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งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช รู ป แบบการสอนแบบสแกฟโฟลด
ที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา กลุม
ตัวอยางคือนักศึกษาชั้นปที่ 1 จาก 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน แบงเปนกลุมทดลองซึ่งใชรูปแบบการ
สอนแบบสแกฟโฟลด 1 หองเรียน และกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการสอนปกติ 1 หองเรียน หลังจาก
สิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลดแลว นักศึกษากลุมทดลองครึ่งหนึ่งซึ่งเปนสมาชิกชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสาร ไดอยูในสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนอยางตอเนื่อง สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนสมาชิก
ชมรมอื่น ๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม 5 ฉบับ เก็บขอมูล
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance) การวิเคราะหความแปรปรวน
สองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANOVA for Repeated Measures) และการวิเคราะหตัวแปรแฝง
โคงพัฒนาการ (Piecewise latent growth curve analysis)
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดมีคาเฉลี่ยจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวากลุมควบคุมทุกตัวแปร ภายหลัง
การทดลอง และตลอดเวลา 3 เดือน ในระยะติดตามผล ดานผลการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เขียนอยางตอเนื่องดวยกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารที่มีตอผลของความสามารถของนักศึกษา
ที่เรียนรูดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ในระยะติดตามผลนั้น ปรากฏวา นักศึกษาชมรมพลศึกษากลา
สื่อสารมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีตอการเขียนเชิงวิชาการสูงขึ้น และมีความคงทนของความสามารถในการ
เขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการกั บ ฉั น ทะในการเขี ย น ส ว นผลการวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการดวยแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ แสดงให
เห็นวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพิ่ ม ขึ้ น ในระยะทดลอง แต อั ต ราพั ฒ นาการลดลงในระยะติ ด ตามผล สํ า หรั บ ผลการวิ เ คราะห
แบบจํ าลองโค ง พัฒ นาการของกลุม ชมรม พบว า หลั ง จากสิ้ น สุด การสอนแบบสแกฟโฟลด แล ว
นักศึกษาที่เขารวมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการลดลงนอยกวานักศึกษาที่เขาชมรมอื่น
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The purposes of this research were to compare the effects of the Scaffolding
Instructional Model in promoting psychological characteristics (self efficacy, good attitude
towards writing and achievement motivation), Chanda and academic writing ability. Eighty
students from two classrooms were randomly assigned to experimental and control groups.
The experimental group participated in the Scaffolding Instruction Program, whereas the
control group received the usual instruction program. After the experiment, half of the
experimental group enrolled writing environment in Palasuksa-klasuesaan club, another half
joined other clubs irrelevant to academic writing. Five tests were utilized through repeated
longitudinal measurements. The measurements were conducted on baseline, after the
scaffolding instructional program and three months after completing the scaffolding
instructional program. MANCOVA and two-way ANOVA for repeated measures and
piecewise latent growth curve analysis were used to test the effectiveness of the
Scaffolding Instructional Model.
Results showed that the experimental group had significantly higher scores on
overall psychological characteristics, Chanda and academic writing ability than the control
group did. The experimental group also had higher psychological characteristics, Chanda
and academic writing ability than the control group after completing the Scaffolding
Instructional Program three months later. This longitudinal study also indicated that good
attitude towards writing was increased, academic writing ability and Chanda were stable
after the scaffolding treatment in the Palasuksa-klasuesaan club during the following up
period. As for piecewise latent growth curve analysis, the best fitting model showed a
significant positive treatment slope and negative post-treatment slope. Moreover, academic
writing ability of the students participated in the writing club was decreased slower than
that o f the students in the other clubs during the post-treatment.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ความสามารถทางการเขียนเปนความสามารถพื้นฐานที่หลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น
มุงพัฒนาใหแกผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนในระดับอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาซึ่งเปนสถาบันทาง
การศึกษาที่มุงสรางบัณฑิตทางพลศึกษาและกีฬาที่มีคุณภาพ ก็ไดกําหนดใหทักษะการเขียนเปน
ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ว ยเช น เดี ย วกั น กล า วคื อ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนจะตองเรียนรายวิชาทักษะการใชภาษาไทย เพื่อศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบ
กระบวนการพัฒนาการใชภาษาที่ดี ฝกทักษะการใชภาษาทั้งดานการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ การนําความรู ความคิดที่ ไดรับไปใชใ หเ กิดประโยชน สามารถ
แสดงออกไดโดยใชทักษะบูรณาการอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค และศึกษาหาความรูใหกับ
ตนเองจากแหลงสารนิเทศตาง ๆ (สถาบันการพลศึกษา. 2548: 22) การเขียนจึงเปนทักษะที่นักศึกษา
พลศึกษาจําเปนจะตองฝกปฏิบัติ ทั้งเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูตามหลักสูตร และใน
ฐานะนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งจะจบการศึกษาไปเปนครูพลศึกษา และตองทําวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
การสอน นักศึกษาจําเปนจะตองมีทักษะในการเขียนเพื่อใชในการถายทอดความรูแกผูอื่นไดเปน
อยางดี
แตกระนั้น ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ในป 2550 พบวาความสามารถในการเขียนของนักศึกษาอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขียน
เชิงวิชาการ ทั้งนี้เพราะครูมักใหความรูเกี่ยวกับการเขียนและมอบหมายใหผูเรียนเขียน โดยไมได
เนนการฝกใหนักศึกษาเขียนอยางเปนระบบ (ดวงกมล สวนทอง. 2550: 63) นอกจากนี้การเรียน
การสอนในสถาบันการพลศึกษาสวนใหญเปนการพัฒนาทักษะทางกีฬา นักศึกษาไมไดรับโอกาส
และการสงเสริมใหเขียนเทาที่ควร การจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเอื้ออํานวยใหนักศึกษาไดพัฒนา
ความสามารถในการเขียน แมวาจะเปนที่ทราบกันทั่วไปวาทักษะการเขียนมีความสําคัญตอการ
เรียนรูทั้งในปจจุบันและในระดับที่สูงขึ้น และจําเปนสําหรับการทํางานในอนาคตไมนอยไปกวาทักษะ
ดานอื่นๆ ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองใหความสําคัญและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเขียนใหมากขึ้น
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการคิด การลําดับความคิด การหาขอมูล การนําเสนอขอมูล และการ
ใชภาษาในการเขียน เพื่อใหสามารถสรางสรรคงานเขียนใหสําเร็จเพื่อเปนประโยชนแกการเรียน
ของนักศึกษาใหไดมากที่สุด
ในการสงเสริมความสามารถของผูเรียน โดยการพัฒนาและขยายขอบเขตของการเรียนรู
และความสามารถของผูเรียนไปจนประสบความสําเร็จนั้น แนวคิดหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางคือ ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)
ซึ่งใหความสําคัญกับบทบาทของสังคมตอการพัฒนาทางปญญาของผูเรียน (Dixon-Krauss, 1996 ;
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Hamilton; & Ghatala, 1994; สุรางค โควตระกูล, 2541) และวิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
(Scaffolded Instruction) (Rosenshine; & Guenther 1992: 35 – 41) ซึ่งมีความนาสนใจเนื่องจากเปนการ
ประยุกตแนวคิดของวีกอตสกี้มาสูการเรียนการสอน เปนวิธีการเรียนรูที่ครูสามารถใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนใหแกผูเรียนไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักการแบบสแกฟโฟลด
คือ การแบงงานออกเปนภาระงานยอย ๆ แลวครูสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนดวยการสาธิต
ปฏิบัติหรือทําใหดู ใชคําถามกระตุน ใหขอมูลปอนกลับ โดยมีครูผูสอนคอยใหการชวยเหลือ หรือ
ผูเรียนใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันในระยะแรก แลวคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงเมื่อผูเรียนคอย ๆ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเอง ทั้งนี้ การเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลดมีเปาหมาย
คือการชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จดวยตนเอง ใหเสร็จสมบูรณ
ไดดวยตนเอง
การใชวิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลดมาพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของนักศึกษา จําเปนตองมีเครื่องมือหรือเทคนิควิธีที่จะชวยใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบดวย
จากการศึกษาพบวาเทคนิคที่เหมาะสมในการพัฒนาไปสูการเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จ คือ
การทําผังมโนทัศน (Concept mapping) (รัจนา ภิญโญทรัพย. 2544) ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูหรือ
หลักการของเนื้อหาวิชา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธทางมโนทัศน ตั้งแต 2 มโนทัศนขึ้นไป ใหมี
ความสัมพันธกันอยางเปนลําดับขั้น โดยใชคําหรือขอความเชื่อม เปนการจัดกลุม จัดระบบ
เชื่อมโยงความคิด ใหมีความสอดคลองกับลักษณะการทํางานที่ประสานสัมพันธกันของสมองทั้ง
ซีกซายและซีกขวา เพื่อจะชวยใหผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ไดอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ซึ่งเมื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลดก็จะสามารถพัฒนาความคิดของผูเรียนได
เต็มศักยภาพ ผูวิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะสรางรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา โดยใชวิธีสอนแบบสแกฟโฟลดและเทคนิคการทําผังมโนทัศน
ดังที่กลาวมา
อยางไรก็ดี การเรียนรูของผูเรียนขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะปจจัย
ทางจิตซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการเรียนรู ผูวิจัยพบวา แมในวงวิชาการไทยจะมี
การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียนเปนจํานวนมาก เชน การศึกษาขอผิดพลาดในการ
เขียนภาษาไทยในงานวิจัยของปุลภรณ อาจตน (2547), ศรีจันทร วิชาตรง (2540) ความสัมพันธ
ของการเขียนกับการอานในงานวิจัยของสถาพร พลเยี่ยม (2540) การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนจากการใชวิธีเรียนรูแบบตาง ๆ ในงานวิจัยของวัฒนา ปนงา (2540), จุติมา นาควรรณ
(2544), รุงทิพย วัฒนเสน (2543) การพัฒนาความสามารถในการเขียนในงานวิจัยของบังเอิญ
สรอยกลอม (2540) แตงานวิจัยเหลานั้นไมไดศึกษาและพัฒนาตัวแปรทางจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผูวิจัยจึงเริ่มศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ
กั บ ความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา
กลุ ม ภาคเหนื อ และพบผลการวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น อิ ท ธิ พ ลของป จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมว า การรั บ รู
ความสามารถของตนในการเขียน และเจตคติที่ดีในการเขียนมีความสัมพันธกับความสามารถในการเขียน
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บทความเชิงวิชาการในระดับสูง (ดวงกมล สวนทอง. 2553: 81) ผลการวิจัยดังกลาวทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะพัฒนาปจจัยทางจิตซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนรูและการทําใหตนบรรลุเปาหมาย ไดแก
การรับรูความสามารถของตน (Bandura. 1986: 391 – 392) การมีเจตคติที่ดีในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพื่อศึกษาผลพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการควบคูไปกับการพัฒนาจิตลักษณะ
หากพิ จ ารณาความหมายและแนวทางการส ง เสริ ม ตั ว แปรจิ ต ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความสามารถในการเขี ย น จะเห็นไดวา การรับ รูค วามสามารถของตนมีอิ ท ธิพ ลตอ การกํากั บ
พฤติกรรม โดยผานการทํางานรวมกันของกระบวนการรูคิด (Cognitive Process) กระบวนการจูง
ใจ (Motivational Process) กระบวนการดานความรูสึก (Affective Process) และกระบวนการเลือก
(Selection Process) (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2544: 31 – 32; อางอิงจาก Bandura. 1997: 3) และ
สามารถสงเสริมพัฒนาไดดวยการใหผูเรียนมีประสบการณความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูด
ชักจูง และการกระตุนทางอารมณ ในขณะที่ปจจัยดานเจตคติที่ดี คือสภาวะความพรอมของจิตอัน
เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีความสําคัญตอแรงจูงใจใหบุคคลกลาที่จะเผชิญ หรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเรา
(สุรางค โควตระกูล. 2541: 367; อางอิงจาก Zellman; & Sears. 1971) ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบดานสติปญญา(Cognitive Component) องคประกอบดานความรูสึก (Affective
Component) และองคประกอบดานแนวโนมการกระทํา (Behavioral Component) ทําใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจในการเขียน และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ก็เปนแรงจูงใจที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียน และการทํางาน
ตาง ๆ จนประสบความสําเร็จดวยดี โดยวิธีการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักศึกษาเนนการ
สงเสริมใหนักศึกษาสนใจกับความคิดเห็นของคนอื่น การจัดใหทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น และการ
ชวยใหนักศึกษามีความคิดฝนเกี่ยวกับ ความสําเร็จ ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาจิต
ลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการประยุกตแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทางจิตวิทยาและ
การเรียนรู มาพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริมจิตลักษณะ ซึ่งไดแกการรับรูความสามารถของตน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษาโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ตลอดจนศึกษาวา การเรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นจะสามารถพัฒนาใหนักศึกษาเกิดฉันทะในการเขียนได
หรือไม นอกจากนี้ผูวิจัยยังตองการศึกษาวา หลังจากสิ้นสุดการสอนแลว ระดับของความสามารถ
ในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ จิ ต ลั ก ษณะ และฉั น ทะในการเขี ย นซึ่ ง เป น ผลจากการสอน
แบบสแกฟโฟลดที่พัฒนาขึ้นนั้น จะมีความคงทนไมลดลงไปตามเวลาหรือไม รวมทั้งหากผูวิจัยจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง ผานรูปแบบของชมรม “พลศึกษากลา
สื่อสาร” ใหกับนักศึกษาที่ไดรับการสอน ผลการพัฒนานี้จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือไมเมื่อเทียบกับ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นสภาพแวดล อ มดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะและ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของสถาบันการพลศึกษา
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เนื่องจากนักศึกษาในชั้นปที่ 1 มีพื้นฐานดานการเขียนมาจากหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษา จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการเขียน
ดังกลาวใหมีความตอเนื่องกัน ผลการวิจัยและพัฒนาที่ไดจากงานวิจัยนี้จะทําใหไดรูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนําไปใชพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ
ใหกับนักศึกษาได นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังทําใหทราบดวยวา การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อและ
สงเสริมการเขียนเชิงวิชาการอยางตอเนื่องนั้น จะทําใหความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการซึ่งเปนผลจากการสอนแบบสแกฟโฟลดของนักศึกษา มีความคงทนหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น
หรือไม อันจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายหรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิต ลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอจิตลักษณะ ฉันทะและ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
4. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
รวมทั้งพัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอน
แบบสแกฟโฟลดและการสอนปกติ
5. เพื่อศึกษาผลของการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการผาน
รูปแบบกิจกรรมชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” ที่มีตอความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด
6. เพื่อเปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด
7. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ดวยการวิเคราะหโคงพัฒนาการ
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ความสําคัญในเชิงทฤษฎี เปนการเพิ่มพูนองคความรูในเรื่องรูปแบบการสอนที่สงเสริม
ความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ การวิ จั ย นี้ ใ ช แ นวคิ ด การพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะ
ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถของตน ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนความมั่นใจและความพรอม
ของนักศึกษา การพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเขียนและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ โดยหลักการสราง
เสริมความรูทางปญญา ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความรูสึก และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทายที่สุด และการสงเสริมใหนักศึกษามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ก็เปนแรงจูงใจ
ใหนั กศึกษาเกิดความเพียรพยายามที่จ ะเขี ยนบทความเชิงวิชาการจนประสบความสํ าเร็จตาม
เป าหมายของตน ผลการวิจัยนี้ จะเปนหลักฐานเชิงประจั กษทางทฤษฎีที่สนั บสนุนการพัฒนา
พฤติ กรรมและความสามารถทางปญญาควบคูไปกับการพัฒนาจิต ซึ่ งสามารถนําไปใชในเปน
แนวทางในการสงเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถดานอื่น
สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบัณฑิตตอไป
2. ความสําคัญในทางปฏิบัติ งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด
ที่มีตอการพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้งศึกษาผล
ของการจั ดสภาพแวดล อมที่ สงเสริม ความสามารถในการเขี ยนอยางตอเนื่องที่ มีตอการเปลี่ย น
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งครูผูสอนทักษะการเขียนในรายวิชาภาษาไทย
ผูสอนรายวิชาอื่น หรือทักษะอื่น ก็สามารถนํารูปแบบการสอนจากงานวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนและการพัฒนาจิตลักษณะที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตาง ๆ
ให กั บ ผู เ รี ย นและการรั ก ษาระดั บ พั ฒ นาการของผู เ รี ย นได อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ประโยชน สํ า หรั บ
วงการศึกษาและผูสนใจทั่วไป ในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาตอยอด

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชการวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรชั้นปที่ 1 สถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ ที่เรียนวิชาการใชภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
จํานวน 4 หองเรียน รวม 160 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมจากจํานวนหองเรียน
ทั้งหมด
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นักศึกษาทั้งสองหองเรียนนี้ ไดรับการสุมเขากลุมทดลอง 1 หองเรียน อีกหองเรียน
หนึ่งเขากลุมควบคุม
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร ไดแก
1.1 เงื่อนไขการทดลอง แบงเปน 2 วิธี คือ การเขารวมการใชรูปแบบการสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และการไมไดเขารวมการใชรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น (ใชแผนการสอนปกติ)
1.2 ระยะเวลาในการทดลอง แบงเปน 4 ชวง คือ กอนการทดลอง ขณะทดลอง
หลังการทดลอง และติดตามผลการทดลอง
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ
(การรับรูความสามารถของตนในการเขียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ) และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทความเชิงวิชาการ หมายถึง หมายถึงงานเขียนที่นําเสนอขอมูลความรูทางวิชาการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการคิดอยางมีระบบ การถายทอดเนื้อหาสาระที่ไดจากการศึกษาคนควา
ในหัวขอเรื่องที่กําหนด และการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมีเหตุผล โดย
ใชภาษาในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่สละสลวย มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ถูกตองตาม
รูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด หมายถึง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978) โดยใชกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสแกฟโฟลด (Rosenshine; & Guenther. 1992) ซึ่งเนนการชวยเหลือให
ผูเรียนสามารถแกปญหาและปฏิบัติดวยตนเองได ตามหลักการสรางรูปแบบการสอนของ Joyce &
Weil (1986), Anderson (1997) และ ทิศนา แขมมณี (2545) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ
คือ 1) แนวคิด ทฤษฎีซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน 2) แผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ตลอดจนสิ่งสนับสนุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 3) ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอน
ไปใช และ 4) ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นบทความ
เชิงวิชาการ การรับรูความสามารถของตนในการเขียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติที่ดีในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการใหแกผูเรียน
3. วิธีการแบบสแกฟโฟลด หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดของโรเซนชายน และ เกินเธอร (Rosenshine; & Guenther. 1992) ประกอบดวย ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 6 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
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ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
4. การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาพลศึกษา พุทธศักราช 2553 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนการสอน
5 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน และทบทวนเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2) ขั้นอธิบาย
เปนขั้นที่ผูสอนใชการบรรยาย การยกตัวอยาง การสาธิต เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
3) ขั้นฝกปฏิบัติ
เปนขั้นที่ผูสอนกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติโดยใช
ความรูที่ไดรับจากครูผูสอน
4) ขั้นนําไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนไดนําความรูไปใชและปฏิบัติดวยตนเอง
5) ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน และเปด
โอกาสใหผูเรียนซักถาม
5. กลุมการทดลอง หมายถึง กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ซึ่งแบงออกเปน ระยะ
ทดลอง ได แก กลุ มผูเ รียนที่เ รียนรูด ว ยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด และกลุ มควบคุมที่ ใ ช
รูปแบบการสอนปกติ กับระยะติดตามผล ไดแก กลุมนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสาร กับกลุมนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมอื่น

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ หมายถึง ความสามารถของ
นักศึกษาที่เกิดจากการคิดอยางมีระบบ การถายทอดเนื้อหาสาระที่ไดจากการศึกษาคนควาในหัวขอ
เรื่องที่กําหนด และการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมีเหตุผล โดยใชภาษา
ในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่ถูกตองสละสลวย ตามรูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใชแบบทดสอบวัดใน 4 ดาน คือ เนื้อหาสาระ
การเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง นักศึกษาที่ได
คะแนนรวมสูงกวาแสดงวามีความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมากกวานักศึกษาที่ได
คะแนนรวมต่ํากวา
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาและการใช
รูปแบบการสอนโดยพิจารณาจากเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
จะตองมีคาระดับประสิทธิภาพไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ คาตัวเลข 80 ตัวแรกหมายถึง รอย
ละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการประเมินระหวางเรียนของผูเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบ
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การสอนที่สงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และตัวเลข 80 ตัว
หลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบหลังการเรียนของผูเรียน ที่เรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอนที่สงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. จิตลักษณะ หมายถึง ลักษณะที่สะสมมาในตัวนักศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเปนลักษณะ
ที่คอนขางคงที่ ประกอบดวย
3.1 การรับรูความสามารถของตนในการเขียน หมายถึง ความมั่นใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับความสามารถในการเขียนของตนเอง ในดานเนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใชภาษา
และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง ซึ่งไดวัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดการรับรู
ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 15 ขอ ในลักษณะ
ของมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถของตน
ในการเขียนมากกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา
3.2 เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ หมายถึง ความรูสึกหรือความ
คิดเห็นในดานดีหรือดานบวกของนักศึกษาที่มีตอคุณประโยชน ความสําคัญ และกิจกรรมการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ในการวัดเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นประกอบดวยขอคําถามจํานวน 15 ขอ ในลักษณะของมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ ผูที่ได
คะแนนรวมสูงกวาแสดงวามีเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกวาผูที่ไดคะแนนรวม
ต่ํากวา
3.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี มีความเพียรพยายาม มานะบากบั่น เพื่อที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ในการวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ดัดแปลงจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ใชในงานวิจัย เรื่อง
โครงการเสริ มสรางภู มิคุ มกันที่ ดีใ นตนแกนักเรียนที่อยูในภาวะเสี่ ยงทางครอบครัว ของงามตา
วนินทานนท และคณะ (2550) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 15 ขอ มาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ
ผูที่ไดคะแนนรวมสูงกวาแสดงวามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา
4. ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ความสุข ความพอใจในการเขียนบทความวิชาการ รวมถึงการลงมือเขียนอยางมีเปาหมายและความ
มุงมั่นที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบ 4 ประการคือ ความ
สนใจใฝรู ความรักพอใจในสิ่งที่กระทําและผลของการกระทํา ความมุงมั่นใหสิ่งที่ทํานั้นบรรลุ
เปาหมาย และการใชวิธีที่ถูกตองในการบรรลุเปาหมาย ในการวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ดัดแปลงจากแบบวัดฉันทะในการเรียนที่ใชในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ฉันทะในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ จินดารัตน ปมณี (2545) ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 15 ขอ ในลักษณะของมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงกวาแสดงวามี
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา

9

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการของ นภาลัย
สุวรรณธาดา และคณะ (2548: 90-91) แนวคิดเกี่ยวกับแหลงของการสรางการรับรูความสามารถ
ของตนเอง (Bandura. 1977,1997; Allen. 2004) แนวคิดเรื่ององคประกอบของ เจตคติ (Triandis. 1971)
แนวคิ ด เรื่ อ งฉั น ทะของพระโสภณคณาจารย (2527) ทฤษฎีวั ฒ นธรรมทางสัง คมของวี ก อตสกี้
(Vygotsky. 1978) วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Rosenshine; & Guenther. 1992) และ
การทําผังมโนทัศน (Novak; and Gowin. 1984) ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการ (นภาลัย สุวรรณธาดา และ
คณะ. 2548: 90-91) สรุปสาระสําคัญไดวา บทความเชิงวิชาการเปนงานเขียนที่นําเสนอขอมูล
ความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขอคิดเห็น หรือผลการศึกษาคนควาที่นาสนใจและมีประโยชน
ตอผูอาน โดยใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม มีรูปแบบการเขียนที่เปนแบบแผน และมีหลักฐานอางอิง
และเหตุผลสนับสนุนเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เกิดจากการคิดอยางมีระบบ การถายทอดเนื้อหาสาระที่ไดการศึกษาคนควาในหัวขอเรื่องที่กําหนด
และการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมีเหตุผล โดยใชภาษาในระดับแบบ
แผนหรือกึ่งแบบแผนที่ถูกตองสละสลวย ตามรูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งในการวัด
ความสามารถในการเขี ยนบทความเชิงวิชาการนั้ นจะพิจารณาจากองคประกอบ 4 ด าน ได แก
เนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง
2. แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง แบนดูรา (Bandura. 1977, 1997; Allen. 2004)
ไดใหแนวคิดในเรื่องการรับรูความสามารถของตนเอง สรุปไดวา การรับรูความสามารถของตนเองมี
ผลตอการกระทําของบุคคล บุคคลสองคนที่มีความสามารถไมตางกัน แตถาพบวาบุคคลสองคนนี้มี
การรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ก็อาจทํางานไดอยางมีคุณภาพแตกตางกัน แบนดูรา
เห็นวา คนที่รั บรู วาตนเองมี ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบ
ความสําเร็จในที่สุด ตามแนวคิดของแบนดูรา นักศึกษาที่มีการรับรูความสามารถของตนตอการ
เขียนสูง จึงมีแนวโนมที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ นอกจากนี้แบนดูราไดเสนอแนะ
แหลงของการสรางใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง 4 แหลง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549:
59-60; อางอิงจาก Evans. 1989) คือ การมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences)
การใชตัวแบบ (Modeling) การใชคําพูดชักจูง (Verbal persuasion) และการกระตุนทางอารมณ
(Emotional arousal) ซึ่งผูวิจัยนํามาใชเปนเทคนิคในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีการรับรูความสามารถของตนในการเขียน
3. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทรัยแอนดิส
(Triandis. 1971) อธิบายวาเจตคติประกอบดวย 1) องคประกอบดานสติปญญา (Cognitive Component)
ไดแก ความรู และแนวความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งเราไมวาบุคคลหรือสถานการณใด ๆ ก็ตาม ความรู
และแนวความคิดดังกลาวจะเปนสิ่งกําหนดลักษณะและทิศทางของเจตคติของบุคคล กลาวคือ
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ถาบุคคลมีความรูและแนวคิดตอสิ่งเราใดครบถวนแลว บุคคลนั้นก็จะมีเจตคติตอสิ่งเรานั้นไปใน
ทางบวกหรือลบชัดเจนยิ่งขึ้น 2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) ไดแก
อารมณหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเรา อารมณหรือความรูสึกดังกลาวจะเปนสิ่งกําหนด
ทิศทางและ ลักษณะของเจตคติของบุคคล กลาวคือ ถาบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งใด บุคคลก็จะมี
เจตคติไปในทางบวกตอสิ่งนั้น แตถาบุคคลมีอารมณหรือความรูสึกที่ไมดีตอสิ่งนั้น บุคคลก็จะมีเจต
คติทางลบตอสิ่งนั้น และ 3) องคประกอบดานแนวโนมการกระทํา (Behavioral Component) ไดแก
พฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง พฤติกรรมดังกลาวจะเปนสิ่งที่บอก
ลักษณะและทิศทางทัศนคติของบุคคลกลาวคือ ถาพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งเรานั้น
ชัดเจนแนนอน ทิศทางก็จะมีลักษณะชัดเจนแนนอน และเปนทิศทางบวกหรือลบชัดเจนดวย
นอกจากนี้ทรัยแอนดีสยังกลาววาเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชนการไดรับขอมูลใหมจากบุคคล สื่อมวลชน หรือการไดรับประสบการณโดยตรง
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ ดานความคิด ความรูสึกและแนวโนมพฤติกรรม ซึ่งมี
ผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปดวย แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจต
คติดังกลาวนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการและจิตลักษณะ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
4. แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เปนแรงจูงใจ อยางหนึ่ง
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียน และการทํางานตาง ๆ จน
ประสบความสําเร็จดวยดี เนื่องจากลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมองเห็นเปาหมาย
และพยายามตอสูกับอุปสรรค มีความอดทน บากบั่น ทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จ มีความสบายใจ
เมื่อประสบความสําเร็จ รูสึกกังวลเมื่อเกิดความลมเหลวขึ้น (McClelland. 1976) และตองการ
ความสําเร็จที่เหนือกวาบุคคลอื่นดวย (Murray, 1938: 166-167) ทั้งนี้แมคเคลแลนด (McClelland.
1969) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไวดังนี้ คือ 1) เปนผูที่มีความพยายาม
บากบั่นทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาที่จะทําเพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว 2) เปนผูที่เลือก
งานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองใหประสบผลสําเร็จ จึงกําหนดเปาหมายที่ไมยากหรือ
งายตอความสําเร็จจนเกินไป 3) เปนผูที่คิดวางานทุกอยางจะประสบความสําเร็จก็ดวยความตั้งใจ
จริงของคนเทานั้น ไมใชเพราะโอกาสอํานวยให 4) การกระทํากิจกรรมใดนั้น มุงใหบรรลุมาตรฐาน
ของตนเองมากกวารางวัลหรือชื่อเสียง นอกจากนี้แมคเคลแลนดยังไดเสนอแนะวิธีการที่จะชวยให
บุคคลบรรลุเปาหมายอีก 3 ประการ คือ 1) การฝกใหบุคคลสนใจกับความคิดเห็นของคนอื่น 2) การ
จัดใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น โดยเนนถึงความสําคัญของการจัดใหเด็กเลนหรือทํา
กิจกรรมรวมกับเด็กอื่นเปนหมูคณะ เพื่อใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเกิดความตองการ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 3) การชวยใหบุคคลมีความคิดฝนเกี่ยวกับ ความสําเร็จ โดยการสนับสนุนทั้ง
ทางตรงและทางออม เชน ควรมีกิจกรรมการสอนในหองเรียนใหเด็กคิดฝนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ และ
สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ยนสร า งจิน ตนาการขึ้น ซึ่งผูเ รี ยนอาจนํา ไปใชใ นชีวิ ต จริงได แนวคิ ดเกี่ย วกั บ
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดังกลาวนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิ งวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผู เ รียนมีแรงจู งใจ
ใฝสัมฤทธิ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
5. แนวคิดเรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย (2527) เปนจิตลักษณะของบุคคลที่กอใหเกิด
ความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งพระโสภณคณาจารย (2527: 58) ไดใหแนวคิดวา ฉันทะเปนแรงจูงใจ
ฝายดีหรือฝายบวกที่จะกระตุนใหบุคคลมีความตองการและอยากกระทํา อยากเห็นสิ่งที่ดีงามมีความ
ชื่นชมที่เห็นงานสําเร็จตามเปาหมาย อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามมีความรักความใฝ
ปรารถนาความดีงามที่เปยมสมบูรณ ฉันทะจึงมีความสําคัญตอการเรียนรู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยมีความมุงหวังใหนักศึกษาที่ไดเรียนรูดวยรูปแบบการสอนที่สงเสริมจิตลักษณะทั้งสามประการ
คือ การรับรูความสามารถของตนในการเขียน เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ และ
แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ตลอดจนได รั บ การฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการตามวิ ธี ก าร
แบบสแกฟโฟลดนั้นเกิดฉันทะหรือความรัก ความสุขในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
6. แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)
วีกอตสกี้ไดใหแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูวาเปนการพัฒนาขอบเขตของการ
เรียนรู ซึ่งเปนชวงหางระหวางระดับพัฒนาการทางสติปญญาที่เปนอยู หรือความรูความสามารถ
เดิม (The Zone of Proximal Development) ที่พิจารณาไดจากการแกปญหาไดดวยตนเอง กับ
ระดับศักยภาพของพัฒนาการทางสติปญญา (Level of Potential Development) ซึ่งพิจารณาไดจาก
ปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได แตอาจแกไดถาไดรับคําแนะนําจากผูใหญ หรือไดรวมงานกับเพื่อน
ที่มีศักยภาพมากกวา (Vygotsky 1978: 86) ซึ่งจะทําใหพัฒนาการทางสติปญญาหรือความรูความสามารถ
ของบุ ค คลเพิ่ มพู น ขึ้ น และสามารถแก ไ ขป ญหานั้ น ไดดว ยตนเองตอไป วิธี ก ารเรีย นการสอน
แบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) เปนการประยุกตแนวคิดของวีกอตสกี้มาสูการเรียนการ
สอน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนใหแกผูเรียนไดอยางเปน
ระบบ โดยการใหการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนดวยการสาธิต การเรียนรูจากตัวอยาง
การใชคําถามกระตุนเตือน การใหขอมูลปอนกลับ โดยมีครูผูสอนคอยใหการชวยเหลือ หรือผูเรียน
ใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเปาหมายของการชวยเหลือคือการใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จดวยตนเอง ใหเสร็จสมบูรณไดดวยตนเอง การชวยเหลือจะคอย ๆ
เปลี่ยนแปลงและลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเอง
(Rosenshine; & Guenther 1992: 35-41) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded
Instruction) นี้มาเปนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
7. การทําผังมโนทัศน (Concept mapping) มีที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย
ของออซูเบล เปนวิธีการจัดกลุม เชื่อมโยงความคิดอยางเปนลําดับขั้น โดยใชคําหรือขอความเปน
ตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ เปนไปอยางมีความหมาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถ
นําเสนอขอมูลไดอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน การจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนนับเปนแนวทางในการจัด
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การศึกษาใหผูเรียนไดสรางความรูเอง และสามารถนําความรูไปประยุกต ใชได (Novak; & Gowin. 1984: 41-42)
การทําผังมโนทัศน จึงเปนเทคนิคที่ผูวิจัยนํามาใชในขั้นตอนการวางแผนการเขียนบทความเชิง
วิชาการ
จากการประมวลแนวคิ ด ทฤษฎี ต า ง ๆ ได แ ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
บทความเชิงวิชาการ แนวคิดในการรับรูความสามารถของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
เจตคติ แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แนวคิดเรื่องฉันทะ แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ
วีกอตสกี้ และการทํ าผังมโนทัศน ผูวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยและพั ฒนารูปแบบการสอนที่
สงเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะไดดังนี้

ระยะทดลอง

ระยะติดตามผล
ผล
A
B
C
D
E

การใช
รูปแบบ
การสอน

พัฒนาการ
ระยะ
เวลา

ผล
A
ลดลง

กิจกรรม
ชมรม

A
B
C
D
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คงทน

ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การรับรูความสามารถของตนในการเขียน
เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใชการวิจัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางรูปแบบการสอนที่
สงเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะของนักศึกษา และศึกษา
ประสิ ทธิผลของรูปแบบการสอนดังกลาว ผูวิจัยขอนําเสนอการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
2. ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการสงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
3.1 การรับรูความสามารถของตนเอง
3.2 เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
3.3 บทบาทของครู
3.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3.5 แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้และวิธีการเรียนรูแบบ
สแกฟโฟลด
3.6 การเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน
4. ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
รูปแบบการสอน (Model of teaching) เปนแผนการสอนที่ครูใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดังที่จอยซ และ เวล (Joyce; & Weil. 2000: 6-7, 13) กลาววา รูปแบบการสอนคือแผน (plan)
หรือแบบแผน (pattern) ที่ผูสอนใชในหองเรียนซึ่งครอบคลุมถึงบทเรียน สื่อการสอน และสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ในการสอน ความหมายดังกลาวสอดคลองกับที่ Anderson (1997) อธิบายวารูปแบบการสอน
เปนแบบแผน (Patten) ของการสอนที่วางไวอยางเปนกระบวนการโดยมีการกําหนดองคประกอบที่ใชใน
การอธิบายการดําเนินการสอนในเชิงปฏิบัติและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ซึ่งไดรับการจัด
ไวอยางเปนระเบียบตามหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีหรือความเชื่อตางๆ ที่ใชในการจัดกระทําเพื่อให
เกิดผลแกผูเรียนตามจุดมุงหมายของการสอนนั้น นอกจากนี้ ละเอียด รักษเผา (2528: 5) และทิศ
นา แขมมณี (2545ก: 3-4) ก็อธิบายวารูปแบบการสอนหมายถึง สภาพ ลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักการ
ทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้ง
วิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี
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หลักการ หรือแนวคิดที่ไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบ
แผนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ทั้งนี้ รูปแบบการสอน
จะตองมีองคประกอบสําคัญ คือ 1) มีปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด ที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับแนวคิดที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ การจัดองคประกอบและความสัมพันธ
ขององคประกอบของระบบ ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการ
เรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงรูปไดวารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นอยางมีระบบและมีจุดมุงหมายเฉพาะ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาที่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี เ ป น พื้ น ฐาน และแสดงแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให บ รรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไว
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้น จอยซ และ เวล (Joyce; & Weil. 1986: คํานํา)
กลาวถึงสาระสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 1) รูปแบบการสอนควรมีทฤษฎี
รองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู เปนตน 2) เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนนําไปใช
อยางแพรหลายตองมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพในการใชในสถานการณจริง และนําขอคนพบ
มาปรับปรุงแกไข 3) การพัฒนารูปแบบการสอน อาจจะออกแบบใหใชไดกวางขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งก็ได 4) การพัฒนารูปแบบการสอนมีจุดมุงหมายหลัก คือ ถา
ผูใชนํารูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลักจะทําใหเกิดผลสูงสุด แตก็สามารถนํารูปแบบนั้น
ไปประยุกตใชในสถานการณไดถามีความเหมาะสม
นอกจากนี้ จอยซ และ เวล (Joyce; & Weil. 1986) ยังไดแบงการนําเสนอรูปแบบการสอน
ออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการอธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบ
การสอน (Orientation to the Model) ประกอบดวย เปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎีที่รองรับหลักการ
และมโนทัศนสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน สวนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching)
เปนการอธิบายถึงรูปแบบการสอนที่นําเสนอใน 4 ประเด็น ไดแก รายละเอียดของรูปแบบการสอน
แตละขั้นตอนบทบาทของครูในการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (เชน เปนผูนํากิจกรรม เปนผูชวยเหลือ
แนะนํา เปนแหลงขอมูล เปนตน) หลักการตอบสนองพฤติกรรมของผูเรียน (เชน การชมเชย การสราง
บรรยากาศอิสระ ไมประเมินวาความคิดของผูเรียนผิดหรือถูก เปนตน) และสิ่งสนับสนุนรูปแบบการ
สอน เชน การเรียนในบทนี้ตองเรียนในหองปฏิบัติการ หรือใชครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
สวนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนคําแนะนําในการใชรูปแบบการสอน เชน
ควรใชกับเนื้อหาประเภทใด เหมาะกับผูเรียนระดับ อายุเทาไร เพื่อใหการใชรูปแบบการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional
and Nurturant Effects)
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นอกจากวิธีการนําเสนอรูปแบบการสอนดังกลาวแลว ทิศนา แขมมณี (2545ข: 199-201)
ก็ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนไววา ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา หรือการสรางระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหชัดเจน
2) ศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ กํ า หนดองค ป ระกอบและวางแนวทางในการจั ด
ความสั ม พั นธ ข ององค ป ระกอบได ร อบคอบขึ้น ซึ่ง จะทํ าให รูป แบบหรื อระบบมีค วามมั่น คงขึ้ น
3) การศึกษาสภาพการณและปญหาที่เ กี่ยวของจะชวยใหระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง
ป ญ หาและอุ ป สรรคต า งๆ เป น สิ่ ง ที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการจั ด องค ป ระกอบต า งๆ และจั ด
ความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนําขอมูลจากความเปนจริงมาใชในการสรางรูปแบบจะ
ชวยขจัดหรือปองกันปญหา อันจะทําใหระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 4) การกําหนดองคประกอบของ
ระบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถชวยใหเปาหมาย หรือจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ
5) การจัดกลุมองคประกอบ ไดแก การนํานําองคประกอบที่กําหนดไวมาจัดหมวดหมู เพื่อความ
สะดวกในการคิดและดําเนินการขั้นตอไป 6) การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ขั้นนี้เปนขั้นที่
ตองใชความคิดรอบคอบมาก ผูสรางระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและเปนผล ขึ้น
ตอกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมากอนมาหลัง สิ่งใดสามารถดําเนินการคูขนานไปได ขั้นนี้เปนขั้นที่
อาจใชเวลาในการพิจารณามาก 7) การจัดผังระบบ เปนการสรางความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดย
แสดงใหเห็นถึงผังจําลองขององคประกอบตางๆ 8) การทดลองใชระบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9) การประเมินผล ไดแก การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชระบบใดๆ แลวไดผลตาม
เปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 10) การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองมา
ปรับปรุงใหดีขึ้น
นอกจากนี้ วารินทร รัศมีพรหม (2542: 47-86); Dick & Carey.1997; Kemp, Morrison &
Ross.1994; Gagne’ & Briggs.1974 ก็ไดอธิบายขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนวาประกอบดวย
4 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห (Analysis) 2. การพัฒนา (Development and production) 3. การนําไปทดลองใช
(Implementation) 4. การประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียดของ แตละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis phase) ประกอบดวย 1) การวิเคราะหปญหาคือการ
ใชกระบวนการประเมินปญหาที่จะนํามาออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน คําถามที่เกี่ยวของ
กับปญหาเพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาไดก็คือ ปญหามีหรือไมมี ปญหาอะไรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน อะไรคือสาเหตุของปญหา อะไรคือวิธีการแกปญหาที่เปนไปได เปนตน
วัตถุประสงคของการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะไดมาจากกระบวนการ
ประเมินความตองการดังกลาว และยังเปนการกําหนดความเขาใจวา การเรียนการสอนที่จะออกแบบ
และพัฒนานั้น เปนแนวทางในการแกปญหาหรือเปนสิ่งที่ตองการอยางแทจริงหรือไม 2) การ
วิเคราะหกิจกรรมหรืองาน (Learning task analysis) ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคการ
เรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และแนวทางในการประเมินผลการเรียน
3) การวิเคราะหผูเรียน ไมวาจะเปนอายุ เพศ พื้นฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู
พื้นฐานเดิมกอนเรียนรวมทั้งความแตกตางระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมตลอดจนดานระดับการพัฒนา
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(Development levels) รูปแบบการเรียน (Learning style) รูปแบบการรับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับนักเรียนใหมากที่สุด เพื่อนําไปใชในวิธีการสอนและเทคนิคการวัดผล 4) การวิเคราะหทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน บุคลากร งบประมาณ สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อใหการออกแบบการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
2. ขั้นพัฒนา (Development/production phase) ขั้นตอนในการพัฒนาการเรียนการสอน
ประกอบดวย 1) การพัฒนาเนื้อหาความรู ไดแก การพัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความรูแตละ
หนวย ซึ่งประกอบไปดวยความคิดรวบยอด หลักการหรือกระบวนการ การฝกปฏิบัติในแตละหนวย
ของเนื้อหา ทั้งนี้การมีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจะชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่ดี
2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมักจะมี
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ คือ การสรางแรงจูงใจ ในขั้นตอนแรก ผูสอนควรกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจ ความตั้งใจ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน และการจูงใจนี้ควร
แทรกอยูในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจใชการเสริมแรงดวยวิธีการ
ตางๆตามความเหมาะสม ขั้นตอมาคือการใหผูเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเรียนวาเขาจะได
เรียนอะไร พรอมทั้งคํานึงถึงความรูพื้นฐานของนักเรียน ตองใหรูชัดแจงวานักเรียนตองมีความรู มี
ทักษะ และเจตคติอยางไรบางกอนมาเรียน และใหขอมูลซึ่งอาจเปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ เปน
ตัวอยางทักษะ ในรูปการบรรยาย สื่อที่นําเสนอขั้นตอไปคือการใหฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ
เนื้อหาความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ที่ผูเรียนตองปฏิบัตินั้นควรมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค และขั้นสุดทายคือ การประเมินผล เปนการตรวจสอบวานักเรียนไดเรียนรู
อะไร และผลการเรียนรูนั้นเปนอยางไร มีสิ่งใดบางที่ควรมีการปรับปรุงแกไข
3. ขั้นการนําไปใช (Implementation) เมื่อไดออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนจนไดผล
ผลิต (Product) ที่จะนําไปทดลองใชไดแลวก็ถึงขั้นการนําไปใช ในขั้นการนําไปใชนี้ตองทําควบคูกัน
ไปกับขั้นตอนการประเมินผล เพื่อใหไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาปรับปรุง และการ
ตัดสินใจ ขอควรตระหนักในขั้นการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ คือ ตองใหการดําเนินการสอน
เปนไปในรูปแบบการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักเรียน
คือผูสอนเปนผูที่ทําหนาที่เหมือนผูจัดการเรียนหรือสภาพแวดลอมเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู มีการแนะนําและประเมินผลการเรียนรู และการเรียนการสอนตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และผูสอนตองทําหนาที่เปนผูสอนเสริม (Tutor) และเปนที่
ปรึกษาใหแกนักเรียน และครูผูสอนตองพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอโดยมีการ
วางแผนและใชเทคโนโลยีในการสอนอยางเหมาะสม
4. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเปนการวัดวาการพัฒนาระบบการสอน
นั้นสมบูรณแลวหรือไม สวนสําคัญที่ไดจากการประเมินผล คือ ขอมูลยอนกลับ (Feedback) จะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงรูปแบบการสอนแตละขั้นตอนใหดีขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค (วสันต
ทองไทย. 2546: 75-80)
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จากแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนขางตน สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการสอน
เปนกระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางเปนระบบและมีขั้นตอน กลาวคือ มีการกําหนดจุดมุงหมายใน
การสรางรูปแบบการสอนใหชัดเจน มีการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ เพื่อใชเปน
พื้นฐานในการกําหนดองคประกอบ ปญหาที่เกี่ยวของ และสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมการใช
รูปแบบการสอน
ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางรูปแบบการสอน และการออกแบบการ
เรียนการสอนที่กลาวมา สังเคราะหเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริมความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะใหกับนักศึกษา ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎีที่เปน
ที่มาของรูปแบบการสอน แผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งนําเสนอเปนเรื่องๆ
และสิ่งสนับสนุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอน
ไปใช และผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการสังเคราะหหลักการและองคประกอบของรูปแบบการสอน
แนวคิด /หลักการ
องคประกอบของรูปแบบการสอน
ละเอียด รักษเผา, 2528;
ทิศนา แขมมณี, 2545;
วสันต ทองไทย, 2546;
Anderson,1997;
Joyce & Weil, 2000

