นกัศึกษาท่ีเรียนคณะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายทั้ง 4 ดา้นต่างกนั 
 1.3.4  นกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายทั้ง 4 ดา้นต่างกนั 
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1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
1.4.1  การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ชั้นปี

ท่ี 1 และ   ชั้นปีท่ี  2   ท่ีผ่านการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายรวม  4  ดา้น  
ไดแ้ก่ 
                 1.4.1.1   ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
                 1.4.1.2   ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร   เน้ือหาวิชา   การจดัการเรียนการสอน    
การวดัผล  และการประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
                 1.4.1.3   ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

     1.4.1.4   ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

1.4.2  การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มประชากรท่ีเป็นนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนการสอนวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมาแลว้ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีเขา้ใจและสามารถอธิบายทฤษฎี
ตลอดจนหลกักฎหมายทั้งกฎหมายแพ่ง   กฎหมายอาญา   กฎหมายมหาชน     และกฎหมายวิธี
บญัญติัขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งพร้อมท่ีจะสามารถใชไ้ดอ้ย่างเขา้ใจโดยไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหา
สังคม  ท่ีทาํการลงทะเบียนเรียนและสอบผา่นแลว้จาํนวน  600  คน   และเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  
400  คน     

 

1.5  นิยามศัพท์ 
วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย    หมายถึง      วิชาความรู้ท่ีเก่ียวกบักฎ     ระเบียบ  

การปกครองของสงัคมท่ีจะมุ่งพฒันาใหป้ระชาชนในสังคมยอมรับ         และปฏิบติัตนเป็นพลเมือง
ท่ีดี      รวมถึงการปกครองบา้นเมืองท่ีประชาชนตอ้งทาํความเขา้ใจ    เพื่อช่วยให้สภาพเศรษฐกิจ
ของสังคมเจริญกา้วหนา้ต่อไป  การศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายนั้น  ทุกคนในสังคม
ตอ้งมีความรู้อยา่งยิ่งและตอ้งปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสังคม  การท่ีศึกษาให้ไดรั้บ
ความเขา้ใจเพียงพอแลว้ตอ้งเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้มของสังคมดว้ยว่ามีการปฏิบติัอย่างไรไม่ให้เกิด
ปัญหาต่อกนั 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.6.1   ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียน

การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
1.6.2   ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ และ

นกัศึกษาจากคณะอ่ืนๆ  ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
1.6.3   ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   การเรียนการสอนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย                                                                      
1.6.4    เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับ   ไปใช้ปฏิบัติหน้าท่ีแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแก่ตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            1.6.5   เพ่ือให้นักศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคมของสังคมไดอ้ย่างมี
ความเขา้ใจและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งมีเหตุผล  ความรัก  ความสามคัคีต่อกนัในสงัคม 
 

1.7  กรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 
 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
 เพศ 
 ระดบัชั้นปีท่ีเคยศึกษาวิชา

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย 

 คณะ 
 ภูมิลาํเนา 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมาย มี 4 ดา้น คือ 
 จุดมุ่งหมาย 
 หลกัสูตร เน้ือหาวิชา การ

จดัการเรียนการสอน การ
วดัผลและการประเมินผล 

 คณะ 
 ภูมิลาํเนา 
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ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
            การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์
มีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย (THE  OPINIONS  OF  DHURAKIJ  
PUNDIT  UNIVERSITY  STUDEN  OF  INTRODUCTION  TO  THE  STUDY  OF  LAW)  
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหา   แนวคิดทฤษฎี   
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจยัโดยลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีท่ีใชก้ารเรียนการสอน 
2.2 การวิจยัเก่ียวกบัการปฏิบติัการในชั้นเรียน 
2.3 การวิจยัการปฏิบติัเก่ียวกบัวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ทฤษฎทีีใ่ช้การเรียนการสอน 
2.1.1  ความพงึพอใจ   (Satisfaction)  การเรียนการสอน 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเป็นภาวะทางอารมณ์ของบุคคล  ซ่ึง
จะแสดงออกมาเม่ือไดรั้บส่ิงเร้าจากภายนอกมากระทบทาํใหแ้สดงกิริยาหรือปฏิกิริยาโตต้อบออกมา   
อาจจะเก่ียวกบัความชอบ  พอใจ  ยนิดี  หรือไม่พอใจ  ความโกรธ  ความลงัเล  ความน่ิงเฉย  ทั้งท่ี
สงัเกตไดแ้ละไม่สามารถสงัเกตไดห้รือปฏิกิริยานั้นอาจไม่เด่นชดั  สถานการณ์ของชีวิตบางคนยอ่ม
มีความคิดท่ีเปล่ียนแปลงกนัไปไม่เหมือนกนัในทุกคนทาํใหเ้กิดการผนัแปรไปแต่โดยทัว่ไปแลว้
ปฏิกิริยาเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่การตอบสนองท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนมา  ฉะนั้นความสาํเร็จขององคก์รหรือ
หน่วยงานการศึกษาจะคอยกาํหนดกฎเกณฑต่์างๆใหมี้คุณภาพท่ีดีไดต้อ้งมีการอบรมสัง่สอนวิธีการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการใหบ้ริการการเรียนการสอนจึงตอ้งมีการยดึหลกัความพึงพอใจของนกัศึกษา
เป็นสาํคญั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดดี้  ตอ้งตอบสนองความพึงพอใจของนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุดแต่
การท่ีจะกระทาํใหทุ้กชีวิตในสงัคมยอมรับระบบระเบียบท่ีเหมือนกนัทุกอยา่งกค็งเป็นไปไดย้าก  
และการท่ีจะหาแนวทางท่ีจะใหส้งัคมยอมรับกนัอยา่งถูกวิธี  เขา้ใจในหลกัเกณฑข์องการกระทาํ
ของสงัคมท่ีดีได ้     พร้อมทั้งการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง      ไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในสงัคมออกไป   
จะทาํใหส้งัคมมีความมัน่คงมากยิง่ข้ึนและสร้างความสามคัคีกลมเกลียวกนัดีต่อไป  ความร่มเยน็
เป็นสุขในสงัคมกจ็ะสุขสบาย        ปัญหาความเดือดร้อนของประชากรในสงัคมกไ็ม่ตอ้งวิตก   - 
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กงัวลใด ๆ  ต่อไปและพร้อมท่ีจะปฏิบติัร่วมกนัอย่างดีเพ่ือการท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้นจึงไดต้อ้ง
ทาํการศึกษาเก่ียวกบับทบญัญติัหลกัเกณฑ์ขอ้ปฏิบติั      ยึดถือตามท่ีมนุษยไ์ดท้าํความเขา้ใจใน
หลกัเกณฑ์ให้  ถึงทฤษฎีความพึงพอใจมากนัก  นักวิชาการในสังคมท่ีใหญ่ของเราหลายท่านได้
กล่าวไวเ้พื่อให้เราไดท้าํการศึกษาและนาํไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งในสังคมท่ีดีมีหลายท่านท่ีไดก้ล่าว
ไวด้งัน้ี 
                ท่าน Wolman    กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ข้ึนมา  ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการหรือบรรลุความคาดหวงั
ในบางระดบัท่ีตนเองประสงคห์รือบรรลุเป้าหมายของตนเองแลว้ก็เกิดความพึงพอใจท่ีไดส้มหวงั
ข้ึนมาต่อไป  ในทางตรงกันขา้มความพึงพอใจจะไม่เกิดข้ึนไดเ้ลยหากความตอ้งการหรือความ
คาดหวงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ให้ตนเองหรือบุคคลท่ีมุ่งกระทาํต่อส่ิงท่ีตนเองหวงัไวแ้ลว้ไม่ได้
ตามท่ีตนเองปรารถนาหรือผิดหวงัเช่นน้ีความพึงพอใจก็จะไม่เกิดข้ึนมาไดเ้ลยแมแ้ต่เพียงนิดเดียว
นัน่เอง   ความพึงพอใจท่ีจะทาํให้บุคคลทุกคนเขา้ใจร่วมกนัดีอยา่งมีประสิทธิภาพก็เป็นเร่ืองความ
ตอ้งท่ีทุกคนยอมรับและเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดีท่ีสุดและถูกตอ้งหรือไม่เป็นเป็นปัญหากบับุคคลอ่ืน
หรือไม่สร้างความเดือดร้อนใหบุ้คคลอ่ืนดว้ย 

ความหมายของความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าท่ีได้แสดงออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน  ซ่ึงเป็นการบ่งบอกทิศทางของผลการ
ประเมินในลกัษณะเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบ  หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า  ต่อความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
มาถึงการกระทาํของบุคคลท่ีวางใจไวแ้ละผา่นมาน้ีสาํเร็จตามทางท่ีหวงัไวห้รือเปล่า  หากสาํเร็จไดก้็
แสดงใหเ้ห็นว่าความหวงัท่ีคิดไวบ้รรลุตามประสงคจ์ริงตามความพึงพอใจของเราท่ีทาํการประเมิน
ข้ึนมาจนสาํเร็จได ้ หากความตั้งใจนั้นเกิดความไม่สาํเร็จก็แสดงให้เห็นว่าเกิดเป็นผลเสียท่ียงัมีบาง
ส่ิงบางอย่างขดัขอ้งต่อการกระทาํนั้ น ๆ  ซ่ึงเป็นทิศทางของความพึงพอใจท่ีมีการกระทาํตาม
วตัถุประสงคห์รือขอบเขตของงานเอาไวน้ัน่เองท่ีตอ้งทาํการแกไ้ขหรือหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ข
ข้ึนมาใหบ้รรลุผลตอ้งความประสงค ์(นวลฉวี  รตางศุ  หนา้ 52-53 , 2543 ) 

            ความพึงพอใจเป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเปล่ียนแปลงไปเป็น
ความพึงพอใจในการปฏิบติัต่อส่ิงนั้นเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีดีข้ึนมาตามวตัถุประสงค ์ เป็นความสมัพนัธ์
ในทางบวกกับคุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาท่ีสร้างไวเ้พื่อให้ทราบถึงลักษณะของ
ความรู้สึกท่ีประสงคใ์ห้เกิดผลดีและเกิดความสามารถท่ีจะเป็นผลและแนวทางท่ีดีต่อไปในอนาคต
ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย (ดิเรก ฤกษส์าหร่าย, หนา้ 35, 2527)   เช่นเดียวกบัแนวความคิดของ  Wallestein,    
ท่ีไดก้ล่าววา่    ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหวงัแลว้ไดเ้ป็น
ความรู้สึกท่ีสมหวงัตั้งใจท่ีตนเองปรารถนาไวก้็เป็นความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองไดต้ามคาดหวงั  
(Dictionnary  of  psychology.  Washing  D.C. Pengin  1971 P. 35)   ความพึงพอใจกล่าวอีกนยัหน่ึง 
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กคื็อ     ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนมาได ้     เม่ือมีความต้องการไดรั้บการตอบสนอง
พร้อมกบัการท่ีไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไวร้ะดบัหน่ึงของความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นผลสาํเร็จลุล่วง
ไปไดต้ามท่ีตั้งใจท่ีมุ่งหวงัเอาไวไ้ด ้ (Krech and Chutchield  1971 P.74 )   กจ็ะทาํใหค้วามพึงพอใจ
นั้นสาํเร็จไดดี้บุคคลผูส้ร้างความพึงพอใจกเ็กิดความสบายใจไดไ้ดต้ามความประสงคข์องตนเอง
นัน่เอง  น่ีกเ็ป็นความพึงพอใจท่ีผูมุ่้งหวงัใหเ้กิดผลดีไดรั้บผลประโยชน์ท่ีดีและตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไวใ้หเ้กิดเป็นผลดีตามมาท่ีหลงัได้    จึงทาํใหเ้กิดความเห็นท่ีตามมาภายหลงัไดว้า่ความพึงพอใจ
ท่ีจะใหเ้ป็นผลดีไดน้ั้นตอ้งเป็นผลสาํเร็จต่อมาในอนาคตท่ีดี และเกิดความสบายใจของผูก้ระทาํส่ิง
นั้นดว้ย  จึงเป็นความพึงพอใจท่ีบรรลุตามวตัถุประสงคข์องผูมุ่้งหวงัเอาไวต้ามนั้น  และกท็าํให้
สงัคมเจริญรุ่งเรืองดว้ยดี  ธรรมชาติในสงัคมกดี็ตามมา  ทุกคนในสงัคมยอมรับพร้อมกนัตามท่ี
ปฏิบติัร่วมกนัอยา่งถูกตอ้งไม่มีการฝ่าฝืน  กฎ  ระเบียบต่อกนัไม่มีการละเมิดสิทธิของกนัและกนั 
            กล่าวโดยสรุป  ความพึงพอใจหมายถึง  ความรู้สึก  ความคาดหวงั  หรือความตอ้งการส่ิง
หน่ึงส่ิงใดของบุคคล  โดยบุคคลสร้างความสัมพนัธ์ข้ึนมาเพื่อตอ้งการให้เกิดบรรลุตามประสงคท่ี์
ตนเองคาดหวงัหรือตั้งใจเอาไวก่้อน  ผลท่ีเกิดข้ึนมาซ่ึงไดรั้บการกระตุน้ส่ิงเร้าต่อส่ิงภายนอกในส่ิง
ท่ีตอ้งการหรือผลประโยชน์ความคาดหวงัตามตอ้งการนั้น ๆ  อยา่งคาดคิดเอาไวแ้ละมุ่งหวงัไวไ้ด้
สมความปรารถนา  หรือความพึงพอใจเป็นผลรวมความรู้สึกท่ีชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาหรือ
การปฏิบัตินั้ นจนทําให้เกิดความพึงพอใจส่ิงนั้ น  ๆ  ท่ีมากระทบหรือสัมผัสจนทําให้มีการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและสมปรารถนาตามเคยมุ่งหวงัไวล่้วงหน้าตามท่ี
ตอ้งการดงักล่าวนั้น ๆ นัน่เอง  เม่ือสังคมเราอยูร่วมกนัดว้ยการมีความสัมพนัธ์ไมตรีต่อกนัไปดว้ย
ความสงบสุขก็จะทาํให้สังคมของเรามีความราบร่ืนและร่มเยน็เป็นสุขกนัดว้ยดี  ปัญหาท่ีเคยมีก็ลด
นอ้ยลงหรือแทบจะไม่มีเกิดข้ึนมาใหเ้ห็นอีกเลย 

ทุกคนในสังคมเม่ือไดอ้ยูร่่วมกนัมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัแลว้  มีชีวิตท่ีดีข้ึนในสังคมตาม
ขนบธรรมประเพณีของแต่ละสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีปัจจยัส่ี ท่ีประกอบดว้ย  อาหาร  ท่ีอยู่
อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค  เพ่ือการดาํรงชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคลท่ีดีแลว้ก็ตอ้งมี
ความสงบปลอดภัยของชีวิตข้ึนเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวแต่ละครอบครัวกัน
ตลอดไป  เพราะครอบครัวกต็อ้งมีความพึงพอใจท่ีเร่ิมตน้ข้ึนเป็นหน่วยแรกก่อนจะไปสู่สงัคมใหญ่ 

การกระทาํท่ีจะให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมท่ีดีนั้น สังคมแต่ละสังคมก็ตอ้ง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขไม่หาเร่ืองทุกขต่์อกนั และตอ้งเคารพซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงทุกคนตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตของตนเองและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อบา้นดว้ยกนั
เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อกนัจะไดไ้ม่สร้างทุกขใ์ห้กบับุคคลอ่ืน  ความเป็นอยู่จะไดอ้ยู่อย่างมีความสุข
นัน่เอง  นอกจากนั้นแลว้ตนเองก็ตอ้งมีหนา้ท่ีของตนในเร่ืองต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความซ่ือสัตยสุ์จริต
ของตนเองข้ึนมา    เม่ือมีความซ่ือสตัยสุ์จริตและหนา้ท่ีในการกระทาํท่ีดีแลว้  กต็อ้งมีความยติุธรรม 
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เกิดข้ึนมาเพื่อใหทุ้กคนยอมรับ ไม่มีการหลอกลวงต่อกนัเพื่อก่อใหเ้กิดความปล่องใสในการกระทาํ
ของตนเองแต่ละอยา่ง  เพือ่ไม่ใหมี้การคดโกงกนัเองดว้ยความประพฤติท่ีปฏิบติัใหดี้ต่อกนันัน่เอง  
อีกทั้งยงัยอมรับความเห็นของผูอ่ื้นตามมาอีกดว้ย  การสร้างความสมัพนัธ์ต่อกนัดว้ยดีกมี็เพิ่มข้ึน   
เช่นน้ีน่ีเองท่ีตอ้งทาํใหก้ารแสดงความเห็นของแต่ละคนท่ีทาํการศึกษาไปแลว้ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
มีอะไรบา้งและจะช่วยสร้างสงัคมใหมี้ความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไรจากผลเรียนท่ีเราไดรั้บมาน่ีเอง 

