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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธของการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1/ 2552 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา บช.201 วิชาหลักการบัญชี 1 
(AC201 Principles of Accounting I) จํานวน 328 คน โดยเลือกสุมแบบแบงช้ันภูมิ แบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาการบัญชี 
และคําถามปลายเปด จากนั้นไดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) การทดสอบคาที (t-Test) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สห-
สัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และสเปยรแมน (Spearman's correlation) 
ผลการวิจัยพบวา การตั้งเปาหมายในการเรียนของนักศึกษา โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง หากแตอุปสรรคใน   
การพัฒนาการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําโดยที่อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
อุปสรรคดานทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทย สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยเฉลี่ย
อยูในระดับ C เมื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ระหวางเพศ คณะ การเคยเรียนวิชาบัญชี พ้ืนฐานการศึกษาเดิม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเกรดที่ต้ังเปาหมาย พบวา นักศึกษาที่มีเพศ คณะ ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเกรดที่ต้ังเปาหมายที่แตกตางกันมีการต้ังเปาหมายใน
การเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชาบัญชี และพื้นฐานการศึกษาเดิมที่ตางกันมีการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนไมแตกตางกัน ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งเปาหมาย
ในการเรียนวิชาดังกลาว และมีความสัมพันธทางลบกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน นอกจากนี้การ
ต้ังเปาหมายในการเรียนมีความสัมพันธทางลบกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 
 
 



ABSTRACT 
This study aims to examine the correlations between goal setting for learning, learning 

improvement obstacles, and scholastic achievement of Bangkok University students taking 
Principle of Accounting I in the first semester of 2009.  Questionnaires, using the Stratified 
Random Sampling, were conducted with 328 students from School of Business Administration and 
School of Accounting, Bangkok University.  The survey included closed-ended questions on goal 
setting for learning and learning improvement obstacles, and an open-ended question.  Mean, t-
test, One-Way Analysis of Variance, Pearson Product Moment Correlation, and Spearman’s 
Correlation were used as statistical instruments.  The findings indicate that the students’ goal 
setting for learning was at a high level whereas their learning improvement obstacles was low; 
mathematic and problem-solving skills were the worst obstacles.  On average, scholastic achieve-
ment was at the C level. When examining the correlations between the two independent variables 
in terms of gender, School, previous experience in studying accounting, backgrounds of study, 
accumulated high school GPA, and expected grade, it is found that among students differing in 
gender, School, accumulated high school GPA, and expected grade, their goal setting for learning 
and learning improvement obstacles were found significantly different at 0.05 level.  However, no 
significant difference of these variables is found among students differing in previous experience 
in studying accounting and backgrounds of study. Scholastic achievement is positively correlated 
with goal setting for learning whereas it is negatively correlated with learning improvement 
obstacles.  In addition, a significantly negative correlation at 0.05 level was found between goal 
setting for learning and learning improvement obstacles.   

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2510-2514) ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ง
เปนฉบับปจจุบัน ยังคงยึดแนวทางในการพัฒนากอสราง
โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
และการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา จึง 
ทําใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยางมากและมีการจัดตั้ง
ธุรกิจหลายๆ รูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐ- 
กิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตนทําใหโลก
ไรพรมแดน  ประกอบกับสนธิสัญญาเขตการคาเสรีที่
ประเทศไทยไดทําไวกับหลายประเทศนอกเหนือจาก
ประเทศในเขตเอเชียเอง ทําใหธุรกิจตางๆ มีการแขงขันที่
สูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ จากการแขงขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทําใหความตองการขอมูลที่รวดเร็ว
และถูกตองมีมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลทางการเงิน 
จากเหตุการณดังกลาวทําใหความตองการนักบัญชีและ
ผูบริหารซึ่งมีความรูทางดานบัญชีมีสูงขึ้น  

วิชาหลักการบัญชี 1 เปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญซึ่งมี
นักศึกษาหลากหลายคณะที่ตองเรียน โดยที่นักศึกษาแต  
ละคณะจะมีความแตกตางกันในดานเพศ ประสบการณ 
หรือพ้ืนฐานการศึกษา ตลอดจนเปาหมายหรืออุปสรรคที่
แตกตางกันไป บางกลุมสามารถประสบความสําเร็จและ
สามารถที่จะนําวิชาหลักการบัญชี 1 ไปใชตอยอดในการ
เรียนวิชาอื่นๆ จนบรรลุผลสําเร็จเปนนักบัญชีที่มีอนาคต
หรือเปนนักบริหารมืออาชีพ หากแตในทางตรงกันขาม 

บางกลุมอาจจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตํ่า ดังนั้น การ
วิจัยในครั้งนี้ตองการคนหาแนวทางที่จะชวยผลักดันให
นักศึกษาสามารถเรียนรูวิชาหลักการบัญชี 1 ใหมีประสิทธิ-
ภาพสูงสุด 

การที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรูของตนเองจําเปนตองมีการต้ังเปาหมายใน
การเรียนของตนเองอยางชัดเจน เพราะการตั้งเปาหมาย   
ในการเรียนจะเปนแรงจูงใจในการเรียนรูและฝกฝน ซึ่ง
ทางการแพทยเองก็ไดแนะนําดวยวาหากนักศึกษาอยาก
เรียนเกงจะตองเขียนเปาหมายออกมาเปนตัวหนังสือใหได 
เพราะการที่มีเปาหมายที่ชัดเจนและแนวแนตอเปาหมาย
ตลอดเวลานั้น จะทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ใน
การเรียนไดอยางงายดาย (สายฝน  สุวรรณ, 2546: 16-17 
อางใน นภาพร  ศรีจรรยาชน, 2549) นอกจากนี้มีผลงาน 
วิจัยที่แสดงใหเห็นวาผลการเรียนภาษาอังกฤษของนัก-
ศึกษามีความสัมพันธกับการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพในทาง 
บวก (นภาพร  ศรีจรรยาชน, 2549) 

ถึงแมวานักศึกษาจะมีการต้ังเปาหมายในการเรียน
อยางดีแลวก็ตาม หากนักศึกษายังมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการศึกษาจะทําใหนักศึกษาไมสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนวิชาการบัญชี ใหบรรลุความ 
สําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา  
ถึงอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในระหวางการเรียนวิชาหลักการ 
บัญชี 1 เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยปกติ



แลวอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับปจจัย  
หลัก 3 ดาน ไดแก ปญหาสวนบุคคลของนักศึกษา ปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ผูสอน ตํารา
เรียนและสื่อการสอน  และลักษณะชั้นเรียน  (นภาพร       
ศรีจรรยาชน, 2549: 26-31) และประการสุดทาย ไดแก
ปญหาดานทักษะในการคํานวณและการแกปญหาโจทย
ทางคณิตศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1.  เพื่อวิเคราะหการต้ังเปาหมายในการเรียนและอุป-  

สรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนัก-
ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 
1/2552  

2.  เพื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกตามเพศ คณะ 
พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณในการเรียนวิชา 
การบัญชี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคที่ 1/2552 

3.  เพื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยจําแนกตามเพศ    
คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม และประสบการณในการเรียน
วิชาการบัญชี  

4.  เพื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการตั้งเปา 
หมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคที่ 1/2552 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ผูวิจัยไดวางขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 ที่ลง 
ทะเบียนเรียนในวิชาวิชาหลักการบัญชี 1 (AC 201 Prin-
ciples of Accounting I) ในภาคที่ 1/2552 ประกอบดวย 2 
คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี 

 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1.  ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 

2.1.1 เพศ แบงเปน เพศชายและเพศหญิง 
2.1.2 คณะ แบงเปน คณะบริหารธุรกิจ และ 

คณะบัญชี  
2.1.3 พ้ืนฐานการศึกษาเดิม แบงเปนจบการ 

ศึกษาสายสามัญ จบการศึกษาสายอาชีวะ และจบการ 
ศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน 

2.1.4 ประสบการณดานการบัญชี 
2.1.5 ผลการศึกษากอนเขาศึกษาในมหา-

วิทยาลัยกรุงเทพ 
2.2.  ตัวแปรตาม ไดแก  

2.2.1 การต้ังเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคที่ 1/2552  

2.2.2 อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลง 
ทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 

2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาวิชาหลัก 
การบัญชี 1 (AC 201: Principles of Accounting I) แบงเปน  

ระดับ A 
ระดับ B+ 
ระดับ B 
ระดับ C+ 
ระดับ C 
ระดับ D+  
ระดับ D 
ระดับ F 

 
สมมุติฐานในการวิจัย  

1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตาง     
กัน ทางดานเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิมและประสบ-
การณในการเรียนวิชาการบัญชี มีการต้ังเปาหมายในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่แตกตางกัน 

2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีความแตกตาง     
กัน ทางดานเพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิมและประสบ-
การณ ในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีอุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่แตกตางกัน 



3.  การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 

4.  อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.  ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงการตั้งเปาหมายใน     
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 

2.  ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในมุมมองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค      
ที่ 1/2552 

3.  สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการกระตุน
เพื่อใหนักศึกษาสามารถตั้งเปาหมายในการเรียน ซึ่งเปน
แรงจูงใจทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

4.  สามารถนําผลการวิจัยเสนอเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนและแกไขอุปสรรคในการพัฒนาการ   

เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดานตางๆ ใหแกนักศึกษาได   
อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน 
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายในการเรียน

วิชาหลักการบัญชี 1 ผู วิจัยทําการศึกษาการตั้งเปาหมาย    
ตามแนวคิดการตั้งเปาหมายมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ   
เรียน รู ทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 
Bandura (1986) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของ
กลุมที่ เช่ือในเรื่องความรูความเขาใจของมนุษยวาทําให      
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง โดยระบุถึงความสัมพันธระ     
หวางปจจัย 3 ประการ ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
ไดแก ปจจัยดานบุคคล (Personal) ปจจัยดานพฤติกรรม 
(Be-havior) และปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environment) 
ปจจัยทั้งสามไมจําเปนตองมีอิทธิพลเทาเทียมกัน แตจะ        
มีการสงผลซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  หากปจจัยตัวใดตัว   
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลทําใหปจจัยตัวอื่นเปลี่ยน 
แปลงไป ดังที่ปรากฏในแผนภาพ 1 (Pajares, 2002, อางใน        
นภาพร  ศรีจรรยาชน, 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 การกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม ปจจัยทางสภาพแวดลอม และปจจัยสวนบุคคลตามทฤษฎี

การเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura 
 

Bandura, 1986 (อางใน นภาพร  ศรีจรรยาชน, 2549) ได
กําหนดรูปแบบของเปาหมายไวดังนี้ 

1.  เปาหมายที่มีความเจาะจง คือ เปาหมายที่กําหนดขึ้น
อยางชัดเจนและชี้เฉพาะถึงสิ่งที่บุคคลตองการทําใหสําเร็จ
และแนวทางปฏิบัติอันจะทําใหเกิดแรงกระตุนและชี้แนะ
แนวทางในการกระทํา ซึ่งทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอ   

ใจในตนเอง การรับรูความสามารถของตนและไดรับผล   
งานที่สูงกวาการตั้งเปาหมายทั่วๆ ไป เชน การทําใหดีที่สุด 

2.  เปาหมายที่มีลักษณะทาทาย คือ เปาหมายที่สงผล   
ตอปฏิกิริยาโตตอบของบุคคลนั้นและความพยายามที่เขา     
ใช เมื่อบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายที่ทาทายได เขาจะ
รู ส ึกพึงพอใจและมีความพยายามมากขึ้น เพราะการตั้ง 
 



เปาหมาย ที่สูงขึ้นจะทําให เกิดความพยายามที่จะบรรลุ
เปาหมายมากขึ้น แตถาเปาหมายที่กําหนดขึ้นไมเหมาะกับ
ความสามารถของบุคคล เขาอาจจะมีปฏิกิริยาโตตอบใน  
เชิงปฏิเสธเปาหมาย  นั้นและตั้งเปาหมายใหมที่เขาคิดวาทํา  
ไดขึ้นมาหรืออาจจะมีการยกเลิกเปาหมายและการกระทํา
ตามเปาหมายไปเลย ก็ไดโดยคิดวาเปาหมายไมมีความ 
สําคัญตอตนเอง 

3.  เปาหมายที่มีระยะสั้น คือ เปาหมายที่ควบคุมการ
กระทําไดใกลชิดกวาและตองการกระทําใหสําเร็จในเวลา
อันรวดเร็วโดยมีการวางแผนการทํางานออกเปนขั้นตอน
ยอยๆ ตามลําดับช้ัน ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจและความ
กระตือรือรนมากขึ้น หากทําเปาหมายนี้ไดสําเร็จก็จะสง  
ผลใหเกิดความพึงพอใจในตนเอง ซึ่งเปนการกระตุนให    
เกิดความพยายามมากขึ้น 

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

มีงานวิจัยจํานวนมากไดศึกษาการตั้งเปาหมายซึ่งสง    
ผลตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติใหเปนไปตามจุดมุงหมาย  
เชน อัปษรศรี  ธนไพศาล (2551) พบวา พฤติกรรมสง 
เสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งเปาหมาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการตั้งเปาหมายสามารถ
พยากรณพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของวัยรุนติดเชื้อเอช
ไอวีไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคไมสามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของวัยรุนติดเชื้อเอชไอวีได เชนเดียวกับ รวงรัตช  
บัณฑิตยารักษ (2547) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ
รับรูการทําหนาที่ของครอบครัวอัตมโนทัศ และการตั้ง 
เปาหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดพบวา ปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธ
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานบวกระดับสูง (r =.877) 
สวนสุธีรา  นิมิตนิวัฒน (2537) พบวา กลุมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ต้ังเปาหมายระยะสั้นมีคะแนนความ
สนใจในกิจกรรมและคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวากลุมนักเรียนที่ต้ังเปาหมายระยะยาว
และกลุมควบคุม และ Bogolin, Harris, และ Norris (2003) 