สาระสําคัญ
องค ป ระกอบหลั กข องรู ปแบบการสอน
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เปนที่มาของรูปแบบการสอน
เปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่
เปน พื้น ฐานของการออกแบบและพั ฒ นารูป แบบ
การสอน ซึ่งจะเปนการกําหนดจุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงานของรูปแบบ
การสอน
2. แผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ซึ่งนําเสนอเปนเรื่องๆ และสิ่งสนับสนุน
ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอนไปใช
กล า วถึ ง บทบาทของครู ผู ส อน ความสั ม พั น ธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน และขอแนะนําอื่น ๆ
4. ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน คือ ผลที่เกิดจาก
การใชรูปแบบการสอนที่มีตอผูเรียนทั้งทางตรงและ
ทางออม
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2. ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ความสามารถในการเขียน เปนความสามารถในการเรียบเรียงขอความไดอยางเปนระบบ
ดังที่ ไวท (White.1980: 6) อธิบายวาเปนความสามารถในการเรียงลําดับประโยคใหเชื่อมโยงกัน
อยางถูกตองตามหลักไวยากรณและสมเหตุสมผล เขียนไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเขียน
และสื่ อ ความหมายให ผู อ า นเข า ใจได สื่ อ สารในสิ่ งที่ ต อ งการได ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทรรศนะของ
อารนดท (Arndt. 1987: 257) ที่กลาววาความสามารถในการเขียน คือ กระบวนการในการเชื่อมโยง
ความคิดกับความรูทางภาษาของผูเขียน โดยใชภาษาถายทอดความคิดออกมาเปนงานเขียนที่มี
คุณภาพแกผูอาน นอกจากนี้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 108) ก็ไดอธิบายถึงความสามารถใน
การเขียนวาเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเขียนจะตองคิดวาจะ
เขียนอะไร เพื่อใคร และมีจุดมุงหมายอะไร แลวรวบรวมขอมูล เลือกสรรและจัด ลําดับความคิดเพื่อ
เรียบเรียงออกมาเปนตัวอักษร โดยใชความรูความสามารถในการใชภาษาดานการเขียน เชน การ
สะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑทางไวยากรณ เพื่อใหไดงานเขียนที่ผูเ ขียนตองการ
สื่อสารทางความคิดกับผูอาน จึงสรุปไดวา ความสามารถในการเขียนคือความสามารถในการนํา
ความรูทางภาษาประกอบกับความรู ความคิดของผูเขียน ถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร
โดยมีการเรียบเรียงถอยคํา จัดลําดับความคิดใหเหมาะสม สามารถสื่อสารขอมูลนั้นไปสูผูอานให
เขาใจไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (Academic Article) ซึ่งนักวิชาการบางทานใชคําวา
บทความทางวิชาการ บางทานก็ใชบทความวิชาการ หมายถึงงานเขียนที่เกิดจากการคิดอยางมี
ระบบ การถายทอดเนื้อหาสาระที่ไดการศึกษาคนควาในหัวขอเรื่องที่กําหนด และการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมีเหตุผล โดยใชภาษาในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่
ถูกตองสละสลวยตามรูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการ นภาลัย สุวรรณธาดา (2548: 5)
อธิบายวา บทความวิชาการเปนงานเขียนที่เสนอความรู ขอมูล ทรรศนะ ขอคิดเห็นของผูเขียน
ตลอดจนขอเสนอแนะในเรื่องวิชาการ บทความวิชาการแตกตางจากตํารา ในแงที่บทความจะแสดง
ความคิดเห็นของผูเขียนไดอยางชัดแจง ภาษาที่ใชอาจไมเปนทางการเทาตํารา ซึ่งสอดคลองกับธิดา
โมสิกรัตน (2548: 60) ที่กลาววา บทความวิชาการ คือ งานเขียนหรือขอเขียนที่เสนอความรูหรือ
แนวคิดทางวิชาการใหม ๆ อันเปนผลจากการศึกษาคนควา การสังเกต การสัมภาษณ เปนความรู
และขอคิดที่เปนประโยชนโดยตรงตอวงวิชาการ อันกอใหเกิดการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกอนที่จะนําไปรวบรวมเรียบเรียงเปนตํารา หรือวางกฏเกณฑใหเปนหลักวิชาตอไป
นอกจากนี้เอมอร ชิตตะโสภณ (2529: 54) กลาววา บทความวิชาการ มีเนื้อหาเนนหนักไปในดาน
วิชาการ เสนอความคิดวิทยาการแนวใหม หรือเปนการตีความ คนควาหาขอเท็จจริงที่แปลกใหมมา
เสนอตอผูอาน ลักษณะเฉพาะของบทความประเภทนี้คือ ลีลาการเขียน ภาษา ศัพท จะเหมาะสม
สําหรับผูที่สนใจสาขาวิชานั้น ๆ เพราะมักมีศัพทเฉพาะ และความคิดก็เปนไปตามหลักวิชาการ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน (2540: ออนไลน) ใหคําอธิบายวา บทความ
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วิชาการเปนงานเขียนที่มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอขอเท็จจริง ความรู ความคิด และทรรศนะซึ่งเปนเรื่อง
ใหม เรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในสาขาวิชาตาง ๆ หรือเปนสรุปรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีวิธีเขียนและ
การจัดพิมพเปนแบบแผน มีสาระสังเขป เชิงอรรถ และบรรณานุกรมประกอบ ความหมายของ
บทความเชิงวิชาการที่เหลานักวิชาการไดใหอธิบายมา ขางตน กลาวโดยสรุปไดวาหมายถึง งาน
เขียนที่นําเสนอขอมูลความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขอคิดเห็น หรือผลการศึกษาคนควาที่
นาสนใจและมีประโยชนตอผูอาน โดยใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม มีรูปแบบการเขียนที่เปนแบบ
แผน และมีหลักฐานอางอิงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อสรางความนาเชื่อถือ
บทความเชิงวิชาการโดยทั่วไปมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหาและ
สวนทายดังนี้ 1) สวนนําหรือสวนหนา ประกอบดวยชื่อเรื่อง ทําใหเขาใจขอบขายแนวคิดของ
เนื้อหาและความสําคัญตอการตัดสินใจอานบทความ ขอความเกี่ยวกับผูเขียน เชน ชื่อ วุฒิการศึกษา
ตํ าแหนง สถานที่ ทํ างาน สถานที่ ติดตอ เป นตน บทคัดยอหรือสาระสัง เขป เพื่ อใหผูอา นทราบ
ขอบเขตเนื้อหา 2) สวนเนื้อหา ประกอบดวย ความนําหรือเกริ่นนํา อาจบอกถึงที่มาของเรื่อง ความ
เปนมาของปญหาจุดมุงหมายของการเขียนควรเขียนใหเราความสนใจหรือปูพื้นฐานความรูความขา
ใจของเรื่องที่จะนําเสนอตอไป เนื้อหาแบงเปนตอนหรือหัวขอตามความเหมาะสม ลําดับเนื้อหาเปน
ระบบ เชื่อมโยงสัมพันธกัน และบทสรุปซึ่งมีหลากหลายวิธี เชน สรุปสาระเนื้อหาการใหขอเสนอแนะ
ขอสังเกตการอางคําคม สํานวน เปนตน 3) สวนทาย ประกอบดวย เชิงอรรถ และบรรณาณุกรม
เพื่อบงถึงแหลงที่มาของสื่อที่นํามาอางอิงถึง
การเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยในระดั บ
ปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา ก็มีลักษณะและสวนประกอบของบทความคลายคลึงกับที่กลาวมา
ผูเรียนจะตองฝกเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่กําหนดให หรือตามความสนใจของผูเรียนเอง
โดยขั้นตอนในการเขียนประกอบดวยการกําหนดหัวขอเรื่องที่จะเขียน การคนควาหาขอมูล การ
เลือกสรรขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชประกอบการเขียน การเรียบเรียง ความคิด การแสดงความ
คิดเห็น เพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการดวยภาษาที่ถูกตองและสละสลวย
ทั้งนี้จุดมุงหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเรื่องรูปแบบและวิธีการเขียนบทความ ซึ่งประกอบดวยการคนควาขอมูล การ
อางอิงแหลงที่มาของขอมูล และการแสดงความคิดเห็นเพื่อสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จได
การวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการจะใชเกณฑการประเมินคุณภาพ
งานเขียน ซึ่งจากการศึกษาเกณฑการใหคะแนนและประเมินคุณคางานเขียนบทความเชิงวิชาการ
จากแหลงตางๆ ผูวิจัยพบวามีหลักการพิจารณาที่สอดคลองกัน เชน เกณฑในการประกวดผลงานชิง
รางวัลในเงินทุนภูมิพล ประเภทการเขียนบทความวิชาการ ประจําปการศึกษา 2551 ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2551: ออนไลน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปนคะแนนสําหรับขอมูล เนื้อหาสาระ
ทักษะการวิเคราะห และ/หรือการวิจารณ 60 คะแนน ศิลปะการใชภาษาและการเรียบเรียงนําเสนอ
30 คะแนน รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 10 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับ นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ
(2548: 91) ที่เสนอเกณฑการประเมินคุณภาพบทความวิชาการที่ใหผูประเมินพิจารณาจากความ
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สมบูรณของเนื้อหา การใชภาษาไดถูกตอง สละสลวย และรูปแบบที่ถูกตองของบทความเนื้อหาสาระ
นอกจากนี้ ชัยพจน รักงาม (ม.ป.ป.: ออนไลน) ก็ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินคุณคาบทความ
วิชาการ โดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความ ตั้งแตรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหาสาระ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การอางอิง ความถูกตองของภาษาและลีลาการเขียนดวย
จากการศึ ก ษาค น คว า งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย ยั ง ไม พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาตั ว แปร
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ การศึกษาเรื่องการเขียนสวนใหญเปนการศึกษา
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย เชนในงานวิจัยของปุลภรณ อาจตน (2547), ศรีจันทร วิชาตรง
(2540) ความสัมพันธของการเขียนกับการอานในงานวิจัยของสถาพร พลเยี่ยม (2540) การ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจากการใชวิธีเรียนรูแบบตาง ๆ ในงานวิจัยของวัฒนา ปนงา
(2540), จุติมา นาควรรณ (2544), รุงทิพย วัฒนเสน (2543) และการพัฒนาความสามารถในการ
เขี ย นในงานวิ จั ย ของบั ง เอิ ญ สร อ ยกล อ ม (2540) ซึ่ ง ผู วิ จั ย พบว า งานวิ จั ย ดั ง กล า วนั้ น ยั ง ไม มี
การศึกษาและพัฒนาตัวแปรทางจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ผูวิจัยจึงจะศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะใหกับนักศึกษา โดยใชวิธีการ ขั้นตอนในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และแนวคิดในการประเมินคุณภาพงานเขียนบทความเชิงวิชาการของนภาลัย สุวรรณธาดา
และคณะ (2548: 91) มาเปนแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

3. แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการสงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
3.1 การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) กับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
การรับรูความสามารถของตนเอง คือการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองวาสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสถานการณที่เฉพาะเจาะจงไดหรือไม (Bandura. 1986) การรับรู
ความสามารถของตนเองเปนหนึ่งในแนวคิด 3 ประการของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมปญญาของ
แบนดูรา ซึ่งประกอบดวย แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational learning) แนวคิด
ของการกํากับตนเอง (Self-regulation) และแนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเอง มีผลตอกระบวนการ 4 ชนิด ไดแก
1) กระบวนการทางปญญา (Cognitive theory) การรับรูความสามารถของตนเองมีผล
ตอกระบวนการทางปญญาหลายรูปแบบ เชน ในการศึกษาบทเรียนดวยตนเอง ผูเรียนสวนมากมี
จุ ด มุ ง หมายซึ่ ง คิ ด ไว ล ว งหน า การตั้ ง เป า หมายของผู เ รี ย นจะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการประเมิ น
ความสามารถของตนเอง ผูเรียนที่มีการรับรูความสามารถสูงจะสรางภาพแหงความสําเร็จ สวนผูเรียน
ที่สงสัยในความสามารถของตนเองจะสรางภาพความลมเหลวไวลวงหนา กระบวนการคิดจึงทําใหผูเรียน
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สามารถทํานายเหตุการณและพัฒนาแนวทางควบคุมสิ่งที่จะมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของตนเองได
2) กระบวนการจูงใจ (Motivational process) การรับรูความสามารถของ ตนเองมีบทบาท
สําคัญในการจูงใจตนเอง การจูงใจสวนใหญอยูในรูปของกระบวนการคิดผูเรียนจะมีการ จูงใจตนเอง
และชี้แนะการกระทําของตนเองโดยการคิดลวงหนามีความเชื่อวาตนเองสามารถทําอะไรได และมีความ
คาดหวังถึงผลของการกระทําผูเรียนจะตั้งเปาหมายและวางแผนการกระทําของตนเอง
3) กระบวนการทางความรูสึกและอารมณ (Affectiveness process) การรับรูความสามารถ
ของตนจะมีผลตอความเครียดและความกดดันเมื่อผูเรียนเผชิญกับสภาพการณที่ลําบาก มีอุปสรรค
และมีผลตอระดับแรงจูงใจ ผูเรียนที่เชื่อในความสามารถของตนเองจะสามารถควบคุมความเครียด
ที่จะทําใหเกิดความวิตกกังวลได
4) กระบวนการเลือก (Selection process) การรับรูความสามารถของตนเองจะมีผลตอการ
เลือกทําพฤติกรรม โดยผูเรียนจะเลือกในสถานการณที่เขาเชื่อวา เขาทําไดและหลีกเลี่ยงสถานการณหรือ
กิจกรรมที่ผูเรียนเชื่อวาเกินความสามารถของตนเองที่จะทําได (ฐิติพัฒน สงบกาย. 2533)
แบนดูรา (Bandura. 1986) เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองผลตอการกระทําของ
บุคคล บุคคลสองคนที่มีความสามารถไมตางกัน แตถาพบวาบุคคลสองคนนี้มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองแตกตางกัน ก็อาจทํางานไดอยางมีคุณภาพแตกตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรู
ความสามารถของตนเองในแต ล ะสภาพการณแตกต า งกัน ก็ อ าจจะแสดงพฤติก รรมออกมาได
แตกตางกันเชนกัน แบนดูราเห็นวาความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว หากแตยืดหยุนตาม
สภาพการณ ดังนั้นประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นกับการรับรูความสามารถของตนเองใน
สภาวการณ นั้ น ๆ นั่ น เอง นั่ น คื อ ถ า เรามี ก ารรั บ รู ว า เรามี ค วามสามารถ เราก็ จ ะแสดงออกถึ ง
ความสามารถนั้น คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะ
ประสบความสําเร็จในที่สุด ทั้งนี้แบนดูราไดเสนอแนะแหลงของการสรางใหเกิดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง 4 วิธี ดังตอไปนี้ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 59-60; อางอิง Evans. 1989) คือ
1) ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึ่งแบนดูราเชื่อวาเปน
วิธี การที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ดในการพัฒนาการรับ รูความสามารถของตนเอง เนื่องจากเป น
ประสบการณโดยตรง การที่บุคคลไดพบความสําเร็จทําใหบุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําสิ่งนั้น
ได ดังนั้นในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองใหกับผูเรียนนั้น จําเปนที่จะตองฝกให
ผูเรียนมีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอมๆ กับการทําใหเขารับรูวา เขามีความสามารถ
จะกระทําเชนนั้นได จะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวา
ตนเองมีความสามารถนั้น จะไมยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยายามทํางานตางๆ เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายที่ตองการ
2) การใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน
และไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูที่สังเกตมีความรูสึกวา เขาก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได
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ถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ ลักษณะของการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถ
ที่จะทําไดนั้น ไดแก การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัวตอสิ่งตาง ๆ โดยที่ใหดูตัวแบบที่มีลักษณะ
คลายกับตนเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตางๆ เหลานั้นได แบนดูราไดกลาววา ตัวแบบมีผลตอ
พฤติกรรมของบุคคล 3 ดานดวยกัน คือชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซึ่ง
จากผลของตัวแบบในลักษณะนี้เองทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสรางพฤติกรรม
ใหมๆ ใหกับบุคคลที่ยังไมเคยกระทําพฤติกรรมดังกลาวนั้น เพื่อจะไดเปนประโยชนตอเขาทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตมีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือยุติการระงับ (Disinhibition) การแสดง
พฤติกรรมของผูที่สังเกตตัวแบบได ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวาเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผล
กรรมเชนใด ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ แนวโนมที่ผูสังเกต
ตัวแบบจะไมแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นจะมีสูงมาก เทากับวาตัวแบบทําหนาที่ระงับการเกิด
พฤติกรรมดังกลาว แตถาพฤติกรรมใดที่ผูสังเกตตัวแบบเคยถูกระงับมากอน แลวมาเห็นตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวแลวไมไดรับผลกรรมอยางที่ผูสังเกตคาดวาจะไดรับ (ผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไม
พึงพอใจ) หรือแสดงแลวไดรับผลกรรมทางบวก แนวโนมที่ผูสังเกตจะกระทําตามตัวแบบนั้นก็จะมี
มากขึ้น เทากับวาพฤติกรรมที่เคยถูกระงับนั้นไดถูกยุติการระงับแลว และชวยใหพฤติกรรมที่เคย
ไดรับการเรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก หรือถาเคยแสดงออกแลวแตไมคอยไดแสดงออก ให
แสดงออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผลของตัวแบบในลักษณะเชนนี้ก็จะทําหนาที่เปนสัญญาณกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการใชตัวแบบ แบงออกเปน 2 ปจจัยหลักคือปจจัย
ที่สงเสริมการเรียนรูและการเก็บจํา (Factors enhancing learning and retention) และปจจัยที่สงเสริมการ
แสดงออก (Factors enhancing performance) (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 255; อางอิงจาก
Perry; & Furukawa. 1986) แบนดูราไดกลาวไวชัดเจนวา การที่คนเราจะเรียนรูไดดีหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ
ความตั้งใจของผูสังเกตที่จะสังเกตตัวแบบ และความสามารถในการเก็บจําสิ่งที่สังเกตได ดังนั้นผูที่
วางแผนในการใชตัวแบบนั้น ควรจะแนใจไดวาตนเองไดพยายามสรางเงื่อนไขใหเกิดการสงเสริม
ความตั้งใจและการเก็บจําของผูสังเกต ซึ่งตัวแบบที่ใช วิธีการเสนอตัวแบบ ตลอดจนลักษณะของผูที่
จะใหสังเกตตั วแบบนั้นควรจะไดรับการพิจารณา ขึ้นอยูกับลักษณะของพฤติกรรมที่ตองการจะ
พัฒนา ลักษณะของผูสังเกต และปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของพฤติกรรมและลักษณะของผูสังเกต
อีกดวย แตอยางไรก็ตาม มีหลักการในการเลือกตัวแบบอยางกวางๆ ดังตอไปนี้ 1) ตัวแบบควรจะมี
ลักษณะที่คลายคลึงกับผูสังเกตทั้งในดาน เพศ เชื้อชาติ และทัศนคติ ซึ่งการที่ตัวแบบมีลักษณะที่
คลายคลึงกับผูสังเกตนั้น จะทําใหผูสังเกตมั่นใจไดวาพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกนั้นเหมาะสม
และสามารถทําได เพราะบุคคลคลนั้นมีลักษณะคลายคลึงกับตน ซึ่งจะทําใหเขาเกิดความรูสึกวาเขา
เองก็นาจะทําไดเชนกัน 2) ตัวแบบควรจะเปนผูมีชื่อเสียงในสายตาของผูสังเกต แตถามีชื่อเสียงมาก
จนเกินไปก็จะทําใหเขามีความรูสึกวาพฤติกรรมที่ตัวแบบกระทํานั้นเปนสิ่งที่ไมนาจะเปนจริงสําหรับ
เขาได 3) ระดับของความสามารถของตัวแบบนั้น ควรจะมีระดับที่ใกลเคียงกับผูสังเกต เพราะถาใช
ตัวแบบที่มีความสามารถสูงมาก ก็จะทําใหผูที่สังเกตคิดวาเขาไมนาจะทําตามได ทําใหเขาปฏิเสธที่
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จะทําตามตัวแบบนั้น ซึ่งทางที่ดีที่สุดควรจะเลือกตัวแบบที่มีความสามารถสูงกวาผูที่สังเกตเพียง
เล็กนอย หรือเริ่มจากสภาพที่คลายคลึงกับผูสังเกต แลวคอยๆ เพิ่มความสามารถขึ้นไป 4) ตัวแบบ
นั้นควรจะมีลักษณะที่เปนกันเองและอบอุน 5) ตัวแบบเมื่อแสดงพฤติกรรมแลวไดรับการเสริมแรง
จะทําใหไดรับความสนใจจากผูสังเกตมากขึ้น
หลังจากที่ผูสังเกตตั้งใจและเก็บจําลักษณะของพฤติกรรมของตัวแบบไดเปนอยางดี
แลว สิ่งที่จะตองพิจารณาตอมาคือทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหบุคคลนั้นแสดงออก การแสดงออก
นั้นควรจะเปนการแสดงออกที่มีคุณภาพ และทําอยางไรจึงจะทําใหบุคคลนั้นเอาสิ่งที่ตนเองเรียนรู
จากตัวแบบไปใชในสภาพการณอื่นๆ ดวย ซึ่งการที่จะสงเสริมลักษณะของการแสดงออกทั้ง 3 ดาน
นั้นควรดําเนินการดังตอไปนี้ 1) การสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหบุคคลแสดงออก อาจทําไดโดยการใหตัว
แบบไดรับการเสริมแรง ซึ่งการที่ตัวแบบไดรับการเสริมแรงจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว จะทํา
ใหบุคคลอยากแสดงพฤติกรรมตามลักษณะของตัวแบบบาง นอกจากนั้นการใหการเสริมแรงโดยตรง
ตอผูที่แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบก็จะทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบมากขึ้นนั่นเอง
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะตองพิจารณาคือ การที่ใหตัวแบบเสริมแรงตนเอง เชน เมื่อตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมบางอยางแลวก็ พูดกับตั วเองวา “เยี่ยมมาก ผมแกปญหาไดแลว ” แลวยิ้มอยาง
มีความสุข การเสนอตัวแบบในลักษณะดังกลาวจะชวยทําใหผูสังเกตไดรูจักการใชการเสริมแรง
ตนเอง ซึ่งในระยะยาวจะมีผลดีกวาการใชการเสริมแรงจากภายนอก 2) การทําใหการแสดงออกนั้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการซักซอม และมีการใหขอมูลปอนกลับ วิธีการคือใหบุคคลสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบแลวก็ลองใหเขากระทําดู จากนั้นผูบําบัดก็ควรจะใหขอมูลปอนกลับ โดยการ
บอกถึงสิ่งที่เขาทําดีแลวและสิ่งที่เขาควรจะแกไข จากนั้นจึงบอกใหทําอีกครั้งจนกระทั่งเขาสามารถ
ทําไดดี นอกจากการใชวิธีการซักซอมและการใหขอมูลปอนกลับแลว ในบางครั้งก็อาจจะใชการเสนอ
ตัวแบบแบบมีสวนรวม (Participant modeling) ซึ่งกระบวนการนั้นก็มีการปฏิสัมพันธระหวางตัว
แบบและผูสังเกต หลังจากมีการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคแลว ตัวแบบก็จะนําผูสังเกต
ไปทีละขั้นตอน อาจจะตองจับบางสวนของผูสังเกตใหทําตามดวยถาจําเปน ถาเปนไปไดตัวแบบก็
ควรจะใหขอมูลปอนกลับทันทีที่ผูสังเกตทําตามตัวแบบไดอยางถูกตองดวย 3) การใหบุคคลนําเอา
สิ่งที่เรียนรูไปใชในสภาพการณอื่น การที่จะทําใหเกิดการแผขยายของการเรียนรูนั้น สิ่งหนึ่งที่อาจ
ทําไดคือ จัดสภาพการณใหคลายคลึงกับสภาพการณในชีวิตประจําวันของผูเขารับการบําบัดมาก
ที่สุด การแผขยายก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก นอกจากนี้ การใหผูเขารับการบําบัดไดฝกบอยๆ การ
เรียนรูถึงกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการที่จัดการฝกในสภาพการณตางๆ กัน เชน การฝกที่โรงเรียน ที่
บาน หรือที่สาธารณะอื่นๆ ก็เปนวิธีการที่จะชวยใหเกิดการแผขยายไดดีขึ้น
3) การใชคําพูดชักจูง (Verbal persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถ
ที่จะประสบความสําเร็จได วิธีการดังกลาวนั้นคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป ซึ่ง แบนดูรา ไดกลาววา การใช
คําพูดชักจูงนั้นไมคอยจะไดผลนักในการที่จะทําใหคนเราสามารถพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งถาจะใหไดผลควรจะใชรวมกับการทําใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตองคอยๆ

24
สรางความสามารถใหกับบุคคลอยางคอยเปนคอยไป และใหเกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน
พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน ก็ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
4) การกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการรับรู
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชน การอยูในสภาพที่ถูกขมขู จะทําใหเกิด
ความวิ ต กกั ง วลและความเครี ย ด นอกจากนี้ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความกลั ว และจะนํ า ไปสู ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองต่ําลง ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้นก็จะทําใหบุคคลไมสามารถที่
จะแสดงออกได ดี อั น จะนํ า ไปสู ป ระสบการณ ข องความล ม เหลว ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารรั บ รู เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนต่ําลงไปอีก แตถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได จะ
ทําใหการรับรูความสามารถของตนดีขึ้น อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นดวย
ดังที่ไดกลาวขางตนวา แหลงในการสรางใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองมี 4 วิธี
ไดแก ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และการกระตุนทาง
อารมณ จากแนวคิดนี้ แบนดูราไดเสนอรูปแบบในการพัฒนาและสงเสริมการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ดังแสดงในตาราง 2 (สุรางค พันธุเอี่ยม. 2548: 38-39 อางอิงจาก Bandura. 1977: 195)
ตาราง 2 ปจจัยที่ชวยสรางเสริมและพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
แหลงของการสรางการรับรู
ความสามารถของตนเอง

รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาและสงเสริมการรับรู
ความสามารถของตนเอง

1. ประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ

- แบบอยางของบุคคลที่อยูรอบขาง (Participant modeling)
- การเพิ่มความสามารถแบบคอยเปนคอยไป (Performance
desensitization)
- ประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จ (Performance
exposure)
- การสอนการกระทําดวยตนเอง (Self-instructed
performance)

แหลงของการสรางการรับรู
ความสามารถของตนเอง

รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาและสงเสริมการรับรู
ความสามารถของตนเอง

2. การใชตัวแบบ

- การไดเห็นตัวอยางจริง (Live modeling)
- การไดรับทราบประสบการณของผูอื่น (Symbolic
modeling)
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ตาราง 2 (ตอ)
3. การใชคําพูดชักจูง

- การไดรับคําแนะนํา (Suggestion)
- การไดรับการกระตุนใหเกิดพฤติกรรม (Exhortation)
- การสอนตัวเอง (Self-instruction)

4. การกระตุนทางอารมณ

- คุณลักษณะประจําตัว (Attribution)
- การผอนคลาย
- การเผชิ ญ การกระตุ น เร า ต า งๆ อย า งค อ ยเป น ค อ ยไป
(Symbolic desensitization)
- การกลาที่จะเผชิญกับการกระตุนเรา (Symbolic expose)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดในเรื่องแหลงการสรางการรับรูความสามารถของตนเอง
และรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมความสามารถของตนเองมาเปนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3.2 เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ กับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศ ไดใหความหมาย ของคําวา
เจตคติ (Attitude) ไวตาง ๆ กัน เชน ออลลพอรต (Allport. 1976: 3) ไดอธิบายความหมายของเจตคติไววา
เจตคติ เปนสภาพความพรอมของจิตใจและประสาท เกิดจากการไดรับประสบการณ ซึ่งมีโดยตรง
ตอการสนองตอบของบุคคลตอสภาพตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น สุรางค โควตระกูล (2533: 246) อธิบายวา
หมายถึง ความโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา พวงรัตน ทวีรัตน (2540: 106)
ก็กลาววา เจตคติ หมายถึงความรูสึกของบุคคล อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ
และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอ สิ่งตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเปนไป
ในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได ซึ่งสรุปไดวาเจตคติหมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคล ในดาน
ความคิด ความรูสึก อารมณ รวมกับความรูและประสบการณของตัวเอง ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
สงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะเห็นดวย ชอบหรือสนับสนุนเรียกวาเจตคติใน
ทางบวก กับการไมเห็นดวย ไมชอบหรือคัดคานที่เรียกวาเจตคติในทางลบ
จากการศึกษาลักษณะของเจตคติ ตามทรรศนะของ ชอร และ ไรท (Shaw; & Wright. 1967: 6 – 10)
ลวน สายยศ (2530: 3) สุภาพ วาดเขียน (2525: 211 – 212) และ ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2524: 5)
สามารถสรุปไดวา 1) เจตคติเปนผลหรือขึ้นอยูกับการที่บุคคลประเมิน สิ่งเรา แลวแปรเปลี่ยนมาเปน
ความรูสึกภายในที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 2) เจตคติแปรคาไดทั้งความเขมขน
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และทิศทาง มีคาตอเนื่องกัน 3) เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง 4) เจตคติ
ขึ้นอยูกับเปาเจตคติหรือสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม 5) เจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราที่เปนกลุม
เดียวกันอาจสัมพันธกัน 6) เจตคติเปนการตระเตรียมหรือความพรอมในการตอบสนองสิ่งเราในทาง
ที่ชอบหรือไมชอบตอสิ่งเรานั้นๆ ซึ่งการตระเตรียมนั้น จะเปนการตระเตรียมภายในของจิต มากกวา
ภายนอกที่จะสังเกตเห็นได 7) สภาวะของความพรอมจะตอบสนองในลักษณะที่กลาวในขอ 6 นั้น
เปนลักษณะซับซอนที่บุคคลจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบตอสิ่งตางๆ จะเกี่ยวของ
สัมพันธกับอารมณดวย ซึ่งบางครั้งเปนสิ่งที่อธิบายดวยเหตุผลไมได 8) เจตคติไมใชพฤติกรรม แต
เปนสภาวะทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอความ รูสึกนึกคิด และเปนตัวกําหนดแนวทางในการแสดงออก
ของพฤติกรรม 9) เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา เพื่อเปนแนวทางในการทํานาย หรืออธิบายเจตคติได 10) เจตคติเกิดจากการเรียนรูและ
ประสบการณ บุคคลจะมีเจตคติในเรื่อง เดียวกันแตกตางกันไดดวยสาเหตุหลายประการ เชน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับอายุและเชาวนปญญา เปนตน 11) เจตคติมีความคงที่
และแนนอนพอสมควร แตอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อประสบกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหมที่
แตกตางไปจากเดิม ลักษณะของ เจตคติดังกลาวนั้นมีลักษณะที่สําคัญ คือ เกิดจากการเรียนรู และ
ประสบการณ สามารถแสดงออก มาในรูปพฤติกรรมได และมีความคงทนถาวรที่เปลี่ยนแปลงได
ยาก เวนแตสถานการณหรือสภาพ แวดลอมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้เจตคติสามารถถายทอดและ
เลียนแบบได หากผูรับมีความศรัทธาและเห็นวาพฤติกรรมตางๆ เหลานั้นดีงาม
เมื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติ พบวา เจตคติมีองคประกอบตางๆ
โดยแบงเปน 3 แนวคิด คือ 1) เจตคติมีองคประกอบเดียว คือ องคประกอบดานอารมณหรือ
ความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบที่มีตอเปาหมายของเจตคติ
นักจิตวิทยาในกลุมนี้ ไดแก ออลลพอรต (Allport. 1976) เทอรสโตน (Thurstone. 1959) อินสโค (Insko. 1967)
นิวแมน และ นิวแมน (Newman; & Newman. 1983) 2) เจตคติมีสององคประกอบ คือ องคประกอบดาน
สติปญญา (Cognitive Component) หมายถึง องคประกอบดานความเชื่อ ความรู ความคิด และ
ความคิดเห็นที่มีตอเปาหมายของเจตคติ และองคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก (Affective
Component) หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือไมชอบ หรือทาทีที่ดีหรือไมดีที่มีตอเปาหมายของเจตคติ
นักจิตวิทยาในกลุมนี้ ไดแก แคทซ (Katz. 1960); คาแพลน (Kaplan. 1965) กิลฟอรด (Guilford.
1975) 3) เจตคติมีสามองคประกอบ คือ องคประกอบดานสติปญญา (Cognitive Component)
หมายถึง องคประกอบดาน ความเชื่อ ความรู ความคิด และความคิดเห็นที่มีตอเปาหมายของเจตคติ
องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไม
ชอบ หรือทาทีที่ดีหรือไมดีที่มีตอเปาหมายของเจตคติ และองคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral
Component) หมายถึง ความพรอม หรือแนวโนมที่บุคคลจะปฏิบัติตอเปาหมายของเจตคติ
นักจิตวิทยาในกลุมนี้ ไดแก ทรัยแอนดิส (Triandis. 1971); มอริส (Morris. 1990)
ผูวิจัยเลือกแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติ และการเปลี่ยนแปลงเจตคติของทรัย
แอนดีส (Triandis. 1971) ซึ่งเปนแนวคิดที่มีครบทั้ง 3 องคประกอบ คือ ดานความรูดานอารมณ
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ความรู สึ ก และด า นพฤติ ก รรมมาเป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะและ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา โดยใชแนวทางการเปลี่ยนแปลงเจต
คติตามแนวคิดของทรัยแอนดีสดังนี้คือ 1) การเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความคิด (cognitive)
ซึ่งหากองคประกอบดานความคิดเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทําใหองคประกอบดานความรูสึก และดาน
แนวโนมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดวย วิธีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความคิดอาจทําได
โดยการใหความรูที่ถูกตองเชน การสอน การอธิบาย ชี้แจง การเชิญผูรูมาบรรยาย อภิปราย และ
การเผยแพรขอมูลผานสื่อมวลชน หรือเครือขายตาง ๆ เพื่อใหบุคคลไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
การใหไดรับประสบการณตรง โดยการใหบุคคลไดมีโอกาสไดเขาชม พบเห็นของจริงเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ และเกิดความคิดที่ถูกตอง 2) การเปลี่ยนแปลงโดยใชทฤษฎีการเรียนรู ไดแก การใช
วิธีการจัดสิ่งแวดลอม หรือการวางเงื่อนไข โดยการเชื่อมโยงสิ่งเรา ที่กระตุนใหบุคคลเกิดเจตคติ ไป
ในทิศทางที่พึงประสงค การใชวิธีการเสริมแรง โดยใหแรงเสริม (ใหสิ่งที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ) เมื่อมี
เจตคติที่พึงประสงค และงดการใหแรงเสริมตอเจตคติที่ไมพึงประสงค การใชตัวแบบ เปนการให
ตัวอยางที่ดีเพื่อใหเกิดการเลียนแบบ ตัวแบบที่ใชกันโดยทั่วไปจะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
และกลุม หรือบุคคลเปาหมายมีความศรัทธา นิยมชมชอบ และการใชบทบาทสมมุติ เปนการสราง
สถานการณจําลอง และใหบุคคลไดแสดงบทบาทที่สมมุติขึ้น เพื่อใหไดรับประสบการณ และทบทวน
ความคิดความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับสถานการณนั้น ๆ และ 3) การเปลี่ยนแปลงโดย
ใชอิทธิพลของกลุม โดยใหบุคคลเขารวมอยูในกลุมที่มีเจตคติที่ตองการ เพราะอิทธิพลของกลุมจะทํา
ใหสมาชิกปฏิบัติตาม เพราะตองการเปนที่ยอมรับและกลัวการปฏิเสธจากกลุม
งานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย สร า งรู ป แบบการสอนและกิ จ กรรมการเรี ย นรู จ ากแนวคิ ด ในเรื่ อ ง
องคประกอบของเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติของทรัยแอนดีส (Triandis. 1971) เพื่อพัฒนา
เจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
3.3 บทบาทของครูกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดคือครูผูสอนหรืออาจารย ดังที่รอทแมน
(Rothman. 1968: 34-36) กลาววา สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดในระบบการเรียนการสอนนั้น คือ
สัมพันธภาพที่ดีของครูผูสอนกับนักเรียน ครูจะตองยอมรับ เขาใจ เปนกันเอง ตลอดจนสงเสริมให
นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง และครูจะตองแสดงใหนักเรียนเห็นชัดเจนวาครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีในยุค
สมัยของการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน บทบาทของครูไดเปลี่ยนแปลงจากผูสอน ผูบอก มาเปนผู
แนะนําชวยเหลือและจัดเตรียมกิจกรรม มวลประสบการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
ความสําเร็จและความสามารถของนักศึกษาจึงขึ้นอยูกับรูปแบบการสอนของอาจารยเปนสวนใหญ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทอาจารยในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูมีแนวคิดมา
จากปรัชญามนุษยนิยม ที่มีความเชื่อวาพื้นฐานจิตใจของมนุษยนั้นมีคา มีความสามารถที่จะพัฒนา
และจัดการกับชีวิตตนเองได ศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยเกิดจากความตองการภายในจิตใจ
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ของมนุษยแตละคน ซึ่งโรเจอร นักจิตวิทยาและนักการศึกษาคนสําคัญไดนําหลักการรักษาคนไข
จิตเวชแบบการใหคนไขเปนศูนยกลางของการบําบัด (Client-Centered Therapy) มาผสมผสานกับ
แนวคิดทางการศึกษา และดัดแปลงเปนแนวคิดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student-Centered Teaching) ซึ่งเนนใหครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก และจัดประสบการณ
ทางการศึกษาที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ไมมีการขมขูคุกคาม
ผู เ รี ย น ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นในสิ่ ง ที่ ต นต อ งการเรี ย นเพราะเห็ น ความสํ า คั ญ และประโยชน ข อง
การเรียน โดยโรเจอร (Rogers. 1969: 164-166) ไดกลาวถึงบทบาทของผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูวา ควรมีหนาที่ 10 ประการ ไดแก 1) สรางบรรยากาศภายในกลุมเพื่อใหเกิดประสบการณที่ดี
ในชั้นเรียน 2) ชวยใหเกิดจุดมุงหมายที่ชัดเจนของแตละบุคคลและกลุมชั้นเรียน 3) ดําเนินการเรียน
การสอนไปตามความต อ งการของผู เ รี ย นแต ล ะคน เพราะถื อ เป น พลั ง แรงจู ง ใจที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
ผลสําเร็จทางการเรียนอันสําคัญยิ่ง 4) ตองพยายามจัดการเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรูให
เปนไปอยางกวางขวางและสามารถใชไดงาย 5) ตองมีความเขาใจตนเองในฐานะเปนแหลงความรูที่
มีความคลองตัวและยืดหยุนได เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู
6) ในการแสดงออกตอสมาชิกกลุม ตองยอมรับทั้งเนื้อหาวิชาการ และในดานทัศนคติหรืออารมณ
ของผูเรียน คือพยายามกอใหเกิดความพอดีกันทั้งสองดานสําหรับสมาชิกแตละคนและทั้งกลุม
7) เพื่อใหเกิดบรรยากาศในหองเรียนที่ดําเนินไปดวยดีดวยการเปลี่ยนฐานะของตนเองเปนเสมือน
ผูเรียน เชน มีฐานะเปนสมาชิกของกลุม โดยการรวมแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับผูเรียนแตละคน
8) ควรไดเริ่มตนแสดงความรูสึกใหเกิดขึ้นในกลุมเมื่อมีความคิดเห็น แตไมใชโดยการบังคับหรือ
ขมขู ซึ่งความคิดที่แสดงออกมานั้นสมาชิกอื่น ๆ อาจจะยอมรั บฟง หรื อไมยอมรับ ฟงก็ได 9)
ตลอดเวลาของการมีประสบการณของการเรียนรวมกันในหองเรียน จะตองมีความวองไวตอการ
แสดงออกในการรับรูอารมณตางๆ อยางลึกซึ้งของผูเรียนตลอดเวลา 10) ตองพยายามรับรูและยอมรับวา
ตัวเองก็ยอมจะมีขอจํากัดอยูหลายประการ
หนาที่ของครูในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
ของเทรฟฟงเกอร (Treffinger. 1995: 327) ที่วา ครูควรฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานอยางพอเพียงกอนที่จะ
ใหผูเรียนฝกกระทําดวยตนเอง ผูเรียนควรมีโอกาสทํางานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม เชน สราง
สถานการณใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูหรือทําดวยตนเอง ใหแสดงความคิดเห็น มอบหมายความ
รับผิดชอบให โดยแรก ๆ ผูสอนบอกและใหผูเรียนทดลองทํา ตอมาใหผูเรียนทําเองโดยผูสอนไมได
ชวยเหลือ ที่สําคัญผูสอนตองลดการขูบังคับใหนอยลง แตเปลี่ยนเปนใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ
ผูเรียนในโอกาสที่เหมาะสม (สมคิด อิสระวัฒน. 2543: 170 – 171)
การปลู ก ฝ ง ทั ก ษะการเขี ย น รวมทั้ ง ความสามารถในการเขี ย นบทความวิ ช าการที่ มี
คุณภาพใหกับนักศึกษาจําเปนตองเริ่มตนที่ครูอาจารยเปนอันดับแรก ซึ่งอาจารยผูสอนทุกรายวิชา
ตางมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถในการเขียนใหกับนักศึกษาไดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการเปน
ตัวอยางที่ดี การสรางแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเขียน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝน
การเขียนบอย ๆ การสละเวลาเพื่อตรวจงานเขียนของนักศึกษาดวยความเอาใจใสและอดทนการชวยเหลือ
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ใหคําแนะนําเรื่องการคนควาขอมูล (ประทีป เหมือนนิล. 2532: 20 – 24) ความสําเร็จในการเขียนของ
นักศึกษาจึงขึ้นอยูกับการสงเสริมทักษะการเขียนครูผูสอน ดังผลการวิจัยของเจอรสเตน และ เบเกอร
(Gersten; & Baker. 2001) ที่พบวา ปจจัยที่บงชี้ความสําเร็จในการเขียนประกอบดวย การจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ของครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงงานเขียน และการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนที่เหมาะสมในแตกระบวนการ
เขียน นอกจากนี้ ครูที่สามารถเขียนไดดีและมีใจรักในการเขียนคือแมแบบที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียน
(Donald H.Graves. 1983)
จากที่กลาวมา สรุปไดวา บทบาทของครูอาจารย ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การมอบหมายงาน การเปด โอกาสและส งเสริ มใหนั กศึก ษาได แสดงผลงานเขี ยน การใหขอมู ล
ยอนกลับ การใหคําแนะนําและชวยเหลือในการเขียนชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการใหกับนักศึกษา จะชวยพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการดีขึ้น มีการรับรูความสามารถของตนในการเขียนมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเขียนเพิ่ม
มากขึ้นดวย
3.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
แรงจูงใจ เปนปจจัยที่จะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การสราง
แรงจูงใจในทางที่ดีงามใหเกิดขึ้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญ ดังจะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องแรงจูงใจไดรับความ
สนใจเปนอยางมาก มีการคนควาศึกษากันทั่วไปในแวดวงวิชาการ และนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอนกันอยางมากมาย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เปนแรงจูงใจอยางหนึ่งซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนจนประสบความสําเร็จดวยดี เนื่องจาก
ลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงนั้น จะพยายามตอสูกับอุปสรรค มีความอดทน บากบั่น ทํา
กิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และจะรูสึกกังวลเมื่อเกิดความ
ลมเหลวขึ้น (McClel and. 1976) และตองการความสําเร็จที่เหนือกวาบุคคลอื่นดวย (Murray. 1938: 166-167)
ดังนั้น วงการศึกษาจึงใหความสนใจแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในแงของการกระตุนใหนักเรียนมีความ
พยายามในการเรียนเพื่อความสําเร็จ และลดความสูญเปลาทางการศึกษา
ผูริเริ่มในการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คือ เมอรเรย (Murray) เขามีแนวคิดวาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการของมนุษยชนิดหนึ่งใน 28 ชนิด ในทฤษฎีบุคลิกภาพ ของเขา และ
ตอมาผูที่ใหความสนใจแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางจริงจัง คือ แมคเคลแลนด (McClelland) แตเขา
ไมไดเริ่มตนจากความสนใจในแงแรงจูงใจทางการศึกษา แมคเคลแลนด (McClelland, 1961 cited in Klein,
1982: 353 – 370) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมที่ประสบความสําเร็จ เชน
สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรป เขาพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนพลังผลักดันสําคัญให
บุคคลประสบความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจ อันสงผลโดยตรงตอความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศนั้น ๆ ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วมักจะเปนประเทศที่
ประชากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และแมคเคลแลนดยังพบอีกวา การอบรมเลี้ยงดูที่ฝกฝนความเปน
อิสระ และความเพียรพยายามนําไปสูการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นอกจากนั้น เขายังเจาะลึกลง
ไปถึงความมุงหวังความสําเร็จที่สะทอนอยูในวรรณกรรม วามีสวนชวยสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อัน
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเขาศึ ก ษาการใช ถ อ ยคํ า ภาษาที่ บ ง บอกถึ ง ความมุ ง หวั ง ใน
ความสําเร็จ จากวรรณกรรมของหลาย ๆ ประเทศ ยกตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ เขาพบวา
ถอยคําในวรรณกรรมที่บงบอกถึงความมุงหวังความสําเร็จที่สูงขึ้นในป ค.ศ.1700 ถึง 1750 ทําให
เศรษฐกิจของอังกฤษดีขึ้นในอีก 50 ปตอมา นอกจากนี้เขายังวิเคราะหวรรณกรรมกรีกโบราณ และ
พบวาวรรณกรรมกรีกโบราณก็สามารถกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งสงผลใหกรีกขยายตัวทาง
การคาไดมาก ในทางตรงกันขาม ถาประชาชนในชาติมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมักเปนไปอยางเชื่องชา เขาจึงสรุปวา รัฐบาลจะตองพยายามเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
ประชาชนใหสูงขึ้น และใชประโยชนใหมากที่สุด ตอมา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจํานวนมาก
ได นํ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ม าใช ป ระโยชน อ ย า งจริ ง จั ง ในวงการศึ ก ษาทั่ ว โลก
ในประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะสรางรูปแบบการศึกษาต าง ๆ เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ซึ่งสวนมากก็จะไดผล กลาวคือ สามารถเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และสัมฤทธิผลทางการ
เรียนได (รุงโสฬส สิทธิเวทย. 2534; มลฤดี สุวรรณมาลย. 2537; นุศรา สรรพกิจกําจร, 2539; ภัทราพรรณ
สุขประชา. 2540)
ความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีตอความสําเร็จในการเรียนดังกลาว ทําให
ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ใ นการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
คุณลักษณะของผู มีแรงจูงใจใฝ สั มฤทธิ์ มีความเพียรพยายาม มีความมานะบากบั่น เพื่อที่จะ
สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งแมคเคลแลนด (McClelland. 1969)
ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไวดังนี้ คือ 1) เปนผูที่มีความพยายามบากบั่น
ทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาที่จะทําเพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว 2) เปนผูที่ เลือกงานที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองใหประสบผลสําเร็จ จึงกําหนดเปาหมายที่ไมยากหรืองายตอ
ความสําเร็จจนเกินไป 3) เปนผูที่มีความคิดวา งานทุกอยางจะประสบความสําเร็จก็ดวยความตั้งใจ
จริงของคนเทานั้น ไมใชเพราะโอกาสอํานวยให 4) การกระทํากิจกรรมใดนั้น มุงใหบรรลุมาตรฐาน
ของตนเอง มากกว า รางวั ล หรื อ ชื่ อ เสี ย ง ทั้ ง นี้ แ มคเคลแลนด ไ ด ก ล า วถึ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาหรื อ เพิ่ ม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วาควรเริ่มตนที่การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว กลาวคือ บิดามารดาตองลดการ
กดดันหรือขมลูกลง สรางทัศนคติและคานิยมที่เนนผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคล แทนที่จะเปนการ
พึ่งพาอาศัยผูอื่นและอํานาจจากภายนอกซึ่งบุคคลไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ แมคเคลแลนดยัง
ไดเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหบุคคลบรรลุเปาหมายอีก 3 ประการ คือ 1) การฝกใหบุคคลสนใจกับ
ความคิดเห็นของคนอื่น 2) การจัดใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น โดยเนนถึงความสําคัญ
ของการจัดใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับเด็กอื่นเปนหมูคณะ เพื่อใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และเกิดความตองการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 3) การชวยให บุคคลมีความคิดฝนเกี่ยวกับความสําเร็จ
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โดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม เชน ควรมีกิจกรรมการสอนในหองเรียนใหเด็กคิดฝน
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนใหผูเรียนสรางจินตนาการขึ้น ซึ่งผูเรียนอาจนําไปใชในชีวิตจริงได
ในการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธนั้น จากการศึกษาพบวาสามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือ
วัด 3 แบบ (อัจฉรา สุขารมณ. 2542: 12-14) ไดแก 1) แบบทดสอบ Thematic Apperception Test
ซึ่งเมอรเรย (Murray. 1999) เปนผูพัฒนาขึ้นและถูกใชอยางกวางขวางในเวลาตอมา แบบทดสอบนี้
ประกอบดวยบัตรภาพ 19 ฉบับ ใหผูเขารับการทดสอบจินตนาการวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้นในแตละ
ภาพ ตัวละครในภาพกําลังคิดอยางไร และเกิดผลอยางไร 2) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเฮอร
แมนส (Hubert J.M. Hermans. 1996) เปนแบบสอบถามแบบเลือก ตอบในหัวขอคุณลักษณะของผู
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชน มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จ มีความอดทนในการทํางาน
ที่ยากลําบาก เปนตน การคิดคะแนนใหระดับคะแนน 0 กับ 1 ในแตละขอ 3) แบบทดสอบแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์แบบประมาณคา เปนการประยุกตจากทฤษฎีของแมคเคลแลนดมาสรางเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกั บความรูสึก ความคิ ดเห็น รวมถึ งลักษณะนิสัยที่ผูตอบมักประพฤติปฏิบัติ โดยในแตล ะ
ตัวเลือกจะมีขอความเรียงลําดับจากจริงที่สุดไปจนถึงไมจริงเลย ตัวอยางงานวิจัยที่ใชแบบทดสอบ
ใฝสัมฤทธิ์แบบประมาณคา เชน งานวิจัยเรื่องโครงการเสริม สรางภูมิคุมกันที่ดีในตนแกนักเรียนที่
อยูในภาวะเสี่ยงทางครอบครัว ของ งามตา วนินทานนท และคณะ (2550) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใช
แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แบบประมาณคา โดยดัดแปลงจากแบบสอบถามในงานวิจัยของงามตา
วนินทานนท และคณะ เพื่อวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.5 แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural
Theory) และวิธีการแบบสแกฟโฟลด (Scaffolding) กับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory) เชื่อวา
พัฒนาการและการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง โดยให
ความสําคัญกับบทบาทของสังคมตอการพัฒนาทางปญญาของผูเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคม และ
มุมมองทางวัฒนธรรมของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญตอพัฒนาการทางปญญา (Dixon-Krauss. 1996;
Hamilton; & Ghatala. 1994; สุรางค โควตระกูล. 2541)
การพัฒนาทางปญญาของมนุษยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1) เชาวนปญญาขั้นตน
(Elementary mental process) เปนกระบวนการขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติ
ที่ ไ ม ต อ งเรี ย นรู แ ละมั ก มี ค วามจํ า เป น ต อ การมี ชี วิ ต ปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมจึ ง ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ
กระบวนการเหลานี้ 2) เชาวนปญญาขั้นสูง (Higher mental process) เปนกระบวนการทางปญญา
ที่ เ กิ ด จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู ใ หญ ที่ ใ ห ก ารอบรมเลี้ ย งดู ถ า ยทอดวั ฒ นธรรมโดยใช ภ าษา
(Hamilton; & Ghatala. 1994: 257; Crowl. Kaminsky; & Podell. 1997: 69-70; สุรางค โควตระกูล. 2541:
61-62) เชื่อวาภาษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง นอกจากนั้น การมีปฏิสัมพันธ
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ทางสังคม การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณโดยการทํางานรวมกันจะทําใหบุคคลไดคิด
และถายทอดความคิดนั้นออกมา ทําใหเกิดพัฒนาการทางปญญา
วีกอดสกี้ (Vygotsky.1978) ไดเสนอมโนทัศนของ The Zone of Proximal Development หรือ
ZPD ซึ่งเปนการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง คือชวงหรือระยะหางระหวางระดับพัฒนาการทางปญญา
ที่แทจริง (Actual Development) ที่พิจารณาไดจากการที่บุคคลสามารถแกปญหาไดดวยตนเองและ
ระดับศักยภาพของพัฒนาการ (Level of Potential Development) ซึ่งพิจารณาไดจากความสามารถ
ที่บุคคลจะสามารถแกปญหาได เมื่อไดรับคําแนะนําจากผูใหญ หรือไดรวมงานกับเพื่อนที่มีศักยภาพ
มากกวา (Vygotsky. 1978: 86) กลาวโดยสรุปไดวามโนทัศนของ ZPD เปนระดับความสามารถที่อยู
นอกเหนือไป จากที่ผูเรียนจะสามารถทําดวยตนเอง แตการไดรับความชวยเหลือจากผูสอน เพื่อน
หรือผูที่มีศักยภาพมากกวาโดยผานปฏิสัมพันธทางสังคม จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานนั้นให
สําเร็จได
ในการประยุ ก ต ท ฤษฎี วั ฒ นธรรมทางสั ง คมของวี ก อตสกี้ สู ก ารเรี ย นการสอนนั้ น
นักจิตวิทยาการศึกษาหลายทานไดศึกษาและขยายความเขาใจในแนวคิดของวีกอตสกี้ และไดเสนอ
แนวคิดสูการเรียนการสอนไวตาง ๆ เชน ทิศนา แขมมณี (2545: 92-93) เสนอแนะแนวทางในการ
จัดการเรียนรูวา เด็กแตละคนจะมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญาของตนที่เปนอยู และมีระดับ
พัฒนาการที่ตนมีศักยภาพที่จะไปถึงได ชวงหางนี้เรียกวา ZPD ซึ่งจะหางแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล ถาหางมาก แสดงวาเด็กยังไมพรอม ตองรอใหพรอมหรือลดระดับงานใหต่ําลง โดยให
ความชวยเหลือที่เรียกวา Assited learning หรือ Scaffolding สวนเอกเกน และเคาชัค (Eggen; &
Kauchak. 1997: 55) ไดเสนอแนวทางในการประยุกตมโนทัศนของ ZPD ไว 3 ประการ ไดแก
1) การประเมินจาก ZPD จะนําไปสูการทดสอบความสามารถของผูเรียน เพื่อใหเขาใจปญหาที่
แทจริง เปนการใชการประเมินที่เปนพลวัตร หรือประเมินอยางตอเนื่อง (Dynamic Assessment)
2) การกําหนดหรือจัดภาระงานใหสอดคลองกับระดับพัฒนาของผูเรียน ภาระงานที่จัดใหนั้น ถางาย
เกินไปการเรียนการสอนก็ไมจําเปน แตถายากเกินไปผูเรียนจะสับสนและคับของใจ ภาระงานควร
เปนบริบทที่มีความหมาย เชน เสนอปญหาที่สัมพันธกับชีวิตผูเรียน 3) การสนับสนุนดานการเรียน
การสอน ซึ่งการสนับสนุนการเรียนการสอนจะสําเร็จได ดวยการประยุกตมโนทัศนของการใหความ
ชวยเหลือ แบบสแกฟโฟลด ตอมา Parsons และคณะ (2001: 57) ก็เสนอการประยุกตทฤษฎี
วัฒนธรรมทางสังคมสูการปฏิบัติดวยแนวทางดังนี้ คือ 1) ใชกลุมการเรียนรูแบบรวมมือที่ประกอบไปดวย
ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 2) จัดโอกาสใหมีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (peer tutoring)
จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับ
ความชวยเหลือและทํางานภายใน ZPD ของตนเองได 3) ใชเทคนิคการประเมินอยางตอเนื่อง เพื่อ
ทดสอบระดับพัฒนาการที่อยูต่ํากวาและสูงกวา ZPD ในขั้นตอนนี้ ครูจะใชคําถามหรือสิ่งกระตุนใน
ระดับความซับซอนที่แตกตางกันระหวางกระบวนการประเมิน (Cronbach. 1990: Spector. 1992
อางถึงใน Parsons. Hinson. และ Sardo-Brown. 2001: 57) และเพื่อที่จะใหมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับ
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ประโยชนจากกระบวนการชวยเหลือที่ใหไป ควรจดบันทึกระดับความสามารถของผูเรียนในระยะ
กอนและหลัง 4) พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่มีเปาหมายที่ ZPD ของผูเรียนแตละคน
จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการนํามโนทัศนของ ZPD ไปสูการเรียนการ
สอน สรุ ป ได ว า มโนทั ศ น ข อง ZPD นํ า มาใช ใ นการเรี ย นการสอน โดยผู ส อนต อ งประเมิ น
ความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่อง มอบหมายงานที่ไมงายหรือยากจนเกินไปใหแกผูเรียน และ
งานนั้นควรแยกเปนขั้นตอนยอย ๆ ใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางาน และไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และใหผูเรียนไดรับการชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานนั้นไดดวยตนเอง
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) เปนการประยุกต
แนวคิดของวีกอตสกี้มาสูการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนใหแกผูเรียนไดอยางเปนระบบ โดยการใหการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยการสาธิต ปฏิบัติหรือทําใหดู การใชคําถามกระตุนเตือน การใหขอมูลปอนกลับ โดยมี
ครู ผู ส อนคอยให ก ารช ว ยเหลื อ หรื อผู เ รี ย นให ก ารช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกัน เปา หมายของการ
ชวยเหลือคือการใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จดวยตนเอง ใหเสร็จ
สมบูรณไดดวยตนเอง โดยการชวยเหลือจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Rosenshine; & Guenther. 1992: 35 – 41)
การใหการชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อเสริมศักยภาพของผูเรียนนั้น ผูสอนตองพิจารณา
เลือกสรรกลยุทธที่จะชวยเหลือผูเรียนใหเหมาะสม นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธใน
การชวยเสริมศักยภาพไวตาง ๆ เชน วูด บรุนเนอร และรอส (Wood Bruner; & Ross. 1976: 98)
กลาววาวิธีการที่ผูสอนจะสามารถเสริมศักยภาพใหแกผูเรียน ประกอบดวย
1) การคัดสรรงานและแจกแจงงานใหเหมาะสม (Recruitment) ในขั้นแรกของการทํางาน ผูสอน
ตองเลือกงานที่เหมาะสม แจกแจงประเด็นที่ผูเรียนสนใจ และใหเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในงานนั้น เชน การสรางความสนใจในงานที่ทํา ใหเห็นความสําคัญ เปาหมายของงาน 2) การลด
งานใหเปนงานยอย ๆ (Reduction in degree of freedom) เปนการแจกแจงงานใหเปนขั้นยอย ๆ
ไมซับซอน ลดขนาดของงานลง ใหงานมีลักษณะที่งายขึ้น แตละขั้นจะมีทักษะที่จําเปนสําคัญ ๆ
ซึ่งจะงายตอการใหขอมูลปอนกลับตอผูเรียน ในระยะแรกใหผูเรียนทํางานในสวนที่ทําได และครู
ทําในสวนที่เหลือ 3) การสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่อง (Direction maintenance) เปนการรักษา
ความสนใจของผู เ รี ย นให ค งอยู อ ย า งสม่ํ า เสมอ โดยสร า งความท า ทาย ให ผู เ รี ย นทํ า งานที่ อ ยู
ในระดับเหนือจากระดับที่ผูเรียนเพิ่งทํางานไดสําเร็จ 4) การชี้จุดสําคัญ (Marking critical features)
เปนการชี้ใหเห็นถึงคุณสมบัติสําคัญที่แสดงใหเห็นวางานนั้นสําเร็จหรือไปถูกทางแลว รวมถึงการ
บอกขอบกพรองหรือความคลาดเคลื่อนในงานที่ทําอยู 5) การควบคุมปญหาหรือความคับของใจ
(Frustration control) การแกปญหาหรืองานควรจะมีปญหาหรือความเครียดอยูไดบาง ดีกวาที่จะ
ไมมีความเครียดเลย ในการทํางานผูสอนจะตองชวยใหผูเรียนไมรูสึกวิตกกังวลจากความผิดพลาด
ไม ใ ห ผู เ รี ย นรู สึ ก เสี ย หน า จากความผิ ด พลาดของตนเอง ผู ส อนดึ ง ส ว นที่ ผู เ รี ย นพอใจมาเป น
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ประโยชน หรือผูสอนใชวิธีการอื่น ๆ ที่ชวยใหผูเรียนมีความเครียดเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม
สิ่งที่สําคัญกวาคือ ผูสอนตองระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูเรียนพึ่งพาผูสอนมากเกินไปใน
ระหวางทํากิจกรรม 6) การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงตัวอยางเพื่อเปนแนวทางการ
แกปญหาที่ผูเรียนเผชิญอยู และรวมถึงการใหผูเรียนเกิดการเลียนแบบและสรางเสริมคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของผูเรียน ซึ่งกลยุทธดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Eggen และ Kauchak (1997:
57) ที่เสนอวา กลยุทธในการเสริมศักยภาพแบงไดเปน 5 แบบ คือ 1) การเปนตัวแบบ (Modeling)
เชน การแสดงวิธีการแกปญหา 2) การคิดดัง ๆ (Think-aloud) เปนตัวแบบของกระบวนการ โดย
ใหผูเรียนไดทราบถึงการคิดของครูในขณะที่กําลังแกปญหา 3) การใชคําถาม (Questions) การใช
คําถามจะเปนการชวยเหลือเจาะประเด็นความสนใจ และการแนะนําทางเลือก 4) การปรับสาระ
การเรียนการสอน (Adapting instructional material) เชน การปรับงานใหมีความงาย หรือเปน
ลําดับงานยอย ๆ 5) การใชสิ่งเตือนหรือตัวชี้แนะ (Prompts and clues) เชน การวางแผนการเขียน
ที่ จ ะช ว ยให ผู เ รี ย นจั ด การ จั ด ระบบการคิ ด ของตนเองก อ นเขี ย นงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย การ
ช ว ยเหลื อ นี้จะหยุ ด เมื่ อ ผูเ รี ยนซึ มซับ เอาแผนงานต าง ๆ หรื อขั้ น ตอนตาง ๆ ไว ใ นตนเองอย า ง
อัตโนมัติแลว นอกจากนี้ Larkin (2001: 30-34) ยังใหคําแนะนําในเรื่องการชวยเหลือผูเรียนดวยวา
วิธีการแบบสแกฟโฟลดเปนการชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถทํางานใหสําเร็จ เมื่อผูเรียน
ตองเรียนรูสิ่งใหมหรือสิ่งที่ยาก ผูเรียนอาจจะตองการความชวยเหลือมากขึ้น และเมื่อผูเรียนเริ่มจะ
ทํ า งานนั้ น ได สํ า เร็ จ การช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั้ น จะค อ ย ๆ ลดลง จนกระทั่ ง ผู เ รี ย นสามารถ
รับผิดชอบหรือทํางานนั้นไดดวยตนเอง การชวยเหลือจะยุติลง
นอกจากแนวคิดที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ดังกลาวมาแลว ผูวิจัยศึกษาองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบ
สแกฟโฟลด ซึ่งโรเซนชายน และ กึนเธอร (Rosenshine and Guenther. 1992: 35-41) ไดให
คําอธิบายวาประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 ประการ ไดแก 1) กิจกรรมกอนสอน ประกอบดวย
กิจกรรมที่จําเปน คือ การระบุวาทักษะที่ตองการพัฒนาอยูในขอบเขตการพัฒนาตามศักยภาพของ
ผูเรียน ผูสอนตองตระหนักอยูเสมอวา การชวยเสริมศักยภาพนั้นจะนําไปใชไดเฉพาะในขอบเขตที่
ผูเรียนจะพัฒนาไดจากการเรียนรูเทานั้น มีการพัฒนาการชวยเหลือเฉพาะ (specific scaffold)
อยางเหมาะสมกับสิ่งที่จะพัฒนาหรือที่จะใชในการสงเสริมการเรียนรู เชน การพัฒนาทักษะการทํา
ผังมโนทัศน สิ่งสนับสนุนทางปญญาจะเปนการใหผูเรียนระบุประเด็นสําคัญหรือใจความหลักโดยใช
คําหรือวลีสั้นๆ และการเชื่อมโยงประเด็น เปนตน และมีการควบคุมความยุงยากของงาน โดยเริ่มตน
จากงานที่งาย และคอยๆ เพิ่มความซับซอนของงานโดยสอนแตละขั้นตอนแยกจากกัน 2) กิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณ โดยผูสอนเปนตัวแบบแสดงขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน การใช
คําพูดแสดงการคิด หรือคิดดังๆ และการบอกใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่มักจะพบ 3) ครู
แนะนําทางปฏิบัติแกผูเรียน ขณะที่ผูเรียนพยายามทํางานในสถานการณใหม เชน การใชคําพูด
การเตือนในสิ่งที่ผูเรียนมองขามไป การใหคําแนะนําในสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาปรับปรุงโดยครูอาจ
ทําใหดูเปนตัวอยาง การทํางานเปนกลุมเล็กๆ เปนตน 4) ผูเรียนไดประเมินการทํางานของตนเอง
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โดยใชแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 5) ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางอิสระในสถานการณใหมที่
จัดให โดยครูรวมขั้นตอนตางๆ ไวดวยกัน และการชวยเหลือสนับสนุนจากครูจะคอยๆ ลดลง
6) ผูเรียนประยุกตการเรียนรูสูสถานการณใหม ใหฝกในสถานการณที่มีลักษณะตางไปจากเดิม
เพื่อใหผูเรียนไดผสานความรูที่ไดไปสูสถานการณใหม
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
สามารถวิ เ คราะห ส าระสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช วิ ธี ก าร
แบบสแกฟโฟลด ไดดังนี้คือ 1) ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธทางสังคม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น
และประสบการณจากบุคคลอื่น 2) ผูเรียนจะมองเห็นเปาหมายของความสําเร็จที่ตั้งไว และรับรู
ความสามารถของตนในขณะนั้น 3) ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือเพื่อใหสามารถปฏิบัติ งานได
และการชวยเหลือนั้นจะยุติลงเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 4) งานที่มอบหมายให
ผูเรียนควรเหมาะสมกับความสามารถของ 5) มีการประเมินความสามารถของผูเรียนเปนระยะ
จากแนวคิดและเทคนิควิธีในการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด จะเห็นไดวา การใหการ
ชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนนั้น หากผูสอนสามารถเลือกใชเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับปญหาและ
ความตองการของผูเรียน ก็จะชวยใหผูเรียนมีศักยภาพและเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและ
จิตลักษณะใหกับนักศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่ององคประกอบของวิธีการเรียนแบบ สแกฟ
โฟลด (Rosenshine และ Guenther. 1992) มาพัฒนาเปนขั้นตอนในการเรียนการสอน
3.6 การเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน
การเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน (Novac; & Gowin. 1984) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูของออซูเบล (Ausubel) ในเรื่องการเรียนอยางมีความหมาย ซึ่งเปนวิธีที่จะชวยใหนักเรียน
และครูเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน (สวนิต ยมาภัย และ สวัสดิ์ ประทุมราช. 2534: 1) เชนเดียวกับที่
สุนีย สอนตระกูล (2535: 77) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับผังมโนทัศนวา ทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
พื้นฐานของผังมโนทัศน ก็คือ ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ซึ่งมีแนวคิดที่วาครู
ควรจะสอนสิ่งที่มีความสัมพันธกับความรูที่นักเรียนมีอยูเดิม ความรูที่มีอยูเดิมนี้จะอยูในโครงสราง
ของความรู (cognitive structure) ซึ่งเปนขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมีการจัดระบบไวเปนอยางดี
มีการเชื่อมโยงระหวางความรูเกากับความรูใหมอยางมีระดับชั้น ดังนั้นโครงสรางของความรูจะใช
เปนผังมโนทัศนและใชบันทึกประสบการณตางๆที่ไดรับ การเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful
learning) จะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมเชื่อมกับมโนทัศนที่มีอยูในโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยูใน
สมองซึ่งออซูเบลเรียกวา กระบวนการดูดซึม (subsumption) หรือเรียกมโนทัศนที่เกิดจากกการ
เชื่อมโยงนั้นวา ซับซูเมอร (subsumer) แตถาไมไดนําความรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู
จะเปนการเรียนรูแบบทองจํา (rote learning)
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ในการสรางมโนทัศนนั้น มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ
ออซูเบล 3 ประการ (สุนีย สอนตระกูล. 2535: 80) ไดแก 1) โครงสรางของความรู (cognitive
structure) ซึ่งเปนโครงสรางที่มีอยูในสมองจะมีการจัดลําดับมโนทัศน จากมโนทัศนที่มีความหมาย
กวางทั่วไปไปสูมโนทัศนที่แคบลงและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 2) กระบวนการแยกแยะความ
แตกตางเชิงกาวหนา (progressive differentiation) จากหลักการของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรู
อยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการนําความรูใหมไปสัมพันธกับความรูที่มีอยูเดิม เกิดเปน
ความสัมพันธใหม ดังนั้นจึงเกิดการเรียนรูอยางไมสิ้นสุด จะเปนการขยายความรูใหกวางขึ้นจน
กลายเปนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนา โดยประกอบดวยมโนทัศนที่มีความหมายกวางอยู
ดานบนของโครงสรางความรูและมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจงอยูถัดลงมา กระบวนการแยกแยะ
ความแตกตางเชิงกาวหนาจะเพิ่มขึ้น ถานักเรียนไดมีการอภิปรายรวมกัน และจะทาใหเห็นความ
เกี่ยวของและความสัมพันธของสิ่งตางๆที่เรียนไดดียิ่งขึ้น 3) การประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ
(integrative reconciliation) จากหลักการเรียนรูของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรูอยางมี
ความหมายจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยู ดังนั้น ถาผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงมโนทัศนทําใหเกิดความสัมพันธใหม และเชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศนจะทําใหเกิด
การประสานสัมพันธเชิงบูรณาการของมโนทัศน ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเพิ่มขึ้น
คําวา ผังมโนทัศน (Concept Mapping) นั้น มนัส บุญประกอบ (2548: 17) อธิบายวา
มีการใชคําอื่นๆ ในความหมายเดียวกันนี้อีกหลายคํา เชน Conceptual Mapping, Concept Maps
หรือ C-Map, Conceptual Framework, Semantic Mapping, Semantic Maps, Semantic Networking,
Plot Maps,Clustering, Concept webs และ Semantic webs เปนตน ทั้งนี้โนแวคและโกวิน
(Novak; & Gowin. 1984) ไดกลาวถึงความหมายของผังมโนทัศนวาเปนวิธีการเรียนรูหรือหลักการ
ของเนื้อหาวิชา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธทางมโนทัศน ตั้งแต 2 มโนทัศนขึ้นไป ใหมีความสัมพันธ
กันอยางเปนลําดับขั้น โดยใชคําหรือขอความเชื่อม เพื่อใหเขาใจงายและผูเรียนจดจําไดนานคงทน
การเขียนผังมโนทัศนใหเริ่มจากมโนทัศนทั่วไป ไวบนสุด และมโนทัศนรอง ลดลงตามลําดับจนเปน
มโนทัศนเฉพาะเจาะจง สาธิต สินาทรา และคณะ (Sinatra et al.,1986 อางใน พิพัฒน งอกเสมอ. 2539)
ไดจําแนกผังมโนทัศนออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1)แบบบรรยายลําดับเหตุการณ (Narrative
Sequential Organization or Sequential Episodic Map) ใชแสดงเรื่องเลาที่จัดองคประกอบ
ตามลําดับ โดยมีลูกศรเปนเครื่องแสดงลําดับและเชื่อมโยงรายละเอียดสนับสนุนในแตละกรอบ 2)
แบบพรรณนา (Thematic or Descriptive Map) ใชแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือ
สิ่งของ โดยมีใจความสําคัญอยูตรงกลางโยงความสัมพันธจากใจความสําคัญไปยังหัวขอสําคัญตางๆ
ดวยเสนตรง และโยงความสัมพันธของรายละเอียดปลีกยอยเขากับหัวขอสําคัญ 3. แบบเปรียบเทียบ
ความแตกตางและความเหมือน (Comparative and Contrastive Map) กรอบบนสุดเปนหัวเรื่องที่จะ
เปรียบเทียบ เครื่องหมายลูกศรตรงโยงลงไปยังกรอบดานซายมือใชแสดงความเหมือน ลูกศรหยัก
เชื่อมโยงกรอบดานขวามือแสดงความแตกตางและมีรายละเอียดยอยๆ ทั้งสองฝายอยูในกรอบ
ดานขาง 4. แบบจําแนกประเภท (Classification Map) ผังรูปนี้เหมาะกับขอเขียนแบบพรรณนาโวหาร
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(Expository Discourse) จะแสดงความสัมพันธหัวเรื่อง ตัวอยาง คุณสมบัติ/คุณลักษณะ โดยหัว
เรื่องที่กลาวถึงจะอยูบนสุด ตัวอยางและคุณสมบัติหรือรายละเอียดสนับสนุนจะโยงลงมาขางลางใน
หัวเรื่องนั้น ๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบผังมโนทัศนแบบพรรณนา (Thematic or
Descriptive Map) ซึ่งจะพิจารณาการใชรูปแบบใหมีความเหมาะสมกับรายละเอียดหรือเนื้อหาการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ
จากการประมวลแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การรับรูความสามารถของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ แนวคิด
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด และผังมโนทัศน
ดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรางเปนขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการ
โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก
1) สรางความนาสนใจใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม
2) ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนอยากฝกเขียนตามความสนใจ (หรือ
สรางแนวทางในการเขียนอยางอิสระ จากหัวขอที่กําหนดให)
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู
1) ใหผูเรียนสังเกตและเรียนรูจากตัวแบบ
2) ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอน เทคนิควิธีการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรูได
ฟงจากตัวแบบ
3) ผูเรียนถูกชักจูงดวยคําพูดใหเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จได
4) ผูเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนําความรูที่ไดรับมาปรับใหเหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่จะเขียน
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุถึงแหลงคนควาขอมูล การจัดลําดับขั้นตอนในการนําเสนอขอมูล
กอนลงมือเขียน
3) ผูเรียนนําความคิดที่สรุปไวมาเขียนเปนผังมโนทัศน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบผลงาน
2) ผูเรียนแสดงความความคิดเห็นที่มีตอผลงานของเพื่อนในกลุม
3) ครูชวยใหคําแนะนําแกไข ในกรณีที่พบวาผลงานยังมีขอบกพรอง
4) ผูเรียนถูกกระตุนดวยความคิดที่ทาทาย เพื่อสรางสรรคผลงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางผังมโนทัศนที่กําหนด
2) ครูใหความชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1) ครูตรวจประเมินผลงานของผูเรียน
2) ครูใหผูเรียนนําผลงานของตนมาแสดงใหทุกคนดูและ ใหคําแนะนําใหกําลังใจแก
ผูเรียนในการปรับปรุงงานเขียนครั้งตอไป

4. ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ฉันทะ หมายถึงความรัก ความสุข ความพอใจ ความอยากทําในสิ่งนั้น ๆ พระโสภณคณาจารย (2527: 58) ไดใหคําอธิบายวา ฉันทะเปนแรงจูงใจฝายดีหรือฝายบวกที่จะกระตุนให
บุคคลมีความตองการและอยากกระทํา อยากเห็นสิ่งที่ดีงาม มีความชื่นชมที่เห็นงานสําเร็จตาม
เปาหมาย อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงาม มีความรักความใฝปรารถนาความดีงามที่
เปยมสมบูรณ ฉันทะนําไปสูความตั้งใจอยากทําสิ่งนั้น ๆ ใหสําเร็จ ซึ่งเมื่อเกิดฉันทะแลวจะนํา ไปสู
การมุงมั่นลงมือกระทํา เพื่อไปสูเปาหมายดวยความเพียรพยายาม โดยฉันทะเปนตัวนําสูอุตสาหะ
หรือนิยมกลาวฉันทะไวหนาวายามะหรือวิริยะ (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตโต. 2543: 493-494)
ฉันทะจึงเปนจิตลักษะที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในการเรียนรู ผูเรียนที่มีฉันทะในการเรียนจะไม
เบื่อหนายตอความรู มีความกระตือรือรนเรียนรู มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทํางานใหสําเร็จดวยดี
การเขียนบทความเชิงวิชาการเปนงานที่ตองใชความพยายาม ความอุตสาหะ และความ
หมั่นเพียรแสวงหาความรู จากผลการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเขียนและนิสัยรักการอานของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (ดวงกมล สวนทอง. 2550) ผูวิจัยพบวานักศึกษามีความคิดเห็นวา
การเขียนบทความเชิงวิชาการเปนงานยาก ตองใชเวลามาก ทําใหไมอยากเขียนและไมมีความสุข
ที่จะเขียน แตนักศึกษาก็จําเปนตองเขียนเพราะอยากไดคะแนน ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนวา การ
จัดการเรียนรูที่ผานมาทําใหนักศึกษาสรางสรรคงานเขียนบทความเชิงวิชาการ ตามเงื่อนไขการ
เรียนตามหลักสูตรรายวิชาการใชภาษาไทยเทานั้น แตยังไมสามารถพัฒนาจิตของผูเรียนใหมีความ
รักในการเขียน และมุงมั่นใหสําเร็จตามเปาหมายของตนเองดวยความสุข ความพอใจของตนเองได
เมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชาการใชภาษาไทย นักศึกษาก็ไมไดฝกฝนและพัฒนาการเขียนของตนเองตอไป
เพราะนักศึกษายังไมเกิดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดังนั้นครูตองพัฒนาใหนักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการดวยวิธี การที่สงเสริมฉั นทะในการเขียนควบคูกั นไปดว ย
เพื่อใหทักษะที่นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นมีความคงทน ยั่งยืน และสามารถสืบสานตอไป
ไดดวยฉันทะอันเปนแรงจูงใจภายในของตัวนักศึกษาเอง
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะและความสามารถ
ในการเขีย นบทความเชิ งวิ ชาการที่ ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ ผูวิจัยไดศึก ษาแนวคิดทางการเรียนรูแ ละ
จิตวิทยาเพื่อนํามาพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับผูเรียน โดยการ
พัฒนาทักษะการเขียนและการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง เจตคติที่ดีตอการเขียน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไปควบคูกัน ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกลาวนั้นประกอบดวยเทคนิควิธีตาง
ๆ เชน การใหแบบอยางที่ดี การใชคําพูดชักจูง การชี้ใหเห็นประโยชนและคุณคาของการเขียน
บทความเชิงวิชาการ การฝกตั้งเปาหมายในการเขียน การเรียนรูจากกลุม เปนตน ซึ่งผูวิจัยนํามา
บูรณาการเป นกิจกรรมการเรียนรูใ นรูปแบบการสอน เพื่อใหผู เรียนสามารถเขี ยนบทความเชิง
วิชาการไดสําเร็จ งานเขียนบทความเชิงวิชาการของผูเรียนมีคุณภาพ มีความถูกตอง เชื่อถือได
เมื่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมฉันทะในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ในงานวิจัยของ จินดารัตน
ปมณี (2545: 29) ซึ่งไดแก การใชบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา การเห็นคุณคาในตนเองของผูรับ
การฝกอบรม การพัฒนาสติปญญาโดยผานกิจกรรมกลุมและการสนทนารวมกัน ก็พบวามีแนว
ทางการสงเสริมที่สอดคลองกับการสงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จึงมีแนวโนมวารูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้
จะสามารถพัฒนาจิตใจของผู เ รีย นใหเ ห็ นคุ ณประโยชนและมีความรัก ความมุงมั่นในการเขี ยน
บทความเชิงวิชาการดวย เพื่อวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง นักศึกษาไมไดรับการสงเสริมจิตลักษณะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิ ชาการดว ยรู ปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้ นแลว
นักศึกษายังสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการที่ดีตอไปไดดวยฉันทะในการเขียนของตนเอง
จากการประมวลแนวคิ ด ทฤษฎี ต า ง ๆ ได แ ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
บทความเชิงวิชาการ แนวคิดในการรับรูความสามารถของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
เจตคติ แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แนวคิดเรื่องฉันทะ แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ
วีกอตสกี้ และการทําผังมโนทัศน ผูวิจัยแสดงความสัมพันธของแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่สนับสนุน
การวิจัย ไดดังนี้
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แนวคิดในการประเมิน
คุณภาพบทความเชิงวิชาการ
(นภาลัย สุวรรณธาดา. 2548)

แนวคิดการรับรู
ความสามารถของตนเอง

(Bandura. 1977, 1997)
แนวคิดเรื่องเจตคติ
และการเปลี่ยนแปลง
เจตคติ
(Triandis. 1971)

รูปแบบการสอน
ที่สงเสริมจิตลักษณะ
และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
(McClelland. 1969, 1976)

ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม
ของวีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978)
วิธีการแบบสแกฟโฟลด

ผังมโนทัศน
(Novak and Gowin. 1984)

(Rosenshine and Guenther. 1992)

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธของแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาใชพัฒนารูปแบบการสอน
การทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ นําไปสูการตั้งสมมติฐานในการวิจัยไดดังตอไปนี้
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่ไดรับการสอนที่พัฒนาขึ้นแบบสแกฟโฟลดมีจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิ ชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวานักศึกษากลุม
ควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ
2. รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด มีความคงทนของจิตลักษณะและฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้งความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากกวา
นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบปกติ
4. นักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่องดวยกิจกรรม
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร มีความคงทนของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
รวมทั้งความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ มากกวานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมอื่น
5. โพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด แตกตางกัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่สงเสริมจิตลักษณะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอจิต
ลั ก ษณะ ฉั น ทะและความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการของ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและ
การสอนปกติ ศึกษาผลของการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการผาน
รูปแบบกิจกรรมชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” ที่มีตอความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ ไดรับ การสอนแบบสแกฟโฟลด
เปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึ กษาที่ไดรับการสอน
แบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด และศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ดวยการวิเคราะห
โคงพัฒนาการ รูปแบบการทดลองเปนการวิจัยเชิงทดลองที่มีแผนแบบสุมบล็อก (Randomized
block design) แบบวัดซ้ํา (Repeated measures design)

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ ในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมจาก
จํานวนหองเรียนทั้งหมด นักศึกษาทั้งสองหองเรียนนี้ ไดรับการสุมเขากลุมทดลอง 1 หองเรียน
อีกหองเรียนหนึ่งเขากลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่ผูวิจัย
สรางขึ้น สวนกลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบปกติ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ประกอบดวยสาระการสอนในเรื่อง ประโยชน
และแนวทางในการเขียนบทความเชิงวิชาการ การทําโครงรางบทความโดยใชเทคนิคผังมโนทัศน
การคนควาขอมูลในการเขียนบทความและการอางอิง และการพัฒนาการใชภาษาเขียนเชิงวิชาการ
และรูปแบบการสอนปกติ จํานวน 8 ครั้ง ใชเวลาครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
การเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครูกําหนดให และเกณฑการใหคะแนน
3. แบบสอบถามเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
4. แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองในการเขียน
5. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
6. แบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

การดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
1. การศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนนี้เปนการศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับการเขียนบทความเชิงวิชาการ และจิตลักษณะเพื่อนํามาใชในการสังเคราะหรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก แนวคิดในการประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการของ นภาลัย
สุวรรณธาดา และคณะ (2548: 90-91) แนวคิดเรื่องการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
(Bandura. 1977, 1997; Allen. 2004) แนวคิดเรื่องเจตคติ (Triandis. 1971) แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ (McClelland. 1969, 1976) แนวคิดเรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย (2527) ทฤษฎี
วัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978) วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
(Rosenshine; & Guenther. 1992) และการทําผังมโนทัศน (Novak and Gowin. 1984)
2. การพัฒนาแผนการสอน หรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากแนวทางการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ การเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการและจิ ต ลั ก ษณะ
ผูวิจัยพัฒนาเปนแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนสิ่งสนับสนุนที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยมีหลักการดังนี้คือ 1) ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธทางสังคม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความคิดเห็นและประสบการณจากบุคคลอื่น 2) ผูเรียนจะมองเห็นเปาหมายของความสําเร็จที่ตั้งไว
และรับรูความสามารถของตนในขณะนั้น 3) ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือเพื่อใหสามารถปฏิบัติ งาน
ได และการชวยเหลือนั้นจะยุติลงเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 4) งานที่มอบหมายให
ผูเรียนควรเหมาะสมกับความสามารถของ 5) มีการประเมินความสามารถของผูเรียนเปนระยะ
แผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสแกฟโฟลด ประกอบดวยขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก
1) สรางความนาสนใจใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม
2) ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนอยากฝกเขียนตามความสนใจ (หรือ
สรางแนวทางในการเขียนอยางอิสระ จากหัวขอที่กําหนดให)
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ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู
1) ใหผูเรียนสังเกตและเรียนรูจากตัวแบบ
2) ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอน เทคนิควิธีการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรูได
ฟงจากตัวแบบ
3) ผูเรียนถูกชักจูงดวยคําพูดใหเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จได
4) ผูเ รียนลงมือปฏิบตั ิ โดยนําความรูทไี่ ดรับมาปรับใหเหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่จะเขียน
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุถึงแหลงคนควาขอมูล การจัดลําดับขั้นตอนในการนําเสนอขอมูล
กอนลงมือเขียน
3) ผูเรียนนําความคิดที่สรุปไวมาเขียนเปนผังมโนทัศน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบผลงาน
2) ผูเรียนแสดงความความคิดเห็นที่มีตอผลงานของเพื่อนในกลุม
3) ครูชวยใหคําแนะนําแกไข ในกรณีที่พบวาผลงานยังมีขอบกพรอง
4) ผูเรียนถูกกระตุนดวยความคิดที่ทาทาย เพื่อสรางสรรคผลงานใหสมบูรณขึ้น
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางผังมโนทัศนที่กําหนด
2) ครูใหความชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1) ครูตรวจประเมินผลงานของผูเรียน
2) ครูใหผูเรียนนําผลงานของตนมาแสดงใหทุกคนดู และใหคําแนะนําให
กําลังใจแกผูเรียนในการปรับปรุงงานเขียนครั้งตอไป
ทั้งนี้ รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ประกอบดวยแผนการสอน จํานวน 8 แผน ใชเวลาครั้ง
ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
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3. ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอนไปใช เปนขอแนะนําในการใชรูปแบบการ
สอนแบบสแกฟโฟลด โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม
ของวีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978) การสอนดําเนินตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการจํานวน 8 แผนการสอน ใชเวลา
16 ชั่วโมง กิจกรรมการสอนเนนการสนับสนุนปฏิสัมพันธและการเรียนรูทางสังคม
4. ผลการใชรูปแบบการสอนที่เกิดขึ้นแกผูเรียน การใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟ
โฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ กอใหเกิดผล
การพัฒนาแกผูเรียนใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ผูเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด จะไดพัฒนาความสามารถ
ในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ จากกิ จ กรรมการเรี ย นรู ห ลากหลายที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเห็ น
ประโยชน ความสําคัญ และลักษณะของการเขียนบทความเชิงวิชาการ การทําผังมโนทัศน การฝก
ประสบการณในการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใชผังมโนทัศน การสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะในการหาขอมูล การเลือกสรรขอมูลเพื่อใชประกอบการเขียน
การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม การใชภาษาเขียนในระดับทางการหรือกึ่งทางการใหเหมาะสมกับ งานเขียนเชิง
วิชาการ และนําเสนอความคิดและเนื้อหาไดอยางเปนลําดับ มีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน รวมถึงการ
ประเมินผลงานเขียนและการแกไขขอบกพรองในงานเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง จาก
คําแนะนําของครูและเพื่อน ๆ กิจกรรมพัฒนาที่จัดไวอยางเปนระเบียบและมีลําดับขั้นตามวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด
2. การพัฒนาจิตลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รูปแบบการ
สอนในงานวิ จั ย นี้ พั ฒ นาขึ้ น จากการประมวลแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
ประกอบดวย แนวคิดเรื่องการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง แนวคิดเรื่องเจตคติ แนวคิด
เรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนว
ทางการพั ฒ นาเหล า นี้ ม าสร า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรู ป แบบการสอนแบบสแกฟโฟลด โดยใช
กิจกรรมพัฒนาการรับรูความสามารถของผูเรียนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จากการไดรับ
ประสบการณความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และการกระตุนทางอารมณ การพัฒนา
เจตคติที่ดีในการเขียนโดยการเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความรูความคิด การฝกใหผูเรียน
ตั้งเปาหมายความสําเร็จเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสงเสริมการเรียนรูระหวางผูเรียนใน
กลุม กิจกรรมการพัฒนาตามวิธีการแบบสแกฟโฟลดนี้จึงทําใหผูเรียนไดพัฒนาจิตลักษณะ และ
นําไปสูการมีฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการดวย
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การพัฒนาและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การพัฒนา และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. รู ป แบบการสอนแบบสแกฟโฟลด เ พื่ อ พั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีที่
เปนที่มาของรูปแบบการสอน แผนการสอน ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอนไปใช และผลที่จะ
เกิดขึ้นกับผูเรียน
แผนการสอนประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด จํานวน 8 ครั้ง ใชเวลา
ครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน สาระสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การทําโครง
รางบทความโดยใชเทคนิคผังมโนทัศน การคนควาขอมูลในการเขียนบทความและการอางอิง และ
การใชภาษาเขียนเชิงวิชาการ ผูวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากแนวคิดในการประเมินคุณภาพ
บทความเชิงวิชาการของ นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ (2548:
90-91) แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (Bandura. 1977, 1997; Allen. 2004) แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาเจตคติ (Triandis. 1971) แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (McClelland.1969, 1976) แนวคิด
เรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย (2527) ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978)
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Rosenshine and Guenther. 1992) และการทําผังมโนทัศน
(Novak and Gowin. 1984) ดังนี้
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ตาราง 3 แนวคิดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

นักศึกษาเชื่อวาตนเองสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
มีความมั่นใจในการวางแผนการเขียน การเรียบเรียงความคิด
การคนควาขอมูล และนําเสนอเนื้อหาที่ถูกตองโดยใชภาษา
ที่เหมาะสมในการเขียนบทความเชิงวิชาการได
1. การไดรับประสบการณความสําเร็จ
2. การใชตัวแบบ
3. การใชคําพูดชักจูง
4. การกระตุนทางอารมณ
1. ใหผูเรียนไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของตัวแบบ
(ครูใหผู เรียนดูวีดิทั ศน ซึ่งตัวแบบเปนนักศึกษารุนพี่ที่เ รียนไมเกง แต
สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ)
2. ชี้ใหผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดีในกลุมผูเรียนดวยกัน และใหผูเรียนที่มี
ผลงานการทําผังมโนทัศน และการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ดี ออกมา
นําเสนอใหเพื่อนดูเปนตัวอยาง และเลาใหเพื่อนฟงวา ตนเองใชวิธีการ
อยางไรจึงสามารถสรางสรรคผลงานไดดี
3. ใชคําพูดชักจูงใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองก็สามารถทําได ให
ผูเรียนเกิดความอุนใจวา การเขียนบทความเชิงวิชาการนั้นจะทําไปทีละ
ขั้ น ตอน เช น ขั้ น การคิ ด การทํ า ผั ง มโนทั ศ น การหาข อ มู ล แล ว จึ ง
เรียบเรียงใหเปนบทความเชิงวิชาการที่มีรูปแบบและการอางอิงที่ถูกตอง
โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา
4. เมื่อผูเรียนทําไดสําเร็จในแตละขั้นตอน ครูใชคําพูดชมเชย เชน "เห็น
ไหม หนู สามารถทําสํ าเร็จไปขั้นหนึ่งแลว” “ดีมากคะ ” เพื่อเนนย้ําให
นักศึกษามองเห็นประสบการณความสําเร็จของตนเอง
5. ให ผู เ รี ย นทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น เป น กลุ ม เพื่อ จะได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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ตาราง 4 แนวคิดในการพัฒนาเจตคติ
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

นักศึกษาเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนบทความเชิงวิชาการ
รูสึกชอบและพอใจในการเขียนบทความเชิงวิชาการ มีความพรอม
ความมุงมั่นตัง้ ใจที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการ
1. การเปลี่ยนแปลงเจตคติขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน การไดรับ
ขอมูลใหม การไดรับประสบการณตรง
2. การเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความรูความคิด จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรูสึกและแนวโนมพฤติกรรม
1. ใหผูเรียนชวยกันบอกประโยชนของการมีความสามารถในการเขียน
บทความเชิ ง วิ ช าการ รวมถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเขี ย นบทความเชิ ง
วิชาการที่ มีต อการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ การเรียนตอใน
ระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคา
ประโยชน และความจํ า เป น ที่ ต นเองจะต อ งฝ ก ฝนทั ก ษะในการเขี ย น
บทความเชิงวิชาการ
2. ใหความรูในเรื่องวิธีการ และขั้นตอนการเขียนบทความเชิงวิชาการ
อยางคอยเปนคอยไป ตามลําดับ เพื่อใหผูเรียนเห็นวาการเขียนบทความ
เชิงวิชาการเปนเรื่องไมยาก ทุกคนสามารถเรียนรูและปฏิบัติได
3. ใหผูเรียนไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของผูอื่น เพื่อใหผูเรียนเห็น
แบบอย า งว า รุ น พี่ และเพื่ อ น ในห อ งก็ ส ามารถทํ า ได จึ ง มี แ นวโน ม ที่
ตนเองก็จะทําไดดวยเชนกัน
4. ใชคําพูดชักจูงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
5. ใหผูเรียนมีโอกาสฝกเขียน และไดมีประสบการณเขียนดวยตนเอง
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ตาราง 5 แนวคิดในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

นักศึกษาความมุงมั่นที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จลุลว งไป
ดวยดี มีความเพียรพยายาม มานะบากบั่น เพื่อที่จะเขียนบทความ
เชิงวิชาการใหสําเร็จตามเปาหมาย
1. การฝกใหผูเรียนสนใจความคิดเห็นของคนอื่น
2. การจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น โดยเนนถึงความสําคัญของ
การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนเปนหมูคณะ เพื่อใหรูจักรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น และเกิดความตองการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3. การชวยใหบุคคลมีความคิดฝนเกี่ยวกับความสําเร็จ
1. ใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม
2. ฝกตั้งเปาหมายในการทํากิจกรรมแตละขั้นอยางเหมาะสม เชน “ฉันจะ
ทําผังมโนทัศนใหสําเร็จกอนที่จะคนควาหาขอมูลมาประกอบการเขียน”
หรือ “ฉันจะใชภาษาเขียนเชิงวิชาการที่สละสลวย ไมใชภาษาพูดปนกับ
ภาษาเขียน” แลวบันทึกไวในสมุดเปนเปาหมายในการทํางานของตนเอง
ในครั้งนั้น
3. ใหผูเรียนตั้งเปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จใน
ภาพรวม โดยมีทั้งปริมาณและคุณภาพของงานเขียน บันทึกเปาหมาย
ในการทํางานไว แลวบันทึกผลการประเมินตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม
เพราะเหตุใด
4. ใหผูเรียนไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของผูอื่น เพื่อใหผูเรียนไดคิดฝน
และมุงไปสูความสําเร็จของตนเอง
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ตาราง 6 แนวคิดเรื่องวิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
เปาหมาย
แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

ผูเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ
สามารถทํางานใหสําเร็จไดดวยตนเอง
1. ใหการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนดวยการสาธิต การ
เรียนรูจากตัวอยาง การใชคําถามกระตุน การใหขอมูลปอนกลับ
2. แบงงานที่ตองปฏิบัติทั้งหมด คือการเขียนบทความเชิงวิชาการทั้งเรื่อง
ออกเปนงานยอย ๆ
3. ลดความชวยเหลือลงเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
4. ใหผูเรียนตรวจประเมินผลงานของตนเอง เพื่อนําไปสูการแกไข
ปรับปรุง
1. ใหผูเรียนเห็นแบบอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการ และไดศึกษาวิธี
เขียนบทความเชิงวิชาการจากตัวแบบ โดยมีครูคอยใชคําถามกระตุนให
ผูเรียนคิด และสนใจวิธีการปฏิบัติงานของตัวแบบ
2. ใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา เพื่อให
ผูเรียนแตละคนไดเรียนรูรวมกัน และไดรับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนใน
กลุม เพื่อนตางกลุม และจากครู
3. แบ งกิ จ กรรมการเรี ย นรูเ ป นขั้ นยอ ย ๆ เพื่ อ ใหผู เ รี ยนค อยไดฝ ก ฝน
ทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการแตละขั้นตอน เชน ในครั้งแรก
ใหผูเรียนรูจักการทําผังมโนทัศน(Concept map) เพื่อวางแผนการเขียน
หลังจากที่ผูเขียนเขียนผังมโนทัศนไดแลว ครั้งตอมาใหฝกคนควาขอมูล
มาประกอบการเขียน จากนั้นจึงพัฒนาการใชภาษาของผูเรียน ใหเปน
ภาษาเขียนเชิงวิชาการ เปนตน
4.
ใหผูเรียนตั้งเปาหมาย ของตนเองในการทํากิจกรรมแตละครั้ง
แลวบันทึกการประเมินตนเอง
5. ครูลดการชวยเหลือลง เมื่อเห็นวาผูเรียนสามารถปฏิบัติดวยตนเอง
ไดแลว
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ตาราง 7 แนวคิดเรื่องการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

กิจกรรม

ผูเรียนเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่กําหนดให และหัวขอตาม
ความสนใจของตนเองไดสําเร็จ โดยสามารถวางแผนการเขียน
เรียบเรียงความคิด คนควา เลือกสรรขอมูล เพื่อนํามาใชประกอบการ
เขียน และนําเสนอผลงานในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการที่ถูกตอง
ดวยภาษาที่สละสลวยได
1. ศึกษารูปแบบของการเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. วางแผนการเขียน
3. ทําโครงรางการเขียนดวยเทคนิคผังมโนทัศน
4. คนควาหาขอมูล และเลือกสรรขอมูลมาประกอบการเขียน
5. เขียนบทความเชิงวิชาการจากโครงราง
6. ปรับปรุงการใชภาษาในบทความเชิงวิชาการ ตรวจสอบความถูกตอง
ของการสะกดการันต ลําดับการนําเสนอเนื้อหา ความตอเนื่อง ความมี
เอกภาพและสัมพันธภาพ
7. ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการเขียน และการอางอิง
8. นําเสนอผลงานบทความเชิงวิชาการ
1. ใหผูเรียนศึกษารูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการจากตัวอยาง
2. ใหผูเรียนทําผังมโนทัศน (Concept map) เพื่อวางแผนการเขียน
3. ใหผูเรียนนําเสนอผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน
4. ใหผูเรียนชวยกันเสนอแหลงขอมูลในการคนควา เรียนรูวิธีการใช
ขอมูลที่สืบคนไดมาประกอบการเขียน และการอางอิงเอกสาร
5. ใหผูเรียนเขียนบทความเชิงวิชาการจากผังมโนทัศน โดยใชขอมูลที่
คนความาประกอบการเขียน
6. ใหผูเรียนปรับแกไขสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการ
7. ชี้ ใ ห ผู เ รี ย นเห็ น ข อ ดี และข อ บกพร อ งในงานเขี ย นของตนเองเป น
รายบุคคล แลวใหผูเรียนปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
8. ตรวจและใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกผูเรียน ใหผูเรียนปรับแกไขในครั้งที่
2 (อาจมีครั้งที่ 3) จนกวาผูเรียนจะเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
9. ให ผู เ รี ย นช ว ยกั น คั ด เลื อ กผลงานบทความเชิ ง วิ ช าการที่ เ ขี ย นได ดี
เปนผลงานตัวอยางแกเพื่อน ๆ

ผูวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมาบูรณาการ
องคประกอบสําคัญดังนี้

และไดรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มี
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หลักการของ
รูปแบบการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนดวยแนวคิด
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้
(Vygotsky. 1978)
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. การสนับสนุนการปฏิสัมพันธและการ
เรียนรูทางสังคม
4 สื่อการเรียนร

รูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด
การพัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และความ
สามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการในองคประกอบยอย ดังนี้
1. การรับรูความสามารถของตนใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. เจตคติที่ดีในการเขียน
3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4. ฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
5. ความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
5.1 การเขียนผังมโนทัศน
5.2 การคนควาขอมูล
ประกอบการเขียน
5.3 การใชภาษาเขียน
เชิงวิชาการ
5.4 การเขียนบทความเชิง
วิชาการในหัวขอที่กําหนดให
5.5 การเขียนบทความเชิง
วิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ

กระบวนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและให
อิสระในการฝก
1) สรางความนาสนใจใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม
2)ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่
ตนอยากฝกเขียนตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียน
ในการปรับบริบทการเรียนรู
1) ใหผูเรียนสังเกตเรียนรูจากตัวแบบ
2) ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอน
เทคนิควิธีการปฏิบัติ
3) ผูเรียนไดรับการชักจูงดวยคําพูด
ใหเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จได
4) ผูเรียนลงมือปฏิบัติโดยนําความรูที่
ไดรับมาปรับใหเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานใน
การเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุแหลงคนควาขอมูล การ
จัดลําดับขัน้ ตอนในการนําเสนอขอมูล
3) ผูเรียนนําความคิดที่สรุปไวมา
เขียนเปนผังมโนทัศน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุม ผลัดกันตรวจสอบ
ผลงาน
2) ผูเรียนแสดงความความคิดเห็นที่มี
ตอผลงานของเพื่อนในกลุม
3) ครูชวยใหคําแนะนําแกไข ในกรณีที่
พบวาผลงานยังมีขอบกพรอง
4) ผูเรียนถูกกระตุนดวยความคิดที่
ทาทาย เพือ่ สรางสรรคผลงานใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตาม
โครงรางผังมโนทัศนทกี่ ําหนด
2)ครูใหความชวยเหลือผูที่ประสบ
ปญหาในการเขียนตามสมควร

การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง
1. สรุปสําคัญจากสถานการณการ
เรียนรูที่กําหนดให
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
ตนเองจากสถานการณการเรียนรูที่
กําหนดให
3. คนควาหาขอมูลและเลือกสรรขอมูล
ที่เปนประโยชน
4. เขียนผังมโนทัศนจากการสรุป
ความคิด
5. แสดงความคิดเห็นและประเมินผล
งานของเพื่อน
6. มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
7. ปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา
การเขียนบทความเชิงวิชาการ

แนวคิด / เทคนิค
- การไดเห็นตัวแบบ
- การตั้งเปาหมายความสําเร็จ
- การเปลี่ยนแปลงองคประกอบดาน
ความรูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
เจตคติ
-ผังมโนทัศน
-การใชคําพูดชักจูง
-การตั้งเปาหมายความสําเร็จในแตละขั้น
- การไดรับประสบการณความสําเร็จ
-การกระตุนลักษณะใฝสัมฤทธิ์
- การเรียนรูทางสังคม ชวยเหลือ ให
คําแนะนําซึ่งกันและกัน

ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุง
1) ครูตรวจประเมินผลงานของผูเรียน
2)ครูใหผูเรียนนําผลงานของตนมา
แสดงใหเพื่อนดู และใหเพื่อน ๆ ชวยกัน
ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการปรับปรุง
งานเขียนครั้งตอไป

