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Abstract  
   The purposes of this research were to compare effects of Scaffolding instructional model  

in promoting psychological characteristics (self efficacy, good attitude towards writing and 

achievement motivation), Chanda and academic article writing ability.  Eighty students from two 

classrooms were randomly assigned to experimental group and control group.  The experimental 

group participated in Scaffolding instruction program, whereas the control group received usual 

instruction program.  After the experiment, half of the experimental group enrolled writing 

environment in Palasuksa-klasuesaan club, another half joined other clubs irrelevant to academic 

writing.  Five tests were utilized through repeated longitudinal measurements. The measurements 

were conducted on baseline, after the scaffolding instructional program and three months after 

completing the scaffolding instructional program.  MANCOVA, two-way ANOVA for repeated 

measures and piecewise latent growth curve analysis were used to test the effectiveness of 

Scaffolding instructional model. 

 Results showed that the experimental group had significantly higher scores on overall 

psychological characteristics, Chanda and academic article writing ability than the control group did.  

The experimental group also had higher psychological characteristics, Chanda and academic article 

writing ability than the control group after completing the scaffolding instructional program and three 

months later.  This longitudinal study also indicated that good attitude towards writing was increased, 

academic writing ability and Chanda were stable after Scaffolding treatment in Palasuksa-klasuesaan 

club during the following up period.  As for piecewise latent growth curve analysis, the best fitting 

model showed a significant positive treatment slope and negative post-treatment slope. Moreover, 

academic article writing ability of the students who participated in the writing club decreased slower 

than that o f the students in the other clubs during the post-treatment.  
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์1 

 

ดวงกมล สวนทอง2 
พรรณี บุญประกอบ3 
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี4 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล5 

บทคัดย่อ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 2 ห้องเรียนๆ 
ละ 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบ 
การสอนปกติ 1 ห้องเรียน หลังจากสิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลด์แล้ว นักศึกษากลุ่มทดลองครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิก
ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเนื่อง อีกครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกชมรมอ่ืน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ฉบับ เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้า และการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการ  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์มีค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกตัวแปรหลังการทดลอง และตลอดเวลา 3 เดือน  
ในระยะติดตามผลด้านผลการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมชมรมพลศึกษากล้า
สื่อสารที่มีต่อความสามารถของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ในระยะติดตามผลนั้น ปรากฏว่า นักศึกษา
ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารมีค่าเฉลี่ยเจตคติที่ดีต่อการเขียนเชิงวิชาการสูงขึ้น และมีความคงทนของความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการกับฉันทะในการเขียน ส่วนผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลงความ สามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการด้วยการวิเคราะห์แบบจ้าลองตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้รับการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึนในระยะทดลอง แต่อัตราพัฒนาการ
ลดลงในระยะติดตามผล ส้าหรับผลการวิเคราะห์แบบจ้าลองโค้งพัฒนาการของกลุ่มชมรม พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสาร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทางบวกในระยะ
ติดตามผลสูงกว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมอ่ืน 

 

ค าส าคัญ: จิตลักษณะ ฉันทะ รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ การเขียนบทความเชิงวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 
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บทน า 
        ความสามารถทางการเขียนเป็นพื้นฐานที่ส้าคัญ
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงนักศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษา ซึ่งนักศึกษาจ้าเป็นจะต้องมี
ทักษะในการเขียนเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี แต่กระนั้นยังพบว่าความสามารถ
ในการเขียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเขียนเชิงวิชาการ (ดวงกมล สวนทอง, 
2550) เนื่องจากการเรียนการสอนในสถาบันการ
พลศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทักษะทางกีฬา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะไม่เอ้ืออ้านวยให้
นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการเขียนเท่าที่ควร 
แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าทักษะการเขียนมี
ความส้าคัญต่อการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและในระดับ  
ที่สูงขึ้น และจ้าเป็นส้าหรับการท้างานในอนาคต    
ไมน่้อยไปกว่าทักษะด้านอ่ืนๆ การส่งเสริมความสามารถ
ของผู้ เรียน โดยการพัฒนาและขยายขอบเขตของ   
การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนไปจนประสบ
ความส้าเร็จนั้น แนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางคือ ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ 
(Vygotsky’s sociocultural Theory) (Vygotsky, 
1978) ซึ่งให้ความส้าคัญกับบทบาทของสังคมต่อการ
พัฒนาทางปัญญาของผู้เรียน และวิธีการเรียนการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ (Scaffolded Instruction) 
(Rosenshine & Guenther, 1992) ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์แนวคิดของวีกอตสกี้มาสู่การเรียนการสอน
เป็นวิธีที่ครูสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ผู้วิจัยจึงมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถ   
ในการเขียนให้กับนักศึกษาในการเขียนบทความ 
เช ิงวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิด    
การล้าดับความคิด การหาข้อมูล การน้าเสนอข้อมูล 
และการใช้ภาษาในการเขียน เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์

