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            3.  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออน

ไลนฯ อยูในระดับดี  (μ = 4.29, σ = 0.81)
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         The purposes of this research were 1) to develop project-based and blended learning 

activities using social media tools to enhance article writing skills of graduate students at Silpakorn 

University, 2) to study the article writing skill of graduate students, Silpakorn University, and 3) to  

study satisfaction of students with the activities.  The populations were graduate students during 

participating a project-based and blended learning activities using social media tools in the 468 

444 Production of Printed Materials course at Silpakorn University in Thailand. Forty students 

enrolled in this course the first semester of the 2012 academic year. The instruments of the research 

consisted of 1) Interview form, 2) Draft of project-based and blended learning activities using social 

media tools, 3) Project-based and blended learning activities using social media tools, 4) An 

activities quality evaluation form, and 5) A satisfaction form.

             The research results were as follows: 

        1. Project-based and blended learning activities using social media tools to enhance article 

writing skills of graduate students at Silpakorn University consisted of three elements: 1) Principles 

and objective, 2) Activities, and 3) Evaluation.The activities included four phases: 1) Preparative 

activity, 2) Single writing activity, 3) Mentor writing activity, and 4) Evaluative activity. And the 

activities had a quality at level very good (    = 4.73, SD= 0.40) 

      2. In the evaluation of article writing skills, the scores students gained before and after 

participating the activities at 28.03%

\ 3. The students had the high level of overall satisfaction with the project-based and blended 

learning activities using social media tools. ( μ = 4.29 , σ = 0.81)
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บทท่ี 1

บทนำ 

1. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย

< พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดย 
มุงเนนกระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และรูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
หมวดที่ 9 ปรากฏเปนที่ชัดเจนวา รัฐจะตองจัดสรรโครงสรางทางเทคโนโลยี และสงเสริมพัฒนาการผลิต
สื่อบทเรียนที่มีคุณภาพแลว ยังมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความรูความสามารถ
ในทักษะการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ในสวนของผูเรียนจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะและความรูเพียงพอในการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูไดดวยตนเอ
งอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังครอบคลุมการวิจัยพัฒนา มีการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะกับการเรียนรูของผูเรียน  ดังนั้นจะเห็นไดวาการปฏิรูปการศึกษาที่
เกิดขึ้นกวาทศวรรษมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการใชเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการเรียนใหเหมาะ
สมแกผูเรียน อีกทั้งยังมุงเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิต ดวยกระบวนการวิธีการและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)

	
 วิสัยทัศนของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเอื้อประโยชนทางการศึกษานั้นคือ ความมุงมั่น
ของสังคมที่จะนำพาประเทศชาติกาวเขาสูยุคสารสนเทศดวยระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางรูปธรรมเพ่ือใหการศึกษาของชาติมีความเทาเทียมทั่วถึง มี
คุณภาพ และมีความตอเนื่องเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคา 
และมีประสิทธิภาพภายใตเครือขายทางกายภาพและเครือขายความรวมมือของประชาคมศึกษาและ
ทองถ่ิน  ตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่กาวหนาภายใตเงื่อนไขและ
ขอจำกัดของระบบการศึกษาอยางมีพลวัต

         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ   

ไอซีที (ICT) เปนเทคโนโลยีที่ใชในการติดตอสื่อสาร เก็บ สราง แสดง ใชรวมกันหรือแลกเปลี่ยน

สารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนั้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน

การเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายทางการศึกษานั้นจะตองพิจารณาองคประกอบ

ตางๆ ไมวาจะเปนจุดแข็งจุดออนของเทคโนโลยีแตละประเภท ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้ง

ความพรอมของสถาบันการศึกษาและผูเรียน เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอให
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เกิดประโยชนสูงสุด ดังรายงานการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมและมาตรการปองกันผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอเยาวชนไทยของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แหงชาติ พบวา ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอเยาวชนในดานตางๆ นั้นมีทั้ง

ดานบวกและลบ โดยดานบวก คือ ชวยใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ว มีความรูรอบตัว

มากขึ้น  ชวยพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร รวมทั้งชวยพัฒนาความคิด ทำใหฉลาดรูเทาทันคน ทำให

รูจักเพ่ือนมากขึ้นผานทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังชวยผอนคลายความตึงเครียดทำใหเพลิดเพลิน รูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน   รูจักกลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  เปนตน  สวน

ผลกระทบในดานลบ คือ ทำใหเรียนรูในเรื่องที่เกินความจำเปน และเรื่องเสื่อมเสียตางๆ รวมทั้งทำให

สนใจเรื่องการเรียนหนังสือหรือทบทวนบทเรียนนอยลง ไมสนใจทำการบาน ผลการเรียนตกต่ำ รวมถึง

ทำใหการเรียนรูในวัฒนธรรมไทยลดลง นอกจากนี้ยังสงผลใหเยาวชนนึกถึงแตตนเอง คิดวาตนเองเกง

กวาคนอื่นทำใหชอบอยูคนเดียวไมชอบทำงานรวมกับคนอื่น  ทำใหเปนคนอยากเอาชนะ ชอบใชความ

รุนแรง รวมทั้งทำใหไมอยากทำกิจกรรมอื่น  และที่สำคัญคือสงผลกระทบดานสุขภาพกายทำใหมีปญหา

ดานสายตา ดานกระดูก ดานการไดยิน รวมถึงไมชอบเลนกีฬาหรือออกกำลังกายหรือไมพักผอน เปนตน   

จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชนั้น  ตอง

ไดรับการพิจารณา วิเคราะห วางแผนและบริหารจัดการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

อยางดี จึงจะเปนประโยชน  แตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียงอยางเดียวคงจะไมกอ

ประโยชนสูงสุด เนื่องจากวาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เครื่องมือ อุปกรณ  การจะใชใหไดประโยชนหรือ

โทษนั้นขึ้นอยูกับวิธีการ ดังนั้นควรจะมีการพิจารณาวิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เชน  แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรูตางๆ มาประกอบกับการใช

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนตัวสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนที่จัดอยูในปจจุบันเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

ความแตกตางของผูเรียน  โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ (Child Centered) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เปนการ

ผสมผสานปจจัยความรูตามธรรมชาต ิหรือทัศนะตามองคประกอบของแหลงความรูของผูเรียนเองโดยมี

ลักษณะตามเปาหมายคือ 1) ความมีสวนรวมในหลักของการเรียนรูและการตัดสินใจ การตอบสนอง

ของตัวเองในการเรียนรูหรือการประเมิน  2) แนวโนมในการอยากรูอยากเห็นความตองการที่มากขึ้นใน

การเรียนรูตามธรรมชาติ  3) การชวยผูเรียนใหประสบผลสำเร็จใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดการ

ตัดสินใจภายในอยางมีความหมาย 4) เปดสิ่งกระตุนการเรียนรูการคนพบของผูเรียน   ซึ่งจะเปนการนำ 

ผูเรียนใหเกิดไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและกอใหเกิดความคิดสรางสรรคที่เปนไปไดในตัวผูเรียนแตละ

คน   5) ชวยผูสอนใหเกิดการพัฒนาในการคนหาความพึงพอใจในการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน  และ

เปนการเพ่ิมความสามารถสวนตัวของผูสอน  6) เพ่ิมความสามารถในตัวบุคคลที่จะมีประสบการณและ

การคนพบกระบวนการของตัวเอง  ซึ่งรูปแบบในการเรียนการสอนที่เปนการตอบสนองการเรียนที่เนน   
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ผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นมีมากมาย อาทิเชน การเรียนแบบโครงงาน  การเรียนแบบรวมมือ และการเรียน

แบบผสมสาน เปนตน

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูดวยโครงงานนั้น  (ทิศนา แขมมณี, 2548:138-139;  บุปผชาติ     

ทัฬหิกรณ, 2551: 66-67) มีดังนี้ 1) การเรียนรูดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูเรียนมีบทบาทสำคัญในการเลือกเนื้อหาสาระและลักษณะของโครงงานที่ตนเองสนใจ  2) ผูเรียนจะ

ตองรับรูและเขาใจวาเขากำลังทำอะไร มีความสำคัญอยางไรและจะทำอยางไรใหประสบผลสำเร็จคือ

ครูตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน  3)กระตุนการรวมมือกันเรียนรู

ใหมีการรวมมือรวมใจกันเรียนรูและปฏิบัต ิ 4) นักเรียนจะตองไดชิ้นงานสามารถเสนอผลงานหรือ     

การปฏิบัติโครงงานจึงเปนที่การกระทำ (Doing things) มากกวาเรียนรูเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง         

5) โครงงานตองประกอบดวยเนื้อหาและจุดประสงคที่เปนจริงที่สอดคลองกับเปาหมายการศึกษา       

6) โครงงานมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการสรางองคความรูที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู ครูเปนผูเรียนมากกวา  

ผูสอน 7) การประเมินผลการเรียนรูดวยการทำโครงงานครูและผูเรียนรวมกันประเมินผลและประเมินผล

ตาม     สภาพจริงเชน  ใชรูบริกซ (Rubrics) วิธีประเมินผลคือ ผูเรียนประเมินผลตนเอง เพ่ือนประเมิน  ครู

หรือผูรูจากภายนอก 8) จากมุมมองของการวิจัยการเรียนรูดวยการทำโครงงานมีทฤษฎีตาง  ๆ เหลานี้

เปนพ้ืนฐานและแนวทางการจัดการเรียนรู  เชน  ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง การรวมมือกัน 

การแกปญหา การสอนโดยเพ่ือนชวยสอนและการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

อีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  คือ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (Blended 

Learning) ที่เปนการเรียนการสอนที่ผสมสานระหวางการเรียนแบบออนไลนและการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนแบบปกต ิ โดยเลือกใชเทคนิค วิธีการของการเรียนแตละรูปแบบใหเหมาะสมกับกับกิจกรรม  

การเรียนรูนั้นๆ โดยในสวนของการเรียนแบบออนไลนนั้นอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ ทรัพยากรของ

อินเทอรเน็ตมาใชในกระบวนการจัดการเรียนรู  (Coil and Moonen , 2001;  Driscoll, 2002:1; 

Garnham and Kaleta , 2002)

สังคมออนไลนเปนสื่อที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อเผยแพรผานการปฏิสัมพันธทางสังคม โดย