พบวา เมื่อนักเรียนเกรด 5 ในมิดเวสท (Midwest) ไดรูจัก
กับการตั้งเปาหมายในการเขียน ก็ทําใหนักเรียนมีแรงจูง ใจ
และวางแผนการเรียนดวยตนเอง มีการตั้งเปาหมายที่สูงขึ้น  
และสามารถมองเห็นความกาวหนาในการเขียนของตนเอง 
รวมท้ังยังไดสรางเปาหมายใหมตอไปอีกดวย นอกจากนี้ 
ยังพบวา นักเรียนที่เห็นความสําเร็จของเปาหมายในการ
เขียนของตนอยางตอเนื่องมีระดับความสามารถในการ
เขียนมากขึ้นจริงๆ  

2.  แนวคิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ของนักศึกษาอาจจะแบงอยางกวางๆ เปน 3 ดาน ดังนี้ 
2.1  อุปสรรคดานสวนบุคคล 
อุทุมพร  จามรมาน (2538: 3-4, อางใน นภาพร  ศรี-

จรรยาชน, 2549) กลาวถึง อุปสรรคที่เกิดจากพฤติกรรม  
ของนักศึกษาที่มีตอความสําเร็จในการเรียน ไดแก สาเหตุ
ตอไปนี้  

 1. ไมมีเวลามาเรียน ทบทวนบทเรียนและคนควา 
เพราะตองทํางานหาเงินมาเรียน 

 2. ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาเกิน
กําลังความสามารถของตนเอง 

 3. ทํากิจกรรมของสถาบันการศึกษามากเกินไป
และไมสามารถแบงเวลาเพื่อการเรียนได 

 4. มุงหวังในการเรียนเพียงแคการไดเกรด 
 5. ไมไดสนใจศึกษากฎระเบียบของสถาบัน   
 6. ไมเห็นคุณคาของการศึกษา  
 2.2  อุปสรรคดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อการสอน และดานลักษณะของ
ช้ันเรียน  

ปริญญา  เกื้อหนุน (2538:45-53, อางใน นภาพร  
ศรีจรรยาชน, 2549: 28-29) กลาวถึงอุปสรรคที่เกิดจาก 
การเรียนการสอนไวดังนี้ 

 1. ในบางมหาวิทยาลัยไมสามารถคัดนักศึกษาที่
ระดับความรูใกลเคียงกันมาเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได 
ทําใหนักศึกษารับรูเรื่องที่สอนไดไมเหมือนกัน 

 2. นักศึกษาไทยสวนใหญมักจะไมค อยกล า
แสดงออกหรือไมกลาถามเมื่อมีปญหา 

 3. นักศึกษาแตละคนมีวิธีการเรียนไมเหมือนกัน    
ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับวิธีการสอนของผูสอน จึงทําให



เกิดความไมเขาใจและไมอยากเรียน ซึ่งทําใหมีเจตคติที่
ไมดีตอวิชาที่เรียนและสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูใน
อนาคต 

 4. จํานวนนักศึกษามีมากเกินไป ทําใหการฝกหัด
ทักษะตางๆ ใหแกนักศึกษาทําไดไมทั่วถึง 

 5. การขาดอุปกรณการเรียน อุปกรณไมมีประ-  
สิทธิภาพ หรือผูสอนใชอุปกรณนั้นไมเปน  

 บุญเลิศ  วงศพรม (2546: 77) กลาวถึงเงื่อนไขสําคัญ 
4 ประการที่ทําใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ดานไดไมเทากัน ไดแก 

 1. ตัวผูสอน เพราะครูปจจุบันมีความเชี่ยวชาญไป
คนละทาง จึงใหคําตอบไดเฉพาะสาขาที่ตนจบมา (Specific 
Field) เทานั้น 

 2. ตัวนักศึกษา หากคอยแตจะใหครูเปนผูปอน
ความรูใหในชั้นเรียน โดยไมมีการแสวงหาความรูดวยตัวเอง 
จะทําใหพัฒนาทักษะทางภาษาไดชา 

 3. เนื้อหาของบทเรียนไมเหมาะกับตัวนักศึกษา  
บางคนจะรูสึกวาเนื้อหายากเกินไป แตสําหรับบางคนกลับ
รูสึกวางายเกินไป 

 4. ขนาดชั้นเรียนที่มีจํานวนนักศึกษามากจนเกินไป  
ผลงานวิจัยของ Linsay และ Paton-Salzberg (1987) 

วิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมการเรียนทั้งหมด 1,516 โปร-
แกรมจากวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในชวงป ค.ศ. 1981-
1985 ผลการวิจัยพบวา โอกาสที่นักศึกษาจะไดรับ เกรด A     
มีเพียงครึ่งหนึ่งในชั้นเรียนที่มีผูเรียน 50-60 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับโอกาสที่นักศึกษาจะไดรับเกรด A ในชั้น
เรียนขนาดเล็กกวา 20 คน  

2.3 อุปสรรคดานทักษะการคํานวณ 
นักศึกษาไทยมีปญหาดานการคํานวณและการ

แกปญหาโจทยคอนขางสูง อางถึงผลการวิจัยของสํานัก 
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เมื่อปการ 
ศึกษา 2536 เรื่องการประเมินความสามารถและลักษณะ
ขอบกพรองในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ัน ป.1-6 โดยศึกษาลักษณะขอบกพรองในแต   
ละขั้นตอนของการแกโจทยปญหา ผลของการวิจัยพบวา 
นักศึกษาไมเขาใจโจทย ไมเขาใจสิ่งที่โจทยตองการทราบ 
เขียนคําตอบผิด คํานวณผิดและสะเพราในการเขียนคําตอบ 

บรุคเนอร และครอสสนิกเกิล (2543) ไดกลาวถึง
อุปสรรคในการทําโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนดังนี้ 

1.  นักเรียนไมสามารถเขาใจโจทยปญหาทั้งหมด
หรือบางสวน เนื่องจากขาดประสบการณและขาดความ
เขาใจในโจทยปญหาคณิตศาสตร 

2.  นักเรียนบกพรองในการอานและทําความเขาใจ
โจทยปญหา 

3.  นักเรียนไมสามารถคิดคํานวณได ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากนักเรียนลืมวิธีทําหรือไมเคยเรียนมากอน 

4.  นักเรียนขาดความเขาใจกระบวนการและวิธีการ
ของโจทยปญหา จึงทําใหหาคําตอบโดยการเดาสุม 

