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ดวงกมล สวนทอง. (2554).  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ.  งานวิจัย 1 วท.ด. (การวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และ
อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ. 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคม (ตัวแปร
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์) กับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส าคัญในการท านายความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน  และเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับตัวแปรสถานการณ์ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ    กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย 
เรื่องการเขียนบทความเชิงวิชาการแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่าย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)   การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ัน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า   
     1. ปัจจัยทางจิตสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิมและตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษา  โดยเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์  การ
รับรู้ความสามารถของตนในการเขียน และการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ร่วมกัน
ท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ได้ร้อยละ 74.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001  
     3. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการอ่าน  แต่
พบว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเป็นผู้มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
มากกว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักศึกษา
ที่มีประสบการณ์ในการอ่านมาก มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Duangkamon Suanthong. Psycho-social Factors Related to Academic Writing  
Abilities of Students at the Institute of Physical Education in Northern Campuses. 

 Advisor Committee  Prof. Dr. Wiladlak Chuawanlee, Dr. Pannee Boonprakob 
 
 The purposes of this research were to find the predictive variables of academic 
article writing ability of students, and to study the interaction effect between psychological 
trait and situational variable. The study sample was 160 1st and 2nd year students in the 
Institute of Physical Education in northern campuses during the 2009 academic year by 
cluster random sampling. The data was collected by academic article test, creative 
thinking test and questionnaires including students’ writing skill that improved by teacher, 
reading experience, writing self-efficacy, good attitude towards academic article writing, 
and good attitude towards reading. Data was performed using SPSS for Windows, and 
analyzed by descriptive statistics, one-way analysis of variance, two-way analysis of 
variance and stepwise multiple regression analysis.  

The results were as follows; 
       1. Psycho-social factors such as students’ writing skill that improved by 

teacher, writing self-efficacy, creative thinking, good attitude towards academic article 
writing, reading experience and good attitude towards reading were positively correlated 
with academic article writing abilities at the .01 level of significance. 

       2. Students’ writing skill that improved by teacher, writing self-efficacy, 
creative thinking and good attitude towards academic article writing could predict 74.6% of 
the variance in academic writing abilities at the .01 level of significance. 

       3. No interaction effect between psychological trait (creative thinking) and 
situational variable (reading experience). 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ในโลกที่เจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย ผู้คนใน
สังคมสามารถแสวงหาความรู้ได้โดยง่ายจากสื่อหลายรูปแบบ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ สิ่งพิมพ ์ 
บทความเชิงวิชาการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
มนุษย์ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง  ประเทศที่มีการเผยแพร่ความรู้อย่างทั่วถึง  ประชาชนก็สามารถ
รับรู้ข่าวสารและน าความรู้นั้นไปช่วยแก้ปัญหา  ต่อยอดทางความคิด หรือน าไปพัฒนาตนเอง  
ครอบครัว และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ (กาญจนา พุทธนิมนต์ 2547 : 30)    
 บทความเชิงวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จของคนในสังคม (National 
Commission on Writing. 2005) และมีความส าคัญทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่าน  กล่าวคือ ผู้เขียน
บทความจะได้ประโยชน์จากการศึกษารวบรวมข้อมูล ท าให้เกดิความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เขียน เกิดความเข้าใจและแนวคิดที่กว้างขวางลึกซึ้ง  ส่วนผู้อ่านบทความเชิงวิชาการก็จะได้รับ
ความรู้และคุณประโยชน์จากการอ่าน  จึงกล่าวได้ว่า การเขียนบทความเชิงวิชาการช่วยพัฒนาคน
ทั้งความคิดและจิตใจ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความใฝ่รู้  ความมานะ
พากเพียร และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือเขียนบทความเชิงวิชาการได้ส าเร็จ 
 ในการเรียนระดับอุดมศึกษานั้นนับได้ว่า ทักษะการเขียนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง  เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้ต้องใช้การเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดงข้อมูล ความรู้ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่าง ๆ ออกมาในรูปของงานเขียนเชิง
วิชาการ  ไทเออร์นีย์และชานาฮาน (Tierny and Shanahan. 1991) กล่าวว่า การเขียนบทความ
เชิงวิชาการเป็นทักษะส าคัญที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ควรได้รับการปลูกฝังและ
ส่งเสริม เพราะนอกจากจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการได้อย่างชัดเจน 
น่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพแล้ว  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเขียนยังช่วยท าให้นักศึกษา
เป็นนักคิดที่มีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณด้วย 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบัณฑิต
ทางพลศึกษาและกีฬาที่มีคุณภาพให้กับสังคมประเทศชาติ ก็ได้ก าหนดให้ทักษะการเขียนเป็น
ทักษะท่ีส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วยเช่นกัน  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 
ชั้นปีที่ 2 ทุกคนจะต้องเรียนรายวิชาการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองการเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความ รายงานการค้นคว้า 
สามารถสื่อสารด้วยการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (สถาบันการพลศึกษา. 2548 : 22) นอกจากการ
เขียนจะมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชาภาษาไทยแล้ว  ความสามารถในการเขียนยังเป็น
ทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนวิชาอื่น และเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อวิชาชีพของนักศึกษาใน
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อนาคตด้วย  เพราะไม่ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพใด เช่น ครูพลศึกษา ผู้สื่อข่าว
กีฬา หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการเขียน
ในการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ การรวบรวมข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น  การเลือกใช้
ถ้อยค าให้สอดคล้องกับบริบทของการสื่อสาร  ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของการเขียน
บทความเชิงวิชาการทั้งสิ้น  อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในการเขียนให้กับ
นักศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังผลการศึกษาความสามารถในการเขียนของ
นักศึกษาทีพ่บว่านักศึกษาของสถาบันการพลศึกษามีความสามารถในการเขียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  และมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในระดับต่ า  งานวิจัย
ดังกล่าวบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอนไว้ว่า ครู
มักจะสั่งให้ผู้เรียนเขียน  โดยไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการ
เขียน และนักศึกษาคิดว่าการเขียนเป็นกิจกรรมที่ยาก (ดวงกมล สวนทอง. 2550 : 63)    
 ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา  โดยการพัฒนาจากจิตลักษณะ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการได้ส าเร็จ มีความม่ันใจว่าตนเองเขียนได้  
และมีทักษะในการเขียน   ในงานวิจัยเล่ม 1 นี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  ซึ่งแม้ว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการเขียนในวงวิชาการไทยเป็นจ านวนมาก   เช่น การศึกษาข้อผิดพลาดในการ
เขียนภาษาไทยในงานวิจัยของปุลภรณ์ อาจต้น (2547), ศรีจันทร์ วิชาตรง (2540) ความสัมพันธ์
ของการเขียนกับการอ่านในงานวิจัยของสถาพร พลเยี่ยม (2540)   การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนจากการใช้วิธีเรียนรู้แบบต่าง ๆ ในงานวิจัยของวัฒนา ปั้นงา (2540), จุติมา นาควร
รณ (2544) และการพัฒนาความสามารถในการเขียนในงานวิจัยของบังเอิญ สร้อยกล่อม (2540)  
ก็เป็นการศึกษาความสามารถในการเขียนในแง่ที่เป็นทักษะและการปฏิบัติ  และยังไม่มีการศึกษา
ตัวแปรทางจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ   ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ความสามารถในการเขียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น  ความคิดสร้างสรรค์ (กาญจนา นิรัตศัย. 2547) การฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย์ (De La Pas, S. 1999) การรับรู้ความสามารถของตน (สมคิด ลวางกูร. 2548 : 96)  
ประสบการณ์ในการอ่าน  (Angela Booth. 2008)  ซึ่งผู้จัยเห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรเหล่านี้กับความสามารถในการเขียนในเชิงพฤติกรรมศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจที่มาของ
ความสามารถในการเขียนได้ลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  เพื่อค้นหาปัจจัยส าคัญในการท านายความสามารถใน
การเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคม (ตัวแปรสถานการณ์ จิตลักษณะ
เดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์) กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา  
 2. เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส าคัญในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
 4. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับตัวแปรสถานการณ์ของ
นักศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ทราบตัวท านายส าคัญของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ    เพื่อเป็นข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตรท์ี่สามารถน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้การวิจัยในครั้งนี้  คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และช้ันปีที่ 2 ของสถาบัน 
การพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตล าปาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 320 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 ของสถาบัน 
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนบทความเชิงวิชาการแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่ายจากจ านวนวิทยาเขต ทั้งหมด 4 วิทยาเขต ให้ได้ 2 วิทยาเขต  จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย
จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  ชั้นปีละ 40 คน  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 160 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ประกอบด้วย ตัวแปรสถานการณ์  
ได้แก่  การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์  และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม   ได้แก่  ความคิดสร้างสรรค ์ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์  ได้แก่  การรับรู้
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ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน และตัวแปรแบ่งกลุ่ม   ได้แก่  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนทุกวิชาซึ่งแสดงด้วยค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ภาคเรียนแรกของปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษา จนถึง
ภาคการศึกษาล่าสุด 
 
 

นิยามปฏิบัติการ 
             1.ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ หมายถึง ความสามารถของ
นักศึกษาที่เกิดจากการคิดอย่างมีระบบ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ได้การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ
เรื่องที่ก าหนด  และการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่เขียนอย่างมีเหตุผล โดยใช้
ภาษาในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่ถูกต้องสละสลวยตามรูปแบบการเขียนบทความเชิง
วิชาการ  ในการวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวิชาการ ของนภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ (2548 : 
91 – 92) ซึ่งวัดใน 4 ด้าน คือ เนื้อหาสาระ  การเรียบเรียงความคิด  การใช้ภาษา  และรูปแบบใน
การเขียนบทความที่ถูกต้อง นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเสนอความคิด 
จินตนาการโดยการบูรณาการประสบการณ์ท้ังหมดที่ผ่านมาโดยการวาดภาพ เพื่อสร้างรูปแบบ
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ วัดจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
จากผลการวาดภาพ หรือแบบทดสอบ ทีซีที – ดีพี (TCT – DP : Test for Creative Thinking – 
Drawing Production) ของเจลเลน และ เออร์บัน (Jellen and Urban. 1986)  ซึ่งการประเมินผล
การทดสอบ พิจารณาจากเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ การต่อเติม ความสมบูรณ์ เนื้อหาใหม่ การ
ต่อเนื่องด้วยเส้น การต่อเนื่องที่ท าให้เกิดเป็นเร่ืองราว การข้ามเส้นกั้นเขตโดยใช้ชิ้นส่วนที่
ก าหนดให้ในกรอบใหญ่  การข้ามเส้นกั้นเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่ก าหนดให้ในกรอบใหญ่  
การแสดงความลึก ใกล้ ไกล หรือมิติของภาพ  อารมณ์ขัน  การคิดแปลกใหม่ไม่คิดตามแบบแผน 
และความเร็ว   ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวม
ต่ ากว่า 
 3. การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน หมายถึง ระดับความม่ันใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง ในด้านเนื้อหาสาระ 
การเรียบเรียงความคิด  การใช้ภาษา  และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง ซึ่งวัดจากแบบ
วัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999) 
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ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ  ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวม
ต่ ากว่า 
 4. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ หมายถึง การเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเขียนบทความเชิงวิชาการ  ความรู้สึกชอบและพอใจในการเขียนบทความ
วิชาการของนักศึกษา ตลอดจนความพร้อม ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา  ในการวัดเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ วัดจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ  ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวม
ต่ ากว่า 
 5. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน  หมายถึง การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน 
ความรู้สึกชอบและพอใจในการอ่าน ตลอดจนความพร้อม ความมุ่งม่ันตั้งใจในการอ่าน ทั้งการอ่าน
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการอ่านตามความสนใจของนักศึกษา ในการวัดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
วัดจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ  ในลักษณะของมาตราส่วน
ประเมินค่า 6 ระดับ  ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการอ่านมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนรวมต่ ากว่า 
 6. การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาที่มี
ต่อการสอนของอาจารย์  ได้แก่ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียน  การจัดกิจกรรมการสอนการ
เขียน  การให้ข้อมูลย้อนกลับในงานเขียนของนักศึกษา  และการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ใน
ด้านการเขียน  ในการวัดการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์  วัดได้จากแบบวัดที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ   
 7. ประสบการณ์ในการอ่าน หมายถึง การเรียนรูข้องนักศึกษาทีเ่กิดจากการอ่าน การ
ได้รับแบบอย่างด้านการใช้ภาษาจากการอ่าน และการใช้เวลาในการอ่านท่ีนักศึกษาปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ า ทั้งการอ่านที่เกี่ยวกับการเรียนและการอ่านตามความสนใจ  ซึ่งวัดได้จากแบบวัดที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประกอบ ด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. งานวิจัยเร่ืองนี้ใช้แนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
(Magnusson & Endler อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2549 : 169 – 170) เป็นกรอบในการ
ประมวลเอกสารและอธิบายพฤติกรรมของนักศึกษา  โดยพิจารณาร่วมกันท้ังสาเหตุภายนอก  
ได้แก่ ตัวแปรสถานการณ์ และสาเหตุภายใน ได้แก่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิมและตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นตัวแปรจ าแนกพฤติกรรมความสามารถทางการเขียนบทความวิชาการ   
    รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) มีแนวคิดว่า พฤติกรรมทาง
สังคมมนุษย์เกิดจากสาเหตุที่ส าคัญอย่างน้อย 4 ประเภท คือ 1) สาเหตุทางสถานการณ์ เป็น
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สาเหตุที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ สภาพ แวดล้อมทางสังคม
ตา่งๆที่บุคคลเผชิญอยู่จากอดีตถึงในปัจจุบัน เช่น การได้รับรางวัล-ถูกลงโทษ การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้าง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส และ ภาระในครอบครัว เป็นต้น 2) สาเหตุ
ทางจิตลักษณะเดิม เป็นสาเหตุทางจิตใจภายในตัวบุคคลที่ติดตัวมาแต่ดั้งเดิม การปลูกฝัง
ถ่ายทอดในครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความเชื่ออ านาจในตน 
เอกลักษณ์แห่งตน และเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นต้น 3) สาเหตุร่วมระหว่างจิตลักษณะกับ
สถานการณ์ ที่เรียกว่าปฎิสัมพันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction) โดยมีตัวแปรทางจิต
ลักษณะเดิมกับตัวแปรทางสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามตัวหนึ่ง เช่น การปฎิสัมพันธ์ระหว่าง 
การสนับสนุนทางสังคม (สถานการณ์) กับ เอกลักษณ์แห่งตน (จิตลักษณะเดิม) ที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ใหญ่วัยกลางคน เป็นต้น 4) สาเหตุทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
หรือที่เรียกว่าปฎิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic Interaction) ซึ่งเป็นผลมาจากปฎิสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคล กับสถานการณ์ที่บุคคลนั้นก าลังเผชิญอยู่ ที่เกิดภายในจิตใจของ
บุคคล อันเน่ืองจากจิตลักษณะตามสถานการณ์เหล่านี้ มีความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง ไปตาม
สถานการณ์ เช่น ทัศนคติต่อพฤติกรรมต่างๆ  ความเครียดในการท างาน เป็นต้น  ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่ศึกษา 
 2. แนวคิดในการประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการ ของ นภาลัย สุวรรณธาดา 
และคณะ (2548 : 90 – 91) ซึ่งอธิบายว่าความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเกิดจาก
การคิดอย่างมีระบบ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระท่ีได้การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด  และ
การแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่เขียนอย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาษาในระดับแบบแผน
หรือกึ่งแบบแผนที่ถูกต้องสละสลวยตามรูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ  ดังนั้นในการวัด
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการจึงวัดใน 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหาสาระ การเรียบ
เรียงความคิด  การใช้ภาษา  และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง  
 3. แนวคิดด้านปัจจัยท่ีท าให้งานเขียนมีคุณภาพ 
  3.1 แนวคิดของบาร์บารา ซี พาลเมอร์ (Barbara C. Palmer. 1994)  ซึ่งกล่าว
ว่า การเขียนจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความคิด(Thinking)  เวลา (Time) ประสบการณ ์
(Experience) ความเชื่อม่ันในการน าเสนอแนวคิด (Confidence about expressing ideas) 
ความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจ (Reading and comprehension)  การทบทวน  
(Revising)  และทัศนคติที่ดีต่อการเขียน  (Possitive attitude) 
  3.2 แนวคิดในการส่งเสริมความสามารถในการเขียนของผู้เรียน โดยฝ่ายวิจัย
และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (Office of Educational Research and 
Improvement, U.S. Department of Education. 1993 : ออนไลน์)  ระบุว่า การเขียนที่ดีนั้นต้อง
อาศัยความคิดที่ชัดเจน (Clear thinking)  เวลาที่เพียงพอ (Sufficient time)  การอ่าน (Reading)  
งานเขียนที่มีความหมาย (A meaningful task)  ความสนใจ (Interest)  การฝึกฝน (Practice) และ
การทบทวน (Revising) 
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 จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม  การ
ประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการ  และปัจจัยท่ีท าให้งานเขียนมีคุณภาพ  ได้กรอบแนวคิดที่ใช้
ในการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย์และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม  ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  และตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์  ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อ
การเขียนบทความวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  โดยมีตัวแปรแบ่งกลุ่ม คือ ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งตัวแปรอิสระทั้งหมดน าไปสู่ความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการอันเป็นตัวแปรตามในการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการ 

ตัวแปรสถานการณ์ 
 

- การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ 
- ประสบการณ์ในการอ่าน 
 

จิตลักษณะเดิม 
 

     -  ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวแปรแบ่งกลุ่ม 
 

- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความสามารถในการเขียน 
บทความเชิงวิชาการ 

- เนื้อหาสาระ 
- การเรียบเรียงความคิด 
- การใช้ภาษา 
- รูปแบบบทความที่ถูกต้อง 

 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 

  -  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 
  -  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ 
  -  เจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อศึกษาปัจจัยทางจิต ปัจจัยสถานการณ์ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา  ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอการประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
 