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
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การหาคุณภาพของรูปแบบการสอน ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยนําสาระขององคประกอบของรูปแบบการสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจ แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนํารูปแบบการสอนที่สรางขึ้น
ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิอยูในภาคผนวก ก) ประกอบดวย ผูที่มี
ความรูความชํานาญดานจิตวิทยาการศึกษาจํานวน 1 ทาน และผูที่มีความรูความชํานาญดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาจํานวน 2 ทาน ประเมินรูปแบบการสอนเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงอีกครั้ง
2) ผูวิจัยนําแผนการสอนไปทดลองสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของสถาบันการ
พลศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ศึกษา จํานวน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนรายบุคคล (1:1) พบวามีประสิทธิภาพเทากับเกณฑมาตรฐาน 80/80 วิเคราะหขอมูลโดยใช
t-test พบวานักศึกษามีคะแนนจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากนั้นผูวิจัยนําขอสังเกตที่ไดจากการ
ทดลองสอนในครั้งแรก มาปรับปรุงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความตอเนื่อง
กัน ปรับขนาดของตัวอยางงานเขียน และเวลาที่ใชในการอธิบาย และสาธิตใหเหมาะสมกอนที่จะ
นําไปใช
3) นํารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน 3/2554 จํานวน 10 คน คํานวณคาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนเปนกลุ ม (1:10) พบวารู ปแบบการสอนมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
(ประสิทธิภาพจากการทดลองใชรูปแบบการสอนกับนักศึกษา 1 คน และ 10 อยูในภาคผนวก ค หนา 151)
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช t-test พบวานักศึกษามีคะแนนจิตลักษณะและความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเวลา
ที่นักศึกษาใชทํากิจกรรมแตละขั้นมีความใกลเคียงกับเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงไดรูปแบบการสอนที่
ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู วิ จัย กําหนดเกณฑป ระสิ ท ธิ ภาพของรูป แบบการสอน 80/80 ตาม
แนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (2523: 31) วาในการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือ
รูปแบบการสอนสําหรับเนื้อหาวิชาที่เปนทักษะหรือเจตคตินิยมตั้งไวไมต่ํากวา 80/80 เพราะการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คิดตามระยะเวลา ไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีที่เรียนเสร็จไปแลว
80 (E1) ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในรูปแบบการสอน คิดเปน
รอยละ จากการทําแบบฝกหัด หรือประกอบกิจกรรมการเรียนระหวางเรียน
80 (E2) ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังการ
เรียนดวยรูปแบบการสอนนั้น) คิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดหลังเรียนหรือประกอบกิจกรรม
หลังเรียน
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สําหรับเกณฑประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่สรางขึ้นนั้น การยอมรับประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนใหถือคาความแปรปรวนได 2.5% นั่นคือประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
ไมควรต่ํากวาเกณฑเกิน 2.5% ซึ่งสอดคลองกับฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528: 215) ที่ไดกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพสําหรับเนื้อหาที่เปนการพัฒนาทักษะไว 3 ระดับ คือ
สูงกวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีคาเกินกวา 2.5% ขึ้นไป
เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเทากับ หรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ไมเกิน 2.5%
ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนต่ํากวาเกณฑ แตไมต่ํากวา 2.5%
2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และเกณฑการ
ใหคะแนนโดยใชวิธีวิเคราะหยอย (Analytical Method) ตามแนวคิดของวอรด (Ward. 1999: 153-154)
ซึ่ ง เป น วิ ธี ใ ห ค ะแนนบทความวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาโดยเที ย บกั บ แนวคํ า ตอบที่ ตั้ ง ไว ผู วิ จั ย ใช
แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ (ดวงกมล สวนทอง. 2553) ซึ่งมีขั้นตอนในการหาคุณภาพแบบทดสอบ
ดังนี้คือ นําหัวขอบทความเชิงวิชาการ และเกณฑการตรวจใหคะแนนไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอนภาษาไทยพิจารณาความถูกตองเหมาะสม และปรับแกไขรายละเอียดของ
เกณฑ ก ารตรวจให ค ะแนนให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น หลั ง จากที่ ผู วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ก็นําแบบทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการและเกณฑการตรวจใหคะแนนไป
ทดลองใช (try out) กับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน 3/2554 จํานวน 10 คน
แลวนําผลงานบทความเชิงวิชาการที่นักศึกษาเขียนขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และผูวิจัย ดําเนินการ
ตรวจให ค ะแนนตามเกณฑ ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเกณฑ ก ารให ค ะแนนแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ เมื่อนําคะแนนที่ไดจากการทดลองใชแบบทดสอบ
มาวิเคราะหพบวา แบบวัดความสามารถในการเขียนบทความวิชาการมีคาความยากเทากับ .493 -.663 และ
มีคาอํานาจจําแนกเทากับ .381 - .554 สวนเกณฑการใหคะแนนมีคาความสอดคลองของการตรวจ
ใหคะแนน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) เทากับ
0.91 ดังนั้นจึงไดแบบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและเกณฑการใหคะแนนที่มี
คาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความสอดคลองที่เหมาะสม
สําหรับหัวขอเรื่องที่ผูวิจัยกําหนดใหนักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการ จํานวน 6 เรื่องนั้น
พิจารณาจากหลักเกณฑความสนใจของนักศึกษา และตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งเปน
เรื่องที่มีประโยชน ไดหัวขอเรื่องสําหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการดังนี้
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ครั้งที่ 1
หัวขอเรื่อง กีฬาเปนยาวิเศษ
ครั้งที่ 2
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
ครั้งที่ 3
หัวขอเรื่อง หนทางสูความสําเร็จ
ครั้งที่ 4 ติดตามผล
หัวขอเรื่อง พลศึกษากลาสือ่ สาร
ครั้งที่ 5 ติดตามผล
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
ครั้งที่ 6 ติดตามผล
หัวขอเรื่อง กีฬาสรางคน คนสรางชาติ
โดยมีเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) ดังตอไปนี้
1. เนื้อหาสาระ 4 คะแนน แบงเปน
ให 4 คะแนน
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดีมาก เขียนได
ครอบคลุมเนือ้ หา มีการยกตัวอยางประกอบอยาง
ครบถวน เขียนไดใจความ ขยายความไดตอเนื่อง
สอดคลองกัน และเนื้อหามีความสัมพันธกับเรื่อง
ให 3 คะแนน
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนดี เขียนเนื้อหา
ขาดสวนสําคัญบางสวน มีการยกตัวอยางประกอบ
เนื้อหาสําคัญบาง เขียนไดใจความดี สวนใหญ
ขยายความไดตอเนื่องกัน
เนื้อหาสอดคลองกับเรื่องที่เขียน
ให 2 คะแนน
มีความรูในเรือ่ งที่เขียนพอสมควร เขียนเนื้อหาได
ตรงตามชื่อเรือ่ งเปนสวนใหญ แตไมมีตัวอยาง
ประกอบ เขียนไดใจความ เนื้อหาสวนใหญสัมพันธ
กับชื่อเรื่องแตขาดรายละเอียดในบางสวน
ให 1 คะแนน
มีความรูในเรือ่ งที่เขียนนอย เขียนไมตรงกับชื่อเรื่อง
และไมนาสนใจ ไมสามารถเขียนขยายใจความ
เกี่ยวกับหัวขอเรื่องไดชัดเจน
2. การเรียบเรียงความคิด 4 คะแนน แบงเปน
ให 4 คะแนน
สามารถจัดลําดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามลําดับ
อยางสมเหตุสมผลดีมาก สามารถเขียนใจความได
กะทัดรัด ใชคําหรือวลีเชื่อมโยงใจความของเรื่อง
และความคิดไดอยางดีมาก มีเหตุผลสนับสนุน
ใจความสําคัญอยางเดนชัด
ให 3 คะแนน
สามารถจัดลําดับความคิด เรียบเรียงเรื่องตามลําดับ
แตบางครั้งไมตอเนื่อง มีความสมเหตุสมผลดี
มีเหตุผลสนับสนุนใจความสําคัญ
สามารถใชคําหรือวลีเชื่อมโยงใจความของเรื่องได
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ให 2 คะแนน

การลําดับความคิดยังไมตอเนื่อง
แตสามารถจับใจความสําคัญได
รายละเอียดสนับสนุนใจความสําคัญมีนอย
การเรียบเรียงเรื่องราวคอนขางสับสน
ให 1 คะแนน
ขาดการลําดับความคิดอยางตอเนื่อง
ขาดรายละเอียดสนับสนุนใจความสําคัญ
3. การใชภาษา 4 คะแนน แบงเปน
ให 4 คะแนน
เมื่อสามารถใชคํา สํานวนไดถูกตองเหมาะสม
สื่อความหมายไดชัดเจนและนาสนใจ
ใชรปู ประโยคซับซอนและขยายความไดดีมาก
ใชภาษาเขียนเชิงวิชาการไดถูกตอง
เวนวรรคตอนและเขียนสะกดการันตไดถกู ตอง
ให 3 คะแนน
เมื่อสามารถใชคํา สํานวนเขาใจงาย
การใชถอยคํามีขอบกพรองเล็กนอย
สื่อความหมายไดชัดเจนและนาสนใจ
ใชรูปประโยคซับซอนได ใชภาษาเขียนเชิงวิชาการ
มีขอผิดพลาดนอยในการเวนวรรคตอนและการ
สะกดการันต
ให 2 คะแนน
เมื่อใชคํา สํานวนภาษาไมถูกตองในบางครั้งแต
ยังสื่อความหมายได
ใชรูปประโยคงาย ๆ ไมซับซอน
มีการใชภาษาพูดปนกับภาษาเขียนบาง
มีขอผิดพลาดในการเขียนวรรคตอน และการสะกด
การันต แตไมทําใหความหมายเปลี่ยน
ให 1 คะแนน
เมื่อใชคํา สํานวนภาษาผิดมาก ทําใหความหมาย
คลุมเครือ มีขอผิดพลาดมากเกี่ยวกับการเขียน
รูปประโยค แตยังสามารถจับใจความไดบา ง
ใชภาษาพูดปนกับภาษาเขียนอยางไมเหมาะสม
เขียนวรรคตอน และสะกดการันตผิดพลาดมาก
4. รูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง 2 คะแนน
ให 2 คะแนน
เมื่อบทความมีรูปแบบถูกตอง และมีการอางอิงที่มา
ของขอมูลครบถวน
ให 1 คะแนน
เมื่อบทความมีรูปแบบไมถกู ตอง หรืออางอิงที่มา
ของขอมูลไมครบถวน
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3. แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการเขียน ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ (ดวงกมล สวนทอง. 2553) เพื่อวัดความมั่นใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียน
บทความวิชาการของตนเอง ในดานเนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และรูปแบบ
ในการเขียนบทความที่ถูกตอง จากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดการรับรูความสามารถของตน
ของแบนดูรา (Bandura. 1999) ในลักษณะของมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ มั่นใจที่สุด มั่นใจ
คอนขางมั่นใจ คอนขางไมมั่นใจ ไมมั่นใจ และไมมั่นใจเลย ความหมายของคะแนน คือ ผูที่ไดคะแนนรวม
สูงกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนในการเขียนมากกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา
ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามโดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แลวสรางแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนจํานวน 22 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จแลวไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
เป นผูพิจารณาวามีเ นื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพทเฉพาะหรือไม ภาษาของข อความมีความ
เหมาะสมกั บ กลุ มตั ว อย า งหรือ ไม เมื่ อปรับ ปรุ ง แกไ ขตามคํ า แนะนํ า ของอาจารย ที่ป รึ ก ษาและ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนจํานวน 10 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิจัยหา
คาอํานาจจําแนก (discrimination) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับ
คะแนนรวม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540: 160) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ ง พบว า มี ข อ คํ า ถามที่ ผ า นเกณฑ ก ารวิ เ คราะห ทุ ก ข อ ผู วิ จั ย นํ า ข อ คํ า ถามที่ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมต่ําออกไป ไดแบบสอบถามการรับรูความสามารถใน
การเขียนที่ใชในการวิจัย จํานวน 15 ขอ มีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง
.236 - .775 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .784 (ดังตาราง 38 ภาคผนวก ค)
ตัวอยางแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการเขียน
1. ดานเนื้อหาสาระ
ขอ 0 ขาพเจาสามารถเขียนบทความที่นาํ เสนอขอมูลอันเปนประโยชนแกผูอานได
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
มั่นใจที่สุด

มั่นใจ

คอนขางมั่นใจ

คอนขางไมมั่นใจ

ไมมั่นใจ

(.....)
ไมมั่นใจเลย

2. ดานการเรียบเรียงความคิด
ขอ 0 เมื่ออาจารยมอบหมายใหเขียนบทความเชิงวิชาการ ขาพเจาสามารถวางแผนการเขียนได
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
มั่นใจที่สุด

มั่นใจ

คอนขางมั่นใจ

คอนขางไมมั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมมั่นใจเลย
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3. ดานการใชภาษา
ขอ 0 ขาพเจาสามารถเลือกใชถอยคํา สํานวนที่เหมาะกับงานเขียนแตละประเภทได
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
มั่นใจที่สุด

มั่นใจ

คอนขางมั่นใจ

คอนขางไมมั่นใจ

ไมมั่นใจ

(.....)
ไมมั่นใจเลย

4. รูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง
ขอ 0 รูปแบบการเขียนบทความเชิงวิชาการของขาพเจาสามารถใชเปนแบบอยางใหแกผูอื่นได
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
มั่นใจที่สุด

มั่นใจ

คอนขางมั่นใจ

คอนขางไมมั่นใจ

ไมมั่นใจ

ไมมั่นใจเลย

4. แบบสอบถามเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนบทความ
เชิ ง วิ ช าการ (ดวงกมล สวนทอง. 2553) เพื่ อ วั ด เจตคติ ที่ ดี ต อ การเขี ย นบทความวิ ช าการของ
นักศึกษา ไดแก การเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนบทความวิชาการ ความรูสึกพึงพอใจใน
การเขียนบทความวิชาการ และความพรอม ความมุงมั่นที่จะเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา
ในลักษณะมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง
และไมจริงเลย ความหมายของคะแนน คือ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงกวาแสดงวามีเจตคติที่ดีตอการ
เขียนบทความเชิงวิชาการมากกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา
ผู วิ จั ย พั ฒ นาแบบสอบถามโดยเริ่ ม จากการศึก ษาเอกสาร ตํ า รา และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ แลวสรางแบบสอบถามเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการจํานวน 22 ขอ จากนั้น
นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาวามีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพทเฉพาะหรือไม ภาษา
ของขอความมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือไม เมื่อปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยทดลองใชกับนักศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนจํานวน 10 คน ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ทําแบบสอบถาม
การรับรูความสามารถของตนในการเขียน จากนั้นผูวิจัยหาคาอํานาจจําแนก (discrimination) โดย
การวิเ คราะห สั มประสิท ธิ์ สหสั มพั นธ ระหวางขอคํ าถามกับ คะแนนรวม ผลการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 มีขอคําถามที่ผานการวิเคราะหจํานวน 17 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกแบบสอบถามเจตคติ
ที่ดีในการเขียนที่ใชในการวิจัย จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมอยูระหวาง .233 - .845 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .808 (ดังตาราง 39 ภาคผนวก ค)
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ตัวอยางแบบสอบถามเจตคติที่ดตี อการเขียนบทความวิชาการ
1. การเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนบทความวิชาการ
ขอ 0 ขาพเจาคิดวาทักษะในการเขียนบทความวิชาการเปนประโยชนตอการเรียนทุกวิชา
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

2. ความรูสึกพึงพอใจในการเขียนบทความวิชาการ
ขอ 0 ขาพเจาพอใจที่จะไปขุดดินเลนกลางแดด มากกวาที่จะมานั่งเขียนบทความวิชาการ
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

3.ความพรอม ความมุงมั่นที่จะเขียนบทความวิชาการ
ขอ 0 ขาพเจาไมยอทอเมื่อประสบปญหาในการเขียน
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

(.....)

(.....)

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริงที่สุด

จริง

จริง

คอนขางจริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

5. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ดัดแปลงจากแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ที่ใชในงานวิจัย เรื่อง โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในตนแกนักเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง
ทางครอบครัว ของ งามตา วนินทานนท และคณะ (2550) จํานวน 22 ขอ เมื่อปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิแลว นํามาทดลองใชกับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนจํานวน 10 คน ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ทําแบบสอบถามการรับรูความสามารถของ
ตนในการเขียน และแบบสอบถามเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ จากนั้นผูวิจัยหาคา
อํานาจจําแนก (discrimination) โดยการวิ เคราะหสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับ
คะแนนรวม ผลการหาคุณภาพของแบบสอบถามพบวา มีขอคําถามที่ผานการวิเคราะหจํานวน
19 ขอ ผูวิจัยจึงนําขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมต่ํา
ออกไป แลวคัดเลือกแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ใชในการวิจัย จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีความสัมพันธ
ระหว างคะแนนรายข อกั บคะแนนรวมอยู ระหว าง .205 - .888 และมี ค าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาเท ากั บ .853
(ดังตาราง 40 ภาคผนวก ค)
ตัวอยางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ขอ 0 เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ขาพเจาจะพยายามจนกระทั่งสําเร็จ
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

(.....)

(.....)

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

ขอ 0 เมื่อพบวางานที่กําลังทําอยูนั้นยาก ขาพเจาจะเลิกทําโดยเร็ว
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

(.....)

(.....)

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริงที่สุด

จริงที่สุด

จริง

จริง

คอนขางจริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง
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ขอ 0 ขาพเจามีเปาหมายในการทําสิ่งตาง ๆ เสมอ
(.....)
(.....)
(.....)
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

(.....)
คอนขางไมจริง

(.....)
ไมจริง

(.....)
ไมจริงเลย

6. แบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ดัดแปลงจาก
แบบวัดฉันทะในการเรียนที่ใชในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฉันทะในการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของ จินดารัตน ปมณี (2545) จํานวน 22 ขอ เมื่อปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล ว นํ า มาทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ
ประชากรที่ ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นภาคฤดู ร อ นจํ า นวน 10 คน ซึ่ ง เป น กลุ ม เดี ย วกั บ ที่ ทํ า
แบบสอบถามการรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเขี ย น แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ และ
แบบสอบถามเจตคติ ที่ ดี ต อ การเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ จากนั้ น ผู วิ จั ย หาค า อํ า นาจจํ า แนก
(discrimination) โดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวม ผลการ
หาคุณภาพของแบบสอบถามพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มีขอคําถามที่ผานการวิเคราะหจํานวน 16 ผูวิจัยจึงนําขอคําถามที่มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมต่ําออกไป แลวคัดเลือกแบบวัดฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการที่ใชในการวิจัย จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .208 - .899 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .840 (ดังตาราง 41
ภาคผนวก ค)
ตัวอยางแบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ขอ 0 ขาพเจามีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จ
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

ขอ 0 ขาพเจามีความภาคภูมิใจในผลงานบทความเชิงวิชาการของขาพเจา
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

(.....)

จริงที่สุด

จริง

จริง

คอนขางจริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(.....)

คอนขางไมจริง

ขอ 0 ขาพเจามีความสุขขณะเขียนบทความเชิงวิชาการ
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

(.....)

(.....)

ไมจริง

ไมจริงเลย
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การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและหาคุณภาพแลว ผูวิจัยขออนุญาต
จากรองอธิ การบดีส ถาบัน การพลศึ กษาวิ ท ยาเขตเพชรบูร ณ เ พื่ อขอดํ า เนิน การทดลองและเก็ บ
รวบรวมขอมูล โดยใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณจํานวน 2
หองเรียน เขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 1 หองเรียน (หองเรียนละ 40 คน) ซึ่งนักศึกษา
แตละกลุมมีระดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการเรียนไมแตกตางกัน
2. ผูวิจัยใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบและแบบสอบถาม
ก อ นการทดลอง ซึ่ ง ประกอบด ว ย แบบวั ด ความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ
แบบสอบถามวั ด การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเขี ย น แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
แบบสอบถามวัดเจตคติที่ดีตอการเขียน และแบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนด ว ยตนเอง โดยกลุ ม ทดลองใช รู ป แบบการพั ฒ นา
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะที่ผูวิจัยที่สรางขึ้น สวนกลุมควบคุมใช
วิธีสอนแบบปกติ จํานวน 8 ครั้ง ใชเวลาครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน
4. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีต่ นสนใจ และ
บทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครูกําหนดให โดยใชวิธีการตรวจซ้ํา (ผูวิจัยตรวจใหคะแนนการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา แลวเวนระยะ 1 สัปดาหจึงตรวจใหคะแนนครั้งที่ 2 หาคาเฉลี่ยของ
คะแนนที่ ไ ด จ ากการตรวจทั้ ง สองครั้ ง ) แล ว ให ก ลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดทํ า แบบสอบถามการรั บ รู
ความสามารถของตนในการเขี ย นบทความเชิง วิช าการ แบบสอบถามเจตคติที่ ดีต อ การเขีย น
บทความเชิงวิชาการ และแบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง
5. หลังจากสิ้นสุดการทดลองแลว ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมทดลองจํานวนครึ่งหนึ่ง ( 20 คน)
ซึ่งเปนสมาชิกชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” ใหไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ตอเนื่อง โดยใหสมาชิกในชมรมชวยกันจัดหาตัวอยางและกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ความสามารถในการเขียน และมีโอกาสสรางผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่องเปน
ระยะ ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 สวนนักศึกษากลุมทดลองอีกครึ่งหนึ่งนั้นเปนสมาชิก
กิจกรรมชมรมอื่น เชน ชมรมมวยไทย ชมรมยูโด ชมรมอาสาพัฒนา (ไมไดรับการสงเสริมใหเขียน
บทความเชิงวิชาการหลังจากสิ้นสุดการทดลอง) ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555 ผูวิจัย
ใหกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการอีก 2 ครั้ง
เพื่อติดตามผลการทดลอง
6. หลังจากนั้นเปนชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม (ซึ่งกลุมตัวอยางทั้งหมดไมไดรับ
การสงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการดวยกิจกรรมใด ๆ เปน
เวลาหนึ่งเดือน) เมื่อเปดภาคเรียนที่ 2 แลว ผูวิจัยใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเขียน
บทความเชิงวิชาการ และทําแบบวัดจิตลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการอีกครั้งหนึ่ง
แลวนําคะแนนทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนดวยวิธีการทางสถิติ
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ตาราง 8 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลา
ระยะทดลอง

ระยะติดตามผล

กอน

ระหวาง

หลัง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

29 มิ.ย.

20 ก.ค.

30 ก.ค.

24 ส.ค.

21 ก.ย.

2 พ.ย.

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
A
B
C
D
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชมรม A

A-E
A-E

A
A

A-E
A-E

A
A

ชมรม A

A
A

A-E
A-E

ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การรับรูความสามารถของตนในการเขียน
เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

ระยะทดลอง
วันศุกรที่ 29 มิ.ย. 55
วันจันทรที่ 2 ก.ค.55
วันศุกรที่ 6 ก.ค. 55
วันจันทรที่ 9 ก.ค.55
วันศุกรที่ 13 ก.ค. 55
วันจันทรที่ 16 ก.ค.55
วันศุกรที่ 20 ก.ค. 55
วันจันทรที่ 23 ก.ค.55
วันศุกรที่ 27 ก.ค. 55
วันจันทรที่ 30 ก.ค.55

ปฐมนิเทศและทดสอบกอนการทดลอง
กิจกรรมที่ 1 บทความวิชาการคืออะไร
กิจกรรมที่ 2 เขียนบทความไดดังใจ เพียงใชผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 3 สรางสรรคงานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด
กิจกรรมที่ 4 แปลงรางความคิดใหเปนบทความ
กิจกรรมที่ 5 ถูกตองและนาเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน
กิจกรรมที่ 6 ปรับใหงดงาม เชื่อมความใหสละสลวย
กิจกรรมที่ 7 เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 8 บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน
ทดสอบหลังการทดลอง

ระยะติดตามผล
วันศุกรที่ 24 ส.ค.55
วันศุกรที่ 21 ก.ย.55
วันศุกรที่ 2 พ.ย.55

ทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ ติดตามผลครั้งที่ 1
ทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ ติดตามผลครั้งที่ 2
ทดสอบหลังการทดลอง
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ตาราง 9 กําหนดการจัดกิจกรรมกลุมทดลอง (รายละเอียดกิจกรรมอยูในภาคผนวก ง หนา 162)
ครั้งที่
1

2

3

กิจกรรม
“บทความเชิงวิชาการคือ
อะไร”

วัตถุประสงค
1.ผูเรียนเห็นประโยชนและ
คุณคาของการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
2.ผูเ รียนทราบวิธีการเขี ยน
บทความเชิงวิชาการ
3.ผูเรียนไดเห็นแบบอยาง
การเขียนบทความเชิง
วิชาการทีถ่ ูกตอง
“เขี ย นบทความได ดั ง ใจ 1.ผูเรียนมีความรู ความ
เพียงใชผังมโนทัศน”
เขาใจในเรื่องการทํา
ผังมโนทัศน
2.ผูเรียนเห็นประโยชนของ
การทําผังมโนทัศน
3.ผูเรียนสามารถเขียน
ผั ง มโนทั ศ น จ ากเนื้ อ หาที่
กําหนดใหได

“สรางสรรคงานเขียน
แลกเปลี่ยนความคิด”

แนวคิด / เทคนิค
- การไดเห็นตัวแบบ
- การตั้งเปาหมาย
ความสําเร็จ
- ผูเรียนเห็นคุณคาและ
ประโยชน ข องการเขี ย น
บ ท ค ว า ม เ ชิ ง วิ ช า ก า ร
นําไปสูการมีเจตคติที่ดี

-ผังมโนทัศน
-การใชคําพูดชักจูง
เพื่อใหเชื่อมั่นวาตนเอง
สามารถทําผังมโนทัศนได
-ผู เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค า และ
ประโยชนของการทํา
ผังมโนทัศน นําไปสูการมี
เจตคติที่ดี
-การชมเชย ใหกําลังใจ
-การตั้ ง เป า หมายในการ
ทํางาน
- การปฏิบัติ ชวยเหลือ
1.ผูเรียนบอกหัวขอเรื่อง
ใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน
ที่ตนเองสนใจที่จะเขียน
บทความ และรายละเอียด ตามวิธีสแกฟโฟลด
ในเรื่องนั้นได
- การไดเห็นตัวแบบ
2.ผู เ รี ย นถ า ยทอดความคิ ด - การไดรับประสบการณ
เหลานั้น (ขอ1) เปน
ความสําเร็จขั้นที่หนึ่ง
ผังมโนทัศนได
-การกระตุนลักษณะ
3.ผูเรียนนําเสนอ
ใฝสัมฤทธิ์
ผังมโนทัศนของตนเองหนา
ชั้น ใหเพื่อนและครูชวยกัน
แสดงความคิดเห็น และให
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4

“แปลงรางความคิด
ใหเปนบทความ”

5

“ถูกตอง และนาเชื่อถือ
นี่คือบทความของฉัน”

คําแนะนํา
4.ผูเรียนปรับปรุงแกไข
โครงรางบทความของตนเอง
ตามที่ไดเห็นแบบอยาง
ผังมโนทัศนข องเพื่อน และ
คําแนะนําของเพื่อนและครู
1.ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในวิธีการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
2.ผูเรียนไดเห็นตัวอยางการ
เขียนบทความที่ดี
3.ผูเรียนรูวิธกี ารเขียน
บทความจากโครงรางใน
ผังมโนทัศน
4.ผูเรียนเขียนบทความจาก
โครงรางบทความในหัวขอที่
ตนเองสนใจได
1.ผูเรียนมีความรูในเรื่อง
รูปแบบการเขียนบทความที่
ถูกตอง
2.ผูเรียนบอกวิธีการหา
ขอมูลและแหลงขอมูลที่
นํามาใชอางอิง/ประกอบการ
เขียนบทความในหัวขอที่
ตนเองสนใจได
3.ผูเรียนสามารถนําเสนอ
ขอมูลที่ใชอางอิง ดวยการ
เชื่อมโยงและสอดแทรกใน
เนื้อหาใหสละสลวยได
4.ผูเรียนเขียนบรรณานุกรม
ไดถูกตอง

-การใชคําพูดชักจูงวา
ผูเรียนสามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการใน
หัวขอที่ตนเองสนใจได
-การไดเห็นแบบอยาง
งานเขียนที่ดี
-การตั้งเปาหมาย
ความสําเร็จในแตละขั้น
- การไดรับประสบการณ
ความสําเร็จขั้นที่สอง
- การเรียนรูทางสังคม
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
ซึ่งกันและกันตามวิธสี
แกฟโฟลด
-การไดเห็นแบบอยาง
ความสําเร็จของเพื่อน
- การไดรับประสบการณ
ความสําเร็จขัน้ ที่สาม
-การไดรับคําชมเชย
(สําหรับผูเรียนที่ปฏิบตั ิ
ไดดี) และคําพูดให
กําลังใจ (สําหรับผูเรียน
ที่ยัง
ปฏิบัติไดไมดนี ัก)
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6

“ปรับใหงดงาม เชื่อม
ความใหสละสลวย”

7

“เขียนบทความอีกครั้ง
ยังมีผังมโนทัศน”

8

“บทความเชิงวิชาการ
คือผลงานของฉัน”

5. ผูเรียนปรับปรุงแกไข
บทความเชิงวิชาการของ
ตนเองใหสมบูรณโดยอาศัย
ความชวยเหลือของครูและ
เพื่อนได
1.ผูเรียนปรับปรุงการใช
ภาษาในบทความเชิง
วิชาการตามหัวขอที่ตนเอง
สนใจใหถูกตองอีกครั้ง
2. ครูและผูเรียนชื่นชม
ความสําเร็จของผูเรียนทุก
คน และชวยกันคัดเลือก
ผลงานที่ดี มาแสดงเปน
ตัวอยาง
1.ผูเรียนเขียนโครงราง
ผั ง ม โ น ทั ศ น จ า ก หั ว ข อ
บทความที่ครูกําหนดใหได
2.ผูเรียนนําเสนอผลงาน
ผังมโนทัศนของตนหนาชั้น
เรียนใหเพื่อนและครูชวยกัน
แสดงความคิดเห็น
3. ผูเรียนปรับปรุงแกไข
โครงรางบทความของตนเอง
ตาม คําแนะนําของเพื่อนและครู
1.ผูเรียนปรับปรุงงานเขียน
บทความเชิงวิชาการ
(ตามหัวขอที่กําหนดให)
ใหสมบูรณ
2.ผู เ รี ย นมี ค วามภู มิ ใ จใน
ความสามารถของตนเอง
และรับรูวาตนสามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการได

- การเรียนรูทางสังคม
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
ซึ่งกันและกันตามวิธสี
แกฟโฟลด
-การไดเห็นแบบอยาง
ความสําเร็จของเพื่อน
- การไดรบั ประสบการณ
ความสําเร็จขัน้ ที่สี่
-การไดรับคําชมเชย
- การไดรับประสบการณ
ความสําเร็จขั้นที่หา
-การเรี ย นรู ท างสั ง คม
ชว ยเหลือ ใหคําแนะนํา
ซึ่งกันและกัน
-เ มื่ อ ผู เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติดวยตนเองไดแลว
ครูลดความชวยเหลือลง
ตามวิธีสแกฟโฟลด
-การไดเห็นความสําเร็จ
ของเพื่อน
- การไดรับประสบการณ
ความสําเร็จดวยตนเอง
-การไดรับคําชม
-การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
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กลุมควบคุม (ใชวิธีสอนปกติ)
ครั้งที่ 1 ความหมายและรูปแบบของการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ครั้งที่ 2 การเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนสนใจ
ครั้งที่ 3 การคนควาขอมูลประกอบการเขียน
ครั้งที่ 4 การเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
ครั้งที่ 5 การแกไขขอผิดพลาดในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ครั้งที่ 6 การแกไขขอผิดพลาดในการเขียนบทความเชิงวิชาการ (ตอ)
ครั้งที่ 7 การเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
หัวขอที่ครูกําหนดให และการคนควาขอมูลประกอบการเขียน
ครั้งที่ 8 การเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครูกําหนดให

สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะหในงานวิจัยนี้ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนที่มีตอจิตลักษณะและความสามารถในการ
เขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาโดยใช ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนร ว มพหุ คู ณ
(Multivariate Analysis of Covariance)
2. ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา โดยใชเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
รวมทั้งพัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอน
แบบสแกฟโฟลดและการสอนปกติ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา (Twoway ANOVA for Repeated Measures)
4. ศึกษาผลของการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการผาน
รูปแบบกิจกรรมชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” ที่มีตอความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด โดย
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANOVA for Repeated Measures)
5. เปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษากลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม หลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
สองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANOVA for Repeated Measures)
6. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ดวยการวิเคราะหโคงพัฒนาการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เพชรบูรณ มีสมมติฐานการวิจัย 5 ขอที่เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล คือ
1. นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ
2. รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. การเปลี่ ย นแปลงคะแนนที่ วั ด หลั ง การทดลอง และที่ วั ด ในระยะติ ด ตามผลของ
จิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ และความสามารถในการเขี ย นบทความ
เชิงวิชาการระหวางนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด กับนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ แตกตางกัน
4. นักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่องดวยกิจกรรม
ชมรมพลศึ ก ษากล า สื่ อ สาร จะมี พั ฒ นาการความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการจิ ต
ลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดีกวานักศึกษาที่ไมไดรับการสงเสริมการเขียน
บทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง
5. โพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษากลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด แตกตางกัน

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับโดยแบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
⎯X หมายถึง
คาเฉลี่ย
SD หมายถึง
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F หมายถึง
คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
p หมายถึง
คาที่นอยที่สุดของระดับนัยสําคัญ ที่ทําใหปฏิเสธสมมติฐาน Ho
N หมายถึง
จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
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E1 หมายถึง

ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในรูปแบบการสอน คิดเปน
รอยละ จากการทํากิจกรรมการเรียนระหวางเรียน
E2 หมายถึง
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังการ
เรียนดวยรูปแบบการสอน) คิดเปนรอยละ จากการทํากิจกรรม
หลังเรียน
* หมายถึง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** หมายถึง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
WR1 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการกอนการทดลอง
WR2 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางทดลอง
WR3 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง
WR4 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางการติดตามผล
ระหวางการเขารวมกิจกรรมชมรม
WR5 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางการติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรมชมรม
WR6 หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการติดตามผล
SE1 หมายถึง การรับรูความสามารถของตนในการเขียนกอนการทดลอง
SE3 หมายถึง การรับรูความสามารถของตนในการเขียนหลังการทดลอง
SE6 หมายถึง การรับรูความสามารถของตนในการเขียนหลังการติดตามผล
AW1 หมายถึง เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการกอนการทดลอง
AW3 หมายถึง เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง
AW6 หมายถึง เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการติดตามผล
AM1 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กอนการทดลอง
AM3 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังการทดลอง
AM6 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังการติดตามผล
CW1 หมายถึง ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการกอนการทดลอง
CW2 หมายถึง ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง
CW3 หมายถึง ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการติดตามผล

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมจากจํานวนหองเรียนทั้งหมด
นักศึกษาทั้งสองหองเรียนนี้ ไดรับการสุมเขากลุมทดลอง 1 หองเรียน อีกหองเรียนหนึ่งเขากลุม
ควบคุม รายละเอียดลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแสดงในตาราง
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะของกลุมตัวอยาง กลุมทดลอง (N=40) กลุมควบคุม (N=40)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
หญิง
6
15.0
5
12.5
ชาย
34
85.0
35
87.5
ชมรม
พลศึกษากลาสื่อสาร
20
50.0
0
0.0
ชมรมอื่น ๆ
20
50.0
40
0.0

รวม (N=80)
จํานวน รอยละ
11
69

13.75
86.25

20
20

25.0
75.0

หมายเหตุ: ชมรมอื่น ๆ ไดแก ชมรมวายน้ํา มวยไทย ยูโด กระบี่กระบอง ดนตรี และ
คอมพิวเตอร
จากตาราง 10 สรุปไดวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 80 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 40 คน
และกลุมควบคุม 40
คน ทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศชาย (86.25%) ซึ่งลักษณะดังกลาว
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม สวนการรวมกิจกรรม
ชมรม นักศึกษากลุมทดลองเปนสมาชิกชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร 20 คน (50% ของกลุมทดลอง)
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการในระยะทดลอง จําแนกตามกลุมการทดลอง
ตัวแปร

1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 4-14)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
2. การรับรูความสามารถของตน
ในการเขียน
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
3. เจตคติที่ดีตอการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
5. ฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

วัดครั้งที่ 1
กอนการทดลอง
(N=40)
SD
⎯X

วัดครั้งที่ 2
(N=40)
⎯X

SD

วัดครั้งที่ 3
หลังการทดลอง
(N=39)
SD
⎯X

7.08
7.00

0.829
0.934

10.25
9.55

0.899
1.358

11.05
10.03

1.169
1.498

63.10
58.70

4.749
3.236

-

-

69.44
59.79

6.172
4.256

70.95
69.35

4.867
6.904

-

-

76.92
70.95

5.927
7.374

74.28
68.33

4.804
8.024

-

-

76.95
70.03

4.454
7.539

67.98
68.58

4.774
5.016

-

-

73.00
71.90

4.856
5.088

ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ และตัวแปรทางจิตลักษณะในระยะทดลอง จําแนกตามกลุมการทดลอง
คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมสรุปไดวา ทั้งตัวแปรความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ และ ตัวแปรทางจิตลักษณะ ไดแก การรับรูความสามารถของตนในการเขียน
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ และฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลองโดยเพิ่มขึ้นทั้งในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ตาราง 12 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการในระยะติดตามผล จําแนกตามกลุมการทดลอง
ตัวแปร
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 4-14)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
2. การรับรูความสามารถของตน
ในการเขียน
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
3. เจตคติที่ดีตอการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
5. ฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 15-90)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

วัดครั้งที่ 4
ติดตามผล
(N=39)

วัดครั้งที่ 5
ติดตามผล
(N=39)

วัดครั้งที่ 6
ติดตามผล
(N=39)

⎯X

SD

⎯X

SD

⎯X

SD

10.92
9.89

0.957
1.485

11.03
9.76

1.088
1.261

10.82
9.61

1.073
1.242

-

-

-

-

67.95
59.29

5.708
3.416

-

-

-

-

77.44
70.11

5.595
7.406

-

-

-

-

76.15
69.45

3.990
7.431

-

-

-

-

72.21
69.95

4.601
4.932

ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และตัวแปรทางจิตลักษณะในระยะติดตามผล จําแนกตามกลุมการทดลอง คือ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมสรุปไดวา ตัวแปรความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ และตัวแปรทางจิตลักษณะ ไดแก การรับรูความสามารถของตนในการ
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เขียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงในระยะ
ติดตามผล (ภายหลังสิ้นสุดการทดลองแลว 3 เดือน) ยกเวนตัวแปรเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความ
เชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้นในกลุมทดลอง
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังไมสามารถสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยตัวแปร
ทางจิตลักษณะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการดั งกลาวขางตนมีนัยสําคัญ
หรือไม ดังนั้นจึงตองทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปในสวนที่ 2
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ตาราง 13 ความสัมพันธระหวางตัวแปรจิตลักษณะกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
WR1

WR2

WR3

WR4

WR5

WR6

SE1

SE3

SE6

AW1

AW3

AW6

AM1

AM3

AM6

1. WR1 1.000
2. WR2 .570**
3. WR3 .442**
4. WR4 .265*
5. WR5 .257*
.182
6. WR6
-.018
7. SE1
.015
8. SE3
-.010
9. SE6
10. AW1 .170
11. AW3 .185
12. AW6 .158
13. AM1 -.068
14. AM3 -.037
15. AM6 -.067
16. CW1 .254*
17. CW3 .243*
18. CW6 .259*

1.000
.730**
.525**
.406**
.368**
.150
.295**
.283*
.288**
.430**
.433**
.204
.260*
.253*
.248*
.389**
.381**

1.000
.656**
.596**
.542**
.045
.217
.191
.306**
.398**
.424**
.258*
.337**
.306**
.252*
.439**
.405**

1.000
.805**
.835**
.054
.343**
.335**
.453**
.573**
.591**
.442**
.501**
.506**
.456**
.616**
.609**

1.000
.782**
.200
.412**
.430**
.353**
.513**
.532**
.386**
.475**
.474**
.251*
.486**
.472**

1.000
.192
.454**
.469**
.370**
.521**
.552**
.422**
.506**
.505**
.249*
.491**
.492**

1.000
.850**
.833**
-.002
.324**
.352**
.353**
.411**
.327**
-.423**
-.049
-.137

1.000
.965**
.164
.513**
.572**
.477**
.572**
.502**
-.135
.278*
.210

1.000
.169
.510**
.570**
.467**
.556**
.504**
-.153
.241*
.207

1.000
.880**
.851**
.630**
.612**
.610**
.751**
.790**
.769**

1.000
.970**
.714**
.746**
.707**
.584**
.803**
.756**

1.000
.733**
.773**
.739**
.544**
.787**
.757**

1.000
.967**
.968**
.320**
.559**
.474**

1.000
.959**
.303**
.594**
.501**

1.000
.321** 1.000
.591** .853** 1.000
.524** .854** .946** 1.000

ตัวแปร

CW1

CW3

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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จากตาราง 13 พบวา ตัวแปรจิตลักษณะที่มีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด คือ
เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง (r = .880) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีตอ
การเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการติดตามผล (r = .851)
สวนตัวแปรจิตลักษณะคูที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิง
วิชาการหลังการทดลองและเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการติดตามผล (r = .970)
รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กอนการทดลองและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังการติดตามผล (r = .968)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนที่มีตอจิตลักษณะและความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
พหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1
การวิ เ คราะห ผ ลของการใช รู ป แบบการสอนที่ มี ต อ จิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา เปนการเปรียบเทียบผลของการใช
รูปแบบการสอน ซึ่งก็คือจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่
วัดหลังสิ้นสุดการทดลอง ระหวางนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ ดังนั้น
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของการเปรี ย บเที ย บก็ คื อ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองกลุ ม จะต อ งมี จิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการกอนที่จะไดรับการสอนเทาเทียมกัน ในการวิเคราะหนี้ผูวิจัย
เลือกใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA) เปนสถิติทดสอบสมมติฐานการวิจัย
นี้ โดยนําตัวแปรทั้งหมดที่วัดกอนการทดลองมาเปนตัวแปรรวม (Covariates) เพื่อควบคุมให
นักศึกษาทั้งสองกลุม มีจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเทา
เทียมกัน เนื่องจากผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร ในตาราง 13 เห็นไดชัดวาตัวแปร
ที่วัดกอนการทดลองกับตัวแปรที่วัดหลังการทดลองเสร็จสิ้น มีคาสหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทุกตัว
และก อ นที่ จ ะวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนร ว มพหุ คู ณ (MANCOVA) นั้ น ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห
MANNOVA โดยใชตัวแปรที่วัดกอนการทดลองเปนตัวแปรตาม ผลการวิเคราะหพบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Wilk’s lambda = .686, F = 6.772, p. =
.705) แสดงวา นักศึกษาทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยตัวแปรเหลานี้เทาเทียมกันกอนการทดลอง ดังนั้น
การใชตัวแปรที่วัดกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่วัดหลังการทดลองที่
ปรับตามตัวแปรรวมดวยสถิติวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณจะมีอํานาจทดสอบ (Power) ที่สูง
กวาการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)
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ตาราง 14 คาเฉลี่ยที่ปรับดวยคะแนนกอนการทดลอง (Adjusted Means) ของคะแนนจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
(WR3)
การรับรูความสามารถ
(SE3)
เจตคติที่ดีในการเขียน
(AW3)
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(AM3)
ฉันทะในการเขียน
(CW3)

กลุม

Mean

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

11.072
10.005
66.967
62.323
75.263
72.651
74.151
72.898
72.892
70.874

SD

N

.210
.213
.484
.492
.386
.393
.299
.304
.319
.324

39
38
39
38
39
38
39
38
39
38

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance)
เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ที่วัดหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แหลงความแปรปรวน
ตัวแปรรวม
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
การรับรูความสามารถของตน
เจตคติที่ดีตอการเขียนบทความ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ฉันทะในการเขียนบทความ
กลุมการทดลอง

Wilk’s lambda
.769
.249
.357
.113
.306
.580

F

p.

3.976
39.716
23.733
103.551
29.994
9.563

.003
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนร ว มมี ข อ ตกลงเบื้ อ งต น ว า ตั ว แปรร ว มต อ ง
มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ซึ่งจากผลการวิเคราะหในตาราง15 พบวาตัวแปรรวมทุกตัว ซึ่งก็
คือ จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดกอนการทดลองมี
ความสัมพันธกับคะแนนของตัวแปรที่วัดเมื่อสิ้นสุดการทดลองทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัว
แปรจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดกอนการทดลอง
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มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
เหมาะสมที่จะใชเปนตัวแปรรวมในการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลของกลุ มทดลอง เมื่อควบคุมใหทั้ งกลุ ม ทดลองและกลุม ควบคุม มีจิ ต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเทากันกอนการทดลองแลว ผล
การวิเคราะหปรากฏวา มีนัยสําคัญทางสถิติ (Wilk’s lambda = .580, F = 9.563, p. <.001) แสดง
วาคะแนนของจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง ระหวางนักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบสแกฟโฟลดกับนักศึกษาที่ใชรูปแบบการ
สอนปกติแตกตางกันอยางนอย 1 ตัวแปร ดังนั้นจึงทดสอบภายหลัง (post hoc analysis) ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันที่ตัวแปรใดบาง
ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของตัวแปรจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัด
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร

ผล

SS

df

MS

F

p.

การเขียนบทความฯ

กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

14.705
96.469

1
70

14.705
1.378

10.671

.002

การรับรูความสามารถ

กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

278.07
514.387

1
70

278.073
7.348

37.841

<.001

เจตคติที่ดี

กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

87.965
327.999

1
70

87.965
4.686

18.773

<.001

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

20.258
196.568

1
70

20.258
2.808

7.214

.009

ฉันทะในการเขียน
บทความ

กลุมทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

52.464
223.339

1
70

52.464
3.191

16.443

<.001

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทีละตัวแปรจากตาราง 16 พบวา คาเฉลี่ยจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่ปรับดวยคะแนนที่วัด
กอนการทดลองของตัวแปรจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
ตาราง 14 ปรากฏวานักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่ไดรับ
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การสอนแบบปกติทุกตัวแปร ดังนั้นจึงสรุปไดวา การสอนแบบสแกฟโฟลดนี้ชวยพัฒนาจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทุกตัวแปรไดดีกวาการสอนปกติ
2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริม
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 2
ตาราง 17 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษากลุมทดลอง จํานวน 39 คน ตามเกณฑ
ประสิทธิภาพ 80/80
รูปแบบการสอน
กิจกรรมที่ 1

บทความวิชาการคืออะไร
กิจกรรมที่ 2

เขียนบทความไดดังใจ เพียงใชผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 3

สรางสรรคงานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด
กิจกรรมที่ 4

แปลงรางความคิดใหเปนบทความ
กิจกรรมที่ 5

ถูกตองและนาเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน
กิจกรรมที่ 6

ปรับใหงดงาม เชื่อมความใหสละสลวย
กิจกรรมที่ 7

เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 8

บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน
รวมเฉลี่ย

เกณฑประสิทธิภาพ 80/80
ระหวางเรียน (E1)
หลังเรียน (E2)
82.581

83.145

79.574*

81.376

80.342

81.114

80.168

80.556

82.077

83.129

78.934*

80.151

81.373

84.138

80.799

80.014

80.731

81.703

*หมายถึง คาประสิทธิภาพไมถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80
จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวา รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่ไดใชพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษากลุมทดลองจํานวน 39 คน มีคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว กลาวคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในรูปแบบการสอนจาก
การทํากิจกรรมระหวางเรียน มีคา 80.731 และประสิทธิภาพของผลลัพธหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนใน
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ตัวผูเรียนหลังจากใชรูปแบบการสอน มีคา 81.703 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของกิจกรรมการสอน
ยอย ที่ไดทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 39 คน ก็พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
ทุกกิจกรรมเชนกัน แมวากิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 6 จะมีคะแนนระหวางเรียนต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดแตการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนใหถือคาแปรปรวน 2.5% (ชัยยงค พรหม
วงศ. 2532: 500) แสดงวาคาประสิทธิภาพของกิจกรรมการสอนดังกลาวจึงอยูในเกณฑที่ยอมรับได
ดังนั้นจึงสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะ
นําไปใชได
2.3 การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคะแนนที่ วั ด หลั ง การทดลอง และที่ วั ด ในระยะ
ติดตามผลของจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด กับนักศึกษาที่
ไดรับการสอนแบบปกติ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way
ANOVA Repeated Measures) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3
การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3 คือการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบวาผลการ
พัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จะมีความคงทน
หรือไม อยางไร และถาคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะแตกตางไปตามคาเฉลี่ย
ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนหรือไม ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา
(Two-way ANOVA Repeated Measures) โดยใหกลุมการทดลองเปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้น
ระหวางกลุม (Between – subject main effect) และใชคะแนนของแตละตัวแปรที่วัดซ้ําตั้งแตหลัง
สิ้นสุดการทดลองจนถึงการวัดครั้งสุดทาย เปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นภายในกลุม (Within – subject main
effect) ผลการวิเคราะหแสดงไวในตาราง 18
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา เพื่อทดสอบผลของกลุมการทดลอง
การวัดซ้ําและปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํา ที่มีตอคะแนนจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดหลังการทดลอง และในระยะ
ติดตามผล
ตัวแปร
ความสามารถในการเขียน

การรับรูความสามารถ

ผล
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม

SS

df

MS

F

p.

1

.378
1.767
.710
98.785
4.412
9.378
38.002
1.795
3224.769

.533
2.489

.616
.077

22.391

<.001

5.225
21.171

.025
<.001

66.208

<.001

.888
2.347
4.148
2.3471
124.995 176.0531
98.785
1
330.890
75
9.378
1
38.002
1
134.662
75
3224.002
1
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ความคลาดเคลื่อน
1

3652.997

75

48.707

ปรับแกดวยคาสถิติ Huynh-Feldt

ตาราง 18 (ตอ)
ตัวแปร
เจตคติที่ดี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ฉันทะ

ผล
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p.

17.667
1.043
107.398
1703.903
6458.435
.449
18.163
150.811
1787.507
5354.532
.004
24.965
103.035
194.406
3472.087

1
1
75
1
75
1
1
75
1
75
1
1
75
1
75

17.667
1.043
1.432
1703.903
86.112
.449
18.163
2.011
1787.507
71.394
.004
24.965
1.374
194.406
46.294

12.337
.729

.001
.396

19.787

<.001

.223
9.033

.638
.004

25.037

<.001

.003
18.172

.956
<.001

4.199

.044

จากตาราง 18 สําหรับตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้วัดหลังการทดลอง 1 ครั้ง และวัดในระยะติดตามผลอีก 3 ครั้ง จํานวนการวัดซ้ํามี
มากกวา 2
ครั้ง ทําใหการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํามีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ
Sphericity เมื่อทดสอบขอตกลงเบื้องตนนี้ดวยสถิติทดสอบ Mauchly พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ
(Chi-Square = 35.493, p.<.001) และเมื่อพิจารณาคาประมาณ Epsilon ดวยวิธีของ Huynh-Feldt
เทากับ .782 ซึ่งมากกวา .75 ดังนั้นการวิเคราะหนี้จึงใชวิธีการปรับแกของ Huynh-Feldt ซึ่งจะมี
อํานาจทดสอบ (power) สูงกวาวิธีของ Greenhouse-Geisser (Girden. 1992: 21) ผลการวิเคราะห
พบวา ผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมทดลองกับการวัดซ้ํา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = .533, p. =
.616) แสดงวา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลัง
การทดลอง (ครั้งที่ 3) จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
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เมื่อพิจารณาผลของการวัดซ้ําก็พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน (F = 2.489, p. = .077)
แสดงวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง ตั้งแตครั้ง
ที่ 3 ไปจนถึงครั้งที่ 6 ไมแตกตางกัน
สําหรับผลของกลุมการทดลองนั้น ปรากฏวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 22.391, p. = <.001)
แสดงวานักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ ที่วัดตั้งแตหลังการทดลองจนถึงครั้งสุดทายแตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษาในกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 6 (⎯X = 10.955)
สูงกวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาในกลุมควบคุม (⎯X = 9.822)
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการมีความคงทน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยที่วัดหลังการทดลองตั้งแตครั้งที่ 3
จนถึงครั้งที่ 6 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบ 4 ซึ่งแสดง
วาคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของกลุมที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด
ที่วัดหลังจากเสร็จสิ้นการสอน มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมทุกครั้งจนถึงสิ้นสุดการติดตามผลครั้ง
สุดทายตลอดระยะเวลา 5 เดือน

ภาพประกอบ 4 แสดงคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ที่วัดหลังการทดลองและทีว่ ัดในระยะติดตามผล

81

สํ าหรั บ ตั ว แปรการรับ รูค วามสามารถของตนในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ
พบวา มีผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.225, p. = .025)
แสดงวา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ที่วัดหลังการทดลองจนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล ระหวางนักศึกษาในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบวาผลของกลุมทดลองกับการวัดซ้ํามีปฏิสัมพันธตอ
การรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางไร จึงทําการทดสอบผลของ
อิทธิพลหลักทีละหนึ่งกลุมยอย (Simple Main Effect Analysis) โดยเริ่มจากการทดสอบผลอิทธิพล
หลักของกลุมการทดลองในแตละครั้งของการวัดซ้ํา ซึ่งไดแสดงในตาราง 19 และการทดสอบ
อิทธิพลหลักของการวัดซ้ําในแตละกลุมยอยของกลุมการทดลอง ซึ่งแสดงไวในตาราง 20
ตาราง 19 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมการทดลองที่มีตอ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละครั้งของ
การวัดซ้ํา
กลุมยอย
(ครั้งที่วัด)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

ผล

SS

df

MS

F

p.

กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน

1790.978

1

1790.978

63.423

<.001

2117.906

75

28.239

1443.170

1

1443.170

64.824

<.001

1669.713

75

22.263

(ทดลอง–ควบคุม)

สิ้นสุดการ
ทดลอง

ติดตามผล

9.646

8.659

ตาราง 20 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซ้ํา ที่มีตอ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุม
การทดลอง
กลุมยอย
(กลุมการ
ทดลอง)

ผลตางคาเฉลี่ย
(สิ้นสุดการทดลอง ติดตามผล)

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.
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กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

1.487
.500

.757
.966

1
1

75.000
75.000

24.027
2.646

<.001
.108

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลหลักจําแนกตามกลุมยอยของการวัดซ้ํา ในตาราง 19
พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ สูงกวา
กลุมควบคุมทั้งสองครั้งที่วัด คือ หลังสิ้นสุดการทดลองและติดตามผลครั้งสุดทายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดทําใหนักศึกษามีการรับรู
ความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการดีกวาผลของวิธีการสอนแบบปกติตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน
สําหรับการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซ้ําจําแนกตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม
จากตาราง 20 พบวาคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถในการเขียนที่วัดหลังการทดลองกับที่วัดครั้ง
สุ ด ท า ยในระยะติ ด ตามผล แตกต า งกั น มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เฉพาะกลุ ม ทดลอง
(F = 21.171, p. = <.001) และเมื่อพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยประกอบในกลุมทดลอง คาเฉลี่ย
การรับ รูความสามารถในการเขียนที่วัดหลังเสร็จสิ้นการทดลองสู งกวาที่วัดครั้งสุดท ายในระยะ
ติดตามผล แสดงวา ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่มีตอการรับรูความสามารถในการ
เขียนลดลง ในขณะที่ผลของการสอนดวยวิธีการปกติมีคาคงที่ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบทั้งหมด สามารถสรุปไดวา หลังจากการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการสิ้นสุดลง 3
เดือน ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่มีตอการรับรูความสามารถในการเขียนมีคา
ลดลง แตก็ยังใหผลของการพัฒนาการรับรูความสามารถในการเขียนที่สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ
แมวาจะผานระยะเวลาการสอนมาแลว 3 เดือน ดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 แสดงคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
ตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ พบวา มีผลปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมการทดลองกับการวัดซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 12.337, p. = .001) แสดงวา การ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3)
จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบวาผลของกลุมทดลองกับการวัดซ้ํามีปฏิสัมพันธตอเจตคติที่ดีใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการอยางไร จึงทําการทดสอบผลของอิทธิพลหลักทีละหนึ่งกลุมยอย
(Simple Main Effect Analysis) โดยเริ่มจากการทดสอบผลอิทธิพลหลักของกลุมการทดลองในแต
ละครั้งของการวัดซ้ํา ซึ่งไดแสดงในตาราง 21 และ และการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซ้ําในแต
ละกลุมยอยของกลุมการทดลอง ซึ่งแสดงไวในตาราง 22
ตาราง 21 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมการทดลองที่มีตอ
ตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละครั้งของการวัดซ้ํา
กลุมยอย
(ครั้งที่วัด)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

ผล

SS

df

MS

F

p.

กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน

687.284

1

687.284

15.402

<.001

3346.664

75

44.622

1034.286

1

1034.286

24.097

<.001

3219.169

75

42.922

(ทดลอง–ควบคุม)

สิ้นสุดการ
ทดลอง

ติดตามผล

5.976

7.331

ตาราง 22 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซ้ํา ที่มีตอ
ตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมการทดลอง
กลุมยอย
(กลุมการ
ทดลอง)

ผลตางคาเฉลี่ย
(สิ้นสุดการทดลอง ติดตามผล)

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

-.513
.842

.954
.889

1
1

75.000
75.000

3.581
9.409

.062
.003
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เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลหลักจําแนกตามกลุมยอยของการวัดซ้ํา ในตาราง 21
พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวากลุมควบคุมทั้งสองครั้ง
ที่วัด คือ หลั งสิ้นสุดการทดลองและติดตามผลครั้งสุดทายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงวา ผลของการสอนด ว ยวิ ธี ก ารแบบสแกฟโฟลดทํ าใหนั กศึ กษามี เ จตคติที่ ดีใ นการเขี ย น
บทความเชิงวิชาการดีกวาผลของวิธีการสอนแบบปกติ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
สําหรับการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซ้ําจําแนกตามกลุมยอยของกลุมการทดลอง
จากตาราง 22 พบวาคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลองกับที่
วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะกลุมควบคุม
(F = 9.409, p. = .003) และเมื่อพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยประกอบในกลุมควบคุม พบวา
คาเฉลี่ยเจตคติในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังเสร็จสิ้นการทดลองสูงกวาที่วัดครั้งสุดทาย
ในระยะติดตามผล แสดงวา ผลของการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติที่มีตอเจตคติที่ดีในการเขียน
บทความเชิงวิชาการลดลง ในขณะที่ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดมีคาคงที่ อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทั้งหมด สามารถสรุปไดวาผลของการสอนแบบสแกฟโฟลดใหผล
เจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการดีกวาการสอนปกติ แมวาระยะเวลาจะผานมาแลว 3
เดือน นอกจากนี้ผลของวิธีการสอนสแกฟโฟลดมีความคงทน และไมลดลงแมระยะเวลาจะผานไป 3
เดือน ขณะที่ผลของวิธีการสอนปกติลดลง ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 แสดงคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
สําหรับ ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบวา ผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับ
การวัดซ้ํา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = .223, p. = .638) แสดงวา การเปลี่ยนแปลงของคะแนน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3) จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่
6) ระหวางนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาผลของการวัดซ้ํา พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 9.033, p. = .004) แสดง
วา คาเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง ที่วัดครั้งที่ 3 และครั้งที่ 6 มีความแตกตาง
กัน กลาวคือ นักศึกษามีคาเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง (⎯X =73.488) สูงกวา
คาเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล (⎯X =72.801)
สําหรับผลของกลุมการทดลองนั้น ก็ปรากฏวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 25.037, p. =
<.001) แสดงวา นักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิที่วัดตั้งแตหลัง
การทดลองจนถึงครั้งสุดทายแตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษาในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ที่วัดตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 6 (⎯X = 76.551) สูงกวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาในกลุม
ควบคุม (⎯X = 69.737)
ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังจากการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการสิ้นสุดลง 3 เดือน ผล
ของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ที่มีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาลดลง แตก็ยังใหผลของการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ แมวาจะผานระยะเวลาการสอนมาแลว 3 เดือนดัง
ภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่วัดหลัง
การทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
สําหรับ ตัวแปรฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ พบวา ผลปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมการทดลองกับการวัดซ้ํา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = .003, p. = .956) แสดงวา การ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3)
จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาผลของการวัดซ้ํา พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 18.172, p. = <.001)
แสดงวา คาเฉลี่ยของฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง ที่วัดครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 6 มีความแตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษามีคาเฉลี่ยของฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการที่วัดหลังการทดลอง (⎯X = 71.882) สูงกวาคาเฉลี่ยของฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการที่วัดเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล (⎯X =71.076)
สําหรับผลของกลุมการทดลองนั้น ก็ปรากฏวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 4.199, p. = .004)
แสดงวา นักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่
วัดตั้งแตหลังการทดลองจนถึงครั้งสุดทายแตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษาในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 6 (⎯X = 72.603) สูงกวา
คาเฉลี่ยของนักศึกษาในกลุมควบคุม (⎯X = 70.355)
ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังจากการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการสิ้นสุดลง 3 เดือน
ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ที่มีตอฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการมีคาลดลง
แตก็ยังใหผลของการพัฒนาฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ
แมวาจะผานระยะเวลาการสอนมาแลว 3 เดือน ดังภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
2.4 การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาหลังสิ้นสุดการสอน ที่มีตอความ
คงทนของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่เขารวมกิจกรรม
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร และชมรมอื่น โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบ
วัดซ้ํา (Two-way ANOVA Repeated Measures) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 4
การวิเคราะหขอมูลในสมมติฐานขอ 4 นี้ เปนการศึกษาผลของการจัดสิ่งแวดลอม
ในรูปแบบกิจกรรมชมรม ที่มีตอจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการของนักศึกษาหลังจากที่ไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบสอนแบบสแกฟโฟลดแลว เพื่อศึกษา
ว า หลั ง จากที่ ก ารเรี ย นด ว ยรู ป แบบสอนแบบสแกฟโฟลด สิ้ น สุ ด ลง และเวลาเปลี่ ย นแปลงไป
นักศึกษายังมีความคงทนของจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนหรือไม อยางไร
และถามีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนไปตามกลุมชมรม ระหวางนักศึกษาที่เขา
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร กับนักศึกษาที่อยูชมรมอื่นอยางไร โดยผูวิจัยใหนักศึกษากลุมทดลอง
จํานวนครึ่งหนึ่ง (20
คน)เปนสมาชิกชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” นักศึกษากลุมนี้จะอยูใน
บรรยากาศของการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง และมีโอกาสสรางผลงานเขียนบทความ
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เชิงวิชาการเปนระยะ ในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 สวนนักศึกษากลุมทดลองอีก
ครึ่งหนึ่งเปนสมาชิกกิจกรรมชมรมอื่น เชน ชมรมมวยไทย ชมรมยูโด ชมรมอาสาพัฒนา ซึ่ง
นักศึกษาที่อยูชมรมอื่น ๆ นี้ ไมไดรับการสงเสริมใหเขียนบทความเชิงวิชาการหลังจากสิ้นสุดการ
ทดลอง ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา โดยใชกลุมกิจกรรมชมรมเปน
อิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นระหวางกลุม (Between – subject main effect) และใชคะแนนของแตละตัว
แปรที่วัดซ้ําตั้งแตหลังสิ้นสุดการทดลองจนถึงการวัดครั้งสุดทาย เปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นภายใน
กลุม (Within – subject main effect) ผลการวิเคราะหแสดงไวในตาราง 23 และ 24
ตาราง 23 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล
ระหวางกลุมชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร กับชมรมอื่น
ตัวแปร

1. การเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
(ชวงคะแนน = 4-14)
พลศึกษากลาสื่อสาร
ชมรมอื่น
2. การรับรู
ความสามารถของตน
(ชวงคะแนน = 15-90)
พลศึกษากลาสื่อสาร
ชมรมอื่น
3. เจตคติที่ดีตอการ
เขียนบทความเชิง
วิชาการ
(ชวงคะแนน = 15-90)
พลศึกษากลาสื่อสาร
ชมรมอื่น

วัดครั้งที่ 3
หลังการทดลอง
(N=39)
SD
⎯X

วัดครั้งที่ 4
(N=39)

วัดครั้งที่ 5
(N=39)

⎯X

SD

⎯X

SD

สิ้นสุดการ
ติดตามผล
(N=39)
SD
⎯X

10.75

1.118

11.00

.918

11.30

1.031

11.20

.894

11.37

1.165

10.84

1.015

10.74

1.098

10.42

1.121

71.00

6.440

-

-

5.252

5.574

-

70.00

67.79

-

65.79

5.483

77.80

5.435

-

-

-

-

78.70

5.110

76.00

6.420

76.11

5.906
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ตัวแปร

วัดครั้งที่ 3
หลังการทดลอง
(N=39)

วัดครั้งที่ 4
(N=39)

วัดครั้งที่ 5 (N=39)

สิ้นสุดการ
ติดตามผล
(N=39)

⎯X

SD

⎯X

SD

⎯X

SD

⎯X

SD

77.40

4.773

-

-

3.477

4.168

-

76.75

76.47

-

75.53

4.477

73.45

4.395

-

-

4.395

4.557

-

73.45

70.89

-

70.89

4.557

4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(ชวงคะแนน = 15-90)

พลศึกษากลาสื่อสาร
ชมรมอื่น
5. ฉันทะในการเขียน
(ชวงคะแนน = 15-90)

พลศึกษากลาสื่อสาร
ชมรมอื่น

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา โดยใชคะแนนที่วัดหลังการทดลอง
และที่วัดในระยะติดตามผลของจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางกลุมที่เขารวมกิจกรรมชมรม
พลศึกษากลาสื่อสาร กับกลุมที่ไมไดเขารวม
ตัวแปร
ความสามารถในการเขียน

การรับรูความสามารถ

เจตคติที่ดี

ผล
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p.

1

4.055
.526
.474
.473
.774
43.846
43.846
1.297
134.150
31.950
3.077
4.923
1.130

8.563
1.111

<.001
.345

.612

.439

33.798
33.798

<.001
.060

4.199

.048

2.724
4.358

.107
.044

11.078
2.732
1.437
2.7321
47.870 101.0751
.473
1
28.636
37
4.872
1
43.846
1
48.000
37
134.150
1
1182.158
37
3.077
1
4.923
1
41.795
37
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ตัวแปร

ผล

กลุม
ความคลาดเคลื่อน
1
ปรับแกดวยคาสถิติ Huynh-Feldt
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
ฉันทะ
กลุม x การวัดซ้ํา
การวัดซ้ํา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p.

47.046
1192.697

1
37

47.046
32.235

1.459

.431
12.431
67.749
11.260
634.137
5.027
12.719
33.153
40.842
790.247

1
1
37
1
37
1
1
37
1
37

.431
12.431
1.831
11.260
17.139
5.027
12.719
.896
40.842
21.358

.235
6.789

.630
.013

.657

.423

5.610
14.195

.023
.001

1.912

.175

สําหรับ ตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งในงานวิจัยนี้วัด
หลังการทดลอง 1 ครั้ง และวัดในระยะติดตามผลอีก 3 ครั้ง จํานวนการวัดซ้ํามีมากกวา 2 ครั้ง
ทําใหการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํามีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ Sphericity เมื่อทดสอบ
ขอตกลงเบื้องตนนี้ดวยสถิติทดสอบ Mauchly พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-Square 12.551, p.= .028)
และเมื่อพิจารณาคาประมาณ Epsilon ดวยวิธีของ Huynh-Feldt เทากับ .911 ซึ่งมากกวา .75
ดังนั้นการวิเคราะหนี้จึงใชวิธีการปรับแกของ Huynh-Feldt ซึ่งจะมี อํานาจทดสอบ (power) สูงกวา
วิธีของ Greenhouse-Geisser (Girden. 1992: 21) ผลการวิเคราะหพบวา มีผลปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมทดลองกับการวัดซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 8.563, p. = <.001) แสดงวา การ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3)
จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาที่เปนสมาชิกชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสารและนักศึกษาที่อยูชมรมอื่นแตกตางกัน จึงทําการทดสอบผลของอิทธิพลหลักทีละหนึ่ง
กลุมยอย (Simple Main Effect Analysis) โดยเริ่มจากการทดสอบผลอิทธิพลหลักของกลุมกิจกรรม
ชมรมในแตละครั้งของการวัดซ้ํา ซึ่งไดแสดงในตาราง 25 และการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัด
ซ้ําในแตละกลุมยอยของกลุมการทดลอง ซึ่งแสดงไวในตาราง 26
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ตาราง 25 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมชมรม ที่มีตอ
ตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละครั้งของการวัดซ้ํา
กลุมยอย
(ครั้งที่วัด)

ผลตางคาเฉลีย่

ผล

S

df

MS

F

p.

กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน

3.726

1

3.726

2.862

.099

48.171

37

1.302

.243

1

.243

.260

.613

34.526

37

.933

3.090

1

3.090

2.730

.107

41.884

37

1.132

5.912

1

5.912

5.782

.021

37.832

37

1.022

(ชมรมพลศึกษา –
ชมรมอื่น)

สิ้นสุดการ
ทดลอง

ติดตามผล
ครั้งที่ 1

ติดตามผล
ครั้งที่ 2

ติดตามผล
ครั้งสุดทาย

-.618

.158

.563

.779

ตาราง 26 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของครั้งที่วัดซ้ํา ที่มีตอ
ตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมชมรม
กลุมยอย
(กลุมการทดลอง)
ชมรมพลศึกษาฯ
ชมรมอื่น

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.

.854
.698

3
3

35.000
35.000

.854
5.044

.134
.005

จากตาราง 25 พบวาผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของ
กลุมชมรมที่มีตอตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละครั้งของการวัดซ้ํา
มีความแตกตางกันเฉพาะครั้งสุดทายของการติดตามผล (F = 5.782, p. = .021) สวนครั้งอื่น ๆ ไม
แตกตางกัน แสดงวาผลของการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวาง
นักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร กับนักศึกษาที่อยูชมรมอื่น ไมแตกตางกันตั้งแตเริ่มตน (คือการวัดเมื่อ
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สิ้นสุดการทดลอง กอนเขาชมรม) แตจะแตกตางกันเฉพาะครั้งสุดทาย ซึ่งในการวัดครั้งสุดทายนั้น
กลุมที่เขาชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร มีคาเฉลี่ยการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวานักศึกษาที่อยู
ชมรมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของครั้งที่วัดซ้ําที่มี
ตอตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมชมรมนั้น พบวาคาเฉลี่ยแต
ละครั้งของการวัดซ้ําอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน เฉพาะนักศึกษาที่อยูชมรมอื่น (F = 5.044, p. = .005)
ดังนั้นผูวิจัยจึงทดสอบภายหลังโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการวัดซ้ํา เฉพาะนักศึกษาที่อยู
ชมรมอื่น เพื่อคนหาวาค าเฉลี่ยแตละครั้งของการวั ดซ้ําแตกตางกันอยางไร ซึ่ง ปรากฏผลดัง
ที่แสดงไวในตาราง 27
ตาราง 27 คาความแตกตางของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
ที่เปนสมาชิกชมรมอื่น ที่วัดในครั้งที่ตางกัน
ครั้งที่วัดซ้ํา
สิ้นสุดการทดลอง (⎯X = 11.368)
ติดตามผล 1 (⎯X = 10.842)
ติดตามผล 2 (⎯X = 10.737)
ติดตามผล 3 (⎯X = 10.421)

สิ้นสุด
การทดลอง
-

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
.526
-

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
.632
.105
-

ติดตามผล
ครั้งที่ 3
.947*
.421
.316
-

*p < .05
จากการเปรียบคาเฉลี่ยรายคูในตาราง 27 พบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ไมไดรวม
กิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร คูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงคู
เดียวคือ คาเฉลี่ยที่วัดเมื่อสิ้นสุดการทดลองกับคาเฉลี่ยที่ติดตามผลครั้งที่ 3 กลาวคือ นักศึกษาที่
ไมไดรวมกิจกรรมชมรมพลศึ กษากลาสื่อสาร มีคะแนนความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการจากการวัดในระยะติดตามผลครั้งสุดทายต่ํากวาคะแนนที่วัดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง แสดงวา
นักศึกษาที่ไมไดรวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร มีความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการลดลงเมื่อเวลาผานไป 3 เดือน ผลการวิเคราะหทั้งหมดสรุปไดวา ผลของการจัดกิจกรรม
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสารทําใหผลของการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ มีความคงทนตลอดระยะเวลา 3 เดือน แตสําหรับนักศึกษาชมรมอื่น ซึ่งอยูใน
สภาพแวดล อ มที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ ผลของการสอนด ว ยวิ ธี ก าร
แบบสแกฟโฟลดที่มีตอความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ก็จะลดลงภายในระยะเวลา
3 เดือน เนื่องจากคาเฉลี่ยที่วัดในการติดตามผลครั้งที่ 3 มีคาลดลงจากคาเฉลี่ยที่วัดหลังสิ้นสุดการ
ทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ อิ ท ธิ พ ลของกลุ ม ชมรมและการวั ด ซ้ํ า แสดงไว ใ นรู ป แผนภู มิ เ ชิ ง เส น
ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 แสดงคาเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษา
กลุมทดลองที่เปนสมาชิกชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและชมรมอื่น ที่วัดหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล
สําหรับ ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิ ชาการ
พบวา มีผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 33.798,
p. = .001) แสดงวา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3) จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6)
ระหวางนักศึกษาที่อยูชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและชมรมอื่นแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบวา
ผลของกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํามีปฏิสัมพันธตอการรับรูความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการอยางไร จึงทําการทดสอบผลของอิทธิพลหลักทีละหนึ่งกลุมยอย (Simple Main Effect
Analysis) โดยเริ่มจากการทดสอบผลอิทธิพลหลักของกลุมชมรมในแตละครั้งของการวัด ซึ่งได
แสดงในตาราง 28 และการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซ้ําในแตละกลุมยอยของกลุมชมรม
ซึ่งแสดงไวในตาราง 29
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ตาราง 28 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมชมรม ที่มีตอ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละครั้งของ
การวัดซ้ํา
กลุมยอย
(ครั้งที่วัด)
สิ้ น สุ ด ก า ร
ทดลอง

ติดตามผล

ผลตางคาเฉลีย่

ผล

SS

df

MS

F

p.

ก ลุ ม ก า ร
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน
ก ลุ ม ก า ร
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน

100.432

1

100.432

2.758

.105

1347.158

37

36.410

172.740

1

172.740

6.000

.019

1065.158

37

28.788

(ชมรมพลศึกษาฯ –
ชมรมอื่น)

3.211

4.211

ตาราง 29 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซ้ํา ที่มีตอ
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมชมรม
กลุมยอย
(กลุมการ
ทดลอง)
ชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสาร
ชมรมอื่น

ผลตางคาเฉลี่ย
(สิ้นสุดการทดลอง ติดตามผล)

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.

2.000

.828

1

37.000

7.708

.009

1.000

.558

1

37.000

29.292

<.001

เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบอิ ท ธิ พ ลหลั ก ของการวั ด ซ้ํ า ที่ มี ต อ ตั ว แปรการรั บ รู
ความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมชมรม ในตาราง 28 พบวา
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ สูงกวากลุมชมรมอื่นเฉพาะในการวัดระยะติดตามผลครั้งสุดทาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา หลังจากการสอนแบบสแกฟโฟลด นักศึกษาทั้งสองกลุม
คือ ทั้งชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและชมรมอื่น มีการรับรูความสามารถของตนไมแตกตางกัน แต
เมื่อระยะเวลาผานไป 3 เดือน ในการติดตามผลครั้งสุดทายพบวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรม
พลศึกษากลาสื่อสารทําใหนักศึกษามีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิง
วิชาการสูงกวานักศึกษาที่อยูชมรมอื่น
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สําหรับการทดสอบอิทธิพลหลักของตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ของครั้งที่วัดซ้ํา ระหวางสมาชิกชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและชมรมอื่น จาก
ตาราง 29 พบวาคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลัง
การทดลองกับที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล แตกตางกันทั้งกลุมที่เขาชมรมพลศึกษากลา
สื่อสาร (F = 7.708, p. = .009) และกลุมที่เขาชมรมอื่น (F = 29.292, p. <.001) โดยทั้งสองกลุมมี
คาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการวัดเมื่อสิ้นสุดการทดลองสูงกวาในระยะติดตามผล แสดง
วา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร และชมรมอื่น ตางก็มีคาเฉลี่ยการรับรู
ความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการลดลง เมื่อระยะเวลาผานไป 3 เดือน
อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหทั้งหมดสรุปไดวา ผลของการสอนดวยวิธีแบบสแกฟโฟลดที่มีตอ
การรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการจะลดลง เมื่อระยะเวลาผานไป 3 เดือน
ไมวานักศึกษาจะเขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารหรือชมรมอื่นก็ตาม แตผลของการเขา
รวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารก็แสดงใหเห็นไดชัดวา การที่นักศึกษาอยูในสภาพ แวดลอม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการนั้ น ช ว ยชะลออั ต ราการลดลงของการรั บ รู
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในขณะที่นักศึกษาที่เขาชมรมอื่นมีอัตราการลดลงที่
มากกวา ดังที่ไดแสดงไวในภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 แสดงคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ของนักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร และชมรมอื่น ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะ
ติดตามผล
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สําหรับ ตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ พบวา ผลปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 2.724, p. = .107) แสดงวา การ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3)
จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาที่อยูชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร
และชมรมอื่นไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาผลของการวัดซ้ํา พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 4.358, p. = .044) แสดง
วา คาเฉลี่ยของเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง ที่วัดครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 6 มีความแตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษามีคาเฉลี่ยของเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิง
วิชาการที่วัดหลังการทดลอง (⎯X =76.900) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิง
วิชาการที่วัดเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล (⎯X =77.403)
สําหรับผลของกลุมการทดลองนั้น พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 1.459, p. = .235)
แสดงวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและนักศึกษาที่เขารวมชมรมอื่นมี
คะแนนเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดตั้งแตหลังการทดลองจนถึงครั้งสุดทายไม
แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังจากการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการสิ้นสุดลง 3 เดือน
ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ที่มีตอเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการมีคา
เพิ่มขึ้น และผลของการพัฒนาเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหวางกลุมการทดลองก็
ไมแตกตางกันดวย กลาวคือ ไมวานักศึกษาจะเขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารหรือชมรม
อื่น นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดก็ยังมีเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพิ่มขึ้น ดังที่ไดแสดงไวในภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 แสดงคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาชมรม
พลศึกษากลาสื่อสาร และชมรมอื่น ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
สําหรับ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบวา ผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํา
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = .235, p. = .630) แสดงวา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3) จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวาง
นักศึกษาที่อยูชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและชมรมอื่นไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาผลของการวัดซ้ํา พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 6.789, p. = .013) แสดงวา
คาเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง ที่วัดครั้งที่ 3 และครั้งที่ 6 มีความแตกตางกัน
กลาวคือ นักศึกษามีคาเฉลี่ยของใฝสัมฤทธิ์ที่วัดหลังการทดลอง (⎯X =76.937) สูงกวาคาเฉลี่ยของ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล (⎯X =76.138)
สําหรับผลของกลุมการทดลองนั้น พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = .657, p. = .423)
แสดงวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารและนักศึกษาที่เขารวมชมรมอื่นมี
คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่วัดตั้งแตหลังการทดลองจนถึงครั้งสุดทายไมแตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลังจากการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการสิ้นสุดลง 3 เดือน
ผลของการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ที่มีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาลดลง และใหผลของการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ระหวางกลุมการทดลองที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ ไมวานักศึกษาจะเขารวม
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กิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารหรือชมรมอื่น นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดก็ยังมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 12 แสดงคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร และ
ชมรมอื่น ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
สํ า หรั บ ตั ว แปรฉั น ทะในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ พบว า มี ผ ลปฏิ สั ม พั น ธ
ระหวางกลุมการทดลองกับการวัดซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.610, p. = .023) แสดงวา
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง (ครั้งที่ 3)
จนถึงที่วัดครั้งสุดทายในระยะติดตามผล (ครั้งที่ 6) ระหวางนักศึกษาที่อยูชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร
และชมรมอื่นแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบวาผลของกลุมการทดลองกับการวัดซ้ํามีปฏิสัมพันธ
ตอการรับรูความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางไร จึงทําการทดสอบผลของอิทธิพล
หลักทีละหนึ่งกลุมยอย (Simple Main Effect Analysis) โดยเริ่มจากการทดสอบผลอิทธิพลหลัก
ของกลุมกิจกรรมชมรมในแตละครั้งของการวัดซ้ํา ซึ่งไดแสดงในตาราง 30 และการทดสอบอิทธิพล
หลักของการวัดซ้ําในแตละกลุมยอยของกลุมการทดลอง ซึ่งแสดงไวในตาราง 31
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ตาราง 30 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมชมรม ที่มีตอ
ตัวแปรฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการในแตละครั้งของการวัดซ้ํา
กลุมยอย
(ครั้งที่วัด)
สิ้นสุดการ
ทดลอง

ติดตามผล

ผลตางคาเฉลีย่

ผล

SS

df

MS

F

p.

กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความ
คลาดเคลื่อน

23.092

1

23.092

.979

.329

872.908

37

23.592

63.620

1

63.620

3.178

.083

740.739

37

20.020

(ชมรมพลศึกษาฯ –
ชมรมอื่น)

1.539

2.555

ตาราง 31 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของการวัดซ้ํา ที่มีตอ
ตัวแปรฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในแตละกลุมการทดลอง
กลุมยอย
(กลุมการ
ทดลอง)
ชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสาร
ชมรมอื่น

ผลตางคาเฉลี่ย
(สิ้นสุดการทดลอง ติดตามผล)

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.

1.316

.974

1

37.000

1.004

.323

.300

.668

1

37.000

18.356

<.001

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลหลักจําแนกตามกลุมยอยของการวัดซ้ํา ในตาราง 30
พบวา คาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่วัดหลังสิ้นสุดการทดลอง และ
ติดตามผลครั้งสุดทายไมมีความแตกตางกัน แสดงวา ผลของการจัดกิจกรรมชมรมไมทําใหฉันทะ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ตลอดระยะเวลา 3 เดือน หลังจาก
สิ้นสุดการทดลอง
สําหรับการทดสอบอิทธิพลหลักของการวัดซ้ํา จําแนกตามกลุมยอยของกลุมการทดลอง
จากตาราง 31 พบวา คาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลองกับที่วัด
ครั้งสุดทายในระยะติดตามผลแตกตางกัน คือลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
กลุมนักศึกษาชมรมอื่น (F = 4.657, p. = .037) สวนนักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมี
คาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง กับที่วัดครั้งสุดทายในระยะ
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ติดตามผลไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยประกอบภายในกลุม พบวา นักศึกษา
ชมรมอื่นมีคาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการลดลง สวนนักศึกษาชมรมพลศึกษากลา
สื่อสารมีคาเฉลี่ยไมลดลง เมื่อระยะเวลาผานไป 3 เดือน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ
ทั้งหมด สามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารชวยชะลอการลดลงของฉันทะ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ในขณะที่นักศึกษาชมรมอื่นมีคาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการลดลง เมื่อเวลาผานไป 3 เดือน ดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 แสดงคาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสาร และชมรมอื่น ที่วัดหลังการทดลองและที่วัดในระยะติดตามผล
2.5 การเปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวาง
นักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANOVA for Repeated Measures)
เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 5
การวิเคราะหสวนนี้เปนการศึกษาผลทายสุดของการทดลองหลังสิ้นสุดกิจกรรมการ
พัฒนาทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากการวิเคราะหขอมูลในสมมติฐาน 1 ที่ผานมา คือในการวิเคราะห
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ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 นั้น เปนการศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลดโดยวัดผานตัวแปร 5 ตัว แตการวิเคราะหโพรไฟลในสมมติฐานนี้เปนการศึกษา
ผลทายสุดของการทดลอง ซึ่งตองอาศัยเวลาตั้งแตสิ้นสุดการทดลองจนถึงระยะติดตามผลรวมกัน
เปนตัวแปรจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ประกอบกันเปน
โพรไฟล ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับผูที่จะเขียนบทความวิชาการที่ดี นอกจากนี้ยังเปนการ
เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรแตละตัวแปรดวย ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหโพรไฟล (Profile
analysis) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANOVA for Repeated
Measures) โดยใหกลุมการทดลองเปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นระหวางกลุม และแตละตัวแปรของจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดครั้งสุดทายเปนโพรไฟล
ซึ่งเปนอิทธิพลหลักที่เกิดขึ้นภายในกลุม แตเนื่องจากตัวแปรทั้งหมดที่นํามาวิเคราะหนั้น มีหนวย
การวัดที่ไมเหมือนกัน จึงทําการแปลงคะแนนทั้งหมดใหเปนคะแนนมาตรฐาน (Standardized
scores) เพื่อใหตัวแปรทั้งหมดที่จะนํามาสรางเปนโพรไฟลเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบกันได ดังผล
การวิเคราะหที่แสดงไวในตาราง 32
ตาราง 32 ผลการวิเคราะหโพรไฟลซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหวางนักศึกษากลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม หลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด
ผล
กลุม x โพรไฟล
โพรไฟลผลการพัฒนา
ความคลาดเคลื่อน
กลุม
ความคลาดเคลื่อน
1

SS
7.723
.001
134.532
85.564
152.181

df
3.4341
3.2271
257.5821
1
1

MS
2.249
<.001
.522
85.564
2.029

F
4.306
<.001

p.
.004
1.000

42.169

<.001

ปรับแกดวยคาสถิติ Huynh-Feldt

ผลการวิเคราะหโพรไฟลซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิ งวิชาการที่ แสดงในตาราง 32 ปรากฏวา ผลปฏิสัมพันธระหวางกลุมการทดลองกับ
โพรไฟลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงวานักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดกับ
นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีการปกติมีโพรไฟลผลการพัฒนาไมเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อตรวจสอบ
วาโพรไฟลผลการพัฒนาของวิธีการสอนทั้งสองแบบนี้ แตกตางกันอยางไร จึงทําการวิเคราะหผล
อิทธิพลหลัก ของกลุมทดลองและโพรไฟลแยกในแตละกลุมยอย (Simple main effect analysis)
ดังที่ไดแสดงไวในตาราง 33 และ 34
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ตาราง 33 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของกลุมการทดลองที่มี
ตอแตละตัวแปรในโพรไฟลผลการพัฒนา
กลุมยอย
ผลตางคาเฉลีย่
(ตัวแปรที่วัด) (ทดลอง–ควบคุม)
ก า ร เ ขี ย น
.932
บทความ

ก า ร รั บ รู
ความสามารถ

เจตคติที่ดี
ในการเขียน

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์

ฉันทะ
ในการเขียน

1.353

.980

.986

.464

ผล

SS

df

MS

F

p.

กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน
กลุมการ
ทดลอง
ความคลาด
เคลื่อน

16.714

1

16.714

21.144

<.001

59.286

75

.790

35.235

1

35.235

64.824

<.001

40.765

75

.544

18.480

1

18.480

24.097

<.001

57.520

75

.767

18.722

1

18.722

24.514

<.001

57.278

75

.764

4.137

1

4.137

4.318

.041

71.863

75

.958

ตาราง 34 ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของโพรไฟลผล
การพัฒนาในแตละกลุมการทดลอง
กลุมยอย
(กลุมการทดลอง)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

Wilk’s lambda

Hypothesis
df

Error df

F

p.

.915
.913

4.000
4.000

72.000
72.000

1.671
1.715

.166
.156
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จากผลการวิเคราะหอิทธิพลหลักของกลุมการทดลองแยกในแตละตัวแปรของโพรไฟลผล
การพัฒนาในตาราง 33 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกตัวแปรของโพรไฟลผลการพัฒนา แสดงวาผลของวิธีสอนดวยวิธีการแบบ
สแกฟโฟลด ทําใหนักศึกษามีคาเฉลี่ยโพรไฟลที่ประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการดีกวาผลของวิธีการสอนดวยวิธีการปกติ.
ผลการทดสอบอิทธิพลหลัก (Simple Main Effect Analysis) ของโพรไฟลผลการพัฒนา
ในแตละกลุมการทดลอง ในตาราง 34 ปรากฏวา คาเฉลี่ยตัวแปรทั้ง 5 ตัวในโพรไฟลผลการพัฒนา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม แสดงวา
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการแตละตัวแปร ที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการสอนแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ ไมแตกตางกัน วิธีสอนทั้งสองแบบพัฒนาทั้ง 5 ตัวแปร
คือ จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการพอ ๆ กัน
จึ งสรุ ป ได ว า วิ ธี ก ารสอนทั้ ง แบบสแกฟโฟลดแ ละแบบปกติ ส ามารถพั ฒ นาจิ ต ลัก ษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทุกตัวแปรไดดีพอ ๆ กัน แตผลของการ
สอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดจะทําใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะ อันเปนผลรวมของจิตลักษณะ
ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวาผลของวิธีการสอนแบบปกติ ดัง
ภาพประกอบ 14
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ภาพประกอบ 14 แสดงคาเฉลี่ยของโพรไฟลผลการพัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.6 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ โดยใชการวิเคราะหโคงพัฒนาการ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการของตัวแปรจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดยใชการวิเคราะหตัว
แปรแฝงโคงพัฒนาการ ขอมูลในการวิเคราะหใชคะแนนของกลุมทดลองจํานวน 39 คน วัดตัวแปร
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการจากกลุมตัวอยางซ้ําจํานวน 6 ครั้ง ใน 1 ปการศึกษา
วัดครั้งแรกปลายเดือนมิถุนายน 2555 วัดครั้งที่ 2 กลางเดือนกรกฎาคม 2555 วัดครั้งที่ 3 ปลาย
เดือนกรกฎาคม 2555 วัดครั้งที่ 4 ปลายเดือนสิงหาคม 2555 วัดครั้งที่ 5 ปลายเดือนกันยายน
2555 และวัดครั้งสุดทาย ตนเดือนพฤศจิกายน 2555 สวนคะแนนจิตลักษณะ และฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ วัด 3 ครั้ง คือ วัดครั้งแรกปลายเดือนมิถุนายน 2555 วัดครั้งที่ 2 ปลาย
เดือนกรกฎาคม 2555 และวัดครั้งสุดทาย ตนเดือนพฤศจิกายน 2555
การวิเคราะหที่ผานมาเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยวาม
สามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในการวัดทั้งหมด 6 ครั้ง แตผลการเปลี่ยนแปลงที่ไดจาก
การวิเคราะหขางตนใหคําตอบไดเพียงแคประเด็นเดียววา คาเฉลี่ยทั้ง 6 ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม ในลักษณะอยางไร แตยังไมสามารถใหคําตอบของการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจอีกหลาย
ประเด็น เชน นักศึกษาแตละคนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการที่
เหมือนกัน หรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด นักศึกษาที่มีพื้นฐานความสามารถทางการเขียนเชิง
วิชาการที่ดี จะมีแนวโนมที่จะมีอัตราการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นตามพื้นฐานความสามารถที่มีอยูหรือไม
หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงอัตราการพัฒนาระหวางที่อยูในระยะการทดลองกับระยะติดตามผล
เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะทําการวิเคราะหตอ โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหการสรางแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ (Latent growth curve model)
ซึ่งสามารถใหคําตอบไดหลายประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ที่การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําไมสามารถใหได การวิเคราะหนี้
เลือกวิเคราะหเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ เนื่องจาก
ตัวแปรนี้มีการวัดและเก็บขอมูลทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งมากเพียงพอตอการวิเคราะหแบบจําลองตัวแปร
แฝงโคงพัฒนาการ ในขณะที่ตัวแปรอื่นมีการวัดเพียงแค 3 ครั้ง ตามระยะของการพัฒนา คือ กอน
การทดลอง หลังการทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล โดยไมมีการวัดคาตัวแปรเพิ่มในระหวางการ
วัดแตละระยะ แตกตางจากความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
การวิเคราะหแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการนี้ เริ่มตนจากการสรางแบบจําลองที่
กําหนดใหตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการของความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ ที่สะทอนถึงการ
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เปลี่ยนแปลงของคะแนนการวัดแตละครั้งในลักษณะเสนตรง ที่มีคาเพิ่มขึ้ นอยางสม่ําเสมอตาม
ชวงเวลา ดังนั้นในแบบจําลองจึงกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ
(Slope) ที่มีตอตัวแปรสังเกต ซึ่งก็คือตัวแปรที่วัดในแตละครั้งมีลักษณะเปนคาที่เพิ่มขึ้นตาม
ชวงเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนั้น คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการที่มีตอตัวแปร
สังเกตการวัดครั้งที่ 1 จึงกําหนดใหมีคาเปน 0 เนื่องจากเปนการวัดความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการกอนการทดลอง สวนคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการที่มี
ตอตัวแปรสังเกตของการวัดครั้งที่ 2 3 4 5 และ 6 จะกําหนดใหมีคาเปน 1 2 3 4 5 ตามลําดับ
สวนคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงที่เปนคาเริ่มตน (Intercept) ที่มีตอตัวแปรสังเกตการวัดแตละครั้ง
จะมีคาเทากันหมดก็คือ 1
เพราะตัวแปรแฝงตัวนี้สะทอนถึงตัวแปรแฝงของคาเริ่มตนกอนการ
ทดลองของความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ รายละเอียดแบบจําลองสมมติฐานดังกลาว แสดง
ไวในภาพประกอบที่ 15
Cov
Var Di

Var DS

Intercept

Slope

Mean μi

Mean μs
1

1
0

1
1
1

y1

y2

e1

e2

1

1
4

5

y4

y5

y6

e4

e5

e6

2

y3

e3

3
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ตาราง 44 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ
ดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลอง
Chi-square, df, p.
RMSEA
CFI
TLI
GFI
CAICmodel < CAICsaturated

เกณฑการตัดสิน

คาดัชนี

p. >.05
<.08
>.90
>.90
>.90
CAICmodel < CAICsaturated

161.94** ,16, p.=<.01
0.35
<.01
-0.37
0.60
142.25 < 97.93

ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมมติฐานตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ พบวาแบบจําลองนี้ที่
วิเคราะหนี้ยังไมกลมกลืนกับขอมูล เนื่องจากคาดัชนีความกลมกลืนทุกตัวในตารางที่ 44 ยังไมผาน
เกณฑการตัดสินความกลมกลืนของแบบจําลอง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการปรับแบบจําลองใหม โดย
พิจารณาจากทั้งดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification index) ควบคูกับความเปนไปไดของ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ไดจากผลการวิเคราะหที่ผานมา เนื่องจากตัวแปรความความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดทั้งหมด 6 ครั้งนั้น สามารถแยกได 2 ระยะ ที่แตกตางกัน คือ
ระยะทดลอง เริ่มตนจากการวัดกอนการทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งก็คือการวัดครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่
3 และระยะติดตามผล ซึ่งก็คือระยะที่วัดหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแลว 1 เดือน ไปจนถึงครั้ง
สุดทายที่สิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งก็คือ ตั้งแตครั้งที่ 4 จนถึงครั้งที่ 6 ผูวิจัยจึงปรับ
แบบจําลองใหมเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงสะทอนถึงความแตกตางของสองระยะดังกลาว ซึ่งกําหนด
ใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการที่มีตอตัวแปรสังเกต แตกตางกันตามระยะ
(Piecewise latent growth curve model) โดยกําหนดใหมีตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการในแบบจําลอง
2 ตัว เพื่อสะทอนถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันของสองระยะ ตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการตัว
แรก (Slope 1) เปนตัวแปรแฝงที่สะทอนถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะการทดลอง
สวนตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการตัวที่สอง (Slope 2) เปนตัวแปรแฝงที่สะทอนถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะติดตามผล ดังนั้น ในแบบจําลองที่ปรับ จึงกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการตัวแรกเปนคา 0 1.5 2 2 2 และ 2 เหตุผลที่กําหนดใหคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลการวัดครั้งที่สองเปน 1.5 เนื่องจากผลการทดสอบในแบบจําลองสมมติฐานที่
พบวาแบบจําลองไมกลมกลืน แสดงวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรไมไดเพิ่มขึ้นในลักษณะที่
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สม่ําเสมอเทากันในแตละชวงเวลา ดังนั้นจึงปรับใหคาสัมประสิทธิ์สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้ง
ที่สองใหมีคาเพิ่มขึ้น 1.5 เทา ซึ่งก็คือ 1.5 และการกําหนดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการวัดครั้งที่
4 – 6 ใหมีคาเทากันกับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการวัดครั้งที่ 3 ซึ่งก็คือ 2 เนื่องจากตัวแปรแฝง
ตัวแรกสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะทดลอง ดังนั้นการวัดครั้งที่ 4 ถึงครั้งที่ 6 ไมใชระยะการ
ทดลองอี ก ต อ ไป จึ ง กํ า หนดให มี ค า คงที่ เ ท า กั น สํ า หรั บ ตั ว แปรแฝงตัว ที่ ส อง กํ า หนดให มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่มีตอตัวแปรสังเกตเปน 0 0 0 1 1 1.5 ตามลําดับ เหตุผลที่กําหนดใหคา
อิทธิพลของ 3 ครั้งแรกเปน 0 ก็เพื่อตองการประมาณคาอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะติดตามผลใน
เชิงเปรียบเทียบกับระยะการทดลอง สวนการกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่วัดครั้งสุดทายมีคา
มากกวาครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
ซึ่งอยูในระยะการติดตามผล ก็เพื่อตองการทดสอบวาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะติดตามผลสะทอนถึงพัฒนาการที่ตองใชหลายชวงเวลา กอนที่จะ
เพิ่มขึ้นทีละนอย ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองที่ปรับนี้แสดงไวในตาราง 35
ตาราง 35 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการที่ปรับแลว
ดัชนีความกลมกลืนของโมเดล
Chi-square, df, p.
RMSEA
CFI
NNFI (TLI)
GFI
CAICmodel < CAICsaturated

เกณฑการตัดสิน
p. >.05
<.08
>.90
>.90
>.90
CAICmodel < CAICsaturated

คาดัชนี
14.48, 12, p.= .27
0.045
0.98
0.97
0.93
82.87 < 97.93

เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีความกลมกลืนในตาราง 35 แลว พบวา ดัชนีประสิทธิภาพทุกตัว
ผานตามเกณฑ แสดงวาแบบจําลองที่ปรับมีความกลมกลืนกับขอมูล คาสัมประสิทธิ์ที่สําคัญใน
แบบจําลอง แสดงไวในตาราง 36
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ตาราง 36 คาสัมประสิทธิ์ในแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการที่ปรับ
พารามิเตอร

คาสัมประสิทธิ์

คาเฉลี่ยของความสามารถเดิม
(Intercept)
คาเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการ
ระยะทดลอง (Slope 1)
ระยะติดตามผล (Slope 2)
ความแปรปรวนของความสามารถเดิม
ความแปรปรวนของอัตราพัฒนาการ
ระยะทดลอง
ระยะติดตามผล
ความแปรปรวนรวม ระหวาง
ความสามารถเดิมกับอัตราพัฒนาการ
ความสามารถเดิม ระยะทดลอง
ความสามารถเดิม ระยะติดตามผล
ระยะทดลอง ระยะติดตามผล
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 1
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 2
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 3
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 4
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 5
ความสามารถในการเขียน วัดครั้งที่ 6

t-value

7.11

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.13

2.07
-0.29
0.57

0.07
0.13
0.40

28.74*
-2.20*
1.45

0.10
0.45

0.13
0.16

0.79
2.85*

-0.10
-0.18
-0.01

0.23
0.12
0.07

-0.43
-1.46
-0.16

0.10
0.25
0.71
0.23
0.51
0.16

0.37
0.11
0.21
0.07
0.13
0.11

0.26
2.38*
3.36*
3.08*
3.85
1.45

* p<.05

53.61*
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69

Cov = -0.18
-0.10

Var Di = 0.57

-0.01
Var DS = 2.07

Intercept

Slope1

Mean μi = 7.11

1

1

1

0

y1

Y2

1.5 2

2

2

1

0

Y3

0.25

e2

Mean μs = -0.29

2

0

0.10

e1

1

1

Y4

0.71

e3

Slope2

Mean μs = 0.10

0

1

Var DS= 0.45

1

Y5

0.23

e4

1.5

Y6

0.51

e5

e6
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จากตาราง 36 ปรากฏวาคาเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการในระยะทดลองเทากับ 2.07 ในขณะ
ที่คาเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการระยะติดตามผลมีคา -0.29 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพิ่มขึ้นในแตละชวงที่วัดในระยะทดลอง โดยเฉลี่ย 2.07 คะแนน และนักศึกษาที่ไดรับการสอน
แบบสแกฟโฟลดโดยเฉลี่ยมีคะแนนความสามารถเชิงวิชาการลดลงหลังสิ้นสุดการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉลี่ย 0.29 คะแนน สําหรับคาความแปรปรวนของความสามารถ
เดิมนั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ความแปรปรวน = 0.57, p >.05) แสดงวานักศึกษาแตละคนที่ไดรับ
การสอนแบบสแกฟโฟลดมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการกอนที่จะไดรับการสอนไม
แตกตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงอัตราการพัฒนาการที่เปนคาบวก
แลว สามารถสรุปไดวา นักศึกษาแตละคนลวนแตมีพัฒนาการในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพิ่มขึ้นในแตละชวงระหวางระยะทดลอง เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของอัตราอัตราพัฒนาการใน
ระยะทดลอง ซึ่งสะทอนถึงความแตกตางของอัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาแตละคน ปรากฏวา ความแปรปรวนนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดแตละคนมีอัตราพัฒนาการของความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้นในระยะทดลองที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับอัตราพัฒนาการในระยะติดตามผลนั้น ผลการวิเคราะหพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ
(ความแปรปรวน = 0.45 , p <.05) แสดงวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดแตละคนมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการที่ไมเทากัน แมวาคาเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงอัตราพัฒนาการในระยะติดตามผลจะเปนคาลบ แตการที่คาความแปรปรวนของตัวแปร
แฝงนี้แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟ
โฟลดมีอัตราการเปลี่ ย นแปลงของคะแนนในระยะติดตามผลไมเหมื อนกัน ซึ่ งบางคนก็อาจจะ
เปลี่ ย นแปลงไปในลั ก ษณะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ บางคนอาจจะเปลี่ ย นแปลงไปในลั ก ษณะที่ ล ดลงได
สําหรับคาความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝง เปนคาที่สะทอนถึงความสัมพันธที่ตัวแปรแฝงมี
รวมกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนรวมทั้งหมดในตาราง 36 ไมมีคาใดที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติเลย แสดงวาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเดิม และอัตราพัฒนาการทั้งสอง
ระยะไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พัฒนาการของความสามารถใน
การเขียนเชิงวิชาการในระยะทดลองไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเดิมที่มีอยู
กลาวคือ นักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเดิมกอนการทดลอง ไมวามากหรือนอย
ล ว นมี อัต ราพัฒ นาการพอ ๆ กั น เช นเดี ย วกั น กับ อั ต ราพั ฒ นาการในระยะติด ตามผล ไม ได มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และอัตราพัฒนาการในระยะ
ทดลอง แสดงวา ความสามารถเดิมหรืออัตราพัฒนาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟ
โฟลดไมมีผลใด ๆ ตออัตราพัฒนาการในระยะติดตามผล
อย า งไรก็ ดี ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโค ง พั ฒ นาการนี้ ประกอบไปด ว ย
นักศึกษา 2 กลุมยอย คือ กลุมที่เขาชมรมพลศึกษากลาชมรม และกลุมชมรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
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การเขียนบทความเชิงวิชาการ ดังนั้นจึงนาสนใจวา การเขารวมกิจกรรมชมรมที่แตกตางกันนี้
จะสงผลอะไร หรื อไม อยางไร กับการเปลี่ยนแปลงในระยะติ ดตามผล ผูวิจัยจึงไดวิ เคราะหอีก
1 แบบจําลอง โดยเพิ่มตัวแปรกลุมชมรมเขาไปในแบบจําลอง ซึ่งตัวแปรกลุมชมรมนี้ไดแปลงเปน
ตัวแปรดัมมี่ (Dummy) ที่คาศูนยแทนนักศึกษาที่เขาชมรมอื่น และคา 1 แทนนักศึกษาที่เขารวม
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร โดยกําหนดใหตัวแปรกลุมชมรมมีอิทธิพลตอตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ
ในระยะติดตามผล เพื่อทดสอบสมมติฐานวาอัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารกับชมรมอื่น
แตกตางกันหรือไม อยางไร ผลการวิเคราะหแบบจําลองแสดงไวในตาราง 37
ตาราง 37 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ เพื่อตรวจสอบผล
ของการเขากลุมชมรม
ดัชนีความกลมกลืนของโมเดล
Chi-square, df, p.
RMSEA
CFI
TLI
GFI
CAICmodel < CAICsaturated