อาศัยชองทางอินเทอรเน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคม เปนแพรกระจายความรู ขาวสารจากหนึ่งคนไป

สูหลายคน และหลายคนไปสูหลายคน สังคมออนไลน สามารถแยกองคประกอบไดดังนี้ (1) เปนสื่อที่

แพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม สังคมออนไลนจะอยูในรูปของ เนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ  

(2) เปนสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพรกระจายขาวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เปนแบบการ

สนทนาที่สามารถมีผูเขารวมไดหลายๆคน  (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเปนสื่อสังคม สิ่งสำคัญ

ก็คือ เกิดการสนทนาขึ้น อาจจะเปนการรวมกลุมคุยในเรื่องที่สนใจรวมกัน หรือการวิพากษวิจารณสินคา

หรือบริการตางๆ โดยที่ไมมีใครเขามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แมกระทั่งตัวผูผลิตเนื้อหา เพราะ   
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ผูที่ไดรับสารมีสิทธิที่จะเขารวมในรูปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น  หรือแมกระทั่งเขาไปแกไข

เนื้อหานั้นไดดวยตัวเอง (3)  เปนสื่อที่เปลี่ยนผูคนจากผูบริโภคเนื้อหาเปนผูผลิตเนื้อหา  ซึ่งในปจจุบันสื่อ

สังคมออนไลนเปนสิ่งที่อิทธิพลในทุกวงการ ไมเวนแตวงการการศึกษาที่มีการนำเอาเครื่องมือสังคม

ออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 

การเขียนเปนวิธีการสื่อสารที่สำคัญในการถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ เพ่ือสื่อ

ไปยังผูรับไดอยางกวางไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณคาในการบันทึกเปนขอมูลหลักฐานใหศึกษา

ไดยาวนาน  ดังนั้นการเขียนจึงเปนทักษะสำคัญที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน การพัฒนาทักษะการเขียน

จึงมีความสำคัญมากตอผูซึ่งตองการพัฒนาตนเองในงานเขียน  การพัฒนาทักษะการเขียนมีลักษณะที่

คลายคลึงกับการพัฒนาทักษะตางๆ เชน  การพัฒนาทักษะการพูด การพัฒนาทักษะการฟง การพัฒนา

ทักษะการอาน  กลาวคือ ม ี 3 ขั้นตอน  มีขั้นตอนกอนการเขียน  มีขั้นตอนลงมือเขียนและขั้นตอนหลัง  

การเขียน

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องมาจากในรายวิชา      

468  444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขียนบทความ

วิชาการที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพรได แตจากประสบการณของผูสอน พบวา ผูเรียนขาดทักษะ ขาด

ความสามารถในการเขียน ไมสามารถเขียนบทความไดอยางมีคุณภาพ ขาดประเด็นในการเขียน ขาด

ความเชี่ยวชาญในการเขียน แมวาผูสอนจะบอกหลักการ เทคนิควิธีการไปแลวก็ตาม ซึ่งทักษะนี้เปนสิ่ง

ที่ตองฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ และอาศัยการชี้แนะอยางจริงจัง จึงจะสามารถเขียนได

อยางดี ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา ถาใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โดยผสมผสานทั้ง  

รูปแบบออนไลนและออฟไลน ประกอบกับใชเครื่องมือสังคมออนไลน จะชวยสงผลใหผูเรียนเกิดความ

สามารถในการเขียนบทความวิชาการไดดียิ่งขึ้น  อันจะสงผลใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพอีก

ดวย อีกทั้งการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ผูเรียนควรมีความสามารถในการใชไอซีทีเปนเครื่องมือ

ในการเรียน  ตามคุณลักษณะของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่จะตองเปนผูที่มี

ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ซึ่งวิธี

การสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนนั้น 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีความคุนเคยและมีความสามารถในการใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูไดเปนอยางดี 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
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กระบวนการเขียนบทความ 
(บุญทิพย สิริธรังศรี, 2553)
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่อง (Select a title or topic that you are writing 
about) 
ขั้นตอนที่ 2 การระดมสมอง (Brain storming)  
ขั้นตอนที่ 3 การวางโครงราง (Organising and shaping)
ขั้นตอนที่ 4 การเขียน (Writing) 

5

ทักษะการเขียนบทความวิชาการ 
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ โดยพิจารณาใน
ประเด็น 
1. การจัดโครงสรางบทความ
2. การระบุปญหา เสนอแนวคิด หลักการ
3. การใชภาษา
4. การสรุปประเด็น
5. ความถูกตองในการอางอิง
6. ความสัมพันธของเนื้อหา 

เครื่องมือสังคมออนไลน (Social Media Tools) 

โปรแกรมที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีไวสำหรับทำงานรวมกันผานระบบออนไลน 

อาทิเชน Google Docs, Facebook, Google Chat , Learning Management 

System

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
(Craig Barnum, William Paarmann: 2002, Purnima Valiathan: 2002)  เปนรูป
แบบการเรียนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนา (Face to Face) และการ
เรียนออนไลน (Online Learning) โดยมีองคประกอบดังนี้                                    
1) การเขาถึงโดยใชเว็บเปนฐาน (Web based Delivery)                                                               
2) กระบวนการเผชิญหนา (Face to Face Processing)                                                             
3) สรางสรรคการสง (Creating Deliverables)                                                                 
4) การเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Extension of Learning)                                 
ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีขั้นตอนดังนี้                                                              
ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงแผนการเรียนรู (Announce the learning plan)                                                              
ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียน (Overview Session)                                  
ขั้นตอนที่ 3 เรียนดวยความกาวหนาของตนเอง (Self-paced Learning)                     
ขั้นตอนที่ 4 แกปญหาตามความตองการ  (Query Resolution)                                                
ขั้นตอนที่ 5 การสาธิต  (Demonstration)                                                            
ขั้นตอนที่ 6 การฝกปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับ(Practice/Feedback)           

ขั้นตอนที่ 7  การสรุป (Closure Session) 

การเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) 
(วัชรา   เลาเรียนดี: 2547, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 2549, 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ: 2551) หมายถึง การจัดการเรียนรูดวยการสรางชิ้นงานเพื่อใหได
มาซึ่งความรู วิธีการและผลของงาน ดังนี้                                                                    
1. การเลือกหัวขอโครงงาน (Selecting Project Topics)
2. การศึกษาความรูพื้นฐาน (Training Students)
3. การเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information)
4. กระบวนการนั่งรานหรือโครงสรางสูความรู (Scaffolding Process)
5. การจัดระเบียบ (Organizing)
6. การไตรตรอง (Reflection)
7. การสังเคราะห (Synthesis)
8. การประเมิน (Assessment)



2. วัตถุประสงคของการวิจัย

f 2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f 2.2 เพ่ือประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f 2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนฯ

3. ขอบเขตการวิจัย

< ประชากร

< ประชากร คือ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555

f เน้ือหา

f เนื้อหาที่ใช เปนเรื่องของ การเขียนบทความในอยูในรายวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555

f ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย

f ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555

4. นิยามศัพทเฉพาะ

< กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยใชเครื่องมือสังคมออนไลน หมายถึง การเรียนการสอนในรูป

แบบของการทำชิ้นงานรวมกันของกลุมนักศึกษา โดยอาศัยการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

และการเรียนการสอนในหองเรียน โดยใชโปรแกรมที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต เขียนบทความและ

สื่อสารรวมกันผานระบบออนไลน ไดแก Google Docs, Facebook, Google Chat , Learning 

Management System  
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f ทักษะการเขียนบทความวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ ประเมิน

จากคุณภาพของบทความ ดังนี้ การจัดโครงสรางบทความ, การระบุปญหา การเสนอแนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี, การใชภาษา, การสรุปประเด็น, ความถูกตองในการอางอิง, ความสัมพันธของเนื้อหา 

f นักศึกษา หมายถึง ผูเรียนระดับปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

< ผูวิจัยทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้

1. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน

2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบโครงงาน

3. เครื่องมือสังคมออนไลน    

4. ทักษะการเขียน

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ

1. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน 

       1. ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน

Driscoll (2002: 1) ไดแบงแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว 4 แนวคิด ดังนี้

1.1 แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based technology)  
กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา

1.2 แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะใชหรือไมใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนก็ได

1.3 แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน 

1.4 แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทำงานจริง

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดที ่ 3 คือ แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย 
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นอกจากแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ยังมีนักวิชาการและนักการศึกษาได
ใหความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวหลากหลาย ดังนี้

Smith (2001) ไดใหนิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา เปนการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน  โทรทัศน อินเทอรเน็ต ขอความเสียงและการประชุมทาง
โทรศัพท ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม

Coil and Moonen (2001) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการผสมผสาน
ระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน  ซึ่งมีทั้งสวนประกอบที่เปนการ
เรียนในหองเรียนและการเรียนแบบออนไลนโดยใชองคประกอบของการเรียนแบบออนไลนเติมเต็มใน
ชองวางของการเรียนในหองเรียน

Driscoll (2002:1) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการผสมผสานเทคโนโลยีการ
สอนในทุกรูปแบบ เชน  วิดีโอเทป ซีดีรอม การเรียนการสอนผานเว็บ ภาพยนตร เขากับการเรียนแบบ
เผชิญหนา ระหวางผูเรียนกับผูสอน

Garnham and Kaleta (2002) ใหนิยามการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา เปนการเรียนที่ดี
ที่สุดเนื่องจากเปนการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการ
สอนในหองเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลนเขาดวยกัน  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางอิสระ ทำใหเกิดการเรียนที่กระฉับกระเฉง และสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได

Voos (2003) ใหนิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  วาเปนการผสมผสานการเรียน
แบบเผชิญหนากับการเรียนโดยใชสื่อออนไลนเขาดวยกัน  ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ชวยให
ประหยัดเวลาและลดการใชทรัพยากรได

Thorne (2003) ใหความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวาเปนขอแนะนำในการ
ปรับปรุงการเรียนรูที่ทาทายและพัฒนาความตองการสวนบุคคล การเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้
เปนการรวมนวัตกรรมและความกาวหนาหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน  ดวยการมีปฏิสัมพันธบนการ
เรียนแบบออนไลนและการมีสวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้มีสวน
สนับสนุนและชวยใหการเรียนรูดีขึ้น โดยการติดตอแบบสวนตัวกับผูสอน