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
  บทความเชิงวิชาการ (Academic Article) นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า บทความ
ทางวิชาการ บางท่านก็ใช้บทความวิชาการ หมายถึงงานเขียนท่ีเกิดจากการคิดอย่างมีระบบ การ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ได้การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด  และการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองที่มีต่อเรื่องที่เขียนอย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาษาในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่ถูกต้อง
สละสลวยตามรูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ นภาลัย  สุวรรณธาดา (2548 : 5) อธิบายว่า 
บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่เสนอความรู้  ข้อมูล ทรรศนะ ข้อคิดเห็นของผู้เขียน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในเรื่องวิชาการ  บทความวิชาการแตกต่างจากต ารา  ในแง่ที่บทความจะแสดงความ
คิดเห็นของผู้เขียนได้อย่างชัดแจ้ง  ภาษาที่ใช้อาจไม่เป็นทางการเท่าต ารา   ซึ่งสอดคล้องกับธิดา 
โมสิกรัตน์ (2548 : 60) ที่กล่าวว่า บทความวิชาการ คือ งานเขียนหรือข้อเขียนที่เสนอความรู้หรือ
แนวคิดทางวิชาการใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้า  การสังเกต  การสัมภาษณ์  เป็น
ความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อวงวิชาการ  อันก่อให้เกิดการระดมความคิด  และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนท่ีจะน าไปรวบรวมเรียบเรียงเป็นต ารา  หรือวางกฏเกณฑ์ให้เป็นหลัก
วิชาต่อไป   นอกจากนี้เอมอร ชิตตะโสภณ (2529 : 54)  กล่าวว่า บทความวิชาการ มีเนื้อหา
เน้นหนักไปในด้านวิชาการ เสนอความคิดวิทยาการแนวใหม่ หรือเป็นการตีความ ค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงท่ีแปลกใหม่มาเสนอต่อผู้อ่าน ลักษณะเฉพาะของบทความประเภทนี้คือ ลีลาการเขียน 
ภาษา ศัพท์ จะเหมาะสมส าหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานั้น ๆ เพราะมักมีศัพท์เฉพาะ และความคิดก็
เป็นไปตามหลักวิชาการ และภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540 : 
ออนไลน์) ให้ค าอธิบายว่า บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อเท็จจริง 
ความรู้ ความคิด และทรรศนะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ เรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ หรือเป็น
สรุปรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีวิธีเขียนและการจัดพิมพ์เป็นแบบแผน มีสาระสังเขป เชิงอรรถ และ
บรรณานุกรมประกอบ ความหมายของบทความเชิงวิชาการที่เหล่านักวิชาการได้ให้อธิบายมา 
ข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าหมายถึง งานเขียนที่น าเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ข้อคิดเห็น หรือผลการศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีรูปแบบการเขียนที่เป็นแบบแผน และมีหลักฐานอ้างอิงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือ   
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        บทความเชิงวิชาการโดยท่ัวไปมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วน
เนื้อหา และส่วนท้ายดังนี้   1) ส่วนน าหรือส่วนหน้า ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ท าให้เข้าใจขอบข่าย
แนวคิดของเนื้อหา และความส าคัญต่อการตัดสินใจอ่านบทความ ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน เช่น 
ชื่อ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน สถานท่ีติดต่อ เป็นต้น บทคัดย่อหรือสาระสังเขป 
เพื่อให้ผู้อ่านทราบขอบเขตเนื้อหา  2) ส่วนเน้ือหา ประกอบด้วย ความน าหรือเกริ่นน า อาจบอกถึง
ที่มาของเรื่อง ความเป็นมาของปัญหา จุดมุ่งหมายของการเขียน ควรเขียนให้เร้าความสนใจหรือปู
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของเรื่องที่จะน าเสนอต่อไป  เนื้อหา แบ่งเป็นตอนหรือหัวข้อตามความ
เหมาะสม ล าดับเนื้อหาเป็นระบบ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และบทสรุป ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น สรุป
สาระเนื้อหา การให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต การอ้างค าคม ส านวน เป็นต้น  3) ส่วนท้าย 
ประกอบด้วย เชิงอรรถ และบรรณาณุกรม เพื่อบ่งถึงแหล่งที่มาของสื่อที่น ามาอ้างอิงถึง  

 ในการเขียนบทความเชิงวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาษาไทยใน
ระดับปริญญาตรขีองสถาบันการพลศึกษา ก็มีลักษณะและส่วนประกอบของบทความคล้ายคลึงกับ
ที่กล่าวมา    ผู้เรียนจะต้องฝึกเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวข้อที่ก าหนดให้ หรือตามความสนใจ
ของผู้เรียนเอง  โดยขั้นตอนในการเขียนประกอบด้วยการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน  การ
ค้นคว้าหาข้อมูล การเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประกอบการเขียน การเรียบเรียง 
ความคิด  การแสดงความคิดเห็น เพื่อน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการด้วย
ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย  ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบและวิธีการเขียนบทความ ซึ่ง
ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูล การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการให้ส าเร็จได้ 

ในการวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการจะใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานเขียน  ซึ่งจากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนและประเมินคุณค่างานเขียนบทความเชิงวิชาการ
จากแหล่งต่างๆ ผู้วิจัยพบว่ามีหลักการพิจารณาที่สอดคล้องกัน เช่น เกณฑ์ในการประกวดผลงาน
ชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประเภทการเขียนบทความวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2551 ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551 : ออนไลน์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนส าหรับ
ข้อมูล เนื้อหาสาระ ทักษะการวิเคราะห์ และ/หรือการวิจารณ์ 60 คะแนน  ศิลปะการใช้ภาษาและ
การเรียบเรียงน าเสนอ 30 คะแนน   รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 10 คะแนน  ซึ่งสอดคลอ้ง
กับ นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ (2548 : 91) ทีเ่สนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการท่ีให้ผู้ประเมินพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา  การใช้ภาษาได้ถูกต้อง สละสลวย  
และรูปแบบที่ถูกต้องของบทความเนื้อหาสาระ   นอกจากนี้ ชัยพจน์  รักงาม (ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
ก็ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณค่าบทความวิชาการ  โดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความ  
ตั้งแต่รูปแบบการน าเสนอ  เนื้อหาสาระ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การอ้างอิง ความถูกต้องของ
ภาษาและลีลาการเขียนด้วย   
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา โดยประมวลจากเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการเขียนบทความดังกล่าว แล้ว
สร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนบทความเชิงวิชาการขึ้น  โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระ  การ 
เรียบเรียงความคิด การใช้ภาษา  และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง 
    
2. ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
 2.1 จิตลักษณะเดิมกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
  2.1.1 ความคิดสร้างสรรค์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสมอง
ดังที่ทอแรนซ์ (Torrance : 1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการบูรณาการ
ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา  เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลิตผลใหม่ที่แปลกและ
แตกต่างไปจากเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับเมดนิค (Mednick, 1970 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
2546 : 6)  ที่ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ต่อเนื่องกันไป  ผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์คือผู้ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “สิ่งเร้า” กับ “การตอบสนอง” ได้แตกต่าง
หลากหลายและแปลกใหม่  เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาและผลิตผลงานใหม่ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ เป็นของ
ตนเอง   
 ความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของทอแรนซ์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ความคิดริเริ่ม (Original)  ความคล่องแคล่ว (Fluency)  ความยืดหยุ่น (Flexibility)  และความ
ละเอียดลออ (Elaboration)  วอลลาส (Wallas, 1962 อ้างถึงในอารี  รังสินันท์ 2526 : 7-8) ได้
อธิบายว่า กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม 
(Preparation) เป็นขั้นเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าหรือแนวทางที่ถูกต้อง 
หรือข้อมูลระบุปัญหา หรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ขั้นที่ 2 ขั้นความคิดคุกรุ่นระยะฟักตัว 
(Incubation)  เป็นขั้นที่อยู่ในความวุ่นวายของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใหม่และเก่า  ปราศจากความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ไม่สามารถจะขมวดความคิดนั้น  จึงปล่อยความคิดไว้เงียบ ๆ ขั้นที่ 3 ขั้น 
ความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็นขั้นที่ความคิดสับสนนั้นได้ผ่านการเรียบเรียงและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัด  และจะมองเห็นมโนทัศน์ของความคิด ขั้นที่ 
4 ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขั้นที่ได้รับความคิด 3 ขั้นจาก
ข้างต้นเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นความคิดที่เป็นจริง และถูกต้อง   
 ในระยะต่อมา ออสบอร์น (Osborn อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2546 
: 10)  อธิบายขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์เป็นล าดับขั้น  โดยเริ่มจากขั้นการค้นพบปัญหา  การ
เตรียมและรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การคัดเลือกข้อมูล  การประมวลความคิด  การ
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สังเคราะห์ และการประเมินผล  ส่วนเดอ โบโน (Edward De Bono : 1990) เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
การคิดโดยจ าแนกการคิดออกเป็น 2 ชนิด คือ Lateral Thinking และ Vertical Thinking  โดยเดอ 
โบโนได้อธิบายการคิด 2 ชนิดนี้ไว้ว่า คือ Lateral Thinking เป็นการคิดที่มีการสร้างความคิดหรือ
ทางเลือกที่หลากหลาย   เป็นการคิดที่หลีกหนีจากแนวความคิดแบบเดิม  การคิดลักษณะนี้จะ
ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาที่ไม่เพียงพอ  พยายามหาวิธีการที่ดีกว่า  และเป็นการจัดการกับ
กระบวนการของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์   ส่วน Vertical Thinking 
เป็นการคิดเชิงตรรกะแบบดั้งเดิม  เป็นการคิดที่เป็นลักษณะการเลือกโดยจะมีการตัดสินและ
แสวงหาเพื่อพิสูจน์และสร้างความสัมพันธ์   
 เม่ือพิจารณาสมรถภาพของสมองตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford, J.P. 
and R. Hopefner. 1971) พบว่า สมรรถภาพของสมองก็มิติการท างานที่คล้ายคลึงกัน คือ 
แบ่งเป็นวิธีการคิด (Operation)  เนื้อหา (Content) และผลของการคิด (Product)  ซึ่งในมิติ
เกี่ยวกับการคิดได้ถูกแบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ การรู้และเข้าใจ (Cognition) หมายถึง เม่ือเห็นสิ่งเร้า
แล้วสมองเกิดการรับรู้  ความจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและระลึก
ได้เม่ือต้องการ  ความคิดกระจัดกระจายหรือความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดหลายรูปแบบ  ความคิดรวบยอดหรือความคิดแบบเอกนัย  
(Convergent Thinking) หมายถึงการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุด  และการประเมิน (Evaluation) 
หมายถึง ความสามารถในการสรุป    
 จากความหมาย ลักษณะ และกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าว
มาข้างต้นนับว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการเขียนบทความเชิงวิชาการ  เนื่องจากการเขียน
บทความเชิงวิชาการก็จ าเป็นต้องอาศัยการรับรู้ข้อมูล  การมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้ว
จึงใช้ประสบการณ์ ความรู้ของผู้เขียนมาบูรณาการ และเลือกสรรเป็นความคิดที่ดีและชัดเจนที่สุด
ในการเขียน 
      มีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการเขียนไว้จ านวนมาก เช่น  
ลินดา เอ. โอฮารา และ โรเบิร์ต เจ. สเตอร์นเบอร์ก (Linda A. O’Hara and Robert J. Sternberg. 
1999)  ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัย
เยลจ านวน 110 คน  ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะการคิดออกเป็นกลุ่มที่ใช้ความคิดของ
ตนเองอย่างอิสระ  และกลุ่มที่วิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลที่ก าหนดให้  โดยผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดอ่านเนื้อเรื่องแล้วเขียนเรียงความ 1 ฉบับเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน  และตอบค าถาม
ปลายเปิด 2 ข้อ  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้ความคิดของตนเองอย่างอิสระมีความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลที่ก าหนดให้   กาญจนา 
นิรัติศัย (2547) ทีศ่ึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์



 16 

ในการเขียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
และมีความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การเรียน สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ  อุทัยวรรณ  
ปิ่นประชาสรรค์ (2538) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนอย่างสร้างสรรค์กับ
แบบฝึกตามคู่มือครูของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ผลการทดลองพบว่านักเรียนท่ีใช้แบบฝึกการเขียนอย่างสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ใน
การเขียนภาษาไทย และมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกตาม
คู่มือคร ู   
     ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ความสามารถในการเขียน ดังค ากล่าวของนิคเกอร์สัน, เพอร์กินส์ และสมิธ (Nikerson, Perkins & 
Smith, 1985) ที่ว่า ในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนท่ีมีความหมายได้นั้น ผู้เขียน
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงพอ ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยท าให้ผู้เขียนมองเห็น ทางออก  
พบแนวทางแก้ปัญหาเมื่อพบอุปสรรคในการเขียน  ผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงมีแนวโน้มที่จะ
มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการด้วย 
 
 2.2 จิตลักษณะตามสถานการณ์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
  2.2.1 การรับรู้ความสามารถของตนกับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ 

 การรับรู้ความสามารถของตน (Perceived Self-Efficacy) มีพื้นฐานมาจาก 
แนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มปัญญาสังคม ที่พัฒนาขึ้นโดยแบนดูรา (Bandura) ซึ่งมีความเชื่อว่า 
พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว  หากแต่มีผล
มาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทางปัญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของ
บุคคลก็จะเปลี่ยนไปด้วย  ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาที่แบนดูราได้
เสนอไว้ คือ การรับรู้ความสามารถของตน (ประทีป จินงี่. 2540 : 95 – 96) 
   การรับรู้ ความสามารถของตนเป็นความเชื่ อของบุคคลเกี่ ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่จะใช้จัดการและด าเนินการพฤติกรรมตามความคาดหวังในแต่ละ
สถานการณ์  ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในด้านความคิด ความรู้สึก 
การจูงใจตนเองและการกระท า  การรับรู้ความสามารถของตนได้รับอิทธิพลจาก 4 แหล่ง ได้แก่ 1) 
ความส าเร็จจากการกระท า (Mastery Experience) ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงและมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนมากที่สุด  ความส าเร็จจะท าให้บุคคลมีความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเอง  ส่วนความล้มเหลวจะค่อย ๆ ท าลายความเชื่อในความสามารถของบุคคล  โดยเฉพาะถ้า
ความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นก่อนท่ีบุคคลจะสร้างความเชื่อในความสามารถของตนขึ้นอย่างม่ันคง  ถ้า
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บุคคลมีประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จง่าย ๆ  เขาจะคาดหวังในผลลัพธ์ที่ได้รวดเร็วและจะท้อ
ใจง่ายเม่ือพบความล้มเหลว   การที่ความเชื่อในความสามารถของตนจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้
อีกนั้นต้องอาศัยการเอาชนะอุปสรรคด้วยความอุตสาหะพยายาม   2) การได้รับตัวแบบ 
(Vicarious Experience) ผ่านความส าเร็จหรือความล้มเหลวของตัวแบบทางสังคม  โดยสังเกต
จากการกระท าของบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับตนเอง  ซึ่งเขาประสบความส าเร็จโดยใช้ความ
อุตสาหะพยายามจะท าให้ผู้สังเกตมีความเชื่อในความสามารถของตนเพิ่มขึ้นในการที่จะท า
กิจกรรมที่คล้ายกัน  และการสังเกตผู้มีลักษณะคล้ายกับตนเองล้มเหลว ถึงแม้เขาจะใช้ความ
พยายามก็ตาม  ผู้สังเกตจะตัดสินความสามารถของตนเองต่ าลงและยังเป็นการท าลายแรงจูงใจ
ด้วย   3) การพูดชักจูง (Social Persuation) เป็นการสนับสนุนให้บุคคลเชื่อว่าเขามีความสามารถ
อะไรที่จะท ากิจกรรมได้ประสบความส าเร็จ   บุคคลที่ได้รับการพูดชักจูงจะเป็นผู้ที่มีความพยายาม
และเชื่อในความสามารถของตนเองเม่ือพบกับปัญหา  ซึ่งการพูดชักจูงจะค่อยพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของบุคคลให้สูงขึ้น  พยายามจัดให้บุคคลอยู่สถานการณ์ที่สามารถประสบ
ความส าเร็จ  และส่งเสริมให้บุคคลประเมินความส าเร็จของตนเองในแง่ของการพัฒนาตนมากกว่า
ประเมินว่าตนเองส าเร็จเพราะชนะผู้อื่น  แต่ในขณะเดียวกันการพูดชักจูงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
กับความสามารถของบุคคลท าให้ผิดหวังจากการที่ได้พยายามท ากิจกรรมและจะท าลายความ
เชื่อม่ันของบุคคลลงอย่างรวดเร็ว  4) สภาวะทางร่างกายและอารมณ์ (Physiological and 
Emotional State)  สภาพร่างกายที่บุคคลใช้ตัดสินความสามารถของเขาในการท ากิจกรรม เช่น 
ความแข็งแรงหรืออ่อนแอของร่างกาย  ความเครียด  ความเจ็บป่วย เป็นต้น  อารมณ์มีผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของบุคคลเช่นกัน  อารมณ์ทางบวกช่วยยกระดับของการรับรู้ความสามารถและ
อารมณ์ท้อแท้จะลดระดับของการรับรู้ความสามารถของตน (Bandura. 1999 : 1 – 5) 
   การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อการด าเนินการก ากับพฤติกรรม
มนุษย์ โดยผ่านการท างานร่วมกันของกระบวนการทั้งสี่  ได้แก่ 1) กระบวนการรู้คิด (Cognitive 
Process) โดยการรับรู้ความสามารถของตนส่งผลต่อแบบแผนการคิด ที่จะส่งเสริมหรือบั่นทอนผล
การปฏิบัติงานได้  โดยบุคคลจะตีความสถานการณ์หรือคาดการณ์ในอนาคตอย่างไร ขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ความสามารถของตน  บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมองสถานการณ์ที่เขาประสบ
อยู่ว่าเป็นโอกาส  มองภาพความส าเร็จให้เป็นสิ่งน าทางการกระท าของเขา  ส่วนคนที่รับรู้
ความสามารถของตนเองต่ าจะคิดในทางลบ มองเห็นแต่ความล้มเหลวในอนาคต และเป็นการ
ท าลายแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานตนเองด้วย   2) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) 
มีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิดซึ่งเป็นพื้นฐานของการจูงใจ  เนื่องจากบุคคลที่รับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงจะตั้งเป้าหมายไว้สูง  มีแรงจูงใจในการกระท าและปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนที่สงสัยใน
ความหมายของตนเอง 3) กระบวนการด้านความรู้สึก (Affective Process) การรับรู้ความสามารถ
ของตนจะส่งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิด 
โดยการรับรู้ความสามารถของตนจะมีอิทธิพลต่อความสนใจ  และการตีความเหตุการณ์ในชีวิตที่
อาจให้ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ  และรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมความคิดทางลบที่เกิดขึ้น
ได้หรือไม่ด้วย   การรับรู้ความสามารถของตนจะส่งเสริมการกระท าที่มีประสิทธิผล เพื่อเปลี่ยน
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สิ่งแวดล้อมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้  และด้านความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ว่าตนสามารถท าให้สภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ดีของตนดีขึ้นได้หรือไม่  4) กระบวนการเลือก 
(Selection Process) บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกกระท ากิจกรรมและเลือกสิ่งแวดล้อมที่แน่ใจว่า
ตนเองสามารถจัดการได้  และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสภาพการณ์ที่เชื่อว่าเกินความสามารถ  ผู้ที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 
2542 : 31 – 32; อ้างอิงจาก Bandura. 1997 : 3) 
  ในการศึกษาความเกี่ยวข้องกันระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนกับ
ความสามารถในการเขียนนั้น ผลการวิจัยของลินเนนบริคและพินทริช (Linnenbrick & Pintrich. 
2003) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในระดับสูงมีความอุตสาหะ 
พากเพียร และมีความพยายามที่จะแสวงหาวิธีที่จะท าให้งานบรรลุผล  ในขณะที่นักศึกษาที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนในระดับต่ ามักใช้วิธีที่เป็นสูตรส าเร็จ  เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความสามารถของตนกับความสามารถในการสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการ ก็พบว่า 
นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนสามารถสร้างงานเขียนเชิงวิชาการได้ส าเร็จ  
  ด้วยเหตุนี้ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนจึงมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  กล่าวคือ นักศึกษาที่มีการการรับรู้ความสามารถของ
ตนต่อการเขียนสูง  มีแนวโน้มที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการได้ส าเร็จ และมีคุณภาพการเขียนใน
ระดับสูงด้วย 
 