งานเขียนให้ส้าเร็จเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ การเรียนของ
นักศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยาและการเรียนรู้
มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
จิตลักษณะ ซึ่งได้แก่การรับรู้ความสามารถของตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความ
เชิงวิชาการให้กับนักศึกษาโดยใช้วิธีการแบบสแกฟโฟลด์ 
ตามแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ 
(Vygotsy, 1978) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการศึกษาว่า 
หลังจากสิ้นสุดการสอนแล้วระดับของความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ และ
ฉันทะในการเขียนซึ่งเป็นผลจาก การสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์ที่พัฒนาขึ้นนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาหรือไม่ รวมทั้งหากผู้วิจัย จัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเขียนเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
รูปแบบของชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ให้กับ
นักศึกษาที่ ได้ รั บการสอน ผลการพัฒนานี้ จะมี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวผลการวิจัยและพัฒนา     
ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนด
นโยบายหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ   
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย 1) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริม  
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 2) เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่
ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษา
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ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อ
จิตลักษณะ ฉันทะและความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 4) เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียน
บทความเชิ งวิ ชาการ  รวมทั้ ง พัฒนาการของ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ และการ
สอนปกติ 5) เพ่ือศึกษาผลการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ที่มีต่อความ
เปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และความ 
สามารถในการเขียนบทความของนักศึกษาที่ได้รับ 
การสอนแบบสแกฟโฟลด์ 6) เพ่ือเปรียบเทียบโพรไฟล์
ผลการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถ    
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหว่างนักศึกษาที่
ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์และแบบปกติหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด และ 7) เพ่ือศึกษา
การเปลี่ยนแปลงความสามารถ ในการเขียนบทความ
เชิงว ิชาการของนักศึกษาที ่ได ้ร ับการพัฒนาด้วย  
การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาการใช้ภาษาไทยใน
ภาคเรียนที่ 1/2555 จ้านวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน  
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจาก 2 ห้องเรียนๆ 
ละ 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มจากจ้านวนห้องเรียน
ทั้งหมด แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน อีก  
ห้องเรียนหนึ่งเข้ากลุ่มควบคุม 
         
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) เงื่อนไข 
การทดลอง แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การเข้าร่วมการใช้
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการไม่ได้     
เข้าร่วมการใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (ใช้
แผนการสอนปกติ) และ 2) ระยะเวลาในการทดลอง
แบ่งเป็น ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผลการทดลอง 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ (การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ) และ
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการของ นภาลัย 
สุวรรณธาดา และคณะ (2548) แนวคิดเกี่ยวกับ
แหล่งการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Bandura, 1977; Allen, 2004) แนวคิดเรื่อง
องค์ประกอบของเจตคติ (Triandis, 1971) แนวคิด
เรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย์ (2527) ทฤษฎี
วัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky, 1978) 
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (Rosenshine 
& Guenther, 1992) และการท้าผังมโนทัศน์ ดังนี้ 
         1. แนวคิดการประเมินคุณภาพบทความ   
เชิงวิชาการ (นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ, 2548) 
สรุปสาระส้าคัญได้ว่า บทความเชิงวิชาการเป็นงานเขียน
ที่น้าเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อคิดเห็นหรือผลการศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ และ  
มีประโยชน์ต่อผู้ อ่าน โดยใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง      
มีร ูปแบบการเขียนที่เป็นแบบแผน และมีหลักฐาน
อ้างอิงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
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ทั้งนี้การวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการนั้นจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ เนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใช้
ภาษา และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง 

2. แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา (Bandura, 1977; Allen, 2004) สรุปได้ว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท้า
ของบุคคล คนที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบ
ความส้าเร็จในที่สุด นอกจากนี้แบนดูรา (Bandura, 
1997) ได้เสนอแนะแหล่งของการสร้างให้เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 4 แหล่ง คือ การมีประสบการณ์
ที่ประสบความส้าเร็จ (Mastery experiences) การใช้
ตัวแบบ (Modeling) การใช้ค้าพูดชักจูง (Verbal 
persuasion) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional 
arousal) ซึ่งผู้วิจัยน้ามาใช้เป็นเทคนิคในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน  
        3. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติ 
และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทรัยแอนดิส (Triandis, 
1971) อธิบายว่าเจตคติประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา (Cognitive component) ได้แก่ 
ความรู้ และความคิด ซึ่งจะเป็นสิ่งก้าหนดลักษณะ
และทิศทางของเจตคติของบุคคล 2) องค์ประกอบ
ด้านความรู้สึก (Affective component) ได้แก่
อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งจะ
เป็นสิ่งก้าหนดลักษณะของเจตคติของบุคคล และ                
3) องค์ประกอบด้านแนวโน้มการกระท้า (Behavioral 
component) ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลที่จะ
แสดงออกต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ 
ทรัยแอนดีสยังกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การได้รับข้อมูลใหม่
จากบุคคล หรือการได้รับประสบการณ์โดยตรงที่ท้าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านความคิด 
ความรู้สึกและแนวโน้มพฤติกรรม ซึ่ง มีผลท้าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วย   

4. แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement  
motivation) เป็นแรงจูงใจที่ส้าคัญในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความพยายามในการเรียน และการท้างาน
ต่างๆ จนประสบความส้าเร็จด้วยดี เนื่องจากลักษณะ
ของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมองเห็นเป้าหมาย 
และพยายามต่อสู้กับอุปสรรค มีความอดทน บากบั่น 
ท้ากิจกรรมต่างๆ ให้ส้าเร็จ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความส้าเร็จ รู้สึกกังวลเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้น 
(McClelland, 1976) และต้องการความส้าเร็จที่
เ หนื อกว่ า บุ คคล อ่ืนด้ วย  ทั้ งนี้ แมคเคลแลนด์ 
(McClelland, 1969) ได้เสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้
บุคคลบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) การฝึกให้
บุคคลสนใจกับความคิดเห็นของคนอ่ืน 2) การจัดให้
เด็กเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และเกิดความต้องการ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และ 3) การช่วยให้บุคคลมีความคิดฝัน 
เกี่ยวกับความส้าเร็จ ผู้วิจัยน้าแนวคิดดังกล่าวนี้มา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
        5.  แนวค ิด เ รื ่องฉ ันทะของพระโสภณ
คณาจารย์ (2527) ฉันทะเป็นจิตลักษณะของบุคคลที่
ก่อให้เกิดความส้าเร็จในการท้างาน ซึ่งพระโสภณ
คณาจารย์ ได้ให้แนวคิดว่า ฉันทะเป็นแรงจูงใจฝ่ายดี
หรือฝ่ายบวกที่จะกระตุ้นให้บุคคลมีความต้องการ
และอยากกระท้า อยากเห็นสิ่งที่ดีงาม มีความชื่นชม
ที่เห็นงานส้าเร็จตามเป้าหมาย   
  6. แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ 
วีกอตสกี้ (Vygotsky, 1978) เป็นการพัฒนาขอบเขต
ของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างระดับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาที่เป็นอยู่ หรือความรู้ความสามารถเดิม 
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(The zone of proximal development) และ
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (Scaffolded 
instruction) เป็นการประยุกต์แนวคิดของวีกอตสกี้ 
มาสู่การเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยการสาธิต การเรียนรู้จากตัวอย่าง    
การใช้ค้าถามกระตุ้น การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยมีครู
คอยให้การช่วยเหลือ หรือผู้เรียนให้การช่วยเหลือ   
ซึ่งกันและกัน โดยเป้าหมายของการช่วยเหลือคือการ
ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู้เรียนไม่สามารถท้าให้
ส้าเร็จด้วยตนเอง ให้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง    
การช่วยเหลือจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง 
ในขณะที่ผู้ เรียนค่อยๆ เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Rosenshine & Guenther, 1992) 
ซึ่ งผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธีสอนแบบสแกฟโฟลด์  (Scaffolded 
instruction) มาเป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการให้กับนักศึกษา 

