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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มุงศึกษาการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9 คณะที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป (EN211) จํานวน 370 คน ไดมาจากการสุมแบบแบง
ช้ันภูมิ แบบสอบถามประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน 20 ขอ และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษ 46 ขอ โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด 1 ขอ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) การทดสอบคาที (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ผลการวิจัยพบวา 

1.  การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
2.  อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
3.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกันทางดานเพศ คณะ และประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษมี

การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตนักศึกษาที่มีความแตกตางกัน
ทางดานพื้นฐานการศึกษาเดิมมีการต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

4.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกันทางดานเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณในการ
เรียนภาษาอังกฤษมีอปุสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

5.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพในทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

6.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในทางลบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

7.  การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพในทางลบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study goal setting for learning and obstacles to improve English language 

learning of Bangkok University students.  The instrument used for collecting data was a set of questionnaires.  Stra-   
tified random sampling technique was employed to formulate a sample of 370 students from 9 faculties who were 
taking EN211 (Intermediate English) course.  These students answered the questionnaires which asked them about 
their goal setting for learning and obstacles to improve English language learning in a form of five-rating scale and 
an open-ended question.  The data were statistically analyzed in terms of mean, standard deviation, t-test, One-Way 
Analysis of Variance, and Pearson product moment correlation.  The results of this study were as follows: 

1.  The overall goal setting for learning of Bangkok University students was at a moderate level.  
2.  The overall obstacle to improve English language learning of Bangkok University students was at a moderate 

level. 
3.  Regarding goal setting for learning, there were statistically significant differences found in the students’ 

opinions at .05 level as classified by gender, faculty, and English learning experience.  However, there were no 
statistically significant differences found in the students’ opinions in terms of educational background. 

4.  Regarding obstacles to improve English language learning, there were no statistically significant 
differences found in the students’ opinions at .05 level in terms of gender, faculty, educational background and 
English learning experience. 

5.  There was a positive relationship between English background knowledge of Bangkok University students 
and their goal setting for learning at .05 level. 

6.  There was a negative relationship between English background knowledge of Bangkok University students 
and their obstacles to improve English language learning at .05 level. 

7.  There was a negative relationship between goal setting for learning of Bangkok University students and 
their obstacles to improve English language learning at .05 level. 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

คนไทยสวนใหญแมจะไดเรียนภาษาอังกฤษมา 10 
กวาปต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา แตก็ยังไม
สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษไดดี โดยตาม
สถิติพบวา ในบรรดาคนไทย 60 กวาลานคน จะมีเพียง 1% 
เทานั้นที่เขาใจภาษาอังกฤษและสามารถอานไดเขาใจรูเรื่อง
โดยที่ไมตองอาศัยการแปล (บุญเลิศ  วงศพรม, 2546: 116) 
สําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบวา นักศึกษาสวนใหญยัง
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวานักศึกษา
ขาดความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการเรียน ขาดการ
ฝกฝนดวยตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษ   
ซึ่งเปนปญหาหลักของผูที่พัฒนาภาษาอังกฤษไดชา (ทิพวัลย  
มาแสง, 2532: 3-5) 

ในการจะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษใหไดผลนั้น นักศึกษาจําเปนตองมีการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนของตนเองอยางชัดเจน เพราะการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนจะเปนแรงจูงใจในการเรียนรูและ
ฝกฝน ซึ่งทางแพทยเองก็ไดแนะนําดวยวาหากนักศึกษา
อยากเรียนเกงจะตองเขียนเปาหมายออกมาเปนตัวหนังสือ
ใหได เพราะการที่มีเปาหมายที่ชัดเจนและแนวแนตอ
เปาหมายตลอดเวลานั้น จะทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรค
ตางๆ ในการเรียนไดอยางงายดาย (สายฝน  สุวรรณ, 2546: 
16-17) นอกจากนี้ งานวิจัยในตางประเทศยังพบดวยวา