  2.2.2 เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการกับความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ 
   เจตคติ  คือ  สภาวะความพร้อมของจิตและประสาทอันเกิดจาก
ประสบการณ์ เป็นตัวก าหนดทิศทางการแสดงออกซึ่งกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ  หรือ
ต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (เพชรธิดา บุญหนุน. 2545 : 33 ; อ้างอิงจาก Alport. 1935 : 128)  
เจตคติเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งมีความส าคัญต่อพัฒนาการทางเจตคติของเด็ก  เจตคติ
สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้จากบวกเป็นลบ  หรือลบเป็นบวก  หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นจากมากเป็นน้อย  หรืออาจจะหยุดเลิกไปเลย  เจตคติของบุคคลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามค่านิยมของชุมชนที่สมาชิกอยู่  โดยเจตคติจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลกล้าที่จะเผชิญหรือ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้าได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2541 : 367 ; อ้างอิงจาก Zellman & Sears. 1971) 
   บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่มีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้  
และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ 
นักศึกษาสามารถสร้างผลงานเขียนได้อย่างมีคุณภาพ แนวคิดในการส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนของ บาร์บารา ซี พาลเมอร์ (Barbara C. Palmer. 1994 : 25 – 27) ระบุว่า การเขียนที่มี
ประสิทธิภาพของผู้เรียนนั้นจ าเป็นต้องอาศัยเจตคติที่ดีต่อการเขียน (Possitive Attitude)  
นอกจากนีแ้องเจลา บูธ (Angela Booth : Online) ก็กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การมีเจคคติที่ดี
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ต่อการเขียน ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาให้งานเขียนประสบความส าเร็จและมีคุณภาพเท่านั้น  แต่ยัง
ท าให้ผู้เขียนเขียนได้อย่างมีความสุขและเพลิดเพลินด้วย 
   เมื่อศึกษากระบวนการของสมองในการเรียนรู้  พบว่า ในการกรองข้อมูลที่ผ่าน
เข้าสู่สมอง  มีกระบวนการที่ท าหน้าที่เลือกเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจเข้าสู่การรับรู้ เรียกว่า ความตั้งใจ 
(Attention)  ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการเรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างรู้ตัว  ความตั้งใจเป็นกระบวนการ
ของจิตใจ  เป็นสิ่งก ากับกระบวนการเรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พรพิไล เลิศวิชา. 
2550 : 66 – 67) ในท านองเดียวกัน  หากนักศึกษามีเจตคติทีด่ีต่อการเขียนบทความวิชาการ  
นักศึกษาก็จะมีความตั้งใจในการเขียน  ซึ่งความตั้งใจน้ีจะแตกต่างกับความตั้งใจที่เกิดขึ้นเพราะครู
สั่งให้ตั้งใจเขียน   เจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เขียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเขียนบทความวิชาการ  รู้สึกชอบและพอใจในการเขียน รวมท้ังมีความมุ่งม่ันที่
จะเขียนให้ส าเร็จด้วยตนเอง   นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนน้ันเม่ือพบอุปสรรคปัญหาใน
การเขียนก็จะบอกตัวเองว่าตนเองท าได้  ในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษามีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เขียนก็จะน าไปสู่ความล้มเหลวในการเขียน (Harrell. 2005 : 17)  
  จึ งสรุปได้ว่ า  เจตคติที่ ดีต่ อการเขียน เป็นปั จ จัยที่ มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเขียน  นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ จะเห็นคุณค่า
ของการเขียน และมีแนวโน้มจะเขียนบทความเชิงวิชาการได้ส าเร็จด้วย 
 
  2.2.3 เจตคติที่ดีต่อการอ่านกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
   เจตคติเป็นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในท านองประโยชน์หรือโทษของบุคคล  ท าให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ หรือพอใจ
มากถึงน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ  รวมทั้งความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผลสืบเนื่อง
จากการเห็นประโยชน์หรือพอใจต่อสิ่งนั้น (งามตา วนินทานนท์. 2535 : 215)  เจตคติ
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive 
Component) หมายถึง การรู้การคิด ความเชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไป  เจตคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องประกอบด้วยความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก  และเป็นความรู้ว่า สิ่งนั้นมี
คุณหรือโทษมากน้อยเพียงใด  เป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่ใช้ประเมินค่าได้   2) องค์ประกอบ
ทางความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบนี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของเจตคติ หมายถึง 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  เม่ือบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว  บุคคลจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี  ก่อนที่เขาจะ
มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น   องค์ประกอบทางความรู้สึกยังสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ทางการรู้คิดด้วย กล่าวคือ ถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในทางดีก็จะเกิดความรู้สึกชอบและพอใจ  
แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในทางไม่ดีก็จะไม่ชอบไม่พอใจ   3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า 
(Action Tendency Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน 
ส่งเสริมสิ่งที่เขาพอใจ  และพร้อมที่จะท าลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่พอใจ   เม่ือบุคคลมี
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ความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นแล้ว  สิ่งที่ตามมาก็คือ ความพร้อม
ที่จะกระท าการให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย 
   องค์ประกอบทั้ง 3 ประการของเจตคติมีลักษณะสามัญที่นักจิตวิทยาสังคม
นิยมวัด คือทิศทางและปริมาณขององค์ประกอบนั้น ๆ   ทิศทาง (Direction) หมายถึงการประเมิน
ค่าการรู้  การรู้สึก และการพร้อมกระท าในด้านที่เป็นบวกหรือลบ เช่น เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ทางการรู้  สามารถวัดได้ว่าบุคคลมีความรู้ในประเด็นที่ต้องการวัดว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว   ส่วน
องค์ประกอบทางการรู้สึก สามารถวัดว่าบุคคลมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นไปทางบวกหรือลบ คือ ในทาง
ชอบและพอใจ  หรือไม่ชอบ ไม่พอใจ  ส่วนองค์ประกอบทางการพร้อมกระท าสามารถวัดได้ว่า
บุคคลพร้อมที่จะกระท าต่อสิ่งนั้นไปทางบวกหรือลบ  ซึ่งทางบวกหมายถึง การพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือ  ส่วนทางลบหมายถึงการพร้อมที่จะท าลาย หรือขัดขวางความเจริญของ
สิ่งนั้น   ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติในทิศ
ทางบวกหรือลบ กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงมาก และต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียง
เบาบาง  ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของสิ่งนั้น  หรือขึ้นอยู่กับความพัวพันของบุคคลกับเรื่อง
นั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2531 : 5 – 8) 

 การอ่านและการเขียนของนักศึกษาก็อาศัยเจตคติที่ดีเป็นปัจจัยส่งเสริม 
พฤติกรรม  นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการเขียนก็จะเห็นคุณค่า มีความสุข และพร้อม
ที่จะท า  ซึ่งทักษะทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กัน ดังที่เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2536 : 84) กล่าวไว้ว่า 
การอ่านเป็นกระบวนการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน   จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน(Giuliano, 2001; Kaufer & Waller, 1985; McGann, 2001; 
Tierney & Pearson, 1983)  พบว่ากระบวนการในการอ่านและการเขียนมีโครงสร้างที่มี
ลักษณะร่วมกัน  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของการอ่านและการเขียน จากงานวิจัยของพรเพ็ญ 
พุ่มสะอาด (2543) ซึ่งเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน เจตคติต่อ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่าน ด้วย
เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย (Semantic Mapping) กับการสอนตามคู่มือครู  
พบว่านักเรียนท่ีมีความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษสูงมีความสามารถใน
การเขียนสูงด้วย  ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยของเวนดี้ เจเกล็น (Wendy J. Glenn. 2007) ที่
ศึกษาผลการพัฒนาการอ่านด้วยรูปแบบการสอนเขียนแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในโครงการค่ายฤดูร้อนจ านวน 8 คน  โดยให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วแสดงออก
ถึงความเข้าใจในสิ่งที่อ่านด้วยการเขียน  ผลการวิจัยพบว่า การเขียนช่วยพัฒนาความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษา ทั้งในด้านเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ความรู้สึกสุขใจในการอ่าน และการตีความ
ท าความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน     
   เอกสารและงานวิจัยดังกล่าวสนับสนุนว่า เจตคติที่ดีต่อการอ่านเป็นปัจจัยที่
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียน  และน่าจะเป็นตัวแปรที่สามารถท านาย 
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการได้ 
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2.3 ลักษณะสถานการณ์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
2.3.1 การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์กับความสามารถใน 

การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
     ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดคือครูผู้สอน
หรืออาจารย์   ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากผู้สอน ผู้บอก มาเป็นผู้แนะน าช่วยเหลือและ
จัดเตรียมกิจกรรม มวลประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ความส าเร็จและ
ความสามารถของนักศึกษาจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบการสอนของอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ 
     แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้มีแนวคิดมาจากปรัชญามนุษยนิยม  ที่มีความเชื่อว่าพื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีค่า มี
ความสามารถที่จะพัฒนาและจัดการกับชีวิตตนเองได้   ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจาก
ความต้องการภายในจิตใจของมนุษย์แต่ละคน  ซึ่งโรเจอร์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาคนส าคัญ
ได้น าหลักการรักษาคนไข้จิตเวชแบบการให้คนไข้เป็นศูนย์กลางของการบ าบัด (Client-Centered 
Therapy) มาผสมผสานกับแนวคิดทางการศึกษา  และดัดแปลงเป็นแนวคิดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Teaching)  ซึ่งเน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก และจัดประสบการณ์ทางการศึกษาที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย  ไม่มีการข่มขู่คุกคามผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนต้องการ   เรียนเพราะเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียน  โดยโรเจอร์ (Rogers. 1969 : 164 – 166)  ได้กล่าวถึง
บทบาทของผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ว่า ควรมีหน้าที่ 10 ประการ ได้แก่ 1) สร้าง
บรรยากาศภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดีในชั้นเรียน   2) ช่วยให้เกิดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
ของแต่ละบุคคลและกลุ่มชั้นเรียน   3) ด าเนินการเรียนการสอนไปตามความต้องการของผู้เรียน
แต่ละคน  เพราะถือเป็นพลังแรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จทางการเรียนอันส าคัญยิ่ง  4) ต้อง
พยายามจัดการเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ได้ง่าย  
5) ต้องมีความเข้าใจตนเองในฐานะเป็นแหล่งความรู้ที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้  เพื่อที่
ผู้เรียนจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  6) ในการแสดงออกต่อสมาชิกกลุ่ม ต้อง
ยอมรับทั้งเนื้อหาวิชาการ และในด้านทัศนคติหรืออารมณ์ของผู้เรียน  คือพยายามก่อให้เกิดความ
พอดีกันทั้งสองด้านส าหรับสมาชิกแต่ละคนและทั้งกลุ่ม   7) เพื่อให้เกิดบรรยากาศในห้องเรียนที่
ด าเนินไปด้วยดีด้วยการเปลี่ยนฐานะของตนเองเป็นเสมือนผู้เรียน เช่น มีฐานะเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกับผู้เรียนแต่ละคน   8) ควรได้เริ่มต้นแสดง
ความรู้สึกให้เกิดขึ้นในกลุ่มเม่ือมีความคิดเห็น  แต่ไม่ใช่โดยการบังคับหรือข่มขู่  ซึ่งความคิดที่
แสดงออกมานั้นสมาชิกอื่น ๆ อาจจะยอมรับฟัง  หรือไม่ยอมรับฟังก็ได้  9) ตลอดเวลาของการมี
ประสบการณ์ของการเรียนร่วมกันในห้องเรียน  จะต้องมีความว่องไวต่อการแสดงออกในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้งของผู้เรียนตลอดเวลา  10) ต้องพยายามรับรู้และยอมรับว่าตัวเองก็
ย่อมจะมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ 
     หน้าที่ของครูในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของเทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger. 1995 : 327)  ที่ว่า ครูควรฝึกให้ผู้เรียนมี
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ทักษะพื้นฐานอย่างพอเพียง  ก่อนที่จะให้ผู้เรียนฝึกกระท าด้วยตนเอง  ผู้เรียนควรมีโอกาสท างาน
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  เช่น สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้หรือท าด้วยตนเอง ให้
แสดงความคิดเห็น มอบหมายความรับผิดชอบให้ โดยแรก ๆ ผู้สอนบอกและให้ผู้เรียนทดลองท า  
ต่อมาให้ผู้เรียนท าเองโดยผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลือ  ที่ส าคัญผู้สอนต้องลดการขู่บังคับให้น้อยลง  แต่
เปลี่ยนเป็นให้ก าลังใจ  ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในโอกาสที่เหมาะสม (สมคิด  อิสระวัฒน์. 2543 : 
170 – 171) 
     การปลูกฝังทักษะการเขียน รวมทั้งความสามารถในการเขียนบทความ
วิชาการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาจ าเป็นต้องเริ่มต้นที่ครูอาจารย์เป็นอันดับแรก  ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้กับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น   
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดี  การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเขียน  การเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเขียนบ่อย ๆ  การสละเวลาเพื่อตรวจงานเขียนของนักศึกษาด้วยความ
เอาใจใส่และอดทน  การช่วยเหลือให้ค าแนะน าเรื่องการค้นคว้าข้อมูล (ประทีป  เหมือนนิล. 2532 : 
20 – 24)  ความส าเร็จในการเขียนของนักศึกษาจึงขึ้นอยู่กับการส่งเสริมทักษะการเขียนครูผู้สอน 
ดังผลการวิจัยของเจอร์สเตน และ เบเกอร์ (Gersten and Baker. 2001) ที่พบว่า ปัจจัยที่บ่งชี้
ความส าเร็จในการเขียนประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน  การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ของครูผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานเขียน  และ
การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมในแต่กระบวนการเขียน   นอกจากนี้ ครูที่สามารถเขียน
ได้ดีและมีใจรักในการเขียนคือแม่แบบที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียน (Donald H.Graves, 1983) 
     จากการประมวลเอกสารดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การฝึกทักษะการ
เขียนจากอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การมอบหมายงาน การเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงผลงานเขียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือใน
การเขียนช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการให้กับนักศึกษา 
      
      2.3.2 ประสบการณ์ในการอ่านกับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ 
   การเขียนบทความวิชาการเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน  เพราะ
การเขียนไม่ใช่การน าค ามาเรียงกันโดยสะกดถูกต้องเท่านั้น  แต่จะต้องเขียนบทความวิชาการเป็น
การน าเสนอเนื้อหาสาระข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ภาษาที่สละสลวย ชัดเจน  สื่อความได้ตรง
ตามที่ต้องการ  นักศึกษาจะสามารถเขียนได้ดีหากได้ฝึกเขียนมาก (สมเกียรติ รักษ์มณี. 2547 : 
132 – 133)  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของเฮดจ์ ทริเซีย (Hedge Tricia. อ้างถึงใน สรณี วงศ์เบี้ย
สัจจ์. 2546 : 27) ว่าหากอยากเขียนเก่ง ๆ นักเรียนจะต้องฝึกเขียนให้มาก    ดังนั้น การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการจึงต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดประสบการณ์ 
    ประสบการณ์ที่มีบทบาทส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนคอืการสะสมข้อมูลจากการอ่าน จอห์น ล็อค (John Locke : 1632 – 1704; อ้างถึงใน 
ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์. 2546 : 72 – 73) กล่าวว่า จิตมนุษย์เกิดมาพร้อมความว่างเปล่า  แต่
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มนุษย์เริ่มรู้จักและสะสมข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายนอกโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นเรียกว่าประสบการณ์  ประสบการณ์จึงเป็นที่มาของความรู้  ความรู้
ต่าง ๆ จะเชื่อมโยงเป็นความคิด  และความคิดต่าง ๆ ก็จะเชื่อมโยงกันต่อไปเป็นความคิดที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น  จึงมีความกล่าวว่ามนุษย์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงมนุษย์สร้างและสะสม
ประสบการณ์ได้ตลอดชีวิตนั่นเอง      
    ในการเรียนรู้ของสมองส่วนใหญ่ในชีวิตมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้
เกิดขึ้น และด าเนินไปเองตามธรรมชาติ  ผัสสะน าข้อมูลจากภายนอกผ่านประสาทสัมผัสรับเข้าสู่
สมอง สมองจะรับรู้ได้โดยอัตโนมัติ (พรพิไล เลิศวิชา. 2550 : 66)  จากนั้นสมองจะน าสิ่งที่ได้ยิน
หรือสัมผัสผ่านประสาทส่วนต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ จัดแบบแผน เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิม แล้ว
บันทึกไว้ตามที่เข้าใจ  และวันหนึ่งก็น าสิ่งที่เข้าใจหรือจดจ าได้นั้นมาสังเคราะห์ใช้ (พรพิไล เลิศ
วิชา. 2548 : 98)  ดังนั้นหากสมองได้รับข้อมูลจากการอ่านมาก ก็ย่อมมีข้อมูลที่สะสมอยู่มาก ไม่
ว่าจะเป็นการใช้ภาษาและสาระความรู้ต่าง ๆ   จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่าน
มาก  เป็นผู้อ่านมาก อ่านบ่อย และอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะมีการสะสมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การเขียนอย่างสม่ าเสมอ  และยังได้รับแบบอย่างในการใช้ภาษาและกลวิธีในการเขียนจากการอ่าน
ด้วย (Murray, 1999)    
       ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยท่ียืนยันความสัมพันธ์หรือผลของประสบการณ์
ในการอ่านที่มีต่อความสามารถในการเขียน  แต่จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็ท าให้เห็นทิศทาง
ว่าประสบการณ์ในการอ่านเป็นพื้นฐานของความสามารถในการเขียน และผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การอ่านมากจะสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการได้ดี 
 