5.  นักเรียนขาดความรูในเรื่องกฎเกณฑและสูตร 
  6.  นักเรียนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยในการ

เขียนอธิบาย 
7.  นักเรียนไมทราบความสัมพันธ เ ชิงปริมาณ

วิเคราะหอาจมีสาเหตุมาจากการเรียนรูศัพทเพียงจํานวน
จํากัด หรือขาดความเขาใจหลักเกณฑทางคณิตศาสตร 
ตางๆ 

8.  นักเรียนขาดความสนใจ 
9.  ระดับสติปญญาของนักเรียนต่ําเกินไป 

10.  ขาดการฝกฝนในการทําโจทยปญหา 
 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความ 

สัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรค 
ในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาโดยจําแนก
ตามตัวแปรตางๆ ไดแก เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม 
ประสบการณในการเรียนวิชาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ เกรดที่
ต้ังเปาหมาย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) โดยใชเทคนิควิธีการสํารวจ มีรายละเอียดเกี่ยว 
กับระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 



1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หลักสูตรปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 (AC 201 Principles of Accounting I) ในภาค
การศึกษาที่ 1/2552 ซึ่งประกอบไปดวยคณะบริหารธุรกิจ
และคณะบัญชี จํานวน 1,365 คน และใชกลุมตัวอยาง 
จํานวนทั้งสิ้น 328 คน ซึ่งไดมาจากการ สุมแบบแบงช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling Technique) โดยใชตาราง 
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคที่ 1/2552 เกี่ยวกับความ 
สัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดย
แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก  เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม 
ประสบการณในการเรียนวิชาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเกรดที่
ต้ั ง เป าหมาย  มี ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการตั้งเปาหมายในการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 จํานวน 19 ขอ ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบ
วัดการตั้งเปาหมายในการเรียนของ นภาพร  ศรีจรรยาชน 
(2549) ซึ่งสรางจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคมของ Bandura (1986) โดยมีการปรับปรุงเพื่อใหมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องของการตั้งเปาหมายในวิชาหลัก 
การบัญชี 1 และแบบสอบถามครอบคลุมถึงการตั้งเปา 
หมายในการเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานมีความเฉพาะเจาะ 
จง ดานมีลักษณะทาทาย ดานมีระยะเวลาสั้น และดาน
สอดคลองกับความเปนจริงเชนเดี่ยวกับแบบสอบถาม 
ของ นภาพร  ศรีจรรยาชน (2549) โดยที่แบบสอบถาม
เปนลักษณะของ Rating Scale 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 จํานวน 32 ขอ ผูวิจัยไดดัด 
แปลงจากแบบตัววัดอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนของ 

นภาพร  ศรีจรรยาชน (2549) หากแตไดมีการปรับปรุงเพื่อ 
ใหมีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาหลักการบัญชี 1 และครอบ 
คลุมอุปสรรคทั้ง 5 ดาน ไดแก อุปสรรดานสวนบุคคล อุป-
สรรคดานผูสอน อุปสรรคดานตํารา/เอกสารประกอบการ
สอนและสื่อการสอน อุปสรรคดานลักษณะชั้นเรียน และ
อุปสรรคดานทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทย   
โดยที่แบบสอบถามเปนลักษณะของ Rating Scale 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาที่ตอบแบบ 
สอบถาม คือ เกรดของนักศึกษาที่ไดรับในวิชาหลักการ
บัญชี 1 ต้ังแต เกรด A ถึง F 

2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย  
 2.2.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงาน 

วิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุป-
สรรคตางๆ ในการพัฒนาการเรียน 

2.2.2 ดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยแยก
ลักษณะของแบบสอบถามออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และสวนที่เปน Rating 
Scale ดวยวิธีของ Likert scale และพยายามใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัย โดยดําเนินการดงันี้ 

- กําหนดคําถามใหอยูในขอบเขตของวัตถุ 
ประสงคของการวิจัย 

- พิจารณาความเหมาะสมของลักษณะการ
ตอบคําถามแตละประเภท 

- พิจารณาความเหมาะสมของคําถามเปนราย
ขอ 

2.2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมา
ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยที่    
มีความเช่ียวชาญทางดานจิตวิทยา 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ทางสถิติ 2 ทาน ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงและแกไขตามขอ 
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

2.2.4 หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบความเที่ยง 
ตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิแลว ไดมีการทดลองนํา
แบบสอบถามดังกลาวไปตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถาม  (Reliability) โดยไปสอบถามนักศึกษามหา -
วิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรีช้ันปที่ 1 รวม 30 คน 
และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยเฉลี่ยและรายดานดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 



(Cronbach Coefficient Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถาม การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
โดยเฉลี่ย เทากับ .91 โดยที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบ       
สอบถามรายดานอยูในระหวาง .58 – .83 และแบบสอบถาม 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดย
เฉลี่ย เทากับ .95 โดยที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ      
ถามรายดานอยูในระหวาง .74 – .90 ซึ่งหมายความวาแบบ    
สอบ ถามมีความเชื่อมั่นสูง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยผูวิจัยไดขอความรวม มือ
จากอาจารยผูสอนวิชาหลักการบัญชี 1 ใหสุมแจกแบบสอบ 
ถามในหองเรียนแกนักศึกษาในกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
4.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ซึ่ง

เปนขอมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะหดวยการหาคารอยละแลวนํา 
เสนอในรูปตาราง 

4.2 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 
และ 3 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบประเมินคามาวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1ในแตละดาน 

4.3 นําขอมูลมาแปลความหมายระดับของการตั้ง 
เปาหมายในการเรียนและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 โดยมีการแปลความหมายดังนี้ 

 
การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
คาเฉลี่ย                    ความหมาย 
4.50-5.00    การตั้งเปาหมายในการเรียนในระดับสูงมาก 
3.50-4.49    การตั้งเปาหมายในการเรียนในระดับสูง 
2.50-3.49    การตั้งเปาหมายในการเรียนในระดับปานกลาง 
1.50-2.49    การตั้งเปาหมายในการเรียนในระดับต่ํา 
1.00-1.49    การตั้งเปาหมายในการเรียนในระดับต่ํามาก 
    
 
 
 

อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
คาเฉลี่ย                    ความหมาย 
4.50-5.00    เปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนในระดับสูงมาก 
3.50-4.49    เปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนในระดับสูง 
2.50-3.49    เปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนในระดับปาน 

กลาง 
1.50-2.49    เปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนในระดับต่ํา 
1.00-1.49    เปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนในระดับต่ํามาก 
 

4.4  จัดลําดับของระดับการตั้งเปาหมายในการเรียน
และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