นักศึกษา 91% ที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา คือ ผูที่มี
เปาหมายในการเรียนและมีวิธีศึกษาอยางถูกตอง (อุทุมพร 
จามรมาน, 2538: 2-5) อยางไรก็ตาม การตั้งเปาหมายใน
การเรียนเพียงอยางเดียวก็คงจะไมสามารถทําใหนักศึกษาที่
ตองการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษบรรลุความ 
สําเร็จได แตจะตองศึกษาและหาทางชวยนักศึกษาแกไข
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมักจะมา
จากปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก ผูสอน นักศึกษา แบบเรียน
และสื่อการสอน และลักษณะชั้นเรียน   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1.  เพื่ อศึกษาการตั้ งเป าหมายและอุปสรรคในการ      

พัฒนา การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกตาม
เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณในการ
เรียนภาษาอังกฤษ  

3.  เพื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยจําแนก
ตามเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณใน
การเรียนภาษาอังกฤษ  



 

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายใน
การเรียนภาษาอังกฤษกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ขอบเขตการวจัิย  

ผูวิจัยไดวางขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษามหา-

วิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2549 ที่ลงทะเบียนในวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 
คือ วิชา EN 211 (Intermediate English) 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1.  ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 

2.1.1  เพศ แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 
2.1.2  คณะ แบงเปน บัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศ-

ศาสตร มนุษยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร และวิศวกรรม-
ศาสตร 

2.1.3  พ้ืนฐานการศึกษาเดิม แบงเปนจบการ 
ศึกษาสายสามัญ จบการศึกษาสายอาชีวะ และจบการ 
ศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน 

2.1.4  ประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ 
แบงเปนนอยกวา 6 ป ระหวาง 7 - 12 ป และมากกวา 12 ป       

2.1.5  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (EN112: 
Fundamental English II) แบงเปน ระดับ A, ระดับ B+, 
ระดับ B, ระดับ C+, ระดับ C, ระดับ D+ และระดับ D 

2.2.  ตัวแปรตาม ไดแก  
2.2.1 การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
2.2.2 อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษา 

อังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

สมมุติฐานในการวิจัย  
1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกัน 

ทางดานเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิมและประสบการณ  
ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีการตั้งเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกัน 
ทางดานเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิมและประสบการณ  
ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

3.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับ
การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

4.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับ
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

5.  การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษมีความ 
สัมพันธกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.  ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงการตั้งเปาหมายในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพใน  
ปจจุบัน 

2.  ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในมุมมองของนักศึกษา 

3.  สามารถนําผลการวิจัยไปเสนอเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนและแกไขอุปสรรคในการพัฒนา การ
เรียนภาษาอังกฤษดานตางๆใหแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมตอไป 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน 
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาการตั้งเปาหมาย 
ตามแนวคิดการตั้งเปาหมายมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู 
ทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura  
 

 



 

(1986) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของกลุมที่เช่ือ 
ในเรื่องความรูความเขาใจของมนุษยวาทําใหเกิดการเรียน      
รูอยางแทจริง โดยระบุถึงความสัมพันธ ระหวางปจจัย 3 
ประการ ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ไดแก ปจจัยดาน
บุคคล (Personal) ปจจัยดานพฤติกรรม (Behavior) และ

ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environment) ปจจัยทั้งสามไม
จําเปนตองมีอิทธิพลเทาเทียมกัน แตมีการกําหนดซึ่งกัน    
และกัน กลาวคือ หากปจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
จะสงผลทําใหปจจัยตัวอื่นเปลี่ยนแปลงไป ดังที่ปรากฏใน
แผนภาพ 1 (Pajares, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 การกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม ปจจัยทางสภาพแวดลอม และปจจัยสวนบุคคลตามทฤษฎี

การเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura 
 

Bandura (1986) ไดกําหนดรูปแบบของเปาหมายไวดังนี้ 
1.  เปาหมายที่มีความเจาะจง คือ เปาหมายที่กําหนด  

ขึ้นอยางชัดเจนและชี้เฉพาะไดวาสิ่งที่บุคคลตองการทําให
สําเร็จคืออะไรและควรทําอยางไร อันจะทําใหเกิดแรงกระ- 
ตุนและชี้แนะแนวทางในการกระทํา ซึ่งทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความพึงพอใจในตนเอง การรับรูความสามารถของตนและ
ไดรับผลงานที่สูงกวาการตั้งเปาหมายทั่วๆ ไป เชน การทําให
ดีที่สุด 