จากคาํกล่าวท่ีว่า “ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ยุติธรรม”  เป็นการกล่าวท่ีทุกคนในสังคมยึดถือ
และปฏิบติักนัดว้ยดีเสมอมา  แต่ในปัจจุบนัน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความท่ีทุกคนในสังคมเร่ิมท่ีไม่มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อกนัเองหรือการดาํเนินชีวิตไปอยา่งไม่สุจริตดว้ยวิธีการท่ีเร่ิมหลอกลวงกนัเอง
ในหมู่ชาวบา้นไปจนกระทัง่มีการฉอ้โกงกนัข้ึนในระดบัชาติข้ึนมาแลว้  เพราะทุกคนยงัขาดหนา้ท่ี
ในการเรียนรู้หรือหนา้ท่ีในการศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย เพราะคิดว่าเป็นเร่ืองใกล้
ตวัยงัไม่มีความจาํเป็นหรือคิดว่าเรียนรู้ง่ายแต่ความเป็นจริงวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดมากและต้องมีความรอบคอบ  ทาํความเขา้ใจให้ดีจึงจะรู้ถึงสถานภาพและ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองเพียงพอท่ีจะทาํให้ตนเองบรรลุถึงหนา้ท่ีของตนดว้ยดี    ประเทศชาติก็จะ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปได ้   จึงตอ้งมีการพฒันาตนเองหาความรู้     การปฏิบติัตนเองท่ีดีแบบมีระเบียบ  
เคารพกฎ  ของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรักใคร่ท่ีดีต่อกนัและไม่ก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาในสงัคมท่ีตอ้งเดือดร้อนซ่ึงกนัและกนัต่อไป  สงัคมกจ็ะร่มเยน็บุคคลในสงัคมกเ็ขา้ใจกนัดว้ย
ความสัมพนัธ์ท่ีดีปัญหาในสังคมก็ย่อมจะเกิดข้ึนน้อยลงไป  ความรักความสามคัคีของบุคคลใน
สังคมก็สุขสบายข้ึน  การเปล่ียนแปลง  แกไ้ขส่ิงใดๆในสังคมก็สามารถท่ีจะกระทาํข้ึนมาไดด้ว้ย
ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนันั่นเอง         การกระทาํดงักล่าวเพื่อให้เกิดความรัก  ความสามคัคีต่อกนัใน
สังคมท่ีดี  จึงตอ้งการกาํหนด  กฎ  ระเบียบขอ้ปฏิบติัต่อกนัให้เป็นระเบียบวินัยในสังคมและให้
สมาชิกในสังคมศึกษาทําความเข้าใจเพ่ือได้ยอมรับและปฏิบัติตามอีกทั้ งจะไม่ฝ่าฝืนต่อ  กฎ  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือวินัยต่างๆดว้ย  ซ่ึงเม่ือเกิดความรู้สึกท่ีดียอมรับในการปฏิบติัต่อกนัก็เป็น
การสร้างความพึงพอใจของแต่ละบุคคลท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดไปนั่นเอง  การท่ีจะตอ้ง
แกไ้ขปัญหาหรือสร้างส่ิงใดร่วมกนัก็สามารถกระทาํไดด้ว้ยเหตุผลและความเขา้ใจของบุคคลใน
สังคมเดียวกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นขนบธรรมเนียมหรือการกระทาํท่ียอมรับและปฏิบติัร่วมกนัสืบ
ทอดกันตลอดมาจนเป็นสิทธิหน้าท่ี  หรือการปฏิบัติใดๆต่อกันก็ เป็นท่ียอมรับ  และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนมาได ้ สังคมอยูอ่ยา่งสงบสุขไม่เป็นปัญหาหรือทุกคนในสังคมมีการศึกษามา
ดว้ยความเขา้ใจรู้ซ้ึงถึงปฏิบติักนัอยา่งถูกตอ้งในสิทธิและหนา้ท่ีท่ีมีความเป็นมนุษยข์องสังคม  ซ่ึง
การกระทาํใดท่ีมีผูป้ฏิบติัตนท่ีไม่ถูกตอ้งฝ่าฝืนสังคมก็ตอ้งถูกออกจากสังคมโดยปริยาย   คือการท่ี
บุคคลในสังคมไม่ยอมรับกบั  การปฏิบติัของเขาซ่ึงก็เหมือนกบัการถูกลงโทษโดยสภาพธรรมชาติ
ของสงัคมไปนัน่เอง  แต่ถา้การปฏิบติัตนดีเป็นท่ียอมรับต่อสงัคมไดก้เ็หมือนการสร้างความพึง 
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พอใจให้สังคมท่ียอมรับให้ความช่วยเหลือบุคคลนั้นตลอดเวลา  ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษา

และทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของระเบียบของสังคมใหเ้ขา้ใจและถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุดเพื่อ
การอยู่ในสังคมท่ีดีมีมนุษยสัมพนัธ์ในสังคมท่ีดีดว้ย    ซ่ึงแต่เดิมระบบกฎหมายของไทยก็มีการ
วิวฒันาการมาเร่ือย ๆ   ตั้ งแต่ยุคประเพณี  (Customary  Law)      ยุคกฎหมาย (Legal Dogmatic)    
ยคุนิติบญัญติั (Technical  Law) 
 
2.1.2   ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
            แนวคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจจากการศึกษา  พอสรุปได้ดังน้ี  ทฤษฎีความ
ตอ้งการของ Maslow  ผูคิ้ดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือความตอ้งการเป็นทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียง  และ
ไดรั้บความนิยมมากทฤษฎีหน่ึง  เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาใหเ้ขา้ใจในความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนมาโดยการ
เกิดจากความตอ้งการระดบัต่าง ๆ  ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดและความพึงพอใจน้ี
เป็นความพึ งพอใจท่ีบรรลุผลได้ดี ซ่ึ งเป็นแนวของ  Maslow (กล่าวไว้ใน  Mativation  and  
personality.2d  ed. New York  :  Herper  Row.  P.23 - P.25)         เก่ียวกบัความตอ้งการของบุคคล
มีดงัน้ี   
            1.   ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นต่าง ๆ  โดยจะเร่ิมจากความตอ้งการขั้นตํ่าสุดไปหา
ความตอ้งการสูงสุดท่ีสร้างความประสงค์นั้ น  เม่ือสําเร็จลุล่วงไดดี้อาจมีความตอ้งการใหม่เกิด
ข้ึนมาหรืออาจยติุลง  ความพึงพอใจนั้นกอ็าจมีข้ึนมาได ้
            2.   ความตอ้งการของมนุษยมี์ความต่อเน่ืองหลายระดับด้วยกันเพื่อเป็นความสําเร็จท่ีดี  
มนุษยมี์ความตอ้งการไม่ส้ินสุด  เม่ือความตอ้งการอนัหน่ึงอนัใดไดรั้บการตอบสนอง  ก็จะเกิด
ความตอ้งการอนัใหม่ข้ึนมาอีก  เพื่อใหเ้กิดตามแนวท่ีคาดหวงัไวด้ว้ยดีต่อไป  
           3.   เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการระดับตํ่าแล้ว  ก็จะเกิดความต้องการ
ระดับสูงข้ึนไป  แต่บางคร้ังเม่ือความตอ้งการระดบัสูงไดรับการตอบสนองแลว้ก็อาจเกิดความ
ตอ้งการระดบัตํ่าไดอี้กจนเป็นความพึงพอใจท่ีประสงคห์รือบรรลุผลสาํเร็จตามประสงคด์ว้ยดีต่อไป 
          4.   ความตอ้งการแต่ละระดบัของมนุษย ์ มีความเก่ียวเน่ืองกนัและแมว้่าความตอ้งการระดบั
หน่ึงระดบัใดหายไปแลว้จะเกิดความตอ้งการระดบัอ่ืนเขา้มาแทนท่ี  แต่ความจริงแลว้ความตอ้งการ
เหล่านั้นไดรั้บการตอบสนองเพียงบางส่วนเท่านั้น  ดงันั้นความตอ้งการทุกระดบัไม่สามารถแยก
ออกจากกนัได ้
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           ฉะนั้ นการท่ีจะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาโดยการนําเอาหลกัทฤษฎีความ
ตอ้งการและทฤษฎีความพึงพอใจมาประยกุตใ์ชแ้ลว้นั้น  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา
ในดา้นการใหบ้ริการทางการศึกษาจะตอ้งทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการท่ีแทจ้ริงเพื่อท่ีจะ
ตอบสนองความพึงพอใจใหต้รงกบัความตอ้งการ      และเกิดประสิทธิภาพกบันกัศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
ผลลพัธ์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บก็คือความพึงพอใจท่ีตนเองไดมุ่้งหวงัไวซ่ึ้งก็อาจเป็นผลดีกบันกัศึกษาและ
สังคมท่ีอยูห่รือก็เป็นเพียงผลประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บรู้  เขา้ใจในบทเรียนท่ีไดรั้บก็สามารถเป็น
ความพึงพอใจได ้ แต่ก่อนท่ีจะเกิดความรู้สึกท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งมีการกาํหนด  หรือจดัเตรียม
ทฤษฎีท่ีจะใหน้กัศึกษาตอ้งการไวใ้ห้ไดเ้สียก่อน  เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บหรือเรียกว่า  ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและไดรั้บความพึงพอใจตามทฤษฎีดงักล่าวน้ีก่อนนาํไป
ปฏิบติัจะไดเ้กิดความพึงพอใจตามหวงัก่อนนัน่เอง  และต่อไปผูส้อนมีการปรับระดบัความพึงพอใจ
ของตนท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความประสงคห์รือพึงพอใจต่อบทเรียนมากยิ่งข้ึน     จนนักศึกษาเกิด
ความพึงพอใจในบทเรียนท่ีตนเองมุ่งหวงัไว ้    ก็พร้อมท่ีจะสร้างความพึงพอใจในระดบัท่ีสูงข้ึนมา   
เป็นตอ้งเกิดอยากไดใ้นความรู้น้ีเพื่อนาํไปปฏิบติัให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคตท่ีดีนัน่  
ซ่ึงกจ็ะทาํใหส้งัคมมีความเป็นระเบียบ  มีเศรษฐกิจท่ีดีตามมาในอนาคตมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
2.1.3  การมีทศันคติในการตอบสนอง 

     มนุษยทุ์กคนยอ่มมีทศันคติของตนเองในการตอบสนองความตอ้งการแต่ละเร่ืองตามสภาพ
จิตใจของแต่ละคนไปตามแนวความคิดหรือความหวงัท่ีตอ้งการคาดเอาไวโ้ดยแทจ้ริงให้ประสบ
ความสาํเร็จตามความตอ้งการหรือเรียกว่าเป็นทศันคติของตนเองท่ีมุ่งให้เกิดผลดีตามแนวความคิด
ท่ีตนเองมีความมุ่งหวงัเอาไวใ้ห้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์นั้ น ๆ( บทความแปลจากหนังสือ  
Spencer’s  First  Principle. HERBERT  Spencer  :  1862  )      ซ่ึงทุกคนในสงัคมก็เป็นท่ียอมรับและ
ปฏิบติัสืบทอดกนัมาโดยตลอดจนต่อมาก็กลายเป็นประเพณีของสังคมท่ีมาจากทศันคติท่ีใชก้นัอยู่
ประจาํสมํ่าเสมอนัน่เอง  ไดมี้การริเร่ิมคน้ควา้และทาํการคิดคน้หรือเรียกวา่เป็นบิดาเก่ียวกบัคาํวา่   “  
ทศันคติ  ”   ทศันคติก็เป็นบ่อเกิดของกฎหมายเพื่อให้เป็นจารีตประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีมีการยอมรับ
และปฏิบติัร่วมกนัมาหลายปีสืบทอดกนัมาและต่อมาก็เป็นส่ิงบญัญติัข้ึนเป็นกฎ  ระเบียบของสงัคม
ให้บุคคลในสังคมใช้  จนทําให้เห็นว่าคาํว่า  ทัศนคติน้ีมีความหมายอยู่หลายประการและมี
นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้คาํอธิบายความหมายของคาํว่า  ทศันคติ  ไวห้ลายลกัษณะตามแนว
นกัวิชาการท่านต่างๆ  ดงัน้ี  คือ 
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    แนวความคิดของท่าน  G.W. Gallport  ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  ทศันคติ  คือสภาวะทาง

จิตและสภาวะทางประสาทเกิดข้ึนมาเป็นทศันคติท่ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความพร้อม  ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
อาศยัประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาดว้ยความกระทาํกนัเป็นเวลาชา้นาน  เป็นตวันาํหรือมีอิทธิพลเหนือ
การสนองของแต่ละบุคคล    ท่ีมีต่อวตัถุและสถานการณ์ต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  (ค.ศ. 1862) 

    แนวความคิดของท่าน   Leonard   W. Owen ,2001  ก็ให้ความหมายของคาํว่า  ทัศนคติ  
หมายถึง  ความรู้สึกภายในโดยการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อส่ิงเร้าใจ
อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดเป็นต้องการการข้ึนมาได้และในขณะท่ี  Donald  T. Combell,  2001  ได้
อธิบายว่า  ทศันคติ  ทางสังคมนั้นเป็นการตอบสนองอยา่งสมํ่าเสมอและคงนานท่ีมีต่อการกระตุน้
ทางสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง ตามแนวความคิดของผูก้ระทําตามความตั้ งใจให้เกิดบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีดีข้ึนมา   ขณะเดียวกันก็ยงัมีผูเ้สนอแนวความเห็นของ  ทัศนคติท่ีเกิดจากการ
ตอบสนองอีกคือ   Krech,  Crutchfield  และ  Ballachy  ได้สรุปให้เห็นว่า  ทัศนคติเกิดจากการ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล  นัน่คือ  ส่ิงใดตอบสนองความความตอ้งการของตนได ้ บุคคล
นั้นก็มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นและในทางตรงกนัขา้มหากส่ิงใดตอบสนองต่อความตอ้งการของตน
ไม่ได ้ บุคคลนั้นก็อาจมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั  ในเร่ืองของทศันคติท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ความจริงต่างๆ ซ่ึงจะไดมี้การเรียนรู้มาจากการอ่านหรือจากคาํบอกเล่าของบุคคลอ่ืนมาบาง
คนท่ีไดรั้บมาโดยวิธีน้ีอาจมีการติฉินนินทาตามท่ีเห็นหรือไดรู้้มานาํมาปฏิบติักนัตามแบบนั้น ๆ 
โดยไม่มีการบนัทึกหรือบญัญติัข้ึนมาใหเ้ห็นแต่เป็นการปฏิบติัตามความเขา้ใจซ่ึงกมี็ผดิบา้งถูกบา้ง  

  อาจารยศิ์ริวรรณ  เสรีรัตน์  ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติไวว้่า  ทศันคติคือการประเมินหรือ
การตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไม่ชอบในวตัถุ  คน  หรือเหตุการณ์   ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกของคน คนหน่ึงเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งทศันคติไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัค่านิยมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรา
เห็นคุณค่า  แค่ทศันคติเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีจะทาํให้เกิดเป็นความพอใจหรือไม่พอใจ  ทั้ง
สองอย่างน้ี มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันหรือหมายถึงความรู้สึกความชอบของบุคคลต่อ
สภาพแวดลอ้ม   ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รและเช่ือว่าความรู้สึกน้ีจะมีผล
ต่อการแสดงถึงพฤติกรรมของบุคคล  ทศันคติเป็นพลงัอยา่งหน่ึงท่ีมองไม่เห็นเช่นเดียวกบัสัญชาติ
ญาณหรือแรงจูงใจ  แต่เป็นพลงัท่ีซ่ึงสามารถผลกัดนัการกระทาํบางอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึก
ของทศันคติอาจกล่าวไดว้่า  ทศันคติคือท่าทีหรือแนวโนม้ของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  อาจ
เป็นบุคคล  กลุ่มคน  ความคิดหรือส่ิงของ  โดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพื้นฐานเพื่อใหเ้กิดเป็น
ความตั้งใจท่ีจะก่อใหเ้กิดผลในอนาคตข้ึนมาเป็น 0  (กล่าวใน  นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา ; 2543) 
ดงันั้นทศันคติจึงมีส่วนประกอบท่ีจะรวมอยูใ่นประโยคต่าง ๆ    ต่อไปน้ีรวมอยู ่  คือ 
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            ความเขา้ใจ (Cognitive  component)  คือส่วนท่ีเป็นความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
ท่ีผูไ้ดรั้บความรู้เขา้ใจไดดี้และสามารถนาํไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้งมากท่ีสุดตามความเขา้ใจและให้
ผูอ่ื้นเห็นในการกระทาํท่ีผูเ้ขา้ใจปฏิบติัดว้ย   ซ่ึงในเร่ืองของความเขา้ใจน้ีเม่ือผูใ้ดรับรู้และเขา้ใจแลว้
ก็สามารถท่ีจะปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ทาํการฝ่าฝืนหรือทาํละเมิดจากความเขา้ใจของตนไป
เพราะทราบดีว่าเป็นการกระทาํท่ีนอกจิตสาํนึกของตนเองไปซ่ึงไม่ถูกตอ้งและเป็นการท่ีบุคคลอ่ืน
มองไม่ดีเป็นการกระทาํท่ีผดิความเขา้ใจของตนไป  จึงไม่มีบุคคลใดท่ีจะทาํนอกจากความเขา้ใจไป
เพราะเป็นการกระทาํท่ีไม่มีและไม่ถูกตอ้งนัน่เอง 
            ความรู้สึก  (Affective  component)  คือส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง
หน่ึงออกมาพร้อมทั้งมีการกระทาํของตนเองท่ีเขา้ใจไปแลว้  แมว้่าบางคร้ังความรู้สึกจะตรงขา้มกบั
ความเขา้ใจแต่กจ็ะสามารถแสดงใหเ้ห็นในการกระทาํนั้น ๆ   ถึงการกระทาํของบุคคลท่ีรู้สึกในการ
กระทาํท่ีจะแสดงออกมาถึงความรู้สึกของตนเองเป็นจิตท่ีจะไดมี้การแสดงออกมา  หากมีการแสดง
ออกมาผดิแบบผดิส่ิงท่ีตนกระทาํก็เหมือนผูก้ระทาํมีความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือผดิเพ้ียนไป  ใครเห็นก็จะ
มองไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือทาํในส่ิงท่ีไม่มีความรู้สึกถึงการกระทาํนั้น ๆไดแ้ละจะถูกมองไป
ในทางท่ีฝ่าฝืนแบบอยา่งไป 
            พฤติกรรม (Behavioral  component)  คือส่วนของความตั้งใจท่ีจะประพฤติต่อคนใดคนหน่ึง
ในการกระทาํต่อกันท่ีพึงประสงค์จะให้เห็นและรู้สึกซ่ึงกันและกนัถึงการกระทาํของบุคคลใน
ลกัษณะท่ีต่างกนัไป   ทุกคนตอ้งมีพฤติกรรมของตนเองท่ีเขา้ใจและมีความรู้สึกท่ีจะกระทาํหรือ
แสดงออกมาให้คนอ่ืนเห็นถึงการกระทาํของตนซ่ึงก็เป็นพฤติกรรมท่ีจะบ่งบอกให้บุคคลอ่ืนทราบ
วา่บุคคลน้ีมีพฤตกรรมดีหรือไม่เม่ือไดแ้สดงออกมาแลว้บุคคลอ่ืนก็จะรู้ว่าบุคคลนั้นมีความเขา้ใจใน
การกระทาํหรือไม่หรือว่าเขามีความรู้สึกอยา่งไรต่อการกระทาํนั้นๆจากพฤติกรรมของการกระทาํ
นั้นนัน่เอง 