Harriman (2004) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา เปนการผสมระหวางการเรียน
การสอนออนไลน กับการเรียนแบบเผชิญหนาเขาดวยกัน  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียน  เรียนไดอยาง
เต็มตามศักยภาพ และบรรลุเปาหมายของการเรียน

สรุปความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวาเปนการเรียนการสอนที่ผสมสาน
ระหวางการเรียนแบบออนไลนและการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกต ิ โดยเลือกใชเทคนิค วิธีการ
ของการเรียนแตละรูปแบบใหเหมาะสมกับกับกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ
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      2. องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน

Rovai and Jordan (2004) ระบุองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
วา มี 4 องคประกอบ ดังนี้ 

                   1. การผสมผสานสื่อผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (blended 
multimedia and virtual internet resources) โดยประกอบไปดวย

1.1  Video/DVD

1.2  Virtual Field Trips

1.3  Interactive Websites

1.4  Software Packages

1.5  Broadcasting

2. การผสมผสานโดยใช  Classroom Websites ในการสรางสภาพแวดลอมในการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน  สำหรับประกาศขาวสาร งานที่มอบหมาย รับสงการบาน  การประเมินผล 
การประกาศผลการเรียน  เปนตน  โดยผูสอนอาจจะสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียนการสอนดวยตนเอง หรือ
อาจจะทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เก่ียวของ

3. การผสมผสานโดยใชระบบบริการจัดการหลักสูตร (Course Management Systems) 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผูสอนใชระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือชวยในการติดตอ
สื่อสารและการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 

    f        4. การผสมผสานโดยการใชการสนทนาแบบประสานเวลาและตางเวลา (Synchronous 
and Asynchronous Discussions) โดยการเรียนการสอนนี้เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน โดยการใชเทคโนโลยีของการเรียนแบบ
ออนไลนเพ่ือเขามาเติมในสวนของสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบเผชิญหนาคือ การประยุกตใชการติดตอ
สื่อสารผานการสนทนาแบบประสานเวลาและตางเวลา โดยผูสอนเปนผูกำหนดหัวขอในการสนทนา 
อำนวยความสะดวกในการสนทนา  จัดบรรยากาศในการเรียนใหเหมือนกับการสนทนาระหวางผูเรียนใน
หองเรียน   โดย Donaldson and Conrad (2002) ไดใหขอเสนอแนะในการเลือกการจัดการสนทนาแบบ
ประสานเวลาและตางเวลา วา ควรคำนึงถึงจุดเดินและจุดดอยของการสนทนาแตละแบบ คือ การ
สนทนาแบบตางเวลา (Asynchronous Discussions) เหมาะสำหรับการสื่อสารเปนรายบุคคลโดยรูป
แบบการสนทนาที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีชวงเวลาในกาสะทอนความคิดของตนเองในแบบที่ยืดหยุนเพื่อ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน   ในขณะที่การสนทนาแบบประสานเวลา 
(Synchronous Discussions) เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลุมที่ผูเรียนทุกคนตองการไดขอสรุปหรือ
การตอบสนองจากสมาชิกภายในกลุม  และควรจัดเปนกลุมเล็ก 
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                 Donald Clark (2003: 12-22) แบงองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปน 
12 กลุม โดยจัดเปน  2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานออนไลน (Online) 6 กลุมและองคประกอบ
ดานออฟไลน (Offline) 6 กลุม ดังนี้ 

1. ดานออนไลน (Online)  6 กลุมไดแก

                             1.1 เนื้อหาการเรียนแบบออนไลน (Online Learning Content)  ประกอบดวย

                                 1.1.1  แหลงทรัพยากรการเรียนพ้ืนฐาน

                                 1.1.2  การปฏิสัมพันธดานเนื้อหาทั่วไป

                                 1.1.3  การปฏิสัมพันธดานเนื้อหาเฉพาะดาน

                                 1.1.4  การสนับสนุนดานการปฏิบัติการ

                                 1.1.5  สถานการณจำลอง

     1.2  ผูสอนอิเล็กทรอนิกส, ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกสหรือที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-
tutoring, e-coaching or e-mentoring) ประกอบดวย

         1.2.1  ผูสอนอิเล็กทรอนิกส

         1.2.2  ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกส

         1.2.3  ผูประสานงานอิเล็กทรอนิกส

         1.2.4  การใหผลยอนกลับ

    1.3  การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน (Online Collaborative Learning) ประกอบ
ดวย

        1.3.1  การรวมมือแบบตางเวลา   ไดแก   อีเมล กระดานขาว

 1.3.2  การรวมมือแบบประสานเวลา ไดแก การสนทนา การใชขอมูลรวม การ
ประชุมโดยใชเสียง การประชุมผานวิดีทัศน และหองเรียนเสมือน

    1.4  การจัดการความรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management) 
ประกอบดวย 

          1.4.1  การสืบคนฐานความรู

           1.4.2  แหลงขอมูล
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           1.4.3  เอกสารและการเรียนคนขอมูล

           1.4.4  การซักถามผูเชี่ยวชาญ

     1.5  เว็บ (The Web) ประกอบดวย

           1.5.1  เครื่องมือการสืบคน

           1.5.2  เว็บไซต

           1.5.3  กลุมผูใชงาน

           1.5.4  เว็บไซตดานธุรกิจ

       1.6  การเรียนแบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning)

             1.6.1  เครื่องคอมพิวเตอรแบบแลปทอป

             1.6.2  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

             1.6.3  โทรศัพทเคลื่อนที่ 

2.  ดานออฟไลน (Offline) 6 กลุม ไดแก

2.1 การเรียนในที่ทำงาน      (Workplace Learning) ประกอบดวย

2.1.1 ผูจัดการเรียนการสอน เปนผูพัฒนาการเรียนการสอน

2.1.2  การเรียนรูในขณะปฏิบัติงาน

2.1.3  การเรียนแบบโครงการ

2.1.4  การฝกงาน

2.1.5  การติดตามผล

2.1.6  การมอบหมายงาน

2.1.7  การเย่ียมชมนอกสถานที่

     2.2  ผูสอน  ผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาในชั้นเรียน  (Face-to-Face tutoring, Coaching 
or Mentoring) ประกอบดวย

2.2.1  ผูสอน

2.2.2  ผูชี้แนะ
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2.2.3  ที่ปรึกษา

2.2.4  ขอมูลปอนกลับ

2.3  หองเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom) ประกอบดวย

2.3.1  การสอนแบบบรรยายหรือการนำเสนองาน

2.3.2  การสอน

2.3.3  การฝกปฏิบัติ

2.3.4  การสัมมนา

2.3.5  บทบาทสมมติ

2.3.6  สถานการณจำลอง

2.3.7  การประชุม

2.4  สื่อสิ่งพิมพ (Distributable print media)  ประกอบดวย

2.4.1  หนังสือ

2.4.2  นิตยสาร

2.4.3  หนังสือพิมพ

2.4.4  แบบฝกหัด

2.4.5  วารสาร

2.5  สื่ออิเล็กทรอนิกส (Distributable electronic media)  ประกอบดวย

2.5.1  เทปคาสเซทท

2.5.2  ซีดี

2.5.3  วิดีโอเทป

2.5.4  ซีดีรอม

2.5.5  ดีวีดี
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2.6  สื่อสำหรับเผยแพร (Broadcast media)  ประกอบดวย

2.6.1  โทรทัศน

2.6.2  วิทยุ

2.6.3  โทรทัศนที่มีปฏิสัมพันธ

Carman (2003: 2) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวามีองค

ประกอบทั้งหมด 5 สวนดวยกัน ดังนี้ 

1.  เหตุการณสด (Live Events)  เปนรูปแบบของการเรียนการสอนแบบประสานเวลาที่ผูสอน

กับผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนในเวลาเดียวกัน เครื่องมือที่ใชไดแก หองเรียนเสมือน

2.  การเรียนตามอัตราการเรียนรูของผูเรียน (Self-Paced Learning) เปนประสบการณการ

เรียนรูของผูเรียนที่เรียนในแตละคน  โดยผูเรียนใชระยะเวลาเรียนตามความสามารถของผูเรียนแตละคน

เอง  เครื่องมือที่ใชไดแก เครื่องมือปฏิสัมพันธ บทเรียนผานเว็บ หรือซีดีรอมเพ่ือการเรียนการสอน

3.  การเรียนแบบรวมมือ (Collaboration) เปนการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียน

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได โดยใชเครื่องมือ ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, การอภิปราย, การ

สนทนาออนไลน

4.  การประเมินผล (Assessment) เปนการวัดและประเมินความรูของผูเรียน  โดยใชการ

ประเมินผลกอนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียนกอนที่จะเรียน  วัดและประเมินผลหลังเรียน

เพ่ือวัดและประเมินความรู ความสามารถวามีความกาวหนาเพียงใด 

5.  อุปกรณสนับสนุน  (Performance Support Materials) อุปกรณที่ใชในการทำงานสามารถ

สงเสริมความคงทนในการจำและการสงผานความรูไดเปนอยางดี โดยใชเครื่องมือ ไดแก มือถือแบบพก

พา, เอกสารแหลงอางอิง, การใหความชวยเหลือในงาน

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Nick Van Dam (2003) กลาวถึงลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสานวามี 3 ลักษณะคือ

1.  การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา เปนการเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนอยูในสถานที่

เดียวกัน เวลาเดียวกัน
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2. การเรียนดวยตนเองบนเว็บ การเรียนการสอนชนิดนี้เปนการเรียนการสอนแบบตางเวลา หรือ

การเรียนแบบรวมมือโดยที่ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  แตไมไดเชื่อมตอกับผูเรียนคนอื่น 

หรือผูสอนในเวลาเดียวกัน

3. การเรียนการสอนผานเครือขาย เปนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยที่ผู

เรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน แตตางสถานที่กัน เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 

Singh and Reed (2001) เสนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบดังนี้

1. รูปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ รูปแบบนี้เปนการสอนในหองเรียนโดยผูสอน  ใชการ

ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และการศึกษานอกสถานที่ 

2. รูปแบบการประสานเวลาทางออนไลน   รูปแบบนี้ใชการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส, หองเรียน

เสมือน, การสัมมนาทางเว็บและการกระจายเสียงทางเครือขาย รวมทั้งการใหคำปรึกษาและการสนทนา