2.  เปาหมายที่มีลักษณะทาทาย คือ เปาหมายที่สงผล   
ตอปฏิกิริยาโตตอบของบุคคลนั้นและความพยายามที่เขา     
ใช เมื่อบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายที่ทาทายได เขาจะ
รู สึกพึงพอใจและมีความพยายามมากขึ้น เพราะการตั้ง 
เปาหมายที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดความพยายามที่จะบรรลุเปา  
หมายมากขึ้น แตถาเปาหมายที่กําหนดขึ้นไมเหมาะกับ
ความสามารถของบุคคล เขาอาจจะมีปฏิกิริยาโตตอบในเชิง
ปฏิเสธเปาหมายนั้นและตั้งเปาหมายใหมที่เขาคิดวาทําได
ขึ้นมาหรืออาจจะมีการยกเลิกเปาหมายและการกระทําตาม
เปาหมายไปเลยก็ไดโดยคิดวาเปาหมายไมมีความสําคัญ 
ตอตนเอง 

3.  เปาหมายที่มีระยะสั้น คือ เปาหมายที่ควบคุมการ
กระทําไดใกลชิดกวาและตองการกระทําใหสําเร็จในเวลา
อันรวดเร็วโดยมีการวางแผนการทํางานออกเปนขั้นตอน

ยอยๆ ตามลําดับช้ัน ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจและความ
กระตือรือรนมากขึ้น หากทําเปาหมายนี้ไดสําเร็จก็จะสงผล
ใหเกิดความพึงพอใจในตนเอง ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิด
ความพยายามมากขึ้น 

4.  เปาหมายที่สอดคลองกับความเปนจริง คือ เปา 
หมายที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริง โดยการเปรียบ 
เทียบกับความเปนจริงจะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา
และประสิทธิภาพของผลงาน ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจ
มากขึ้น หากทําเปาหมายนี้ไดสําเร็จ ก็จะทําใหเกิดความ
มุงมั่นและพยายามมากขึ้น  

มีงานวิจัยจํานวนมากไดศึกษาการตั้งเปาหมายในการ
เรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เชน สุธีรา  นิมิต-
นิวัฒน (2537) พบวา กลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ต้ัง
เปาหมายระยะสั้นมีคะแนนความสนใจในกิจกรรมและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากลุม
นักเรียนที่ต้ังเปาหมายระยะยาวและกลุมควบคุมอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .01 เชนเดียวกันกับพิสมัย       
สังขทอง (2539) ก็พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่
เรียนดวยวิธีการรวมมือในการอานโดยกลุมตั้งเปาหมาย
รวมกันมีคะแนนการอานเขาใจความภาษาไทยสูงกวานัก 
เรียนกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ .05 Cunningham, Krull, Land และ Russell 



 

(2000) ใชเทคนิคในการตั้งเปาหมายและการประเมินตน 
เอง มาปรับปรุงศักยภาพในการเรียนของกลุมนักเรียนชั้น
อนุบาล เกรด 2 เกรด 4 และเกรด 5 ซึ่งในแบบสังเกตของ
อาจารยพบวา พฤติกรรมที่เปนปญหาบางอยางของนักเรียน
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น และ Bogolin, Harris, และ Norris (2003) 
พบวา เมื่อนักเรียนเกรด 5 ในมิดเวสท (Midwest) ไดรูจัก
กับการตั้งเปาหมายในการเขียน ก็ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจ
และวางแผนการเรียนดวยตนเอง มีการตั้งเปาหมายที่สูงขึ้น 
และสามารถมองเห็นความกาวหนาในการเขียนของตนเอง 
รวมทั้งยังไดสรางเปาหมายใหมตอไปอีกดวย นอกจากนี้ 
ยังพบวา นักเรียนที่เห็นความสําเร็จของเปาหมายในการ
เขียนของตนอยางตอเนื่องมีระดับความสามารถในการ
เขียนมากขึ้นจริงๆ  

2.  แนวคิดเก่ียวกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอาจจะแบงอยางกวางๆ เปน 3 ดาน ดังนี้ 