7. การท้าผังมโนทัศน์ (Concept mapping) 
มีที่มาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ 
ออซูเบล (Ausubel, 1968) เป็นวิธีการจัดกลุ่ม
เชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นล้าดับขั้น โดยใช้ค้าหรือ
ข้อความเป็นตัวเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนน้าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (มนัส บุญประกอบ, 2548) การจัด 
การเรียนรู้แบบผังมโนทัศน์จึงเป็นเทคนิคที่ผู้วิจัย
น้ามาใช้ในขั้นตอนการวางแผนการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 

จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ผู้วิจัย
ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การสอนที่ ส่ ง เสริมความสามารถในการเขีย น
บทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้การวิจัย

 

  แนวคิดในการประเมิน   
  ( 

(นภาลัย สุวรรณธาดา. 2548) .  
  

ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม 
  

ของวีกอตสกี้  (Vygotsky. 1978)   
  

วิธีการแบบสแกฟโฟลด์  . 
  

ผังมโนทัศน ์  
  

(Novak and Gowin. 1984)   

แนวคิดการรับรู ้
  

ความสามารถของตนเอง   
(Bandura. 1977, 1997)   

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธ์ิ  

(McClelland. 1969, 1976)   

แนวคิดเรื่องเจตคติ  
และการเปลี่ยนแปลง   

เจตคติ  
(Triandis. 1971)   

  
  รูปแบบการสอน 

  ท่ีส่งเสริมจิตลักษณะ 
  

และความสามารถในการเขียน   
บทความเชิงวิชาการ   

  
  

คุณภาพบทความเชิงวิชาการ 

(Rosenshine and Guenther. 1992) 

ระยะทดลอง ระยะติดตามผล 

ผล 

A 
B 
C 
D 
E 

ระยะ 
เวลา 

  ผล 
   A 

กิจกรรม 
ชมรม 

, 

, ; 

, 

, ; 

, 
, 

, 



Journal of Behavioral Science Vol. 19 No. 2 July 2013       ISSN 1686-1442 
  

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์ปีท่ี 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556   23   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

A หมายถึง  ความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการ 

B หมายถึง  การรับรู้ความสามารถของตนใน 
การเขียน 

C หมายถึง   เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง 
วิชาการ 

D หมายถึง   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
E หมายถึง   ฉันทะในการเขียนบทความเชิง 

วิชาการ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
        การวิ จั ยนี้ ใช้ รู ปแบบการทดลองที่ มี แผน       
แบบสุ่มบล็อก (Randomized block design) แบบ
วัดซ้้า (Repeated measures design) กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จ้านวน 2 
ห้องเรียนๆ ละ 40 คน นักศึกษาทั้งสองห้องเรียนนี้ 
ได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน อีกห้อง 
เรียนหนึ่งเข้ากลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการสอน
ด้วยวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนกลุ่ม
ควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการ
สอนเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาโดยใช้วิธีการ
แบบสแกฟโฟลด์ ประกอบด้วยสาระการสอนในเรื่อง 
ประโยชน์และแนวทางในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ การท้าโครงร่างบทความโดยใช้เทคนิค      
ผังมโนทัศน์ การค้นคว้าข้อมูลในการเขียนบทความ
และการอ้างอิง และการพัฒนาการใช้ภาษาเขียนเชิง
วิชาการ และรูปแบบการสอนปกติ จ้านวน 8 ครั้ง  
ใช้เวลาครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน 2) แบบ 
ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการในหัวข้อที่ตนเองสนใจ การเขียนบทความเชิง