 2.4 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการ 
  การเขียนเป็นความสามารถที่เกิดจากการสะสมข้อมูลและการเรียนรู้  ที่
พัฒนาไปสู่ความรู้และความสามารถทางปัญญา  ความสามารถเหล่านี้เป็นผลมาจากการท างาน
ของสมองทั้ง 2 ซีก (พรธิดา วิเชียรปัญญา. 2547 : 37)  ประกอบด้วย สมองซีกซ้ายซึ่งท าหน้าที่
ในการวิเคราะห์  การจัดล าดับก่อนหลัง การเรียนรู้ภาษาและการค านวณ  และสมองซีกขวาซึ่ง
ควบคุมการท างานในส่วนของภาษา  ท่าทาง จินตนาการ ไหวพริบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เมื่อสมองทั้ง 2 ซีกได้ท าหน้าที่อย่างประสานสัมพันธ์กันเต็มที่แล้ว  จะท าให้บุคคลเกิดความรู้  ผู้ที่
ได้รับการพัฒนาสมองมาเป็นอย่างดีก็จะเป็นคนฉลาด  มีปฏิภาณ ไหวพริบ  และมีความเชี่ยวชาญ
ตามความถนัดที่ได้สั่งสมความรู้ในด้านต่าง ๆ มา  
       การเขียนจึงเป็นความสามารถทางสมองที่กลั่นกรองตามล าดับชั้นของความรู้  
(นักบริหาร. 2548 : 1) 
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ภาพประกอบ 3  ล าดับชั้นของความรู้ 
   
       สติปัญญา คือความเฉลียวฉลาดซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจหนึ่งในสาม
ประการของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมคนดี
และคนเก่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543 : 3)  เนื่องจากสติปัญญาหรือความสามารถในการรู้คิด
มีความส าคัญต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมและพฤติกรรมของเยาวชน  การเจริญเติบโตทาง
สติปัญญาของบุคคลอาจแสดงให้เห็นได้โดยที่บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะใช้การคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผล  ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เพื่อให้ตนได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนั้น
บุคคลที่มีสติปัญญาสูง  เม่ือต้องผจญกับปัญหาอาจรวบรวมหรือประมวลสิ่งส าคัญในความคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น  เพื่อน ามาช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่า  และมีประสิทธิภาพกว่าบุคคลที่มี
สติปัญญาจ ากัด (จรรจา สุวรรณทัต; ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2521 : 
42)    
  จากแนวคิดดังกล่าวแสดงว่าระดับสติปัญญามีผลต่อความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ  เพราะการเขียนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การคิด การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลความคิด รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเขียนด้วย 
      ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการวัดความรู้ที่มองไม่เห็น (Tacit Knowledge) หรือเชาว์ปัญญา  ให้กลายเป็น
ค่าตัวเลขที่มองเห็นได้  งานวิจัยของสุพล รุจิรพิพัฒน์ (2529) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญา โดยความสามารถทางเชาว์ปัญญาปกติท าให้ผลการเรียนปกติ  และ
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาต่ าท าให้ผลการเรียนต่ า   ดังนั้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับสติปัญญากับความความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยจึงใช้
ค่าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นค่าแทนความสามารถทางปัญญา   

ข้อมูล (Data) 

สารสนเทศ (Information) 

ความรู ้(Knowledge) 

ปัญญา 
(Wisdom) 
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  จากการทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ  และปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ  น าไปสู่การตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้ดังต่อไปนี ้
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยทางจิตสังคม ประกอบด้วย ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับ 
การฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนใน
การเขียน เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา 
 2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษา 
 3. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า 
 4. นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และมีประสบการณ์ในการอ่านมาก 
มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีลักษณะตรงกันข้าม 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทางการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ 
โดย ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้การวิจัยในครั้งนี้  คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และช้ันปีที่ 2 ของสถาบัน 
การพลศึกษากลุ่มภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 320 คน 
 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 ของสถาบัน 
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่อง การ
เขียนบทความเชิงวิชาการมาแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
จากจ านวนวิทยาเขตทั้งหมด 4 วิทยาเขต ให้ได้ 2 วิทยาเขต  แล้วสุ่มอย่างง่ายจากนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และ 2  ชั้นปีละ 40 คนจากแต่ละวิทยาเขต  ได้กลุ่มตัวอย่างวิทยาเขตละ 80 คน  รวมจ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2 วิทยาเขต 160 คน  
   
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียน 
บทความเชิงวิชาการ  ปัจจัยสถานการณ์  จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  เพื่อก าหนดนิยามและโครงสร้างของ 
ตัวแปรที่ต้องการวัด 
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 ขั้นตอนท่ี 2  สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด แล้วน าเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา
และภาษาที่ใช้ จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 3  น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 และ 2 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน (ชั้นปีละ 15 คน) น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของ
แบบวัดแต่ละชุด และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าด้วยสูตรของครอนบาค 
 ขั้นตอนท่ี 4  คัดเลือก ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ที่จะน าไปใช้จริง 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
 1. แบบทดสอบ  ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
  1.1  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ   
   ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา โดยศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนบทความเชิง
วิชาการ  หลักสูตรรายวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของสถาบัน
การพลศึกษา  จุดมุ่งหมายรายวิชา  และเทคนิคการเขียน  เพื่อน ามาก าหนดเนื้อหาในการสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนโดย
ใช้วิธีวิเคราะห์ย่อย (Analytical Method) ตามแนวคิดของวอร์ด (Ward. 1999 : 153 – 154)  ซึ่ง
เป็นวิธีให้คะแนนบทความวิชาการของนักศึกษาโดยเทียบกับแนวค าตอบที่ตั้งไว้โดยก าหนดให้ 
   ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบและเกณฑ์ในการให้คะแนน  ผู้วิจัยน า
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาไทยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และปรับแก้ไขรายละเอียด
ของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  หลังจากที่ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ก็น าแบบทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 
สุพรรณบุรี จ านวน 30 คน   จากนั้นผู้วิจัยน าผลงานบทความเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาเขียนข้ึนไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และผู้วิจัยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น   
   เมื่อน าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบมาวิเคราะห์พบว่า 
แบบวัดความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมีค่าความยากเท่ากับ .493 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากับ .381  ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนน้ันมีค่าความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เท่ากับ 0.91   
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   ดังนั้นจึงได้แบบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีมีค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความสอดคล้องที่เหมาะสม  ผู้วิจัย
น าไปใช้โดยก าหนดให้นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการจากข้อมูลที่ก าหนดให้ในหัวข้อ “ความ
อ้วนกับการพลศึกษา” โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ดังนี ้
  1. เนื้อหาสาระ 4 คะแนน  แบ่งเป็น 

   ให้ 4 คะแนน  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดีมาก  เขียนได้ 
  ครอบคลุมเนื้อหา  มีการยกตัวอย่างประกอบอย่าง 
  ครบถ้วน  เขียนได้ใจความ ขยายความได้ต่อเนื่อง 
  สอดคล้องกัน  และเนื้อหามีความสัมพันธ์กับเรื่อง 
  ที่เขียน  
 ให้ 3 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดี  เขียนเนื้อหา 
  ขาดส่วนส าคัญบางส่วน มีการยกตัวอย่างประกอบ 
  เนื้อหาส าคัญบ้าง  เขียนได้ใจความดี  ส่วนใหญ่ 
  ขยายความได้ต่อเนื่องกัน 
  เขียนเนื้อหาได้ค่อนข้างสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน 
 ให้ 2 คะแนน มีความรู้ในเรื่องที่เขียนพอสมควร  เขียนเนื้อหาได้ 
  ตรงตามชื่อเรื่องเป็นส่วนใหญ่  แต่ไม่มีตัวอย่าง 
  ประกอบ  เขียนได้ใจความ  เนื้อหาส่วนใหญ่สัมพันธ์ 
  กับชื่อเรื่องแต่ขาดรายละเอียดในบางส่วน 
 ให้ 1 คะแนน มีความรู้ในเรื่องที่เขียนน้อย  เขียนไม่ตรงกับชื่อเรื่อง 
  และไม่น่าสนใจ  ไม่สามารถเขียนขยายใจความ 
  เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องได้ชัดเจน 
2. การเรียบเรียงความคิด  4 คะแนน แบ่งเป็น 
   ให้ 4 คะแนน  สามารถจัดล าดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามล าดับ 
  อย่างสมเหตุสมผลดีมาก  สามารถเขียนใจความได้ 
  กะทัดรัด  ใช้ค าหรือวลีเชื่อมโยงใจความของเรื่อง 
  และความคิดได้อย่างดีมาก  มีเหตุผลสนับสนุน 
  ใจความส าคัญอย่างเด่นชัด 
 ให้ 3 คะแนน สามารถจัดล าดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามล าดับ 
  แต่บางครั้งไม่ต่อเนื่อง  มีความสมเหตุสมผลดี 
  สามารถใช้ค าหรือวลีเชื่อมโยงใจความของเรื่องและ 
  ความคิดได้  มีเหตุผลสนับสนุนใจความส าคัญ 
 ให้ 2 คะแนน การล าดับความคิดยังไม่ต่อเนื่อง   
  แต่สามารถจับใจความส าคัญได้   
  รายละเอียดสนับสนุนใจความส าคัญมีน้อย 
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  การเรียบเรียงเรื่องราวค่อนข้างสับสน   
 ให้ 1 คะแนน ขาดการล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง 
  ขาดรายละเอียดมาสนับสนุนใจความส าคัญ 

  3. การใช้ภาษา 4 คะแนน  แบ่งเป็น 
 ให้ 4 คะแนน เมื่อสามารถใช้ค า ส านวนได้ถูกต้องเหมาะสม  
  สื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ   
  ใช้รูปประโยคซับซ้อนได้ดีมาก   
  ใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการได้ถูกต้อง 

    เว้นวรรคตอนและเขียนสะกดการันต์ได้ถูกต้อง 
 ให้ 3 คะแนน เมื่อสามารถใช้ค า ส านวนเข้าใจง่าย 
  การใช้ถ้อยค ามีข้อบกพร่องเล็กน้อย 
  สื่อความหมายได้ชัดเจนและน่าสนใจ   
  ใช้รูปประโยคซับซ้อนได้  
  ใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการ 

    มีข้อผิดพลาดน้อยในการเว้นวรรคตอนและการ 
    สะกดการันต์ 

 ให้ 2 คะแนน เมื่อใช้ค า ส านวนภาษาไม่ถูกต้องในบางครั้งแต่ 
  ยังสื่อความหมายได้ 
  ใช้รูปประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  
  มีการใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนบ้าง 

    มีข้อผิดพลาดในการเขียนวรรคตอน และการสะกด 
    การันต์ แต่ไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยน 

 ให้ 1 คะแนน เมื่อใช้ค า ส านวนภาษาผิดมาก ท าให้ความหมาย 
  คลุมเครือ  มีข้อผิดพลาดมากเกี่ยวกับการเขียน 
  รูปประโยค  แต่ยังสามารถจับใจความได้บ้าง  
  ใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนอย่างไม่เหมาะสม 

    เขียนวรรคตอน และสะกดการันต์ผิดพลาดมาก 
  4. รูปแบบในการเขียนบทความทีถู่กต้อง   2 คะแนน 

 ให้ 2 คะแนน  เมื่อบทความมีรูปแบบถูกต้อง และมีการอ้างอิงที่มา 
  ของข้อมูลครบถ้วน    
 ให้ 1 คะแนน เมื่อบทความมีรูปแบบไมถู่กต้อง หรืออ้างอิงที่มา 
  ของข้อมูลไม่ครบถ้วน    
1.2 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  เป็นแบบทดสอบความคิด 

สร้างสรรค์โดยการวาดภาพของเจลเลนและเออร์บัน (Jellen and Urban. 1986) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่ใช้ได้ทุกระดับอายุ  และความสามารถของบุคคล  และวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ครบ



 30 

ตามองค์ประกอบและขอบข่ายของความคิดสร้างสรรค์  ในการทดสอบใช้อุปกรณ์การทดสอบคือ
กระดาษและดินสอ  โดยทดสอบเป็นรายบุคคล  ซึ่งก าหนดรูปแบบ ดังนี้ (Jellen and Urban. 
1986 อ้างถึงใน นิตินันท์ วิชิตชลชัย. 2535 : 77 – 80) 
   1) สิ่งที่ก าหนดเป็นสิ่งเร้าที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่มี
ขนาดและรูปร่างแตกต่างกันหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ รูปครึ่งวงกลม  รูปมุมฉาก  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แบบไม่สมบูรณ์  รูปรอยเส้นประ  และรูปเส้นโค้งคล้ายตัวเอส (S)  ซึ่งประกอบอยู่ด้านในและด้าน
นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ 
   2) การตอบสนองสิ่งเร้า  ผู้ถูกทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างอิสระ
ตามจินตนาการโดยวาดภาพขึ้นมาภายในขอบเขตของช่วงเวลาที่ก าหนดให้  และมีเกณฑ์ส าหรับ
ยึดถือเป็นหลักในการประเมินคุณค่าความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาดทั้งหมด 11 เกณฑ ์
  การให้คะแนนแบบทดสอบ ด าเนินตามเกณฑ์การประเมินผลของ 
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยการวาดภาพของเจลเลนและเออร์บัน (Jellen and Urban. 
1986) ซึ่งมีเกณฑก์ารประเมินผลทั้งหมดสรุปได้ 11 เกณฑ์ ได้แก่  การต่อเติม  ความสมบูรณ์  
ภาพที่สร้างขึ้นใหม่  การต่อเนื่องด้วยเส้น  การต่อเนื่องที่ท าให้เกิดเป็นเรื่องราว  การข้ามเส้นกั้น
เขตโดยการใช้ช้ินส่วนที่ก าหนดให้นอกกรอบใหญ่  การข้ามเส้นกั้นเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วน
นอกกรอบที่ก าหนดให้  การแสดงความลึก ใกล้- ไกล หรือมิติของภาพ  อารมณ์ขัน  การคิดแปลก
ใหม่ ไม่คิดตามแบบแผน  และความเร็ว  ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการตรวจให้คะแนน และฝึกตรวจ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบวัดการวาดภาพของเจลเลนและเออร์บัน  ร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
       ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจให้คะแนนร่วมกับผู้วิจัย 
  เมื่อน าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
การวาดภาพมาวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพมีค่าความยากเท่ากับ 
.641 และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .413  ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนน้ันมีค่าความสอดคล้องของ
การตรวจให้คะแนนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) เท่ากับ 0.83   
 
 2. แบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามย่อย 6 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่  ชื่อ นามสกุล  ชั้นปีท่ีศึกษาอยู่  
วิทยาเขต  และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งแสดงด้วยค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
(GPA)   
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  
    แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงท่ีสุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง และ
ไม่จริงเลย ความหมายของคะแนน คือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 
    ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสร้างแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการอ่านจ านวน 22 ข้อ  เมื่อปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบแล้ว  จึงได้แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการอ่านที่คัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .315 - .706 และมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .819 
 

 ตัวอย่างแบบสอบถามวัดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
1.  การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน 

ข้อ 0  การอ่านหนังสือมาก ๆ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบรู้ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

2. ความรู้สึกพึงพอใจในการอ่าน 
ข้อ 0  ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้อ่านหนังสือ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

3. ความพร้อม ความมุ่งม่ันท่ีจะอ่าน 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าไม่คิดว่าตนเองจะทนอ่านหนังสือเล่มใหญ่ได้จบเล่ม 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 
 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 
    แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความม่ันใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการของตนเอง ในด้านเน้ือหาสาระ การเรียบเรียงความคิด  
การใช้ภาษา  และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง ซึ่งวัดจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999)  ในลักษณะของมาตราส่วน
ประเมินค่า 6 ระดับ  คือ ม่ันใจที่สุด  ม่ันใจ  ค่อนข้างม่ันใจ  ค่อนข้างไม่ม่ันใจ  ไม่ม่ันใจ และไม่
ม่ันใจเลย ความหมายของคะแนน คือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการเขียนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 
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    ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสร้างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนจ านวน 22 ข้อ  เมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบแล้ว  จึงได้แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนท่ีคัดเลือกไว้
จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .376 - .671 
และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .861 
 

   ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 
 1. ด้านเนื้อหาสาระ 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าสามารถเขียนบทความที่น าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ 
         (.....)            (.....)              (.....)               (.....)              (.....)             (.....) 
        มั่นใจที่สดุ            มั่นใจ           ค่อนข้างมั่นใจ      ค่อนข้างไมม่ั่นใจ       ไมม่ั่นใจ       ไม่มั่นใจเลย 
 2. ด้านการเรียบเรียงความคิด 
ข้อ 0  เมื่ออาจารย์มอบหมายให้เขียนบทความเชิงวิชาการ  ข้าพเจ้าสามารถวางแผนการเขียนได้ 
         (.....)            (.....)              (.....)               (.....)              (.....)             (.....) 
        มั่นใจที่สุด            มั่นใจ           ค่อนข้างมั่นใจ      ค่อนข้างไมม่ั่นใจ       ไมม่ั่นใจ       ไม่มั่นใจเลย 
 3. การใช้ภาษา 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนที่เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภทได้ 
         (.....)            (.....)              (.....)               (.....)              (.....)             (.....) 
        มั่นใจที่สุด            มั่นใจ           ค่อนข้างมั่นใจ      ค่อนข้างไมม่ั่นใจ       ไมม่ั่นใจ       ไม่มั่นใจเลย 
 4. รูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง 
ข้อ 0  รูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการของข้าพเจ้าสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ 
         (.....)            (.....)              (.....)               (.....)              (.....)             (.....) 
        มั่นใจที่สุด            มั่นใจ           ค่อนข้างมั่นใจ      ค่อนข้างไมม่ั่นใจ       ไมม่ั่นใจ       ไม่มั่นใจเลย 
 
   ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
    แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความ
วิชาการของนักศึกษา ได้แก่ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนบทความวิชาการ  
ความรู้สึกพึงพอใจในการเขียนบทความวิชาการ และความพร้อม ความมุ่งม่ันท่ีจะเขียนบทความ
วิชาการของนักศึกษา  ในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงท่ีสุด  จริง  คอ่นข้างจริง  
ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง และไม่จริงเลย ความหมายของคะแนน คือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดง
ว่ามีเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 
    ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสร้างแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการจ านวน 22 
ข้อ  เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้กับ
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นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาคุณภาพของแบบทดสอบแล้ว  จึงได้แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ที่คัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 
.345 - .749 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .841 
 

 ตัวอย่างแบบสอบถามวัดเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ 
1. การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนบทความวิชาการ 

ข้อ 0  ข้าพเจ้าคิดว่าทักษะในการเขียนบทความวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการเรียนทุกวิชา 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

2.  ความรู้สึกพึงพอใจในการเขียนบทความวิชาการ 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าพอใจที่จะไปขุดดินเล่นกลางแดด มากกว่าที่จะมานั่งเขียนบทความวิชาการ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

3. ความพร้อม ความมุ่งม่ันท่ีจะเขียนบทความวิชาการ 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อเมื่อประสบปัญหาในการเขียน 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 
   
   ตอนท่ี 5  แบบสอบถามการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ 
    แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการให้
ประสบการณ์ของอาจารย์ ได้แก่ การแนะน า  การจัดกิจกรรมการสอน  การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน  ในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  คือ จริงท่ีสุด  
จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง และไม่จริงเลย ความหมายของคะแนน คือ ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ า
กว่า 
    ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสร้างแบบสอบถามการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์จ านวน 
22 ข้อ  เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้
กบันักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแล้ว  จึงได้แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง
วิชาการท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่
ระหว่าง .374 - .766 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .851 
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 ตัวอย่างแบบสอบถามการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ 
1. การแนะน า 

ข้อ 0  อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูลประกอบการเขียนให้กับข้าพเจ้า 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

2. การจัดกิจกรรมการสอน 
ข้อ 0  อาจารย์ใช้สื่อการสอนการเขียนท่ีน่าสนใจ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

3. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ทราบเหตุผลว่าท าไมงานเขียนของข้าพเจ้าจึงได้คะแนนน้อย 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

4. การเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข้อ 0  อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าพเจ้าในเร่ืองการเขียน 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 
 
  ตอนท่ี 6  แบบสอบถามประสบการณ์ในการอ่าน 
    แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดประสบการณ์ในการอ่านของ
นักศึกษา เป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เกิดจากการอ่าน ได้แก่ การได้รับแบบอย่างด้านการใช้
ภาษาจากการอ่าน และการใช้เวลาในการอ่านท่ีนักศึกษาปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ทั้งการอ่านที่
เกี่ยวกับการเรียนและการอ่านตามความสนใจ ในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  คือ จริง
ที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง และไม่จริงเลย ความหมายของคะแนน คือ ผู้ที่
ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวม
ต่ ากว่า 
    ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสร้างแบบสอบถามการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์จ านวน 
22 ข้อ  เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้
กับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแล้ว  จึงได้แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง
วิชาการท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่
ระหว่าง .398 - .784 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .872 
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 ตัวอย่างแบบสอบถามประสบการณ์ในการอ่าน 
1. การได้รับแบบอย่างด้านการใช้ภาษาจากการอ่าน 

ข้อ 0  ข้าพเจ้าได้รับแบบอย่างการใช้ภาษาเชิงวิชาการจากการอ่านบทความวิชาการ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

2. การใช้เวลาในการอ่าน 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าอ่านหนังสือทุกวัน 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

3. การอ่านท่ีเกี่ยวกับการเรียน 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าอ่านหนังสือประกอบการเรียนตามที่อาจารย์ก าหนดให้อ่าน 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 

4. การอ่านตามความสนใจ 
ข้อ 0  ข้าพเจ้าอ่านการ์ตูนหรือวารสารท่ีน่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ 
 (.....)            (.....)            (.....)             (.....)            (.....)           (.....) 
 จริงที่สุด         จริง         ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไมจ่ริงเลย 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
  1. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขตที่จะไปขอเก็บข้อมูล   
  2. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการพลศึกษา แต่ละวิทยาเขต เพื่อขอ
ความร่วมมือให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และช้ันปีที่ 2 ทุกคน ท าแบบทดสอบและตอบแบบสอบถาม  
โดยประสานฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต เพื่อขอใช้ชั่วโมงเรียนคาบกิจกรรมส าหรับให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  และขอความ
อนุเคราะห์จากฝ่ายวิชาการ  งานทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นปีท่ี 1 และปีที่ 
2 ในการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเป็นข้อสอบปลายภาค
เรียนที่ 2/ 2551  โดยใช้เวลาทดสอบ 90 นาท ี 
  3. รวบรวมแบบทดสอบและแบบสอบถาม  เพื่อด าเนินการตรวจให้คะแนน และ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผู้วิจัยได้แบบสอบถามและ
แบบทดสอบครบถ้วนท้ัง 160 ชุด 
   4. ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 14.0  โดยใช้
สถิติที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรทางจิตสังคม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  
 3. ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความ
วิชาการ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
 4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ พิจารณาตาม
ตัวแปรระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาที่มีความคิด
สร้างสรรค์ต่างกัน และมีประสบการณ์ในการอ่านต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-Way ANOVA) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา  2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส าคัญในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา  3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน  4) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม กับตัวแปรสถานการณ์ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
M  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Min  แทน คะแนนต่ าสุด 
Max  แทน คะแนนสูงสุด 
SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
df  แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
F  แทน ค่าอัตราส่วนความแปรปรวน (ค่าสถิติ F) 
p  แทน ระดับนัยส าคัญ 

r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

R
2
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ในการท านาย 

R
2
change แทน ค่าอ านาจในการท านายท่ีเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มตัวท านายทีละตัว 

R
2
adjusted แทน ค่าอ านาจในการท านายเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แสดงข้อมูลลักษณะทางชีวสังคมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีในรูปของความถี่และร้อยละ  ส่วนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแสดงในรูปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และตัวแปรอิสระ 
คือ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์
ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  แสดงในรูปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่ าสุด และค่าสูงสุด 
 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรกลุ่ม
สถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัว
แปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน กับความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น เพื่อท านายความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการด้วยตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  
เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
 ตอนที่ 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ 
พิจารณาตามตัวแปรระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) 
 ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ โดยใช้ตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ประสบการณ์ในการอ่าน และความคิด
สร้างสรรค์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แสดงข้อมูลลักษณะทางชีวสังคมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีในรูปของความถี่และร้อยละ  ส่วนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ



 39 

เรียนแสดงในรูปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
ได้ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

  ข้อมูลคุณลักษณะทางชีวสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 เพศ   
        ชาย 152 95 

        หญิง 8 5 
 ชั้นปีที่ก าลังศึกษา   

        ชั้นปีท่ี 1 80 50 
         ชั้นปีท่ี 2 80 50 

 
 ในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ 
จ านวน 160 คน จากข้อมูลตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชายถึงร้อยละ 
95  และเป็นนักศึกษาเพศหญิงเพียงร้อยละ 5  ส่วนชั้นปีที่ก าลังศึกษาของนิสิตเป็นชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน  
 ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และช้ันปีที่ 2 

กลุ่ม n M SD t 

ชั้นปีที่ 1 80 6.063 1.417 0.825 

ชั้นปีที่ 2 80 6.113 1.432   

p < .05     
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ตาราง 3 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลคุณลักษณะทางชีวสังคม N M SD Min Max 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 160 2.74 0.35 2.01 3.75 
            

 
 จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 3.75 ต่ าสุด 2.01 
และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และตัวแปรอิสระ 
คือ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์
ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  แสดงในรูปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่ าสุด และค่าสูงสุด ได้ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

ตัวแปร n Min Max M SD 

การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย ์ 160 47.00 78.00 61.91 6.58 

ประสบการณ์ในการอ่าน 160 42.00 76.00 61.30 6.40 

ความคิดสร้างสรรค ์ 160 7.00 34.00 16.23 4.36 

การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 160 42.00 77.00 61.00 7.36 

เจตคตทิี่ดีต่อการเขยีนบทความเชิงวชิาการ 160 45.00 74.00 61.22 5.87 

เจตคตทิี่ดีต่อการอ่าน 160 50.00 77.00 63.30 5.74 

            
 
 จากตาราง 4 พบว่า การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.91  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.58  ประสบการณ์ในการอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.30  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.40  ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.36  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.00  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.36  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
61.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.87  และเจตคติที่ดีต่อการอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.30  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.74 
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 ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ 
ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ได้ผลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1. ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  1.000       

2. ความคิดสร้างสรรค์  .703** 1.000      

3. การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  .737** .554** 1.000     

4. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ  .661** .521** .535** 1.000    

5. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน  .591** .447** .581** .480** 1.000   

6. การได้รับการฝึกการเขียนจากอาจารย์  .748** .619** .619** .638** .548** 1.000  

7. ประสบการณ์ในการอ่าน  .647** .546** .678** .571** .611* .582* 1.000 

                
* มีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05  ** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .591 - .748  โดยการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มี
ความสัมพันธ์สูงสุดกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (r = .748)  รองลงมาคือ
การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน (r = .737)  ความคิดสร้างสรรค์ (r = .703)  เจตคติที่ดี
ต่อการเขียนบทความวิชาการ (r = .661)  ประสบการณ์ในการอ่าน (r = .647) และเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน (r = 591) ตามล าดับ  

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  ซึ่งคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนและ
ประสบการณ์ในการอ่าน (r = .678)  รองลงมาคือ ความคิดสร้างสรรค์และการได้รับการฝึกทักษะ
การเขียนจากอาจารย์ (r = 619)  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนและการได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์ (r = 619)   

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับปานกลางถึงสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงก็
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พบว่าไม่มีปัญหาในเรื่อง Multicollinearity เนื่องจากค่า r มีค่าไม่เกิน 0.8 (Glantz, S.A. and 
Slinker, B.K.1990 : 181 – 199; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2545 : 87) และไม่เกิน 0.9 (Allen 
Rubin. 2007 : 230) ซึ่งแสดงว่าเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ   

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า  แล้วศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางจิตสังคมกับตัวแปรตามคือความสามารถใน
การเขียนบทความวิชาการ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 6 และตาราง 7 ดังนี ้
 
ตาราง 6  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1. ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  1       

2. ความคิดสร้างสรรค์  .518** 1      

3. การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  .140 .295 1     

4. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ  .563** .320** .159 1    

5. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน  .513** .383** .206 .413** 1   

6. การได้รับการฝึกการเขียนจากอาจารย์  .342** .117 .413** .359** .221 1  

7. ประสบการณ์ในการอ่าน  .620** .441** .238 .495** .595** .202 1 

                
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ในกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตัวแปรทางจิต
สังคมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .140 - .620  โดยปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ 
สูงสุดกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ 
ประสบการณ์ในการอ่าน (r = .620)  รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ(r = 
.563)  และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการน้อยที่สุดคือ 
การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน (r = .140) 

ส่วนตัวแปรทางจิตสังคมคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ประสบการณ์ในการอ่านและเจตคติที่
ดีต่อการอ่าน (r = .678)  รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความเชิงวิชาการ (r = .678) 
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ตาราง 7  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1. ความสามารถในการเขียนบทความ
วิชาการ  1       

2. ความคิดสร้างสรรค์  .653** 1      

3. การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  .538** .376** 1     

4. เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ  .518** .445** .255* 1    

5. เจตคติที่ดีต่อการอ่าน  .457* .204** .245* .330** 1   

6. การได้รับการฝึกการเขียนจากอาจารย์  .560** .544** .283** .459** .321** 1  

7. ประสบการณ์ในการอ่าน  .483** .415** .538** .451** .489** .322** 1 

                
* มีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05  ** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ในกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ตัวแปรทางจิต
สังคมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .457 - .653  โดยปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ 
สูงสุดกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ (r = .653)  รองลงมาคือ การได้รับการฝึกการเขียนจากอาจารย์ (r = .560) 

ส่วนตัวแปรทางจิตสังคมคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ความคิดสร้างสรรค์และการได้รับการ
ฝึกการเขียนจากอาจารย์ (r = .544)  รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการอ
อ่าน (r = .489) 
 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น เพื่อท านายความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการด้วยตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การ
ได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการเขียน  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ได้ผล
ปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นในการท านายความสามารถในการเขี ยน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 

ตัวแปร β  t R R2 R2
change F Fchange 

การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย ์ .748 14.060*** .748 .559 .559 197.691*** 197.691*** 
การรับรู้ความสามารถของตนในการ
เขียน .445 7.717*** .825 .681 .122 165.718*** 59.549*** 

ความคิดสรา้งสรรค ์ .289 5.191*** .854 .729 .047 137.953*** 26.945*** 
เจตคตทิี่ดีต่อการเขยีนบทความเชิง
วิชาการ .175 3.181** .863 .746 .017 112.119*** 10.116** 
                

 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  
 จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวท านาย 4 ตัว ซึ่งมาจากตัวแปรสถานการณ์  ตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม  และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย์  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  ความคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่อการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 ตัวแปรแรกที่ได้รับคัดเลือกคือ ตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการ
เขียนจากอาจารย์ เป็นตัวท านายที่มีอิทธิพลสูงสุดในการท านายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = .748)  โดยการได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้ร้อย
ละ 55.9  
 ตัวแปรที่สองที่ได้รับคัดเลือก คือ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน  เป็นตัวท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่
มีอิทธิพลสูงเป็นอันดับที่สองในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = .445)  โดยการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนร่วมกับ
การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ ได้ร้อยละ 68.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตัวอธิบาย 2 ตัว สามารถ
อธิบายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นจากตัวอธิบาย 1 ตัว ร้อยละ 12.2  
 ตัวแปรจิตลักษณะเดิมท่ีได้รับคัดเลือก ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวเป็นตัวท านาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีอิทธิพลสูงเป็นอันดับที่สาม ในการท านาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (β = .289)  
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โดยความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน และการได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้ 
ร้อยละ 72.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตัวอธิบาย 3 ตัว สามารถอธิบาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นจากตัวอธิบาย 2 ตัว ร้อยละ 4.7 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001) 
 ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความเชิงวิชาการ เป็นตัวท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีอิทธิพลสูง
เป็นอันดับที่สี่ในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (β = .175)  โดยเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ ร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน และการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย์สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ได้ร้อยละ 74.6 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตัวอธิบาย 4 ตัว สามารถอธิบายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นจากตัวอธิบาย 3 ตัว ร้อยละ 1.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01) 
 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพิ่มเติม โดยหาตัวแปรท านายในกลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ผลปรากฏดังตาราง 9 และ 10 
 
ตาราง 9  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นในการท านายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ตัวแปร β  t R R2 R2
change F Fchange 

ประสบการณ์ในการอ่าน 0.126 6.897*** 0.62 0.385 0.385 47.563*** 47.563*** 

เจตคตทิี่ดีต่อการเขยีนบทความฯ 0.072 3.504** 0.687 0.471 0.087 33.449*** 12.278*** 

ความคิดสร้างสรรค ์ 0.071 2.962* 0.726 0.527 0.056 27.535*** 8.772*** 

                
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 *   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวท านาย 3 ตัว ซึ่งมาจากตัวแปรสถานการณ์  ตัวแปร 
จิตลักษณะตามสถานการณ์  และตัวแปรจิตลักษณะเดิม   ได้แก่ ประสบการณ์ในการอ่าน เจตคติ
ที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์  สามารถท านายความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้  โดยตัวแปร
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ท านายที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ประสบการณ์ในการอ่าน (β = .126)  สามารถท านายความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้ร้อยละ 38.5  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ตาราง 10  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นในการท านายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

ตัวแปร β  t R R2 R2
change F Fchange 

ความคิดสร้างสรรค ์ 0.205 7.719*** 0.653 0.427 0.427 59.590*** 59.590*** 

เจตคตทิี่ดีต่อการอ่าน 0.077 4.315*** 0.732 0.536 0.109 45.665*** 18.617*** 
การรับรู้ความสามารถฯ ในการ
เขียน 0.05 3.635*** 0.777 0.603 0.067 39.554*** 13.214*** 

เจตคตทิี่ดีต่อการเขยีนบทความฯ 0.038 2.230* 0.792 0.627 0.024 32.420*** 4.973* 

                
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 *   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวท านาย 3 ตัว ซึ่งมาจากตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปร 
จิตลักษณะตามสถานการณ์  ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  เ จตคติที่ดีต่อการอ่าน การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน และเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ สามารถ
ท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 ตัวแปรท านายที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ความคิดสร้างสรรค์ (β = .205)  สามารถท านาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้ร้อยละ 42.7   
 
