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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 113 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไป 2) แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง 3) แบบสอบถามแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 4) แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการเรียน แบบมาตราของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
(The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
นิติศาสตร์มีการรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23) และ 2) ลักษณะส่วน
บุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการ เรียนอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : ปัญหาและอุปสรรค, การเรียน, นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
Abstract 

The objective of this article is to present the result of the study problems and obstacles to learning 
of freshmen year 2016 of law school of Yala Rajabhat University and to study relationship between self-
efficacy, achievement motivation and problems and obstacles to learning of freshmen year 2016 of law 
school of Yala Rajabhat University. The sample in this research consisted of 113 people from simple random 
sampling. The tools of this research is 1) Questionnaires of general data. 2) Questionnaires of self-efficacy. 
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3) Questionnaires of achievement motivation. 4) Questionnaires of problems and obstacles to learning. By 
likert scale.  Analytical statistics were percentage, mean, standard deviation, t- test and pearson product 
mement correlation coefficient.  The results were as follows:  1)  Freshmen year 2016 of law school have 
high levels of self-efficacy.  (Mean of 3.84)  2)  Freshmen year 2016 of law school have high levels of 
achievement motivation.  (Mean of 4.00)  3)  Freshmen year 2016 of law school have moderate levels of 
problems and obstacles to learning.  (Mean of 3.23)  and 4)  the self-efficacy, achievement motivation 
correlated with problems and obstacles with non-significantly statistical. 
Keywords : Problems and Obstacles, Learning, Freshmen of Law School 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา 

โดยมีปณิธานและความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายออกไปช่วยเหลือประชาชนและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งทางด้านวิชาชีพทางกฎหมาย ไม่
ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ หรือประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน องค์กรเอกชน ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้สอน 
ทั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงตลอด
ระยะเวลาที่ท าการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตน้ัน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เสริมทักษะซึ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่
หลักสูตรได้จัดให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์เกมส์ การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายทั้งที่จัดขึ้นใน
จังหวดัยะลาและต่างจังหวัด การศึกษาดูงานหน่วยงานทางกฎหมายส่วนกลาง และการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนิติศาสตร์ 
นอกจากน้ีหลักสูตรยังปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความส านึกในการเป็นนักกฎหมายที่ดีและมีความประพฤติในกรอบจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาทุกคนที่ต้ังใจจะเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ ส าเร็จออกไปเป็นนิติศาสตรบัณฑิตได้อย่าง
สมภาคภูมิ 

ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ได้มีการรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 160 คน โดยภาค
เรียนที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาจ านวนหน่ึงได้ลาออกจากหลักสูตรนิติศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาประสบปัญหาในการปรับตัวต่อระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงความเข้มข้นของหลักสูตรที่ต้องผ่านมาตรฐานการประเมินจากองค์การวิชาชีพ ดังน้ันเพ่ือ
เป็นการแสวงหาปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะผู้วิจัยจึงมุ่ง
ประสงค์ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ชีวิตและสามารถปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อม เพ่ือนร่วมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
คณาจารย์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา ปีที่ 1 
หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปรับปรุงและเป็น
แนวทางในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับปัญหา
และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ณัชชามน  แสวงสุข (2550: 11) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความคิดหรือความรู้สึกที่บุคคล

ประเมินว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมบางอย่างให้ประสบความส าเร็จได้หรอืไม ่และตนเองมีความสามารถอยู่
ในระดับใด อันจะส่งผลถึงการตัดสินใจเลือกที่จะท าหรือเลือกที่จะไม่ท าพฤติกรรมน้ัน 
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Bandura (1986: 391) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่จะสามารถจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองน้ีมิได้ขึ้นอยู่กับทักษะที่บุคคลมีอยู่ในขณะน้ันเท่าน้ัน หากแต่ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินของบุคคลว่าเขา
สามารถท าอะไรได้ด้วยทักษะที่เขามีอยู่ 

Baldwin (1998 อ้างถึงใน สุพรรณี  ค านันท์, 2552: 58) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง  
ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการกระท าพฤติกรรมเฉพาะอย่างเป็นความสามารถในการตัดสินหรือจัดการกับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพยายาม ความอดทน ซึ่งความเชื่อน้ีจะส่งผลในระยะยาว 

จากความหมายข้างต้น พอสรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การประเมินความสามารถของ
ตนเอง เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ประสบความส าเร็จ  

3.2 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
สุรางค์  โค้วตระกูล (2548: 172) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะ

ประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผลส าเรจ็ตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนต้ังไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะ
รางวัล แต่จะท างานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