วิชาการในหัวข้อที่ครูก้าหนดให้ และเกณฑ์การให้
คะแนน 3) แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความ เชิงวิชาการ 4) แบบสอบถามการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการเขียน 5) แบบวัดแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ 6) แบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
         ผู้วิจัยพัฒนาและหาคุณภาพรูปแบบการสอน 
และเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
น้าไปใช้โดยให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มทดสอบ และท้า
แบบสอบถามก่อนการทดลอง  จากนั้นผู้ วิ จั ย
ด้าเนินการสอนด้วยตนเอง กลุ่มทดลองใช้รูปแบบ
การสอนสแกฟโฟลด์ที่ผู้วิจัยที่สร้างขึ้น ส่วนกลุ่ม
ควบคุม ใช้วิธีสอนแบบปกติ จ้านวน 8 ครั้ง ใช้เวลา
ครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน หลังจาก
สิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ท้าแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการ
เขียนแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ และแบบสอบถามฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง จากนั้นนักศึกษา 
กลุ่มทดลองจ้านวนครึ่งหนึ่ง (20 คน) เข้าเป็นสมาชิก
ชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ได้รับการส่งเสริมการ
เขียนบทความเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง
เดือนสิงหาคม–กันยายน 2555 ส่วนนักศึกษากลุ่ม
ทดลองอีกครึ่งหนึ่งนั้น เป็นสมาชิกกิจกรรมชมรมอ่ืน 
ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมให้เขียนบทความเชิงวิชาการ
หลังจากสิ้นสุดการทดลอง ในเดือนสิงหาคม และ
กันยายน 2555 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
เขียนบทความเชิงวิชาการ อีก 2 ครั้ง เพ่ือติดตาม   
ผลการทดลอง หลังจากนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนเดือน
ตุลาคม (ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้รับการส่งเสริม
จิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการด้วยกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาหนึ่งเดือน) เมื่อ
เปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาทั้งหมดเขียน
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บทความเชิงวิชาการ และท้าแบบสอบถามจิตลักษณะ 
และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วน้าคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนที่มี
ต่อจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate analysis 
of covariance) 
           2. ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
           3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ
และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้ง
พัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของนักศึกษา ที่ ได้รับการสอนแบบ       
สแกฟโฟลด์และการสอนปกติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้ า  (Two-way 
ANOVA for repeated measures) 
           4. ศึกษาผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ที่มีต่อความ
เปลี่ ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และความ 
สามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
ที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้ า (Two-way 
ANOVA for repeated measures) 
           5. เปรียบเทียบโพรไฟล์ผลการพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความ

เชิงวิชาการระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้า 
(Two-way ANOVA for repeated measures) 
        6. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์ที่ ส่ ง เสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ได้ผลการ
พัฒนารู ปแบบการสอน  ซึ่ ง ป ระกอบด้ ว ย  4
องค์ประกอบ คือ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
จากเอกสารและงานวิจัย 2) การพัฒนารูปแบบการ
สอน 3) ข้อแนะน้าในการน้ารูปแบบการสอนไปใช้
และ 4) ผลการใช้รูปแบบการสอน ดังแสดงไว้ใน
ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แสดงองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 

 
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ

การสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ 
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 พบว่า รูปแบบการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กล่าวคือ ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการที่จัดไว้ในรูปแบบการสอนจาก       
การท้ากิจกรรมระหว่างเรียน มีค่า 80.731 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ในตัวผู้เรียนหลังจากใช้รูปแบบการสอน มีค่า 81.703   

  
  

  

  
  
  
  

    1.  แนวคดิในการประเมนิคุณภาพ     
บทความเชงิวชิาการ   (นภาลยั สุวรรณธาดา, 2548) 

.    
      

2.  แนวคดิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(Bandura, 1977; 1997) 

  
      

3.  แนวคดิการพฒันาเจตคตแิละการ 
เปลีย่นแปลงเจตคต ิ (Triandis, 1971) 

  
      

4.   แนวคดิเรื่องแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 

(McClelland, 1969; 1976) 
  

      
5.  ทฤษฎวีฒันธรรมทางสงัคมของ        

วกีอตสกี ้ (Vygotsky, 1978)   และวธิกีาร 

เรยีนรูแ้บบสแกฟโฟลด ์ 

(Rosenshine & Guenther, 1992)   
      6.  ผงัมโนทศัน์   (Novak & Gowin, 1984) 

  
  
  

  

ขัน้ตอนท่ี  1    
การศกึษาขอ้มลู   แนวคดิ   ทฤษฎี   
จากเอกสารและงานวจิยั     

  
  
  
  
     การพฒันารปูแบบการสอน มอีงคป์ระกอบ ดงันี้  

 
 
      1)  แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ป็นทีม่าของ 
รปูแบบการสอน   
    2)  แผนการสอน หรอืแผนการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรู ้   
    3)  ขอ้แนะน าในการน ารปูแบบการ 
สอนไปใช ้   
    4)  ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน   
  

ขัน้ตอนท่ี  2   
การพฒันารปูแบบการสอน    
  

  
  
  
  
ขัน้ท่ี  1  การสรา้งความน่าสนใจและให ้
อสิระในการฝึก   
    1)  สรา้งความน่าสนใจใหผู้เ้รยีนเหน็ 
ความส าคญัและประโยชน์ของกจิกรรม   
    2) ผูเ้รยีนแต่ละคนเลอืกหวัขอ้เรื่องที ่
ตนอยากฝึกเขยีนตามความสนใจ    
  ขัน้ท่ี  2  การใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รยีน  
ในการปรบับรบิทการเรยีนรู ้   
   1 )  ใหผู้เ้รยีนสงัเกตเรยีนรูจ้ากตวัแบบ     
    2)  ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรุปขัน้ตอน    
    3)  ผูเ้รยีนไดร้บัการชกัจงูดว้ยค าพดู   
 ใหเ้กดิความเชื่อมัน่วา่ตนเองสามารถ 
ปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ได ้ 