 
 ตอนที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ 
พิจารณาตามตัวแปรระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ผลปรากฏดังตาราง 11  
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ตาราง 11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ พิจารณาตามตัว
แปรระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n M SD Min Max 

สูง 52 7.270 1.140 4.00 9.00 

ปานกลาง 54 6.278 0.920 3.00 8.00 
ต่ า 54 4.760 0.867 3.00 7.00 

รวม 160 6.088 1.420 3.00 9.00 
            

 
 จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมากที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลาง  ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความวิชาการน้อยที่สุด 
คือ กลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ของนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

ระหว่างกลุ่ม 169.841 2 84.920 88.333** 
ภายในกลุ่ม 150.934 157 0.961  

รวม 320.775 159   
          

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาใน
แต่ละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 88.333)  
เมื่อพบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในแต่ละระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ในแต่ละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  กลุ่มที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และกลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  โดยใช้สถิติ
การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Procedure)  ได้ผลปรากฏดังตาราง 13 
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ตาราง 13  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ
ของนักศึกษา จ าแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง ต่ า 

สูง (M = 7.270) - 0.991** 2.510** 

ปานกลาง (M = 6.278)  - 1.519** 

ต่ า  (M = 4.760)   - 

        
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 13 พบว่า นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ า  และนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน
กลาง  มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการ โดยใช้ตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ประสบการณ์ในการอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ 
ได้ผลปรากฏดังตาราง 14 
 

ตาราง 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ พิจารณาตาม 
ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการอ่าน 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์ในการ

อ่าน N M SD 

สูง สูง 42 7.310 .975 

สูง ต่ า 43 6.349 1.152 
ต่ า สูง 39 5.744 1.272 

ต่ า ต่ า 36 4.722 .882 
          

 
 จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีประสบการณ์ใน
การอ่านสูง เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากที่สุด  
รองลงมาคือ กลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีประสบการณ์ในการอ่านต่ า และกลุ่มที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ต่ าและประสบการณ์ในการอ่านสูง  ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของความสามารถใน
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การเขียนบทความวิชาการน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ าและมีประสบการณ์ในการ
อ่านต่ า 
 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ 
พิจารณาตามตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการอ่าน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

ความคิดสร้างสรรค์ 101.433 1 101.433 86.278** 

ประสบการณ์ในการอ่าน 39.096 1 39.096 33.255** 
ความคิดสร้างสรรค์ x ประสบการณ์ใน
การอ่าน .037 1 .037 .031 
ความคลาดเคลื่อน 183.402 156 1.176  

รวม   160     
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 15 เม่ือศึกษาผลร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการ
อ่านท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ในการอ่าน  แต่พบว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเป็นผู้มี
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และยังพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านมาก มี
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านน้อย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ในครั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนและผล
ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
สังเขปจุดมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการวิจัย 
 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  
 2. เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส าคัญในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
 4. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับตัวแปรสถานการณ์ของ
นักศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยทางจิตสังคม ประกอบด้วย ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค ์ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 
เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 
 2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และ 
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา 
 3. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า 
 4. นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และมีประสบการณ์ในการอ่านมาก 
มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีลักษณะตรงกันข้าม 
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 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 ของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบทความ
เชิงวิชาการแล้ว และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายจากจ านวน 
วิทยาเขต ทั้งหมด 4 วิทยาเขต ให้ได้ 2 วิทยาเขต  จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่ายจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
และ 2  ชั้นปีละ 40 คน  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 160 คน 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
2. ตัวแปรตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ 

และประสบการณ์ในการอ่าน   
3. ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์   
4. ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 

เจตคติทีด่ีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน   
5. ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ได้แก่ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบ  ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  เป็นแบบทดสอบ 
ปลายเปิดที่ก าหนดให้นักศึกษาเขียนบทความวิชาการจากข้อมูลที่ก าหนดให้ในหัวข้อ “ความอ้วน
กับการพลศึกษา” มีค่าความยากเท่ากับ .493 และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .381 
  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดย
การวาดภาพของเจลเลนและเออร์บัน (Jellen and Urban. 1986)  มีค่าความยาก เท่ากับ .641 
และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .413 
 2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ตอน   
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่  ชื่อ นามสกุล  ชั้นปีท่ีศึกษาอยู่  วิทยา
เขต  และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งแสดงด้วยค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)   
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 
ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  มีค่าความเชื่อม่ัน .819 
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  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน ประกอบด้วย
ข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่น .861 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ ประกอบด้วย
ข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่น .841 
  ตอนท่ี 5  แบบสอบถามการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  มีค่าความ
เชื่อม่ัน .851 
  ตอนท่ี 6  แบบสอบถามประสบการณ์ในการอ่าน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
15 ข้อ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ  มีค่าความเชื่อม่ัน .872 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรทางจิตสังคมต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางจิตสังคมกับความสามารถในการ
เขียนบทความวิชาการด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  
  3. ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความ
วิชาการ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
  4. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
  5. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน และมีประสบการณ์ในการอ่านต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) 
 
การสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลที่ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางจิตสังคมทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.591 - .748  โดยการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มีความสัมพันธ์สูงสุดกับ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (r = .748)  รองลงมาคือการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการเขียน (r = .737)  ความคิดสร้างสรรค์ (r = .703)  เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง
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วิชาการ (r = .661)  ประสบการณ์ในการอ่าน (r = .647) และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน (r = 591) 
ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ตัวแปรจิตลักษณะเดิมและตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา  โดยตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ เป็น 
ตัวท านายที่มีอิทธิพลสูงสุดในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (β = 
.748)   รองลงมาคือตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนใน
การเขียน (β = .445)  และตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (β = .289)   และตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ (β = .175)   
โดยเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์  การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน และการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ร่วมกันท านาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ได้ร้อยละ 74.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001  
 3. ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาในแต่ละระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ า  และนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง  มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 4. นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีประสบการณ์ในการอ่านสูง มีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูง และมีประสบการณ์ในการอ่านต่ า ทั้งนี้เม่ือศึกษาผลร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และ
ประสบการณ์ในการอ่านที่มีต่อความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ  พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการอ่าน  แต่พบว่านักศึกษาที่มีความคิด
สร้างสรรค์มากเป็นผู้มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มี
ความคิดสร้างสรรค์น้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และยังพบว่านักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการอ่านมาก มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่
มีประสบการณ์ในการอ่านน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1  กล่าวว่า ปัจจัยทางจิตสังคม ประกอบด้วย ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ 
ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปร 
จิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางจิตสังคมกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ พบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมทุกตัว ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การ
ได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ และประสบการณ์ในการอ่าน  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการเขียน เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 
1 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ดังนี ้
  1.1 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดกับความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ การได้รับการฝึกทักษะการ
เขียนจากอาจารย์ (r = .748)  ผลการวิจัยหมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะการเขียนจาก
อาจารย์มากท าให้มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูง   ซึ่งสอดคล้องกับที่แบร์ 
(Bear 1999 : 2) กล่าวถึงความส าคัญของบทบาทของครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียน
ไว้ว่า  การเขียนเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยกระบวนการสอนและเรียนรู้  แม้ว่านักศึกษาจะเล่าเรื่อง 
ต่าง ๆ ด้วยการเขียนได้  แต่หากปราศจากการได้รับโอกาสในการฝึกฝนการเขียนและการได้
ทราบข้อมูลย้อนกลับจากครูผู้สอนแล้ว  นักศึกษาก็ไม่สามารถพัฒนาตนไปสู่การมีทักษะในการ
เขียนประเภทอื่น ๆ ได้   เช่นเดียวกับที ่ออนเนอร์ วิลเลี่ยม และสตีฟเลย์ (Horner, Williams, and 
Steveley. 1987) ให้ค าอธิบายว่า ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดที่
กว้างขวางด้วยการใช้กิจกรรมการสอน เช่น การยกตัวอย่างประกอบการสอน  การที่ครูมีการ
ยกตัวอย่างในการสอนมากไม่เพียงแต่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน  แต่ยังท าให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่ครูไม่ได้สอนด้วย  ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการเขียนจากครูจึงมีความสามารถในการเขียน   
  อย่างไรก็ตาม เม่ือผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ
ความสามารถในการเขียนของนักศึกษาในแต่ละระดับผลสัมฤทธิ์ก็พบว่า    กลุ่มที่ มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้น  ความสามารถในการเขียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ในการอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมากกว่า  ในขณะที่การได้รับการฝึก
ทักษะการเขียนจากอาจารย์มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามไม่มากนัก (r = .342)  ส่วนในกลุ่มผู้เรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตามมากเป็นอันดับสอง (r = 560)   สรุปได้ว่าผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาดีอยู่แล้ว สามารถ
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พัฒนาการเขียนของตนได้จากความคิดสร้างสรรค์และการอ่าน   แต่ส าหรับผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถทางปัญญาในระดับปานกลาง หรือในกลุ่มที่เรียนอ่อน  การได้รับรู้ว่าตนเองได้รับ
ค าแนะน าด้านการเขียนจากครูมีความส าคัญอย่างมาก  ในการช่วยส่งเสริมให้เขาสามารถ
สร้างสรรค์งานเขียนได้ดีขึ้น 
  1.2 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รองลงมาเป็นล าดับที่  2 คือ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน (r = .737)   และจากการศึกษาในกลุ่มย่อย คือกลุ่มผู้เรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ า ก็พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในผู้เรียนกลุ่มต่ าสูงเป็นอันดับสามด้วย  (r = 0538)   
      ผลการวิจัยนี้เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน   การที่
นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนสูง จึงมีความสามารถในการเขียนสูงด้วย  
เนื่องจากการรับรู้ความสามารถของตนเป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่
จะท าพฤติกรรมตามที่ตนเองคาดหวัง  การรับรู้ความสามารถของตนจึงมีอิทธิพลต่อการเลือกท า
พฤติกรรม นักศึกษาที่ มีการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียนสูงก็มีแนวโน้มที่จะมี
ความสามารถในการเขียนสูง  ในทางตรงกันข้าม ถ้านักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนใน
การเขียนต่ าก็มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการเขียนต่ าด้วย  งานวิจัยที่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยนี้ได้แก่ งานวิจัยของกรรณิการ์ จิตบรรเทา (2539 : 16) ที่ศึกษาพบว่าผู้เรียนที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนจะมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์  
พึ่งตนเองได้และยังสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วย  นอกจากนี้
การรับรู้ความสามารถของตนยังมีอิทธิพลต่อการเลือกกิจกรรมและความพยายามของผู้เรียน  โดย
การตั้งจุดมุ่งหมายที่ท้าทายแก่ตนเองว่ามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้  และ
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในความสามารถของตน แรงจูงใจ และ
สัมฤทธิผลในการเขียน ของแฟรงค์ พาจาเรส (Frank Pajares. 2003 : 139 - 158) ก็พบข้อมูลที่
สอดคล้องกันว่า ความเชื่อในความสามารถของตนของผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจและ
สัมฤทธิผลในการเขียน   
  1.3 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รองลงมาเป็นล าดับที่ 3 คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
(r = 703)  หมายถึง การที่นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สูงท าให้มีความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงด้วย  ที่พบผลเช่นน้ีเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ 
บูรณาการประสบการณ์ทั้งหมด เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลผลิตใหม่  ซึ่งต้อง
อาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2546 : 6)  ซึ่งลักษณะและ
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับลักษณะของความสามารถใน
การเขียนและขั้นตอนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  กล่าวคือ ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
นั้น  ผู้ เขียนก็ต้องอาศัยการรับรู้ข้อมูล  การมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล  แล้วจึงใช้
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ประสบการณ์  ความรู้ของผู้เขียนมาบูรณาการและเลือกสรรเป็นความคิดที่ดีที่สุดในการเขียน  
งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ทางบวก ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความสามารถในการ
เขียน ได้แก่ งานวิจัยของเช่น  ลินดา เอ. โอฮารา และ โรเบิร์ต เจ. สเตอร์นเบอร์ก (Linda A. 
O’Hara and Robert J. Sternberg. 1999)  ที่ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยเยลจ านวน 110 คน  ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
ลกัษณะการคิดออกเป็นกลุ่มที่ใช้ความคิดของตนเองอย่างอิสระ  และกลุ่มที่วิเคราะห์และตัดสินใจ
จากข้อมูลที่ก าหนดให้  โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอ่านเน้ือเรื่องแล้วเขียนเรียงความ 1 ฉบับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เขียน  และตอบค าถามปลายเปิด 2 ข้อ  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้ความคิด
ของตนเองอย่างอิสระมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้  นอกจากนี้  การวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูง  ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับสูง  
(r = .703)  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยฉบับนี้  จึงสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความสามารถในการเขียน  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดี 
  1.4 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รองลงมาเป็นอันดับ 4 คือ เจตคติที่ดีต่อการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ (r = 661)  และเป็นทีน่่าสนใจว่าตัวแปรดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามสูงเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งในกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (r = .563) และกลุ่มที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (r = .518)  จากผลการวิจัยหมายถึง การที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ 
การเขียนบทความเชิงวิชาการมาก  ท าให้มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงด้วย  
ดังที่ พรพิไล เลิศวิชา (2550: 66 – 67)  ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับเจตคติไว้ว่า บุคคลใดมีเจตคติใน
ทางบวกต่อพฤติกรรมใด ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ สูง   ทั้งนี้เม่ือศึกษากระบวนการ
ของสมองในการเรียนรู้  พบว่า ในการกรองข้อมูลที่ผ่านเข้าสู่สมอง  มีกระบวนการที่ท าหน้าที่
เลือกเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจเข้าสู่การรับรู้ เรียกว่า ความตั้งใจ (Attention)  ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการ
เรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างรู้ตัว  ความตั้งใจเป็นกระบวนการของจิตใจ  เป็นสิ่งก ากับกระบวนการ
เรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ  ก็จะมีความตั้งใจในการเขียน  ซึ่งความตั้งใจนี้จะแตกต่างกับความตั้งใจที่เกิดขึ้น
เพราะครูบอกให้ตั้งใจ   เจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เขียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเขียนบทความวิชาการ  รู้สึกชอบและพอใจในการเขียน รวมทั้งมีความมุ่งม่ันที่
จะเขียนให้ส าเร็จด้วยตนเอง  ซึ่งแองเจลา บูธ (Angela Booth : Online) ก็กล่าวไว้ในท านอง
เดียวกันกันว่า การมีเจคคติที่ดีต่อการเขียน ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาให้งานเขียนประสบความส าเร็จ
และมีคุณภาพเท่าน้ัน  แต่ยังท าให้ผู้เขียนเขียนได้อย่างมีความสุขและเพลิดเพลินด้วย  เจตคติที่ดี
ต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการจึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
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 สมมติฐานที่ 2  กล่าวว่า ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ ตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น เพื่อค้นหาปัจจัยทางจิตสังคมที่
สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
กลุ่มภาคเหนือ พบว่า ทั้งตัวแปรสถานการณ์  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ สามารถท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  โดย 
ตัวแปรสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ เป็นตัวท านายที่มีอิทธิพล
สูงสุดในการท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (β = .748)   รองลงมาคือ 
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน (β = .445)  
และตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (β = .289)   และตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิงวิชาการ (β = .175)   โดยเจตคติที่ดีต่อ
การเขียนบทความเชิงวิชาการ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์  การรับรู้ความสามารถของตนในการ
เขียน และการได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ร่วมกันท านายความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ได้ร้อยละ 74.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งผลการวิจัยนี้
สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์ เป็นตัวท านาย
ที่มีอิทธิพลสูงสุดในการท านายความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ (β = .748)   ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ที่พบผลเช่นนี้เนื่องจากอาจารย์หรือครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้ค าแนะน า  การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการเป็นแบบอย่างที่ดี      หากอาจารย์จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดี  และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ  นักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียนดีอยู่แล้วก็จะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
การเรียนรู้จากการให้ประสบการณ์ของอาจารย์  ในท านองเดียวกัน  นักศึกษาที่มีความสามารถใน
การเขียนน้อย หากได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ  และได้รับค าแนะน า ส่งเสริม ก าลังใจจาก
ครูผู้สอนก็จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนของตนข้ึนได้ 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า การได้รับการส่งเสริมทักษะการเขียนจาก
อาจารย์  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน ความคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่อการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ  เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงในการท านายความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการตามล าดับ พบว่า ตัวท านายความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ประกอบด้วย ปัจจัยสถานการณ์ 1 ตัวแปร  ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร และ
ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 1 ตัวแปร  โดยตัวแปรทั้ง 3 กลุ่มร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการได้ถึงร้อยละ ละ 74.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001   ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเป็น
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พฤติกรรมที่เกิดจากสาเหตุที่ส าคัญทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สาเหตุทางสถานการณ์  สาเหตุทางจิต
ลักษณะเดิม และสาเหตุทางจิตลักษณะตามสถานการณ์  แสดงว่าความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการเกิดจากทั้งความสามารถดั้งเดิมในตนเอง และความสามารถที่พัฒนาขึ้นจากการ
เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เช่น การได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมจากครู
อาจารย์  อีกทั้งยังเป็นความสามารถที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของลักษณะภายในตนกับสถานการณ์ที่
นักศึกษาเผชิญอยู่ เช่น การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน การมีเจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความเชิงวิชาการ  ในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการได้ดี  ครูผู้สอน
จึงควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาปัจจัยท่ีดังกล่าวให้ครอบคลุมและบูรณาการ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาตัวแปรท านายในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  ผู้วจัิยพบว่า ตัวแปรท านายท่ีมีอิทธิพลสูงสุดไม่ใช่การได้รับการฝึกทักษะ
การเขียนจากอาจารย์ดังที่ปรากฏในกลุ่มรวม  แต่ปัจจัยท านายท่ีมีอิทธิพลสูงในกลุ่มผู้เรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ ประสบการณ์ในการอ่าน เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งก็เป็นตัวแปรที่มาจากจิตลักษณะทั้ง 3 ประเภท คือ ตัวแปร
สถานการณ์  ตัวแปรจิตลักษณะ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน   ส่วนในกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ปัจจัยท านายท่ีมีอิทธิพลสูง ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์   
เจตคติที่ดีต่อการอ่าน  การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน และเจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความเชิงวิชาการ   เมื่อพิจารณาตัวแปรท านายของกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงและต่ า  มีความเป็นไปได้ว่าผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาดีอยู่แล้วนั้น สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนได้ด้วยตนเองจากการอ่าน จากการเห็นประโยชน์และคุณค่าของการ
เขียน และจากจิตลักษณะเดิมที่มีอยู่ในตนคือความคิดสร้างสรรค์  ส่วนนักศึกษาที่เรียนอ่อนอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์  ความม่ันใจและการรับรู้ว่าตนเองสามารถท าได้  และการมีเจตคติที่ดีต่อการ
อ่านการเขียนเป็นปัจจัยในการเขียนบทความเชิงวิชาการให้ส าเร็จ    
 แม้ว่าผลการศึกษาตัวแปรท านายในกลุ่มย่อย จะไม่พบว่าการได้รับการฝึกทักษะการ
เขียนจากครูเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูง  ไม่ได้อยู่ในสมการท านาย  แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าครูมีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการเขียนให้กับผู้เรียน ทั้งกลุ่มเรียนเก่งและ
เรียนอ่อน   การสอนของครูไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้เรียนรับรู้ว่าครูมีบทบาทส าคัญอย่างไร  หากแต่ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในด้านใด และน าไปสู่การ
พัฒนาความสามารถนั้น   ครูจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาดังผลการวิจัยที่ปรากฏในกลุ่มรวม 
 
 สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับต่ า 
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 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ จ าแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่านักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลางและต่ า  และนักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  มี
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 
 การที่นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการแตกต่างกันกันนั้น สามารถอธิบายได้ว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดเชาว์ปัญญาและความรู้ความสามารถของผู้เรียน  ดังผลงานวิจัยของ
สุพล รุจิรพิพัฒน์ (2529) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญา โดย
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาปกติท าให้ผลการเรียนปกติ  และความสามารถทางเชาว์ปัญญาต่ า
ท าให้ผลการเรียนต่ า   ซึ่งความสามารถทางปัญญานี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของสมองในการ
คิดวิเคราะห์  การจ าแนก การเชื่อมโยง การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและวิจารณญาณในการเขียน
บทความวิชาการ   ดังที่จรรจา สุวรรณทัต; ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
(2521 : 42) อธิบายว่าบุคคลที่มีสติปัญญาสูง  เมื่อต้องผจญกับปัญหาอาจรวบรวมหรือประมวลสิ่ง
ส าคัญในความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น  เพื่อน ามาช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่า  และมีประสิทธิภาพ
กว่าบุคคลที่มีสติปัญญาจ ากัด นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียนท ารายงาน การ
ตอบข้อสอบ ก็สามารถแสดงความรู้และความคิดของตนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้อื่นเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  ความสามารถทางปัญญาในระดับสูง ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการคิดและการแก้ปัญหานี้  ท าให้
ผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับสูง  มีความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงกว่าผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางปัญหาในระดับต่ ากว่า 
 
 สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และมี
ประสบการณ์ในการอ่านมาก  มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษา
ที่มีลักษณะตรงกันข้าม 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษา จ าแนกตามระดับความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการอ่าน พบว่า นักศึกษาที่
มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีประสบการณ์ในการอ่านสูง มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการมากที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีประสบการณ์ใน
การอ่านต่ า และกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ าและประสบการณ์ในการอ่านสูง  ส่วนกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่มีความคิด
สร้างสรรค์ต่ าและมีประสบการณ์ในการอ่านต่ า  ทั้งนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์
และประสบการณ์ในการอ่าน  แต่พบว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเป็นผู้มีความสามารถ
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ในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  และยังพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านมาก มีความสามารถใน
การเขียนบทความวิชาการมากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านน้อย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิจัยดังกล่าวไม่พบว่าความคิดสร้างสรรค์มีปฏิสัมพันธ์กับตัวแปรประสบการณ์ใน
การอ่าน   แต่สนับสนุนอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวต่อพฤติกรรมความสามารถในการเขียน 
บทความเชิงวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์พหุคูณแบบเป็นข้ันใน
การวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวแปรท านายท่ีมีความส าคัญมากเป็นอันดับ 3 (β 
= .289) ในกลุ่มรวม และกลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และความคิดสร้างสรรค์ก็เป็น
ตัวแปรท านายท่ีมีความส าคัญสูงสุดในกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า    
 ส่วนประสบการณ์ในการอ่านน้ัน แม้จะเป็นตัวแปรที่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในสมการ
ท านายในกลุ่มรวม  แต่ประสบการณ์ในการอ่านเป็นตัวแปรท านายท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มผู้เรียน
ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จึงเป็นตัวแปรที่ยังคงมีความส าคัญมาก  ดังนั้นในการพัฒนา
ให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนจึงต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการอ่านให้
มากด้วย  เพราะประสบการณ์ในการอ่านจึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเขียน  ดังที่พรพิไล 
เลิศวิชา (2548 : 98)  กลา่วว่า หากสมองได้รับข้อมูลจากการอ่านมาก ก็ย่อมมีข้อมูลที่สะสมอยู่
มาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาและสาระความรู้ต่าง ๆ  นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการอ่านมาก  
เป็นผู้อ่านมาก อ่านบ่อย อ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนจ านวนมาก
ด้วย  นอกจากนี้จากผลการวิจัยท่ีไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับประสบการณ์ใน
การอ่านน้ีท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า แม้นักศึกษาจะความคิดสร้างสรรค์ในระดับท่ีไม่สูงมาก แม้ว่าจะไม่มี
ข้อได้เปรียบทางจิตลักษณะเดิม  แต่หากนักศึกษาเป็นผู้ที่รักการอ่าน  มีประสบการณ์ในการอ่าน
มาก  ก็สามารถพัฒนาการเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเองได้ดี   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับการส่งเสริมการเขียนจากอาจารย์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงที่สุด และเป็นตัวแปรท านาย
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและ
บทบาทของครูอาจารย์ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงวิชาการให้กับนักศึกษา  
ครูจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างสม่ าเสมอ   ไม่เฉพาะในวิชาภาษาไทย
เท่านั้น  แต่ควรจัดกิจกรรมการเขียนในทุกรายวิชา   ไม่ว่าจะเป็นวิชาพลศึกษา จิตวิทยา กาย
วิภาค ฯลฯ  ให้การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้  และให้นักศึกษามีโอกาสฝึกเขียน
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บ่อยๆ  เพราะการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการเขียนจะท าให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถใน
การคิด และการใช้ภาษาของตนอย่างต่อเนื่อง   เมื่อนักศึกษาได้ฝึกเขียนบทความหรือรายงานการ
ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใด  ก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  และมีทักษะ
ในการอธิบายถ่ายทอดความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย  
 2. งานวิจัยน้ีพบตัวแปรท านายท่ีส าคัญคือ การได้รับการฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์  
การรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  ความคิดสร้างสรรค์  และการมีเจตคติที่ดีต่อการเขียน
บทความวิชาการ  แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรประสบการณ์ในการอ่าน  และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ก็
ยังมีความส าคัญอยู่  เนื่องจากตัวแปรท านายมีค่าสูง ตัวแปรเหล่านี้ก็มีค่าสูงตามไปด้วย  ครูและจึง
ควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการเขียนให้นักศึกษาให้หลากหลาย  ด้วย
การบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านปัจจัยสถานการณ์  จิตลักษณะ
เดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของตนได้อย่างดีที่สุด 
 3. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาทุกคนสามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด  และมีความตั้งใจ  มีสมาธิ  มี
ความมุ่งม่ันในการเขียนมาก  เม่ือตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษาก็พบว่า นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเฉลี่ยที่ 6.088 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่อยู่ใน
ระดับดี   เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมแล้ว การที่นักศึกษามีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ มุ่งม่ันที่จะ
เขียน (ซึ่งแตกต่างกับพฤติกรรมของนักศึกษาขณะเขียนบทความเชิงวิชาการในการเรียนการสอน
ปกติ  ที่นักศึกษามักเกิดความท้อแท้  ไม่อยากเขียน)    และมีคะแนนความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการดี   น่าจะเป็นเพราะการเขียนบทความเชิงวิชาการในการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการสอบวัดผลปลายภาคเรียน  คะแนนที่ได้คือคะแนนสอบจริงซึ่งจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ย
ของนักศึกษา  นักศึกษาจึงมีเป้าหมายและมีแรงจูงใจที่จะเขียนให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุด    
ดังนั้น แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 
ครูผู้สอนจึงควรก าหนดเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีให้นักศึกษาเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของกิจกรรมการเขียนนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะใช้
ความสามารถของตนให้เต็มที่ 
 4. เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีต่างกัน 
(ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) มีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการแตกต่างกันหรือไม่นั้น  ผู้วิจัย
พบว่า นักศึกษาทั้งสองชั้นปีมีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสะท้อน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบันการพลศึกษาว่ายังไม่สามารถพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้นได้   ดังที่ปรากฏว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่ง
ได้เรียนการเขียนบทความเชิงวิชาการในวิชาภาษาไทยมาแล้ว 2 รายวิชา  คือวิชาหลักและการใช้
ภาษาไทย และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ยังมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการไม่
แตกต่างกับความสามารถในการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้เรียนวิชาหลักและการใช้
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ภาษาไทยมาเพียงรายวิชาเดียว   อาจเป็นไปได้ว่า  ความรู้ที่นักศึกษาได้รับนั้นไม่คงทน การ
เรียนรู้ใหม่ไม่สามารถต่อยอดจากพื้นฐานเดิมที่เคยเรียนไปแล้วได้   ผลการวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็น
ความจ าเป็นที่นักศึกษาควรจะได้รับการส่งเสริมการเขียนอย่างจริงจัง  ด้วยการพัฒนารูปแบบที่
ส่งเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียน  เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีความคงทน  
และเพิ่มพูนขึ้นจนเกิดเป็นทักษะท่ีนักศึกษาจะสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้นักศึกษาเขียนบทความวิชาการในหัวข้อเดียวกัน
ทั้งหมดภายในเวลาที่ก าหนด และในสถานท่ีที่ก าหนด (ห้องสอบ) โดยใช้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้   
เพื่อควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องความแตกต่างของหัวข้อบทความวิชาการ  คุณภาพของข้อมูลที่
น ามาประกอบการเขียน  รวมถึงเวลาทีน่ักศึกษาใช้ในการเขียน   แต่ข้อจ ากัดของการที่ก าหนดให้
นักศึกษาทุกคนเขียนบทความวิชาการในหัวข้อเดียวกันคือ  หัวข้อที่ครูมอบหมายให้เขียนอาจไม่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน  ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยอาจมอบหมายให้นักศึกษาเลือกเขียนบทความในหัวข้อที่ตนสนใจ   
 2. ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงในการท านายความสามารถในการ
เขียนบทความวิชาการ  ซึ่งสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมปัจจัย 
เหล่านั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป เช่น การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน  การมี
เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิชาการ การฝึกทักษะการเขียนจากอาจารย์  แล้วศึกษาว่าเม่ือ
นักศึกษาได้ เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะต่าง ๆ แล้ว จะท าให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
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หมายเลขแบบทดสอบ ..................... 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 2/2551                       เวลา 90 นาที 
 
ค าชี้แจง  1. ให้นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการเรื่อง ความอ้วนกับการพลศึกษา โดยเลือกใช้
ข้อมูลที่ก าหนดให้มาประกอบการเขียนให้เหมาะสม  
    2. การให้คะแนนพิจารณาจากเนื้อหาสาระ  การเรียบเรียงความคิด  การใช้ภาษา  และ
รูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง 
    3.  นักศึกษามีเวลาเขียน 90 นาที  ไม่จ ากัดความยาวของบทความ 
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(ข้อมูลประกอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ เร่ือง ความอ้วนกับการพลศึกษา) 

 

จุฬาฯเผยสถิติพบเด็กอ้วนทะลักโลก 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผจก.แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า เมื่อ
เดือน มิ.ย. ทีผ่่านมา องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประชุม “การเสริม
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคีในการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ”ที่เมืองชานติ
กา ประเทศอินเดีย มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก 
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล สหพันธ์เบาหวานโลก สถาบันมะเร็งศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนต่างกังวล
ต่อการขยายตัวของโรคอ้วน โดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ปัจจุบันมีจ านวน 22 ล้านคน 
และ 3 ใน 4 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาระดับกลาง และระดับยากจน  

“ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า สาเหตุของโรคอ้วนนอกจากพฤติกรรมขาดการออกก าลังกายแล้ว 
อาหารก็เป็นสาเหตุส าคัญ โดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมัน น้ าตาลและเกลือสูง ซึ่งพบในขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลม และอาหารขยะ เนื่องมาจากการตลาดและการโฆษณาที่ใช้การสร้าง”โอกาส” และสร้าง”
พลังเร้า” เป็นการสร้างพฤติกรรมบริโภคที่ติดกับอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม ท าให้เด็กและ
เยาวชนบริโภคอาหารท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ” รศ.ดร.วิทยา กล่าว 

รศ.ดร.วิทยา กล่าวอีกว่า ผลกระทบจากโฆษณาและการตลาดของอาหารเหล่าน้ี เพิ่มปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด การป้องกันโรคอ้วนนอกจาก
ลดความเสี่ยงโรคดังกล่าว ยังลดโอกาสเกิดมะเร็งได้ถึง 1 ใน 3 ที่ประชุมจึงน าเสนอมาตรการคุม
โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย ที่ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ที่จ ากัดโอกาส โดยลดการโฆษณาอาหารที่มีผลกระทบต่อเด็กให้มีเวลาน้อยลงจากเดิม 
และจ ากัด พลังเร้าจากการใช้นักแสดง นักกีฬา ดารา ขวัญใจเด็ก เยาวชน การ์ตูน มาเป็นผู้
โฆษณา การแจกของรางวัล ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนถูกเหนี่ยวน าให้บริโภคอาหาร
ที่ไม่เป็นประโยชน์ และส่งผลต่อโรคอ้วน ซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ 

“แต่ละประเทศและหน่วยงานต่างๆ ลงความเห็นว่าต้องพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาด
อาหารเด็กในอย่างจริงจัง เช่น หากลยุทธ์การควบคุมการตลาด และการโฆษณาอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการต่ า โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมก ากับโดยรัฐ การใช้วิธีสมัครใจ หรือ
มาตรการผสมผสาน ซึ่งจะประมวลข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สภาองค์การอนามัยโลกที่เจนีวา 
เพื่อออกมาตราการร่วมกัน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน” รศ.ดร.วิทยา กล่าว 

ที่มา : หนังสือพิมพผ์ู้จัดการ ฉบับวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 
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โรคอ้วน 

น้ าหนักตัวที่มากเกินไป อาจเป็นโรคอ้วน ถ้ามีไขมันในร่างกายมากกว่า
ความจ าเป็น เราควรเอาใจใส่บ้าง เพราะโรคอ้วนก่อปัญหาทางสุขภาพหลาย
อย่าง 

ดูอย่างไรว่าอ้วน 

จากลักษณะภายนอกพอบอกได้ ถ้าอ้วนมากจริง ๆ แต่สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงมีการ
คิดค้นการวัดหลายวิธี ที่ใช้สะดวกได้ง่าย และไม่ค่อยผิดเพี้ยนกันมาก เมื่อคนวัดต่างกัน ก็คือการ
วัดส่วนสูง และน้ าหนักไปด้วยกัน ซึ่งอาจน ามาค านวณโดยใช้สูตรง่าย ๆ เพื่อดูระดับของความ
อ้วน คือ ค่า BMI 

 

เกณฑ์ BMI ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 20-25 ก.ก. ต่อเมตร2 ซึ่งจากการเก็บข้อมูลประชากร
จ านวนมากพบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อการตายจากโรคน้อยสุด บางแห่งอาจจะถือว่าเข้าเกณฑ์อ้วนท่ี 
BMI มากกว่า 27-30 ก.ก. / เมตร2 ซึ่งจะประมาณน้ าหนักเท่ากับ 120% ของน้ าหนักมาตรฐาน 
และเริ่มพบอัตราเสี่ยงต่อการตายมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี BMI สูง อาจพบในคนไม่อ้วน แต่มีกล้ามเนื้อมาก เช่น ในพวกใช้แรงงานมาก ๆ 
นักกีฬา นักกล้าม ซึ่งกลุ่มน้ีไม่พบว่ามีโรคที่เสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น จึงมีการวัดสัดส่วน
ประกอบด้วย เพราะพบว่าพวกที่น้ าหนักมากจากไขมันที่พุงต่างหากที่มีความเสี่ยง ค่าที่นิยมใช้กัน
คือ WHR (WAIST – HIP RATIO) หรือสัดส่วนระหว่างเส้นรอบเอวกับเส้นรอบสะโพก ซึ่งในผู้ชาย
ไม่ควรเกิน 1.0 และในผู้หญิงไม่ควรเกิน 0.8 ถึงตรงน้ีคุณก็อาจส ารวจตัวคุณเองได้ว่า อ้วนเกินไป 
จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหรือไม่ 

อันตรายจากโรคอ้วน ภาวะอ้วนท าให้เกิดโรค และความผิดปกติต่าง ๆ ได้มาก หรือเร็วกว่าคน
ไม่อ้วน ได้แก่ 

1. ความดันโลหิตสูง : พบว่าถ้าลดน้ าหนักโดยยังมีปริมาณ
เกลือในอาหารเท่าเดิมก็ลดความดันโลหิตลงได้  

2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินซูลิน : ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดเบาหวานชนิดน้ีที่รุนแรงทีสุ่ดกว่าปัจจัยใด ๆ  

3. ไขมันในเลือดผิดปกติ  
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4. โรคหลอดเลือดตีบ (Atherosclerosis) เช่น หลอดเลือดสมองตีบ ท าให้เกิด    อัม
พฤกษ์อัมพาต โรคหลอดเลอืดหัวใจตีบ โดยพบว่าความอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อ
โรคนี้โดยตรง และยังเพิ่มความเสี่ยงโดยอ้อมจากภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย  

5. นิ่วถุงน้ าดี และถุงน้ าดีอักเสบ  
6. โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสะโพก ข้อเข่า และยังเพิ่ม