ออนไลน

3. รูปแบบตางเวลา, เรียนดวยความสามารถทางการเรียนรูของตนเอง รูปแบบนี ้ใชเอกสารและ

เว็บเพจ, การอบรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน, การประเมินผล, การสำรวจ, สถานการณจำลอง , 

ระบบติดตามพฤติกรรมผูเรียน, ชุมชนการเรียนรูออนไลน และกระดานสนทนา

            Purnima Valiathan (2002) ไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปน 3 รูปแบบดังนี้

1. การพัฒนาการเรียนดานทักษะ (Skill-driven learning) เปนการเรียนที่ผสมผสานระหวาง

การเรียนตามอัตราความเร็วในการเรียนของผูเรียนแตละคน  กับการสอนโดยผูสอนเปนผูอำนวยความ

สะดวกและใหการสนับสนุนในการเรียนเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการเรียน

2. การพัฒนาการเรียนดานเจตคต ิ (Attitude-driven learning)  โดยการผสมผสานสื่อที่หลาก
หลายสำหรับแตละสถานการณเพื่อใชเปนสื่อกลางในการสงผานความรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะ
ดานของผูเรียน

3. การพัฒนาการเรียนดานความสามารถ (Competency-driven learning) เปนการผสมผสาน
เครื่องมือที่ใชในการสนับสนุนการสราง การจัดการองคความรู โดยมีผูสอนเปนผูใหคำแนะนำในการ
พัฒนาความสามารถของผูเรียน
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ตารางที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ
เรียนดานทักษะ (Skill-driven learning)

รายการ ใชเทคโนโลยี ไมใชเทคโนโลยี

การประกาศ − ระบบบริหารจัดการเร ียน
การสอนผ านเคร ือข าย 
(LMS)

− ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

− จดหมาย
− โทรศัพท

สวนการอธิบายภาพรวม − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การสัมมนาทางเว็บ

− การเรียนในหองเรียน

การเร ียนตามอัตราเร ็วในการ
เรียนของผูเรียนแตละคน

− เว็บเพ่ือการสอน
− หนังสืออิเล็กทรอนิกส
− EPSS
− สถานการณจำลอง

− บทความ
− หนังสือ
− การสอนงาน
− การฝกอบรมระหวางปฏิบัติ

งาน

การตอบขอซักถาม − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− คำถามที่พบบอย

− การประชุมแบบเผชิญหนา

การสาธิต − การประชุมผานเว็บ
− สถานการณจำลอง

− การเรียนในหองเรียน

การปฏิบัติ − สถานการณจำลอง − การให ทำแบบฝกห ัดใน
สมุดแบบฝกหัด

การแจงผลปอนกลับ − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส − การประชุมแบบเผชิญหนา
− ใบรายงานผลการเรียน

ความใกลชิดระหวางเรียน − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การสัมมนาทางเว็บ

− การเรียนในหองเรียน

การทดสอบ − การทดสอบผานเว็บ − การทดสอบในหองเรียน
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ตารางที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ
เรียนดานเจตคติ (Attitude-driven learning)

รายการ ใชเทคโนโลยี ไมใชเทคโนโลยี

การประกาศ − ระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนผานเครือขาย (LMS)

− ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

− จดหมาย

สวนการอธิบายภาพรวม − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การสัมมนาทางเว็บ

− การเรียนในหองเรียน

การเร ียนตามอัตราเร ็วในการ
เรียนของผูเรียนแตละคน

− เว็บเพ่ือการสอน
− หนังสืออิเล็กทรอนิกส
− EPSS
− สถานการณพลอง

− บทความ
− หนังสือ
− สมุดแบบฝกหัด

การตอบขอซักถาม − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− คำถามที่พบบอย
− การสนทนาออนไลน

− การประชุมแบบเผชิญหนา
กับผูเชี่ยวชาญ

การประเมินผล − สถานการณจำลอง − การทดสอบ

การเรียนรูรวมกัน − การสัมมนาทางเว็บ
− การสนทนา

− บทบาทสมมติกับเพ่ือน

การปฏิบัติ − สถานการณจำลอง − บทบาทสมมติกับเพ่ือน

ผลปอนกลับและความใกลชิด
ระหวางเรียน 

− ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การสัมมนาทางเว็บ

− การเรียนในหองเรียน

ตารางที่ 3 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ
เรียนดานความสามารถ (Competency-driven learning)

รายการ ใชเทคโนโลยี ไมใชเทคโนโลยี

การแนะแนวทางในการเรียน − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส − โทรศัพท

การสรางชุมชนการเรียนรู − พ ื ้นท ี ่บนอ ินเทอร  เน ็ตหร ือ
อินทราเน็ต

− การเรียนเปนกลุม
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การปฏิบัติ − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การอภิปรายเปนคณะ
− สถานการณจำลอง

− การประชุมแบบ
เผชิญหนา

− การฝกปฏิบัติการ
− โทรศัพท

การอภิปราย − การอภิปรายเปนคณะ
− การสนทนาออนไลน

− การประชุมแบบเผชิญหนา
− ฝกปฏิบัติการ
− โทรศัพท

การลงขอสรุปเก่ียวกับปญหา − ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− การสนทนาออนไลน

− การประชุมแบบเผชิญหนา

รูปแบบการเรียน − การเก็บขอมูลในการเรียนโดย
ใชระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนผานเครือขาย 

− เอกสาร

Donald Clark (2003: 34-40) ไดแบงรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว 4 แบบ ดังนี้

1. รูปแบบองคประกอบ (Component)

แผนภาพที่ 1  รูปแบบองคประกอบ (Component)

เปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่ใชสื่อการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนแยกออก
จากกันในแตละประเภท โดยที่สื่อและวิธีการแตละวิธีการจะมีบทบาทและหนาที่เปนของตนเอง โดยรูป

แบบนี้จะเปนวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่งายที่สุดที่เหมาะสมกับผูเรียนที่มีประสบการณ มี
การกำกับตนเอง ที่รูวาตนเองจะเรียนอยางไรและรูวิธีการเรียนรูของตนเองวาควรจะใชแหลงการเรียนรู

ชนิดใด

2. รูปแบบผสมผสาน (Integrated) 
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แผนภาพที่ 2  รูปแบบผสมผสาน (Integrated)

รูปแบบผสมผสานถูกออกแบบมาเพื่อที่จะผสมผสานองคประกอบทั้งหลายใหอยูใน
โครงสรางเดียว โดยแตละองคประกอบถูกออกแบบใหเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยมีองคประกอบดังนี้ 

1. การออกแบบตัวหนังสือ โลโก แมแบบ ใหเปนแบบแผนเดียวกันทั้งหมด

2. การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ  เชนจากการเรียนแบบ e-learning  
ไปสูการเรียนแบบรวมมือ, จากเอกสารไปยังเว็บไซต 

3. ความเปนอิสระในการฝกปฏิบัติ

4. การประเมินผล โดยเลือกรูปแบบการประเมินผลที่เหมาะสม ไมวาจะ
เปนการประเมินทางออนไลนที่ทำไดทั้งการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลหลังเรียน

3. รูปแบบความรวมมือ (Collaborative)

แผนภาพที่ 3  รูปแบบความรวมมือ (Collaborative)
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รูปแบบความรวมมือจะเปนการรวมองคประกอบตางๆและผูเรียนเขาดวยกันโดยให
ความชวยเหลือ, การอำนวยความสะดวก, การทบทวนทั้งทางเผชิญหนาหรือแบบผานเครื่องมือ

อิเล็กทรอกนิกส  โดยมีรูปแบบของความรวมมือเปน 3 ระดับดังนี้

1. หนึ่งตอหนึ่ง โดยใชเครื่องมือสื่อสารคือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, ระบบ
บริหารการเรียนการสอนผานเครือขาย (LMS)

2. หนึ่งตอหลายคน โดยใชความสัมพันธทางไซเบอรในการติดตอสื่อสาร 

3. กลุม เปนการแบงปนขอมูลขาวสารการเรียนรู  การชวยเหลือกัน  การดูแล
ซึ่งกันและกัน

4. รูปแบบแผขยาย (Expansive)

แผนภาพที่ 4 รูปแบบแผขยาย (Expansive)

            รูปแบบนี้จะเปนแบบไรพรมแดน โดยใชองคประกอบตางๆ จากการเรียนไปสูการทำงาน, การ
ใชเอกสารเปนแหลงทรัพยากร, การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส, การใชเว็บรวมทั้งการเรียนแบบเคลื่อนที ่ ซึ่ง
เปนการใชสื่อและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการเรียนที่หลากหลายผสมผสานกันในการเรียนรู

              3. การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
             The Training Place (2004) ไดนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวาประกอบ
ไปดวยขั้นตอนดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหและวางแผน (Analysis and Planning)

2. การออกแบบ (Design Solutions)
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3. การพัฒนา (Development)

4. การนำไปใช (Implementation)

5. การประเมินผล (Evaluation)

โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหและวางแผน (Analysis and Planning) 

1.1 วิเคราะหผูเรียน, คุณสมบัติ, องคกร,การเรียนรู, ความตองการของระบบ

1.2 วิเคราะหทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

1.3 วิเคราะหความตองการของผูเรียน การวางแผน  การนำไปใช การทดสอบ
และประเมินผล

1.4 วิเคราะหแผนงาน  กระบวนการทำงาน  การนำไปใชเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทำงาน

1.5 วิเคราะหความตองการพ้ืนฐาน

                           2. การออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดวย

2.1 กำหนดจุดประสงคการเรียนรู

2.2 ออกแบบใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล

2.3 ออกแบบใหเหมาะสมกับประเภทของการเรียนรู

2.4 ออกแบบบริบทที่เก่ียวของ เชน  บาน, ที่ทำงาน, หองเรียน, การฝก
ปฏิบัติ,การเรียนแบบรวมมือ

2.5 ออกแบบคุณลักษณะผูเรียน  เชน  การกำกับตนเอง, เพ่ือนชวยเพ่ือน, ผู
ฝกสอนและผูเรียน, ผูแนะนำและผูเรียน, ผูจัดการและผูเรียน

                        3. การพัฒนา (Development) แบงเปน 3  องคประกอบดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงองคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในสวนของการพัฒนา

แบบตางเวลา
(Asynchronous)

แบบประสานเวลา
(Synchronous)

แบบเผชิญหนา
(Face-to-Face)

− ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
− กระดานขาว
− การสนทนา
− ฐานความรู
− เครื่องมือการเรียน
− ระบบบริหารจัดการเนื้อหา
− ระบบบริหารจัดการเรียนการ

สอน
− เครื่องมือการเรียนรูทางเว็บ
− เว็บไซต
− ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส
− ระบบติดตามพฤติกรรมการ

เรียน
− บทความ
− หนังสือ
− คำถามที่ถูกพบบอย
− สถานการณจำลอง
− ก า ร อ บ ร ม ด  ว ย ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร
− ซีดีรอม
− วิดีโอ
− การติดตามการสงการบาน
− การทดสอบและประเมินผล
− แบบสอบถาม

การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส

− การประชุมทางเสียง
− การประชุมทางวิดีโอ
− การประชุมผานดาวเทียม
− หองปฏิบัติการออนไลน
− หองเรียนเสมือน
− การประชุมออนไลน
− การอภิปรายออนไลน

− หองเรียน
− หองปฏิบัติการ
− การพบปะพูดคุย
− การประชุม
− มหาวิทยาลัย
− การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
− ที่ปรึกษา
− เพ่ือนชวยเพ่ือน
− กลุมผูเชี่ยวชาญ
− กลุมสนับสนุน
− การปฐมนิเทศ
− การอภิปราย

4. การนำไปใช (Implementation)

        โดยพิจารณาบุคคลที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดแก ผูเรียน ผูจัดการ เพ่ือน ผู
ฝกสอนแหลงทรัพยากรและองคกร  นอกจากนี้ยังใหพิจารณาถึงประเด็นที่เก่ียวของกับองคกรแผนการ
นำไปใช, แผนการใชเทคโนโลยี และความตองการอื่นๆที่เก่ียวของ
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5. การประเมินผล (Evaluation)

   เปนการประเมินวาจะวัดอะไรและใชอะไรเปนเกณฑมาตรฐานในการวัด 

Singh (2003) ไดเสนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมสานไวดังนี้

1. การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลนและออนไลน

เปนรูปแบบที่งายที ่สุด โดยการเรียนแบบออนไลนหมายถึงการเรียนผานระบบ
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต สวนการเรียนแบบออฟไลนนั้นหมายถึงการเรียนในชั้นเรียนปกต ิ ผูสอนจะ
ใชชองทางทั้งสองอยางนี้รวมกันในการจัดการเรียนการสอน

2. การผสมผสานการเรียนดวยตนเองและการเรียนแบบรวมมือ

การเรียนดวยตนเอง จะเปนการเรียนดวยความตองการและความพรอมของผูเรียนเอง 
สวนการเรียนแบบรวมมือนั้นจะอาศัยการสื่อสารระหวางผูเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. การผสมผสานระหวางการเรียนแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง

การเรียนแบบมีโครงสรางจะพบในการจัดเนื้อหาสาระในหนังสือ ตำรา สวนการเรียน
แบบไมมีโครงสรางนั้นพบไดในที่ทำงาน ซึ่งอาจจะไดจากการติดตอสื่อสาร การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4. การผสมผสานเนื้อหาทั่วไปและเนื้อหาเฉพาะ

เนื้อหาแบบทั่วไปนั้นสามารถนำมาเปนเนื้อหาเฉพาะไดโดยใชประสบการณทั้งใน
หองเรียนและออนไลน ซึ่งปจจุบันเนื้อหาทั้งหลายจะทำใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  SCROM ที่สามารถนำ
เนื้อหานั้นไปใชรวมกันได

5. การผสมผสานการเรียนแบบฝกปฏิบัติและการลงมือทำ

ความพอดีของการเรียนแบบผสมผสานคือการเติมเต็มการเรียนรูดวยการฝกฝนฝก
ปฏิบัติและการชวยเหลือ สนับสนุนผูเรียน  รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมในการเรียนที่เหมาะสมแก    
ผูเรียน

          จากงานวิจัยของ Rovai and Jordan (2004)  ไดศึกษาความเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ระหวางการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน โดยกลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน  68 และอาสาสมัคร จำนวน  86 คน  โดยแบงเปนการเรียนในชั้นเรียนปกติ
ประกอบดวยนักศึกษาจำนวน  26 คนและอาสาสมัครจำนวน  24 คน  รูปแบบการเรียนแบบผสมสาน 
ประกอบดวยนักศึกษาจำนวน  28 คนและอาสาสมัครจำนวน  23 คน และการเรียนแบบออนไลน 
ประกอบดวยนักศึกษาจำนวน  25 คนและอาสาสมัครจำนวน  21 คน  จากการวิจัยพบวา การเรียนแบบ
ผสมผสานสามารถสรางความรู สึกการเรียนรู แบบเปนชุมชนไดดีกวารูปแบบอื่น  โดยทำใหเกิด
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บรรยากาศการเรียนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนแบบกระตือรือรนที่ใชกระบวนการเรียน
แบบรวมมือและสรางสังคมแหงความรู ความเขาใจ 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ผูวิเคราะห รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน

Rovai and Jordan (2004) 1. การผสมผสานสื่อผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต (blended multimedia and virtual internet resources)
2. การผสมผสานโดยใช  Classroom Websites ในการสรางสภาพ
แวดลอมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
3. การผสมผสานโดยใชระบบบริการจัดการหลักสูตร (Course 
Management Systems) ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
ผูสอนใชระบบบริหารจัดการหลักสูตร
4. การผสมผสานโดยการใชการสนทนาแบบประสานเวลาและตาง
เวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions)

Nick Van Dam (2003) 1. การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา  เปนการเรียนการสอนที่ผูสอนและ
ผูเรียนอยูในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน
2. การเรียนดวยตนเองบนเว็บ การเรียนการสอนชนิดนี้เปนการเรียนการ
สอนแบบตางเวลา หรือการเรียนแบบรวมมือโดยที่ผูเรียนใชเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน  แตไมไดเชื่อมตอกับผูเรียนคนอื่น หรือผูสอนใน
เวลาเดียวกัน
3. การเรียนการสอนผานเครือขาย เปนการใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  โดยที่ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน  แตตางสถาน
ที่กัน เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบประสานเวลา

Singh and Reed (2001) 1. รูปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ
2. รูปแบบการประสานเวลาทางออนไลน
3.รูปแบบตางเวลา, เรียนดวยความสามารถทางการเรียนรูของตนเอง

Purnima Valiathan (2002) 1. การพัฒนาการเรียนดานทักษะ (Skill-driven learning)
2. การพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (Attitude-driven learning)
3. การพัฒนาการเรียนดานความสามารถ (Competency-driven 
learning)
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Singh (2003) 1. การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลนและออนไลน
2. การผสมผสานการเรียนดวยตนเองและการเรียนแบบรวมมือ
3. การผสมผสานระหวางการเรียนแบบมีโครงสรางและแบบไมมี
โครงสราง
4.การผสมผสานเนื้อหาทั่วไปและเนื้อหาเฉพาะ
5.การผสมผสานการเรียนแบบฝกปฏิบัติและการลงมือทำ

2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนแบบโครงงาน

      1. ความหมายของการเรียนแบบโครงงาน 

วัชรา เลาเรียนดี (2549:100) กลาวถึง การเรียนแบบโครงงานวา หมายถึง การจัดการเรียนรู

ดวยการใหปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซึ่งความรู วิธีการและผลของงาน  ซึ่งการทำโครงงานอาจใหปฏิบัติเปนราย

บุคคลหรือเปนกลุม ใชเวลาในการปฏิบัติตามความยากงายซับซอนของกิจกรรมและเนื้อหา ผลของการ

เรียนรูดวยโครงงานคือ ผลลัพธผลผลิต การนำเสนอผลงานและการปฏิบัติงาน 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550:1) กลาววา การเรียนแบบ 

โครงงาน  เปนกระบวนการแสวงหาความรูหรือการคนควาหาคำตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวย

วิธีการตางๆ เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุม เปนการ

ตัดสินใจรวมกัน จนไดชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใชไดในชีวิตจริง 

ลัดดา  ภูเกียรติ. (2544:27) กลาววาการเรียนแบบโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่เกิดจากความ

สนใจใครรูของผูเรียนที่อยากจะศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย  ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรูคำ

ตอบใหลึกซึ้งชัดเจน  หรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม โดยใชทักษะกระบวนการและ

ปญญาหลาย  ๆ ดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษา

อยางละเอียด   แลวลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว   จนไดขอสรุปหรือผลการศึกษาหรือคำตอบเก่ียว

กับเรื่องนั้นๆ  

วัจนา  พิพัฒนทศพล (2546:29) กลาวถึงการเรียนแบบโครงงานวาเปนการเรียนที่เริ่มจากผูเรียน 

เปนผูคิดลงมือปฏิบัติ หาทางแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือ กระตุนแนะนำ ใหคำ

ปรึกษา อยางใกลชิดจนไดผลงานออกมา แลวจัดทำรายงาน วิธีการดำเนินงานและเสนอผลงาน

ทิศนา  แขมมณี (2548:139) ใหนิยามของการเรียนแบบโครงงานวา เปนการจัดสภาพการณ

ของการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทำโครงการที่ตนสนใจ โดยรวมกันสำรวจ สังเกต 

และกำหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนทำโครงการรวมกัน ศึกษาหาขอมูลความรูที่จำเปน  และลงมือ

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไวจนไดขอคนพบหรือสิ่งประดิษฐใหมแลวจึงเขียนรายงานและนำเสนอตอ
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สาธารณชน  เก็บขอมูลแลวนำผลงานและประสบการณทั้งมามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ความ

คิดคนและสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณทั้งหมด

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2551: 60 ) กลาวถึงการเรียนแบบโครงงานวาเปนวิธีการเรียนรูที่เนนการ

พัฒนาหรือสรางชิ้นงาน

สรุปไดวา การเรียนแบบโครงงาน  เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติดวยตัวผูเรียนเอง โดยเริ่มตน

จากกระบวนการคิดวิเคราะห รวมกันวางแผน  เพ่ือสรางองคความรูหรือแกปญหา ทดลองและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนและสวนประกอบของโครงงานที่ไดวางแผนไว  เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูในรูปแบบของชิ้น