2.1  อุปสรรคดานสวนบุคคล 
อุทุมพร  จามรมาน (2538: 3-4) กลาวถึง อุปสรรคที่

เกิดจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่ทําใหประสบความสําเร็จ
ในการเรียน ไดแก สาเหตุตอไปนี้  

1.  ไมมีเวลามาเรียน ทบทวนบทเรียนและคนควา 
เพราะตองทํางานหาเงินมาเรียน 

2.  ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาเกิน
กําลังความสามารถของตนเอง 

3.  ทํากิจกรรมของสถาบันการศึกษามากเกินไป
และไมสามารถแบงเวลาเพื่อการเรียนได 

4.  มุงหวังในการเรียนเพียงแคการไดเกรด 
5.  ไมไดสนใจศึกษากฎระเบียบของสถาบัน   
6.  ไมเห็นคุณคาของการศึกษา  
2.2  อุปสรรคดานการเรียนการสอน 
ปริญญา  เกื้อหนุน (2538: 45-53) กลาวถึงอุปสรรคที่

เกิดจากการเรียนการสอนไวดังนี้ 
1.  ในบางมหาวิทยาลัยไมสามารถคัดนักศึกษาที่

ระดับความรูใกลเคียงกันมาเรียนในชั้นเรียนเดียวกันไดทํา
ใหนักศึกษารับรูเรื่องที่สอนไดไมเหมือนกัน 

2.  นักศึกษาไทยสวนใหญมักจะไมคอยกลาแสดง 
ออกหรือไมกลาถามเมื่อมีปญหา 

3.  นักศึกษาแตละคนมีวิธีการเรียนไมเหมือนกันซึ่ง
อาจจะไมสอดคลองกับวิธีการสอนของผูสอน จึงทําใหเกิด
ความไมเขาใจและไมอยากเรียน ซึ่งทําใหมีเจตคติที่ไมดี
ตอวิชาภาษาอังกฤษและสงผลตอการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในอนาคต 

4.  จํานวนนักศึกษามีมากเกินไป ทําใหการฝกหัด
ทักษะตางๆ ใหแกนักศึกษาทําไดไมทั่วถึง 

5.  การขาดอุปกรณการเรียน อุปกรณไมมีประสิทธิ-
ภาพ หรือผูสอนใชอุปกรณนั้นไมเปน บุญเลิศ  วงศพรม- 
(2546: 77) กลาวถึงเงื่อนไขสําคัญ 4 ประการที่ทําใหนัก- 
ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดานไดไมเทากัน 
ไดแก 

1.  ตัวผูสอน เพราะครูปจจุบันมีความเชี่ยวชาญไป
คนละทาง จึงใหคําตอบไดเฉพาะสาขาที่ตนจบมา (Specific 
Field) เทานั้น 

2.  ตัวนักศึกษา หากคอยแตจะใหครูเปนผูปอน
ความรูใหในชั้นเรียน โดยไมมีการแสวงหาความรูดวยตัวเอง 
จึงทําใหพัฒนาทักษะทางภาษาไดชา 

3.  เนื้อหาของบทเรียนไมเหมาะกับตัวนักศึกษาบาง
คนจะรูสึกวาเนื้อหายากเกินไป แตสําหรับบางคนกลับ
รูสึกวางายเกินไป 

4.  ขนาดชั้นเรียนที่มีจํานวนนักศึกษามากจนเกินไป 
2.3 อุปสรรคดานทักษะทางภาษา 
Syananondh (1984) พบวา นักศึกษาไทยที่ใชชีวิต

อยูในอเมริกาเปนเวลานานกวา 5 ปพบกับปญหาในการฟง
ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ศศิรดา  วิริยะวงศพานิช 
(2544) พบวา นักศึกษาสาขาศาสนศึกษาสวนใหญมีปญหา
ดานคําศัพท การอาน และไวยากรณ และ Wei และ Zhou 
(2002) พบวา นักศึกษาไทยมักจะมีปญหาในการออกเสียง
พยัญชนะและสระ ปญหาในการออกเสียงสูงต่ํา และปญหา
ในการออกเสียงเนนหนัก  