เติมศักด์ิ  คทวณิช (2546: 153) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่จะพยายาม
ท ากิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใดที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่างานน้ันจะมีความยากล าบากหรือ
ประสบปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็ตาม 

กฤษฎา  สารทอง (2557: 59 - 60) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของ
บุคคลที่อาศัยแรงจูงใจภายในจิตใจ ที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ส าเร็จโดยมีความต้องการท างานให้เต็มที่และเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถ กล้าเผชิญความยากล าบาก ท างานน้ันให้ส าเร็จโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้าผลงานสูงกว่าเกณฑ์หรือ
เท่าเกณฑ์มาตรฐานถือได้ว่าประสบความส าเร็จตามความคิดของบุคคลน้ันๆ 

McClelland (1969 อ้างถึงใน กฤษฎา  สารทอง, 2557: 58) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความต้องการที่
จะท างานให้ประสบความส าเร็จถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญของมนุษย์และมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตนเอง 

Atkinson (1966 อ้างถึงใน กฤษฎา  สารทอง, 2557: 58) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลรู้ตัวว่า การกระท าของตนต้องได้รับการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอื่น โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่นที่ ดี
เยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเป็นสิ่งที่พอใจ เมื่อกระท าจนส าเร็จหรือไม่น่าพอใจเมื่อกระท าไม่ส าเร็จ 

จากความหมายดังกล่าว พอสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่าง  ๆ  ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยความเพียร พยายาม มุ่งมั่นและต้ังใจ 

3.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   - เกรดเฉลี่ยโรงเรียนเก่า 
- สถานภาพครอบครัว - รายได้ของครอบครัว 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียน มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 160 คน โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างใน 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540: 303) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ที่ได้จัดท าตารางระบุจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มเมื่อทราบ
จ านวนประชากร ต้ังแต่ 10 คนไปจนถึง 1 แสนคน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ว่ามากเพี ยงพอที่จะใช้เป็น
ตัวแทนของประชากร และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ีจ านวน 113 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยโรงเรียนเก่า สถานภาพครอบครัว และรายได้ของ

ครอบครัว เป็นข้อค าถามลักษณะตรวจค าตอบ (Check List) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามของ 

วิลาวัณย์  ดาราฉาย (2554) ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความเชื่อของผู้เรียนว่ามีความสามารถในการเรียน และมั่นใจว่าจะ
กระท าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อค าถามทางบวกทั้งหมด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามของ มยุนา  พรหมสิทธิ์ (2550) ศึกษาบริบทของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จ านวน 
22 ข้อ เป็นข้อค าถามทางบวกทั้งหมด 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนโดยคณะผู้วิ จัยได้พัฒนาแบบสอบถามของ  
สุวภัทร  แกล้วกล้า (2554) และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบ ถามที่มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ เป็นข้อค าถามทางลบทั้งหมด 

4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การหาค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
5.1 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนมากที่สุด คือข้อที่ 7 การชวนเพ่ือนคุยในเวลาเรียน (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) รองลงมาคือข้อที่ 11 การไม่
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จตามก าหนดเวลา (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) 
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5.2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
กับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

5.3 จากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และตัวแทน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า 

5.3.1 ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียน สรุปได้ดังน้ี  
1) การเป็นหลักสูตรวิชาชีพน้ี จ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพก าหนด เช่น การเชิญอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากส่วนกลางมาบรรยายแก่นักศึกษาเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยเหตุผลเรื่องความไม่สงบ 2) ความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษาในหลักสูตร  
3) นักศึกษามีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย ไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้ และ 4) การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและรายวิชา
เรียนในหลักสูตร 

5.3.2 ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียน 
สรุปได้ดังน้ี 1) ขาดความสามารถในการปรับตัวในการเรียนระบบเลคเชอร์ (Lecture) 2) ขาดทักษะการท่องจ าและการ
วิเคราะห์ และ 3) ไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง ด้านการเข้าชั้นเรียน 

5.3.3 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียน สรุปได้ดังน้ี 1) อาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่สอนตามเน้ือหาในรายวิชา 2) อาจารย์ผู้สอนเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา  
3) มีกิจกรรมและวันหยุดตรงกับวันที่มีเรียนบ่อยครั้ง 4) สภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) ไม่มีระบบการติวหรือพ่ีสอน
น้อง และ 6) ขาดความรู้พ้ืนฐานในรายวิชา  
 

6. อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
6.1 นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีปัญหาและอุปสรรคในการเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23) อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาที่เข้าสอบเข้าศึกษาในสาขานิติศาสตร์  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรต้ังแต่ต้นแล้วว่าต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง เป็นต้น ดังน้ันจึงสามารถจัดการตนเองและเตรียมความพร้อมของตนเอง
ก่อนการเข้าเรียนในสาขาน้ี แต่อาจไม่เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและลักษณะรายวิชาอย่างละเอียด จึงมีการรับรู้
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มีการรับรู้
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนมากที่สุด ในเรื่องการพูดคุยกันในเวลาเรียนกับเพ่ือน (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) อาจเน่ืองมาจาก
เป็นธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งเป็นสัตว์สังคม มีการรวบกลุ่มกัน ดังน้ันจึงมีเรื่องพูดคุยสนทนากันอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ขาด
สมาธิในการเรียน และการท าความเข้าใจเน้ือหาที่อาจารย์ผู้สอนก าลังบรรยาย ไม่สามารถประติดประต่อเน้ือหาก่อนและหลัง
ได้ และไม่กล้าที่จะถามผู้สอน อีกทั้งเน้ือหาในรายวิชานิติศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเน้ือหาที่ต้องอาศัยการท่องจ า การตีความ 
และการฝึกวิเคราะห์ ดังน้ันหากไม่ต้ังใจฟังและต่อยอดการคิดวิเคราะห์ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้ง 
รองลงมาคือ การไม่สามารถท างานที่ไ ด้รับมอบหมายให้เสร็จตามก าหนด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) อาจเน่ืองมาจาก  
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา 
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การมอบหมายงานส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองาน การท าภาระงานตามที่ผู้สอนมอบหมายและ
ออกแบบในรายวิชา ประกอบกับภาระงานและกิจกรรมที่นักศึกษาปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมมีค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ปรับตัว การจัดแบ่งเวลา การล าดับความส าคัญก่อนหลังของการท างานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมนอกเวลาเรียน ท าให้
นักศึกษาอาจรู้สึกว่ามีเวลาไม่เพียงพอในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ซึ่งเหล่าน้ีอาจเป็นผลจากลักษณะนิสัย
ส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน บางคนมีทักษะการจัดสรรเวลา รู้จักบริหารและมีความรับผิดชอบ ขยันและ
กระตือรือร้น ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาบางคนถ้าไม่ถึงก าหนดส่งงานก็ไม่กระตือรือร้นท างานที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อถึง
ก าหนดส่งงานก็ค้างส่งงาน หรือท างานคุณภาพต่ าส่ง 

6.2 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน อาจเน่ืองมาจาก มีปัจจัยอื่น  ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่มีนัยส าคัญกว่าตัวแปรในงานวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพในการใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระดับความรู้หรือความสามารถทางสติปัญญาของนักศึกษา อัตลักษณ์ของผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสามารถทางการใช้ภาษาของนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามุสลิมที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในการ
สื่อสารเป็นหลัก กลายเป็นขีดจ ากัดในเข้าใจและตีความภาษาไทย โดยเฉพาะในรายวิชานิติศาสตร์ ที่ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมี
ความเข้าใจทางภาษาเป็นอย่างดี เพ่ือการตีความ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และข้อประเด็นทางกฎหมายต่าง  ๆ รวมถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน การปรับตัวต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต่างไปจากการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา การไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และอาจารย์
มีความห่างเหิน ไม่มีผู้แนะน าการเรียนและการปรับตัว และสิ่งแวดล้อมในการเรียน เช่น ห้องเรียนรวม สภาพอากาศไม่ถ่ายเท 
เป็นต้น ซึ่งเหล่าน้ีอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความวิจัยของ จันทรา  อุ้ยเอ้ง (2558: 209) ที่กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียนว่าเกี่ยวกับ
กับพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักศึกษา การปรับตัวจากการเรียนการสอนที่ต่างจากเ ดิม นักศึกษาไม่ต้ังใจเรียน ไม่มีความ
กระตือรือร้น และการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ 

6.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน 
จากข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถอภิปรายดังน้ี 
6.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนในระดับประธานหลักสูตร กล่าวคือ ในด้านเกณฑ์การรับรอง