4.5  เปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ คณะ พ้ืน- 
ฐาน ความรูเดิม ประสบการณในการเรียนวิชาการบัญชี  
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และเกรดที่ต้ังเปาหมายวิชาหลักการบัญชี 1 โดย
ใชการทดสอบคาที (t-Test) และการวิเคราะหความแปร 
ปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบ 
วามีความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคูตามวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé)  

4.6  เปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาจําแนกตามเพศ คณะ 
พ้ืนฐาน ความรูเดิม ประสบการณในการเรียนวิชาการบัญชี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และการตั้งเปาหมายของเกรดวิชาหลักการบัญชี 
1 โดยใชการทดสอบคาที (t-Test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อ
พบวามีความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบความแตก  
ตางเปนรายคูตามวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) 

4.7  หาความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายใน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และอุปสรรคในการพัฒนา 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา โดยการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และ 
สเปยรแมน (Spearman's correlation) 

 
 
 



4.8  หาความสัมพันธระหวางการตั้งเปาหมายใน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับอุปสรรคในการพัฒนา 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยการหาคาสัมประสิทธิ-
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Cor-
relation) และสเปยรแมน (Spearman's correlation) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการตั้ง 
เปาหมายในการเรียน และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน

วิชาหลักการบัญชี  1 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค    
ที่ 1/2552 มีดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคที่ 1/2552 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ C มากที่สุด (รอยละ 
28.0) รองลงมา คือ C+ รอยละ 18.0 B รอยละ 16.5 A รอย
ละ 10.4 B+ รอยละ 9.5 D รอยละ 8.2 D+ รอยละ 6.7 และ 
F รอยละ 1.5 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน รอยละ 
A 34 10.4 

B+ 31 9.5 
B 54 16.5 

C+ 59 18.0 
C 92 28.0 

D+ 22 6.7 
D 27 8.2 
F 13 2.7 

รวม 328     100.0 
 
2. ผลจากการหาคาเฉลี่ยของการตั้งเปาหมายในการ

เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุง-
เทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 

การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และ
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมอยูในระดับปาน   
กลางแสดงไดดังตาราง 2 และ 3 

 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 จําแนกเปนรายดาน  
การต้ังเปาหมายในการเรียน 

วิชาหลักการบัญชี 1 Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานมีลักษณะทาทาย 3.90 .64 สูง 
2. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3.51 .62 สูง 
3. ดานระยะเวลาสั้น 3.38 .68 ปานกลาง 
4. ดานสอดคลองกับความเปนจริง 3.24 .63 ปานกลาง 
รวม 3.52 .52 สูง 

 



จากตารางที่ 2 แสดงวา โดยภาพรวมแลวการตั้งเปา 
หมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 ทั้ง 4 
ดาน คือ ดานมีความเฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย  
ดานมีระยะเวลาสั้น และดานสอดคลองกับความเปนจริง    
อยูในระดับมาก ( Χ =3.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา การต้ังเปาหมายในการเรียน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานมีลักษณะทาทายมีคาเฉลี่ยมากสุด 
( Χ = 3.90) รองลงมาคือ ดานที่มีความเฉพาะเจาะจง ( Χ = 
3.51) ตามมาดวยดานมีระยะเวลาสั้น ( Χ = 3.38) สวนดาน
สอดคลองกับความเปนจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( Χ = 3.24) 

 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 จําแนกเปนรายดาน 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน 

วิชาหลักการบัญช ี1 Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานทักษะการคํานวณ และการแก 
ปญหาโจทย 

2.94 .75 ปานกลาง 

2. ดานตํารา/เอกสารประกอบการสอน
และสื่อการสอน 

2.51 .72 ปานกลาง 

3. ดานลักษณะชั้นเรียน 2.50 .81 ตํ่า 
4.ดานผูสอน 2.21 .64 ตํ่า 
5. ดานสวนบุคคล 2.20 .61 ตํ่า 

รวม 2.40 .52 ตํ่า 
 
จากตารางที่ 3 แสดงวา โดยภาพรวมแลวอุปสรรคในการ

พัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยมีอุปสรรค
ทั้ง 5 ดานประกอบดวย ดานสวนบุคคลของนักศึกษา ดานผู 
สอน ดานตํารา/เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน 
ดานลักษณะชั้นเรียน และดานทักษะในการคํานวณและแก 
ปญหาโจทย อยูในระดับต่ํา ( Χ =2.40) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา 
นักศึกษามีอุปสรรคดานทักษะในการคํานวณและแกปญหา
โจทยสูงที่สุด ( Χ = 2.94) รองลงมา คือ ดานตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อการสอนและ ดานลักษณะชั้นเรียน
ซึ่งมีคาเฉลี่ยซึ่งใกลเคียงกัน ( Χ = 2.51 และ Χ = 2.50 ตาม 
ลําดับ) ตามมาดวยดานผูสอน และดานสวนบุคคลของ
นักศึกษา ( Χ = 2.21 และ Χ = 2.20 ตามลําดับ)  

3.  ผลจากการเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 จําแนกตามเพศ คณะ 
พื้นฐานการศึกษาเดิม ประสบการณในการเรียนวิชาการ
บัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนที่ เขาเรียนในมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ และเปาหมายของเกรดที่ต้ังไว 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคที่ 1/2552 ที่มีความแตกตางกันทางดานเพศ คณะ และ
ประสบการณในการเรียนวิชาการบัญชี มีการต้ังเปาหมาย
ในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 แตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานการ 
ศึกษาเดิมและการเคยเรียนวิชาบัญชีที่แตกตางกันมีการต้ัง 
เปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4-7 

 
 
 



ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางเพศของนักศึกษา 

เปาหมายในการเรียน เพศ n X  SD. t P 
1. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชาย 132 3.42 .64 -2.05 0.04* 

หญิง 195 3.57 .64   
2. มีลักษณะทาทาย ชาย 131 3.78 .63 -2.90 0.00* 

หญิง 195 3.98 .61   
3. ระยะเวลาสั้น ชาย 132 3.30 .70 -1.71 0.09 

หญิง 195 3.43 .66   
4. สอดคลองกับความเปนจริง ชาย 132 3.10 .60 -3.31 0.00* 

หญิง 195 3.33 .64   
เปาหมายรวม ชาย 132 3.42 .52 -3.02 0.00* 

หญิง 195 3.59 .52   
* P < 0.05 
 

จากตาราง 4 เมื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระหวางนักศึกษาชายกับหญิง 
โดยภาพรวมพบวา การตั้งเปาหมายในการเรียนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาการตั้งเปาหมายในการเรียน
ดานมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย และดาน
สอดคลองกับความเปนจริงระหวางนักศึกษาชายกับหญิง  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยพบวา นักศึกษาหญิงมีระดับการตั้งเปาหมายในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยรวมดานมีลักษณะเฉพาะ 
เจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย และดานสอดคลองกับความ
เปนจริงโดยรวมสูงกวานักศึกษาชาย แตการต้ังเปาหมาย
ดานระยะเวลาสั้นระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตก 
ตางกัน 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางคณะของนกัศึกษา 
เปาหมายในการเรียน คณะ n X  SD. t P 