โอกาสเกิดโรคข้ออักเสบจากเก๊าท์ด้วย  
7. มะเร็งบางชนิด พบมากขึ้นในคนอ้วน และสัตว์ทดลองที่ถูกท าให้อ้วน จาก

การศึกษาของ American Cancer Society โดยอิงน้ าหนักที่คนไข้บอกเองพบว่า
ถ้าน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 40% จะมีอัตรารายจากมะเร็งสูงขึ้น 1.33-1.55 
เท่า ที่ส าคัญ คือ มะเร็งเยื่อบุมดลูกเต้านม ต่อมลูกหมาก ล าไส้ใหญ่  

นอกจากนี้เม่ือไม่สบาย ยังเกิดปัญหาในการดูแลรักษามากขึ้น เช่น การหาเส้นเพื่อให้น้ าเกลือยาก
ขึ้น การดมยาสลบท าได้ยากขึ้น การขนย้าย หรือพลิกตัวคนไข้ยากขึ้น การผ่าตัดก็ยากขึ้น เป็นต้น 

สาเหตุของโรคอ้วน 

น้ าหนักเกินอาจไม่ใช่โรคอ้วน นักกล้ามก็หนักเกินได้ แต่ไม่มีผลเสียต่อ
สุขภาพดังข้างต้น ยังมีภาวะบางอย่างท าให้น้ าหนักเกินได้ เช่น โรคความ
ผิดปกติของฮอร์โมน (ต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยเกินไป ระดับฮอร์โมนพวก

คอร์ติโคสเตียรอยด์มากเกินไป) โรคที่มีการบวมคั่งน้ ามากขึ้นในร่างกาย (ได้แก่โรคหัวใจ โรคไต
บางชนิด โรคตับที่อาจมีน้ าในช่องท้อง) เป็นต้น 

ส่วนโรคอ้วนท่ีมีการสะสมของไขมันในร่างกายมากกว่าปกติ เกิดจากดุลพลังงานเกินมาก คือ
ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าพลังงานท่ีร่างกายน าไปใช้ โดยมีปัจจัยในแต่ละคนเข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น กรรมพันธุ์ บางคนจึงอ้วนง่าย บางคนอ้วนยาก สารอาหารท่ีให้พลังงานแก่
ร่างกายคือโปรตีน (เช่น ถั่ว เนื้อสัตว์) ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต (เช่น แป้ง น้ าตาล) 

ที่ส าคัญมากสุด คือ อาหารกลุ่มไขมัน ซึ่งนอกจากให้พลังงานมากว่ากลุ่มอื่นในปริมาณอาหารท่ี
หนักเทา่กันแล้ว ในปริมาณที่คิดเป็นพลังงานเท่ากันอาหารไขมันก็ยังถูกสะสมไว้ในร่างกาย
มากกว่าอาหารกลุ่มอื่นด้วย 
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ตารางข้างล่างแสดงพลังงานซ่ึงอาจได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ 

(ไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม โปรตีน และคาร์โบไอเดรตให้พลังงาน 4 แคลอรีต่่อกรัม 
พลังงาน 1 แคลอรี่ ท าให้น้ า 1 ลิตรร้อนข้ึน 1 องศาเซลเซียส) 

อาหาร ปริมาณต่อมื้อ ปริมาณแคลอรี่ 

ไข่ไก่ 1 ฟอง 80 

เนย 1 ช้อนโต๊ะ 108 

เนื้อไก่ย่าง 3 ออนซ์ 180 

เนื้อหมูไม่ติดมัน 3 ออนซ์ 215 

เนื้อวัวไม่ติดมัน 3 ออนซ์ 180 

กะหล่ าปลีสุก 1 ถ้วย 23 

ข้าวขาวสุก 1 ถ้วย 164 

สับปะรด ½ ถ้วย 52 

กล้วยหอม ยาวประมาณ 6 นิ้ว 1 ผล 85 

น้ าอัดลม 12 ออนซ์ 124 

เบียร์ 12 ออนซ์ 151 

น้ าตาลทรายขาว 1 ช้อนกาแฟ  16 

 

และตารางต่อไปนี้ แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ (เป็นแคลอรี่ต่อชั่วโมง) 
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กิจกรรมที่ท า ปริมาณแคลอรี่ 
ที่ใช้ต่อชั่วโมง 

นอนหลับ 75 

นั่งดูโทรทัศน์ 107 

นั่งท างานใช้สมอง 110 

รีดผ้า 150 

ซักผ้าด้วยมือ 240 

ท าสวน 250 

เลื่อยไม้ 515 

เดินลงบันได นาทีละ 3.58 

ว่ายน้ าด้วยความเร็ว 1.12 กม./ชม. 300 

ว่ายน้ าด้วยความเร็ว 2.56 กม./ชม. 700 

ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 240 

ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 20.0 กม./ชม. 660 

กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 4.0 กม./ชม. 300 

กรรเชียงเรือด้วยความเร็ว 17.6 กม./ชม. 970 

เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 

เทนนิส, แข่งขัน 600 

 

จาก http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/obesity/cause.htm  สืบค้นเมื่อ 
11 กันยายน 2551 
 
 
 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/obesity/cause.htm
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หมายเลขแบบสอบถาม ................................. 
 
เรียน นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2  
 

 ขอให้นักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามข้อมูลที่เป็นจริง  และขอให้นักศึกษา
ตอบค าถามทุกข้อ    ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งหมดในแบบสอบถามนี้ไปประมวลผล  วิเคราะห์ และ
น าเสนอในภาพรวม  ทั้งนี้ไม่มีการน าข้อมูลไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล   เพื่อให้เกิดประโยชน์ตาม
ความมุ่งหมายใน 
การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา ใน
สถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ” ต่อไป 
 

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
ดวงกมล สวนทอง 

ผู้วิจัย 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
 
ชื่อ ........................................  นามสกุล ................................................. 
 
ชั้นปีที่ศึกษาอยู่   (........)  ปี 1   
   (........)  ปี 2 
 
วิทยาเขต     (........)  เพชรบูรณ์   
   (........)  เชียงใหม่ 
 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   ........................... 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 
แบบสอบถามการได้รับการฝกึทักษะการเขียนจากอาจารย์ 

ค าชี้แจง  เมื่ออ่านรายการค าถามแล้ว  โปรดท าเครื่องหมาย [ / ]  ลงในช่องใดช่องหนึ่งท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
ข้อ 
ท่ี 

รายการค าถาม ระดับความคิดเห็น 
จริง 
ท่ีสุด 

จริง ค่อน 
ข้าง 
จริง 

ค่อน 
ข้าง 
ไม ่
จริง 

ไม่ 
จริง 

ไม่ 
จริง 
เลย 

1 อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าขอ้มูลประกอบการเขียน
ให้กับข้าพเจ้า 

      

2 อาจารย์สอนให้ข้าพเจ้าเลือกใช้แหล่งข้อมูลเพื่อน ามา 
ประกอบการเขียน 

      

3 อาจารย์แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถงึข้อบกพร่องในงานเขียน
ของข้าพเจ้า 

      

4 อาจารย์จดัหาตัวอย่างงานเขียนท่ีดีมาให้ข้าพเจา้ 
ได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง 

      

5 อาจารย์ไม่มีเวลามากพอท่ีจะให้ค าแนะน าเรื่องการเขียน
แก่ข้าพเจ้า 

      

6 อาจารย์มอบหมายงานเขียนท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 
ของข้าพเจ้า 

      

7 อาจารย์ให้ความส าคัญ ในการสนับสนุนให้ข้าพเจ้าส่ง
ผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดในโอกาสต่าง ๆ 

      

8 ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ทราบเหตุผลว่าท าไมงานเขียน 
ของข้าพเจ้าจึงได้คะแนนน้อย 

      

9 ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์คงไม่ได้อ่านงานเขียนที่ข้าพเจ้า 
ส่งไป เพราะบ่อยครั้งท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงลายเซน็ของ
อาจารย์ โดยไม่มีข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าใด ๆ 

      

10 อาจารย์ไม่น าข้อบกพร่องในการเขียนของข้าพเจ้า 
มาล้อเลียนให้ข้าพเจ้ารูส้ึกอับอาย 

      

11 อาจารย์ใชส้ื่อการสอนการเขียนท่ีน่าสนใจ       
12 อาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าพเจ้าในเรื่องการเขียน       
13 กิจกรรมการสอนการเขียนของอาจารย์ไม่สามารถ 

พัฒนาการเขียนของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นได้ 
      

14 อาจารย์น าผลงานของนักศึกษาท่ีเขียนได้ดี ไปติดบอร์ด       
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ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง 
15 อาจารย์มีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ       

 
 

แบบสอบถามชุดที่ 2 
แบบสอบถามประสบการณใ์นการอ่าน 

ค าชี้แจง  เมื่ออ่านรายการค าถามแล้ว  โปรดท าเครื่องหมาย [ / ]  ลงในช่องใดช่องหนึ่งท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
ข้อ 
ท่ี 

รายการค าถาม ระดับความคิดเห็น 
จริง 
ท่ีสุด 

จริง ค่อน 
ข้าง 
จริง 

ค่อน 
ข้าง 
ไม ่
จริง 

ไม่ 
จริง 

ไม่ 
จริง 
เลย 

1 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือทุกวัน       
2 ปกติข้าพเจ้าไม่อ่านหนังสือ นอกจากเป็นช่วงใกล้สอบ 

เท่านั้น 
      

3 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือได้ครั้งละนาน ๆ โดยไม่รู้สึกเบื่อ       
4 แม้แต่ช่วงใกล้สอบ ขา้พเจา้ก็ยังไม่อ่านหนังสือ       
5 ข้าพเจ้ามักอ่านหนังสือขณะท่ีต้องรอ เช่น รอรถ รอเพื่อน       
6 ในวันหยุด  ข้าพเจ้ามักใช้เวลากับการอ่านหนังสือ 

มากกว่าออกไปเที่ยวนอกบ้าน 
      

7 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลายเล่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีดีที่สุด 
ท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการท ารายงานหรือเขียนบทความ 

      

8 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือวันละไม่เกิน 20 นาที       
9 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือประกอบการเรียนมากกว่าท่ี 

อาจารย์ก าหนดให้อ่าน 
      

10 ข้าพเจ้าได้แบบอย่างการใชภ้าษาเชิงวิชาการ 
จากการอ่านบทความวิชาการ 

      

11 ข้าพเจ้าไม่อ่านงานเขียนเชิงวชิาการ       
12 ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือท่ีน่าสนใจ  แม้วา่เรื่องนั้น 

อาจารย์จะไม่น ามาออกข้อสอบก็ตาม 
      

13 ข้าพเจ้าอ่านการ์ตูน หรือวารสารท่ีน่าสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ 

      

14 ข้าพเจ้าติดตามอ่านงานเขียนของผู้แต่งที่ข้าพเจ้า 
ชื่นชอบ 
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15 การอ่านหนังสือมาก ไม่ท าให้การใช้ภาษาของข้าพเจ้า
เปลี่ยนแปลงไป 

      

 
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 3 
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการเขียน 

ค าชี้แจง  เมื่ออ่านรายการค าถามแล้ว  โปรดท าเครื่องหมาย [ / ]  ลงในช่องใดช่องหนึ่งท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
ข้อ 
ท่ี 

รายการค าถาม ระดับความมั่นใจว่าท าได้ 
มั่นใจ 
ท่ีสุด 

มั่นใจ ค่อน 
ข้าง 
มั่นใจ 

ค่อน 
ข้าง 
ไม ่

มั่นใจ 

ไม่ 
มั่นใจ 

ไม่ 
มั่นใจ 
เลย 

1 เมื่ออาจารย์มอบหมายให้เขียนบทความ ข้าพเจ้า 
สามารถวางแผนการเขียนได้ 

      

2 ข้าพเจ้าสามารถรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีจะเขียนได้ 

      

3 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้ค าที่ถูกต้องในการเขียน       
4 ข้าพเจ้าเลือกใช้ส านวนโวหารประกอบการเขียนได้ 

อย่างเหมาะสม 
      

5 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนท่ีเหมาะสม 
กับงานเขียนแต่ละประเภทได้ 

      

6 ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน 
ของตนเองได้ 

      

7 ข้าพเจ้าสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้ 
ด้วยการใช้ภาษาเขียนที่สละสลวย 

      

8 รูปแบบงานเขียนของข้าพเจา้สามารถใช้เป็นแบบอย่าง 
ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

      

9 ข้าพเจ้าสามารถเขียนบทความท่ีประกอบด้วยข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ 

      

10 ข้าพเจ้าสามารถจ าแนกได้ว่า ข้อมูลใดควรน ามาใช้ 
หรือไม่ควรน ามาใช้ประกอบการเขียน 

      

11 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคัญของ 
ข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการเขียนบทความได้ 

      



 85 

12 ข้าพเจ้าสามารถแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็น 
ในการเขียนได ้

      

13 ข้าพเจ้าสามารถประเมินความถูกต้องของรูปแบบ 
การเขียนด้วยตนเองได้ 

      

14 ข้าพเจ้ามั่นใจว่าการใชภ้าษาในงานเขียนของข้าพเจ้า 
สามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

      

15 ข้าพเจ้าสามารถใชภ้าษาเชิงวชิาการในการเขียน 
บทความวิชาการได้ถูกต้อง 

      

 
 

แบบสอบถามชุดที่ 4 
แบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่อการเขียนบทความวิชาการ 

ค าชี้แจง  เมื่ออ่านรายการค าถามแล้ว  โปรดท าเครื่องหมาย [ / ]  ลงในช่องใดช่องหนึ่งท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
ข้อ 
ท่ี 

รายการค าถาม ระดับความคิดเห็น 
จริง 
ท่ีสุด 

จริง ค่อน 
ข้าง 
จริง 

ค่อน 
ข้าง 
ไม ่
จริง 

ไม่ 
จริง 

ไม่ 
จริง 
เลย 

1 ข้าพเจ้าคิดว่าทักษะในการเขยีนบทความวิชาการ 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนทุกวิชา 

      

2 ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อเมื่อประสบปญัหาในการเขียน       
3 การเขียนบทความวิชาการชว่ยฝึกทักษะการคิดอย่าง 

เป็นระบบ 
      

4 แม้ว่าการเขียนบทความวิชาการจะไม่ใช่งานง่าย แต่ 
ข้าพเจ้าก็มุ่งมั่นที่จะท าให้ส าเรจ็ 

      

5 การเขียนบทความวิชาการชว่ยให้ข้าพเจ้ามีความ 
ละเอียดรอบคอบ 

      

6 การเขียนบทความวิชาการไมม่ีประโยชน์ต่อการท างาน 
ด้านพลศึกษา 

      

7 การเขียนบทความวิชาการท าให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝน 
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

      

8 ข้าพเจ้าไม่ชอบเขียนบทความวิชาการ       
9 ข้าพเจ้าพอใจท่ีจะไปขุดดินเลน่กลางแดด มากกว่าท่ีจะ 

มานั่งเขียนบทความวิชาการ 
      



 86 

10 ถ้าข้าพเจ้าเขียนบทความวิชาการได้ส าเร็จ  ข้าพเจ้าจะ 
มีความภูมิใจในตนเองอย่างมาก 

      

11 ข้าพเจ้ารู้ตวัดีวา่ ข้าพเจ้าไม่มีทางเขียนบทความวิชาการ 
ท่ีมีคุณภาพได้ 

      

12 ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มีโอกาสเขียนบทความวิชาการ       
13 การเขียนบทความวิชาการท าให้ข้าพเจ้าเบื่อหน่าย 

มากกว่าการท างานท่ีอาจารย์มอบหมายอย่างอ่ืน 
      

14 นักศึกษาพลศึกษาไม่จ าเป็นตอ้งเขียนบทความวิชาการ       
15 การเขียนบทความวิชาการชว่ยท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้

มากขึ้น 
      

 
 

 
แบบสอบถามชุดที่ 5 

แบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน 
ค าชีแ้จง  เมื่ออ่านรายการค าถามแล้ว  โปรดท าเครื่องหมาย [ / ]  ลงในช่องใดช่องหนึ่งท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
ข้อ 
ท่ี 

รายการค าถาม ระดับความคิดเห็น 
จริง 
ท่ีสุด 

จริง ค่อน 
ข้าง 
จริง 

ค่อน 
ข้าง 
ไม ่
จริง 

ไม่ 
จริง 

ไม่ 
จริง 
เลย 

1 ข้าพเจ้าไม่ชอบอ่านหนังสือ       
2 การอ่านหนังสือมาก ๆ จะท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบรู้       
3 การอ่านหนังสือช่วยให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์       
4 ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้อ่านหนังสือ       
5 การอ่านหนังสือไม่ใช่การพักผ่อนท่ีดี       
6 อาจารย์สั่งให้ข้าพเจ้าวิ่งรอบสนาม 5 รอบ  

ยังดีกว่าอาจารย์สั่งให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือ 1 เล่ม 
      

7 ข้าพเจ้าคิดว่าการซื้อหนังสือมาอ่านเป็นการใชจ้่ายที่ 
คุ้มค่า 

      

8 ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือหลายประเภท ท้ังท่ีเก่ียวกับ 
การเรียน และไม่เก่ียวกับการเรียน 

      

9 ข้าพเจ้าพยายามท างานอื่นให้เสร็จ เพื่อจะได้มีเวลา 
มาอ่านหนังสือท่ีข้าพเจ้ายังอ่านไม่จบ 
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10 ข้าพเจ้าไม่คิดว่าตนเองจะทนอ่านหนังสือเล่มใหญ่ได้ 
จบเล่ม 

      

11 ข้าพเจ้าเชื่อว่า การอ่านมากท าให้นักศึกษาสามารถ 
ใช้ภาษาได้ด ี

      

12 เมื่อข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเรื่องต่าง ๆ ข้าพเจ้าพร้อมจะ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการอ่าน 

      

13 ไม่ว่าจะเปน็หนังสือดีแค่ไหน  ข้าพเจ้าก็ไม่อ่าน       
14 หากหนังสือท่ีข้าพเจ้าอ่านมีเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ 

ข้าพเจ้าก็จะพยายามอ่านต่อไปโดยไม่ย่อท้อ 
      

15 เมื่อข้าพเจ้ามีความทุกข์  การอ่านท าให้ข้าพเจ้า 
ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น 
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