    4 )  ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัโิดยน าความรูท้ ี ่
ไดร้บัมาปรบัใหเ้หมาะสมกบัเรื่องทีเ่ขยีน   
    ขัน้ท่ี  3  การสรา้งความคดิใหช้ดัเจน   
   1 )  ผูเ้รยีนแต่ละคนก าหนดแผนงานใน 
การเขยีนใหช้ดัเจน   
   2 )  ผูเ้รยีนระบุแหล่งคน้ควา้ขอ้มลู การ 
จดัล าดบัข ัน้ตอนในการน าเสนอขอ้มลู   
    3)  ผูเ้รยีนน าความคดิทีส่รุปไวม้า   
เขยีนเป็นผงัมโนทศัน์   
    ขัน้ท่ี  4  การตรวจสอบทบทวนความคดิ   
   1 )  ผูเ้รยีนจบักลุ่ม ผลดักนัตรวจสอบ 
ผลงาน   
   2 )   ผูเ้รยีนแสดงความความคดิเหน็ทีม่ ี   
ต่อผลงานของเพื่อนในกลุ่ม   
   3 )  ครชู่วยใหค้ าแนะน าแกไ้ข ในกรณีที ่
พบวา่ผลงานยงัมขีอ้บกพร่อง   
   4 )  ผูเ้รยีนถูกกระตุน้ดว้ยความคดิที ่   
ทา้ทาย เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานใหส้มบรูณ์ 
ยิง่ขึน้   
  ขัน้ท่ี  5  การลงมอืเขยีนตามผงัมโนทศัน์   
    1)  ผูเ้รยีนลงมอืเขยีนผลงานตาม   
โครงร่างผงัมโนทศัน์ทีก่ าหนด   
    2) ครใูหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีป่ระสบ 
ปญัหาในการเขยีนตามสมควร   
  ขัน้ท่ี  6  การตรวจประเมนิผลงานเพื่อการ 
ปรบัปรุง   
    1)  ครตูรวจประเมนิผลงานของผูเ้รยีน     
    2) ครใูหผู้เ้รยีนน าผลงานของตนมา   
แสดงใหเ้พื่อนด ู    และใหเ้พื่อนๆ ช่วยกนั 
ใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รยีนในการปรบัปรุง 
งานเขยีนครัง้ต่อไป   
  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสแก ฟโฟลด์  

  
  
  
  
    การใชร้ปูแบบการสอนนี้ก่อใหเ้กดิผล 
การพฒันาแก่ผูเ้รยีน  2  ดา้น ดงันี้   
  
          1.  การพฒันาความสามารถในการ 

เขยีนบทความเชงิวชิาการ   
          2.  การพฒันาจติลกัษณะ และฉนัทะ 
ในการเขยีนบทความเชงิวชิาการ  

ขัน้ตอนท่ี  4   
ผลการใชร้ปูแบบการสอน  

  
  
  
  

    1.  ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่ 
เพื่อจะไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

  
    2.  ฝึกใหผู้เ้รยีนสนใจความคดิเหน็ของคนอื่น 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัฟงัค าแนะน าของผูอ้ื่น 
และเกดิความตอ้งการผลสมัฤทธิส์งูขึน้    

     3.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็แบบอยา่ง 
ความส าเรจ็ของผูอ้ื่น  เมื่อผูเ้รยีนเหน็วา่ 
รุ่นพีแ่ละเพื่อนในหอ้งสามารถท าได ้  
จงึมแีนวโน้มทีต่นเองกจ็ะท าไดด้ว้ยเช่นกนั 

 
  

    4.  ปลกูฝงัจรรยาบรรณในการเขยีนบทความ 
เชงิวชิาการใหก้บัผูเ้รยีน  เช่น การอา้งองิแหล่งทีม่า 
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชป้ระกอบการเขยีน  การไม ่
คดัลอกผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง  

 
   
    5.  รวบรวมผลงานของผูเ้รยีน เป็นผลงานประจ า 
ภาคเรยีน  หรอืคดัเลอืกบทความเชงิวชิาการ 
ทีด่เีพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ     

 
 
  
  

  

ขัน้ตอนท่ี  3   
ขอ้แนะน าในการน ารปูแบบ   
การสอนไปใช ้ 
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 3. ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟ
โฟลด์ที่มีต่อจิตลักษณะ ฉันทะและความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ และฉันทะในการเขียน
บทความ เชิ ง วิ ช าการ  ร วมทั้ ง พัฒนาการขอ ง
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ และการ
สอนปกติ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 นั้นพบว่า ภายหลัง

การทดลอง ค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร 
สรุปได้ว่า การสอนแบบสแกฟโฟลด์ ช่วยพัฒนา 
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการทุกตัวแปรได้ดีกว่าการสอน
ปกติ  

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถในการเขียนบทความ 

  เชิงวิชาการในระยะทดลอง จ้าแนกตามกลุ่มการทดลอง  

 
ตัวแปร 

วัดครั้งที่ 1 
ก่อนการทดลอง (N=40) 

วัดครั้งที่ 2 (N=40) วัดครั้งที่ 3 
หลังการทดลอง (N=39) 

Mean  SD Mean  SD Mean   SD 
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
7.08 
7.00 

 
0.829 
0.934 

 
10.25 
9.55 

 
0.899 
1.358 

 
11.05 
10.03 

 
1.169 
1.498 

2. การรับรู้ความสามารถของตน  
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
63.10 
58.70 

 
4.749 
3.236 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
69.44 
59.79 

 
6.172 
4.256 

3. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
    กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
70.95 
69.35 

 
4.867 
6.904 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
76.92 
70.95 

 
5.927 
7.374 

4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
    กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
74.28 
68.33 

 
4.804 
8.024 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
76.95 
70.03 

 
4.454 
7.539 

5. ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
67.98 
68.58 

 
4.774 
5.016 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
73.00 
71.90 

 
4.856 
5.088 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถในการเขียนบทความ   
             เชิงวิชาการในระยะติดตามผล จ้าแนกตามกลุ่มการทดลอง  
 
 
ตัวแปร 

วัดครั้งที่ 4 
ติดตามผล (N=39) 

วัดครั้งที่ 5 
ติดตามผล (N=39) 

วัดครั้งที่ 6 
ติดตามผล (N=39) 

Mean  SD      Mean       SD      Mean       SD 
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
10.92 
9.89 

 
0.957 
1.485 

 
11.03 
9.76 

 
1.088 
1.261 

 
10.82 
9.61 

 
1.073 
1.242 

2. การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
67.95 
59.29 

 
5.708 
3.416 

3. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
77.44 
70.11 

 
5.595 
7.406 

4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
76.15 
69.45 

 
3.990 
7.431 

5. ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 
   กลุ่มควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
72.21 
69.95 