นอกจากนี้ งานวิจัยของวัชรินทร  เมฆา (2542) ยัง
พบวา นักศึกษาที่มีความแตกตางทางดานเพศและประ  
สบการณการเรียนภาษาอังกฤษมีปญหาในการเรียนภาษา 
อังกฤษแตกตางกัน และงานวิจัยของวัชรา  หมัดปองตัว 
(2545) ก็พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณการเรียนภาษา 
อังกฤษและพื้นฐานการศึกษาเดิมแตกตางกันมีปญหา
ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 



 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ 
ต้ังเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการ 
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยจําแนกตามตัวแปร
ตางๆ ไดแก เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิมประสบการณ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  
Research) โดยใชเทคนิควิธีการสํารวจ มีรายละเอียดเกี่ยว 
กับระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพหลัก 

สูตรปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 ทุกคณะ รวมทั้งสิ้น 9 คณะ 
จํานวน 3,685 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา EN211 (Inter-
mediate English) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 และ
ใชกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 370 คน ซึ่งไดมาจากการ 
สุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling Tech-
nique) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ 
2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเกี่ยวกับการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 3 
ตอนไดแก 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบ 
สอบถาม ไดแก เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม ประสบ 
การณในการเรียนภาษาอังกฤษ และผลการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการตั้งเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบวัดการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนของ ภัทรียา  มาลาทอง (2545) ซึ่ง
สรางจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ 
Bandura (1986) เนื่องจากใชในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เหมือนกันและมีความครอบคลุมในเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการ 
ศึกษาโดยผูวิจัยปรับปรุงสํานวนภาษาเพื่อใหสื่อความหมาย 
ชัดเจนมากขึ้นและมุงเนนไปที่การต้ังเปาหมายในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาของแบบ สอบถามครอบคลุมการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานมีความ

เฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย ดานมีระยะเวลาสั้น 
และดานสอดคลองกับความเปนจริง 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 46 ขอ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการคน 
ควาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เนื้อหาของแบบ 
สอบถามครอบคลุมอุปสรรคทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานผูสอน 
ดานปญหาสวนบุคคลของนักศึกษา ดานปญหาทักษะทาง
ภาษาของนักศึกษา ดานแบบเรียนและสื่อการสอน และดาน
ลักษณะชั้นเรียน   

2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย  
2.2.1  ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงาน 

วิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุป-
สรรคตางๆ ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ 

2.2.2  ดําเนินการสรางแบบสอบถามใหสอด 
คลองกับวัตถุประสงคการวิจัย โดยดําเนินการดังนี้ 

-  กําหนดคําถามใหอยูในขอบเขตของวัตถุ 
ประสงคของการวิจัย 

-  พิจารณาความเหมาะสมของลักษณะการ
ตอบคําถามแตละประเภท 

-  พิจารณาความเหมาะสมของคําถามเปนราย
ขอตอไป 

2.2.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมา
ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดแก  อาจารยภาษา 
อังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการสอนภาษาอังกฤษ      
3 ทาน และผู เชี ่ยวชาญทางสถิติ 2 ทาน พิจารณาตรวจ 
สอบความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา การ
เรียงลําดับขอและความเหมาะสมของภาษาที่ใชรวมทั้ง
ความถูกตองของการวัดและเกณฑการพิจารณาคะแนน 
ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Con-
gruence) ของแบบสอบถามการตั้งเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษเทากับ .91 และแบบสอบถามอุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเทากับ .95 นอกจากนี้ 
ผูวิจัยยังไดทําการปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

2.2.4  ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุง
แกไขตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใชกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรีช้ันปที่ 



 

2 รวม 40 คน และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมและรายดานดวยการหาคาสัมประ-
สิทธิ์แอลฟา (Cronbach Coefficient Alpha) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 12.0 FOR WINDOWS ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การต้ังเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษเทากับ .86 และแบบสอบถามอุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเทากับ .84 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมิถุนายน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
กําหนดหมายเลขชุดไวแลวแจกใหกับกลุมตัวอยางผูวิจัยได
ขอความรวมมืออาจารยผูสอนวิชา EN211 ใหสุมแจกแบบ 
สอบถามในหองเรียนแกนักศึกษา 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 12.0 