เกณฑการตัดสิน
p. >.05
<.08
>.90
>.90
>.90
CAICmodel < CAICsaturated

คาดัชนี
28.03, 20, p.= .11
0.069
0.93
0.92
0.87
93.59 < 130.58

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของคะแนนดั้งเดิม = 0.70, R2 = 0.30
เนื่องจากการเพิ่มตัวแปรกลุมชมรมเขาไปในแบบจําลอง จะทําใหการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเปลี่ยนไป ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอ
เฉพาะคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของคะแนนดั้งเดิมที่ตัวแปรกลุมชมรมมีตออัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เปนการทดสอบสมมติฐานวา การเขากลุมชมรมมีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
เขียนเชิงวิชาการหรือไม อยางไร จากตาราง 37 พบวา แบบจําลองที่เพิ่มตัวแปรกลุมชมรมมีความ
กลมกลืนกับขอมูล เนื่องจากดัชนีความกลมกลืนทุกตัวในตารางผานเกณฑความกลมกลืนที่ตั้งไว
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลกลุมชมรมที่มีตอตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการในระยะติดตามผล ปรากฏวา มี
คาเทากับ 0.70 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักศึกษาที่เขารวมชมรมพลศึกษา
กลาสื่อสารมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในระยะ
ติดตามผลที่ลดลงนอยกวานักศึกษาที่เขาชมรมอื่นโดยเฉลี่ย 0.70 คะแนน การเขากลุมชมรม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะติดตามผลไดรอยละ 30 (R2 = 0.30)
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ความเปลี่ยนแปลงที่นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดแตละคนมี
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ไมเหมือนกันนั้น สามารถอธิบาย
ไดดวยการเขารวมกิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารประมาณรอยละ 30

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Design) เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การสอนแบบสแกฟโฟลด ที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ท ยาเขตเพชรบู ร ณ ในบทนี้ เ ป น การนํ า เสนอสรุ ป
สาระสํ า คั ญ โดยย อ ของวิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผล และข อ เสนอแนะ
ดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัยนี้ ประกอบดวย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟ
โฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบ
การสอนแบบสแกฟโฟลด ที่ มีตอ จิ ต ลักษณะ ฉั น ทะและความสามารถในการเขีย นบทความเชิ ง
วิชาการของนักศึกษา 4) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและการสอนปกติ 5) เพื่อศึกษาผลของการจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการผานรูปแบบกิจกรรมชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร” ที่มีตอ
ความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาที่ไ ดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด
6) เพื่อเปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนา ซึ่ง
ประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ระหวางนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ หลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด และ 7) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ดวยการวิเคราะหโคงพัฒนาการ

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ ในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมจาก
จํานวนหองเรียนทั้งหมด นักศึกษาทั้งสองหองเรียนนี้ ไดรับการสุมเขากลุมทดลอง 1
หอง
อีกหองเรียนหนึ่งเขากลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่ผูวิจัย
สรางขึ้น สวนกลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบปกติ
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ผู วิ จั ย พั ฒ นารู ป แบบการสอน และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ แบบสอบถามจิตลักษณะ และฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ แลวใหนักศึกษาทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบ และแบบสอบถามกอน
การทดลอง จากนั้ น ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนด ว ยตนเอง โดยกลุ ม ทดลองใช รู ป แบบการพั ฒ นา
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะที่ผูวิจัยที่สรางขึ้น สวนกลุมควบคุมใช
วิธีสอนแบบปกติ จํานวน 8 ครั้ง ใชเวลาครั้งละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน หลังจากสิ้นสุดการ
ทดลองแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้งหมดทําแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ แบบสอบถามเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ และแบบวัด
ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการหลังการทดลอง จากนั้นผูวิจัยใหนักศึกษากลุมทดลองที่
ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดจํานวนครึ่งหนึ่ง (20 คน) ซึ่งเปนสมาชิกชมรม “พลศึกษากลาสื่อสาร”
ไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน
2555 สวนนักศึกษากลุมทดลองอีกครึ่งหนึ่งนั้นเปนสมาชิกกิจกรรมชมรมอื่น ไมไดรับการสงเสริม
ใหเขียนบทความเชิงวิชาการหลังจากสิ้นสุดการทดลอง ทั้งนี้ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ อีก 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และ
กันยายน 2555 เพื่อติดตามผลการทดลอง หลังจากนั้นเปนชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม (ซึ่ง
กลุมตัวอยางทั้งหมดไมไดรับการสงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการดวยกิจกรรมใด ๆ เปนเวลาหนึ่งเดือน) เมื่อเปดภาคเรียนที่ 2 แลว ผูวิจัยใหนักศึกษาทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมเขียนบทความเชิงวิชาการ และทําแบบวัดจิตลักษณะ และฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการอีกครั้งหนึ่ง แลวนําคะแนนทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 ไดผล
การพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) การศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัย 2) การพัฒนาแผนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู 3) ขอแนะนําในการ
นํารูปแบบการสอนไปใช และ 4) ผลการใชรูปแบบการสอน ดังแสดงไวในภาพประกอบ 17
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องคประกอบที่ 1
การศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิดในการประเมินคุณภาพ
บทความเชิงวิชาการ
(นภาลัย สุวรรณธาดา. 2548)
2. แนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง (Bandura. 1977, 1997)
3. แนวคิดการพัฒนาเจตคติและการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Triandis. 1971)
4. แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(McClelland. 1969, 1976)
5. ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางสังคมของ
วีกอตสกี้ (Vygotsky. 1978) และ
วิธีการเรียนรูแบบสแกฟโฟลด
(Rosenshine and Guenther. 1992)

องคประกอบที่ 3
ขอแนะนําในการนํารูปแบบ
การสอนไปใช
1. ใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปน
กลุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.
ฝ ก ให ผู เ รี ย นสนใจและรั บ ฟ ง
คําแนะนําของผูอื่น
3.
เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได เ ห็ น
แบบอยางความสําเร็จของผูอื่น
4. ปลูกฝงจรรยาบรรณในการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับผูเรียน
5. เผยแพรบทความเชิงวิชาการของ
ผูเรียนในสื่อตาง ๆ

6. ผังมโนทัศน
(Novak and Gowin. 1984)

องคประกอบที่ 2
การพั ฒ นาแผนการสอน หรื อ แผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียน ในการปรับ
บริบทการเรียนรู

องคประกอบที่ 4
ผลการใชรูปแบบการสอน
ที่เกิดขึ้นแกผูเรียน
1. การพัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
2. การพัฒนาจิตลักษณะ และฉันทะใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ

ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง

ภาพประกอบ 17 แสดงรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด
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2. ผลการทดสอบประสิท ธิ ภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริ มจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค
ขอ 2 พบวา รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 กลาวคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในรูปแบบการสอนจากการทํากิจกรรมระหวาง
เรียน มีคา 80.731 และประสิทธิภาพของผลลัพธหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังจากใช
รูปแบบการสอน มีคา 81.703
3.
ผลการใช รู ป แบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่มี ตอ จิ ต ลั กษณะ ฉั น ทะและ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ
และฉั นทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการของความสามารถในการเขี ยน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและการสอนปกติ
ตาม
วัตถุประสงคขอ 3 นั้นพบวา ภายหลังการทดลอง คาเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร สรุปไดวา การสอนแบบสแกฟโฟลดชวยพัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทุกตัวแปร ไดดีกวาการสอนปกติ
4. ผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และพัฒนาการของความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและการสอนปกติ
ตามวัตถุประสงคขอ 5 พบวา นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง และที่วัดใน
ระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ นักศึกษากลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยตั้งแตหลังการทดลองจนถึงสิ้นสุดการติดตามผลสูงกวากลุมควบคุมทุกตัวแปร ในดาน
ปฏิ สั ม พั น ธ พบว า มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม การทดลองกั บ การวั ด ซ้ํ า เฉพาะตั ว แปรการรั บ รู
ความสามารถของตนในการเขียน กับเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ สวนในดานการ
วัดซ้ํา พบวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีความคงทนของความสามารถในการเขียน
บทความเชิ ง วิ ช าการและเจตคติ ที่ ดี ใ นการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ แต ค า เฉลี่ ย การรั บ รู
ความสามารถของตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
ลดลงหลังจากสิ้นสุดการเรียนรูดวยรูปแบบสแกฟโฟลดแลว 3 เดือน
5. ผลของการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผานรูปแบบ
กิ จ กรรมชมรม “พลศึ ก ษากล า สื่ อ สาร” ที่ มี ต อ ความเปลี่ ย นแปลงของจิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ ไดรับ การสอนแบบสแกฟโฟลด
ปรากฏผลวา นักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่องดวยกิจกรรม
ชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร มีพัฒนาการความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ
และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดีกวานักศึกษาที่ไมไดรับการสงเสริมการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอยางตอเนื่อง กลาวคือ นักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีคาเฉลี่ยความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ และการรับรูความสามารถของตนสูงกวาชมรมอื่น สวนคาเฉลี่ย
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เจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการนั้น พบวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ไมวาจะอยูชมรมใด ดานการวัดซ้ําพบวา นักศึกษาที่อยูชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีเจตคติที่ดีในการ
เขียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการเขียนและฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการคงที่ แตมี
การรับรูความสามารถของตนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ลดลง หลังจากสิ้นสุดการเรียนรูดวยรูปแบบส
แกฟโฟลดแลว 3 เดือน
6. ผลการเปรียบเทียบโพรไฟลผลการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหวางนักศึกษาที่
ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ตาม
วัต ถุประสงค ข อ 6
พบว า โพรไฟล ผลการพั ฒนาซึ่ง ประกอบดว ยจิ ต ลัก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมหลัง
สิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ กลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปรของโพรไฟลผลการ
พัฒนา และตัวแปรทั้ง 5 ตัวในโพรไฟลผลการพัฒนา มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สรุปไดวา วิธีการสอนทั้งแบบสแกฟโฟลดและแบบปกติสามารถพัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทุกตัวแปรไดดีพอ ๆ กัน แตผลของการสอนดวย
วิธีการแบบ
สแกฟโฟลดทําใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะ อันประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ สูงกวาผลของวิธีการสอนแบบปกติ
7. ผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ดวยการวิเคราะหโคงพัฒนาการแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการ
ของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ พบวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสแกฟ
โฟลดมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นในแตละชวงที่วัดในระยะทดลอง โดย
เฉลี่ย 2.07 คะแนน ในขณะที่คาเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการระยะติดตามผลมีคาลดลง -0.29 อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับผลการวิเคราะหแบบจําลองโคงพัฒนาการของกลุมชมรม
พบวา นักศึกษาที่เขารวมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการลดลงในระยะติดตามผล ต่ํากวานักศึกษาชมรมอื่นโดยเฉลี่ย 0.70
คะแนน และการเขากลุมชมรมสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะติดตาม
ผลไดรอยละ 30 (R2 = 0.30)

การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ข า งต น ผู วิ จั ย พบประเด็ น ที่ น า สนใจซึ่ ง สามารถนํ า มาอภิ ป ราย
ผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้
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1. ผลของการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่มีตอจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลัง
การทดลอง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร สอดคลองกับสมมติฐาน 1
ที่ตั้งไว เนื่องจาก นักศึกษากลุมทดลองไดรับการสงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการดวยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีความหลากหลาย อันเปนผลจากการประมวลแนวคิดทฤษฎีในการสนับสนุนการเรียนรูที่
เหมาะสม ไมวาจะเปนการใชเทคนิคผังมโนทัศน และการสงเสริมจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการ
เขียน ที่ไดนําผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยทางจิตสังคม ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุมภาคเหนือ (ดวงกมล สวนทอง. 2553)
มาเปนแนวคิดในการสรางกิจกรรมที่สงเสริมปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธในระดับสูงกับ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งไดแก ปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนใน
การเขียน และเจตคติที่ดีในการเขียน ควบคูไปกับการสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ นอกจากนี้ รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่ผูวิจัยพั ฒนาขึ้นนี้ ยังประกอบดว ย
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน
กลุม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเขาใจและตั้งประเด็นซักถามในกลุม ทําใหผูเรียนเกิดความคิดอยาง
กวางขวางและเปนระบบ ตามหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ที่ใหผูสอนชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนโดยการสนับสนุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้ง
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ส อนกั บ ผู เ รี ย น หรื อ ผู เ รี ย นกั บ ผู เ รี ย นด ว ยกั น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นที่ ไ ม ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ สามารถทํางานใหสําเร็จไดดวยตนเอง(Vygotsky. 1978: 90) ซึ่งแตกตางกับ
การสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการแบบปกติในกลุมควบคุม ที่ผูเรียนไดรับการสอนใหเขียน
บทความเชิงวิชาการ แตไมไดรับการสงเสริมจิตลักษณะและฉันทะ ควบคูไปกับการเขียนบทความ
เชิงวิชาการดวย และการสอนการเขียนแบบปกตินั้น นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหเขียนบทความ
เชิงวิชาการของตนเองในลักษณะงานเดี่ยว ตางคนตางทํา ไมมีกิจกรรมการเขียนแตละขั้นตอน
รวมกับกลุมเพื่อน ทําใหนักศึกษากลุมทดลองไมไดรับประโยชนจากอิทธิพลของกลุมหรือวัฒนธรรม
ของกลุม (Peer culture) มากเทากับนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลด ซึ่ง
อิทธิพลของกลุมเพื่อนนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการชวยสรางนิสัยแขงขัน (Compitition) และ
นิสัยรวมมือ (Cooperative) ซึ่งจะเปนจิตลักษณะที่ติดตัวผูเรียนสืบไปภายหนา (วันเพ็ญ พิศาล
พงศ. 2540: 94) เหตุผลดังกลาว ทําใหผูเรียนในกลุมทดลองมีระดับการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ และจิตลักษณะที่เกี่ยวของสูงกวาผูเรียนในกลุมควบคุม
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2. รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่ใชพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 อาจ
เกิดจากกิจกรรมการสอนแบบสแกฟโฟลดที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
มีลําดับขั้นของการพัฒนาที่คอยเปนคอยไป ตามทฤษฎีของกาเย (Gagne’ and Briggs. 1974: 99)
ที่ ก ล า วว า การเรี ย นการสอนต อ งเริ่ ม จากทั ก ษะที่ ง า ยไปสู ทั ก ษะที่ ซั บ ซ อ น และต อ งอาศั ย
องคประกอบที่ผูเรียนมีอยูแลวเปนพื้นฐาน อีกทั้งทักษะที่เปนเปาหมายใหผูเรียนปฏิบัติในแตละครั้ง
ในวิธีสอนแบบสแกฟโฟลดก็มีความยากในระดับที่ทําใหผูเรียนเกิดความทาทาย และมีเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางความมั่นใจใหกับผูเรียนวาตนก็สามารถปฏิบัติได ไมวาจะเปนการให
ผูเรียนไดเห็นตัวแบบที่มีลักษณะใกลเคียงกับตนเอง โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเชิญนักศึกษารุนพี่มา
เปนวิทยากร บอกเลาประสบการณวาทําอยางไรจึงจะเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ และ
แสดงผลงานบทความเชิงวิชาการของตนเองใหนอง ๆ ดู ประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียนนําบทความเชิงวิชาการที่เขียนไดดีมาแสดงตัวอยางผลงานหนาชั้นเรียน ก็ชวยจูงใจให
ผูเ รียนคนอื่นอยากมีประสบการณความสํ าเร็จเชนนั้นบาง นอกจากนี้การใชคําพูดชักจูง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในกลุม การไดรับประสบการณความสําเร็จจากการทํากิจกรรมระหวาง
เรียนในแตละขั้น ตลอดจนการแบงภาระงานทั้งหมดเปนกิจกรรมยอย ๆ ตามวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด ก็ชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นวาการเขียนบทความเชิงวิชาการเปนเรื่องที่ไมยากจนเกินไป
และการที่นักศึกษาไดตั้งเปาหมายความสําเร็จ ไดเรียนรูการทําผังมโนทัศน รูวิธีการเลือกสรร
ขอมูลที่สืบคนไดมาประกอบการเขียน และมีสวนรวมในการประเมินผล ทั้งการประเมินผลงานของ
ตนเอง การประเมินผลงานของเพื่อน รวมถึงการไดรับฟงผลการประเมินและขอเสนอแนะที่เต็มไป
ดวยความเอาใจใสจากครู ทําใหนักศึกษาที่ไดเรียนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลดเกิดความสนใจ และ
ความตั้งใจที่จะทําแบบฝกหัดและประกอบกิจกรรมการเรียนระหวางเรียนในแตละครั้งเปนอยางดี
จึงกอใหเกิดประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในรูปแบบการสอนระหวางเรียน (E1) และสงผล
ใหผลลัพธหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด
(E2) มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวดวย
3. ผลการศึกษาความคงทนของจิตลักษณะและฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ รวมทั้งพัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบสแกฟโฟลด ที่พบวานักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ มีก ารเปลี่ ย นแปลงคะแนนจิ ต ลัก ษณะ ฉั น ทะ และความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง
วิชาการที่วัดหลังการทดลอง และที่วัดในระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 บางสวนนั้น สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
3.1 ตัวแปรความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งพบวาผลการใช
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่มีตอความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการมีความ
คงทน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยที่วัดหลังการทดลองตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 6 ไมแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติ และคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของกลุมทดลอง ก็
มีคาสูงกวากลุมควบคุมทุกครั้งตั้งแตหลังเสร็จสิ้นการสอนจนถึงสิ้นสุดการติดตามผลครั้งสุดทาย
นาจะเปนเพราะวา ผลของการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดในกลุมทดลองที่กอใหเกิดการ
พัฒนารวมกันระหวางจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ สงผล
ใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่คงทนกวาวิธีสอนแบบปกติ เพราะ
การที่นักศึกษาไดเรียนรูดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ทําใหนักศึกษากลุมทดลองมีการรับรูและเชื่อ
วาตนเองสามารถเขียนบทความวิชาการได รูวิธีการเขียนบทความที่ดี มีเจตคติที่ดีตอการเขียน
บทความเชิงวิชาการ มีความสุข ความพอใจ และความภูมิใจที่เขียนบทความวิชาการไดสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว นักศึกษาที่ไดเรียนรูดวยวิธีแบบสแกฟโฟลดจึงมีความรักหรือฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งเปนจิตที่พรอมสําหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลหรือความสําเร็จของงาน และมีความคงทนกวาการสอนใหเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพียงอยางเดียวโดยไมไดรับการพัฒนาจิตลักษณะที่เกื้อหนุนควบคูกันไป ดังจะเห็นไดอยางชัดเจน
จากผลการวิจัย ซึ่งกลุมทดลองที่ไดเรียนรูดวยวิธีสแกฟโฟลดมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการสูงกวากลุมควบคุมทุกครั้ง ตั้งแตหลังเสร็จสิ้นการสอนจนถึงสิ้นสุดการติดตาม
ผลครั้งสุดทาย ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
3.2 ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ซึ่งพบวา ผลการใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ทําใหกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการ
เขียนสูงกวากลุมควบคุมทั้งสองครั้งที่วัด
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูเรียนในกลุมทดลองไดรับการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนในการเขียนตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977, 1997;
Allen. 2004) จากการเรียนการสอนดวยวิธีการแบบสแกฟโฟลด ที่มีกิจกรรมใหผูเรียนไดมี
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) มีการใชตัวแบบ (Modeling) การใช
คําพูดชักจูง (Verbal persuasion) และการกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) ซึ่งความ
นาสนใจของเทคนิคการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน ที่ผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนในการเขี ย น คื อ ทฤษฎี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนเองของแบนดู ร า
(Bandura. 1997: 79-101) ที่วา การรับรูความสามารถของตนเองนั้นสามารถพัฒนาจาก
ประสบการณการสังเกตผูอื่น (Vicarious experience) คือ การไดเห็นตัวอยางจากบุคคลอื่นทํา
พฤติกรรมคลายคลึงกันแลวประสบความสําเร็จ ทําใหผูเรียนคิดวาตนเองมีความสามารถและทักษะ
เช น เดี ย วกั บ บุ ค คลนั้ น ดั ง นั้ น ตนเองก็ น า จะประสบความสํ า เร็ จ ได เ ช น กั น การใช ตั ว แบบใน
กิจกรรมการเรียนการสอนสแกฟโฟลดในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเชิญนักศึกษารุนพี่มาเปนวิทยากร ซึ่ง
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เปนที่รูจักกันดี ในหมูนักศึกษาวาเปนนักกีฬาที่เกง แตเรียนไมเกง ทําให
นักศึกษาเกิดความสนใจ เกิดการประเมินสิ่งเรา แลวแปรเปลี่ยนมาเปนความรูสึกภายในที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ตามทรรศนะของ ชอร และ ไรท (Shaw; & Wright. 1967: 6 – 10)
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ที่เมื่อนักศึกษาเห็นวา แมคนที่เรียนไมเกง ก็สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดดี ทําใหนักศึกษา
เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ เกิดความตั้งใจที่จะสังเกตและเรียนรูวาตัวแบบใชวิธีการอยางไรจึงเขียน
บทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ ในขณะที่นักศึกษากลุมควบคุมไมไดรับประสบการณที่สงเสริมการ
รับรูความสามารถของตน จึงมีผลการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
นอยกวากลุมทดลอง อยางไรก็ดี ผลการทดลองพบวา เมื่อการสอนการเขียนบทความเชิงวิชาการ
สิ้นสุดลงไปแลว 3 เดือน การรับรูความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดในระยะ
ติดตามผลของนักศึกษากลุมทดลองมีคาลดลง ในขณะที่นักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอน
ปกติมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนในการเขียนคงที่ แสดงวา เมื่อนักศึกษาไมไดรับการ
สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในชั้นเรียนแลว การ
รับรูความสามารถของตนในการเขียนของนักศึกษาจะลดลง
3.3 ตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล
พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวากลุมควบคุม ทั้งสอง
ครั้งที่วัด และคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนของกลุมทดลองมีคาคงที่ ในขณะที่กลุมควบคุมมี
คาเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนลดลงในระยะติดตามผล แสดงวา ผลของการสอนแบบสแกฟโฟลด
ใหผลเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการดีกวาการสอนปกติ และมีความคงทน ไมลดลง
แมวาระยะเวลาจะผานไปแลว 3 เดือน ผลการวิจัยนี้ยืนยันทฤษฎีองคประกอบของเจตคติ และการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของทรัยแอนดีส (Triandis. 1971) วาเจตคตินั้นประกอบดวย ความรู อารมณ
ความรูสึก และพฤติกรรม เมื่อผูวิจัยนํามาใชเปนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการตามรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด โดยมี
เปาหมายการพัฒนาใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความคิด (cognitive) ซึ่งทรัยแอนดีส
แนะนําวา หากองคประกอบดานความคิดเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทําใหองคประกอบดานความรูสึก
และดานแนวโนมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดวย วิธีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความคิดนั้น
ทําไดโดยการใหความรูที่ถูกตองเชน การสอน การอธิบาย ชี้แจง หรือการใหไดรับประสบการณตรง
การเปลี่ยนแปลงโดยใชทฤษฎีการเรียนรู ไดแก การใชวิธีการจัดสิ่งแวดลอม หรือการวางเงื่อนไข
โดยการเชื่อมโยงสิ่งเรา ที่กระตุนใหบุคคลเกิดเจตคติไปในทิศทางที่พึงประสงค การใชวิธีการ
เสริมแรง การใชตัวแบบ เปนการใหตัวอยางที่ดีเพื่อใหเกิดการเลียนแบบ และการเปลี่ยนแปลงโดย
ใชอิทธิพลของกลุม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสเกฟโฟลดนี้
ซึ่งผลการทดลองนอกจากจะปรากฏวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่ดีในการเขียนสูง
กวากลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งสองครั้งที่วัดแลว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครู ยังมีความสุข
ใจจากการไดเห็นนักศึกษาที่เคยบน เคยมีเจตคติที่ไมดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ เคยทอแท
วาการเขียนเชิงวิชาการเปนเรื่องยากเกินไป ไมมีทางที่จะทําไดสําเร็จนั้น สามารถเปลี่ยนแปลง
เจตคติที่มีตอการเขียนบทความ และเขียนบทความเชิงวิชาการดวยความกระตือรือรน เต็มใจ และ
มีความภาคภูมิใจเมื่อตนเองสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ ทั้งนี้ เจตคติที่ดีในการ
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เขียนที่เกิดจากผลของรูปแบบการสอนแบบสเกฟโฟลดนี้ เปนจิตลักษณะที่มีความคงทน ไมลดลง
แมวาการสอนในชั้นเรียนจะผานไปแลว 3 เดือน
3.4 ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ที่วัดตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 6 สูงกวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาในกลุม
ควบคุม เนื่องจากนักศึกษากลุมทดลองไดเรียนรูจากกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดในการพัฒนา
แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด (McClelland, 1976) ซึ่งประกอบดวย การฝกใหบุคคลสนใจ
กับความคิดเห็นของคนอื่น การจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เพื่อใหรูจักรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น และเกิดความตองการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น รวมถึงการชวยใหบุคคลมีความคิดฝนเกี่ยวกับ
ความสําเร็จ ในการเรียนการสอนแบบสเกฟโฟลด นักศึกษากลุมทดลองไดรับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม ฝกตั้งเปาหมายในการทํากิจกรรมแตละขั้น
อยางเหมาะสม ประเมินตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด และใหผูเรียนไดเห็นแบบอยาง
ความสําเร็จของผูอื่น เพื่อใหผูเรียนไดคิดฝนและมุงไปสูความสําเร็จของตนเอง รวมกับการไดรับ
ทราบผลคะแนน และขอเสนอแนะจากครูอยางรวดเร็ว ซึ่งตอบสนองและสอดคลองกับลักษณะของผู
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงที่มักจะมีความปรารถนารูผลการกระทําที่ตนทําไปในทันทีทันใด ตองการ
ประเมินผลสิ่งที่ตนทําไป และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขดวย (วันเพ็ญ พิศาลพงศ. 2540: 98)
กิจกรรมการพัฒนาเหลานี้รวมกันทําใหนักศึกษากลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม
ซึ่ง ไม ไ ด รั บ การพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ เ พิ่ม เติ ม อย า งไรก็ ดี ผลการศึ ก ษาปรากฏว า เมื่ อ
นักศึกษาไมไดรับการสงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ดวยวิธีการสแกฟโฟลดในชั้นเรียนแลว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุมทดลองจะลดลง
3.5 ตัวแปรฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
นักศึกษาในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ที่วัดตั้งแตครั้งที่ 3 จนถึง
ครั้งที่ 6 สูงกวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาในกลุมควบคุม แสดงวาวิธีสอนแบบสแกฟโฟลดใหผลของการ
พัฒนาฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่สูงกวาวิธีการสอนปกติ ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็น
วา การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนที่สงเสริมจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการตามวิธีการแบบสแกฟโฟลด สามารถพัฒนาใหนักศึกษาเกิดฉันทะในการเขียนไดจริง
ทั้งนี้เนื่องจากการสงเสริมจิตลักษณะ ที่ประกอบดวยการรับรูความสามารถของตน เจตคติที่ดีตอ
การเขียนบทความเชิงวิชาการ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝรู ความรัก
พอใจในสิ่งที่ทําและผลของการกระทํา ความมุงมั่นใหสิ่งที่ทํานั้นบรรลุเปาหมาย และการใชวิธีการที่
ถูกตองในการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีฉันทะ งานวิจัยของจินดารัตน ปมณี
(2545) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฉันทะในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ใชแนวคิดใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวของ ไดแก การใชบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา การเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูรับการฝกอบรม การพัฒนาสติปญญา โดยผานกิจกรรมกลุมและการสนทนามาสราง
กิจกรรมการฝกอบรมเชนเดียวกัน และงานวิจัยของ พระมหานพพร อริยญาโณ (สีเนย). (2551)
ก็ปรากฏผลการวิจัยวา ความสัมพันธระหวางนิสิตกับอาจารย และความสัมพันธระหวางนิสิตกับ
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เพื่อน มีความสัมพันธในระดับสูงกับฉันทะในการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู
ตามวิธีการแบบสแกฟโฟลด ประกอบดวยกิจกรรมการฝกใหผูเรียนทําผังมโนทัศน การเลือกสรร
ขอมูลที่เปนประโยชนมาใชประกอบการเขียน และการประเมินผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการ
ผูเรียนจึงไดฝกฝนการคิด ทั้งการคิดที่กวางขวาง ชัดเจน และการคิดอยางเปนระบบ อันเปนสวน
หนึ่งของลักษณะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดฉันทะ (พระเทพ
เวที. 2533: 144) ดวยเหตุดังที่กลาวมานี้ จึงทําให นักศึกษาในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยฉันทะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมตลอดระยะเวลา 3 เดือนนับจากสิ้นสุดการ
ทดลอง อยางไรก็ ดี ผลการวิ จัยในระยะติดตามผลพบวา นักศึกษาทั้งกลุ มทดลองและกลุมมี
คาเฉลี่ยของฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัดหลังการทดลอง สูงกวาคาเฉลี่ยที่วัดเมื่อ
สิ้นสุดการติดตามผล ซึ่งแสดงวา ฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการมีคาลดลงเมื่อนักศึกษา
ไมไดรับการสอนดวยวิธีการสแกฟโฟลดในชั้นเรียนแลว
4. นักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่องดวย
กิจกรรมชมรมพลศึกษากลาสื่อสาร มีพัฒนาการความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จิต
ลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดีกวานักศึกษาที่ไมไดรับการสงเสริมการเขียน
บทความเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 4
บางสวนนั้น สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้คือ การจัดสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเขียน ในกิจกรรมชมรมพล
ศึกษากลาสื่อสาร สงผลใหกลุมชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ และการรับรูความสามารถของตนในการเขียนสูงกวาชมรมอื่น สวนตัวแปรที่
ทุกชมรมมีคาเฉลี่ยลดลงหลังสิ้นสุดการทดลอง คือ การรับรูความสามารถ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลด นักศึกษาไมไดรับการสงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ
และความสามารถในการเขียนในชั้น เรียนแลว ค า เฉลี่ ยตั วแปรเหลานี้ ก็มีคา เฉลี่ย ลดลง ทั้ ง นี้
การศึกษาตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียน ชวยยืนยันผลที่ไดจากการพัฒนาเจตคติที่ดีในการเขียน
บทความเชิงวิชาการจากรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่นักศึกษาชมรมอื่นมีคาเฉลี่ยไมลดลง
และนักศึกษาชมรมพลศึกษากลาสื่อสารมีคาเฉลี่ยเจตคติที่ดีเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับการสงเสริมอยาง
ตอเนื่อง แสดงวารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติและสรางเจตคติที่ดี
ในการเขียนใหกับผูเรียนไดอยางแทจริง และผลการพัฒนานั้นก็มีความคงทนและสามารถพัฒนาได
ดวยตัวของผูเรียนเองตอไป การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดของ วิชัย วงษ
ใหญ (2537: 205) ที่วา การเปลี่ยนแปลงของมนุษยนั้นมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลง
ความรู 2) การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล และ 4) การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมหรือองคการ ซึ่งเปนความยากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย นักพัฒนาหลักสูตรจะตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้งแลวนําไปสูการปฏิบัติ เพราะโดยปกติ
พื้นฐานของมนุษยจะมีธรรมชาติของการตอตานการเปลี่ยนแปลงอยูแลว ดังนั้น การที่พบวาผลของ
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดสามารถสรางความสนใจใครรู จนนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ความรู เห็นคุณคาและเกิดความพอใจในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จนเกิดเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา และกลุมผูเรียน จึงเปนความสําเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมชมรมที่นักศึกษามีโอกาสไดเขียนอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหฉันทะในการเขียนมีคาเฉลี่ยคงที่ ในขณะที่กลุมชมรมอื่นมีคาเฉลี่ยลดลง
5. โพรไฟลผลการพัฒนาซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการระหวางนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการ
พัฒนาทั้งหมด แตกตางกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 5 นั้น ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัวในโพร
ไฟลผลการพัฒนา มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ตัวแปรจิตลักษณะทุก
ตัว ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ เจตคติที่ดีใน
การเขียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และฉันทะ รวมถึงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั น จึ ง ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาทั้ ง กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม มี ผ ลการพั ฒ นาที่ ไ ม
แตกต า งกั น ในแต ล ะตั ว แปรสํ า หรั บ กลุ ม ทดลองที่ ใ ช รู ป แบบการสอนแบบสแกฟโฟลด นั้ น เมื่ อ
พิ จ ารณาหลั ก การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ส ง เสริ ม จิ ต ลั ก ษณะ ฉั น ทะ และ
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ ก็พบวามีหลักการพัฒนาที่สอดคลองกันหลายประการ เชน
การใชตัวแบบที่ทําพฤติกรรมคลายคลึงกันแลวประสบความสําเร็จ ทําใหผูเรียนคิดวาตนเองมี
ความสามารถและทักษะเชนเดียวกับบุคคลนั้น ชวยพัฒนาจิตลักษณะของผูเรียนไดทั้ง 3 ตัวแปร
คือ การรับรูความสามารถของตน การมีเจตคติที่ดีในการเขียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมก็สนับสนุนการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ฉันทะ
เจตคติ ที่ ดี ใ นการเขี ย น และความสามารถในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ ข อ ค น พบจาก
ผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเปนคุณลั กษณะที่
เกี่ยวของกับจิตลักษณะและฉันทะในการเขียน การปลูกฝงใหผูเรียนมีทักษะการเขียนบทความเชิง
วิชาการจึงควรจะสงเสริมพัฒนาตัวแปรทั้งหมดในโพรไฟลผลการพัฒนานี้ควบคูกันไป
6. ผลการสรางแบบจําลองตัวแปรแฝงโคงพัฒนาการของความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการในงานวิจัยนี้ ปรากฏวาความสามารถเดิมของนักศึกษา ทั้งกลุมทดลองที่ใช
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดและกลุมควบคุมที่ใชวิธีสอนปกติไมแตกตางกัน แตความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการในระยะทดลองกับระยะติดตามผลมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน นักศึกษา
ที่ไดรับการสอนแบบสแกฟโฟลดมีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น ในขณะที่
คาเฉลี่ยของอัตราพัฒนาการระยะติดตามผลมีคาลดลงหลังสิ้นสุดการทดลอง และนักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบสแกฟโฟลดแตละคนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
วิชาการที่ไมเทากัน โดยมีอัตราพัฒนาการในระยะทดลองไมแตกตางกัน แตในระยะติดตามผลมี
อัตราพัฒนาการที่แตกตางกัน ผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลไดวา ในระยะทดลองนักศึกษาไดรับ
การสงเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการดวยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ไดมีกิจกรรมการ
เรียนรูที่พัฒนาจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการในชั้นเรียน
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แตในระยะติดตามผลนักศึกษาไมไดรับการพัฒนาในชั้นเรียนแลว จึงทําใหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของสองระยะมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาได โดยไมขึ้นอยูกับ
ความสามารถเดิมของนักศึกษา คือ ไมวานักศึกษาจะเขียนบทความเชิงวิชาการไดดีอยูแลวหรือไม
การเรียนรูดวยวิธีการสแกฟโฟลดก็ทําใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการไดในอัตราที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด The zone of proximal development
ของ Vygotsky ที่เปนพื้นฐานในการสรางรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดในงานวิจัยนี้ ที่จัดการ
เรียนรูโดยใหนักศึกษาคอย ๆ เพิ่มพูนศักยภาพของเขา ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลดแลว
นักศึกษาแตละคนจะมีการพัฒนาความสามารถในการเขียนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขาเปนอยู

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจัยนี้จะเปนหลักฐานทางทฤษฎีที่สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรม ทักษะ และ
ความสามารถทางปญญาควบคูไปกับการพัฒนาจิต ซึ่งสามารถนําไปใชในเปนแนวทางในการ
สงเสริมความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถดานอื่น ซึ่งเปน สมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับบัณฑิตตอไป
2. วิธีการสอนแบบสแกฟโฟลดเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดกวาง เปนรูปแบบ
ทั่วไปที่ครูผูสอนสามารถนําวิธีการไปใชในการพัฒนาความสามารถ จิตลักษณะที่สําคัญในการเรียนรู
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่น ๆ ในรายวิชาอื่นไดดวย
3. ครูเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการสงเสริมการเรียนรูดวยการ
สอนแบบสแกฟโฟลด เพราะคํ า ว า สแกฟโฟลด นั้ น มี ค วามหมายว า นั่ ง ร า น เทคนิ ค การสอน
แบบสแกฟโฟลดเปนวิธีการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนยกระดับความสามารถของตนเอง ไปสูระดับที่
สูงขึ้น เมื่อผูเรียนมีความมั่นคง สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองแลว ครูจึงลดความชวยเหลือลงใน
ทํานองเดียวกับที่นั่งรานจะยุติบทบาทลงเมื่อการกอสรางเสร็จสมบูรณสวยงามแลว ในการชวยเหลือ
ผูเรียนจนกระทั่งเกิดการพัฒนาความสามารถไดนี้ ครูตองมีเจตคติที่ดี มีฉันทะในการสอน มีความ
กระตือรือรนเอาใจใสพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนเชื่อมั่นวาผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติได การนํารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดไปใชใหไดผลดีจึงตองอาศัยความรักความ
ปรารถนาดีที่ครูมีตอผูเรียนเปนพื้นฐาน
4. การจัดสภาพแวดลอมที่เปนการสงเสริมทักษะการเขียนนี้ ครูตองใหความสําคัญและ
คํานึงถึง เพื่อใหทักษะที่พัฒนาแลวนั้นดํารงอยูอยางยั่งยืน ดังเชน การมีกิจกรรมชมรมในงานวิจัยนี้

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากนักศึกษาตองใชทักษะการเขียนในการเรียนทุกวิชา จึงนาจะมีการวิจัยแบบมี
สวนรวมระหวางผูเกี่ยวของ เชน ครูผูสอนในวิชาตาง ๆ ผูบริหาร ชุมชน
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2. ครูมีบทบาทสําคัญในงานวิจัยนี้ จึงอาจออกแบบการทดลองที่มีการฝกอบรม (Training)
ครูผูสอนกอน เพื่อใหเกิดผลตอนักศึกษาอยางชัดเจน
3. การวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาผลการวิจัยในกลุมประชากรอื่น หรือเนื้อหารายวิชาอื่น
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หมายเลขแบบสอบถาม .................................
เรียน นักศึกษาชั้นปที่ 1
ขอใหนักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามขอมูลที่เปนจริง
และขอใหนักศึกษา
ผูวิจัยจะนําขอมูลทั้งหมดในแบบสอบถามนีไ้ ปประมวลผล วิเคราะห และ
ตอบคําถามทุกขอ
นําเสนอในภาพรวม ทั้งนี้ไมมีการนําขอมูลไปเปดเผยเปนรายบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนตาม
ความมุงหมายในการวิจัยเรื่อง “การวิจยั และพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด ที่สงเสริมจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษา สถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ” ตอไป
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคน
ดวงกมล สวนทอง
ผูวจิ ัย

ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา
ชื่อ ........................................ นามสกุล .................................................
เพศ

(........) ชาย
(........) หญิง

หองเรียน

(........) ศษ. บ. 1/1
(........) ศษ. บ. 1/4

ชมรม

.......................................................
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แบบสอบถามที่ 1

แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการเขียน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย [ / ] ลงในชองใดชองหนึง่ ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักศึกษามากที่สุด
ระดับความมั่นใจวาทําได
ขอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการคําถาม

เมื่ออาจารยมอบหมายใหเขียนบทความ ขาพเจา
สามารถวางแผนการเขียนได
ขาพเจาสามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับเรื่องที่จะเขียนได
ขาพเจาสามารถเลือกใชคําที่ถูกตองในการเขียน
ขาพเจาเลือกใชสํานวนโวหารประกอบการเขียนได
อยางเหมาะสม
ขาพเจาสามารถเลือกใชถอยคํา สํานวนที่เหมาะสม
กับงานเขียนแตละประเภทได
ขาพเจาสามารถตรวจสอบความถูกตองของงาน
เขียนของตนเองได
ขาพเจาสามารถสรางความประทับใจใหกับผูอานได
ดวยการใชภาษาเขียนที่สละสลวย
รูปแบบงานเขียนของขาพเจาสามารถใชเปน
แบบอยางใหแกผูอื่นได
ขาพเจาสามารถเขียนบทความที่ประกอบดวย
ขอมูลอันเปนประโยชนแกผูอานได
ขาพเจาสามารถจําแนกไดวา ขอมูลใดควรนํามาใช
หรือไมควรนํามาใชประกอบการเขียน
ขาพเจาสามารถวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของ
ขอมูลที่นํามาใชประกอบการเขียนบทความได
ขาพเจาสามารถแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็น
ในการเขียนได
ขาพเจาสามารถประเมินความถูกตองของรูปแบบ
การเขียนดวยตนเองได
ขาพเจามั่นใจวาการใชภาษาในงานเขียนของ
ขาพเจาสามารถนําไปเปนแบบอยางใหแกผูอื่นได
ขาพเจาสามารถใชภาษาเชิงวิชาการในการเขียน
บทความวิชาการไดถูกตอง

มั่นใจ
ที่สุด

มั่นใจ

คอน
ขาง
มั่นใจ

คอน
ขาง
ไม
มั่นใจ

ไม
มั่นใจ

ไม
มั่นใจ
เลย
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แบบสอบถามที่ 2

แบบสอบถามเจตคติที่ดตี อการเขียนบทความวิชาการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย [ / ] ลงในชองใดชองหนึง่ ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักศึกษามากที่สุด

ขอ
ที่

รายการคําถาม

1 ขาพเจาคิดวาทักษะในการเขียนบทความ
วิชาการเปนประโยชนตอการเรียนทุกวิชา
2 ขาพเจาไมยอทอเมื่อประสบปญหาในการเขียน
3 การเขียนบทความวิชาการชวยฝกทักษะการ
คิดอยางเปนระบบ
4 แมวาการเขียนบทความวิชาการจะไมใชงาน
งาย แตขาพเจาก็มุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ
5 การเขียนบทความวิชาการชวยใหขาพเจามี
ความละเอียดรอบคอบ
6 การเขียนบทความวิชาการไมมีประโยชนตอ
การทํางานดานพลศึกษา
7 การเขียนบทความวิชาการทําใหขาพเจาได
ฝกฝนการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
8 ขาพเจาไมชอบเขียนบทความวิชาการ
9 ขาพเจาพอใจที่จะไปขุดดินเลนกลางแดด
มากกวาที่จะมานั่งเขียนบทความวิชาการ
10 ถาขาพเจาเขียนบทความวิชาการไดสําเร็จ
ขาพเจาจะมีความภูมิใจในตนเองอยางมาก
11 ขาพเจารูตัวดีวา ขาพเจาไมมีทางเขียน
บทความวิชาการที่มีคุณภาพได
12 ขาพเจายินดีที่ไดมีโอกาสเขียนบทความวิชาการ
13 การเขียนบทความวิชาการทําใหขาพเจาเบื่อหนาย
มากกวาการทํางานที่อาจารยมอบหมายอยางอื่น
14 นักศึกษาพลศึกษาไมจําเปนตองเขียนบทความวิชาการ
15 การเขียนบทความวิชาการชวยทําใหขาพเจามี
ความรูมากขึ้น

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
คอน
คอน
ขาง
ไม
จริง ขาง
ไม
จริง
จริง
จริง

ไม
จริง
เลย
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แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย [ / ] ลงในชองใดชองหนึง่ ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักศึกษามากที่สุด

ขอ
ที่

รายการคําถาม

1 เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ขาพเจาจะพยายาม
จนกระทั่งสําเร็จ
2 เมื่อพบวางานที่กําลังทําอยูนั้นยาก ขาพเจาจะ
เลิกทําโดยเร็ว
3 ขาพเจามีเปาหมายในการทําสิ่งตาง ๆ เสมอ
4 ขาพเจามีความเพียรพยายามในการทํางาน
5 เมื่อประสบความลมเหลวในการทํางาน ขาพเจา
จะคิดหาวิธีการใหมที่จะทํางานนัน้ ใหสําเร็จใหได
6 ขาพเจาอยากไดคะแนนสูงที่สดุ ในชั้นเรียน
7 ขาพเจาแกปญหาดวยตนเองไมไดผลดีเทาการ
ใหผูอื่นชวย
8 เมื่อเห็นแบบอยางความสําเร็จจากผูอื่น ขาพเจา
ก็อยากไดรับความสําเร็จเชนนั้นบาง
9 ขาพเจาไมชอบตั้งความหวัง
10 ขาพเจาจะพยายามทํางานดวยตนเองอยางสุด
ความสามารถเสมอ
11 ขาพเจาไมชอบทํางานที่ไมเคยทํามากอน
12 ขาพเจาคิดวางานยากเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถ
13 ถางานยากเกินไป ขาพเจาก็ยอมแพ
14 ถาพบอุปสรรคในการทํางาน ขาพเจาไม
พยายามเอาชนะอุปสรรคนัน้
15 ถาขาพเจาเรียนไมจบก็ไมเปนไร

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
คอน
คอน
ขาง ไม
จริง ขาง
ไม
จริง
จริง
จริง

ไม
จริง
เลย
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แบบสอบถามฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย [ / ] ลงในชองใดชองหนึง่ ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักศึกษามากที่สุด

ขอ
ที่

รายการคําถาม

1 ขาพเจามีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขียน
บทความเชิงวิชาการใหสําเร็จ
2 ขาพเจามีความสุขขณะเขียนบทความเชิงวิชาการ
3 เมื่อขาพเจาสนใจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใด ขาพเจา
จะตองแสวงหาขอมูลเกีย่ วกับเรื่องนัน้ ใหไดมากที่สุด
4 ขาพเจายังมีสิ่งที่ตองเรียนรูอ กี มาก
5 การเขียนบทความเชิงวิชาการมีประโยชนตอ การ
เรียนของขาพเจา
6 ขาพเจามีความมุงมั่นที่จะเขียนบทความเชิง
วิชาการใหดีที่สุด
7 ขาพเจาพอใจที่สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการ
ไดสําเร็จ
8 แมวาจะพบอุปสรรคในการเขียน ขาพเจาก็ไมยอทอ
9 ขาพเจารูสึกเพลิดเพลินขณะเขียนบทความเชิงวิชาการ
10 เมื่อขาพเจาตั้งใจเขียนแลวจะไมวอกแวกไปกับสิ่ง
รอบขาง
11 ขาพเจายินดีอธิบายวิธีการเขียนบทความเชิง
วิชาการใหเพื่อนเขาใจ
12 ขาพเจาคิดวาการเขียนบทความเชิงวิชาการ ใน
หัวขอเรื่องใหมเปนสิ่งที่ทาทาย
13 ขาพเจาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการเขียนอยูเสมอ
14 การอานบทความเชิงวิชาการบอย ๆ ทําใหขา พเจา
เขียนบทความเชิงวิชาการไดดีขึ้น
15 เมื่อขาพเจาตองใชเวลาทํากิจกรรม ขาพเจาจะหา
เวลาอื่นมาเขียนบทความเชิงวิชาการ

ระดับความคิดเห็น
คอน
คอน
จริง
ขาง ไม
จริง ขาง
ที่สุด
ไม จริง
จริง
จริง

ไม
จริง
เลย
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แบบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการตามหัวขอเรื่องที่กําหนด ดังนี้
เรื่องที่
1
2
3
4
5
6

วัน เดือน ป
29 มิถุนายน 2556
20 กรกฎาคม 2556
30 กรกฎาคม 2556
24 สิงหาคม 2556
21 กันยายน 2556
2 พฤศจิกายน 2556

หัวขอเรื่อง
กีฬาเปนยาวิเศษ
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
หนทางสูความสําเร็จ
พลศึกษากลาสื่อสาร
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
กีฬาสรางคน คนสรางชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม 14 คะแนน ประกอบดวย
1. เนื้อหาสาระ
2. การเรียบเรียงความคิด
3. การใชภาษา
4. รูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกตอง

4
4
4
2

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒติ รวจแบบสอบถาม
1. รองศาสตราจารย ดร. อรพินทร ชูชม
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันทนา ภาคบงกช
อาจารยพิเศษ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังศินันท อินทรกําแหง
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย ดร. จรัล อุนฐิตวิ ฒ
ั น
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒติ รวจรูปแบบการสอน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กอบกาญจน วงศวิสิทธิ์
อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2. ผูชวยศาสตราจารย ศิรวิ รรณ สุขดี
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษา)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
3. อาจารย ดร. มารศรี สอทิพย
อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