 
4.601 
4.932 

 
 4. ผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ 
ฉันทะ และพัฒนาการของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ที่ได้รับการสอน
แบบสแกฟโฟลด์และการสอนปกติ ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 5 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัด
หลั งการทดลอง และที่ วั ด ในระยะติดตามผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยตั้ งแต่     
หลังการทดลอง จนถึงสิ้นสุดการติดตามผลสูงกว่า
กลุ่มควบคุมทุกตัวแปร ในด้านปฏิสัมพันธ์ พบว่า       
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับการวัดซ้้า

เฉพาะตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการ
เขียน กับเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
ส่วนในด้านการวัดซ้้า พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ มีความคงทนของความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการและเจตคติที่ดี   
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ แต่ค่าเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถของตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และฉันทะ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาลดลง
หลังจากสิ้นสุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสแกฟโฟลด์แล้ว 
3 เดือน 
 5. ผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเขียนบทความเชิงวิชาการ ผ่านรูปแบบกิจกรรม
ชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ที่มตี่อความเปลี่ยนแปลง
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ของจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ ปรากฏผลว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกิจกรรมชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารมีพัฒนาการ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ      
จิตลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
ดีกว่านักศึกษาที่ ไม่ ได้รับการส่งเสริมการเขียน
บทความเชิ งวิชาการอย่ างต่อ เนื่ อง  กล่ าวคือ 
นักศึกษาชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารมีค่า เฉลี่ ย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และ
การรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่าชมรมอ่ืน ส่วน
ค่าเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการนั้น พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอน
แบบสแกฟโฟลด์มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่
ชมรมใด ด้านการวัดซ้้าพบว่า นักศึกษาที่อยู่ชมรม
พลศึกษากล้าสื่อสารมีเจตคติที่ดีในการเขียนเพ่ิมขึ้น 
มีความสามารถในการเขียนและฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการคงที่ แต่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลดลง หลังจากสิ้นสุด
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบสแกฟโฟลด์แล้ว 3 เดือน 
 6. ผลการเปรียบเทียบโพรไฟล์ผลการพัฒนา 
ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์และแบบปกติ หลังจากสิ้นสุด
กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์ข้อ 6 
พบว่า โพรไฟล์ผลการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม หลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนา
ทั้งหมด แตกต่างกันมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร 
ของโพรไฟล์ผลการพัฒนา และตัวแปรทั้ง 5 ตัว  
ในโพรไฟล์ผลการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า วิธีการสอนทั้ง
แบบสแกฟโฟลด์และแบบปกติ สามารถพัฒนาจิต
ลักษณะฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการทุกตัวแปรได้ดีพอๆ กัน แต่ผล
ของการสอนด้วยวิธีการแบบสแกฟโฟลด์  ท้าให้
นักศึกษาเกิดคุณลักษณะอันประกอบด้วยจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความ    
เชิงวิชาการสูงกว่าผลของวิธีการสอนแบบปกติ   
 7. ผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์แบบจ้าลองตัวแปร
แฝงโค้งพัฒนาการของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 แบบจ้าลองตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการที่ปรับ 
  
 ผลการวิเคราะห์แบบจ้าลองตัวแปรแฝงโค้ง
พัฒนาการพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์มีความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการเพ่ิมขึ้นในแต่ละช่วงที่วัดในระยะทดลอง  
โดยเฉลี่ย 2.07 คะแนน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอัตรา
พัฒนาการระยะติดตามผลมีค่าลดลง -0.29 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส้าหรับผลการวิเคราะห์ 
แบบจ้าลองโค้งพัฒนาการของกลุ่มชมรม พบว่า 
นักศึกษาที่เข้าร่วมชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ในระยะติดตามผลสูงกว่า
นักศึกษาชมรมอ่ืนโดยเฉลี่ย 0.70 คะแนน และการ
เข้ากลุ่มชมรมสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะติดตามผลได้ร้อยละ 30 
(R2=0.30) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย มีประเด็นส้าคัญที่น้ามา
อภิปรายผลไดด้ังนี้ 

         1. ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์
ที่มีต่อจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ที่พบว่า 
ค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการระหว่างกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ภายหลังการทดลอง แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร เนื่องจาก 
นักศึกษากลุ่มทดลอง ได้รับการส่งเสริมจิตลักษณะ 
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ตามหลักการของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการแบบสแกฟโฟลด์ที่ให้ผู้สอนช่วยเหลือ
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้ เรียน หรือผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ส้าเร็จ สามารถ
ท้างานให้ส้าเร็จได้ด้วยตนเอง (Vygotsky, 1978) 
ซึ่ ง เ ป็ นก ารจั ดกิ จ กร รมกา ร เ รี ยนรู้ ที่ มี ค ว าม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ 
และการส่งเสริมจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเขียน 

 



Journal of Behavioral Science Vol. 19 No. 2 July 2013       ISSN 1686-1442 
  

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์ปีท่ี 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556   30   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน  
ในการเขียน และเจตคติที่ดีในการเขียน ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ นอกจากนี้รูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ยังประกอบด้วย
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ท้าให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่ม มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนความเข้าใจ และตั ้งประเด็นซักถาม     
ในกลุ่มท้าให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ซึ่งแตกต่างกับการสอนการเขียนบทความ
เชิงวิชาการแบบปกติในกลุ่มควบคุมที่ผู้เรียนได้รับ
การสอนให้เขียนบทความเชิงวิชาการ แต่ไม่ได้รับ
การส่ง เสริมจิตลักษณะและฉันทะควบคู่ ไปกับ      
การเขียนบทความเชิงวิชาการด้วย และการสอน 
การเขียนแบบปกตินั้น นักศึกษาจะได้รับมอบหมาย
ให้เขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง ในลักษณะ
งานเดี่ยว ต่างคนต่างท้า ไม่มีกิจกรรม การเขียนแต่
ละขั้ นตอนร่ วมกับกลุ่ ม เ พ่ือน  ท้ า ให้นั กศึกษา      
กลุ่มทดลองไม่ได้รับประโยชน์จากอิทธิพลของกลุ่ม 
หรือวัฒนธรรมของกลุ่ม (Peer culture) มากเท่ากับ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนสแกฟโฟลด์ ซึ่ง
อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การช่วยสร้างนิสัยแข่งขัน (Compitition) และนิสัย
ร่วมมือ (Cooperative) ซึ่งจะเป็นจิตลักษณะที่ติดตัว
ผู้เรียนสืบไปภายหน้า (วันเพ็ญ พิศาลพงศ์, 2540)   
 2. รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก้าหนดไว้  
เนื่องจากกิจกรรมการสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีล้าดับขั้นของ      
การพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไป ตามทฤษฎีของกาเย่ 
(Gagne & Briggs, 1974) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอน
ต้องเริ่มจากทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่ซับซ้อน และ
ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วเป็นพ้ืนฐาน 