 

  2.2   แนวคดิเกีย่วกบัการให้บริการ 
                  การปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นการให้บริการและการสอนให้ความรู้กบันักศึกษาหรือ
บุคคลผูเ้ขา้รับฟังการบรรยายของผูใ้ห้บริการจึงตอ้งมีการปฏิบติัการให้ถูกลกัษณะและวิธีการของ
ครุศาสตร์การศึกษาในเร่ืองต่างๆ  ของการปฏิบัติเพื่อให้ผูฟั้งสนใจและได้รับความรู้อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในเร่ืองของการบรรยายกฎหมายท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งดีและสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีศึกษาไป  เพื่อการปฏิบติัท่ึถูกตอ้งและอยูใ่นสังคมท่ีดีมีคุณภาพตลอดจนการ
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อกนัในสงัคม 
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   2.2.1  ความหมายของการใหบ้ริการ 
                  การให้บริการตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า    “ Service ”    ซ่ึงเป็นคาํท่ีเราคุน้เคยและคน
ส่วนใหญ่จะเรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน  การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ี
กระทาํหรือติดต่อและเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ  การให้บุคคลต่างๆไดใ้ชป้ระโยชน์ทางใดทางหน่ึง  
ทั้งดว้ยวิธีการหลากหลายในการทาํใหค้นต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ หรือการไดรั้บการ
การบริการซ่ึงจะทาํให้ผูไ้ดรั้บตอบสนองในทางท่ีดีและมีความรู้สึกท่ีไดรั้บบริการ  และยงัจะทาํให้
ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกระทาํนั้นดว้ย    จดัไดว้า่เป็นการใหบ้ริการทั้งส้ิน 
                  การให้บริการหมายถึง  การกระทาํท่ีเป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือ  หรือการดาํเนินการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นตลอดจนการทาํใหผู้อ่ื้นท่ีไดรั้บประโยชน์นั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อผูใ้หบ้ริการ  
และนักปรัชญาบางท่านยงัได้ให้ความหมายของการให้บริการไวว้่า  การให้บริการหมายถึง  
กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงสามารถยื่นให้คนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้ง
ไดแ้ละไม่ไดเ้ป็นผลของการเป็นเจา้ของส่ิงของใด ๆ   ผลผลิตอาจจะเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีมีตวัตนก็
ได้    (สมิต  สัชฌุกร  การตอ้นรับและการบริการท่ีเป็นเลิศ   พิมพค์ร้ังท่ี 2 ; พ.ศ. 2543)   ท่านศรีสุภา  
สหชัยเสรี  ได้ให้ความหมายของการให้บริการไว้ว่า  การให้บริการหมายถึงกิจกรรมหรือ
ผลประโยชน์ท่ีคนกลุ่มหน่ึงเสนอต่อตนอีกกลุ่มหน่ึงหรือคนกลุ่มอ่ืนๆ  การใหบ้ริการเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีไม่มีตัวตน  ไม่สามารถโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได้  เป็นเพียงการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผูรั้บบริการไวเ้ท่านั้ น  ( ศรีสุภา  สหชัยเสรี  การศึกษาทัศนคติของประชาชน  ท่ีมีต่อบริการ
โทรศพัทเ์อกชนในกรุงเทพฯ   พ.ศ.2538)     การช่วยเหลือ    และผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดรั้บ 
ประโยชน์เช่นน้ีกถื็อเป็นการใหบ้ริการท่ีดีและสามารถท่ีจะทาํใหบุ้คคลอ่ืนในการใหบ้ริการสามารถ
นาํไปปฏิบติัหรือพฒันาเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ท่ีดีต่อไปในอนาคตดว้ย 
                    การให้บริการจึงมีความหมายคือ  กิจกรรมทั้งหลายหรือประโยชน์ของบุคคลกลุ่มหน่ึง
ท่ีเอ้ือประโยชน์หรือสนองตอบต่อความตอ้งการกบักลุ่มเป้าหมายของตนเพ่ือให้ไดรั้บความพึง
พอใจมากท่ีสุด  เป็นการใหบ้ริการโดยการไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิต่อกนั  และเม่ือผูรั้บบริการไดรั้บ
การบริการหรือการเอ้ืออาํนวยท่ีดีแลว้เกิดความพึงพอใจก็จะรู้สึกในความชอบและพึงพอใจมาก
ท่ีสุดซ่ึงกถื็อวา่ไดรั้บสิทธ์ิดงักล่าวมาดว้ยดีและมีความหมายมากท่ีสุดนัน่เอง    การใหบ้ริการท่ีมีการ
กระทาํน้ีเป็นการยอมรับปฏิบติักนั  จากการกระทาํท่ีเกิดประโยชน์พร้อมความพึงพอใจท่ีไดรั้บนั้นก็
จะทาํใหบุ้คคลนั้นรู้สึกดีจากการไดรั้บผลประโยชน์นั้นมาดว้ยดี  การบริหารหรือการปฏิบติัของตน
กดู็จะมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
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2.2.2  ลกัษณะและความสาํคญัของการใหบ้ริการ 

                  การให้บริการเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและส่ิงท่ีบุคคลไดก้ระทาํข้ึน   
การใหบ้ริการเป็นความรับผดิชอบของตนและสามารถแบ่งความรับผดิชอบไปในแต่ละดา้นต่างๆ 
                 การให้บริการเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัยิ่งในปัจจุบนั  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ  
หรือภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานการศึกษา  ถา้หากไม่มีงานดา้นการให้บริการหรือดา้นการให้
ความช่วยเหลือความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการแลว้ก็จะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สนใจและพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการนั้น ๆ 
            2.2.3   การวิจยัเก่ียวกบัการปฏิบติัการในชั้นเรียน 

       เม่ือมีการบรรยายหรือการปฏิบติัการสอนผา่นไปแลว้ผูบ้รรยายในชั้นเรียนตอ้งมีการจดัทาํ
การวิเคราะห์แนวการสอนเพ่ือให้เกิดผลต่อตนเองบา้งจะไดท้ราบถึงผลท่ีตนบรรยายไปสู่นกัศึกษา
และนักศึกษาไดรั้บประโยชน์อย่างไรบา้งจะไดน้าํไปพฒันาแผนการสอนในคร้ังต่อไป  Mr.John  
ไดเ้ขียนบทความเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการวิจยัการปฏิบติั   โดยเห็นว่าบุคคลทางการศึกษา
ตอ้งทาํวิจยั  โดยมีการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาด้านวิธีสอนโดยกระบวนการแสวงหาความรู้  
ผลงานวิจยัของผูส้อนจะส่งผลต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของสถาบนั  แต่บุคคลแรกท่ีใชค้าํ
วิจยัปฏิบติัการ   คือ   Kurt  Lewin  ในปี ค.ศ.1944  โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัการปฏิบติัการ  มี
การดาํเนินงาน  3  ขั้นตอน  คือ   การวางแผน  การคน้ควา้หาความจริงและการดาํเนินการตาม
แผนงานต่าง ๆ  ในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงานจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัปฏิบติัการนั้นมี 3 ลกัษณะ  คือ  การมีส่วนร่วม  การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย  
และการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมศาสตร์ 
       อาจารยสุ์วิมล  ว่องวานิช  ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  คือ  การวิจยัท่ี
ทาํโดยผูท้าํการบรรยายในชั้นเรียน  เพื่อการนาํไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  และนาํผลมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน  ทั้งน้ี
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  เป็นการวิจยัท่ีตอ้งทาํอย่างรวดเร็ว  นําผลไปใช้ทนัทีและ
สะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัของตนเอง   และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
ในโรงเรียน   ได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์       การอภิปราย   แลกเปล่ียนความรู้ในแนวทางท่ีได้
ปฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพฒันาการเรียนของผูบ้รรยายและผูเ้รียนเพ่ิมข้ึนดว้ย (  เอกสารการ
พฒันาหลกัการนิเทศการศึกษา   พ.ศ. 2548 )   เม่ือมีการวิจยัปฏิบติัการและนาํความรู้ดงักล่าวนาํมา
พฒันากจ็ะทาํใหเ้กิดผลดีต่อผูเ้รียน  นอกจากนั้นกย็งัสร้างใหส้งัคมรักสามคัคีกนัดีตามดว้ย 
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         ปัจจุบนัสภาพการเรียนการสอนทางกฎหมาย มีการพฒันามากข้ึนตามลกัษณะของสภาพทาง
สงัคม  กล่าวคือ   มีการกาํหนดกฎ  ระเบียบ  และใหป้ฏิบติัตามหรือถา้มีการฝ่าฝืนหรือผดิกฎ  
ระเบียบ   กมี็การลงโทษตามกฎระเบียบนั้น ๆ  ปัจจุบนัในสงัคมมีคนทัว่ไปมีขอ้กล่าวกนัวา่ไม่รู้
กฎหมายไม่รู้กฎหมายกนัมาก  เพื่อใหพ้น้จากความรับผดิ   และเพื่อมิใหต้นเองตอ้งถูกรับโทษตาม
สภาพบงัคบัของสงัคมนั้นๆ ลงไปในอีก ซ่ึงการกระทาํบางเร่ืองกไ็ด้มีการกาํหนดสภาพบังคบัเอาไว้  
หรือบางเร่ืองกใ็หเ้ป็นหนา้ท่ีของบุคคลท่ีทาํการพิจารณาความผดินั้น ๆ ไดเ้อง  ซ่ึงเม่ือนกัศึกษาได้
เขา้เรียนวิชากฎหมายอาญา ซ่ึงกาํหนดเรียนถึงการกระทาํผดิและโทษดงัท่ีในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 64 บญัญติัวา่ บุคคลจะแกต้วัวา่ไม่รู้กฎหมายเพ่ือใหพ้น้จากความรับผดิในทางอาญา  
ไม่ได ้    แต่ถา้ศาลเห็นวา่     ตามสภาพและพฤติการณ์    ผูก้ระทาํความผดิอาจจะไม่รู้กฎหมาย     
ศาลอาจจะใหแ้สดงพยานหลกัฐานต่อศาล  และถา้ศาลเช่ือวา่   ผูก้ระทาํไม่รู้วา่กฎหมายบญัญติัไว้
เช่นนั้นจริง    ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้   สาํหรับความผดินั้นเพียงใดกไ็ด ้    เช่น    
นายสมชายไดไ้ปเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  นายสมชายไดก้ระทาํการขีดฆ่า   และไดฉี้ก
บตัรเลือกตั้งฉบบัดงักล่าวนั้น และนายสมชายไดไ้ปขอบตัรเลือกตั้งฉบบัใหม่กบัเจา้พนกังาน              
เจา้พนกังานกแ็จง้นายสมชายวา่มีความผดิฐานทาํลายสถานท่ีเลือกตั้ง  นายสมชายแกต้วัวา่ไม่ทราบ
วา่กฎหมายหา้มเช่นนั้น  เม่ือไดมี้การพิสูจน์และพิเคราะห์ดุแลว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
64 นายสมชายจะกล่าวอา้งวา่ไม่รู้กฎหมายไม่ได ้ หรือในเร่ืองของการรับโทษในประเทศไทย 
            ปัจจุบนัการกระทาํความผิดนั้นมีทั้งการกระทาํความผิดในราชอาณาจกัร   และภายนอก
ราชอาณาจกัรสาํหรับคนไทยกนั  ในประมวลกฎหมายอาญา     มาตรา 4    ผูใ้ดกระทาํความผิดใน
ราชอาณาจกัรตอ้งรับโทษตามกฎหมาย     การกระทาํความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่า
จะอยู่  ณ  ท่ีใดให้ถือว่ากระทาํความผิดในราชอาณาจกัร   ตวัอย่าง  นางสาวสมรัก  เป็นพนักงาน
ตอ้นรับบนสายการบินไทย  นางสาวสมรักไดใ้ส่ยาพิษลงในนํ้ าแลว้นาํไปใหน้ายสมดี  ด่ืม  นายสม
ดี  ด่ืมแลว้ถึงแก่ความตาย  ขณะท่ีเคร่ืองบินกาํลงับินอยูใ่นน่านฟ้าประเทศอินโดนีเซีย  ใหถื้อวา่ตาม
กฎหมายไทย  ตอ้งลงโทษในราชอาณาจกัรไทย  การเรียนการสอนจึงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง
เพื่อให้ทนัสมยัและกา้วหนา้โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบักฎหมายพ้ืนฐานท่ีทุกคนตอ้งเขา้ใจและปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้งในเร่ืองของสิทธิและหนา้ท่ีท่ีควรรู้  
             การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นหลกัการท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการพฒันาทั้งการเรียน
ของนักเรียนของนักเรียนและการบรรยายของผูบ้รรยาย  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตรา 30  กาํหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยทุ์กคณะ  มีการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทุกคณะ  เพื่อนกัเรียนจะได้
เขา้ใจในสภาพความเป็นอยูใ่นสงัคมของตนเองท่ีตอ้งปฏิบติัต่อตนเองและบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมกนัใน- 
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สังคมดงักล่าว  เม่ือมีการเรียนการสอนแลว้ก็ตอ้งมีการพฒันาทางดา้นความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมอบ
ใหผู้เ้รียน  การปฏิบติักบัผูเ้รียนตลอดจนการประเมินผลของผูเ้รียนเพื่อการพฒันาท่ีดีในวิชาดงักล่าว 
 

2.3  การวจิยัการปฏิบัตเิกีย่วกบัวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
     กฎหมายเป็นกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีใชค้วบคุมความประพฤติของมนุษยใ์นสังคม  กฎหมายมี

ลกัษณะเป็นคาํสั่ง  ขอ้หา้ม  ท่ีมาจากผูมี้อาํนาจสูงสุดในสังคมใชบ้งัคบัไดท้ัว่ไป    ใครฝ่าฝืนจะตอ้ง
ไดรั้บโทษ   หรือ 
สภาพบงัคบัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ระบบกฎหมายในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น  4  ระบบ     ไดแ้ก่  ระบบ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  (Civil  Law)   ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Common  Law)  
ระบบกฎหมายสงัคมนิยม (Socail  Law)     และระบบกฎหมายศาสนา   (  Religious   Law)       
กฎหมายแต่ละระบบยอ่มมีท่ีมาแตกต่างกนั   การแบ่งประเภทของกฎหมายอาจแบ่งไดห้ลาย
ลกัษณะข้ึนอยูว่า่จะยดึอะไรเป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่ง  มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์
ในการอยูร่่วมกนั  เพื่อใหส้งัคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข   

   มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม  หมายถึง  คนกลุ่มใด ๆ กไ็ด ้  และรวมถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมของ
บุคคลและกลุ่มยอ่ยภายในกลุ่มใหญ่   ส่วนความหมายท่ีจาํกดัซ่ึงมีกฎเกณฑก์าํหนดค่อนขา้ง
แน่นอน  สงัคม  หมายถึง  กลุ่มคนจาํนวนหน่ึงท่ีกลุ่มอิสระจากกลุ่มอ่ืน  สามารถดาํรงอยูสื่บเน่ือง
ยาวนานไดด้ว้ยตนเองโดยมีเขตถ่ินฐานท่ีอยูข่องตนเอง    มีสมาชิกประกอบดว้ยคน    ทุกเพศ    ทุก
วยั  และมีแบบแผนการดาํรงชีวิตหรือ                                                                        
วฒันธรรมท่ีเป็นแบบเฉพาะของตนเองประการสาํคญัคือ  สงัคมตอ้งมีความสามารถในการเล้ียง
ตนเองได ้ (Self  Sufficient)  ซ่ึงหมายถึง  สงัคมจะตอ้งมีการจดัการใหส้มาชิกไดรั้บส่ิงจาํเป็นมา  
โดยวิธีการต่างๆ  เช่น  การซ้ือขายแลกเปล่ียนกบัสงัคมอ่ืน ๆ  และสงัคมตอ้งหาวิธีการต่างๆ  ท่ีจะ
ทาํใหส้มาชิกอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข   เช่น     สร้างกฎ    ระเบียบ    ขอ้บงัคบัในการอยูร่่วมกนั      
มีการควบคุมทางสงัคมใหดี้เพิ่มข้ึนมีการแบ่งปันงานกนัทาํร่วมกนั  และมีการสืบทอดสมาชิกใหม่
แทนสมาชิกเก่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดี การปฏิบติัตนในการครอบครองทรัพยห์รือการกระทาํ
อ่ืนๆไดอ้ยา่งตลอดไป ผูท่ี้ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นสงัคม  ถา้ไม่ใช่สตัวก์เ็ป็นเทวดา  เพราะโดยธรรมชาติ
แลว้  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  หมายความวา่  คนเราเกิดมาตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม   เป็นหมู่บา้น  
เช่นเดียวกบัธรรมชาติของสัตว ์