144

ภาคผนวก ค
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ตาราง 38 คา Item-total correlation และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการรับรู
ความสามารถของตนในการเขียน
ขอคําถาม

ขอ 1 เมื่ออาจารยมอบหมายใหเขียนบทความ ขาพเจา
สามารถวางแผนการเขียนได
ขอ 2 ขาพเจาสามารถรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของ
สอดคลองกับเรื่องที่จะเขียนได
ขอ 3 ขาพเจามั่นใจวาสามารถเลือกใชคําที่ถูกตองในการ
เขียน
ขอ 4 ขาพเจาเลือกใชสํานวนโวหารประกอบการเขียนได
อยางเหมาะสม
ขอ 5 ขาพเจาสามารถเลือกใชภาษาที่เหมาะสมกับงาน
เขียนแตละประเภทได
ขอ 6 ขาพเจาสามารถตรวจสอบความถูกตองของงาน
เขียนของตนเองได
ขอ 7 ขาพเจาสามารถสรางความประทับใจใหกับผูอ านได
ดวยการใชภาษาเขียนที่สละสลวย
ขอ 8 รูปแบบงานเขียนของขาพเจาสามารถใชเปน
แบบอยางใหแกผอู ื่นได
ขอ 9 ขาพเจาสามารถเขียนบทความที่ประกอบดวย
ขอมูลอันเปนประโยชนแกผูอานได
ขอ 10 ขาพเจาสามารถจําแนกไดวาขอมูลใดควรนํามาใช
หรือไมควรนํามาใชประกอบการเขียน
ขอ 11 ขาพเจาสามารถวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูลที่นํามาใชประกอบการเขียนบทความได
ขอ 12 ขาพเจาสามารถแสดงเหตุผลประกอบความ
คิดเห็นในการเขียนได
ขอ 13 ขาพเจาสามารถประเมินความถูกตองของรูปแบบ
การเขียนดวยตนเองได
ขอ 14 ขาพเจามั่นใจวาการใชภาษาในงานเขียนของ
ขาพเจาสามารถนําไปเปนแบบอยางใหแกผอู ื่นได
ขอ 15 ขาพเจาสามารถใชภาษาเชิงวิชาการในการเขียน
บทความวิชาการไดถูกตอง
Cronbach's Alpha

.784

N of Items

15

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

Variance if

Item-Total

Deleted

Item Deleted

Correlation

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

56.60

19.357

.241

.785

56.15

20.433

.248

.787

56.94

19.300

.251

.784

56.84

19.125

.465

.768

56.75

20.190

.299

.784

56.76

20.082

.323

.778

56.96

14.745

.713

.734

57.26

17.588

.444

.768

56.81

18.331

.539

.761

56.69

18.395

.569

.760

56.99

19.557

.273

.780

57.20

19.504

.340

.776

56.68

19.412

.236

.785

56.83

16.526

.775

.735

57.15

18.813

.338

.776
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ตาราง 39 คา Item-total correlation และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามเจตคติที่ดีใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
Cronbach's

ขอคําถาม

ขอ 1 ขาพเจาคิดวาทักษะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการเปนประโยชนตอการเรียนทุกวิชา
ขอ 2 ขาพเจาไมยอทอเมื่อประสบปญหาในการเขียน
ขอ 3 การเขียนบทความเชิงวิชาการชวยฝกทักษะการคิด
อยางเปนระบบ
ขอ 4 แมวาการเขียนบทความเชิงวิชาการจะไมใชงาน
งาย แตขาพเจาก็มุงมั่นทีจ่ ะทําใหสําเร็จ
ขอ 5 การเขียนบทความเชิงวิชาการชวยใหขาพเจามี
ความละเอียดรอบคอบ
ขอ 6 การเขียนบทความเชิงวิชาการไมมีประโยชนตอการ
ทํางานดานพลศึกษา
ขอ 7 การเขียนบทความเชิงวิชาการทําใหขาพเจาได
ฝกฝนการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ขอ 8 ขาพเจาไมชอบเขียนบทความเชิงวิชาการ
ขอ 9 ขาพเจาพอใจทีจ่ ะไปขุดดินเลนกลางแดด มากกวา
ที่จะมานั่งเขียนบทความเชิงวิชาการ
ขอ 10 ถาขาพเจาเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
ขาพเจาจะมีความภูมิใจในตนเองเปนอยางมาก
ขอ 11 ขาพเจารูตัวดีวา ขาพเจาไมมีทางเขียนบทความ
เชิงวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพได
ขอ 12 ขาพเจายินดีที่ไดมีโอกาสเขียนบทความเชิง
วิชาการ
ขอ 13 การเขียนบทความเชิงวิชาการทําใหขาพเจาเบื่อ
หนายมากกวาการทํางานที่อาจารยมอบหมายอยางอื่น
ขอ 14 นักศึกษาพลศึกษาไมจําเปนตองเขียนบทความ
เชิงวิชาการ
ขอ 15 การเขียนบทความเชิงวิชาการชวยทําใหขาพเจามี
ความรูมากขึ้น

Cronbach's Alpha

.808

N of Items

15

Scale Mean

Scale

Corrected

Alpha if

if Item

Variance if

Item-Total

Item

Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

65.16

33.480

.320

.803

65.88

34.592

.251

.812

65.30

30.542

.578

.786

66.05

27.441

.666

.774

65.76

30.791

.589

.786

65.21

34.144

.233

.817

64.89

32.126

.338

.803

66.00

34.354

.248

.807

65.44

26.300

.758

.764

64.95

31.694

.468

.794

66.00

36.709

.252

.837

65.45

30.276

.607

.783

66.09

26.967

.845

.759

65.16

33.986

.250

.816

64.76

31.804

.566

.790
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ตาราง 40 คา Item-total correlation และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
Cronbach's

ขอคําถาม

ขอ 1 เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ขาพเจาจะพยายาม
จนกระทั่งสําเร็จ
ขอ 2 เมื่อพบวางานที่ทําอยูนั้นยาก ขาพเจาจะเลิกทํา
โดยเร็ว
ขอ 3 ขาพเจามีเปาหมายในการทําสิ่งตาง ๆ เสมอ
ขอ 4 ขาพเจามีความเพียรพยายามในการทํางาน
ขอ 5 เมื่อประสบความลมเหลวในการทํางาน
ขาพเจาจะคิดหาวิธีการใหมที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ
ใหได
ขอ 6 ขาพเจาอยากไดคะแนนสูงที่สุดในชั้นเรียน
ขอ 7 ขาพเจาแกปญหาดวยตัวเองไมไดผลดีเทากับ
การใหผูอื่นชวย
ขอ 8 เมื่อเห็นแบบอยางความสําเร็จจากผูอื่น
ขาพเจาก็อยากไดรับความสําเร็จเชนนั้นบาง
ขอ 9 ขาพเจาไมชอบตั้งความหวัง
ขอ 10 ขาพเจาจะพยายามทํางานดวยตนเองอยางสุด
ความสามารถเสมอ
ขอ 11 ขาพเจาไมชอบทํางานที่ไมเคยทํามากอน
ขอ 12 ขาพเจาคิดวางานยากเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถ
ขอ 13 ถางานยากเกินไป ขาพเจาก็ยอมแพ
ขอ 14 ถาพบอุปสรรคในการทํางาน ขาพเจาไม
พยายามเอาชนะอุปสรรคนั้น
ขอ 15 ถาขาพเจาเรียนไมจบก็ไมเปนไร
Cronbach's Alpha

.853

N of Items

15

Scale Mean

Scale

Corrected

Alpha if

if Item

Variance if

Item-Total

Item

Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

66.49

45.468

.784

.834

66.74

53.740

.205

.874

66.45

53.061

.288

.864

66.63

49.022

.438

.848

66.83

48.374

.452

.847

66.72

39.442

.888

.816

67.56

46.199

.280

.862

65.85

47.218

.585

.842

66.33

49.412

.224

.867

66.69

39.129

.719

.829

67.09

41.043

.693

.830

66.97

38.987

.869

.817

66.30

44.289

.734

.832

66.06

45.705

.594

.839

65.50

47.316

.841

.839
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ตาราง 41 คา Item-total correlation และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามฉันทะในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
Cronbach's

ขอคําถาม

ขอ 1 ขาพเจามีความตั้งใจอยางแนวแนทจี่ ะเขียน
บทความเชิงวิชาการใหสําเร็จ
ขอ 2 ขาพเจามีความสุขขณะเขียนบทความเชิงวิชาการ
ขอ 3 เมื่อขาพเจาสนใจจะเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งอะไร
ขาพเจาจะตองแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นใหไดมากที่สุด
ขอ 4 ขาพเจายังมีสิ่งที่ตองเรียนรูอ ีกมาก
ขอ 5 การเขียนบทความเชิงวิชาการมีประโยชนตอการ
เรียนของขาพเจา
ขอ 6 ขาพเจามีความมุงมั่นทีจ่ ะเขียนบทความเชิง
วิชาการใหดีที่สุด
ขอ 7 ขาพเจาพอใจที่สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการ
ไดสําเร็จ
ขอ 8 แมวาจะพบอุปสรรคในการเขียน ขาพเจาก็ไมยอทอ
ขอ 9 ขาพเจารูสึกเพลิดเพลินขณะเขียนบทความเชิง
วิชาการ
ขอ 10 เมื่อขาพเจาตั้งใจเขียนแลวจะไมวอกแวกไปกับสิ่ง
รอบขาง
ขอ 11 ขาพเจายินดีอธิบายวิธีการเขียนบทความเชิง
วิชาการใหเพื่อนเขาใจ
ขอ 12 ขาพเจาคิดวาการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
หัวขอเรื่องแปลกใหมเปนสิ่งทาทาย
ขอ 13 ขาพเจาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการเขียนอยู
เสมอ
ขอ 14 การอานบทความเชิงวิชาการบอย ๆ ทําให
ขาพเจาเขียนบทความเชิงวิชาการไดดีขึ้น
ขอ 15 เมื่อขาพเจาตองใชเวลาทํากิจกรรม ขาพเจาจะหา
เวลาอื่นมาเขียนบทความเชิงวิชาการ

Cronbach's Alpha

.840

N of Items

15

Scale Mean

Scale

Corrected

Alpha if

if Item

Variance if

Item-Total

Item

Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

63.79

20.321

.781

.810

64.13

22.592

.459

.831

64.08

18.855

.821

.803

62.94

25.604

.237

.859

63.15

23.901

.208

.843

64.15

19.243

.899

.799

63.93

19.716

.857

.804

63.98

20.025

.785

.809

63.89

23.443

.332

.837

64.59

25.157

.218

.846

64.48

24.987

.238

.861

63.73

23.620

.256

.851

64.55

24.757

.220

.844

63.81

19.977

.730

.812

64.89

20.304

.666

.816
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ตาราง 42 คาความยากและอํานาจจําแนกของแบบวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ
เรื่องที่
1
2
3
4
5
6

หัวขอเรื่อง
กีฬาเปนยาวิเศษ
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
หนทางสูความสําเร็จ
พลศึกษากลาสื่อสาร
(หัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจ)
กีฬาสรางคน คนสรางชาติ

p
.508
.663
.497
.518
.493
.551

r
.381
.406
.398
.554
.443
.510
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ตาราง 43 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด จากการทดลองใชกบั กลุมตัวอยาง
1 คน และ 10 คน ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
1 คน
กิจกรรมการสอน
กิจกรรมที่ 1
บทความวิชาการคืออะไร
กิจกรรมที่ 2
เขียนบทความไดดังใจ เพียงใชผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 3
สรางสรรคงานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด
กิจกรรมที่ 4
แปลงรางความคิดใหเปนบทความ
กิจกรรมที่ 5
ถูกตองและนาเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน
กิจกรรมที่ 6
ปรับใหงดงาม เชื่อมความใหสละสลวย
กิจกรรมที่ 7
เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน
กิจกรรมที่ 8
บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน
รวมเฉลีย่

ระหวาง
เรียน (E1)

10 คน
หลังเรียน
(E2)

ระหวาง
เรียน (E1)

หลังเรียน
(E2)

81.702

81.618

80.558

82.378

80.553

80.592

81.273

80.033

78.433*

80.033

80.067

81.905

79.577*

78.925*

79.277*

80.789

77.941*

79.573*

82.584

81.702

78.002*

80.168

81.033

81.333

80.067

81.333

81.702

82.314

81.233
79.688*

82.077
80.539

80.053
80.818

82.052
81.563

*หมายถึง คาประสิทธิภาพไมถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80 แตอยูในเกณฑที่ยอมรับความคลาดเคลื่อน 2.5%
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ภาคผนวก ง
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
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รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ
และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เปนที่มาของรูปแบบการสอน
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการนี้พัฒนาขึ้นจากการประมวลแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบทความเชิงวิชาการ (นภาลัย สุวรรณ
ธาดา และคณะ. 2548: 90 – 91) มีสาระสําคัญของแนวคิดวา บทความเชิงวิชาการเปนงานเขียนที่
นําเสนอขอมูลความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขอคิดเห็น หรือผลการศึกษาคนควาที่นาสนใจ
และมีประโยชนตอผูอาน โดยใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม มีรูปแบบการเขียนที่เปนแบบแผน และมี
หลักฐานอางอิงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ ความสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการเกิดจากการคิดอยางมีระบบ การถายทอดเนื้อหาสาระที่ไดการศึกษาคนควาใน
หัวขอเรื่องที่กําหนด และการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมีเหตุผล โดยใช
ภาษาในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนที่ถูกตองสละสลวย ตามรูปแบบการเขียนบทความเชิง
วิชาการ การวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการนั้นจะพิจารณาจากองคประกอบ 4
ดาน ไดแก เนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และรูปแบบในการเขียนบทความที่
ถูกตอง
2. แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ของแบนดูรา (Bandura. 1977,
1997; Allen. 2004) สรุปไดวา การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคล
สองคนที่มีความสามารถไมตางกัน แตถาพบวาบุคคลสองคนนี้มีการรับรูความสามารถของตนเอง
แตกต า งกั น ก็ อ าจทํ า งานได อ ย า งมี คุ ณ ภาพแตกต า งกั น แบนดู ร าเห็ น ว า คนที่ รั บ รู ว า ตนเองมี
ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด ตามแนวคิด
ของแบนดูรา นักศึกษาที่มีการรับรูความสามารถของตนตอการเขียนสูง จึงมีแนวโนมที่จะเขียน
บทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ นอกจากนี้แบนดูราไดเสนอแนะแหลงของการสรางใหเกิดการรับรู
ความสามารถของตนเอง 4 แหลง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 59-60; อางอิง Evans. 1989) คือ
การมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) การใชตัวแบบ (Modeling) การใช
คําพูดชักจูง (Verbal persuasion) และการกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) ซึ่งผูวิจัยนํามาใช
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เปนเทคนิคในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีการรับรูความสามารถของตนใน
การเขียน
3. แนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบของเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ทรัยแอนดิส (Triandis. 1971) อธิบายวาเจตคติประกอบดวย 1) องคประกอบดานสติปญญา
(Cognitive Component) ไดแก ความรู และแนวความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งเราไมวาบุคคลหรือ
สถานการณใดๆ ก็ตาม ความรูและแนวความคิดดังกลาวจะเปนสิ่งกําหนดลักษณะและทิศทางของ
เจตคติของบุคคล กลาวคือถาบุคคลมีความรูและแนวคิดตอสิ่งเราใดครบถวนแลว บุคคลนั้นก็จะมี
เจตคติตอสิ่งเรานั้นไปในทางบวกหรือลบชัดเจนยิ่งขึ้น 2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective
Component) ไดแก อารมณหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเรา อารมณหรือความรูสึกดังกลาวจะ
เปนสิ่งกําหนดทิศทางและ ลักษณะของเจตคติของบุคคล กลาวคือ ถาบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งใด
บุคคลก็จะมีเจตคติไปในทางบวกตอสิ่งนั้น แตถาบุคคลมีอารมณหรือความรูสึกที่ไมดีตอสิ่งนั้น
บุคคลก็จะมีเจตคติทางลบตอสิ่งนั้น และ 3) องคประกอบดานแนวโนมการกระทํา (Behavioral
Component) ไดแก พฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง พฤติกรรม
ดังกลาวจะเปนสิ่งที่บอกลักษณะและทิศทางทัศนคติของบุคคลกลาวคือ ถาพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกตอสิ่งเรานั้นชัดเจนแนนอน ทิศทางก็จะมีลักษณะชัดเจนแนนอน และเปนทิศทางบวก
หรือลบชัดเจนดวย
นอกจากนี้ทรัยแอนดีสยังกลาววาเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชนการไดรับขอมูลใหมจากบุคคล สื่อมวลชน หรือ
การไดรับประสบการณโดยตรง
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ ดานความคิด
ความรูสึกและแนวโนมพฤติกรรม ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปดวย แนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบของเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติดังกลาวนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการและจิตลักษณะ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
4. แนวคิดเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ของแมคเคลแลนด
(McClelland. 1976) ซึ่งมีแนวคิดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนมี
ความพยายามในการเรียน และการทํางานตาง ๆ จนประสบความสําเร็จดวยดี เนื่องจากลักษณะ
ของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมองเห็นเปาหมาย และพยายามตอสูกับอุปสรรค มีความอดทน
บากบั่น ทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ รูสึกกังวลเมื่อเกิด
ความลมเหลวขึ้น และตองการความสําเร็จที่เหนือกวาบุคคลอื่นดวย (Murray, 1938: 166-167)
ทั้งนี้แมคเคลแลนด (McClelland. 1969) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไวดังนี้
คือ 1) เปนผูที่มีความพยายามบากบั่นทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาที่จะทําเพื่อหลีกเลี่ยง
ความลมเหลว 2) เปนผูที่เลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองใหประสบผลสําเร็จ จึง
กําหนดเปาหมายที่ไมยากหรืองายตอความสําเร็จจนเกินไป 3) เปนผูที่คิดวางานทุกอยางจะประสบ
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ความสําเร็จก็ดวยความตั้งใจจริงของคนเทานั้น ไมใชเพราะโอกาสอํานวยให 4) การกระทํา
กิจกรรมใดนั้น มุงใหบรรลุมาตรฐานของตนเองมากกวารางวัลหรือชื่อเสียง นอกจากนี้แมคเคลแลนด
ยังไดเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหบุคคลบรรลุเปาหมายอีก 3 ประการ คือ 1) การฝกใหบุคคลสนใจ
กับความคิดเห็นของคนอื่น 2)
การจัดใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น โดยเนนถึง
ความสําคัญของการจัดใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับเด็กอื่นเปนหมูคณะ เพื่อใหรูจักรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และเกิดความตองการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 3) การชวยใหบุคคลมีความคิดฝน
เกี่ยวกับ ความสําเร็จ โดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม เชน ควรมีกิจกรรมการสอนใน
หองเรียนใหเด็กคิดฝนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนใหผูเรียนสรางจินตนาการขึ้น ซึ่งผูเรียนอาจ
นําไปใชในชีวิตจริงได แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดังกลาวนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาจิตลักษณะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
5. แนวคิดเรื่องฉันทะ ของพระโสภณคณาจารย (2527) เปนจิต ลักษณะของ
บุคคลที่กอใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งพระโสภณคณาจารย (2527: 58) ไดใหแนวคิดวา
ฉันทะเปนแรงจูงใจฝายดีหรือฝายบวกที่จะกระตุนใหบุคคลมีความตองการและอยากกระทํา อยาก
เห็นสิ่งที่ดีงาม มีความชื่นชมที่เห็นงานสําเร็จตามเปาหมาย อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดี
งาม มีความรักความใฝปรารถนาความดีงามที่เปยมสมบูรณ ฉันทะจึงมีความสําคัญตอการเรียนรู
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความมุงหวังใหนักศึกษาที่ไดเรียนรูดวยรูปแบบการสอน ที่สงเสริมจิต
ลักษณะทั้งสามประการคือการรับรูความสามารถของตนในการเขียนเจตคติที่ดีตอการเขียนทความ
เชิงวิชาการและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตลอดจนไดรับการฝกทักษะการเขียนบทความเชิงวิชาการตาม
วิธีการแบบสแกฟโฟลดนั้นเกิดฉันทะหรือความรักความสุขในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
6. แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural
Theory) วีกอตสกี้ไดใหแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูวาเปนการพัฒนาขอบเขต
ของการเรี ย นรู ซึ่ ง เป น ช ว งห า งระหว า งระดั บ พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาที่ เ ป น อยู หรื อ ความรู
ความสามารถเดิม (The Zone of Proximal Development) ที่พิจารณาไดจากการแกปญหาไดดวย
ตนเอง กับระดับศักยภาพของพัฒนาการทางสติปญญา (Level of Potential Development) ซึ่ง
พิจารณาไดจากปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได แตอาจแกไดถาไดรับคําแนะนําจากผูใหญ หรือได
รวมงานกับเพื่อนที่มีศักยภาพมากกวา (Vygotsky 1978: 86) ซึ่งจะทําใหพัฒนาการทางสติปญญา
หรือความรูความสามารถของบุคคลเพิ่มพูนขึ้น และสามารถแกไขปญหานั้นไดดวยตนเองตอไป
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) เปนการประยุกตแนวคิดของวีกอต
สกี้มาสูการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนใหแก
ผูเรียนไดอยางเปนระบบ โดยการใหการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนดวยการสาธิต
การเรียนรูจากตัวอยาง การใชคําถามกระตุนเตือน การใหขอมูลปอนกลับ โดยมีครูผูสอนคอยให
การชวยเหลือ หรือผูเรียนใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเปาหมายของการชวยเหลือคือการให
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ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จดวยตนเอง ใหเสร็จสมบูรณไดดวยตนเอง
การชวยเหลือจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง (Rosenshine and Guenther 1992: 35 – 41) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเรียนการ
สอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) นี้มาเปนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
7. การทําผังมโนทัศน (Concept mapping) มีที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของออซูเบล เปนวิธีการจัดกลุม เชื่อมโยงความคิดอยางเปนลําดับขั้น โดยใชคําหรือ
ขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ เปนไปอยางมีความหมาย ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน การจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนนับเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดสรางความรูเอง และสามารถนําความรูไปประยุกต ใชได
(Novak and Gowin. 1984: 41-42) การทําผังมโนทัศนจึงเปนเทคนิคที่ผูวิจัยนํามาใชในขั้นตอน
การวางแผนการเขียนบทความเชิงวิชาการ
แผนการสอน หรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก
1) สรางความนาสนใจใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและประโยชนของกิจกรรม
2) ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนอยากฝกเขียนตามความสนใจ
(หรือสรางแนวทางในการเขียนอยางอิสระ จากหัวขอที่กําหนดให)
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทในการเรียนรู
1) ใหผูเรียนสังเกตและเรียนรูจากตัวแบบ
2) ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขั้นตอน เทคนิควิธีการปฏิบัตติ ามที่ไดเรียนรูไดฟง
จากตัวแบบ
3) ผูเรียนถูกชักจูงดวยคําพูดใหเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จได
4) ผูเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนําความรูที่ไดรับมาปรับใหเหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่
จะเขียน
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุถึงแหลงคนควาขอมูล การจัดลําดับขัน้ ตอนในการนําเสนอขอมูล
กอนลงมือเขียน
3) ผูเรียนนําความคิดที่สรุปไวมาเขียนเปนผังมโนทัศน
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ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบผลงาน
2) ผูเรียนแสดงความความคิดเห็นที่มีตอ ผลงานของเพื่อนในกลุม
3) ครูชวยใหคําแนะนําแกไข ในกรณีที่พบวาผลงานยังมีขอบกพรอง
4) ผูเรียนถูกกระตุนดวยความคิดที่ทาทาย เพื่อสรางสรรคผลงานใหสมบูรณขึ้น
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางผังมโนทัศนที่กาํ หนด
2) ครูใหความชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1) ครูตรวจประเมินผลงานของผูเรียน
2) ครูใหผูเรียนนําผลงานของตนมาแสดงใหทุกคนดู และใหคําแนะนํา
ใหกําลังใจแกผูเรียนในการปรับปรุงงานเขียนครั้งตอไป
ทั้งนี้ รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษานี้ ประกอบดวยแผนการสอน จํานวน 8 แผน ใชเวลา
ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง แตละแผนการสอนประกอบดวย สาระสําคัญของกิจกรรมการ
เรียนรู วัตถุประสงค และแนวคิด ดังนี้
แผนการสอนที่ 1 “บทความเชิงวิชาการคืออะไร”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของการเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. ผูเรียนทราบวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. ผูเรียนไดเห็นแบบอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ถูกตอง
แนวคิด / เทคนิค
- การไดเห็นตัวแบบ
- การตั้งเปาหมายความสําเร็จ
- ผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนบทความเชิงวิชาการ นําไปสูการมี
เจตคติที่ดี
แผนการสอนที่ 2 “เขียนบทความไดดังใจ เพียงใชผงั มโนทัศน”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการทําผังมโนทัศน
2. ผูเรียนเห็นประโยชนของการทําผังมโนทัศน
3. ผูเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนจากเนื้อหาที่กําหนดใหได
แนวคิด / เทคนิค

157
-ผังมโนทัศน
-การใชคําพูดชักจูง เพื่อใหเชื่อมั่นวาตนเองสามารถทําผังมโนทัศนได
-ผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการทําผังมโนทัศน นําไปสูการมี
เจตคติที่ดี
-การชมเชย ใหกําลังใจ
-การตั้งเปาหมายในการทํางาน
แผนการสอนที่ 3 “สรางสรรคงานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนบอกหัวขอเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะเขียนบทความ และรายละเอียดในเรื่องนั้นได
2. ผูเรียนถายทอดความคิดเหลานั้น (ขอ1) เปนผังมโนทัศนได
3. ผูเรียนนําเสนอผังมโนทัศนของตนเองหนาชั้น ใหเพื่อนและครูชว ยกันแสดง
ความคิดเห็น และใหคําแนะนํา
4. ผูเรียนปรับปรุงแกไขโครงรางบทความของตนเอง ตามที่ไดเห็นแบบอยาง
ผังมโนทัศนของเพื่อน และคําแนะนําของเพื่อนและครู
แนวคิด / เทคนิค
- การปฏิบัติ ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกันตามวิธีสแกฟโฟลด
- การไดเห็นตัวแบบ
- การไดรับประสบการณความสําเร็จขั้นทีห่ นึ่ง
-การกระตุนลักษณะใฝสัมฤทธิ์
แผนการสอนที่ 4 “แปลงรางความคิดใหเปนบทความ”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. ผูเรียนไดเห็นตัวอยางการเขียนบทความที่ดี
3. ผูเรียนรูวิธกี ารเขียนบทความจากโครงรางในผังมโนทัศน
4. ผูเรียนเขียนบทความจากโครงรางบทความในหัวขอที่ตนเองสนใจได
แนวคิด / เทคนิค
-การใชคําพูดชักจูงวาผูเรียนสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีต่ นเอง
สนใจได
-การไดเห็นแบบอยางงานเขียนที่ดี
-การตั้งเปาหมายความสําเร็จในแตละขั้น
- การไดรับประสบการณความสําเร็จขั้นทีส่ อง
แผนการสอนที่ 5 “ถูกตองและนาเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน”
วัตถุประสงค
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1. ผูเรียนมีความรูในเรื่องรูปแบบการเขียนบทความทีถ่ ูกตอง
2. ผูเรียนบอกวิธีการหาขอมูลและแหลงขอมูลที่นํามาใชอางอิง/ประกอบการเขียน
บทความในหัวขอทีต่ นเองสนใจได
3. ผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลที่ใชอางอิง ดวยการเชือ่ มโยงและสอดแทรกใน
เนื้อหาใหสละสลวยได
4. ผูเรียนเขียนบรรณานุกรมไดถูกตอง
5. ผูเรียนปรับปรุงแกไขบทความเชิงวิชาการของตนเองใหสมบูรณโดยอาศัยความ
ชวยเหลือของครูและเพื่อนได
แนวคิด / เทคนิค
- การเรียนรูทางสังคม ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกันตามวิธสี แกฟโฟลด
-การไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของเพื่อน
- การไดรับประสบการณความสําเร็จขั้นทีส่ าม
-การไดรับคําชมเชย (สําหรับผูเรียนที่ปฏิบัติไดดี) และคําพูดใหกําลังใจ (สําหรับ
ผูเรียนที่ยังปฏิบัติไดไมดีนกั )
แผนการสอนที่ 6 “ปรับใหงดงาม เชื่อมความใหสละสลวย”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนปรับปรุงการใชภาษาในบทความเชิงวิชาการตามหัวขอทีต่ นเองสนใจให
ถูกตองอีกครั้ง
2. ครูและผูเรียนชื่นชมความสําเร็จของผูเรียนทุกคน และชวยกันคัดเลือกผลงานทีด่ ี
มาแสดงเปนตัวอยาง
แนวคิด / เทคนิค
- การเรียนรูทางสังคม ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกันตามวิธสี แกฟโฟลด
-การไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของเพื่อน
- การไดรับประสบการณความสําเร็จขั้นทีส่ ี่
-การไดรับคําชมเชย
แผนการสอนที่ 7 “เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนเขียนโครงรางผังมโนทัศนจากหัวขอบทความที่ครูกําหนดใหได
2. ผูเรียนนําเสนอผลงานผังมโนทัศนของตนหนาชั้นเรียนใหเพื่อนและครูชว ยกัน
แสดงความคิดเห็น
3. ผูเรียนปรับปรุงแกไขผังมโนทัศนของตนเองตามคําแนะนําของเพื่อนและครู
แนวคิด / เทคนิค
- การไดรับประสบการณความสําเร็จขั้นทีห่ า
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-การเรียนรูทางสังคม ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน
-เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติดว ยตนเองไดแลวครูลดความชวยเหลือลง
ตามวิธสี แกฟโฟลด
แผนการสอนที่ 8 “บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน”
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนปรับปรุงงานเขียนบทความเชิงวิชาการ (ตามหัวขอที่กําหนดให)
ใหสมบูรณ
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเองและรับรูวาตนเองสามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการได
แนวคิด / เทคนิค
-การไดเห็นความสําเร็จของเพื่อน
- การไดรับประสบการณความสําเร็จดวยตนเอง
-การไดรับคําชม
-การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ขอแนะนําในการนํารูปแบบการสอนไปใช
การนํารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการไปใช มีขอแนะนําดังนี้
1. ใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม เพื่อจะไดแลกเปลีย่ นเรียนรู ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
2. ฝกใหผูเรียนสนใจความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อใหผูเรียนรูจักรับฟงคําแนะนําของผูอื่น
และเกิดความตองการผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของผูอื่น เมื่อผูเรียนเห็นวารุนพี่และ
เพื่อนในหองสามารถทําได จึงมีแนวโนมที่ตนเองก็จะทําไดดวยเชนกัน
4. ปลูกฝงจรรยาบรรณในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับผูเรียน เชน การอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชประกอบการเขียน การไมคดั ลอกผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของ
ตนเอง
5. รวบรวมผลงานบทความเชิงวิชาการของผูเรียน เปนผลงานประจําภาคเรียน หรือ
คัดเลือกบทความเชิงวิชาการที่ดีเพื่อเผยแพรในสื่อตาง ๆ หรืออาจจะแชรผลงานในสื่อออนไลน
ของกลุม บทความใดที่มีผูใหคะแนน (Like) มากที่สุด และความคิดเห็นใดที่ใหขอเสนอแนะที่ตรง
ประเด็น จะไดรับรางวัล เปนตน
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ผลการใชรูปแบบการสอนที่จะเกิดขึน้ กับผูเรียน
การใชรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดที่สงเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการนี้ กอใหเกิดผลการพัฒนาแกผูเรียนใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ผูเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดนี้ ไดพัฒนาความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ จากกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายที่สงเสริมใหผูเรียนเห็นประโยชน
ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะของการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการ การทํ า ผั ง มโนทั ศ น การฝ ก
ประสบการณในการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใชผังมโนทัศน การสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะในการหาขอมูล การเลือกสรรขอมูลเพื่อใชประกอบการเขียน
การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม การใชภาษาเขียนในระดั บทางการหรือกึ่งทางการใหเหมาะสมกับ งานเขียนเชิง
วิชาการ และนําเสนอความคิดและเนื้อหาไดอยางเปนลําดับ มีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน รวมถึงการ
ประเมินผลงานเขียนและการแกไขขอบกพรองในงานเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง จาก
คําแนะนําของครูและเพื่อน ๆ กิจกรรมพัฒนาที่จัดไวอยางเปนระเบียบและมีลําดับขั้นตามวิธีการ
แบบสแกฟโฟลดจึงกอใหเกิดผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการแกผูเรียน
2. การพัฒนาจิตลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
รูปแบบการสอนในงานวิจัยนี้ พัฒนาขึ้นจากการประมวลแนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุน
การเรี ยนรู ของผู เรี ย น ประกอบด วย แนวคิดเรื่องการพัฒนาการรับ รู ความสามารถของตนเอง
แนวคิดเรื่องเจตคติ แนวคิดเรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ
วีกอตสกี้ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวทางการพัฒนาเหลานี้มาสรางกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด จากการพัฒนาการรับรูความสามารถของผูเรียนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
จากการไดรับประสบการณความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และการกระตุนทาง
อารมณ การพัฒนาเจตคติที่ดีในการเขียนโดยใชวิธีเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานความรูความคิด
การฝกใหผูเรียนตั้งเปาหมายความสําเร็จเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสงเสริมการเรียนรู
ระหวางผูเรียนในกลุม กิจกรรมการพัฒนาตามวิธีการแบบสแกฟโฟลดนี้จึงทําใหผูเรียนไดพัฒนา
จิตลักษณะ ไดแก พัฒนาการรับรูความสามารถของผูเรียนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ เจตคติ
ที่ดีในการเขียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งนําไปสูการมีฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการดวย
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แผนการสอนที่ 1
ชื่อกิจกรรม
บทความเชิงวิชาการคืออะไร

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. การไดรับรูถึงประโยชนและความสําคัญของการเขียนบทความเชิงวิชาการ จะชวย
พัฒนาใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
2. การไดเห็นแบบอยางความสําเร็จของตัวแบบ ที่สามารถเขียนบทความเชิงวิชาการได
สําเร็จ จะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีการรับรูความสามารถของตน ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. การตั้งเปาหมายความสําเร็จ โดยใหนักศึกษาเขียนเปาหมายในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ และวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมาย เปนการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียนบทความ
เชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษาเห็นประโยชน ความสําคัญของการเขียนบทความเชิงวิชาการ และ
ลักษณะของบทความเชิงวิชาการ
2. นักศึกษาไดรบั การพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. นักศึกษาไดกาํ หนดเปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหสาํ เร็จ
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (15 นาที)
1) ครูแสดงผลงานบทความเชิงวิชาการของตัวแบบใหนักศึกษาดู และกลาวเชิญ
ตัวแบบเปนวิทยากร ชวยแนะนํานักศึกษาถึงวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการใหสําเร็จ
(ตัวแบบเปนนักศึกษารุนพีท่ ี่รูจักกันดีวาเปนนักกีฬาที่เกง แตเรียนไมเกง แตก็สามารถเขียน
บทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ)
2) ครูใชคําถามนําเพื่อใหนักศึกษาไดคิดและชวยกันเสนอคําตอบ จากที่ไดฟง
ประสบการณของตัวแบบ แลวชวยกันสรุปวา ตัวแบบมีวิธีการอยางไรจึงสามารถเขียนบทความเชิง
วิชาการไดสําเร็จ
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (15 นาที)
3) ครูตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาเขาใจลักษณะของบทความเชิงวิชาการวา
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“1. บทความเชิงวิชาการคืออะไร และ 2. บทความเชิงวิชาการมีลักษณะอยางไร” ครูสุมเรียก
นักศึกษาบางคนตอบ และเชิญชวนใหนักศึกษาคนอื่น ๆ ชวยกันเสนอคําตอบเพิ่มเติม ครูเขียน
คําตอบของนักศึกษาบนกระดาน หรือฉายขึ้นบนจอภาพ
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (25 นาที)
4) ครูสรางความคิดที่ชัดเจนใหกับนักศึกษา โดยกลาววา “นักศึกษาเกงมาก ที่
สามารถตอบไดวาบทความเชิงวิชาการคืออะไร แสดงวานักศึกษาก็มคี วามคุนเคยกับการเขียน
หรือเคยอานบทความเชิงวิชาการมาบางแลว ทีนี้เรามาดูกันตอไปวาในวงวิชาการ นักวิชาการให
ความหมายและอธิบายลักษณะบทความเชิงวิชาการกันวาอยางไรบาง”
5) ครูแสดงเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ลักษณะ
และวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ ใหนักศึกษาจดลงสมุด ครูอธิบายและชี้ประเด็นสําคัญเพิม่ เติม
เพื่อสรางความคิดใหชัดเจน
6) ครูสรางเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา โดยย้ําวา
“นักศึกษาเห็นไหมวา การเขียนบทความเชิงวิชาการมีประโยชนตอ การเรียนในระดับปริญญาตรีเปน
อยางมาก เพราะความสามารถในการเขียนจะชวยใหเราประสบความสําเร็จการเรียน ทั้งในวิชานี้
วิชาอื่น ๆ การเรียนในระดับที่สูงขึ้น และการทํางานในอนาคตดวย เพราะฉะนั้น ถานักศึกษา
เขียนบทความวิชาการไดดี ก็จะชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางานไดงายขึ้น”
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (15 นาที)
6) ครูนําเนื้อหาในกิจกรรมขอ 5 มาแสดงใหนักศึกษาดูในรูปผังมโนทัศน เพื่อ
เปนตัวอยางการเขียนผังมโนทัศนใหนักศึกษาไดรูจัก
7) ครูตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาไดตรวจสอบทบทวนมโนทัศนของตนเอง ที่
เกี่ยวกับการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (20 นาที)
8) ครูชี้ใหนักศึกษาเห็นวารูปแบบการนําเสนอความคิดสําคัญในการเขียน
บทความ
เชิงวิชาการทีค่ รูแสดงใหดูในกิจกรรมขอ 6 นั้น เรียกวาผังมโนทัศน ซึ่งใชในการสรุปทบทวนเนือ้ หา
และยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการเขียนไดดวย
9) ครูใหนักศึกษาจดบันทึกผังมโนทัศนลงสมุด
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (30 นาที)
10) ครูแจกแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ ใหนักศึกษาแตละคนเขียนเปาหมาย
ความสําเร็จในการเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง เชน
- ฉันสามารถบอกความสําคัญและประโยชนของการเขียนบทความเชิงวิชาการได
- ฉันสามารถหาขอมูลมาประกอบการเขียนได
- ฉันสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใชภาษาเขียนที่ถูกตองได
- ฉันสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
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- บทความเชิงวิชาการของฉันสามารถเปนตัวอยางงานเขียนที่ดีใหกับเพื่อน ๆ
ได เปนตน พรอมทั้งบอกวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จนั้น
11) เมื่อนักศึกษาเขาใจมโนทัศนของการเขียนบทความเชิงวิชาการแลว ครูให
นักศึกษาทําแบบฝกหัด โดยเติมขอความสําคัญลงในชองวางของผังมโนทัศนลงในกระดาษที่แจกให
12) ใหนักศึกษาประเมินความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของตนเอง
วาขณะนี้นักศึกษาบรรลุเปาหมายขอใดแลวบาง และเปาหมายใดที่ยังทําไมสําเร็จ
สื่อการสอน
1. ตัวแบบนักศึกษารุนพี่ที่ประสบความสําเร็จในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ประเด็นคําพูดของตัวแบบ ประกอบดวย การใชคําพูดที่สนับสนุนแนวคิดตาง ๆ ดังนี้
1) ความสามารถพื้นฐานในการเรียน ตัวแบบเรียนไมเกง ผลการเรียนไมคอยดี
2) เจตคติในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ครั้งแรกที่รูวา จะตองเขียนบทความ
เชิงวิชาการก็ไมอยากเขียน คิดวาคงจะเขียนไมไดเพราะบทความเชิงวิชาการเปนเรื่องยาก ตัวแบบ
เปนนักศึกษาสาขาพลศึกษา
คิดวาบทความเชิงวิชาการคงจะมีความสําคัญแคในวิชาภาษาไทย
เรียนเสร็จก็ไมตองเขียนแลว แตหลังจากที่เรียนไป ก็แปลกใจวา คนเรียนไมเกงอยางเราก็สามารถ
เขียนบทความแบบนี้สําเร็จได เพื่อนทุกคนในหองไมวาจะเรียนเกงหรือเรียนไมเกง เขียนไดทุกคน
ยิ่งพอเรียนจบแลวไดเห็นประโยชนของการเขียนบทความเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถ
นําทักษะการคิด ทักษะการเขียน การวางแผน การถายทอดความรูไปใชกับวิชาอืน่ ๆ ได
3) การรับรูความสามารถของตน ตอนแรกตัวแบบเองก็ไมเชื่อวาตนเองจะเขียน
บทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ แตพอไดรับคําแนะนําจากอาจารย และเห็นเพื่อน ๆ เขียนได เราก็
เริ่มรูสึกวาเราเองก็นาจะทําได ก็เลยลองเขียน คอย ๆ ปรับแกไข คอย ๆ พัฒนา ทําอยางเต็มที่
และเกิดความเชื่อมั่นวาตัวเราสามารถทําได
4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแบบมีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมาย
ยอย ๆ จากวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการที่อาจารยสอน โดยเริ่มจากวางแผนการเขียนดวยการ
ทําผังมโนทัศน แลวปรับประเด็นเนื้อหาจากผังมโนทัศนมาสูการเขียน จากนั้นก็คนควาขอมูลมา
ประกอบการเขียน แลวปรับปรุงภาษาใหเหมาะสม สุดทายก็เขียนบรรณานุกรม ตัวแบบก็กาํ หนด
เปาหมายทีละขั้นตอน เชน ครั้งนี้เราจะทําผังมโนทัศนใหสําเร็จ ครั้งตอไปเราจะแปลงผังมโนทัศน
มาเปนบทความเชิงวิชาการใหได เปนตน ซึ่งเปาหมายที่เราวางไวจะเปนแรงจูงใจใหเราทํางานแต
ละขั้นไดสําเร็จ และไดสํารวจประเมินตนเองดวยวาเรายังขาดอะไร ยังตองปรับปรุงแกไขสวนไหน
ที่ยังไมบรรลุเปาหมายบาง
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2. ผังมโนทัศนสรุปความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ลักษณะ และวิธีการเขียนบทความ
เชิงวิชาการ ดังนี้
ความหมาย
งานเขียนที่นําเสนอความรู ซึ่งเกิด
จากการคิด การถายทอดเนื้อหาสาระที่
ไดจากการศึกษาคนควา และการแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอเรื่องที่เขียนอยางมี
เหตุผล โดยใชภาษาในระดับแบบแผน
หรือกึ่งแบบแผนที่สละสลวย มีการ
อางอิงและบรรณานุกรมที่ถูกตอง

ความสําคัญ
เปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียน
ทั้งในปจจุบันและระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับ
นักศึกษาในการแสวงหาความรู และ
การถายทอดความรูใหแกผูอื่น

บทความเชิงวิชาการ
ประโยชน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ มี
ประโยชนตอการนําเสนอรายงานผล
การคนควา ในวิชาภาษาไทยและ
วิชาอื่น และเปนประโยชนตอการ
ทํางานในอนาคตดวย

ลักษณะ
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนนํา
สวนเนื้อหา และสวนทาย ใชภาษา
เขียนในระดับแบบแผนหรือกึ่งแบบ
แผน มีการอางอิงและบรรณานุกรม

วิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ
1) กําหนดหัวขอเรื่อง
2)วางแผนการเขียนดวยผังมโนทัศน
3) คนควาและเลือกสรรขอมูล
ประกอบการเขียน
4) นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ
บทความเชิงวิชาการดวยภาษาที่ถูกตอง
สละสลวย
5) เขียนบรรณานุกรม
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3. แบบฝกหัดใหนักศึกษาเติมขอความสําคัญลงในชองวางของผังมโนทัศน (กิจกรรมขอ 11)

ความหมาย

ความสําคัญ

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.........................................................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................................

บทความเชิงวิชาการ
ประโยชน
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

ลักษณะ
.......................................................
.......................................................
......................................................

วิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
.........................................................
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4. เครื่องฉายภาพ

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคําถามของนักศึกษา
2. ตรวจใหคะแนนแบบฝกหัดใหนักศึกษาเติมขอความสําคัญลงในชองวางของผังมโนทัศน
3. ตรวจแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จของนักศึกษาแตละคน

เปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการของขาพเจา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการที่ขาพเจาจะไปถึงเปาหมายนั้นไดสําเร็จ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 2
ชื่อกิจกรรม
เขียนบทความไดดังใจ เพียงใชผังมโนทัศน

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. ผังมโนทัศนเปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลในลักษณะของภาพ ที่สรุปความคิดหลักหรือ
ความคิดสําคัญไวตรงกลาง แลวใชเสนเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น และรายละเอียดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกัน ในการวางแผนการเขียนบทความวิชาการ ผูเขียนสามารถใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมความคิดและประเด็นสําคัญได
2. การเปลี่ยนแปลงเจตคติขนึ้ อยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การไดรับขอมูลใหม หรือการ
ไดรับประสบการณตรง ดังนั้นการใหนักศึกษาไดรับรูประโยชนและคุณคาของการทําผังมโนทัศน
และไดมีประสบการณในการฝกเขียนฝกเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใชผังมโนทัศน จะชวยพัฒนา
ใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ และรูสึกวาการทําผังมโนทัศนชวยในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการได
3. การใชคําพูดชักจูงเพื่อใหนักศึกษาเชื่อมั่นวาตนสามารถทําผังมโนทัศนได การชมเชย
ใหกําลังใจและการไดรับประสบการณความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน ซึ่งเปนการเริ่มตนขั้นแรก
ของการเขียนบทความเชิงวิชาการ จะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีการรับรูความสามารถของตนในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ
4. การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและการตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทํากิจกรรมแตละ
ขั้นอยางเหมาะสม โดยใหนักศึกษาบันทึกเปาหมายในการทํางานไว แลวบันทึกผลการประเมิน
ตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร เปนการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษาเห็นประโยชนและคุณคาของการทําผังมโนทัศน และไดมีประสบการณ
ในการฝกเขียนฝกเขียนบทความเชิงวิชาการโดยใชผังมโนทัศน
2. นักศึกษาไดรบั การพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. นักศึกษาไดรบั ประสบการณความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน
4. นักศึกษาไดตงั้ เปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน และประเมินตนเอง
วาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร
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กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (20 นาที)
1) ครูใหนักศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม สงตัวแทนมากลุมละ 1 คน เพื่อแขงขันกัน
ตอบคําถามจากขอมูลที่ครูกําหนดให
2) ครูนําเสนอขอมูลตอไปใหใหนักศึกษาทุกคนดูบนจอภาพ ขอความละ 1 นาที
ขอความที่ 1
สาเหตุที่วัยรุนติดยาเสพติด
รูเทาไมถึงการณ

อยากลอง
มีปญหาทางครอบครัว

ขอความที่ 2
วิทยาการหรือศาสตรตาง ๆ ที่เราศึกษาอยูทุกวันนี้มี 3 กลุมวิชาใหญ ๆ คือ
กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศาสตร และกลุมมนุษยศาสตร พระยาอนุมานราชธนกลาวถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาศาสตรตาง ๆ เหลานี้วา วิชาในกลุมวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อรูธรรมชาติใน
ฐานะที่มนุษยเปนสัตวสังคม รูจักปรับตนใหเขากันไดดีกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ วิชาในกลุม
สังคมศาสตรศึกษาเพื่อรูสังคม ในฐานะที่มนุษยเปนสัตวการเมือง รูจักปกครองและอยูใตปกครอง
ลดหลั่นกันเปนชั้น ๆ ตามสถานภาพและหนาที่ของสังคม สวนวิชามนุษยศาสตรศึกษาเพื่อรูต นเอง
ในฐานะที่มนุษยเปนสัตวทมี่ ีคุณธรรม รูจักสรรคสรางและรูคาสิ่งที่ดงี าม
(http://www.geocities.com /newpage17.html สืบคนเมื่อ 17 มกราคม 2554)
3) ครูใหตวั แทนแตละกลุมตอบคําถามดังนี้
1. สาเหตุท่ที ําใหวัยรุนติดยาเสพติดมีอะไรบาง
2. จากแนวคิดของพระยาอนุมานราชธน การศึกษาวิทยาการตาง ๆ มี
จุดมุงหมายอะไรบาง
ครูและนักศึกษาชวยกันรวมคะแนนของกลุม แลวใหนักศึกษาชวยกันแสดงความ
คิดเห็นวา ขอความที่ 1 ซึ่งอยูในรูปแบบผังมโนทัศน กับขอความที่ 2 มีลักษณะแตกตางกันอยางไร
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4) ครูอธิบายความหมายของผังมโนทัศน ความสําคัญ ลักษณะ และประโยชนของ
ผังมโนทัศนในดานตาง ๆ เชน ชวยในการวางแผนการเขียน ใชในการรวบรวม จัดระเบียบของ
เนื้อหาและขอมูลตาง ๆ เปนตน แลวใหนักศึกษาชวยกันสรุปและบันทึกลงสมุด
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (20 นาที)
5) ครูใหนักศึกษาดูตัวอยางเนือ้ หาบนจอภาพ เรื่อง “เหตุใดวัยรุนจึงติดยาเสพติด”
ที่พัฒนาขึ้นจากผังมโนทัศนที่ 1 แลวครูใชคําพูดชักจูงใหนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นวา ตนเองก็
สามารถทําผังมโนทัศนได และเขียนบทความเชิงวิชาการจากโครงรางผังมโนทัศนไดเชนเดียวกัน
6) ครูใหนักศึกษาแตละคนตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน แลวให
นักศึกษาทําผังมโนทัศนจากเนื้อหาที่ครูกําหนดให
โดยนําความรูที่ไดรับจากการสังเกตตัวอยาง
มาปรับใชใหเหมาะสม
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (10 นาที)
7) ครูแนะนําใหนักศึกษาอานเนื้อหาที่กําหนดใหเขาใจ วิเคราะหเนือ้ หาวาสวนใด
เปนประเด็นหลัก สวนใดคือรายละเอียด แลวลงมือเขียนผังมโนทัศนของตนเอง ภายในเวลา 10
นาที
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (20 นาที)
8) เมื่อหมดเวลาแลว ครูกลาวชมเชยนักศึกษาทุกคนที่สามารถทําผังมโนทัศนได
สําเร็จวา นักศึกษาสามารถทําสําเร็จไปขั้นหนึ่งแลว” เปนการเนนย้าํ ใหนักศึกษามองเห็นความสําเร็จ
ของตนเอง จากนั้นใหผูเรียนแลกเปลีย่ นกันดูผังมโนทัศน และชวยกันตรวจสอบผลงานภายในกลุม
9) นักศึกษาปรับแกไขผังมโนทัศนตามที่เพื่อนในกลุมใหคําแนะนํา ในกรณีที่พบวา
ผังมโนทัศนของนักศึกษายังมีขอบกพรอง ครูชวยแนะนําเพิ่มเติม และเสนอความคิดที่ทาทาย
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณขึ้น
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (20 นาที)
10) ครูชี้ใหผูเรียนเห็นวา นักศึกษาสามารถทําผังมโนทัศนได แสดงวานักศึกษา
ประสบความสําเร็จในการเขียนบทความเชิงวิชาการขัน้ ที่หนึ่งแลว ขอใหนักศึกษาขยายผลจาก
ผังมโนทัศนเปนความเรียงสั้น ๆ โดยใชภาษาของตนเอง ภายในเวลา 20 นาที
11) ครูใหความชวยเหลือนักศึกษาทีป่ ระสบปญหาในการเขียนตามสมควร พรอม
ทั้งใชคําพูดใหกําลังใจเปนรายบุคคล เชน “ดีแลว พยายามอีกนิด ปรับแกไขตรงนี้แลวก็จะดีมาก”
เปนตน
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (30 นาที)
12) ครูตรวจประเมินผลงานของนักศึกษาเปนรายบุคคล แลวนําผลงานเขียนของ
นักศึกษาทีเ่ ขียนไดดีมาแสดงใหนักศึกษาทุกคนดู ครูใหคําชมเชย และใหกําลังใจนักศึกษาในการ
ปรับปรุงงานเขียนครั้งตอไป
13) ใหนักศึกษาประเมินการรับรูความสามารถในการเขียนผังมโนทัศนของตนเอง
วาขณะนี้นักศึกษาบรรลุเปาหมายแลวหรือไม และเปาหมายใดที่ยังทําไมสําเร็จ
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สื่อการสอน
1. คอมพิวเตอรและเครื่องฉายภาพ
2. ขอความใหนักศึกษาตอบคําถาม (กิจกรรมการเรียนรูขอ 2)
3. เนื้อหา เรื่อง พระพุทธรูป สําหรับใหนักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด (กิจกรรมการเรียนรู
ขอ 6-7) ดังนี้
“ทานเคยสังเกตบางไหมวา ฐานพระพุ ทธรูปนั้ นเขาสรางสูงต่ําโดยอาศัยหลักอะไร
การสรางฐานพระพุทธรูปสูงต่ําขนาดไหน ก็ตองอาศัยองคพระพุทธรูปนั่นเองเปนหลัก คือ ถาองค
พระพุทธรูปใหญ เขาจะสรางฐานใหต่ํา เพื่อผูที่จะกราบไหวบูชาจะไดมองเห็นพระพักตรหรือความ
มีสงาราศีของพระพุทธรูปไดชัดเจน ถาพระพุทธรูปขนาดเล็ก เขาก็สรางฐานพระพุทธรูปใหสูง
มองแลวเหมือนพระพุทธรูปลอยเดนอยูกลางทองฟานภากาศฉะนั้น ทานที่เคยไปนมัสการพระพุทธ
ชิ น ราชจํ า ลองที่ วั ด เบญจมบพิ ต รที่ ก รุ ง เทพฯ หรื อ องค เ ดิ ม ที่ วั ด พิ ษ ณุ โ ลกก็ ดี หรื อ ไปนมั ส การ
พระพุทธรูปที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ดี คงจะเห็นวาฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ
เหลานี้ลวนแตเตี้ย ๆ ทั้งนั้น หรือถาทานไปนมัสการพระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกวมรกต
ที่วัดพระแกว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแลว ทานจะเห็นวาฐานที่รองรับ
พระพุทธรูปนั้นสูงเดน ดูเหมือนพระแกวมรกตจะลอยอยูฉะนั้น ทั้งนี้ก็เพราะพระแกวมรกตเปน
พระพุทธรูปขนาดเล็กนั่นเอง ถาสรางฐานต่ําก็จะลดความมีสงาลงไปมาก คือคนจะมองไมเห็น
องคพระนั่นเอง”
(วิชาภรณ แสงมณี 2538: 153)
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคําถามของนักศึกษา
2. ตรวจใหคะแนนผลงานการเขียนผังมโนทัศนของนักศึกษา
3. ตรวจแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จของนักศึกษาแตละคน
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เปาหมายในการเขียนผังมโนทัศนของขาพเจา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

วิธีการที่ขาพเจาจะไปถึงเปาหมายนั้นไดสําเร็จ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................