FOR WINDOWS โดยใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      
ดังนี้ 

4.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ซึ่ง
เปนขอมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะหดวยการหาคารอยละแลว
นําเสนอในรูปตาราง 

4.2 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 
และ 3 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบประเมินคามาวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในแตละดาน 

4.3 นําขอมูลมาแปลความหมายระดับของการตั้ง 
เปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

4.4 จัดลําดับของระดับการตั้งเปาหมายในการเรียน
และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.5 เปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาจําแนกตาม  เพศ  คณะ  พ้ืนฐาน 
ความรูเดิม และประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชการทดสอบคาที (t-Test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อ
พบวามีความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 

4.6 เปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจําแนกตามเพศ คณะ พ้ืนฐาน 
ความรูเดิม และประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชการทดสอบคาที (t-Test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อ
พบวามีความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 

4.7 หาความสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษและ
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
โดยการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pear-
son Product Moment Correlation) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ 
และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีดังนี้ 

1.  ผลจากการหาคาเฉล่ียของการตั้งเปาหมายในการ
เรียนภาษาอังกฤษและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษและอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหา-
วิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมอยูในระดับปานกลางแสดงไดดัง
ตาราง 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
               กรุงเทพ จําแนกเปนรายดาน  
การต้ังเปาหมายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                Χ            S.D.          ระดับ  
1. ดานมีความเฉพาะเจาะจง          3.23       .58           ปานกลาง 
2. ดานมีลักษณะทาทาย           3.58        .63           สูง 
3. ดานมีระยะเวลาสั้น         3.27        .71   ปานกลาง 
4. ดานสอดคลองกับความเปนจริง          3.36       .68      ปานกลาง 
                                         รวม        3.36           .50           ปานกลาง    
 

จากตาราง 1 แสดงวา โดยภาพรวมแลวการตั้งเปาหมาย
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดานมีความเฉพาะเจาะจง  ดานมีลักษณะทาทาย ดานมี
ระยะเวลาสั้น และดานสอดคลองกับความเปนจริง อยูใน
ระดับปานกลาง ( Χ =3.36) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การตั้งเปาหมายในการเรียนทั้ง 4 ดาน เรียงตามลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานมีลักษณะทาทายมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( Χ = 3.58) รองลงมา คือ ดานสอดคลองกับความ
เปนจริง ( Χ = 3.36) ตามมาดวยดานมีระยะเวลาสั้น ( Χ = 
3.27) สวนดานมีความเฉพาะเจาะจงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( Χ = 
3.23) 

 

ตาราง 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จําแนกเปนรายดาน  
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ            Χ             S.D.          ระดับ  
1. ดานครูผูสอน                 2.36                          .63             ตํ่า 
2. ดานปญหาสวนบุคคลของนักศึกษา   2.64        .56           ปานกลาง 
3. ดานปญหาทักษะทางภาษาของนักศึกษา  3.20        .61     ปานกลาง 
4. ดานแบบเรียนและสื่อการสอน   2.62       .53      ปานกลาง 
5. ดานลักษณะชั้นเรียน    3.14       .84             ปานกลาง 
                รวม    2.79       .37          ปานกลาง 

จากตาราง 2 แสดงวา โดยภาพรวมแลวอุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพดานผูสอน ดานปญหาสวนบุคคลของนักศึกษา 
ดานปญหาทักษะทางภาษาของนักศึกษาดานแบบเรียนและ
สื่อการสอน และดานลักษณะชั้นเรียน อยูในระดับปาน
กลาง ( Χ =2.79) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา นักศึกษามีอุป-
สรรคดานปญหาทักษะทางภาษาของนักศึกษามากที่สุด 
( Χ = 3.20) รองลงมา คือ ดานลักษณะชั้นเรียน ( Χ = 3.14) 
ตามมาดวยดานปญหาสวนบุคคลของนักศึกษาและดาน
แบบเรียนและสื่อการสอน ( Χ = 2.64 และ Χ = 2.62 ตาม 
ลําดับ) สวนดานผูสอนเปนอุปสรรคนอยที่สุด ( Χ = 2.36) 