 อริสโตเต้ิล  (นกัปราชญ ์ ชาวกรีก  )  เช่ือว่าโดยธรรมชาติมนุษยห์รือคนไม่สามารถดาํรงชีวิต
อยู่อย่างอิสระเพียงลาํพงัได ้ เน่ืองจากคนมีความตอ้งการหลายอย่าง  นับตั้งแต่ความตอ้งการขั้น
พื้นฐาน  เช่น  ความตอ้งการในการดาํรงชีวิต  เช่น  อาหาร  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  ความปลอดภยั  
ความตอ้งการทางเพศ  และความตอ้งการในระดบัสูง  เช่นช่ือเสียง   เกียรติยศ   เงินทอง  ตาํแหน่ง 
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อาํนาจโดยความตอ้งการเหล่าน้ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้พียงลาํพงัคนเดียว  แต่ละคน
จึงตอ้งมีการอาศยัพึงพากนั  จึงเป็นท่ีมาของคาํกล่าวท่ีวา่  “มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม”  และกเ็ป็นจุด
กาํเนิดของคาํวา่  “สงัคม”  และเม่ือสงัคมมีการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นเผา่แลว้กต็ั้งการดาํรงอยู่
ร่วมกนัใหเ้กิดความยาวนานต่อไปและมีพื้นท่ีทาํมาหากินกวา้งใหญ่ไพศาลมากยิง่ข้ึน  ต่อมากเ็ร่ิมท่ี
จะมีการขดัแยง้กนั  มีการชิงดีชิงเด่นกนั  ภยัในสงัคมกมี็ข้ึนมนุษยทุ์กคนกพ็ยายามหาความปลอดภยั
มาสู่ตนเองเพือ่ใหด้าํรงอยูไ่ดดี้และยาวนาน  และกมี็การหาผูน้าํ  มีขอ้บงัคบั  มีการวางกฎ  ระเบียบ  
หลกัเกณฑท่ี์จะตอ้งมีการใหเ้กิดความสุขไม่มีภยัต่อกนัท่ีจะเป็นทุกขก์นัได ้  การอยูร่่วมกนั  จึงเร่ิม
มาจากครอบครัว  กฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบักม็าจากครอบครัวท่ีจะสร้างข้ึนมาและขยายออกมาแต่
ละเร่ืองๆจนถึงสงัคมท่ีมนุษยอ์ยูร่วมกนั  ทาํมาหากินร่วมกนั  ใหทุ้กคนอยูร่วมกนัอยา่งปลอดภยั
และมีความสุขต่อกนัดว้ยการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตลอดไป 
             ทุกคนในสังคมเม่ือไดอ้ยูร่่วมกนัมีความเป็นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัแลว้  มีชีวิตท่ีดีข้ึนใน
สังคมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมแต่ละสังคมมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมีปัจจยัส่ีต่อกนัได ้ 
เช่น  การมีอาหาร  มีท่ีอยูเ่พื่ออาศยั  มีเคร่ืองนุ่งห่ม  และมียาไวเ้พื่อรักษาโรค  เหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคลท่ีดีแลว้ก็ตอ้งมีความปลอดภยัของชีวิตเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข
ของครอบครัวท่ีดีดว้ย  การดาํเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนในประจาํวนัตอ้งมีการตดัสินใจข้ึนมา
เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ต่ืนแลว้ลืมตาในช่วงเชา้  เร่ือยไปจนกระทัง่เวลาก่อนการเขา้นอนพกัผอ่น  
ความอ่อนเพลียของร่างกายซ่ึงกถื็อว่าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจาํวนั
ของคนเรา  เช่น  การเงิน  การใชแ้รงงาน  ท่ีจะกระทาํใหเ้กิดประโยชน์ของชีวิตไปในแต่ละวนั  การ
ตดัสินใจน้ีตอ้งมีการแกไ้ขในบางเร่ืองท่ีอาจจะเป็นปัญหาหรือความขดัแยง้ต่อกนัและให้เกิดเป็น
ความยติุธรรมข้ึนมาให้ดีท่ีสุด  ดว้ยเหตุผลท่ีดีและความสอดคลอ้งกนัดว้ยความสุจริตมากท่ีสุดเพื่อ
ไม่ให้เกิดเป็นเร่ืองขดัแยง้กนั  จึงตอ้งมีการทาํความเขา้ใจและร่วมมือกนัอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 

     การกระทาํท่ีจะใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัในสงัคมท่ีดีนั้น  สงัคมแต่ละสงัคมกต็อ้ง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขไม่หาเร่ืองทุกขต่์อกนั  และตอ้งเคารพซ่ึง
กนัและกนั  ซ่ึงทุกคนตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริตของตนเอง และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนบา้น
ดว้ยกนัเพื่อไม่ใหมี้ปัญหาต่อกนัจะไดไ้ม่สร้างทุกขใ์หก้บับุคคลอ่ืน    ความเป็นอยูจ่ะไดอ้ยูอ่ยา่งมี
ความสุขนัน่เอง    นอกจากนั้นแลว้ตนเองกต็อ้งมีหนา้ท่ีของตนในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตของตนเองข้ึนมา  เม่ือมีความซ่ือสตัยสุ์จริตและหนา้ท่ีในการกระทาํท่ีดีแลว้  กต็อ้งมี
ความยติุธรรมเกิดข้ึนมาเพื่อใหทุ้กคนยอมรับ  ไม่มีการหลอกลวงกนัเพื่อก่อใหเ้กิดความโปล่งใสใน
การกระทาํของตนเองแต่ละอยา่ง  เพื่อไม่ใหมี้การคดโกงกนัเองดว้ย  ความประพฤติท่ีปฏิบติัใหดี้ต่อ
กนันัน่เอง  อีกทั้งยงัยอมรับความเห็นของผูอ่ื้นจามมาอีกดว้ย  เช่นน้ีน่ีเองท่ีตอ้งทาํใหก้ารแสดง 
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ความเห็นของแต่ละคนท่ีทาํการศึกษาไปแลว้ ใหเ้ห็นวา่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอะไรบา้ง และจะช่วย
สร้างสงัคมใหมี้ความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไรจากผลการเรียนท่ีเราไดรั้บมาน่ีเอง  ความร่วมมือต่อกนั
เพื่อใหเ้กิดเป็นการตดัสินใจร่วมกนัได ้ ไม่ใหเ้กิดปัญหาหรือเร่ืองราวต่อกนัไปดว้ยการแกปั้ญหา
พื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพและความร่วมมือกนัน้ี  จึงตอ้งสร้างความเขา้ใจต่อกนักบัการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ และร่วมมือกนัไดดี้เพื่อใหเ้กิดเป็นความสงบสุขของสงัคมท่ีดีต่อไปได ้  เช่น  เม่ือต่ืนนอน
ข้ึนมาตอ้งมีการกินอาหารกนั  กต็อ้งหาอาหารมาเพื่อการรับประทานนั้นดว้ยความสุจริตและ
ความคิดของคนเราวา่การกระทาํนั้นตอ้งกระทาํอยา่งไรเพื่อใหไ้ดม้าโดยไม่สร้างความเดือดร้อนกบั
บุคคลอ่ืน  และเราเองกไ็ดส่ิ้งของนั้นมาเพื่อการดาํรงชีวิตของเราดว้ยความสุจริต  และมีคุณค่าต่อ
ร่างกายของเราท่ีสุดดว้ยดี  ไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนกบับุคคลอ่ืนในสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัดว้ยดีมาก
ท่ีสุด    ซ่ึงกไ็ดมี้คาํกล่าวท่ีวา่   “ ความซ่ือสตัย ์  สุจริต  ยติุธรรม”  เป็นการกล่าวท่ีทุกคนในสงัคม
ยดึถือและปฏิบติักนัดว้ยดีเสมิมา      แต่ในปัจจุบนัน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความท่ีทุกคนในสงัคมเร่ิมท่ี 
ไม่มีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อกนัเองหรือการดาํเนินชีวิตไปอยา่งไม่สุจริตดว้ยวิธีการท่ีเร่ิมมีภาวะทาํท่ี
มีการหลอกลวงกนัเองในหมู่ชาวบา้นไปจนกระทัง่ มีการฉอ้โกงกนัข้ึนในระดบัชาติข้ึนมาแลว้  
เพราะทุกคนยงัขาดหนา้ท่ีในการเรียนรู้หรือหนา้ท่ีในการศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดมากและตอ้งรอบคอบ  ทาํความเขา้ใจใหดี้จึงจะรู้ถึงสถานภาพและบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองเพียงพอท่ีจะทาํใหต้นเองบรรลุถึงหนา้ท่ีของตนดว้ยดี  ประเทศชาติกจ็ะเจริญ รุ่งเรือง
ต่อไปได ้  จึงตอ้งมีการพฒันาตนเองหาความรู้  การปฏิบติัตนเองท่ีดีแบบมีระเบียบ  เคารพกฎ  ของ
สงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่ใหเ้กิดความรักใคร่ท่ีดีต่อกนัและไม่ก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาในสงัคมท่ี
เดือดร้อนซ่ึงกนัและกนัต่อไปอีก ทั้งยงัไดส้ร้างความสมัพนัธ์ต่อกนัดว้ย 
         การกระทาํน้ีเป็นความสมัพนัธ์ในสงัคมเพ่ือใหเ้ศรษฐกิจในสงัคมดีข้ึน และเกิดเป็นความ
ร่วมมือท่ีจะดาํเนินชีวิตอยา่งร่มเยน็กนัไปโดยเร่ิมมาจากครอบครัวกช่็วยเหลือกนั กจ็ะทาํใหค้รอบ 
ครัวน้ีมีความสุขท่ีดีไปไดไ้ม่พบกบัความยากลาํบากจนเกินไป  หากครอบครัวใดไม่ร่วมมือกนั  มี
การขดัแยง้ต่อกนักอ็าจจะตกอยูใ่นภาวะท่ีลาํบากข้ึนมาได ้  และกมี็การขดัแยง้กนัเองในสงัคมเลก็  
ในท่ีสุดกเ็ป็นปัญหาท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขเพือ่ความร่มเยน็เป็นสุขในสงัคมนั้นเอง  สงัคมจึงตอ้งมี
หลกัเกณฑ ์  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัข้ึนมาใหส้มาชิกในสงัคมยอมรับและทาํความเขา้ใจพร้อมทั้งมี
การปฏิบติัตามกนัไปดว้ย  (อาจารยน์พดล  สุตนัติวนิชยก์ลุ  และคณะ.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม.  พ.ศ. 2553)  เม่ือความสมัพนัธ์ในสงัคมดี  ทุกคนยอมรับขอ้ปฏิบติั
ร่วมกนั  ไม่มีการขดัแยง้กนัในสงัคมนั้น ๆ  ความสงบสุขกมี็ข้ึนไดอ้ยา่งดี  การอยูร่่วมกนัในสงัคม  
ทาํใหทุ้กคนสุขสบายมากข้ึน  เศรษฐกิจกมี็ความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนตามมา 
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       ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางกฎ  ระเบียบ  ร่วมกนัเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ท่ีดีเกิดข้ึนและยอมรับ
พร้อมกบัการปฏิบติัตามอยา่งมีประสิทธิภาพต่อกนัเสมอมา   อีกทั้งมีการผลิตส่ิงท่ีจะใหเ้กิดการ
ทดแทนธรรมชาติท่ีสึกหรอไปข้ึนมาใหม่แทนเพิ่มมากข้ึน  ความเจริญกา้วหนา้หรือความเป็นอยูใ่น
สงัคมกเ็จริญตามข้ึนมาดว้ยดีและมีประสิทธิภาพดว้ยกนั  ประเทศท่ีทาํการพฒันากจ็ะทาํใหส้มาชิก
ในสงัคมมีความรอบรู้  มีความเขา้ใจในความคิดท่ีจะทาํการแกไ้ขปัญหาอยา่งดีและไม่มีปัญหาต่อ
กนั  ยอมรับในการกระทาํท่ีทาํการแกไ้ขไปนั้นดว้ยดี  และมีปัญหาเร่ืองราวเก่ียวกบัการฆ่ากนั
เหมือนโบราณกนัอีก  แต่กย็งัมีบางประเทศท่ีมีการยดึถือเร่ืองโชคลางและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่  ทาํใหมี้
การขดัแยง้หรือเกิดปัญหาจนไม่มีประสิทธิภาพท่ียอมรับต่อกนัไดจ้นในท่ีสุดทาํใหใ้นสงัคมเกิดไม่
มีความสมัพนัธ์ร่วมกนั  จึงตอ้งมีการศึกษาทาํความเขา้ใจอยา่งดีท่ีสุดเพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นปัญหามาได้
และกล่็าชา้ลงไป  จนกลายเป็นประเทศท่ีตอ้งทาํการพฒันาและไม่มีคุณภาพในโลกท่ีดีไดจ้น
บางคร้ังกเ็กิดการหาเร่ืองกนัเอง เป็นการทาํใหเ้กิดการขาดคุณภาพลงไป และท่ีสุดกเ็ป็นปัญหาท่ีไม่
สามารถทาํความเขา้ใจต่อกนั ไม่สามารถหาทางยติุหรือสร้างสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัไดอี้กต่อไป จน
กลายเป็นปัญหาท่ีขาด   สติอารมณ์ไป  จนในท่ีสุดอาจเป็นปัญหาท่ีตอ้งมีการใชอ้าวธุหรือส่ิงท่ีจะ
ช่วยระงบัปัญหานั้น 

 

2.4 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
2.4.1  ความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
        กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายมีลกัษณะพิเศษคือ  ใช้ไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลา  ใช้ได้

เสมอไม่มีวนัยกเลิกหรือล่วงสมยัและใชไ้ดโ้ดยไม่จาํกดัสถานท่ี  ประกอบกบัอยูเ่หนือกฎหมายของ
รัฐ  การใชก้ฎหมายในทางทฤษฎี (Theoretical Application  Law)  ตรงกนัขา้มกบัการใชก้ฎหมาย
ในทางปฏิบัติ  (Practical  Application Law) หมายถึง  การนําบทกฎหมายไปใช้ปรับแก่คดีหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงในเหตุการณ์หน่ึง   ซ่ึง
เราเรียกว่า   “ปรับบทกฎหมาย”  ผูใ้ชก้ฎหมายประเภทน้ีจึงไม่ใช่ผูร่้างกฎหมาย  หรือผูป้ฏิบติังาน
ทางนิติบญัญติั  หากแต่อาจเป็นประชาชนทัว่ไปหรือนักศึกษาท่ีทาํการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายน้ี รู้ถึงวิธีการปรับบทกฎหมายใหเ้ขา้กบัขอ้เทจ็ จริงไดอ้ยา่งเขา้ใจมากข้ึน  บุคคลผู ้
มีอาํนาจหน้าท่ีในการออกกฎหมายนั้นเป็นใครและออกกฎหมายมาใชบ้งัคบัแก่ใคร  บุคคลใดใน
สังคมตอ้งทาํการปฏิบติัไดบ้า้งและปฏิบติัอย่างไร  ทาํไมตอ้งปฏิบติั  ผูศึ้กษาวิชา ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายน้ีตอ้งเขา้ใจในจุดมุ่งหมาย  พร้อมท่ีจะเขา้ใจถึงการศึกษาของตนเองท่ีทาํ การศึกษา
วิชาและตอ้งมีการประเมินผลดว้ย (รศ.นุชทิพย ์ ป.บรรจงศิลป์  และคณะ   พ.ศ. 2538)  ดว้ยสาเหตุ
ของการจดัทาํจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เก่ียวกบักฎหมายน้ีเองท่ีตอ้งกาํหนดข้ึนมาเพื่อให้ผูศึ้กษา
มองเห็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญักบัตนเองอยา่งมากและพร้อมท่ีจะให ้- 
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ความช่วยเหลือกบับุคคลอ่ืนตามมาดว้ย  จุดมุ่งหมายจึงเป็นความเห็นท่ีจะใหผู้ศึ้กษาตอ้งเขา้ใจเป็น
อยา่งดีก่อนทาํการศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ี  เพื่อตนเองจะไดเ้ขา้ใจถึงบทบาท
และหนา้ ท่ีท่ีตนเองตอ้งรับเอาความรู้น้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งดีและถูกกบัการปรับบทกฎหมายต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกวิธีและเขา้ใจในความเห็นของการกระทาํอยา่งดีดว้ย 