172

เนื้อหา
1 ความหมายของผังมโนทัศน
ผังมโนทัศน (Concept map) เปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลในลักษณะของภาพ ที่
สรุปความคิดหลักหรือความคิดสําคัญไวตรงกลาง แลวใชเสนเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น และ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน ในการวางแผนการเขียนบทความวิชาการ ผูเขียนสามารถใช
ผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการรวบรวมความคิดและประเด็นสําคัญได
2 ความสําคัญและประโยชนของการทําผังมโนทัศน
1) ใชในการเสนอประเด็นตางๆ ในการระดมพลังสมอง(Brainstorming)
2) ใชในการรวบรวม จัดระเบียบของเนื้อหาและขอมูลตาง ๆ
3) ใชในการบันทึกความรูทไี่ ดจากการอานหรือการฟง
4) ใชในการสรุปทบทวนบทเรียน การทําแผนที่ความคิดทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียน
หรืออานไดดียิ่งขึ้น
5) ชวยใหเกิดความคงทนในการจํา
6) ใชเปนเครือ่ งมือที่วางแผนการเขียน ไดแก การทําโครงเรื่องเนื้อหาในการเขียน
ประเภทตาง ๆ เชน เรียงความ บทความ
7)ใชเปนบันทึกยอสําหรับการพูดหรือการนําเสนอตอทีป่ ระชุม
8) ใชวิเคราะหปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองคิดหาทางแกปญหา
9) สามารถนําไปประยุกตใชไดกับการเรียนทุกรายวิชา
แนวคําตอบ สําหรับกิจกรรมการเรียนรูขอ 6-7
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แผนการสอนที่ 3
ชื่อกิจกรรม
สรางสรรคงานเขียน แลกเปลี่ยนความคิด

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. การที่ผูเรียนไดเห็นตัวอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการ ไดทํางานรวมกันเปนกลุม
โดยมีครูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา และไดรับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนรวมกลุม เพื่อนในหอง
และจากครู ตลอดจนไดฝกฝนทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดยแบงกิจกรรมการเรียนรู
ตามขั้นตอนยอย ๆ เปนการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนตามแนวคิดเรื่องวิธีการเรียนการสอน
แบบสแกฟโฟลด
2. การเปลี่ยนแปลงเจตคติขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การไดรับขอมูลใหม หรือการ
ไดรับประสบการณตรง ดังนั้นการใหนักศึกษามีประสบการณในการฝกทําผังมโนทัศน ในขั้นตอน
การเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการ จะชวยพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. การใชคําพูดชักจูง การชมเชย การแนะนําใหกําลังใจ และการไดรับประสบการณ
ความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน เพื่อเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
4. การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม และการตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทํากิจกรรมแต
ละขั้นอยางเหมาะสม โดยใหนักศึกษาบันทึกเปาหมายในการทํางานไว แลวบันทึกผลการประเมิน
ตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร จะนําไปสูการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
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เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษาไดฝก ทําผังมโนทัศนสําหรับเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการ ใน
หัวขอที่ตนเองสนใจ
2. นักศึกษาไดรบั การสงเสริมการรับรูความสามารถของตนและพัฒนาเจตคติที่ดีตอการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ
3. นักศึกษาไดรบั ประสบการณความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน
4. นักศึกษาไดตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน ในหัวขอที่ตนเอง
สนใจและประเมินตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (20 นาที)
1) ครูใหนักศึกษาดูตัวอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิดการใช
เทคโนโลยีชวยการเรียนรู และใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมที่ผานมา ไดแสดงออก
วาใครบางที่ยังทําไมได ยังมีความกลัวหรือไมเขาใจในขั้นตอนใด ใครบางที่ไมกลัวและทําได แลว
นักศึกษาแบงปนประสบการณรวมกัน
2) ครูใหนักศึกษาแตละคนคิดอยางอิสระ วาอยากเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับ
อะไร แลวเลือกหัวขอเรื่องที่ตนเองสนใจ
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (15 นาที)
3) ครูใหนักศึกษาชวยกันบอกวิธีการหรือขั้นตอนทําผังมโนทัศน จากที่ไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติในครั้งที่แลว
4) จากตัวอยางบทความเชิงวิชาการ ครูแสดงขั้นตอนการเขียนโดยเริ่มตนจาก
การสาธิตการทําผังมโนทัศน และการเชื่อมโยงผังมโนทัศนมาสูเนื้อหาแตละประเด็น โดยชี้ให
นักศึกษาเห็นความสัมพันธระหวางผังมโนทัศนที่สรางขึ้นสําหรับเปนโครงราง กับบทความวิชาการที่
เขียนสําเร็จแลว
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (25 นาที)
5) ครูใหนักศึกษาแตละคนตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศนในหัวขอ
ที่ตนเองสนใจ
6) ครูใหนักศึกษาแตละคนลงมือเขียนผังมโนทัศน โดยนําเสนอชื่อเรื่องที่ตนเอง
สนใจ เขียนความคิดหลักหรือความคิดสําคัญไวตรงกลาง แลวใชเสนเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอด
อื่น และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน
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ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (25 นาที)
7) เมื่อหมดเวลาแลว ครูใหผูเรียนแลกเปลี่ยนกันดูผังมโนทัศน
และชวยกัน
ตรวจสอบผลงานภายในกลุม
8) นักศึกษาปรับแกไขผังมโนทัศนตามที่เพื่อนในกลุมใหคําแนะนํา ครูชวยแนะนํา
เพิ่มเติมในกรณีที่พบวาผังมโนทัศนของนักศึกษายังมีขอบกพรอง
และเสนอความคิดที่ทา ทาย
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณขึ้น
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (15 นาที)
9) ครูชี้ใหผูเรียนเห็นวา “นักศึกษาสามารถทําผังมโนทัศนในหัวขอที่ตนเองสนใจได
แสดงว า นั กศึ กษาประสบความสํ าเร็ จ ในการเขี ย นบทความเชิ ง วิ ช าการอีกขั้น หนึ่งแลว ขอให
นักศึกษามั่นใจในความสามารถของตนเองและภูมิใจในตนเองเหมือนที่ครูรูสึกภูมิใจในตัวนักศึกษา
ทุกคน แลวในครั้งหนาเราจะเปลี่ยนผังมโนทัศนนี้ใหเปนบทความเชิงวิชาการกัน”
10) ครูใหความชวยเหลือผูเรียนที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร พรอมทั้ง
ใชคาํ พูดใหกําลังใจเปนรายบุคคล เชน “ดีแลว พยายามอีกนิด ปรับแกไขตรงนี้แลวก็จะดีมาก” เปนตน
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (20 นาที)
11) ครูตรวจประเมินผลงานของนักศึกษาเปนรายบุคคล แลวนําผลงานผังมโนทัศน
ที่เขียนไดดีมาแสดงใหนักศึกษาทุกคนดู ครูใหคําชมเชย และใหกําลังใจนักศึกษาในการปรับปรุงงาน
เขียนครั้งตอไป
12) ใหนักศึกษาประเมินการการเขียนผังมโนทัศนในหัวขอที่ตนเองสนใจ วาขณะนี้
นักศึกษาบรรลุเปาหมายแลวหรือไม และเปาหมายใดทีย่ ังทําไมสําเร็จ
สื่อการสอน
1 เครื่องฉายภาพ
2 ตัวอยางบทความเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิดการใชเทคโนโลยีชวยการเรียนรู
บทความเชิงวิชาการ
เรื่อง แนวคิดการใชเทคโนโลยีชว ยการเรียนรู
ป จ จุ บั น ทั่ ว โลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ การลงทุ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and Communication Technology: ICT) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดความแตกตางระหวางประเทศที่มีความพรอมทาง
ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกวา Digital Divide ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกตางมุงสราง
สังคมใหมใหเปนสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกตาง
ระหวางสังคมที่สมบูรณดวยความรู กับสังคมที่ดอยความรู ที่เรียกวา Knowledge Divide ในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษา ตางก็เรงพัฒนาการศึกษาใหการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อใหคน
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ไปชวยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงใน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เชน ชวยนําการศึกษาใหเขาถึงประชาชน (Access)
สงเสริม การเรียนรูตอเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรูตามอัธยาศัย ชวยจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ชวยเพิ่มความรวดเร็วและแมนยําในการจัดทําขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล การเก็บรักษา และการเรียกใชในกิจกรรมตาง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยการเรียนการสอน แตการใหความสนใจกับการใชเทคโนโลยีชวย
การเรียนรูของผูเรียนก็อาจหลงทางได ถาผูบริหารสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยีเปนจุดหมาย
ปลายทาง ของการศึกษา แทนที่จะยึดถือผลการเรียนรูเปนจุดหมาย ปรากฏการณของการหลงทาง
จะพบเห็ น ในการประชาสั ม พั น ธ ถึ ง ความพร อ มทางระบบคอมพิ ว เตอร การมี เ ครื อ ข า ยโยงเข า
Internet สะดวก ผูเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีและมีโอกาสใชไดเต็มที่ แตในบางสถานศึกษาผูเรียน
อาจใชเทคโนโลยีไมคุมคา ขาดเปาหมายในการเรียนรูสาระสําคัญตามหลักสูตรวิชาตาง ๆ และ
ข า ด โ อ ก า ส ใ น ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ป ญ ญ า อ ย า ง แ ท จ ริ ง
เทคโนโลยีกบั การเรียนรู
ปกติเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับการเรียนรู 3 ลักษณะ คือ
1. การเรียนรูเกีย่ วกับเทคโนโลยี (Learning about Technology) ไดแก การเรียนรูระบบ
การทํางานของคอมพิวเตอร เรียนรูจนสามารถใชระบบคอมพิวเตอรได ทําระบบขอมูลสารสนเทศ
เปน สื่อสารขอมูลทางไกลผาน Email และ Internet ได เปนตน
2. การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (Learning by Technology) ไดแก การเรียนรูความรู ใหม ๆ
และฝกความสามารถ ทักษะบางประการ โดยใชสื่อเทคโนโลยี เชน ใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
เรียนรูทักษะใหม ๆ ทางโทรทัศนที่สงผานดาวเทียม การคนควาเรือ่ งที่สนใจผาน Internet เปนตน
3. การเรียนรูกับเทคโนโลยี (Learning with Technology) ไดแกการเรียนรูดวยระบบ การ
สื่อสาร 2 ทาง (Interactive) กับเทคโนโลยี เชน การฝกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ใหขอมูลยอนกลับ
ถึงความถูกตอง (Feedback) การฝกการแกปญหากับสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตน
แนวคิดในการเพิ่มคุณคาของเทคโนโลยีชว ยการเรียนรู
ครรชิต มาลัยวงศ (2535: 48) ไดใหแนวคิดในการเพิม่ คุณคาของเทคโนโลยีในการชวยการ
เรียนรูไวดังนี้
1. การใชเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปญญา
กระบวนการทางปญญา (Intellectual Skills) คือ กระบวนการที่มอี งคประกอบสําคัญ คือ
(1) การรับรูสิ่งเรา (Stimulus)
(2) การจําแนกสิ่งเราจัดกลุมเปนความคิดรวบยอด (Concept)
(3) การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนกฎเกณฑ หลักการ (Rule) ดวยวิธีอุปนัย Inductive)
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(4) การนํากฎเกณฑ หลักการไปประยุกตใชดวยวิธีนิรนัย (Deductive)
(5) การสรุปเปนองคความรูใหม ๆ (Generalization)
ระบบคอมพิวเตอรมีสมรรถนะสูงที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดในกระบวนการ
ทางปญญานี้ โดยครูอาจจัดขอมูลในเรื่องตาง ๆ ในวิชาที่สอน ใหผูเรียนฝกรับรู แสวงหาขอมูล
นํามาวิเคราะหกําหนดเปนความคิดรวบยอดและใชคอมพิวเตอรชว ยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด
(Concept Map) โยงเปนกฎเกณฑ หลักการ ซึ่งผูสอนสามารถจัดสถานการณใหผูเรียนฝก การนํา
กฎเกณฑ หลักการไปประยุกต จนสรุปเปนองคความรูอยางมีเหตุผล บันทึกสะสมไวเปนคลังความรู
ของผูเรียนตอไป
2. การใชเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือถือวาผูเรียนสําคัญที่สดุ นั้น สามารถออกแบบ
แผนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสทําโครงงานแสวงหาความรูต ามหลักสูตร หาความรูในเรื่อง
ที่ผูเรียนสนใจ หรือเพื่อแกปญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรูลักษณะนี้จะเริ่มตนดวย
การกําหนดประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาดวยการวางแผนกําหนดขอมูลหรือสาระที่ตองการ ผูสอน
อาจจัดบุญชีแสดงแหลงขอมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ และจาก Electronic Sources เชน
ชื่อของ Web ตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล วิเคราะห สังเคราะห เปนคําตอบ สรางเปนองคความรู
ตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย และครูชว ยกํากับผลการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพที่ตองการ ทั้งนีค้ รูจะมีบทบาทสําคัญในการชวยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรูหรือ
แนะนําผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู
แนวคิดของบิลล เกตส (Bill Gate) เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา
รุง แกวแดง (2543 : 14 – 18) ไดกลาวถึงแนวคิดของบิลล เกตส (Bill Gate) เกีย่ วกับการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษาไว ดังนี้
1. การเรียนไมไดมีเฉพาะในหองเรียน ในโลกยุคปจจุบัน คนสามารถที่จะเรียนไดจาก
แหลงความรูท ี่หลากหลาย โดยเฉพาะทางดวนขอมูล (Information Superhighway) ซึ่งกําลังจะมี
บทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาของมนุษย
2. ผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล บิลล เกตส ไดอางทฤษฎีอาจารยวิชาการศึกษา
ที่วา เด็กแตละคนมีความแตกตางกันจึงจําเปนจะตองจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล เพราะเด็กแตละคนมีความรูความเขาใจ ประสบการณ และการมองโลก
แตกตางกันออกไป
3. การเรียนทีต่ อบสนองความตองการรายคน การศึกษาที่สอนเด็กจํานวนมาก โดย
รูปแบบที่จัดเปนรายชั้นเรียน ในปจจุบันไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการของเด็กเปนรายคน
ได แตดวยอํานาจ และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การเรียนตามความตองการของแต
ละคน ซึ่งเปนความฝนของนักการศึกษามานานแลวนั้น สามารถจะเปนจริงไดโดยมีครูคอยใหการ
ดูแลชวยเหลือและแนะนํา
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4. การเรียนโดยใชสื่อประสม ในอนาคตหองเรียนทุกหองจะมีสื่อประสมจากเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เด็กสามารถเลือกเรียนเรื่องตาง ๆ ไดตามความตองการ
5. บทบาทของทางดวนขอมูล กับการสอนของครู ดวยระบบเครือขายทางดวนขอมูล
จะทําใหไดครูที่สอนเกง จากที่ตาง ๆ มากมายมาเปนตนแบบ และสิ่งที่ครูสอนนั้นแทนที่จะใชกับเด็ก
เพียงกลุมเดียว ก็สามารถสราง Web Site ของตนขึ้นมาเพื่อเผยแผ จะชวยในการปฏิวตั ิการเรียน
การสอนไดมาก
6. บทบาทของครูจะเปลี่ยนไป ครูจะมีหลายบทบาทหนาที่ เชน ทําหนาที่เหมือนกับครู
ฝกของนักศึกษาคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา เปนเพื่อนของผูเรียน เปนทางออกที่สรางสรรคใหกับ
เด็ก และเปนสะพานการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหวางเด็กกับโลก ซึ่งอันนี้ก็คือบทบาทที่ยิ่งใหญของครู
7. ความสัมพันธระหวางนักเรียน ครู และผูปกครอง จะใชระบบทางดวนขอมูล
คอมพิวเตอร ชวยเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง นักเรียน ครู และผูป กครอง เชน การสง E-mail
จากครู ไปถึงผูปกครอง
ความคิ ด ของบิ ล ล เ กตส นั บ เป น การเป ด โลกใหม ด า นการศึ ก ษาด ว ยการนํ า ระบบ
คอมพิวเตอร สมัยใหม และทางดวนขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วโลกเขามาเปนตัวกระตุน การ
ปฏิวัติระบบการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม ถึงแมวาเขาจะย้ําวาหองเรียนยังคงมีอยูเหมือนเดิม เพื่อลด
การตอตานดานเทคโนโลยี แตจากรายละเอียดที่เขานําเสนอ จะพบวาการเรียนการสอนในอนาคต
จะตองเปลี่ยนไปมาก ความหวังของนักศึกษาทุกคนก็คือ การเปดโอกาสใหเด็กสามารถเรียนไดเปน
รายบุคคลโดยมีการวางแผนรวมกับครู ถาคนในวงการศึกษาไมปรับเปลี่ยนจะลาหลังกวาวงการ
อื่น ๆ อยางแนนอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ IT นั้น การจัด T: Technology ถามีงบประมาณก็จัดหาได และ
สอนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีเปนโดยไมยาก แตสิ่งที่ขาดแคลนคือ I: Information หรือสารสนเทศ ที่
นาจะเปนเนื้อหาของการใชเทคโนโลยี เพราะถาขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการเรียนรู และขาด
การเชื่ อ มโยงกระบวนการเรี ย นรู ใ ห เ ข า กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศแล ว ตั ว ระบบเทคโนโลยี ก็ ไ ร
ความหมาย และสูญคาคุณประโยชน และความคาดหวังวา เมื่อมีผูไปเยี่ยมเยือนสถานศึกษาใดใน
อนาคตก็นาจะไดพบความสมบูรณของระบบขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ผนวกเปนสวนหนึ่งของ
ระบบเทคโนโลยี และไดพบผลงานของครู และผลการเรียนรูของนักเรียนที่แสดงถึงการใชเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน
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บทบาทและทิศทางเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538.
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การวัดและประเมินผล
1. ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2. ตรวจแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จของนักศึกษาแตละคน
3.

เปาหมายในการเขียนผังมโนทัศนในหัวขอที่ขาพเจาสนใจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

วิธีการที่ขาพเจาจะไปถึงเปาหมายนั้นไดสําเร็จ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 4
ชื่อกิจกรรม
แปลงรางความคิดใหเปนบทความ

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. การไดรับประสบการณความสําเร็จในขั้นแรกและขั้นทีส่ อง จะชวยพัฒนาใหนักศึกษา
มีความมั่นใจ และรับรูค วามสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากขึ้น
2. การแบงภาระงานใหญ (การเขียนบทความเชิงวิชาการ) ออกเปนงานยอย ๆ ตาม
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ฝกปฏิบตั ิทลี ะขั้นตอนนั้น ทําให
นักศึกษารูสึกวาการเขียนบทความเชิงวิชาการไมยากและไมเปนงานหนักจนเกินไป ประกอบกับ
นักศึกษาไดรบั ความชวยเหลือจากครูและคําแนะนําจากเพื่อน นักศึกษาจึงไมเกิดความทอถอยใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. การตั้งเปาหมายความสําเร็จชวยพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียนบทความเชิง
วิชาการใหกบั นักศึกษา
เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีต่ นเองสนใจ
2. นักศึกษาไดรบั การสงเสริมการรับรูความสามารถของตน และพัฒนาเจตคติที่ดีตอการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ
3. นักศึกษามีความรูและทักษะในการหาขอมูลเพื่อใชประกอบการเขียน
4. นักศึกษาไดรบั ประสบการณความสําเร็จในการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
หัวขอที่ตนเองสนใจ
5. นักศึกษาไดตงั้ เปาหมายความสําเร็จในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่
ตนสนใจ และประเมินตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร
กิจกรรมการเรียนรู (สถานที่เรียน: ศูนยวิทยบริการ)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (15 นาที)
1) ครูใหนักศึกษาดูตัวอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิดการใช
เทคโนโลยีชวยการเรียนรู จากกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 อีกครั้ง แลวครูใชคําพูดชักจูง ใหกําลังใจ
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นวาจะสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
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2) ครูใหนักศึกษาแตละคนคิดอยางอิสระวา จากผังมโนทัศนที่นักศึกษาสรางขึ้น
นักศึกษาควรจะตองคนควาขอมูลใดมาประกอบ เพื่อใหบทความเชิงวิชาการของนักศึกษามีเนือ้ หา
ที่สมบูรณ เชือ่ ถือได และเปนประโยชนแกผูอาน
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (10 นาที)
2) ครูใหนักศึกษาชวยกันบอกวิธีการหาขอมูล และแหลงขอมูลที่นํามาใชอางอิง
ประกอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ ครูกลาวชมเชยนักศึกษา และใหคําแนะนําในการคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (15 นาที)
4) ครูใหนักศึกษาแตละคนตั้งเปาหมายความสําเร็จในการคนควาขอมูลและการ
เขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีต่ นเองสนใจ
5) ครูใหนักศึกษาแตละคนจดบันทึกประเด็นเนื้อหาที่จะตองคนควาหาขอมูลมา
ประกอบการเขียนเพิ่มเติม รวมทั้งแหลงขอมูลที่จะไปคนควา เชน จากฐานขอมูลออนไลน หนังสือ
วารสาร เปนตน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (40 นาที)
6) ครูใหผูเรียนแยกยายกันไปคนควาหาขอมูลประกอบการเขียน เมื่อไดขอมูลทั้ง
เนื้อหาและขอมูลทางบรรณานุกรมแลว ใหผูเรียนกลับมารวมกลุมกัน และชวยกันตรวจสอบผลงาน
ภายในกลุม (30 นาที)
7) นักศึกษาปรับแกไขหรือหาขอมูลเพิ่มเติมตามที่เพื่อนในกลุมใหคาํ แนะนํา ครูให
คําแนะนําเพิม่ เติมแกนักศึกษาที่ยังประสบปญหาในการเขียน (10 นาที)
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (30 นาที)
8) ครูชี้ใหผูเรียนเห็นวา “นักศึกษารูว ิธคี น ควาหาขอมูล รูแหลงที่จะเขาถึงขอมูลนั้น
และสามารถคนควาขอมูลมาประกอบการเขียนไดสําเร็จแลว แสดงวานักศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการอีกขั้นหนึ่งแลว ตอไปนี้เราก็ลงมือเขียนบทความเชิงวิชาการกัน
ไดแลว”
9) ครูใหนักศึกษาแตละคนลงมือเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
จากผังมโนทัศนที่สรางขึ้นและขอมูลสนับสนุนที่นักศึกษาคนความาได พรอมทั้งเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรมใหถูกตองตามรูปแบบดวย ทั้งนี้ครูคอยใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหาใน
การเขียน โดยใชคําพูดใหกําลังใจและแนะนําเปนรายบุคคล
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (10 นาที)
10) ครูใหนักศึกษาประเมินตนเอง วานักศึกษาบรรลุเปาหมายในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการหรือไม เพราะเหตุใด
11) ครูใหนักศึกษาสงผลงานเขียน เพื่อครูจะไดนําไปตรวจและใหคําแนะนําแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล โดยใหนักศึกษาไปรับสมุดคืนไดในวันรุงขึน้
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สื่อการสอน
1 วัสดุ สื่อสิ่งพิมพ และคอมพิวเตอรที่เชือ่ มตออินเทอรเน็ตสําหรับการสืบคนขอมูล
2 ตัวอยางการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
การวัดและประเมินผล
1. ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2. ใหนักศึกษาแตละคนประเมินตนเองจากแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ
ตัวอยางการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
การอางอิง หมายถึง การบอกแหลงที่มาของขอความที่ใชอางอิงในเนื้อหาที่นํามาเขียน
เรียบเรียง เรียกวาการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (สงศรี ดีศรีแกว, 2534 : 78) คือ
1.1 ระบบนาม - ป ( Author - date)
ระบบนาม - ป เปนระบบที่มีชื่อผูแตง, ปที่พิมพ และเลขหนา ที่อางอิงอยูภายในวงเล็บ ดัง
ตัวอยาง
(ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ : เลขหนาที่อางอิง)
1.2 ระบบหมายเลข (Number System) เปนระบบที่คลายคลึงกับระบบนาม - ป แตระบบนี้จะ
ใชหมายเลขแทนชื่อผูแตงเอกสาร
อางอิง มีอยู 2 วิธี คือ
1.2.1 ใหหมายเลขตามลําดับของการอางอิง
1.2.2 ใหหมายเลขตามลําดับอักษรผูแตง
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีผ่ ูทํา
รายงานไดใชประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏ
ชัดเจน แตอาจเปนเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม
1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, //
ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
กิตติกร มีทรัพย. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ, 2544.
2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล. / ชื่อตน / ชื่อกลาง(ถามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ./ /เมืองที่พิมพ/:/ผูรับผิดชอบ
ในการพิมพ./ / ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York : Mc Graw - Hill, 1989.
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3.บรรณานุกรมวิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ. / / ชื่อเมืองที่พิมพ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, /
ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงคจงั หวัด
เชียงใหม. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540.
4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
ชื่อผูเขียน./ / "ชื่อตอนหรือบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หนา / เลขหนา. / / ชื่อบรรณาธิการ
/ / (ถามี)./ / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8-15.
หนา 749 - 781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
ชื่อผูเขียน. / / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่) / : / เลขหนา; /
/ / วัน (ถามี) / เดือน / ป.
ตัวอยาง
วิทยาคม ยาพิศาล. "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ" กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย. 46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547.
6. ฐานขอมูลออนไลน
ผูแตง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). / /
เขาถึงไดจาก / : /แหลงสารสนเทศ. / / (วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน ป).
ตัวอยาง
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสบื คนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http : / / www.lib.buu.ac.th. (วันทีค่ นขอมูล : 16 กันยายน 2546).
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เปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการจากผังมโนทัศน
และการคนควาขอมูลประกอบการเขียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

วิธีการที่ขาพเจาจะไปถึงเปาหมายนั้นไดสําเร็จ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 5
ชื่อกิจกรรม
ถูกตองและนาเชื่อถือ นี่คือบทความของฉัน

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. การไดรับประสบการณความสําเร็จในขั้นแรก ขั้นที่สอง และขัน้ ที่สาม จะชวยพัฒนา
ใหนักศึกษามีความมั่นใจ และรับรูค วามสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากขึ้น
2. การแบงภาระงานใหญ (การเขียนบทความเชิงวิชาการ) ออกเปนงานยอย ๆ ตาม
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ฝกปฏิบตั ิทลี ะขั้นตอนนั้น ทําให
นักศึกษารูสึกวาการเขียนบทความเชิงวิชาการไมยากและไมเปนงานหนักจนเกินไป ประกอบกับ
นักศึกษาไดรบั ความชวยเหลือจากครูและคําแนะนําจากเพื่อน
นักศึกษาจึงสามารถในการเขียน
บทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
3. การตั้งเปาหมายความสําเร็จในแตละขั้น และการทีไ่ ดประเมินตนเอง ชวยพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ หนักศึกษามีความมุง มั่นมานะที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการจนสําเร็จ
เปาหมายการเรียนรู
นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีต่ นเองสนใจได
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (15 นาที)
1) ครูใหนักศึกษาดูตัวอยางการเขียนบทความเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิดการใช
เทคโนโลยีชว ยการเรียนรู จากกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 อีกครั้ง และใหนักศึกษาไดพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นถึงกิจกรรมที่ผานมาวาใครบางที่ยังทําไมได ยังมีความกลัวหรือไมเขาใจในขั้นตอนใด
ใครบางที่ไมกลัวและทําได แลวนักศึกษาแบงปนประสบการณรวมกัน
2) ครูใหนักศึกษาแตละคนพิจารณาวา บทความเชิงวิชาการที่นักศึกษาเขียนขึ้นใน
ครั้งแรกและครูตรวจใหขอเสนอแนะไปแลวนั้น นักศึกษาควรจะตองปรับปรุงแกไขอยางไร เพื่อให
บทความเชิงวิชาการของนักศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ เชื่อถือได และเปนประโยชนแกผูอาน
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (10 นาที)
3) นักศึกษาสํารวจขอบกพรองในการเขียนของตนเอง และแลกเปลีย่ นผลงานกันให
เพื่อนชวยใหขอเสนอแนะ แลวระบุวธิ ีการปรับปรุงแกไข ในเรื่องความสมบูรณของเนื้อหา การใช
ภาษา การลําดับความคิด การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตองตามรูปแบบการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
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ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (15 นาที)
4) นักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักการใชภาษาเขียนในงาน
เขียนเชิงวิชาการ แลวครูเชื่อมโยงกับตัวอยางการใชภาษาในระดับทางการ หรือกึ่งทางการ จาก
ผลงานของนักศึกษา
5) นักศึกษาตัง้ เปาหมายในการปรับปรุงแกไขการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ในหัวขอทีต่ นเองสนใจใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
6) นักศึกษาแตละคนจดบันทึกขอบกพรองและปญหาในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของตนเอง เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (20 นาที)
7) นักศึกษาปรับแกไขขอบกพรองแลว แลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อนในกลุมแลว
ชวยกันเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (30 นาที)
8) นักศึกษาปรับปรุงแกไขงานเขียนของตนเองใหสมบูรณ ตามที่เพื่อนในกลุมให
คําแนะนํา ครูดูแลใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกนักศึกษาที่มปี ญหาในการเขียนตามสมควร
9) เมื่อนักศึกษาปรับปรุงผลงานของตนเองเสร็จแลว ครูชี้ใหผูเรียนเห็นวา
นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการไดสาํ เร็จแลว
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (30 นาที)
10) นักศึกษาประเมินตนเอง วานักศึกษาบรรลุเปาหมายในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการหรือไม เพราะเหตุใด
11) นักศึกษาแตละกลุมเสนอผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่กลุมชอบมาก
ที่สุด แลวใหเจาของบทความเชิงวิชาการออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน
12) ครูใหนักศึกษาทุกคนสงสมุด เพื่อตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
และใหคําแนะนําเพิ่มเติมตอไป
สื่อการสอน
ตัวอยางการใชภาษาระดับทางการหรือกึ่งทางการ จากผลงานของนักศึกษา
การวัดและประเมินผล
1. ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2. ใหนักศึกษาแตละคนประเมินตนเองจากแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ
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เปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ขาพเจาสนใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ขาพเจาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 6
ชื่อกิจกรรม
ปรับใหงดงาม เชื่อมความใหสละสลวย

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. การไดรับประสบการณความสําเร็จในการปฏิบัติงานยอย ๆ จะชวยพัฒนาใหนักศึกษา
มีความมั่นใจ และรับรูค วามสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากขึ้น
2. การแบงภาระงานใหญ (การเขียนบทความเชิงวิชาการ) ออกเปนงานยอย ๆ ตามวิธีการ
เรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู ฝกปฏิบตั ิทีละขั้นตอนนั้น ทําใหนักศึกษา
รูสึกวาการเขียนบทความเชิงวิชาการไมยากและไมเปนงานหนักจนเกินไป ประกอบกับนักศึกษา
ไดรับความคําแนะนําจากเพื่อนและครู นักศึกษาจึงสามารถพัฒนาบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จ
3. การตั้งเปาหมายความสําเร็จในแตละขั้น และการที่ไดประเมินตนเอง ชวยพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ใหนักศึกษามีความมุงมั่นมานะที่จะเขียนบทความเชิงวิชาการ
เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษาใชภาษาเขียนในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจไดอยาง
สละสลวย
2. นักศึกษาสามารถนําเสนอความคิดและเนื้อหาไดอยางเปนลําดับ และมีความตอเนื่อง
เชื่อมโยงกัน
3. นักศึกษาไดรับการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เจตคติที่ดี และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียนบทความเชิงวิชาการ
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (10 นาที)
1) ครูแจกสมุดคืนใหนักศึกษาชื่นชมผลงานของตนเอง แลวครูใชคําพูดชักจูงให
นักศึกษาเกิดความภูมิใจวาตนเองสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการไดสําเร็จแลว
2) ครูเชิญชวนใหนักศึกษาชวยกันเสนอวา บทความเชิงวิชาการที่นักศึกษาเขียน
ขึ้นนั้นยังสามารถปรับปรุงแกไขใหเปนบทความเชิงวิชาการที่มีคุณภาพไดอยางไรบาง เชน การขัด
เกลาภาษาเขียนใหสละสลวย การเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ไดอยางเปนลําดับ มีความตอเนื่อเชื่อมโยงกัน เปนตน
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (10 นาที)
3) นักศึกษาสํารวจขอบกพรองในการเขียนของตนเอง ในเรื่องความสละสลวยของ
ภาษาเขียน การเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
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ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (15 นาที)
4) ครูใหตวั อยางการใชภาษาเขียนที่สละสลวย การนําเสนอประเด็นสําคัญเพียง
เรื่องเดียวในหนึ่งยอหนาเพื่อใหงานเขียนมีเอกภาพ และการใชคําเชื่อมเพื่อใหงานเขียนมี
สัมพันธภาพระหวางยอหนา
5) นักศึกษาตัง้ เปาหมายความสําเร็จในการปรับปรุงแกไขการเขียนบทความ
เชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ ใหมีความสละสลวยและกลมกลืนยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (20 นาที)
6) นักศึกษาปรับแกไขขอบกพรองแลว แลกเปลีย่ นผลงานกับเพื่อนในกลุมแลว
ชวยกันเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (30 นาที)
7) นักศึกษาปรับปรุงแกไขงานเขียนของตนเองใหสมบูรณ ตามที่เพื่อนในกลุมให
คําแนะนํา ครูดูแลใหคําแนะนําเพิ่มเติมตามสมควร
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (30 นาที)
8) นักศึกษาประเมินตนเอง วานักศึกษาบรรลุเปาหมายในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการหรือไม เพราะเหตุใด
9) นักศึกษาแตละกลุมเสนอผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่กลุมชอบมาก
ที่สุด แลวใหเจาของบทความเชิงวิชาการออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน
สื่อการสอน
ตัวอยางการใชภาษาที่สละสลวย และการนําเสนอเนื้อหาในงานเขียนเชิงวิชาการ
การวัดและประเมินผล
1. ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2. ใหนักศึกษาแตละคนประเมินตนเองจากแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ
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เปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ขาพเจาสนใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ขาพเจาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 7
ชื่อกิจกรรม
เขียนบทความอีกครั้ง ยังมีผังมโนทัศน

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1.การที่นักศึกษาไดมีประสบการณความสําเร็จในการการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
หัวขอที่ตนเองสนใจแลว ไดทํางานรวมกันเปนกลุมโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา และ
ไดรับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนรวมกลุม เพื่อนในหอง และจากครู ตลอดจนไดฝกฝนทักษะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ โดยแบงกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนยอย ๆ ตามแนวคิดเรื่องวิธีการ
เรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด ทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและมีทกั ษะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการมากขึน้
2.การเปลี่ยนแปลงเจตคติขนึ้ อยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การไดรับขอมูลใหม หรือ
การไดรับประสบการณโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาเจตคติที่ดตี อการเขียนบทความเชิงวิชาการ ทํา
ไดโดยการใหขอมูลและจัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาไดฝก ปฏิบัติ
3. การใชคําพูดชักจูง การชมเชย การแนะนําใหกําลังใจ และการไดรับประสบการณ
ความสําเร็จในการทําผังมโนทัศนเพื่อเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครู
มอบหมายให
4.การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและการตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทํากิจกรรมแต
ละขั้นอยางเหมาะสม โดยใหนักศึกษาบันทึกเปาหมายในการทํางานไว แลวบันทึกผลการประเมิน
ตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร จะนําไปสูการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
5.เมื่อครูเห็นวานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองแลว ครูลดความชวยเหลือลง
ตามวิธีการแบบสแกฟโฟลด จะชวยใหนักศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานนั้นตอไปไดดวยตนเอง แมวาจะ
ไมมีผูอื่นคอยชวยเหลือก็จะสามารถปฏิบต ิงานไดสําเร็จ
เปาหมายการเรียนรู
1.นักศึกษาไดฝกทําผังมโนทัศนสําหรับเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอ
ที่ครูกําหนดให
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาเจตคติที่ดีตอ การเขียนบทความเชิงวิชาการ
3. นักศึกษาไดรับประสบการณความสําเร็จในการทําผังมโนทัศนดวยตนเอง
4. นักศึกษาไดตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศน ในหัวขอที่ครู
กําหนดใหและประเมินตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร
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กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (20 นาที)
1) ครูกลาวถึงความสําเร็จของนักศึกษาในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอ
ที่ตนเองสนใจ และใชคําพูดเชิญชวนใหนักศึกษาลองเขียนบทความเชิงวิชาการอีกครั้ง ในหัวขอที่
ครูกําหนดใหคือ เรื่อง หนทางสูความสําเร็จ โดยเริ่มจากการทําผังมโนทัศน
2) นักศึกษาแตละคนวางแผนการทําผังมโนทัศนอยางอิสระในหัวขอ หนทางสู
ความสําเร็จ
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (15 นาที)
3) ครูใหนักศึกษาชวยกันทบทวนวิธีการหรือขั้นตอนทําผังมโนทัศนจากที่ไดเรียนรู
และฝกปฏิบัตมิ า
4) ครูใหนักศึกษาบางคนออกมาแสดงขั้นตอนการเขียนหนาชั้น โดยเริ่มตนจาก
การสาธิตการทําผังมโนทัศน และการเชือ่ มโยงผังมโนทัศนมาสูเนื้อหาแตละประเด็น จากนั้นครูชี้
ใหนกั ศึกษาเห็นความสัมพันธระหวางผังมโนทัศนที่สรางขึ้นสําหรับเปนโครงรางการเขียน และ
บทความวิชาการที่สําเร็จแลว
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (25 นาที)
5) นักศึกษาแตละคนตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทําผังมโนทัศนในหัวขอที่
กําหนดให
5) นักศึกษาแตละคนลงมือเขียนผังมโนทัศนดวยตนเอง ครูลดการชวยเหลือลง
และคอยสังเกตการทํางานของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (15 นาที)
7) เมื่อหมดเวลาแลว ครูใหผูเรียนแลกเปลี่ยนกันดูผังมโนทัศน และชวยกัน
ตรวจสอบผลงานภายในกลุม
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (15 นาที)
8) นักศึกษาปรับแกไขผังมโนทัศนตามที่เพื่อนในกลุมใหคําแนะนํา ครูชวยแนะนํา
เพิ่มเติมในกรณีที่พบวาผังมโนทัศนของนักศึกษายังมีขอบกพรอง และเสนอความคิดที่ทาทาย
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณขึ้น
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (30 นาที)
9) ครูตรวจประเมินผลงานของนักศึกษาเปนรายบุคคล แลวนําผลงานผังมโนทัศน
ที่เขียนไดดีมาแสดงใหนักศึกษาทุกคนดู ครูใหคําชมเชย และใหกําลังใจนักศึกษาอีกครั้ง
10) นักศึกษาประเมินการการเขียนผังมโนทัศนในหัวขอที่ตนเองสนใจ วาขณะนี้
นักศึกษาบรรลุเปาหมายแลวหรือไม และเปาหมายใดทีย่ ังทําไมสําเร็จ
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สื่อการสอน
ผังมโนทัศนและบทความเชิงวิชาการที่นกั ศึกษาเขียนขึ้น
การวัดและประเมินผล
1.ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2.ใหนักศึกษาแตละคนประเมินตนเองจากแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ

เปาหมายในการเขียนผังมโนทัศนในหัวขอที่ครูกําหนดให
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ขาพเจาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................
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แผนการสอนที่ 8
ชื่อกิจกรรม
บทความเชิงวิชาการคือผลงานของฉัน

เวลา 2 ชั่วโมง

แนวคิด
1. เมื่อครูเห็นวานักศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานไดดวยตนเองแลว ครูลดความชวยเหลือ
ลง ตามวิธีการแบบสแกฟโฟลด
จะชวยใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานนั้นตอไปไดดวยตนเอง
แมวาจะไมมีผูอื่นคอยชวยเหลือก็จะสามารถปฏิบต ิงานไดสําเร็จ
2. การที่นักศึกษาไดมีประสบการณความสําเร็จในการการเขียนบทความเชิงวิชาการใน
หัวขอที่ตนเองสนใจแลว ไดทํางานรวมกันเปนกลุม โดยมีครูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา และ
ไดรับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนรวมกลุม เพื่อนในหอง และจากครู ตลอดจนไดฝกฝนทักษะในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการ โดยแบงกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนยอย ๆ ตามแนวคิดเรื่องวิธีการ
เรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด ทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและมีทักษะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการมากขึน้
3. การเปลี่ยนแปลงเจตคติขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การไดรับขอมูลใหม หรือ
การไดรับประสบการณโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเขียนบทความเชิงวิชาการ ทํา
ไดโดยการใหขอมูลและจัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาไดฝก ปฏิบัติ
4. การใชคําพูดชักจูง การชมเชย การแนะนําใหกําลังใจ และการไดรับประสบการณ
ความสําเร็จในการทําผังมโนทัศนเพื่อเตรียมการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ตนเองสนใจ
จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครู
มอบหมายให
5. การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม และการตั้งเปาหมายความสําเร็จในการทํากิจกรรม
แตละขั้นอยางเหมาะสม โดยใหนักศึกษาบันทึกเปาหมายในการทํางานไว แลวบันทึกผลการประเมิน
ตนเองวาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะอะไร จะนําไปสูการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียน
บทความเชิงวิชาการใหกับนักศึกษา
เปาหมายการเรียนรู
1. นักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอที่ครูกําหนดใหได
2. นักศึกษาไดรบั การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ เจตคติที่ดี และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเขียนบทความเชิงวิชาการ
กิจกรรมการเรียนรู (สถานที่เรียน: ศูนยวิทยบริการ)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความนาสนใจและใหอิสระในการฝก (15 นาที)
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1) ครูใหนักศึกษาดูผังมโนทัศนสําหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอ
หนทางสูความสําเร็จ ที่นักศึกษาเปนผูจัดทําขึ้น และเชิญชวนใหนกั ศึกษาแปลงผังมโนทัศนที่
นักศึกษาทําไวแลวนั้น ใหเปนบทความเชิงวิชาการ
2) ครูใหนักศึกษาแตละคนคิดอยางอิสระวา จากผังมโนทัศนที่นักศึกษาสรางขึ้น
นักศึกษาควรจะตองคนควาขอมูลใดมาประกอบ เพื่อใหบทความเชิงวิชาการของนักศึกษามีเนือ้ หา
ที่สมบูรณ เชือ่ ถือได และเปนประโยชนแกผูอาน
ขั้นที่ 2 การใชประสบการณของผูเรียนในการปรับบริบทการเรียนรู (10 นาที)
3) นักศึกษาชวยกันบอกวิธีการหาขอมูล และแหลงขอมูลที่นํามาใชอางอิง
ประกอบการเขียนบทความเชิงวิชาการ ครูใหคําแนะนําในการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 การสรางความคิดใหชัดเจน (15 นาที)
4) นักศึกษาแตละคนตั้งเปาหมายความสําเร็จในการคนควาขอมูลและการ
เขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีค่ รูกําหนดให
6) นักศึกษาแตละคนจดบันทึกประเด็นเนื้อหาที่จะตองคนควาหาขอมูลมา
ประกอบเพิ่มเติม รวมทั้งแหลงขอมูลที่จะไปคนควา เชน จากฐานขอมูลออนไลน หนังสือ วารสาร
เปนตน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบทบทวนความคิด (30 นาที)
6) ครูใหนักศึกษาแยกยายกันไปคนควาหาขอมูลประกอบการเขียน เมื่อไดขอมูล
ทั้งเนื้อหาและขอมูลทางบรรณานุกรมแลว ใหผูเรียนกลับมารวมกลุม กัน และชวยกันตรวจสอบ
ผลงานภายในกลุม
7) นักศึกษาปรับแกไขหรือหาขอมูลเพิ่มเติมตามที่เพื่อนในกลุมใหคาํ แนะนํา ครูให
คําแนะนําเพิม่ เติมแกนักศึกษาที่ยังประสบปญหาในการเขียน
ขั้นที่ 5 การลงมือเขียนตามผังมโนทัศน (30 นาที)
8) คนักศึกษาแตละคนลงมือเขียนบทความเชิงวิชาการในหัวขอทีค่ รูกําหนดให
คือ เรื่อง หนทางสูความสําเร็จ จากผังมโนทัศนที่สรางขึ้นและขอมูลสนับสนุนทีน่ ักศึกษาคนความา
ได พรอมทั้งเขียนอางอิงและบรรณานุกรมใหถูกตองตามรูปแบบดวย
9) เมื่อนักศึกษาเขียนบทความเชิงวิชาการจากผังมโนทัศนเสร็จแลว ครูแนะนําให
นักศึกษาตรวจสอบการใชภาษาในการเขียนของตนเอง แลวปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสม มีความ
สละสลวยและตอเนื่องเปนลําดับ ทั้งนี้ครูใหกําลังใจและแสดงความชืน่ ชมที่นักศึกษาพัฒนางาน
เขียนของตนเองไดอีกขั้นหนึ่ง
ขั้นที่ 6 การตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง (20 นาที)
10) นักศึกษาประเมินตนเอง วานักศึกษาบรรลุเปาหมายในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการหรือไม เพราะเหตุใด
11) นักศึกษาแตละกลุมเสนอผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่กลุมชอบมาก
ที่สุดแลวใหเจาของบทความเชิงวิชาการออกมาอานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน
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11) ครูใหนักศึกษาสงผลงานเขียน เพื่อจะไดนําไปตรวจและใหคําแนะนําแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล โดยใหนักศึกษาไปรับสมุดคืนไดในวันรุงขึน้
สื่อการสอน
วัสดุ สื่อสิ่งพิมพ และคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับการสืบคนขอมูล
การวัดและประเมินผล
1.ตรวจใหคะแนนผลงานของนักศึกษา
2.ใหนักศึกษาแตละคนประเมินตนเองจากแบบบันทึกเปาหมายความสําเร็จ
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เปาหมายในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ในหัวขอ หนทางสูความสําเร็จ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ขาพเจาทําไดสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ นาย /นางสาว ....................................นามสกุล ........................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา ...........................

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2556

ดวงกมล สวนทอง
21 กรกฎาคม 2517
ราชบุรี
30/5 หมู 11 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000
อาจารย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย
วิชาโทภาษาอังกฤษ) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการสอนภาษาไทย)
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