งาน 

         2. ประเภทของโครงงาน

    ลัดดา  ภูเกียรติ. (2544:28) ไดกลาวถึงลักษณะของโครงงาน วาสามารถแบงไดเปน 2 

ลักษณะ คือ 

    1. โครงงานตามสาระการเรียนรู  เปนโครงงานที่ผูเรียนเลือกหัวขอที่จะศึกษาจากหนวย

เนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนมากำหนดเปนหัวขอของโครงงาน   โดยบูรณาการความรูในกลุมสาระการเรียนรู

ตาง ๆ ไปคนควาในสาระการเรียนรูที่สนใจและจะเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน  ผูเรียนเรียนรูเรื่องการใชคำ

ราชาศัพท แลวสนใจที่จะศึกษาคำราชาศัพทจากเรื่อง “พระมหาชนก” แลวลงมือปฏิบัต ิ  เมื่อไดคำศัพท

และไดความหมายของคำศัพทแลวสามารถนำคำศัพทมาแตงนิทานหรือเรื่องราวใหมได จึงจะถือวาจบ

โครงงาน 

2. โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนสนใจจะศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน

พิเศษ  อาจเปนเรื่องในชีวิตประจำวัน  สภาพสังคม หรือประสบการณที่ยังตองการคำตอบขอสรุปซึ่งอาจ

อยูนอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียน   แตใชประสบการณจากการเรียนรูไปแสวงหาคำตอบใน

เรื่องที่ผูเรียนสนใจ เชน  ผูเรียนสนใจวา “มดแดงทำรังบนตนไมชนิดใดมากที่สุด” ผูเรียนวางแผนการ

สำรวจจนคนหาคำตอบไดดวยตนเอง และสนใจจะศึกษาวิธีเลี้ยงมดแดงบนตนไมชนิดนั้นตอไปก็ได

      ประเภทของโครงงาน สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

              1. โครงงานประเภทสำรวจ  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวนำขอมูล

เหลานั้นมาจัดกระทำเปนหมวดหมู  แลวนำเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ ที่ไดศึกษา

               2. โครงงานประเภททดลอง  เปนการศึกษาหาคำตอบของปญหาโดยการออกแบบการทดลอง 

และดำเนินการทดลอง เพ่ือหาคำตอบของปญหาที่ตองการทราบ หรือเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว

              3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ  เปนการพัฒนาหรือประดิษฐเครื่องมือ  

เครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ใหใชงานไดตามวัตถุประสงค อาจเปนการประดิษฐสิ่งใหมหรือยังไมเคยมีมา
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กอนหรือการปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น หรืออาจเปนการสรางแบบจำลองทางความคิดเพ่ือแกปญหาใด

ปญหาหนึ่ง

                   4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี การอธิบาย การทบทวนวรรณคดี การคนหาองคความ

รู เปนโครงงานที่ศึกษาเก่ียวกับสาเหต ุความเปนมา  ผลกระทบ ตลอดจนเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

แลวนำหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุน  อาจเสนอในรูปแบบของคำอธิบาย บทความ ความเรียง        

บทสนทนา สูตรหรือสมการ

           3. หลักการและแนวคิดของการเรียนแบบโครงงาน

    การเรียนแบบโครงงานมีหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอย

ชี้แนะ ใหคำปรึกษา  

Guzdial, M. (1998: 47-71 อางถึงในทิศนา แขมมณี (2548:138-139) ไดใหแนวคิดและหลัก

การในการจัดการเรียนแบบโครงงานวา

1. โครงงานเปนกิจกรรมที่มีบริบทจริงเชื่อมโยงอยู ดังนั้นการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ

กับความเปนจริงสามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง จึงเปนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอผูเรียน

2. การใหผูเรียนทำโครงงาน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ 

(Process of inquiry) ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่ซับซอนขึ้น ดังนั้นจึงเปนชองทาง

ที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปญญาของผูเรียน

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนหลัก ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปน  

รูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู ความคิดของผูเรียนนี้สามารถนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยน

และวิพากษวิจารณไดอยางชัดเจน  ซึ่งผลการวิจัยทางดานสติปญญาและการเรียนรูไดชี้ชัดวา การเรียนรู

จะพัฒนาขึ้นหากความรูและทักษะตางๆสามารถแสดงออกใหเห็นไดอยางชัดเจน

4. การแสดงผลงานตอสาธารณชน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและการทำงาน

ใหแกผูเรียนได ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลตอความใสใจ ความกระตือรือรนและความอดทน ในการแสวงหา

ความรู การศึกษาความรูและการใชความรู

5. การใหผูเรียนทำโครงงาน  นอกจากจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการ

สืบสอบและการแกปญหาแลว ยังสามารถชวยดึงศักยภาพตางๆ ที่มีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใช

ประโยชนดวย
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โดยสรุปหลักการและแนวคิดของการเรียนแบบโครงงานมีดังนี้

1. การเรียนแบบโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนมีบทบาท

สำคัญในการเลือกเนื้อหาสาระที่ตนเองสนใจ

2. มีลักษณะเปนการรวมมือมากกวาการแขงขัน โดยการแลกเปลี ่ยนเรียนรู 

ประสบการณจากกันและกันภายในกลุม

3. ผูเรียนจะตองไดชิ้นงาน เสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติโครงงาน  ซึ่งเปนผลจากการ

สรางองคความรูดวยตนเองหรือรวมกันของกลุม

4. การประเมินผลการเรียนรู  จะใชการประเมินจากสภาพจริง (Authentic 

Assessment) โดยที่ผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน และผูสอนประเมิน 

5. เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูตามหลักการพัฒนาการความคิดของบลูมคือ  ความรู

ความจำ (knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนำไปใช (Application)  การวิเคราะห 

(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis)  และการประเมินคา (Evaluation) มาใชในกระบวนการเรียนรู

6. กระบวนการของการเรียนรูแบบโครงงานนำไปสูการบูรณาการที่แทจริงทั้งดาน

ทักษะและกระบวนการแสวงหาขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ที่เปรียบเสมือนภาระงานในชีวิตจริง

           4. กระบวนการเรียนแบบโครงงาน

     วัจนา พิพัฒนทศพล (2546: 30) ไดระบุขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานไวดังนี้ 

1. การวางแผนในหองเรียน  (Classroom Planning) ครูผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวม

กันกับเนื้อหาและขอบขายของโครงงานที่จะทำ แนวคิดในการดำเนินการ วิธีการรวบรวมขอมูล ฯลฯ

2. การดำเนินการทำโครงงาน (Carrying Out the Project) ผูเรียนดำเนินงานตามขั้น

ตอนในแผนที่วางไว

3. การทบทวนและติดตามงาน  (Reviewing and Monitoring the Work) อภิปรายและ

ประเมินผลยอนกลับ ทั้งระหวางและหลังการทำโครงงาน  ผูสอนคอยใหคำวิพากษ วิจารณ และเสนอ

แนะ กลุมชวยกัน วิเคราะหงาน และรวมกันติดตามผลการทำงาน

      วัชรา เลาเรียนดี (2549:101) เสนอกระบวนการในการจัดการเรียนแบบโครงงาน ไวดังนี้

1. ครูใหความรูทั่วๆไปเกี่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งที่เหมาะสมที่จะใหนักเรียนศึกษา 

คนควาและทำโครงงาน

2. ใหนักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติมจัดนักเรียนที่สนใจเรื่อง

เดียวกันเขากลุมเดียวกัน
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3. นักเรียนแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

รวมกันวางแผน กำหนดดวยการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล ดำเนินการศึกษาคนควา

4. แตละกลุมเก็บรวบรวมขอมูล สรุป เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน

5. รวมกันอภิปรายโครงงานของแตละกลุมทั้งชั้น

6. วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานและประเมินผล

การปฏิบัติงาน การรวมมือกันปฏิบัติและการนำเสนอรายงาน 

วิมลรัตน  สุนทรโรจน. (2544: 20) ไดสรุปขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 5 ขั้นตอนดังนี้

1. การเลือกและคิดหัวขอที่จะทำโครงงาน  

2. การวางแผนในการทำโครงงาน  

3. ลงมือทำโครงงาน  

4. การเขียนรายงาน 

5. การแสดงผลงาน

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2550:4) ระบุขั้นตอนการจัด

กระบวนการเรียนแบบโครงงาน ดังนี้ 

1. ขั้นนำเสนอ เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู กำหนดสถานการณหรือตั้ง

คำถามเก่ียวกับสาระการเรียนรู

2. ขั้นวางแผน  เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน  โดยการระดมความคิด อภิปราย หารือ

ขอสรุปของกลุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

3. ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ

วางแผนรวมกัน

4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบรรลุจุดประสงค

การเรียนรูที่กำหนดไว โดยมีผูสอน ผูเรียนและเพ่ือนรวมกันประเมิน

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2551: 61 )  ไดระบุ โมเดลของการเรียนแบบโครงงานไวดังนี้

ประการแรก นักเรียนกำหนดเปาหมายในการสรางชิ้นงานและระบุกลุมเปาหมาย 

ทำการศึกษาคนควาหัวขอที่เลือก ออกแบบชิ้นงาน  และสรางแผนการจัดการโครงงาน จากนั้นนักเรียน
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จึงจะเริ่มการทำโครงงานแกไขปญหาและประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตชิ้นงาน  และทำโครง

งานใหแลวเสร็จ นักเรียนอาจใชหรือนำเสนอผลิตผลที่สรางขึ้น  โดยหลักการแลวนักเรียนควรมีเวลาใน

การไตรตรองและประเมินงานที่ทำกระบวนการทั้งหมดสะทอนภาพกิจกรรมการผลิตที่เปนอยูจริง และ

ใชประโยชนจากความคิดและวิธีการของนักเรียนเองในการทำใหงานแลวเสร็จ ถึงแมวาผลิตผลที่ไดมา

นั้นเปนตัวขับเคลื่อนในการเรียนรูดวยโครงงาน  แตในระหวางทำโครงงานนั้นตองมีการนำความรูใน

เนื้อหาสาระและทักษะมาใชในกระบวนการผลิตซึ่งมีความสำคัญตอความสำเร็จของวิธีการเรียนรูนี้

นอกจากนี้  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2551: 66-67)  ไดระบุขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงาน

ตามแนว Constructionism วามีดังนี้ 

1.การเลือกหัวขอโครงงาน (Selecting Project Topics)