การเรียนรู้วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เม่ือรู้แลว้ว่าตนเองตอ้งใฝ่ศึกษาหาความรู้
และตอ้งปฏิบติัตนอยา่งซ่ือสัตย ์ สุจริต  ในการดาํรงชีวิตในแต่ละวนัแลว้ก็ยงัสาํนึกในหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติัตนเองเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องตนในสังคมว่าตอ้งปฏิบติัตนเองอยา่งไรในสังคมท่ีดีโดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคมท่ีดีได ้เม่ือไดศึ้กษากฎหมายและ
เขา้ใจในกฎ  ระเบียบของสังคมไดดี้มาก็สามารถทาํการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งดียิ่งการกระทาํต่างๆ
เม่ือได้มีการพฒันาตนเองแลว้ ท่ีตนเองมีสถานภาพและบทบาทอยู่ด้วยการปฏิบัติให้ครบถว้น
สมบูรณ์ตามหนา้ท่ีตนเองก็จะช่วยทาํให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาได ้ อีกทั้งยงัช่วย
ให้เศรษฐกิจของบา้นเมืองมีผลดีตามมาและทาํให้เพื่อนบา้นเห็นความดีของเราท่ีสามารถดูแลและ
ปกครองตนเองไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
              2.4.2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรเน้ือหา  การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล
วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

      วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถมองเห็นรูปร่างลกัษณะของกฎหมายได้
อยา่งชดัเจน โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  คือ 

1. กฎหมายเป็นคาํสัง่หรือขอ้บงัคบั    ซ่ึงเป็นการศึกษาในรูปแบบของคาํสัง่   คาํ
บญัชาอนั 

เป็นการแสดงออกของผูมี้อาํนาจในลกัษณะเป็นการบังคบั  ซ่ึงก็เป็นความเห็นท่ีต้องมีเน้ือหา
วิชาการในการสอนใหน้กัศึกษาเรียนรู้และเขา้ใจในรูปแบบของกฎหมายนั้น ๆเป็นอยา่งดี 
           2.   กฎหมายเป็นคาํสั่งหรือขอ้บงัคบัท่ีมีจากรัฏฐาธิปัตย ์ ในความหมายของรัฏฐาธิ
ปัตยข์องแผ่นมีลกัษณะอยา่งไร ตอ้งมีการแนะนาํให้เห็นถึงอาํนาจหน้าท่ีในการปฏิบติัของรัฏฐาธิ
ปัตยซ่ึ์งสามารถออก   กฎหมายมาใชบ้งัคบักบัประชาชนในรัฐได ้ 
         3.  กฎหมายตอ้งเป็นคาํสั่งหรือขอ้บงัคบัท่ีใชไ้ดท้ัว่ไป  กล่าวคือ  กฎหมายท่ีไดมี้
การกล่าวในวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ีตอ้งมีการให้ผูศึ้กษาเขา้เก่ียวกบัการใชก้ฎหมาย
บงัคบัของประชาชนใน สงัคมนั้นอยา่งเขา้ใจดี 
           ดงันั้นความเห็นในหลกัสูตรเน้ือหาวิชาท่ีเรียนตอ้งมีแนวของกฎหมายท่ีนักศึกษาตอ้งเรียน
และทาํความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี  และพร้อมท่ีจะปฏิบติัไดเ้ม่ือเรียนผ่านไปแลว้  สามารถท่ีไดรั้บ
การประเมิน  และผ่านไดด้ว้ย  พร้อมทั้งยงัจะสามารถให้ความรู้กบับุคคลทัว่ไปในสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดีหากมีบุคคลใดถาม     นอกจากนั้นแลว้ตอ้งมีการเปรียบเทียบกบัระเบียบของสงัคมอ่ืนวา่   - 
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กฎหมายท่ีใชใ้นสังคมนั้นเหมือนกนัหรือต่างกนัหรือคลา้ยกนักบัระเบียบของสังคมอ่ืนๆ อย่างไร
บา้ง  (ปรีดี  เกษมทรัพย,์นิติปรัชญา ,นราการพิมพ ์ พระนคร  2531.)  เพื่อใหห้ลกัสูตรในวิชาความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมทั้ งจะช่วยให้ผูศึ้กษาได้เขา้ใจดีมากใน
เน้ือหาวิชาความรู้และสามารถท่ีจะไดรั้บการประเมินดว้ยดีอย่างมีประสิทธิผลต่อการศึกษาพร้อม
ไดรั้บความรู้เตรียมท่ีจริง 
          สาํหรับความเห็นในเร่ืองของการประเมินผลท่ีผูส้อนทาํกบันกัศึกษานั้นเป็นเร่ืองการสอบ
ปลายภาค  เตม็ 100  คะแนน  โดยจดัขอ้สอบเป็นพื้นความรู้จากการศึกษาในรูปแบบปรนยัมีคาํตอบ
ให้เลือก  4คําตอบ  ซ่ึงมีค ําถาม  120 ข้อ 60 คะแนน  และให้คะแนนเข้าเรียนในชั้ นเรียน   ทํา
แบบฝึกหัด  อีก  40 คะแนน  มีการตดัเกรดตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัโดยแบ่งออกเป็นเกรด
หรือสดัส่วนของคะแนนใหเ้ป็นเกรด A; B; C; D และ  F  หากมีคะแนนไม่ถึง  55  คะแนน   กถื็อว่า
ไม่ผา่นในวิชาน้ีตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่   
           การประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายนั้น  เม่ือมีผูส้อนหลายท่านแต่ขอ้สอบ
ก็ออกมาให้นักศึกษาทาํเหมือนกนัเพียงชุดเดียวกนั ในบางโอกาสก็มีบางกลุ่มและไม่สามารถทาํ
ขอ้สอบไดถึ้ง  100 คะแนน  บางกลุ่มก็อาจมีการได ้ เกรดสูงสุดมาก  ไม่มีการสอบตกเลยก็มีใน
บางคร้ัง  การออกขอ้สอบ  อาจารยผ์ูส้อนก็ทาํการประชุมกนัก่อนออกขอ้สอบเสมอ  เพียงแต่บาง
กลุ่มอาจไดรั้บขอ้มูลในการเตรียมตวัสอบอยา่งไม่เตม็ความรู้ของตน    ขณะท่ีทาํการเรียนก่อนมาทาํ
การสอนนั้น  เพราะคนไทย    ส่ิงท่ีใกลต้วัเอง  ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของตนเองไดแ้ต่การ
เรียนกฎหมายหากไม่มีการคิดหาเหตุผลท่ีดีมาไดค้วามผิดพลาดก็อาจจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดว้ยการ
กระทาํของแต่ละคนถึงการไม่คาดคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตท่ีแน่นอนจึงต้องเกิดความ
เสียหายหรือเสียประโยชน์นั้น ๆ ไป  การศึกษากฎหมายเป็นเร่ืองท่ีเน้ือหาความรู้ในกฎหมายแต่ละ
เร่ืองแต่ละบรรพยอ่มท่ีจะทาํใหบุ้คคลท่ีไม่เรียนกฎหมายโดยตรงอาจคิดไม่ถึงไดเ้สมอ   
         การเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เม่ือเร่ิมเรียนตอ้งมีการอ่านใหรู้้เร่ืองและทาํ
ความเขา้ใจในเน้ือหาใหดี้หากไม่เขา้ใจตอ้งถามหรือคน้ควา้ก่อนทาํการสอบหรือวดัผลทุกคร้ัง
เพื่อใหเ้กิดเป็นระบบการศึกษาหรือการตีความกฎหมายน่ีเอง (มานิตย ์  จิตตจ์นัทร์กลบั  คู่มือการ
เรียนกาํหมายและวิธีการอ่านกฎหมาย.)  เม่ือไดมี้การศึกษาหาความรู้ท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งดีแลว้กจ็ะทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจเพ่ิมมากข้ึนและจะทาํใหมี้ความจาํท่ีดีต่อบทเรียนท่ีทาํการเรียนตลอดมาของวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ี  มนุษยทุ์กคนมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั     รัฐบาลกมี็หนา้ท่ีให้
โอกาสแก่พลเมืองโดยเท่าเทียมกนัทุกคน (  C.E.M. Joad,  Philosophy  บทความภาษาองักฤษ  
แปลภาษาโดย  วิทย ์  วิศทเวทย ์  กรุงเทพฯ  2513)  ซ่ึงเร่ิมจากเราในฐานะประชาชนพลเมืองใน
สงัคมหรือในรัฐนั้นตอ้งมีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งตาม กฎ ระเบียบท่ีรัฐกาํหนดไวห้รือเรียกวา่เป็น
พลเมืองท่ีดีของสงัคม  จากการท่ีนกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาวิชากฎหมายมาแลว้กย็อ่มรู้และเขา้ใจใน 
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ระบบการปฏิบติัตนท่ีดีในสังคมได้  แต่ก็มีบางคนท่ียงัปฏิบติัตนเองไม่ถูก กฎ ระเบียบต่างๆใน
สังคมนั้ น  ซ่ึงอาจเป็นเพราะยงัไม่ได้รับการศึกษาในเร่ืองกฎ  ระเบียบหรือกฎหมายของสังคม
เพียงพอจึงตอ้งถูกจบัลงโทษตามกฎระเบียบท่ีไดท้าํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนั้นไป  และน่ีก็ถือ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลกาํหนดให้เกิดความยติุธรรมต่อสังคมโดยให้ทุกคนไดรั้บความเสมอภาคยเ์ท่า
เทียมกนัและกาํหนดใหทุ้กคนไดรั้บความรู้เหมือนกนัเพื่อใหอ้ยูใ่นสงัคมท่ีดีนัน่เอง 
        การประเมินของผูส้อนทุกคนย่อมมีความยุติธรรมท่ีจะให้กบันักศึกษาท่ีเขา้ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนด  โดยเหมือนกนัทุกท่านท่ีทาํการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและ
ในส่วนของขอ้สอบก็อาจจะตอ้งมีการประชุมกนัก่อนท่ีจะทาํการสอบเพ่ือให้เกิดความยากง่ายแก่
นกัศึกษาดว้ย  เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและสบายใจกบัทุกฝ่ายดว้ยกนัไม่ก่อใหเ้กิดความบ่ายเบ่ียง
ต่อกนัไม่พอใจกบัผูศึ้กษาดว้ย 
 

2.4.3  ความคิดเห็นท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
      อาจารยผ์ูส้อนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย     เป็นอาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์

ปรีดี    พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์มาระดบัหน่ึงทุกท่าน  
สาํหรับประมวลการสอนก็เป็นชุดเดียวกนัทุกกลุ่มท่ีเรียนความรู้เบ้ืองตน้  อีกทั้งการสอบวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย ก็เป็นชุดเดียวกนั  แต่เทคนิคการสอนของแต่ละท่านอาจแตกต่างกนัไป  
จึงเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามเห็นไม่ตรงกนั 

ดงันั้นเพื่อให้นักศึกษาไดมี้ความเขา้ใจในทฤษฎีของกฎหมายและรู้ถึงการปฏิบติัตนใน
สังคมท่ีดี     มีคุณภาพ    พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคมในการปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  และ
ไดรั้บแนวทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งชดัเจนตามแนวของผูมี้ประสบการณ์ไปใชใ้นสงัคมสืบต่อไป 

การบรรยายก็ยอ่มใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีชดัเจน  มัน่คงมากท่ีสุดดว้ยการประชุมในการ
เตรียมประมวลการสอนของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายก่อนท่ีจะทาํการสอนในแต่ละภาค
เรียนเพื่อให้แนวการบรรยายไดค้ลา้ยเคียงกนัและการเก็บคะแนนของผูส้อนก็จะไดเ้หมือนกนัทุก
ท่าน  แต่อาจจะคาดเคล่ือนในเร่ืองของเทคนิคการบรรยายของแต่ละท่านท่ีนักศึกษาจะไดรั้บไม่
เหมือนกนัและเป็นวิชาท่ีตอ้งใชใ้นสงัคมท่ีดีดว้ยจึงตอ้งมีการพฒันาใหช้ดัเจนอยา่งสมํ่าเสมอนัน่เอง 
 
         2.4.4  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

   ประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นสังคมตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนัพร้อมทั้งมีความสามคัคีดว้ยกนั
ดว้ยอีกทั้งยงัตอ้งประพฤติปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีสังคมกาํหนดไวโ้ดยไม่มีการคาํนึงว่าจะเป็น
บุคคลท่ีอยูใ่นฐานะใด กต็อ้งมีการปฏิบติัตามท่ีสงัคมนั้นกาํหนดใหป้ฏิบติั ซ่ึงพระบิดาแห่งกฎหมาย
ของไทยพระองคก์เ็คยกล่าวไวว้า่  “ คนเราควรจะให้  แต่ไม่ควรจะขออะไรจากคนอ่าน ควรจะกนิ 
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พอประมาณ ไม่ควรจะมากเกนิไปจนท้องกาง ควรจะช่วยเหลอืคนอืน่  ไม่ใช่เหยยีบยํา่  ควรจะรับใช้  
ไม่ควรคดิเป็นนายคน ”   เม่ือนกัศึกษาไดเ้รียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายแลว้กรู้็วา่การ
ปฏิบติัตนของตนเองนั้นเป็นอยา่งไรเพ่ือใหเ้กิดการทาํงานเป็นอยา่งดีและมีความวิริยะอุตสาหะดัง่
คาํสอนของพระบิดาแห่งกฎหมายนัน่เองและตอ้งปฏิบติัให ้
เป็นบุคคลคนหน่ึงท่ีดีในสังคมไดอ้ยา่งไรบา้ง นอกจากนั้นแลว้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ี
เม่ือไดมี้การเรียนรู้แลว้สามารถนาํไปใชก้บัสาสตร์อ่ืนๆท่ีไดศึ้กษาอยา่งถูกตอ้งอีกทั้งยงัมีการสอน
ขั้นพื้นฐานของกฎหมายในแต่ละเร่ืองเพ่ือให้เกิดความรู้บ้าง  เช่นในเร่ืองของการร่างสัญญา 
(Contract  Drafting)  การควบกิจการ  (Merger)  ตลอดจนการประนอมขอ้พิพาท (Compromise )    

การเรียนรู้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เพ่ือการรับใชป้ระชาชนในสังคมแลว้ยงัเป็น
การเนน้อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษาทุกคนไดมี้การสร้างจิตสาํนึกความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมท่ีดีเพื่อเป็นการผดุงความยติุธรรมต่อสงัคมต่อไปในอนาคตดว้ย       
        2.4.5   ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อคุณภาพการศึกษา 
                  ผูเ้รียนยอ่มไดรั้บอิทธิพลท่ีมีต่อการศึกษาและมีคุณภาพท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
เก่ียวกับผูเ้รียน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  พื้นฐานเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนรวมถึง
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการเรียนดว้ย  (กมล  สุดประเสริฐ  การเรียนการสอนตามหลกัสูตรใหม่ 
หน้า 32-35  กรุงเทพฯ   2520 )  เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนแลว้ก็ตอ้งมีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้รู้ว่า
ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดความสนใจในวิชาท่ีเรียนมากนอ้ยแค่ไหนดว้ยการวดัพฤติกรรมการเรียนเพ่ือ
ตรวจดูคุณภาพการเรียนไปในแต่ละคร้ังแต่ละวิชาท่ีไดมี้การเรียนไปแลว้ก็จะมีการประเมินผลการ
เรียนข้ึนมาก็จะไดท้ราบคุณภาพการศึกษาท่ีดีเม่ือมีการประเมินผลแลว้ผลของการประเมินออกมาก็
อาจทาํใหท้ราบว่าเน้ือหาวิชาท่ีไดมี้การบรรยายใหผู้เ้รียนเขา้ใจและไดรั้บไปนั้นมีประโยชน์เพียงใด
หรือผูเ้รียนตอ้งการมากน้อยแค่ไหนหรือผูบ้รรยายมีคุณภาพในการบริการความรู้ให้กบัผูเ้รียนไม่
เป็นผลสําเร็จไดก้็สามารถทาํการพฒันาให้ดีข้ึนมาให้ระบบการศึกษามีความกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน
ต่อไปดว้ยการพฒันาการศึกษาน้ี 
 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาถึงสภาพและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนในหอ้งเรียนเสมือนการวิจยัน้ี  
ซ่ึงเป็นการคลา้ยวจิยัเก่ียวกบัการปฏิบติัการ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาถึงสภาพความเห็น
ความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเสมือนของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี  นกัเรียนเรียน
รายวิชา  266-416  เป็นการวิจยัสาํหรับครู   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2548  จาํนวน  48  คน  
รูปแบบการวิจยัเป็นการทดลองกลุ่มเดียว  วดัผลหลงัการทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  - 