อีกทั้งทักษะที่เป็นเป้าหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละ
ครั้ง ในวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ก็มีความยาก ใน
ระดับที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดความท้าทาย และมีเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้เรียนว่าตนก็สามารถปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ผู้เรียนได้เห็นตัวแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตนเอง 
ตามแนวคิดในการสร้างการรับรู้ความสามารถของตน
ของแบนดูรา และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนน้า
บทความเชิงวิชาการที่เขียนได้ดี  มาแสดงตัวอย่าง
ผลงานหน้าชั้นเรียน ก็ช่วยจูงใจให้ผู้เรียนคนอ่ืนอยาก
มีประสบการณ์ความส้าเร็จเช่นนั้นบ้าง นอกจากนี้ 
การใช้ค้าพูดชักจูง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน     
ในกลุ่ม การได้รับประสบการณ์ความส้าเร็จจากการ
ท้ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละขั้น ตลอดจนการ
แบ่งภาระงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมย่อยๆ ตามวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด์ ก็ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นว่า
การเขียนบทความเชิงวิชาการเป็นเรื่องที่ไม่ยากจน
เกินไป และการที่นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายความส้าเร็จ 
ได้เรียนรู้การท้าผังมโนทัศน์ และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ทั้งการประเมินผลงานของตนเอง การ
ประเมินผลงานของเพ่ือน รวมถึงการได้รับฟังผล 
การประเมินและข้อเสนอแนะจากครู ท้าให้นักศึกษา
ที่ได้เรียนด้วยวิธีการแบบสแกฟโฟลด์เกิดความสนใจ 
และความตั้งใจที่จะท้าแบบฝึกหัดและประกอบ
กิจกรรมการเรียนระหว่างเรียนในแต่ละครั้งเป็นอย่างดี  
จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการ ที่จัดไว้ใน
รูปแบบการสอนระหว่างเรียน (E1) และส่งผลให้
ผลลัพธ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังการ
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (E2)       
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ด้วย 
         3. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ 
และฉันทะ รวมทั้งพัฒนาการความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการ
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สอนแบบสแกฟโฟลด์ ที่พบว่านักศึกษาในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการสอนแบบปกติมีการ
เปลี่ ยนแปลงคะแนนจิ ตลั กษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัด
หลังการทดลอง และที่วัดในระยะติดตามผล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นสามารถ
อภิปรายผลได้ว่า วิธีการสอนแบบสแกฟโฟลด์ ท้าให้
นักศึกษากลุ่มทดลองมีการรับรู้ว่าตนเองสามารถเขียน
บทความวิชาการได้ รู้วิธีการเขียนบทความที่ดี มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ มีความสุข 
ความพอใจ และความภูมิใจที่เขียนบทความวิชาการ
ได้ส้าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นักศึกษาที่ได้เรียนรู้
ด้วยวิธีแบบสแกฟโฟลด์ จึงมีความรักหรือฉันทะ      
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นจิตที่พร้อม
ส้าหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลหรือความส้าเร็จของงาน และมีความ
คงทนกว่าการสอนให้เขียนบทความเชิงวิชาการเพียง
อย่างเดียวโดยไม่ ได้รับการพัฒนาจิตลักษณะที่
เกื้อหนุนควบคู่กันไป ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ผลการวิ จั ย ซึ่ งกลุ่ มทดลองที่ ได้ เรี ยนรู้ ด้ วยวิ ธี       
สแกฟโฟลด์มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครั้ง ตั้งแต่
หลังเสร็จสิ้นการสอนจนถึงสิ้นสุดการติดตามผลครั้ง
สุดท้าย ตลอดระยะเวลา 5 เดือน     
 4. นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการเขียน
บทความเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมชมรม
พลศึกษากล้าสื่อสารมีพัฒนาการความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ และฉันทะ    
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดีกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า      
การจัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาส
เขียน ในกิจกรรมชมรมพลศึกษากล้าสื่อสาร ส่งผลให้

ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความสามารถ      
ในการเขียนบทความเชิ งวิชาการ และการรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน สูงกว่าชมรมอ่ืน 
ส่วนตัวแปรที่ทุกชมรมมีค่าเฉลี่ยลดลงหลังสิ้นสุด     
การทดลอง คือ การรับรู้ความสามารถ และแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์ และนักศึกษาไม่ได้รับการส่งเสริม       
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนใน
ชั้นเรียนแล้ว ค่าเฉลี่ยตัวแปรเหล่านี้ก็มีค่าเฉลี่ยลดลง  
การศึกษาตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียน จึงช่วยยืนยัน
ผลที่ได้จากการพัฒนาเจตคติที่ดีในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการจากรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์         
ที่นักศึกษาชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารมีค่าเฉลี่ย    
เจตคติที่ดีเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
แสดงว่ารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ และสร้างเจตคติที่ดีในการเขียน
ให้กับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และผลการพัฒนานั้น 
ก็มีความคงทนและสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวของผู้เรียน
เองต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้ด้วย
แนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์นั้นมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ 2) การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 3) การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมส่วนบุคคล และ 4) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มหรือองค์การ ซึ่งเป็นความยาก        
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ นักพัฒนา
หลักสูตรจะต้องท้าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วน้าไปสู่
การปฏิบัติ เพราะโดยปกติพ้ืนฐานของมนุษย์จะมี
ธรรมชาติต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ดังนั้น 
การที่พบว่าผลของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์
สามารถสร้างความสนใจใคร่รู้ จนนักศึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ เห็นคุณค่าและเกิดความพอใจ   
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จนเกิดเปลี่ยนแปลง
เจตคติ และพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของนักศึกษา และกลุ่มผู้เรียน จึงเป็นความส้าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้   
 5. โพรไฟล์ ซึ่งผลการพัฒนาประกอบด้วย 
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ ในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนา
ทั้งหมดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัว 
ในโพรไฟล์ผลการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรจิตลักษณะ
ทุกตัว ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตน
ในการเขยีนบทความเชิงวิชาการ เจตคติที่ดีในการเขียน 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และฉันทะ รวมถึงความสามารถ 
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการนั้นมีความสัมพันธ์กัน 
จึงท้าให้นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผล
การพัฒนาที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละตัวแปร ส้าหรับ
กลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์นั้น 
เมื่อพิจารณาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ ก็พบว่า มีหลักการ
พัฒนาที่สอดคล้องกันหลายประการ เช่น การใช้       
ตัวแบบที่ท้าพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแล้วประสบ
ความส้าเร็จท้าให้ผู้เรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถ
และทักษะเช่นเดียวกับบุคคลนั้น ช่วยพัฒนาจิตลักษณะ
ของผู้เรียนได้ทั้ง 3 ตัวแปร คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตน การมีเจตคติที่ดีในการเขียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท้างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มก็สนับสนุนการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สั มฤทธิ์  ฉั นทะ เจตคติ ที่ ดี ในการ เขี ยน  และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ข้อค้นพบ
จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับจิตลักษณะและฉันทะในการเขียน การปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีทักษะการเขียนบทความเชิงวิชาการ จึงควร

จะส่งเสริมพัฒนาตัวแปรทั้งหมด ในโพรไฟล์ผลการ
พัฒนานี้ควบคู่กันไป   
 6. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใช้
แบบจ้าลองตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการในงานวิจัยนี้ 
ปรากฏว่านักศึกษา ทั้งกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์และกลุ่มควบคุม ที่ใช้วิธีสอน
ปกติมีความสามารถเดิมของไม่แตกต่างกัน แต่ มี
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ       
ในระยะทดลองกับระยะติดตามผลแตกต่างกัน 
กล่าวคือ นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 
มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการระยะ
ติดตามผลมีค่าลดลงหลังสิ้นสุดการทดลอง และ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์แต่ละคน 
มีอัตราพัฒนาการในระยะทดลองไม่แตกต่างกัน    
แต่ในระยะติดตามผลมีอัตราพัฒนาการแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ในระยะทดลองนักศึกษา
ได้รับการส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการด้วย
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์  ได้มีกิจกรรม     
กา ร เ รี ยนรู้ ที่ พัฒนาจิ ตลั กษณะ  ฉั นทะ  และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ใน  
ชั้นเรียน แต่ในระยะติดตามผล นักศึกษาไม่ได้รับ    
การพัฒนาในชั้นเรียนแล้ว จึงท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของสองระยะมีความแตกต่างกัน ผลการวิจัย
ยังแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิ งวิ ชาการของนักศึกษาได้  โดยไม่ขึ้ นอยู่ กับ
ความสามารถเดิมของนักศึกษา คือ ไม่ว่านักศึกษา 
จะเขียนบทความเชิงวิชาการได้ดีอยู่ แล้วหรือไม่    
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสแกฟโฟลด์นี้ก็ท้าให้นักศึกษา
พัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ได้ในอัตราที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
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The zone of proximal development ของวีกอตสกี้ 
(Vygotsky, 1978) ที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดในการ
สร้างรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ในงานวิจัยนี้      
ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลด์แล้ว นักศึกษา
แต่ละคนจะมีการพัฒนาความสามารถในการเขียนที่
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1. ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรม 
ทักษะ และความสามารถทางปัญญาควบคู่ไปกับการ
พัฒนาจิต ซึ่งสามารถน้าไปใช้ เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
และความสามารถด้านอื่น ซึ่งเป็น สมรรถนะที่จ้าเป็น
ส้าหรับบัณฑิตต่อไป  
         2. วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง เป็นรูปแบบทั่วไปที่ครูผู้สอน
สามารถน้าวิธีการไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ 
จิตลั กษณะที่ ส้ าคัญในการเรียนรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ ในรายวิชาอ่ืนได้ด้วย 
         3. ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส้าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ เพราะค้าว ่าสแกฟโฟลด์นั้น       
มีความหมายว่า นั่งร้าน เทคนิคการสอนนี้เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนยกระดับความสามารถของ
ตนเอง ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เมื่อผู้เรียนมีความมั่นคง 
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ครูจึงลดความ
ช่วยเหลือลงในท้านองเดียวกับที่นั่ งร้านจะยุติ
บทบาทลงเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้ว 
ในการช่วยเหลือผู้เรียนจนกระทั่งเกิดการพัฒนาได้นี้ 
ครูต้องมี เจตคติที่ดี  มีฉันทะในการสอน มีความ
กระตือรือร้นเอาใจใส่พฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตลอดจนเชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ 
การน้ารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ไปใช้ให้ได้ผลดี

จึงต้องอาศัยความรักความปรารถนาดีที่ครูมีต่อ
ผู้เรียนเป็นพ้ืนฐาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้ทักษะการเขียนใน
การเรียนทุกวิชา จึงน่าจะมีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ
ของนักศึกษา ระหว่างครูผู้สอนในวิชาต่างๆ ผู้บริหาร 
ชุมชน 
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