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การใช้ กจิ กรรมของแฟนๆ เป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
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บทคัดย่ อ
นักวิจยั ด้ านวัฒนธรรมแฟน ๆ พบว่าการนํากิจกรรมของแฟน ๆ มาใช้ ในชัน้ เรี ยนทําให้ เกิดประโยชน์ เช่น การ
เขียนแฟนฟิ คในวิชาการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ การเขียนแฟนฟิ คคือการที่แฟน ๆ นําเรื่ องราวและตัวละครในสื่อที่ตนสนใจมา
เรี ยบเรี ยงและแต่งเติมใหม่ให้ เป็ นเรื่ องราวที่แตกต่างจากต้ นฉบับ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลของความ
เป็ นตัวตนของแฟน ๆ และกิจกรรมของแฟน ๆ ในชันเรี
้ ยน ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ โดยมีตวั แปรส่งผ่านคือ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความสนุกในชันเรี
้ ยน การแสดงออก และความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ถกู ศึกษาบ่อยครัง้
ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแฟนๆ เว็บไซต์ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือ DeviantArt.com เนื่องจากมีผ้ ทู ี่ทํากิจกรรม
เกี่ยวกับแฟน ๆ ใช้ เป็ นจํานวนมาก ผู้ใช้ เว็บไซต์ดงั กล่าว จํานวน 240 คน ได้ ทําแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีแบบสอบถาม
ที่ใช้ การได้ จํานวน 27 ฉบับ การวิเคราะห์ เส้ นทางแสดงให้ เห็นว่า ความสนุกและการแสดงออกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ระหว่างตัวแปรอิสระและแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ แต่ไม่พบอิทธิพลโดยตรงจากตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตาม งานวิจยั ใน
อนาคตควรศึกษากลยุทธ์ที่สามารถให้ ผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ งานวิจยั นี ้เสนอแนะว่าผู้สอนและเจ้ าหน้ าที่ของ
สถาบันการศึกษาควรบูรณาการการใช้ กิจกรรมของแฟน ๆ ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุม่ นักเรี ยนนักศึกษาที่มีความเป็ นตัวตนของแฟน ๆ ในระดับสูง

คําสําคัญ: ความเป็ นตัวตนของแฟน ๆ กิจกรรมของแฟน ๆ แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ความสนุก
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Abstract
Various fan scholars identified the positive uses of fan activities, and one of the
outstanding aspects is to integrate fan activities into classroom context, especially to use fan
fiction in creative writing class. Fan fiction is a form of expression which fans rewrite plots
and relationships among fictional characters blended from original media. The current study
aimed to test if fan identification and fan activities done in classroom were the enabling
predictors of learning motivation, mediated by self-esteem, class enjoyment, expression in
class, and uncertainty, which had been extensively explored in previous fan studies. Data
collection process was done in DeviantArt.com since this website yielded a large number of
fan artists. An online questionnaire was completed by 240 users, and 217 cases were used in
final analysis. Path analysis revealed that enjoyment and expression performed as the
mediators between fan activities in class and learning motivation, but direct effect was not
found. Future study should identify other strategies that cause direct effect on learning
motivation. The current study suggested that teachers and faculty members should integrate
fan activities as a part of class assignment, especially for students who are high in fan identity
salience.
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