DPU



29 
การจดัการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนรายวิชา 266 – 416  การวิจยัสําหรับครู  โดยใชร้ะบบท่ี
ผ่านทางเว็บไซด์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่  แบบสอบถามวดัสภาพการใช้ความพึง
พอใจและปัญหาอุปสรรคในการใชห้้องเรียนเสมือนวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชส้ถิติพื้นฐานและการ
วิเคราะห์เน้ือหา   จากการวิจยัพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ปราณี  ทองคาํ  เคร่ืองมือวดั
ทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทราวิโรฒ  ปัตตานี 2548) การประเมินผล
ดงักล่าวกเ็ป็นการตรวจดูคุณภาพท่ีทาํการสอนไปดว้ยวา่เกิดผลดีอยา่งไรบา้งสาํหรับผูส้อนวิชานั้นๆ
ไปทาํให้ผลเรียนมีความเขา้ใจมากน้อยขนาดไหน  มีการพฒันาการเรียนการสอนหรือปรับปรุง
ระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป   การวิจยัดงักล่าวน้ีก็ยงัสามารถทาํให้ผูศึ้กษามี
ความพร้อมในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาพร้อมตามสภาพปัจจุบันและทันสมัย
ตลอดไปดว้ยการเรียนการสอนท่ีทาํการปรับปรุงอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลานัน่เอง 
         การจดัการความรู้ (Knowledge  Management)  หมายถึงการดาํเนินการท่ีจะมุ่งหวงัใหก้าร
เรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาดงักล่าวไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และใหผู้เ้รียนบรรลุผลไดอ้ยา่ง
ดีและเขา้ใจในการกระทาํหรือการปฏิบติัตนในสงัคมท่ีถูกตอ้งและอยูใ่นสงัคมท่ีดีดว้ยกนั  ไม่มีการ
เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัเพราะเขา้ใจในระบบการอยูใ่นสงัคมท่ีถูกตอ้งตามกฎ  ระเบียบของ
สงัคมท่ีดี  ดงัเช่นการปฏิบติัตาม   เง่ือนไขของสงัคมและเม่ือสงัคมใหญ่ข้ึนหรือมีสมาชิกมากข้ึนก็
ตอ้งมีการจดัการหรือทาํการพฒันาใหส้มาชิกในสงัคมไดมี้ความเขา้ใจ และการปฏิบติัตนของแต่ละ
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไปโดยไม่ก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาท่ีตอ้งมาแกไ้ขในภายภาคหนา้การจดัการ
ความรู้น้ีกเ็ป็นการพฒันาความรู้ใหมี้ความกา้วหนา้อยู ่  ตลอดเวลาซ่ึงบางคร้ัง บางส่ิงบางอยา่งและ
บางคนไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจไม่ถึงตามการปฏิบติัดงักล่าว 
        ดงันั้นเพือ่ใหทุ้กคนในสงัคมเขา้ใจและมีความรู้กต็อ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือทาํการจดัการ
ใหม่ดงัเช่นวจิยัท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีมีต่อวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเล่มน้ีทาํการสาํรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษา
มาทาํการจดัการความรู้พฒันาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพท่ีทนัสมยัและ
ทนัต่อเหตุการณ์บา้นเมืองท่ีดีได ้ พร้อมทั้งนกัศึกษากพ็ร้อมท่ีจะรับความรู้ดว้ยความสนใจเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลและบา้นเมืองต่อไป 
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บทที ่ 3 
ระเบียบและวธีิวจิัย 

 
การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชา

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)     ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางใน
การดาํเนินการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ยการกาํหนดประชากรและตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการการวิจยั   หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1  ประชากร คือ  นักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ท่ีผ่านการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกับกฎหมาย ปีการศึกษา  2553    และเรียนอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 2   รวมทั้งหมดระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   จาํนวน  600  คน 

3.1.2   กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีผา่นการเรียนวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมาแลว้ในปีการศึกษา  2553  ซ่ึงวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเป็น
วิชาพื้นฐานท่ีนกัศึกษาทุกคนจาก  9  คณะตอ้งเรียนและสอบให้ผา่นในวิชาน้ีโดยทาํการสอบถามนกัศึกษา
ดงักล่าวจาํนวน   424   คน 

3.1.3   วิธีการสาํรวจคร้ังน้ีใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  Sampling)  โดยในขั้นท่ี 1  จะ
แบ่งนกัศึกษาออกเป็น  9  คณะ   ไดแ้ก่       คณะบริหารธุรกิจ       คณะการบญัชี       คณะเศรษฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์      คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์     คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์         คณะ
นิเทศศาสตร์         คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ     คณะศิลปกรรมศาสตร์       ขั้นท่ี  
2    ในแต่ละคณะจะแบ่งตามสาขาวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี  1/2553   โดยกาํหนดให้ตวัอย่าง
คณะละ  40  คน  สาํหรับคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงคเ์ป็นคณะท่ีตอ้งเรียนวิชากฎหมายจึงทาํการสอบถาม  
80  คน   รวม  400  คน     ทาํการเก็บขอ้มูล  โดยแบ่งตามกลุ่มของห้องเรียนท่ีเขา้เรียน   จาํแนกตามเพศ        
ท่ีเขา้เรียนบางคนท่ีบงัเอิญในแต่ละคณะใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling)   เพื่อให้
การสํารวจได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและชัดเจนเต็มท่ีพอเพียงต่อข้อมูลท่ีทําการวิจัย    แต่เน่ืองจาก  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมศาสตร์  ไม่มีการลงทะเบียนเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
จึงเพ่ิมนักศึกษาท่ีเขา้เรียนแบบบงัเอิญ  และผ่านการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมาแลว้ตอบ
แบบสอบถามเพิ่มให ้
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3.2   ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
การศึกษาศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียนการสอน 

วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  ตวัแปรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยั  ดงัน้ี 
3.3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable) 

 สถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  ชั้นปีท่ีเคยลงทะเบียนเรียน  คณะ และภูมิลาํเนา   
3.3.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable) 

 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมาย มี 4 ดา้น คือ ดา้นจุดมุ่งหมาย ดา้นหลกัสูตร  เน้ือหาวิชา  การจดัการเรียน
การสอน การวดัผลและการประเมินผล ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นการนาํความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงประกอบดว้ย  2  ส่วน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา   ได้แก่    เพศ ระดับชั้นปีท่ีเคยลงทะเบียนเรียน  
คณะ ภูมิลาํเนา  และความเขา้ใจในกฎ ระเบียบของสงัคม   จาํนวน  6  ขอ้ 

 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
ประกอบดว้ย 
ด้านท่ี  1  ความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย       
จาํนวน  5  ขอ้ 
ดา้นท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร  เน้ือหาวิชา  การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและ
การประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย    จาํนวน 5 ขอ้ 
ด้าน ท่ี  3  ความคิดเห็น ท่ี มี ต่ออาจารย์ผู ้สอนวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย           
จาํนวน  6  ขอ้ 
ดา้นท่ี 4  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั   จาํนวน  5  ขอ้ 
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3.4   การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
1)   วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  โดยใชค่้า       
ร้อยละและค่าเฉล่ีย   สาํหรับความคิดเห็นประกอบดว้ย 5  ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่   เห็นดว้ย  ปานกลาง   
ไม่เห็นดว้ย  และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ซ่ึงแทนดว้ยค่า   5   4  3  2   และ 1 ตามลาํดบั   และมีเกณฑก์ารวดั
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียดงัน้ี 

1.00 – 1.80   หมายความวา่      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  1.81 – 2.60   หมายความวา่       ไม่เห็นดว้ย 
  2.61 – 3.40   หมายความวา่        เฉย  ๆ 
  3.41 – 4.20   หมายความวา่        เห็นดว้ย 
  4.21 – 5.00   หมายความวา่        เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2)   ทดสอบความแตกต่างระหวา่งเพศ  ท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมาย  โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม โดยใช ้t-test 
3)   ทดสอบความแตกต่างระหวา่งระดบัชั้นท่ีเคยลงทะเบียนเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  คณะ  
และภูมิลาํเนา  ท่ีมีต่อระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย โดยใช้
วิธีวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใช ้F-test 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ก่ียวกบัการสอนวชิา

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายของผูบ้รรยายคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยเ์ป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)       ซ่ึงมีผูต้อบแบบสาํรวจทั้งส้ิน 424  คน          
ซ่ึงขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน    ดงัน้ี 
 

4.1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะผูต้อบ 

ลกัษณะของผู้ตอบ จํานวน ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 161 37.97 
หญิง 263 62.03 

การเคยศึกษาวชิาความรู้เบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมาย     
ปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 1 242 57.08 
ปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 2 113 26.65 
ปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 3 2 0.47 
สูงกวา่ปีท่ี1 67 15.80 

คณะ     
บริหารธุรกิจ 68 16.04 
การบญัชี 45 10.61 
เศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 70 16.51 
 นิติศาสตร์ 100 23.58 
นิเทศศาสตร์ 59 13.92 
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 28 6.60 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 54 12.74 

ภูมิลาํเนา     
กรุงเทพมหานคร 172 40.57 
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ลกัษณะของผู้ตอบ จํานวน ร้อยละ 
ต่างจงัหวดั 252 59.43  

 
ระดับการความเข้าใจในกฎระเบียบของสังคม     

เขา้ใจ ปฏิบติัตาม 218 51.42 
เขา้ใจ ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 196 46.23 
ไม่เขา้ใจ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 9 2.12 
ไม่เขา้ใจ ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 1 0.24 

ความเข้าใจทีมี่ต่อกฎระเบียบของสังคม     
เขา้ใจ 417 98.35 
ไม่เขา้ใจ 7 1.65 

รวม 424 100.00 
          

จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ตอบแบบสอบถามเร่ืองความ
คิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  62.03  และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ  37.97  
นกัศึกษาส่วนใหญ่เคยเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  เพราะ
เป็นวิชาพื้นฐานท่ีใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนและสอบใหผ้า่นคิดเป็นร้อยละ  57.08  
รองลงมาเป็นภาคเรียนท่ี 2 เน่ืองจากมีบางคณะเปิดใหเ้รียนภาคเรียนน้ีคิดเป็นร้อยละ  26.65  อนัดบั
สามคือ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนอ่ืนท่ีสูงกวา่ชั้นปีท่ี 1  ซ่ึงเปิดใหล้งทะเบียนเรียนไดทุ้กคณะ
เพื่อใหน้กัศึกษาสอบใหผ้า่นคิดเป็นร้อยละ 15.08  และลาํดบัทา้ยสุดในภาคเรียนท่ี 3 ซ่ึงบางปี
การศึกษากอ็าจมีเปิดเพื่อใหน้กัศึกษาท่ียงัสอบไม่ผา่นและมีเวลาวา่งมาเรียนและสอบใหผ้า่นบา้งคิด
เป็นร้อยละ  0.47  ตามลาํดบั นอกจากน้ีผูต้อบส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาในคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนม
ยงค ์ร้อยละ 23.58 และมีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัร้อยละ 59.43 
 และเม่ือสอบถามถึงความเขา้ใจท่ีมีต่อกฎระเบียบของสงัคม  พบวา่ ผูต้อบส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
98.35 มีความเขา้ใจ ส่วนระดบัของความเขา้ใจพบว่า เขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมมาก
ท่ีสุดร้อยละ 51.42  รองลงมาร้อยละ 46.23  ระบุวา่ เขา้ใจและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
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4. 2  ความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
กฎหมาย   
      4.2.1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  

.    
ตารางท่ี 2  ร้อยละและค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย      

เร่ือง 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

45.99 44.10 9.43 0.47 0.00 4.36 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งใน
การอยูร่่วมกบัเพื่อมนุษยท่ี์ดีในสังคม       

34.43 51.65 12.97 0.94 0.00 4.20 เห็นดว้ย 

3. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ี
ของตนเอง   

46.23 42.69 10.61 0.47 0.00 4.35 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนไม่กระทาํในส่ิง
ท่ีผดิกฎหมายทั้งยงัเป็นท่ีนบัถือของ
ผูอ่ื้นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย       

38.92 42.45 16.51 1.65 0.47 4.18 เห็นดว้ย 

5.การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบา้นเมืองและสร้างความ
มัน่คงใหป้ระเทศชาติ                              

50.00 33.49 14.15 2.36 0.00 4.31 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เฉลีย่ 43.11 42.88 12.74 1.18 0.09 4.28 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

  
 จากตารางท่ี  2   พบวา่   นกัศึกษามีความเห็นวา่วตัถุประสงคใ์นการเรียนวิชาความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย   เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิติประจาํวนัมากท่ีสุด (ระดบัความคิดเห็น
เฉล่ียเท่ากบั 4.36)  รองลงมา คือ ช่วยในผูเ้รียนรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง  (ระดบัความคิดเห็น
เฉล่ียเท่ากบั 4.35)  และเป็นการก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมืองและสร้างความมัน่คงให้
ประเทศชาติ (ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาเฉล่ียเท่ากบั  4.31 )  ตามลาํดบั  
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4.2.2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร เน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน  การวดัผล  การ

ประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
                                                                                                                                                                           

ตารางท่ี 3  ร้อยละและค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร เน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการ
สอน  การวดัผล  การประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

เร่ือง 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนนาํไป
พฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน
ได ้                                                            

34.67 48.58 15.09 1.42 0.24 4.16 เห็นดว้ย 

2.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายสามารถเสริมสร้างและพฒันา
คุณภาพชีวติของผูเ้รียน                             

29.01 50.00 18.40 2.59 0.00 4.05 เห็นดว้ย 

3.วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก        

33.73 46.46 17.69 2.12 0.00 4.12 เห็นดว้ย 

4.การวดัผลและประเมินผลช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น                    

18.16 48.58 27.59 4.95 0.71 3.79 เห็นดว้ย 

5.เกณฑก์ารประเมินผลวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีความ
เหมาะสม รักความยติุธรรมต่อผูเ้รียนดี     

31.13 43.87 20.99 2.83 1.18 4.01 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 29.34 47.50 19.95 2.78 0.42 4.03 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 3   พบวา่   นกัศึกษามีความเห็นวา่เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย

มีความ สาํคญัต่อผูเ้รียนและสามารถนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนไดม้ากท่ีสุด   
(ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาเฉล่ียเท่ากบั  4.16)     รองลงมา   นกัศึกษามีความเห็นวา่    วิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก      
( ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาเฉล่ียเท่ากบั  4.12 )  ส่วนเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด
คือ    การวดัผลและประเมินผลช่วยใหน้กัศึกษา ท่ีเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเกิด
ความกระตือรือร้น (ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.79) 
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4.2.3  ความคิดเห็นท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

   
ตารางท่ี 4  ร้อยละและค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย 

เร่ือง 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1.ครูมีความรู้ในวชิาท่ีสอน 57.08 33.25 8.25 1.18 0.24 4.46 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน 37.97 44.58 13.21 3.07 1.18 4.15 เห็นดว้ย 
3.ครูมีความสามารถในการตอบคาํถาม
ไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง 

38.68 43.87 13.68 3.07 0.71 4.17 เห็นดว้ย 

4.ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

30.90 45.05 18.40 4.72 0.94 4.00 เห็นดว้ย 

5.ครูผูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่นกัเรียน
แต่ละคนในทุกๆ ดา้นเหมือนกนั 

41.27 39.86 15.80 2.59 0.47 4.19 เห็นดว้ย 

6.ครูสอนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย 36.56 40.09 16.98 3.30 3.07 4.04 เห็นดว้ย 
เฉลีย่ 40.41 41.12 14.39 2.99 1.10 4.17 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่อาจารยมี์ความรู้ในวิชาท่ีสอนมากท่ีสุด 

(ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.46)   รองลงมานกัศึกษาคิดวา่อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่
นกัเรียนแต่ละคนในทุกๆ ดา้นเหมือนกนั (ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.19)   และอาจารยผ์ูส้อน
มีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง (ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.17)    
ส่วนเร่ืองท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ อาจารยส์อนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย (ระดบัความคิดเห็น
เฉล่ียเท่ากบั 4.04) 
 

4.2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษาคิดวา่การเรียนวิชากฎหมายช่วยทาํใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของสงัคมถูกตอ้งมากท่ีสุด (ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.33)    รองลงมา คือ นกัศึกษาสามาระ
นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั (ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.08)    
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 ส่วนเร่ืองท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ การมีคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน (ระดบัความ

คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.87) 
ตารางท่ี 5  ร้อยละและค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

เร่ือง 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1.นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจาํวนั 

27.12 54.48 17.92 0.47 0.00 4.08 เห็นดว้ย 

2.นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

22.17 54.95 21.23 1.65 0.00 3.98 เห็นดว้ย 

3.ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
25.94 49.76 21.46 2.36 0.47 3.98 เห็นดว้ย 

4.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน 20.75 48.35 27.83 2.83 0.24 3.87 เห็นดว้ย 
5.ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม
ถกูตอ้ง 

44.10 44.81 10.85 0.24 0.00 4.33 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เฉลีย่ 28.02 50.47 19.86 1.51 0.14 4.05 เห็นด้วย 

 

4.3  เปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบั กฎหมาย    จาํแนกตามเพศ 

            เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย จาํแนกตามเพศ  พบวา่ นกัศึกษาหญิงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาน้ี
มากกว่านกัศึกษาชายในเกือบทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการนาํความรู้ไปใชท่ี้นกัศึกษาชายมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ีมากกวา่   

จากการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามเพศ  พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%   
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามเพศ 

ด้าน 

เพศ 

t p-value ความหมาย ชาย หญิง 

1. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.32 4.38 -0.791 0.430 ไม่มีความแตกต่าง 

2. วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการอยูร่่วมกบัเพ่ือมนุษยท่ี์ดีใน
สังคม                                                       

4.17 4.21 -0.652 0.515 ไม่มีความแตกต่าง 

3. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง   

4.33 4.36 -0.407 0.684 ไม่มีความแตกต่าง 

4. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนไม่กระทาํในส่ิงท่ีผดิกฎหมายทั้งยงัเป็นท่ีนบัถือของ
ผูอ่ื้นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย       

4.16 4.19 -0.432 0.666 ไม่มีความแตกต่าง 

5.การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมืองและ
สร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ                              

4.27 4.33 -0.755 0.451 ไม่มีความแตกต่าง 

ด้านจุดมุ่งหมาย 4.25 4.29 -0.808 0.420 ไม่มคีวามแตกต่าง 

1.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีความสาํคญั
ต่อผูเ้รียนนาํไปพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้       

4.16 4.16 -0.110 0.912 ไม่มีความแตกต่าง 

2.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถ
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน                         