2.การศึกษาความรูพ้ืนฐาน (Training Students)

3.การเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information)

4.กระบวนการนั่งรานหรือโครงสรางสูความรู (Scaffolding Process)

5.การจัดระเบียบ (Organizing)

6.การไตรตรอง (Reflection)

7.การสังเคราะห (Synthesis)

8.การประเมิน (Assessment)

ขั้นที่ 1 การเลือกหัวขอโครงงาน

เปนขั้นที่ครูมอบหมายใหนักเรียนเลือกหัวขอ เชนใหชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของ

ประวัติศาสตร ใหนักเรียนสรางเว็บไซต โดยครูอาจใหนักเรียนออกแบบเองหรือครูสรางแมแบบชิ้นงาน

เพ่ือใหนักเรียนใสสารสนเทศที่สนใจนักเรียนและครูระดมสมองหัวขอที่จะพัฒนาเปนชิ้นงาน ครูให

นักเรียนทำโครงงานที่เก่ียวของกับรายวิชาที่เรียนแทนการสอบปลายเทอม

ขั้นที่ 2 การศึกษาความรูพ้ืนฐาน

นักเรียนควรไดรับความรูพ้ืนฐานกอนการทำโครงงาน การมีแมแบบเปนการชวยทาง

หนึ่ง แมอาจจะเปนการจำกัดความคิดสรางสรรค

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นที่จำเปนกอนการทำโครงงาน นักเรียนรวบรวมและเริ่มตน

จัดขอมูลที่สัมพันธกับหัวขอจากแหลงทรัพยากรการเรียนรู เชน แผนที่ หนังสือ เว็บไซต ซีดีรอม วีดิโอ 

อาจจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูไวใหนักเรียน หรืออาจใหนักเรียนเปนผูสืบคนหาแหลงทรัพยากร

การเรียนรูเอง

ขั้นที่ 4 โครงสรางสูความรูหรือกระบวนการนั่งราน
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เนื่องจากการคนหาและจัดโครงสรางสารสนเทศเปนกุญแจสำคัญของการจัดการเรียน

รูตามแนว Constructionism จึงไมควรมีการจัดเตรียมสารสนเทศไวใหนักเรียน  อยางไรก็ดีการแนะนำ

ชวยเหลือของครูหรือความชวยเหลือของเพื่อนรวมอยูในขั้นตอนนี้ดวย แตเปนไปเมื่อนักเรียนตองการ

ความชวยเหลือ เชน ชวยแนะวิธีที่จะไดผล ความคิดรวบยอดที่ตองศึกษา คำแนะนำวิธีการ เปนตน

ขั้นที่ 5 การจัดระเบียบ

เปนขั้นที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางเคาโครงของโครงงานกอนการผลิตชิ้นงาน ทำ

แผนที่ความคิดหรือนำเสนอเปนผังงาน หรือนำเสนอกรอบเรื่องราว หรือกำหนดแผนลำดับกิจกรรมใน

การทำโครงงาน

ขั้นที่ 6 การไตรตรอง

การไตรตรองพินิจพิจารณาความคิดเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในสภาพแวดลอมของ

นักคอนสตรัคชันนิสต (Constructionist) นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน และรับฟงขอคิดเห็นจากเพ่ือน จากครู 

และคนอื่นๆ ขอวิจารณ จากหลายมุมมองทำใหเกิดการไตรตรองครุนคิด ทำใหนำสูการปรับปรุงชิ้นงาน 

ไดผลิตผลที่ดีขึ้น และมีความเขาใจในความคิดรวบยอดมากขึ้น

ขั้นที่ 7 การสังเคราะห

ขั้นการสังเคราะหในที่นี้ เปนขั้นที่ครูใหนักเรียนแตละกลุมนำชิ้นงานที่สรางเสร็จแลวมา

เชื่อมโยงกันเพ่ือมุงเนนการศึกษามุมมองที่ทั้งคลายและแตกตางกัน เปนขั้นที่อาจมีหรือไมมีก็ได

ขั้นที่ 8 การประเมิน

เปนการประเมินที่มุงเนนวานักเรียนสามารถนำสารสนเทศไปใชงานไดดีเพียงใด มิใช

การเรียนเนื้อหาไดมากนอยเทาใด การประเมินนิยมใชรูบริกส ซึ่งควรแจงใหนักเรียนไดทราบกอนการทำ

โครงงานถึงรูบริกสและเกณฑที่ใชในการคาดหวังความสามารถในการปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทางให

นักเรียนทราบวาจะมีการประเมินอยางไร

สรุปขั้นตอนและกระบวนการการเรียนแบบโครงงานไดดังนี้

1.การคิดและเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา เปนขั้นตอนที่ผูสอนนำเสนอ

เนื้อหาสาระสถานการณหรือประเด็นปญหาใหแกผูเรียน จากนั้นผูเรียนทำการแบงกลุมตามประเด็นที่

ตนเองสนใจ

2.การวางแผนการทำโครงงาน  เปนกระบวนการที่ผูเรียนกำหนดภาระหนาที่ ความรับ

ผิดชอบและภาระงาน รวมถึงแผน ขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงานรวมกันโดยใชกระบวนการ

วิเคราะห สังเคราะห ระดมความคิดและอภิปราย

3.การลงมือทำโครงงาน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแตละคนลงมือรวมกันปฏิบัติหนาที่ตาม

ความรับผิดชอบตามแผน
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4.การเขียนรายงานโครงงาน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนรวมกันเขียนรายงานผล ขั้นตอนการ

ปฏิบัติของโครงงานอยางละเอียดและเตรียมสำหรับนำเสนอ 

5.การนำเสนอผลงานโครงงาน  ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะนำเสนอผลการดำเนินงาน ชิ้นงาน

หรือโครงงานแกเพ่ือนและผูสอน 

6.การประเมินโครงงาน เปนขั้นตอนการประเมินโครงงาน ประเมินชิ้นงาน ประเมินการ

ปฏิบัติงาน โดยผูเรียนดวยกันเองและผูสอน เปนการประเมินตามสภาพจริง 

5.  การประเมินโครงงาน

      พิมพันธ เดชะคุปต, พเยาว ยินดีสุขและราเชน  มีศร ี(2549: 97-99)  กลาววาในการตัดสิน

คุณคาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวัดและประเมินสิ่งนั้นอยางรอบคอบเปนสิ่งจำเปน  การประเมินผลเปน

บทบาทสำคัญของครู ครูควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรู (Learning) การเรียนการสอน 

(Instruction) การประเมินผลการเรียนรู (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) อยางชัดเจน 

ซึ่งคำดังกลาวขางตน  มีความสัมพันธกัน  ครูมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูในขณะเดียวกันการประเมินผลก็ใชเปนการตัดสินการเรียนรูทั ้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เพ่ือการตัดสินใหระดับคะแนน ดังนั้นคำสำคัญดังตอไปนี้คือ การเรียนการสอน  การเรียนรู   

การประเมินการเรียนรู และการประเมินผล จึงมีความสัมพันธกันที่ยากตอการแยกจากกันอยางเด็ดขาด 

คำสำคัญทั้ง 4 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

  การประเมินผลการเรียนรู (Assessment) สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจไมจำเปนตองตัดสินคุณคาหรือการ

ประเมินผล (Evaluation) แตการประเมินผลหรือการตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเปนตองมีการประเมิน

การเรียนรูมีคุณภาพก็ทำใหการประเมินผลมีคุณภาพ ถาการประเมินการเรียนรูผิดพลาด การตัดสินก็ผิด

พลาดหรืออาจกลาววา การตัดสินผลที่มีความเที่ยงตรงนั้นไดมาจากการประเมินการเรียนรูที่มีความถูก

ตองและสมบูรณ

      ในการวางแผน ดำเนินการ และการจัดการประเมินการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูประเมิน

ตองมีความรู ความเขาใจในประเด็นตอไปนี้

1. พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของนักเรียนที่ตองประเมินมีอะไรบาง

2. กระบวนการหรือวิธีการประเมินมีอะไรบาง

3. เปาหมายของการประเมินการเรียนรูคืออะไร

4. จุดเนนที่ตองประเมินการเรียนรูคืออะไร

5. ผูมีหนาที่ประเมินการเรียนรูมีใครบาง
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ในการประเมินการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic assessment) 

มีการประเมินอะไรบาง การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงนั้นเปนการประเมินเรื่องตอไปนี้ 

1. ผลการเรียนดานวิชาการ คือ ความรู ความเขาใจในสาระ

2. การใชเหตุผลคือการใชกระบวนการแกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรการใช

กระบวนการสรางความรู

3. ทักษะและสมรรถนะ เชน ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการทำงานเปน

ทีม ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน

ดวยความอดทนและฝาฟนอุปสรรค ทักษะการแกปญหาความขัดแยง

4. เจตคติ เชน การพัฒนาเจตคติตอการเรียน การรักเรียน ความเปนพลเมืองดี ใฝรูใฝ

เรียน เปนนักอาน อัตมโนทัศนความรักธรรมชาติ

5. นิสัยการทำงาน เชน การทำงานไดสำเร็จตรงตามเวลา ใชเวลาอยางมีคาความรับ

ผิดชอบความอดทนเพ่ือใหไดงานมีคุณภาพ การทำงานอยางตอเนื่อง

ในการประเมินการเรียนรู ตามสภาพจริง ตองพิจารณาวาประเมินอะไร แลวจึงเลือก

วัตถุประสงคของการประเมินใหสอดคลองกับการประเมินการเรียนรู ซึ่งมีจุดเนนดังนี ้ พิมพันธ         

เดชะคุปต, พเยาว ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2549:100-101)  

1. การประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง (Diagnostic Assessment)

2. การประเมินการเรียนรูระหวางเรียน (Formative Assessment)

3. การประเมินการเรียนรูหลังเรียน (Summative Assessment)

ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรืออาจกลาววา คือ การจัดการเรียนรูตาม

สภาพจริง เปนการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรู การทำงาน  ปฏิบัติงานและผลผลิต ดังนั้นการวัดและ

การประเมินผลจึงตองเปนการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง คือ เปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู การทำงาน  การปฏิบัติงานและผลผลิตที่ไดจากกระบวนการ

เรียนรูในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเรื่องราว เหตุการณ สภาพจริง หรือคลายจริง เปนสิ่งเราให