2.  ผลจากการเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จําแนก
ตามเพศ คณะ พื้นฐานการศึกษาเดิม และประสบการณใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกัน
ทางดานเพศ คณะ และประสบการณในการเรียนภาษา 
อังกฤษมีการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3-5 แต
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานการศึกษาเดิมตางกันมีการตั้งเปาหมาย
ในการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 



ตาราง 3   การเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมและรายดาน   
                จําแนกตามเพศ     

การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ ตัวแปร n Χ  S.D. df t Sig 
1. ดานมีความเฉพาะเจาะจง 
    

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

173 
197 

3.13 
3.31 

.61 

.55 
368 

 
-3.07* 

 
.00 

 
2. ดานมีลักษณะทาทาย 
    

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

173 
197 

3.44 
3.71 

.60 

.63 
368 

 
-4.34* 

 
.00 

3. ดานมีระยะเวลาสั้น 
 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

173 
197 

3.17 
3.36 

.73 

.68 
368 -2.60* 

 
.01 

4. ดานสอดคลองกับความเปนจริง 
    

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

173 
197 

3.33 
3.38 

.62 

.73 
368 -.70 

 
.48 

รวมทุกดาน เพศ ชาย 
หญิง 

173 
197 

3.27 
3.44 

.46 

.51 
368 -3.43* .00 

* P < 0.05 
 

 

จากตาราง 3 เมื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง โดยภาพรวมพบวา การต้ัง 
เปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักศึกษาเพศชาย
กับเพศหญิงมีการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยรวมแตกตางกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับการ

ต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมสูงกวาเพศ
ชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การต้ังเปาหมาย
ดานมีความเฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย และดานมี
ระยะเวลาสั้นระหวางเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตการตั้งเปา 
หมายดานสอดคลองกับความเปนจริงระหวางเพศชายกับ
เพศหญิงไมแตกตางกัน 

 
ตาราง 4  การวิเคราะหความแปรปรวนดานการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดย    

รวม และรายดาน จําแนกตามคณะ 

การต้ังเปาหมายทั้ง 4 ดาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. ดานมีความเฉพาะเจาะจง ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

   8 
361 
369 

    5.55 
120.64 
126.19 

  .69 
  .33 

2.08* .04 

2. ดานมีลักษณะทาทาย 
   

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

   8 
361 
369 

  10.36 
134.78 
145.15 

1.30 
  .37 

3.47* .00 

3. ดานมีระยะเวลาสั้น 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

   8 
361 
369 

  10.62 
175.13 
185.75 

1.33 
  .49 

2.74* .01 

4. ดานสอดคลองกับความเปนจริง 
     

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

   8 
361 

   6.60 
162.87 

  .82 
  .45 

1.83 .07 



 

รวม   369 169.47 
รวมทุกดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

      8 
361 
369 

   6.86 
 84.52 
 91.38 

  .86 
  .23 

 3.66* .00 

* P < 0.05 
  

จากตาราง 4 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่มาจากคณะตางกันมีการต้ังเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา

ที่มาจากคณะตางกันมีการต้ังเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษดานมีความเฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย 
ดานมีระยะเวลาสั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 

 
ตาราง 5  การวิเคราะหความแปรปรวนดานการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ               

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ 

การต้ังเปาหมายในการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. ดานมีความเฉพาะเจาะจง ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

   2 
367 
369 

    3.51 
122.68 
126.19 

1.75 
  .33 

5.25* .01 

2. ดานมีลักษณะทาทาย 
   

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
367 
369 

      .85 
144.30 
145.15 

 .42 
 .39 

1.08 
 

.34 

3. ดานมีระยะเวลาสั้น 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
367 
369 

    1.71 
184.03 
185.75 

 .86 
 .50 

1.71 .18 

4. ดานสอดคลองกับความเปนจริง ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
367 
369 

   2.65 
166.82 
169.47 

   1.32 
  .45 

2.91 .06 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
367 
369 

  2.00 
89.38 
91.38 

1.00 
  .24 

4.10* .02 

* P < 0.05 
 

จากตาราง 5 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มี
ประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษตางกัน 3 กลุม คือ 
กลุมที่เคยเรียนภาษาอังกฤษนอยกวา 6 ป กลุมที่เคยเรียน
ภาษาอังกฤษระหวาง 7 - 12 ป และกลุมที่เคยเรียนภาษา 
อังกฤษมากกวา 12 ป มีการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการ
เรียนภาษาอังกฤษตางกันมีการตั้งเปาหมายในการเรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ



 

ตางกันมีการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษดานมี
ความเฉพาะเจาะจงแตกตางกันเพียงดานเดียวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลจากการเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จําแนกตามเพศ คณะ พื้นฐานการศึกษาเดิม และประสบ 
การณในการเรียนภาษาอังกฤษ   

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตางกัน
ทางดานเพศ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณใน
การเรียนภาษาอังกฤษ มีอุปสรรคในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพที่มาจากคณะตางกันมีอุปสรรคในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นัก-
ศึกษาที่มาจากคณะตางกันมีอุปสรรคในการพัฒนาการ

เรียนภาษาอังกฤษดานผูสอนแตกตางกันเพียงดานเดียว 
โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีอุปสรรคดานนี้สูง
กวาคณะอื่น 

4.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ 
และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ    
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ 
และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายใน
การเรียนภาษาอังกฤษกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวม
แสดงไดดังตาราง 6 

 
ตาราง 6  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษา 

อังกฤษ และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวม 
ตัวแปร ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การต้ังเปาหมาย อุปสรรคในการพัฒนา 

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1.00   
การต้ังเปาหมาย .48* 1.00  
อุปสรรคในการพัฒนา -.22* -.54* 1.00 

   * P < .05 
 

จากตาราง 6 พบวา ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมี
ความสัมพันธกับการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยภาพรวมในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .48 แสดงวา นักศึกษาที่มีผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษต่ําจะมีการต้ังเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษต่ําในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษสูงจะมีการต้ังเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษสูง 

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับ
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยภาพรวมในทางลบอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห-
สัมพันธเทากับ -.22 แสดงวานักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษต่ําจะมีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษา 
อังกฤษสูง ในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษสูงจะมีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษา 
อังกฤษต่ํา  

นอกจากนี้ยังพบวา การต้ังเปาหมายในการเรียนภาษา 
อังกฤษมีความสัมพันธกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยภาพ 
รวมในทางลบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีคาสัม-
ประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.54 แสดงวา นักศึกษาที่มีการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนต่ําจะมีอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนภาษาอังกฤษสูง ในขณะที่นักศึกษาที่มีการต้ังเปาหมาย
ในการเรียนสูงจะมีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษา 
อังกฤษต่ํา  



 

สรุปผล 
1.  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การตั้งเปาหมายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมยังอยูเพียงระดับ
ปานกลางเทานั้น ผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งอาจารยผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและผูบริหารของมหาวิทยาลัยจึงควรใหความ 
สําคัญกับการสอนใหนักศึกษารูจักการตั้งเปาหมายในการ
เรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา
เพศชาย นักศึกษาที่เรียนในคณะที่ไมเกี่ยวของกับการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยตรง เชน คณะเศรษฐ-
ศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร นักศึกษาที่
มีประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษนอย และนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา ซึ่งมีแนวโนมที่จะตั้งเปา 
หมายในการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา พยายามชี้ใหนักศึกษาได
มองเห็นถึงประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษและผลที่
จะไดรับจากการตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม รวมทั้งใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการ
ต้ังเปาหมายในการเรียนดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักศึกษามี
แรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ภาษาองักฤษมากยิ่งขึ้น 

2.  ถึงแมวานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง 
แตถาผูที่เกี่ยวของทุกฝายใหความชวยเหลือในการแกไข
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษดานตางๆ 
ใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ํา ก็จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึ้น  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการทําวิจัยปจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธกับ
การตั้งเปาหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

2.  ควรมีการทําวิจัยวิธีการพัฒนานักศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาใหเกิดแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

3.  ควรมีการทําวิจัยลักษณะนี้กับกลุมเปาหมายอื่นๆ 
เชน นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เปนตน 
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