1.มีลักษณะเฉพาะเจาะจง บริหารธุรกิจ 248 3.40 .61 -6.27 .000* 
บัญชี 75 3.90 .61   

2. มีลักษณะทาทาย บริหารธุรกิจ 247 3.81 .62 -5.14 .000* 
บัญชี 75 4.22 .51   

3.ระยะเวลาสั้น บริหารธุรกิจ 248 3.28 .66 -5.13 .000* 
บัญชี 75 3.73 .61   

4. สอดคลองกับความเปนจริง บริหารธุรกิจ 248 3.15 .61 -4.98 .000* 
บัญชี 75 3.55 .61   

เปาหมายรวม บริหารธุรกิจ 248 3.42 .49 -6.83 .000* 
บัญชี 75 3.86 .49   

*P < 0.05 
 
 

 



จากตาราง 5 เมื่อเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
กับบัญชีโดยภาพรวม พบวา การต้ังเปาหมายในการเรียน  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการตั้งเปาหมายในการ
เรียนดานมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ดานมีลักษณะทาทาย 

ดานระยะเวลาสั้นและดานสอดคลองกับความเปนจริง
ระหวางนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกับบัญชีมีความแตก 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา 
นักศึกษาคณะบัญชีมีระดับการตั้งเปาหมายในการเรียน 
วิชาหลักการบัญชี 1 โดยรวม ทั้ง 4 ดานสูงกวานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของนักศึกษากอนเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เปาหมายในการเรียน ผลการเรียนสะสมกอนฯ X  SD. F p 
1.มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

- ตํ่ากวา 2.00  3.35 .52 3.904 .021* 
- 2.01-3.00 3.44 .62   
- มากกวา 3.00 3.63 .68   

2. มีลักษณะทาทาย - ตํ่ากวา 2.00  3.84 .61 9.442 .000* 
- 2.01-3.00 3.78 .59   
- มากกวา 3.00 4.09 .64   

3. ระยะเวลาสั้น - ตํ่ากวา 2.00  3.13 .52 13.110 .000* 
- 2.01-3.00 3.25 .68   
- มากกวา 3.00 3.62 .63   

4. สอดคลองกับความเปนจริง - ตํ่ากวา 2.00  2.87 .60 18.591 .000* 
- 2.01-3.00 3.10 .57   
- มากกวา 3.00 3.49 .64   

เปาหมายรวม - ตํ่ากวา 2.00  3.32 .43 16.075 .000* 
- 2.01-3.00 3.41 .49   
- มากกวา 3.00 3.72 .53   

* P < 0.05 
  

จากตาราง 6 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคที่ 1/2552 ที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพกอนเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตางกันมีการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุง-
เทพดังกลาวตางกันจะมีการต้ังเปาหมายในการเรียนวิชา

หลักการบัญชี 1 ในทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพกอน
การเขาศึกษาตอเปนรายคูในแตละดาน พบวา นักศึกษาที่  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพมากกวา 3.00 จะมีการตั้งเปาหมายสูงกวา 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่ํากวา 2.00 และ 2.01 - 3.00 

 
 



ตารางที่ 7 การวิเคราะหความแปรปรวนของอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางเกรดที่ต้ังเปาหมายของนักศึกษา 

เปาหมายในการเรียน เกรดที่ต้ังเปาหมาย X  SD F p 
1. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง - ไมไดต้ังเปาหมาย 2.80 .51 31.783 .000* 

- C/C+ 3.24 .55   
- B/B+ 3.62 .50   

 - A 3.85 .71   
2. มีลักษณะทาทาย - ไมไดต้ังเปาหมาย 3.23 .56 40.285 .000* 

- C/C+ 3.58 .49   
- B/B+ 4.01 .53   

 - A 4.29 .58   
3. ระยะเวลาสั้น - ไมไดต้ังเปาหมาย 2.82 .59 26.655 .000* 

- C/C+ 3.10 .58   
- B/B+ 3.42 .59   

 - A 3.81 .69   
4. สอดคลองกับความเปนจริง - ไมไดต้ังเปาหมาย 2.84 .48 23.591 .000* 

- C/C+ 3.01 .52   
- B/B+ 3.20 .54   

 - A 3.67 .71   
เปาหมายรวม - ไมไดต้ังเปาหมาย 2.93 .39 51.136 .000* 

- C/C+ 3.24 .38   
- B/B+ 3.58 .39   

 - A 3.92 .55   
* P < 0.05 
 

จากตาราง 7 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคที่ 1/2552ที่ 
มีการตั้งเปาหมายเกรดที่ตางกันจะมีการตั้งเปาหมายใน     
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมี  
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนราย   
ดาน พบวา นักศึกษาที่มีเกรดที่ต้ังเปาหมายตางกันมีการ     
ต้ัง เปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในทุกดาน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเกรดที่ต้ังเปาหมายเปนรายคูในแตละดานพบวา 
นักศึกษาที่ไมไดต้ังเปาหมาย จะมีการต้ังเปาหมายในทุกดาน
ตํ่ากวานักศึกษาที่มีต้ังเปาหมายใหได - C/C+  B/B+ และ A  

4.  ผลจากการเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุง-
เทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคท่ี 1/2552 ระหวางเพศ คณะ 
การเคยเรียนวิชาบัญชี พ้ืนฐานการศึกษาเดิม ผลการเรียน

เฉล่ียสะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และเกรดที่ต้ังเปาหมาย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ในภาคที่ 1/2552 ที่มีความแตกตางกันตาม
เพศ คณะ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม ประสบการณในการเรียน
วิชาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนที่เขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเกรดที่ ต้ังเปาหมาย จากการ 
ศึกษาพบวานักศึกษาที่มีความแตกตางกันทางดานเพศ 
คณะ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และเกรดที่ต้ังเปาหมาย มี
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 แตก 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตนักศึกษา  
ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาเดิม การเคยเรียนวิชาการบัญชีตางกัน
มีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 
8 ถึง 11 



ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียน 
เรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางเพศของนักศึกษา 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน เพศ N X  SD. t P 

1. สวนบุคคล 
 

ชาย 2.43 .64 2.43 6.00 0.00* 
หญิง 2.04 .53 2.04   

2. ผูสอน ชาย 2.37 .65 2.37 3.59 0.00* 
หญิง 2.11 .61 2.11   

3. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอน ชาย 2.76 .74 2.76 5.28 0.00* 
หญิง 2.34 .67 2.34   

4. ลักษณะของชั้นเรียน ชาย 2.71 .84 2.71 3.97 0.00* 
หญิง 2.36 .75 2.36   

5. ทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทย ชาย 3.04 .73 3.04 1.92 0.06 
หญิง 2.88 .76 2.88   