จากสภาวิชาชีพ อาจเน่ืองมาจาก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพชั้นสูง 
ส่งผลให้มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพจ านวนมาก โดยเกณฑ์หน่ึงที่เป็นปัญหาคือ การมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจารย์จากส่วนกลางยังคงหวั่น ไหวกับสถานการณ์ความไม่สงบ จึงจ าเป็นต้องเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในพ้ืนที่มาบรรยายให้ความรู้แทน ในด้านของอาคารสถานที่ อาจเน่ืองมาจาก มีการเปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดห้องเรียนขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนักศึกษา
กลุ่มใหญ่ได้ อีกทั้งการเรียนการสอนนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ จะส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้ของผู้เรียนลด
ประสิทธิภาพลง ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นนักศึกษามุสลิม ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสารเป็นหลัก ดังน้ันจึงมีปัญหาในการสื่อสารและใช้
ภาษาไทยในการฟัง พูด ขาดทักษะการเข้าใจ แปลความ และการตีความที่ถูกต้อง ประกอบกับบริบทในรายวิชากฎหมาย  
ซึ่งจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนักศึกษาบางส่วนยังมีปัญหาการปรับตัวใน
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การเรียนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตร์ ซึ่งต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมาย อันเป็นตรรกะที่ผู้ ศึกษากฎหมาย
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

6.3.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนในระดับตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร กล่าวคือ นักศึกษามี
ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระบบเลคเชอร์ (Lecture) อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาเพ่ิงเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่
เดิมระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบบอกจด มีผู้สอนคอยจ้ าจ้ีจ้ าไช แต่เมื่อมาอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบทุกเรื่องด้วยตนเอง ในด้านการขาดทักษะการท่องจ าและการวิเคราะห์ กล่า วคือ  
ในรายวิชาทางด้านกฎหมาย นักศึกษาจ าเป็นต้องท่องจ าข้อกฎหมาย รวมถึงสามารถตีความและวิเคราะห์ข้อกฎหมายได้อย่าง
แม่นย าและชัดเจน แต่ด้วยนักศึกษาขาดทักษะทางภาษาไทย อันเป็นผลมาจากบริบทของนักศึกษาในพ้ืนที่ที่ครอบครัวใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ในด้านของการขาดระเบียบวินัย อาจเน่ืองมาจาก เมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา ห่างจาก
ครอบครัวมาอยู่หอพัก ชีวิตเป็นอิสระ ห่างจากการควบคุม จึงเข้าเรียนสาย ไม่เข้าเรียนบ้าง เน่ืองจากความเกียจคร้าน เป็นต้น 

6.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนในระดับตัวแทนนักศึกษา กล่าวคือ ในด้านการสอนไม่ตรง
เน้ือหารายวิชา อาจเน่ืองมาจาก ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ / สถานการณ์แต่อาจไม่สามารถเชื่อมโยงให้นักศึกษาเห็นภาพ
ตามได้อย่างชัดเจน ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกว่าสอนไม่ตรงตามเน้ือหา ในด้านการเข้าสอนไม่ตรงเวลา อาจเน่ืองมาจาก 
ความบกพร่องด้านการมีวินัยในตนเองของผู้สอน หรือเป็นเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยมีภาระงานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การ
ประชุม เป็นต้น ส่งผลให้การเข้าชั้นไม่ตรงเวลา และไม่ได้แจ้งประสานผู้เรียนล่วงหน้า ในด้านสภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่ ดังน้ันการหาห้องเรียนที่เป็นห้องใหญ่และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จึงยาก และการเรียนห้องเรียนรวมยังส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง ในด้านการจัดระบบติวนักศึกษา อาจเน่ืองมาจาก รายวิชาด้านกฎหมาย
ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยการท่องจ า การตีความ และการวิเคราะห์อย่างแม่นย า ดังน้ันปัญหาและอุปสรรคในการเรียนก็คือ การ
ไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาในรายวิชาได้อย่างลึกซึ้ง การติวแบบพ่ีสอนน้องหรืออาจารย์สอนลูกศิษย์ในช่วงหลังเวลาเรียนจึงเป็น
ความต้องการของนักศึกษาที่คาดหวังว่าจะช่วยพัฒนาและลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนได้ และในด้านความรู้พ้ืนฐานของ
ตนเอง อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษามีความรู้เดิมไม่เพียงพอกับการต่อยอดการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร์ 

จากข้างต้น สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลโดยสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การขาดทักษะในการปรับตัวในด้านการเรียนในระบบอุดมศึกษา
และการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การขาดทักษะทางภาษาไทยที่จะใช้ต่อยอดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมาย การขาดทักษะการท่องจ า การตีความ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาการเห็นคุณค่าและ
การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างหรือเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของ

นักศึกษา ในการทราบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มตัวอย่างน้ันมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร อันจะได้

เกิดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.2 ควรศึกษาให้ครบถ้วนตัวแปรปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา กล่าวคือ 

ศึกษาให้ครอบคลุมบริบทของสิ่งที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรค และยังได้ทราบถึงแนวทางในการจัดการ ส่งเสริมที่ถูกต้อง
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