4.07 4.05 0.300 0.765 ไม่มีความแตกต่าง 

3.วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก                

4.02 4.17 -1.907 0.057 ไม่มีความแตกต่าง 

4.การวดัผลและประเมินผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้น                                                                     

3.84 3.75 1.145 0.253 ไม่มีความแตกต่าง 

5.เกณฑก์ารประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายมีความเหมาะสม รักความยติุธรรมต่อผูเ้รียนดี          

3.97 4.03 -0.740 0.460 ไม่มีความแตกต่าง 

ด้านหลกัสูตร เนือ้หาวชิา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมนิผล 

4.01 4.03 -0.341 0.733 ไม่มคีวามแตกต่าง 

1.ครูมีความรู้ในวชิาท่ีสอน 4.42 4.48 -0.781 0.435 ไม่มีความแตกต่าง 

2.ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน 4.11 4.17 -0.730 0.466 ไม่มีความแตกต่าง 

3.ครูมีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจนและถกูตอ้ง 4.18 4.16 0.243 0.808 ไม่มีความแตกต่าง 

4.ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.02 3.99 0.293 0.770 ไม่มีความแตกต่าง 

5.ครูผูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่นกัเรียนแต่ละคนในทุกๆ 4.20 4.18 0.320 0.749 ไม่มีความแตกต่าง 
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ด้าน 

เพศ 

t p-value ความหมาย ชาย หญิง 

ดา้นเหมือนกนั 

      

6.ครูสอนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย 4.01 4.05 -0.410 0.682 ไม่มีความแตกต่าง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.16 4.17 -0.206 0.837 ไม่มคีวามแตกต่าง 

1.นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 4.14 4.05 1.285 0.200 ไม่มีความแตกต่าง 

2.นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.01 3.95 0.808 0.420 ไม่มีความแตกต่าง 

3.ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง 

4.00 3.97 0.329 0.742 ไม่มีความแตกต่าง 

4.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน 3.94 3.82 1.593 0.112 ไม่มีความแตกต่าง 

5.ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมถกูตอ้ง 4.31 4.34 -0.416 0.678 ไม่มีความแตกต่าง 

ด้านการนําความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 4.08 4.03 0.925 0.356 ไม่มคีวามแตกต่าง 

 

4.4  เปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบักฎหมาย  จาํแนกตามระดบัช้ันทีนั่กศึกษาเคยลงเรียนวชิาความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบักฎหมาย 

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
จากค่าเฉล่ีย จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเคยลงเรียนวิชาน้ี  พบวา่ นกัศึกษาท่ีลงเรียนใน ปีท่ี 1 ภาคท่ี 1 จะ
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาน้ีมากกวา่นกัศึกษาท่ีลงวิชาน้ีในปีอ่ืนๆ เกือบทุก
ดา้น ยกเวน้ ดา้นอาจารยผ์ูส้อนท่ีนกัศึกษาท่ีลงเรียนในปีท่ี 1 ภาคท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมี
ต่อวิชาน้ีมากกวา่ 

จากการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียว กบักฎหมาย  จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีนกัศึกษาเคยลงเรียนวิชาน้ี พบวา่ มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ระหวา่งระดบัชั้นท่ีนกัศึกษาเคยลงเรียนวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย ในเร่ือง ความสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ครู
มีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน  และความรู้ท่ีไดช่้วยในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคม
ถูกตอ้ง 
 ความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและการปฏิบติัตามกฎหมายมีมากข้ึน
เขา้ใจและรู้จกัการสนใจยอมรับและปฏิบติัในกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดดี้  
พร้อมท่ีจะสร้างใหเ้กิดความสมัพนัธ์ร่วมกนัรู้จกัการใหอ้ภยัและไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดว้ยความ
ยอมรับและปฏิบติัอยา่งมีระเบียบมากยิง่ข้ึน  จากการไดเ้รียนรู้จากภาคเรียนท่ี 1  และเขา้สู่การเรียน 
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41 
ในภาคเรียนท่ี 2 เร่ิมมีการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัท่ีมี  ความคิดเห็นในการปฏิบติัตนอยา่งมี
คุณภาพมากข้ึน  การใชชี้วิตท่ีดีดว้ยการมีมนุษยท่ี์มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัและใชชี้วิตอยา่งเป็นระเบียบ
ไดดี้มากข้ึนตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีนกัศึกษาเคยลงเรียนวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

ด้าน 

ระดบัช้ัน 

F Sig. ความหมาย ปี 1 ภาค 1 ปี 1 ภาค 2 
ปี 1 ภาค 3 หรือ 
สูงกว่าปี 1 

1. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

4.42 4.35 4.16 4.072 0.018 แตกต่าง 

2. วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการอยูร่่วมกบั
เพ่ือมนุษยท่ี์ดีในสังคม                                             

4.21 4.22 4.12 0.569 0.566 ไม่แตกต่าง 

3. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง   

4.38 4.35 4.22 1.602 0.203 ไม่แตกต่าง 

4. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ช่วยใหผู้เ้รียนไม่กระทาํในส่ิงท่ีผิดกฎหมายทั้งยงั
เป็นท่ีนบัถือของผูอ่ื้นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย       

4.21 4.08 4.23 1.179 0.309 ไม่แตกต่าง 

5.การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
บา้นเมืองและสร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ        

4.34 4.32 4.20 0.780 0.459 ไม่แตกต่าง 

ด้านจุดมุ่งหมาย 4.31 4.26 4.19 1.483 0.228 ไม่แตกต่าง 

1.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมี
ความสาํคญัต่อผูเ้รียนนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้                                              

4.19 4.11 4.13 0.607 0.545 ไม่แตกต่าง 

2.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
สามารถเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูเ้รียน                                                                       

4.06 4.02 4.09 0.207 0.813 ไม่แตกต่าง 

3.วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมาก                                                           

4.17 4.06 4.04 1.091 0.337 ไม่แตกต่าง 

4.การวดัผลและประเมินผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิด 3.84 3.71 3.71 1.388 0.251 ไม่แตกต่าง 
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ด้าน 

ระดบัช้ัน 

F Sig. ความหมาย ปี 1 ภาค 1 ปี 1 ภาค 2 
ปี 1 ภาค 3 หรือ 
สูงกว่าปี 1 

ความกระตือรือร้น                                                   

5.เกณฑก์ารประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายมีความเหมาะสม รักความ
ยติุธรรมต่อผูเ้รียนดี                                                  

4.08 3.86 4.00 2.634 0.073 
ไม่แตกต่าง 

 
 

ด้านหลกัสูตร เนือ้หาวชิา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมนิผล 

4.07 3.95 3.99 1.575 0.208 ไม่แตกต่าง 

1.ครูมีความรู้ในวชิาท่ีสอน 4.47 4.50 4.36 0.788 0.455 ไม่แตกต่าง 

2.ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน 4.16 4.31 3.86 6.352 0.002 แตกต่าง 

3.ครูมีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจน
และถกูตอ้ง 

4.19 4.24 3.97 2.478 0.085 ไม่แตกต่าง 

4.ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

4.02 4.04 3.88 0.788 0.455 ไม่แตกต่าง 

5.ครูผูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่นกัเรียนแต่ละคน
ในทุกๆ ดา้นเหมือนกนั 

4.24 4.18 4.03 1.766 0.172 ไม่แตกต่าง 

6.ครูสอนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย 4.02 4.16 3.91 1.514 0.221 ไม่แตกต่าง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.18 4.24 4.00 2.568 0.078 ไม่แตกต่าง 

1.นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 4.11 4.07 4.00 0.743 0.476 ไม่แตกต่าง 

2.นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.01 3.93 3.93 0.728 0.483 ไม่แตกต่าง 

3.ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3.96 3.99 4.04 0.292 0.747 ไม่แตกต่าง 

4.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน 3.87 3.84 3.88 0.085 0.918 ไม่แตกต่าง 

5.ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมถกูตอ้ง 4.39 4.32 4.13 4.020 0.019 แตกต่าง 

ด้านการนําความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 4.07 4.03 4.00 0.494 0.611 ไม่แตกต่าง 
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4.5  เปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบักฎหมาย  จาํแนกตามคณะ 

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
จากค่าเฉล่ีย จาํแนกตามคณะ  พบวา่ นกัศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค ์ จะมีค่าเฉล่ียท่ีมีต่อ
ความคิดเห็นในวิชาน้ีมากกว่านักศึกษาคณะอ่ืนๆ เกือบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

จากการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามคณะ พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% จากนกัศึกษาทั้ง 9 คณะ  ยกเวน้เร่ือง การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
บา้นเมืองและสร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองท่ีไม่แตกต่าง                 
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ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ย และผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย  จาํแนกตามคณะ 

ด้าน 

คณะ 
F Sig. ความหมาย 

บริหารธุรกจิ บญัชี 
เศรษฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนาศาสตร์ 

นิติศาสตร์ ปรีด ี
พนมยงค์ 

นิเทศ
ศาสตร์ 

ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การเรียนวชิาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.40 4.44 4.43 4.52 4.19 4.29 4.06 3.974 0.001 แตกต่าง 

2. วชิาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งในการอยูร่่วมกบัเพื่อมนุษยท์ี่ดีใน
สังคม                                                       

4.28 4.38 4.29 4.31 4.02 4.04 3.89 4.234 0.000 แตกต่าง 

3. การเรียนวชิาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ที่ของตนเอง   

4.43 4.33 4.49 4.45 4.14 4.29 4.15 2.820 0.011 แตกต่าง 

4. การเรียนวชิาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนไม่กระทาํในสิ่งที่ผดิกฎหมายทั้งยงัเป็นที่นบัถือของ
ผูอ้ื่นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย       

4.25 4.13 4.36 4.34 3.92 3.96 3.98 3.475 0.002 แตกต่าง 

5.การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมืองและ
สร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ                              

4.35 4.47 4.37 4.39 4.05 4.14 4.28 1.826 0.093 ไม่แตกต่าง 

ด้านจุดมุ่งหมาย 4.34 4.35 4.39 4.40 4.06 4.14 4.07 5.030 0.000 แตกต่าง 

1.เนื้อหาวิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายมีความสาํคญั
ต่อผูเ้รียนนาํไปพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนใหด้ีขึ้นได ้       

4.18 4.22 4.20 4.42 4.05 3.86 3.83 5.156 0.000 แตกต่าง 

2.เนื้อหาวิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายสามารถ
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน                          

4.07 4.20 4.14 4.25 3.80 4.07 3.70 4.857 0.000 แตกต่าง 

3.วชิาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก                

4.19 4.16 4.23 4.31 3.85 4.00 3.85 4.000 0.001 แตกต่าง 
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ด้าน 

คณะ 
F Sig. ความหมาย 

บริหารธุรกจิ บญัชี 
เศรษฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนาศาสตร์ 

นิติศาสตร์ ปรีด ี
พนมยงค์ 

นิเทศ
ศาสตร์ 

ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.การวดัผลและประเมินผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้น                                                                     

3.87 3.98 3.77 3.99 3.47 3.82 3.48 4.414 0.000 แตกต่าง 

5.เกณฑก์ารประเมินผลวิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบั
กฎหมายมีความเหมาะสม รักความยตุิธรรมต่อผูเ้รียนดี          

4.13 4.11 4.07 4.24 3.58 4.00 3.74 5.250 0.000 แตกต่าง 

ด้านหลกัสูตร เนือ้หาวชิา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมนิผล 

4.09 4.13 4.08 4.24 3.75 3.95 3.72 7.488 0.000 แตกต่าง 

1.ครูมีความรู้ในวชิาที่สอน 4.47 4.64 4.53 4.62 4.29 4.39 4.11 4.376 0.000 แตกต่าง 

2.ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาที่สอน 4.18 4.33 4.27 4.36 4.08 4.25 3.44 8.861 0.000 แตกต่าง 
3.ครูมีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจนและ
ถกูตอ้ง 

4.21 4.24 4.34 4.30 4.10 4.21 3.63 5.225 0.000 แตกต่าง 

4.ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 4.06 4.20 4.06 4.21 3.98 4.11 3.28 8.435 0.000 แตกต่าง 
5.ครูผูส้อนใหค้วามยตุิธรรมแก่นกัเรียนแต่ละคนในทุกๆ 
ดา้นเหมือนกนั 

4.41 4.36 4.24 4.32 3.98 4.07 3.74 5.247 0.000 แตกต่าง 

6.ครูสอนโดยใชค้าํพดูที่เขา้ใจง่าย 4.13 4.29 4.31 4.18 4.00 4.04 3.13 11.202 0.000 แตกต่าง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.24 4.34 4.29 4.33 4.07 4.18 3.56 10.187 0.000 แตกต่าง 

1.นาํความรู้ที่ไดเ้รียนแกป้ัญหาในชีวิตประจาํวนั 4.21 4.09 4.21 4.24 3.88 3.89 3.78 4.992 0.000 แตกต่าง 

2.นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานที่ไดร้ับมอบหมาย 4.16 3.91 4.03 4.18 3.81 3.79 3.63 5.657 0.000 แตกต่าง 
3.ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง 

3.97 4.07 4.03 4.08 3.93 4.07 3.70 1.648 0.133 ไม่แตกต่าง 

DPU



ด้าน 

คณะ 
F Sig. ความหมาย 

บริหารธุรกจิ บญัชี 
เศรษฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนาศาสตร์ 

นิติศาสตร์ ปรีด ี
พนมยงค์ 

นิเทศ
ศาสตร์ 

ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคใ์นงาน 3.91 3.82 4.01 3.97 3.80 4.07 3.43 4.268 0.000 แตกต่าง 

5.ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสังคมถกูตอ้ง 4.53 4.42 4.46 4.30 4.03 4.39 4.17 4.250 0.000 แตกต่าง 

ด้านการนําความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 4.16 4.06 4.15 4.15 3.89 4.04 3.74 4.904 0.000 แตกต่าง 
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4.6   เปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
กฎหมาย  จาํแนกตามภูมลิาํเนา 

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมายจาก
ค่าเฉล่ีย จาํแนกตามภูมิลาํเนา  พบว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาต่างจงัหวดัจะมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนวิชาน้ีมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาในกรุงเทพฯ ในทุกดา้น  

และจากการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามภูมิลาํเนา พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95%  ระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัในดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
  
ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ีย และผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ด้าน 

ภูมลิาํเนา 

t p-value ความหมาย กทม ต่างจังหวดั 

1. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.32 4.38 -0.927 0.355 ไม่แตกต่าง 

2. วชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการอยูร่่วมกบัเพ่ือมนุษยท่ี์ดีใน
สังคม                                                       

4.13 4.24 -1.665 0.097 ไม่แตกต่าง 

3. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง   

4.31 4.37 -0.819 0.413 ไม่แตกต่าง 

4. การเรียนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยให้
ผูเ้รียนไม่กระทาํในส่ิงท่ีผดิกฎหมายทั้งยงัเป็นท่ีนบัถือของ
ผูอ่ื้นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย       

4.12 4.22 -1.279 0.202 ไม่แตกต่าง 

5.การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมืองและ
สร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ                              

4.31 4.31 0.057 0.954 ไม่แตกต่าง 

ด้านจุดมุ่งหมาย 4.24 4.30 -1.223 0.222 ไม่แตกต่าง 

1.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีความสาํคญั
ต่อผูเ้รียนนาํไปพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้       

4.12 4.19 -0.865 0.387 ไม่แตกต่าง 

2.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถ
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน                         

4.02 4.08 -0.682 0.496 ไม่แตกต่าง 

3.วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก                

4.05 4.16 -1.440 0.151 ไม่แตกต่าง 

4.การวดัผลและประเมินผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ 3.72 3.83 -1.422 0.156 ไม่แตกต่าง 
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ด้าน 

ภูมลิาํเนา 

t p-value ความหมาย กทม ต่างจังหวดั 

กระตือรือร้น                                                                     

5.เกณฑก์ารประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมายมีความเหมาะสม รักความยติุธรรมต่อผูเ้รียนดี          

3.97 4.04 -0.756 0.450 ไม่แตกต่าง 

ด้านหลกัสูตร เนือ้หาวชิา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมนิผล 

3.98 4.06 -1.341 0.181 ไม่แตกต่าง 

1.ครูมีความรู้ในวชิาท่ีสอน 4.42 4.48 -0.908 0.365 ไม่แตกต่าง 

2.ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน 4.05 4.22 -2.056 0.041 แตกต่าง 

3.ครูมีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจนและถกูตอ้ง 4.07 4.23 -1.998 0.046 แตกต่าง 

4.ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 3.88 4.09 -2.393 0.017 แตกต่าง 

5.ครูผูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่นกัเรียนแต่ละคนในทุกๆ 
ดา้นเหมือนกนั 

4.05 4.29 -2.849 0.005 แตกต่าง 

6.ครูสอนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย 3.89 4.14 -2.568 0.011 แตกต่าง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.06 4.24 -2.617 0.009 แตกต่าง 

1.นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 4.08 4.08 -0.029 0.977 ไม่แตกต่าง 

2.นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.97 3.98 -0.131 0.896 ไม่แตกต่าง 

3.ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง 

4.00 3.97 0.361 0.718 ไม่แตกต่าง 

4.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน 3.94 3.82 1.552 0.122 ไม่แตกต่าง 

5.ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมถกูตอ้ง 4.34 4.32 0.241 0.809 ไม่แตกต่าง 

ด้านการนําความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 4.07 4.03 0.532 0.595 ไม่แตกต่าง 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
การสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอน

วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายของผูบ้รรยายคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์มหาวิทยาลยั
ธุรกิจทาํการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี   1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553    ถึงวนัท่ี   30   กนัยายน  พ.ศ. 2553       
ซ่ึงมีผูต้อบแบบสาํรวจทั้งส้ิน 424  คน  โดยขอแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
 

5.1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 จากการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ก่ียวกบัการสอนวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายของผูบ้รรยายคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์จาํนวนทั้งส้ิน 424 คน  
พบวา่ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีเคยเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในภาคเรียนท่ี 1 
ปีท่ี 1  และกาํลงัศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์ ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ 
 เม่ือถามถึงความเขา้ใจท่ีมีต่อกฎระเบียบของสังคม  พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 98.35 มี
ความเข้าใจ  ส่วนระดับความเข้าใจพบว่า ร้อยละ 51.42  ท่ีระบุว่ามีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสงัคม  รองลงมาร้อยละ 46.23  ระบุวา่ เขา้ใจและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
 

5.2  ความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
กฎหมาย   
 นกัศึกษามีความเห็นดว้ยต่อดา้นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  และ การนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชก้บั
ชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงสามารถ เรียงลาํดบัจากระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดไปตํ่าสุดดงัน้ี 

1. ดา้นจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวตัถุประสงคใ์นการเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  เพือ่นาํไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนัมากท่ีสุดยงัไดเ้รียนรู้ถึงสิทธิแลหนา้ท่ีของบุคคลซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่บุคคลตอ้งรู้กฎหมาย
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งจริง  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.28   
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             2.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ผูต้อบแบบสอบสอบถามมีความคิดเห็นวา่อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถแต่การใหค้วามรู้เป็นแนวเดียวกนั  อยากใหผู้ส้อนหาสมมติฐานหรือจดัปัญหา
ท่ีเห็นชดัเจนมาเปิดเผยบา้ง  โดยเปล่ียนแนวอ่ืนท่ีต่างจากตาํราท่ีบรรยายออกไปใหเ้ห็นถึงสภาพ
สงัคมในปัจจุบนักบักฎหมายท่ีใช ้  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.17   
            3.  ดา้นการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั  ผูต้อบแบบสอบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่การศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายใหป้ระโยชน์ดี  ไดมี้ความรู้ถึงสิทธิ
และหนา้ท่ีตลอดถึงการกระทาํของตนเองวา่ส่ิงใดกระทาํได ้ ส่ิงใดมีกฎหมายหรือระเบียบหา้ม
กระทาํไวบ้า้งสามารถทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆท่ีอยูใ่นสงัคมตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรและยงัมี
ความรู้ถึง  กฎ  ระเบียบของสงัคมมากยิง่ข้ึนอีกสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์มากใน
ชีวิตประจาํวนัท่ีอยูใ่นสงัคมอยา่งปลอดภยัและเขา้ใจไดดี้  ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
            4.  ดา้นหลกัสูตร   เน้ือหา    การจดัการเรียนการสอน   และการวดัผล   ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นท่ีไดรั้บความรู้และเขา้ใจมากท่ีสุดจะเป็นนกัศึกษาในคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์ 
ซ่ึงเป็นวิชาท่ีตอ้งเรียนกฎหมายเป็นวิชาหลกั  จึงเขา้ใจและไดใ้ชป้ระโยชน์มากท่ีสุด  ดงันั้นการ
วดัผลจึงมีผลดีกวา่คณะอ่ืน  ท่ีตอ้งเป็นผูใ้ชเ้ฉพาะอยา่งบางเร่ืองของกฎหมายเท่านั้น  ทาํใหบ้างเร่ือง
ไม่เขา้ใจเพียงพอในเน้ือหาแต่ถูกวดัผลท่ีเหมือนนกัศึกษาคณะเรียนกฎหมายจึงทาํใหร้ะดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.03  ตํ่าลงกวา่ดา้นอ่ืน  เช่น  การศึกษาในเร่ืองของกฎหมายพาณิชย ์ หรือ
กฎหมายอ่ืนๆบางเร่ืองท่ีบางคณะไม่จาํเป็นตอ้งศึกษากส็ามารถปฏิบติัตนตามสิทธิได ้ การวดัผลก็
ใชเ้พียงเน้ือหาท่ีเรียนดว้ยเน้ือหาจาํเป็น  เช่นคณะบริหารธุรกิจ  เรียนในเรียนของกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ มีเน้ือหาแพง่และพาณิชยจ์นถึงเอกเทศสญัญาตลอดจนหน้ีต่างๆ  และกว็ดัผลตามท่ีศึกษา
มา  กจ็ะทาํใหน้กัศึกษาไม่ตอ้งเครียดกบัเน้ือหากฎหมายจนเกินไปและมีประโยชน์อยา่งจริงจงัดว้ย 
                  ดงันั้นในเร่ืองของการวดัผลคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงคท่ี์ไดมี้การเรียนวิชาความ
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเป็นวิชาหลกั  ควรไดรั้บการวดัผลท่ีเป็นแกนของการศึกษากฎหมาย
โดยตรงท่ีมีการเช่ือมโยงไปสู่เน้ือวิชาความรู้เก่ียวกบักฎหมายเล่มอ่ืนๆท่ีตอ้งศึกษาในระดบัต่อไป
ดว้ย  แต่ในคณะท่ีไม่มีการศึกษาวิชากฎหมายในระดบัอ่ืนกอ็อกขอ้สอบอีกแบบหน่ึงเพื่อใหเ้ป็น
หลกัเกณฑท่ี์เขา้ใจในความรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการกระทาํพื้นฐานต่างๆ  ใหน้กัศึกษาเขา้ใจและ
ปฏิบติัตนในสงัคมโดยไม่ตอ้งถึงขนาดท่ีตอ้งเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาทางกฎหมายมากจนเกินไป  แต่
หากมีนกัศึกษาสนใจในเร่ืองกฎหมายหลกักส็ามารถเลือกเรียนในระดบัสูงไดอี้ก  
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5.3  ผลทดสอบความแตกต่างของความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอน
วชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย  จาํแนกตามเพศ ระดบัช้ัน  คณะ และภูมิลาํเนา 
 จากผลการทดสอบความแตกต่างพบวา่ในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์การเรียนวิชาความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายเป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมด  9  คณะ  เป็นนกัศึกษาท่ีมาจากคณะท่ีแตกต่างกนั 
จะมีความคิดเห็นท่ีมีต่อดา้นต่างๆซ่ึงบางคณะไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาในเน้ือหาของกฎหมายทั้งหมด แต่
จาํเป็นตอ้งศึกษา   เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสิทธิของตนตามกฎหมายของการเรียนการสอน
เก่ียวกบัวิชากฎหมายเบ้ืองตน้ต่างกนัไปซ่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และนกัศึกษา
ท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนัจะมีความคิดเห็นในเร่ืองอาจารยผ์ูส้อนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% นกัศึกษามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ากภูมิลาํเนาท่ีต่างกนั  การปฏิบติั  
ตนของแต่ละคนแต่ละสงัคมจึงตอ้งถูกควบคุมอยา่งดีใหมี้ประสิทธิภาพ  อาจารยผ์ูส้อนในวิชาน้ีมี
หลายท่าน ท่ีทาํการสอนจึงตอ้งมีการจดัการสอนท่ีแนวเดียวกนัตลอดจนถึงการประเมินผลเพื่อให้
นกัศึกษามองเห็นถึง  วิธีการปฏิบติัตนในสงัคมอยา่งถูกกฎ  ระเบียบตามท่ีศึกษามา 
 

ด้าน เพศ ระดับช้ัน คณะ ภูมิลาํเนา 
จุดมุ่งหมาย     

หลกัสูตร เน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

  
 

 

อาจารยผ์ูส้อน     
การนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน ์     

    
 
หมายเหตุ   คือ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     คือ ไม่มีความแตกต่างกนั 
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5.4  ข้อเสนอแนะ   
         5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
                      มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยค์วรมีเอกสารการบรรยายเป็นเล่มเดียวกนัเพือ่นกัศึกษาได้
ใชเ้ป็นส่ือการเรียนร่วมกนัทั้งมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  และไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายบ่อย ๆ  เพราะมีผูบ้รรยายหลายท่าน   เน้ือหาวิชานอกจากศึกษาจาก
ประวติัศาสตร์กฎหมายแลว้บางเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงกค็วรจะแจง้ใหท้ราบและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคเ์ดียวกนัทั้งหมด   
                  ก่อนเปิดภาคเรียนอาจารยผ์ูส้อนควรมีการประชุมเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีจะทาํการบรรยาย
ใหก้บั  นกัศึกษาและกล่าวถึงเร่ืองการจดัแบบฝึกหดัระหวา่งภาคเรียนท่ีจะใหน้กัศึกษาไดมี้การ
ทดสอบความรู้ของตนตลอดจนการวดัผลเพื่อเกบ็คะแนนเพ่ือเป็นเกิดความยติุธรรมกบัทุกคณะและ
เป็นแนวเดียวกนัทั้งสงัคม  ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์เรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กฎหมาย เม่ือเปิดการบรรยายแลว้การยกสมมติฐานเก่ียวกบัเน้ือหาใหน้กัศึกษาศึกษาในแนวเดียวกนั
ทุกท่านเพราะหากสมมติฐานต่างกนัเวลาประเมินผลบางท่านนาํมาออกขอ้สอบแลว้นกัศึกษานึก
ภาพไม่เห็นตามท่ีศึกษาและมีการบรรยายหลายท่านในวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายน้ี  มีการ
พานกัศึกษาไปศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักฎหมายนอกสถานท่ีบา้งบางแห่ง  เช่น   ศาลยติุธรรมระดบั
ต่าง ๆ    กรมอยัการ    กรมตาํรวจ     สถาบนันิติเวชในโรงพยาบาล  กรมสรรพากร    หรือสถานท่ี
ราชการท่ีเก่ียวกบักฎหมาย   เป็นตน้  
                              
        5.4.2  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
                    ควรมีการจดัติวพิเศษระหวา่งภาคเรียนหรือใหมี้การสมัมนาวิชาการทางกฎหมาย
พื้นฐานเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจแนวทางการศึกษากฎหมายท่ีดี  และปฏิบติัตนอยา่งมีระเบียบ 
                   จดัเผยแพร่วิชาการทางกฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนท่ีจะ
ไดรั้บประโยชน์และใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายได ้
                   จดักิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีประชาชนควรรู้เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส
ในการฝึกปฏิบติัและทาํความเขา้ใจในชีวติประจาํวนักบักฎหมายท่ีตนมีสิทธิ และสามารถปฏิบติัได้
โดยไม่ผดิ .กฎหมายหรือหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะประชาชนของสงัคมตามกฎหมาย 
                   มีหน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์สะดวกต่อการติดต่อและเห็นง่ายในการใชบ้ริการเพื่อเป็น
การทาํความเขา้ใจและปฏิบติัใหถู้กวิธีเวลาเกิดปัญหาและการปฏิบติัในยามนั้น 
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แบบสอบถามนักศึกษา 
เร่ือง 

ความเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอน 
วชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายของคณะนิตศิาสตร์ปรีด ี พนมยงค์ 

 
คาํช้ีแจง 
 
                 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์    ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  จึงขอใหท่้านตอบใหต้รงกบั
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงใหม้ากท่ีสุด   แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น   3   ตอน   โปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 
ตอนท่ี    1   ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น  ท่ีมีต่อการเรียนการสอน วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย                
แบ่งออกเป็น    4    ดา้น    ดงัน้ี 
       ดา้นท่ี  1    ความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายของวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
      ดา้นท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร  เน้ือหาวิชา   การจดัการเรียนการสอน  การวดัผลและการ
ประเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
      ดา้นท่ี  3    ความคิดเห็นท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย                      .                            
     ดา้นท่ี 4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
นาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเรียน   การสอน    วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในเร่ือง
ต่าง ๆ ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์จะไดน้าํมาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



57 
 

ตอนที ่ 1  ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย /  ลงใน  O  หนา้ขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
1.  เพศ 
          O  ชาย                                                           O  หญิง 
 
2.  นกัศึกษาเคยศึกษาวชิาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัใด 
          O  ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ีหน่ึง                               O  ปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ีสอง 
          O  ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ีสาม                                O  สูงกวา่ปีท่ี  1 
 
3.  เป็นนกัศึกษาประจาํคณะ 
          O  คณะบริหารธุรกิจ                                     O  คณะการบญัชี 
          O  คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์      O  คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค ์
          O  คณะนิเทศศาสตร์                                    O  คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์   

O  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ                               
 

4.  นกัศึกษามีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ 
         O  กรุงเทพมหานคร                                      O  ต่างจงัหวดั 
 
5.  นกัศึกษามีความเขา้ใจในกฎ  ระเบียบ  ของสงัคมอยา่งไร 
      O   เขา้ใจ  ปฏิบติัตาม                                       O  เขา้ใจ  ไม่ฝ่าฝืนกฎ  ระเบียบ 
      O  ไม่เขา้ใจ  ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ               O  ไม่เขา้ใจ  ไม่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
 
6.  นกัศึกษามีความเขา้ใจในกฎ  ระเบียบของสงัคมหรือไม่ 
      O  เขา้ใจ                                                           O  ไม่เขา้ใจ 
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ตอนที ่ 2  ความคดิเห็นทีม่ีต่อการเรียนการสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องระดับความคดิเห็นทีต่รงกบัความรู้สึกของท่านมาก
ทีสุ่ดซ่ึงมี  5  ระดับ  คอื    เห็นด้วยอย่างยิง่   =   5             ;               เห็นด้วย    =    4  
ความเห็นปานกลาง    =   3       ;       ไม่เห็นด้วย    =   2      ;          ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  =  1      
 
ด้านที ่ 1  ความคดิเห็นทีมี่ต่อจุดหมายของวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
 เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5 ;  เห็นด้วย = 4 ;  ปานกลาง = 3 ;  ไม่เห็นด้วย = 2 ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ = 1 

                          เร่ือง                                                                                         5   4   3   2   1 
1.การเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้                               . 
2. วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการอยู ่
       ร่วมกบัเพือ่มนุษยท่ี์ดีในสงัคม                                                                                        .                
3.การเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง                          . 
4.การเรียนวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายช่วยใหผู้เ้รียนไม่กระทาํในส่ิงท่ีผดิ                           
กฎหมายทั้งยงัเป็นท่ีนบัถือของผูอ่ื้นในฐานะผูรู้้กฎหมายดว้ย                                                                    .
5.  การเรียนกฎหมายก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบา้นเมืองและสร้างความมัน่คงใหป้ระเทศชาติ                      .                 
 
ด้านที ่ 2  ความคดิเห็นทีมี่ต่อหลกัสูตร  เนือ้หาวชิา  การจัดการเรียนการสอนการวดัผลและการประเมินผล
วชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย  
เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5  ; เห็นด้วย = 4  ; ปานกลาง = 3  ; ไม่เห็นด้วย  = 2  ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  =  1 

                                   เร่ือง                                                                       5       4     3      2      11
.เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนนาํไป                                             .  
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้                                                                                                        .  
.2. เน้ือหาวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถเสริมสร้างและพฒันา 
   คุณภาพชีวิตของผูเ้รียน                                                                                                               .                
.3. วิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
   ประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก                                                                                                        .              
.4.การวดัผลและประเมินผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น                                                             .       
.5. เกณฑป์ระเมินผลวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายมีความเหมาะสม 
    รักความยติุธรรมต่อผูเ้รียนดี                                                                                                                          .  
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ด้านที ่ 3  ความคดิเห็นทีม่ีต่ออาจารย์ผู้สอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
 เห็นด้วยอย่างยิง่  = 5;  เห็นด้วย  = 4;  ปานกลาง  = 3;  ไม่เห็นด้วย  = 2;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  = 1 
                             เร่ือง                                                                               5       4      3      2       1 
1. ครูมีความรู้ในวิชาท่ีสอน                                                                                                                                   . 
2. ครูมีความรอบรู้นอกเหนือวิชาท่ีสอน                                                                                                                . 
3. ครูมีความสามารถในการตอบคาํถามไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง                                                                              . 
4. ครูใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                                                                                 . 
5. ครูผูส้อนใหค้วามยติุธรรมแก่นกัเรียนแต่ละคนในทุกๆดา้นเหมือนกนั                                                            . 
6. ครูผูส้อนโดยใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่ายและยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน                                                        . 

 
ด้านที ่ 4  ความคดิเห็นทีม่ีต่อการนําความรู้ทีไ่ด้รับจากวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
.                ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5;  เห็นด้วย = 4;  ปานกลาง  = 3;  ไม่เห็นด้วย  = 2;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  = 1 
                                  เร่ือง                                                                             5      4      3      2       1  
1. นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั                                                                                                   . 
2. นาํความรู้ไปบริหารจดัการในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย                                                                                          . 
3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และมีความเช่ือมมัน่ในตนเอง                                                                    . 
4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน                                                                                                                        . 
5. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมถูกตอ้ง                                                                                                              . 

 
ตอนที ่  3    ความคดิเห็นเกีย่วกบัจุดมุ่งหมาย  หลกัสูตร    เนือ้หาวชิา   การจดัการเรียนการ
สอน        ของวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย         เพือ่ให้มหาวทิยาลยัฯ ได้นําไปพฒันา
และปรับปรุงแก้ไข        ให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอน               และเกดิประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป 
3.1 ..................................................................................................................................................................  
3.2................................................................................................................................................................... 
3.3................................................................................................................................................................... 

                                                                                        ขอขอบคุณในการใหข้อ้มูลความเห็นดงักล่าว   
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