อุปสรรครวม ชาย 2.59 .53 2.59 5.66 0.00* 
หญิง 2.27 .48 2.27   

* P < 0.05 
จากตาราง 8 เมื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนา 

การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระหวางนักศึกษาชายกับหญิง 
โดยภาพรวมพบวา อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
ดานสวนบุคคล ดานผูสอน ดานตํารา/เอกสารประกอบ 
การสอนและสื่อการสอน และดานลักษณะของชั้นเรียน
ระหวางนักศึกษาชายกับหญิงมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักศึกษาชายมี
ระดับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
โดยรวม ดานสวนบุคคล ดานผูสอน ดานตํารา/เอกสารประ 
กอบการสอนและสื่อการสอน  และดานลักษณะของ       
ช้ันเรียนสูงกวานักศึกษาหญิง แตอุปสรรคในการพัฒนา- 
การเรียนดานทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทย
ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบการตั้งอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ             

ที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางคณะของนักศึกษา 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน คณะ N X  SD. t P 

1. สวนบุคคล 
 

บริหารธุรกิจ 248 2.29 .58 5.53 0.00* 
บัญชี 75 1.87 .61   

2. ผูสอน บริหารธุรกิจ 247 2.36 .59 8.27 0.00* 
บัญชี 75 1.72 .54   

3. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและ
สื่อการสอน 

บริหารธุรกิจ 247 2.62 .71 5.67 0.00* 
บัญชี 75 2.10 .64   

4. ลักษณะของชั้นเรียน บริหารธุรกิจ 246 2.53 .80 1.35 0.18 
บัญชี 75 2.38 .82   

5. ทักษะการคํานวณและการแกปญหา
โจทย 

บริหารธุรกิจ 247 3.06 .73 5.30 0.00* 
บัญชี 74 2.55 .69   

อุปสรรครวม บริหารธุรกิจ 248 2.50 .49 7.50 0.00* 
 บัญชี 75 2.02 .46   

* P < 0.05 



จากตาราง 9 เมื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการพัฒนา 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบริหาร-
ธุรกิจกับบัญชีโดยภาพรวม พบวา อุปสรรคในการพัฒนา 
การเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อุปสรรคใน
การพัฒนาการเรียนดานดานสวนบุคคล ดานผูสอน ดาน
ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน และดาน

ทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทยระหวางนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจกับบัญชีมีความแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา นักศึกษาคณะบริหาร-
ธุรกิจมีระดับอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 โดยรวม สูงกวานักศึกษาบัญชี แตอุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียนดานลักษณะของชั้นเรียนระหวางนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจกับบัญชีไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 10 การวิเคราะหความแปรปรวนของอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของนักศึกษา 

อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม X 1 SD. F p 
1. สวนบุคคล 
 

- ตํ่ากวา 2.00  2.64a .55 20.341 .000* 
- 2.01-3.00 2.32a .62   
- มากกวา 3.00 1.96b .52   

2. ผูสอน 
 

- ตํ่ากวา 2.00  2.37a .68 8.346 .000* 
- 2.01-3.00 2.32a .64   
- มากกวา 3.00 2.03b .60   

3. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและ
สื่อการสอน 

- ตํ่ากวา 2.00  2.74a .88 5.187 .006* 
- 2.01-3.00 2.59ab .71   
- มากกวา 3.00 2.35b .70   

4. ลักษณะของชั้นเรียน 
 

- ตํ่ากวา 2.00  2.68a .84 3.648 .027* 
- 2.01-3.00 2.58ab .82   
- มากกวา 3.00 2.35b .76   

5. ทักษะการคํานวณและการแกปญหา
โจทย 

- ตํ่ากวา 2.00  3.25a .80 9.708 .000* 
- 2.01-3.00 3.06a .70   
- มากกวา 3.00 2.72b .76   

อุปสรรครวม - ตํ่ากวา 2.00  2.68a .55 17.039 .000* 
- 2.01-3.00 2.50a .51   
- มากกวา 3.00 2.19b .48   

หมายเหต ุ1ตัวอักษรตางกันแสดงวาคาเฉลี่ยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตาราง 10 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคการศึกษาที่ 
1/2552 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ตางกันมีอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขา

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพตางกันมีอุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมกอนการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย-
กรุงเทพเปนรายคูในแตละดานสรุปไดวา นักศึกษาที่มีผล
การเรียนสะสมฯ ตํ่ากวา 2.00 และ 2.01-3.00 จะมีอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนโดยรวม ดานสวนบุคคล ดานผูสอน 



และดานทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทยสูงกวา
นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.00 สวนดาน
ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน และดาน

ลักษณะของชั้นเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมต่ํากวา 
2.00 มีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนมากกวาผลการเรียน
สะสมมากกวา 3.00   

 
ตารางที่ 11 การวิเคราะหความแปรปรวนของอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมและรายดานระหวางเกรดที่ต้ังเปาหมายของนักศึกษา 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน เกรดที่ต้ังเปาหมาย X 1 SD. F p 

1. สวนบุคคล 
 

- ไมไดต้ังเปาหมาย 2.70a .49 21.850 .000* 
- C/C+ 2.45a .51   
- B/B+ 2.13b .55   

 - A 1.89c .63   
2. ผูสอน 
 

- ไมไดต้ังเปาหมาย 2.69a .43 11.585 .000* 
- C/C+ 2.34a .62   
- B/B+ 2.18b .62   

 - A 1.96b .64   
3. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและ
สื่อการสอน 

- ไมไดต้ังเปาหมาย 2.85a .53 4.958 .002* 
- C/C+ 2.66ab .72   
- B/B+ 
- A 

2.41b 
2.40b 

.71 

.77 
  

4. ลักษณะของชั้นเรียน 
 

- ไมไดต้ังเปาหมาย 2.76a .73 4.438 .004* 
- C/C+ 2.70a .84   
- B/B+ 2.43ab .75   

 - A 2.31b .85   
5. ทักษะการคํานวณและการแก ปญหา
โจทย 

- ไมไดต้ังเปาหมาย 3.32a .70 24.212 .000* 
- C/C+ 3.33a .62   
- B/B+ 
- A 

2.92b 
2.46c 

.64 

.80 
  

อุปสรรครวม - ไมไดต้ังเปาหมาย 2.82a .37 22.542 .000* 
- C/C+ 2.62a .44   
- B/B+ 2.34b .48   

 - A 2.12c .54   
หมายเหต ุ1ตัวอักษรตางกันแสดงวาคาเฉลี่ยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตาราง 11 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่มีเกรดที่ต้ังเปาหมายตางกันมีอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุง-
เทพ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/2552 โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักศึกษาที่มีเกรดที่ต้ังเปาหมายตางกันมี
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในทุก

ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเกรดที่ ต้ังเปาหมายเปนรายคูในแตละดาน 
สรุปไดวา นักศึกษาที่ไมไดต้ังเปาหมายและตั้งเปาหมาย 
C/C+ จะมีอุปสรรคในการพัฒนาโดยรวม ดานสวนบุคคล 
ดานผูสอน ดานทักษะการคํานวณและการแกปญหาโจทย 
สูงกวานักศึกษาที่มีต้ังเปาหมายใหไดเกรด B/B+ และ A 



5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 การตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียน 
เรียนในภาคที่ 1/2552 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับ
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรวมแสดงไดดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสเปยรแมนระหวางการตั้งเปาหมายในการเรียนและอุปสรรคใน  

การพัฒนาการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับผลการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
ที่ลงทะเบียนในภาคที่ 1/2552โดยรวม 

ตัวแปร ผลการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 

การต้ังเปาหมาย 
ในการเรียน 

อุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียน 

ผลการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 1.00 0.544*a -0.439*a 
การต้ังเปาหมายในการเรียน  1.00 -0.694*b 
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียน   1.00 

* P < 0.05 
a  แบบสเปยรแมน ความสัมพันธของขอมูลเรียงลําดับกับเรียงลําดับ 
b  แบบเพียรสัน ความสัมพันธของขอมูลปริมาณกับปริมาณ 
 
จากตาราง 12 พบวา การต้ังเปาหมายในการเรียนวิชา

หลักการบัญชี 1 มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 โดยภาพรวมในทางบวกระดับปาน
กลาง (r = 0.544) และอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ในทางลบระดับปานกลาง (r =-0.439) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา การที่
นักศึกษามีการต้ังเปาหมายในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
ตํ่า และมีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนสูง มีแนวโนมที่
จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ตํ่าดวย แต
ในทางตรงกันขามหากมีการตั้งเปาหมายในการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 สูง แตมีอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนต่ํา 
มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ที่สูงเชนกัน  

 
อภิปรายผล 

1.  จากผลของการวิจัยพบวา การต้ังเปาหมายมีความ 
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานบวก หมายความ
วา หากนักศึกษามีการตั้งเปาหมายในการเรียนแลวสวน 

มากจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และจากผลของ
การวิจัยเปรียบเทียบเพศหญิงจะมีการต้ังเปาหมายที่สูงกวา
เพศชาย ซึ่งอาจจะสามารถบอกไดวาเพศหญิงมีแนวโนมที่
สามารถเรียนบัญชีไดดีกวานักศึกษาเพศชาย และนักศึกษา
ที่ไมมีเปาหมายที่จะประกอบอาชีพดานการบัญชีจะมีการ
ต้ังเปาหมายที่ตํ่ากวานักศึกษาซึ่งมีเปาหมายที่จะประกอบ
อาชีพดานการบัญชี จึงแสดงใหเห็นวาเปาหมายในเรื่อง
ความตองการประกอบอาชีพใดจะทําใหนักศึกษามีความ
พยายามที่จะไปใหถึงจุดมุงหมายจึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ที่ 
สูงกวา 

2.  จากการวิเคราะหถึงอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 นั้น ถึงแมวานักศึกษากลุมตัวอยางสวน
ใหญจะมีอุปสรรคตางๆ ที่ปรากฏในแบบสอบถามนั้นต่ํา 
แตอุปสรรคสวนใหญที่เกิดกับนักศึกษาที่เรียนวิชาหลัก  
การบัญชี 1 คือ อุปสรรคดานทักษะการคํานวณและการ
แกปญหาโจทย และเพศชายจะมีอุปสรรคโดยรวมมากกวา
เพศหญิง อีกประการ คือ นักศึกษาคณะบัญชีจะมีอุปสรรค
ในการพัฒนาการเรียนที่ตํ่ากวานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
ซึ่งเปนตัวบงช้ีวาหากนักศึกษาสนใจหรือมีความชอบใน



วิชาชีพใดแลวจะสามารถทําวิชานั้นๆ ไดดีกวานักศึกษา 
ตางคณะซึ่งไมสนใจวิชาชีพบัญชี 

ผลการวิจัยที่ไดเปนตัวช้ีใหเห็นวาหากมีการตั้งเปา 
หมายที่สูง โดยปกติอุปสรรคของนักศึกษาต่ําและผลการ
เรียนในวิชานั้นๆ จะสูงกวาหรือดีกวา นักศึกษาที่มีการต้ัง 
เปาหมายต่ําและมีอุปสรรคที่สูง เปนไปตามขอสมมติฐาน
ที่ต้ังไว  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลเฉพาะใน 
ภาคที่ 1/2552 ซึ่งไมสามารถเปนตัวแทนของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดอยางสมบูรณ ดังนั้นหากจะมีการ
ทําวิจัยในครั้งตอไปควรใชระยะเวลาตลอดปการศึกษา คือ
แยกการเก็บขอมูลเปน 2 ภาคการศึกษา เนื่องจากในภาคที่ 2 
ยังมีนักศึกษาที่ตองลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1  

2.  ควรทําวิจัยในเรื่องดังกลาวกับนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนพรอมทั้งหาแนวทางกระ-
ตุนใหนักศึกษากลุมดังกลาวรูจักการตั้งเปาหมายและไป 
ใหถึงเปาหมายที่ต้ังไว 

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนจากงานวิจัย 
1.  อาจารยผูสอน หรือผูปกครองของนักศึกษาควร

กระตุนหรือช้ีแนะเพื่อใหนักศึกษารูจักการตั้งเปาหมาย 
และตองพยายามไปใหถึงเปาหมายที่ตนตั้งไว ดวยการช้ี 
ใหนักศึกษาเห็นประโยชนและความสําคัญของการเรียน 
ตลอดจนรูจักการตั้งเปาหมายในอนาคต 

2 แมวาอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 จะนอย แตอาจารยและผูปกครองควรตองวิเคราะห
พฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อจะไดทราบอุปสรรคที่เปน
ปญหาตอการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํา และมีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ตํ่า อาจารยควรพิจารณาถึงอุปสรรคดังกลาวและหากเปน 
ไปไดอาจจะรวมมือกับผูปกครองเพื่อขจัดอุปสรรคในการ
เรียนของนักศึกษาพรอมทั้งกระตุนใหนักศึกษาไดรูจักการ
ต้ังเปาหมายเปนตัวเสริมแรงสําหรับนักศึกษากลุมดังกลาว 
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ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง สําเร็จการ 
ศึกษา บช.ม (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และ บธ.บ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เคยดํารง
ตําแหนง หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน และผูชวยคณบดี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษาดานการเงินและ
บัญชีของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม (SME) จัดโดยกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบัน
เปนผูชวยศาสตราจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุง-
เทพ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา ไดแก 1) การบัญชี
ตนทุน 2) การบัญชีช้ันสูง 2 และ 3) การบัญชีหนี้สินและ
สวนของเจาของ 
 
 
 