นักเรียนตอบสนองแลวนำขอมูลมาสูการตีคา ประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงเปนกระบวนการควบคู

ไปกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือการเรียนรูสภาพจริง นักเรียนตองใช

กระบวนการ (Process) การปฏิบัติกิจกรรม (Performance) เพ่ือคนหาผลผลิตใหม (Product) ดังนั้น
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การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง จึงเปนการประเมินกระบวนการการปฏิบัต ิ รวมทั้งผลผลิตที่อาจ

เปนความรู และสิ่งประดิษฐหรือชิ้นงานใหมดวย

การประเมินกระบวนการและผลผลิต

การประเมินกระบวนการเปนการประเมินกระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียน  การสอนการ

ปฏิบัติหรือการทำงาน รวมทั้งประเมินผลการผลิต ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. การประเมินกระบวนการเรียนรู (Process of learning)

  การประเมินกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนใช เปนวิธีการสรางความรูดวยตนเองดวย

การใชกระบวนการเรียนเปนระยะๆจึงตองมีการประมวลขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของนักเรียน

ในการใชกระบวนการเรียนรู ตัวอยางเชน  ตองประเมินการทำงานของกลุมนักเรียน  เปนตน  ซึ่งนักเรียน

แตละกลุมตองสามารถทำงานกลุมไดอยางมีคุณภา  จึงตองประเมิน 1) บทบาทของหัวหนา 2) บทบาท

ของสมาชิกกลุมในการทำงานเปนทีม 3) ประเมินกระบวนการทำงานเปนกลุม คือการวางแผนและ

ปฏิบัติตามแผนประเมินผลเปนระยะๆ การวิเคราะหรวมทั้งการสรุปผลงาน  จากนั้นจึงนำผลการประเมิน

ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป

                        2. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน (Process of Instruction)

   เปนกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู โดยตองดำเนินกิจกรรมตอ

ไปนี้

1. ใหคำนิยามของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

2. ประมวลขอมูลจากครูที่เก่ียวของ

3. สรุปผล

4. วางแผนเพ่ือปรับปรุง

                       3. การประเมินการปฏิบัติ/การทำงาน (Performance)

        การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูสามารถประเมินประเด็นตอไป

นี้

1. การใหเหตุผล เชน กระบวนการแกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแก

ปญหาหรือทดลองเพ่ือหาคำตอบ

2. ทักษะและสมรรถนะ เชน ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะการเขียน ทักษะ

การทดลองทักษะการทำโครงงาน
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3. เจตคติของนักเรียน ความพอใจ ความสนใจ 

4. นิสัยการทำงาน

5. ความใฝรูใฝเรียน

นางสาวฉันทนา บุญสง (2549: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบโครงงานที่

เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  โรงเรียนบานอางกะปอง  โดยผลการศึกษาครั้งนี ้ ทำให

ไดรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบโครงงาน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนบานอางกะ

ปอง  ซึ่งมีขั้นตอน   4  ขั้นตอน   ไดแก  ขั้นเตรียมการ  ขั้นการวางแผน   ขั้นการลงมือปฏิบัติ  และขั้นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ   นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย  และมีความรูเก่ียว

กับการเรียนรูแบบโครงงานมากย่ิงขึ้น

ประสาน  วงศฝน  (2550: บทคัดยอ) ไดทำการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรเรื่อง ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนแบบโครงงาน โดยมี

ว ัตถุประสงคเพื ่อพัฒนากระบวนการเรียนโดยวิธ ีการเรียนแบบโครงงานกลุ มสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตรเรื่อง ไฟฟา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบโครงงาน  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เนนการเรียน

แบบโครงงาน  จำนวน  12 แผน  เปนแผนที่สัมพันธกับเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน ประกอบดวย การตั้ง

ปญหากำหนด ตัวแปร ออกแบบความสัมพันธ การสำรวจหรือทดลองปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง การอภิปราย

เพ่ือหาขอสรุปแลวนำเสนอผลงาน

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ผูวิเคราะห รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน

วัจนา พิพัฒนทศพล (2546: 
30)

1.การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) 
2.การดำเนินการทำโครงงาน (Carrying Out the Project) 
3.การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work)
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วัชรา เลาเรียนดี (2549:101) 1.ครูใหความรู ทั ่วๆไปเกี ่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งที ่เหมาะสมที่จะให
นักเรียนศึกษา คนควาและทำโครงงาน

2.ใหนักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติมจัดนักเรียนที่
สนใจเรื่องเดียวกันเขากลุมเดียวกัน

3.นักเรียนแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบรวมกันวางแผนกำหนดดวยการศึกษาคนควาจากแหลง
ขอมูลดำเนินการศึกษาคนควา

4.แตละกลุมเก็บรวบรวมขอมูลสรุป เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน
5.รวมกันอภิปรายโครงงานของแตละกลุมทั้งชั้น
6.วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการรวมมือกันปฏิบัติและการนำเสนอ
รายงาน

วิมลรัตน  สุนทรโรจน. (2544: 
20)

1.การเลือกและคิดหัวขอที่จะทำโครงงาน  
2.การวางแผนในการทำโครงงาน  
3.ลงมือทำโครงงาน  
4.การเขียนรายงาน 
5.การแสดงผลงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550:4)

1.ขั้นนำเสนอ เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู กำหนด
สถานการณหรือตั้งคำถามเก่ียวกับสาระการเรียนรู

2.ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปราย หารือขอสรุปของกลุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

3.ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้น
จากการวางแผนรวมกัน

4.ขั้นประเมินผล เปนขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให
บรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไว โดยมีผูสอน ผูเรียนและเพ่ือน
รวมกันประเมิน
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บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2551: 
66-67)

1.การเลือกหัวขอโครงงาน (Selecting Project Topics)

2.การศึกษาความรูพ้ืนฐาน (Training Students)

3.การเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information)

4.กระบวนการนั่งรานหรือโครงสรางสูความรู (Scaffolding Process)

5.การจัดระเบียบ (Organizing)

6.การไตรตรอง (Reflection)

7.การสังเคราะห (Synthesis)

8.การประเมิน (Assessment)

จากการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
ขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานตามแนว Constructionism วามีดังนี้ 

1. การเลือกหัวขอโครงงาน (Selecting Project Topics)
2. การศึกษาความรูพ้ืนฐาน (Training Students)
3. การเก็บรวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information)
4. กระบวนการนั่งรานหรือโครงสรางสูความรู (Scaffolding Process)
5. การจัดระเบียบ (Organizing)
6. การไตรตรอง (Reflection)
7. การสังเคราะห (Synthesis)
8. การประเมิน (Assessment)

3.  เครื่องมือสังคมออนไลน    

      1. ความหมายของสื่อสังคมออนไลน 

         สารานุกรมออนไลน (Wikipedia) ไดใหความหมาย สื่อสังคมออนไลนวา เปนสื่อที่ใชเทคโนโลยี

ออนไลนและวิธีการที่ทำใหผูคนแบงปนขอมูล ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ มุมมองและสื่อ

ขอมูลของตน 
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        แซฟโค และ เบรค (Safko and Brake 2009: 3,5) กลาววา สื่อสังคมออนไลน คือ สื่อที่ใชในการ

สรางสังคม (ออนไลน) ที่เปนสื่อเทคโนโลยีชนิดใหมบนโลกอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน รวมถึงใชเพ่ือการสรางสัมพันธภาพและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

        ภิเษก ชัยนิรันดร (2553: 22-24) ไดสรุปนิยามของสื่อสังคมออนไลนไววา สื่อสังคมออนไลน

ประกอบดวย (1) เปนสื่อที่แพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม สังคมออนไลนจะอยูในรูปของ เนื้อหา 

รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ  (2)     เปนสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพรกระจายขาวสารแบบทางเดียว (one-

to-many) เปนแบบการสนทนาที่สามารถมีผูเขารวมไดหลายๆคน  (many-to-many) – เมื่อมีสภาพของ

การเปนสื่อสังคม สิ่งสำคัญก็คือ เกิดการสนทนาขึ้น  อาจจะเปนการรวมกลุมคุยในเรื่องที่สนใจรวมกัน 

หรือการวิพากษวิจารณสินคาหรือบริการตางๆ โดยที่ไมมีใครเขามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา  แม

กระทั่งตัวผูผลิตเนื้อหานั่นเอง เพราะผูที่ไดรับสารมีสิทธิที่จะเขารวมในรูปแบบของการเพ่ิมเติมความคิด

เห็น  หรือแมกระทั่งเขาไปแกไขเนื้อหานั้นไดดวยตัวเอง (3)     เปนสื่อที่เปลี่ยนผูคนจากผูบริโภคเนื้อหา

เปนผูผลิตเนื้อหาซึ่งในปจจุบันสื่อสังคมออนไลนเปนสิ่งที่อิทธิพลในทุกวงการ ไมเวนแตวงการการศึกษา 

ที่มีการนำเอาเครื่องมือสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนอยางแพรหลาย

          สรุปวา สื่อสังคมออนไลน หมายถึง เครื่องมือ โปรแกรมที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของคนใน

สังคม เพ่ือใชในการแลกเปลี่ยน แบงปน แสดงออก ขอมูลของตนไปยังผูอื่น

          2. ประเภทของสื่อสังคมออนไลน

              Skunttz (2554: ออนไลน)   ไดแบงประเภทของสื่อสังคมออนไลนไว  4 ประเภทหลักๆ ดังตอ
ไปนี้
 
              1. Reputation aggregators หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา เครื่องมือคนหา (Search Engine) 
คือเว็บไซตที่เก็บรวบรวมขอมูลของ เว็บไซต ผลิตภัณฑ รานคา หรือ เนื้อหาอื่นๆ แลวนำมาจัดอันดับ
ผานระบบการประเมินของเว็บไซตนั้น  ๆเพ่ือใหผูใชงานอินเทอรเน็ตเขามาสืบคนขอมูลในดานตางๆ ตาม
ตองการไดอยางงายดาย ตัวอยางของสื่อทางสังคมประเภทนี้ไดแก Google, Yahoo!, MSN, 
Tripadvisor.com, ePinions.com
 
               2. Blogs คือ บันทึกประจำวันในรูปแบบออนไลนที่มีการนำเสนอตามลำดับเวลา โดยที่ผูอาน
สามารถแสดงความคิดเห็นผาน  Blog ไดโดยตรง นอกจากนี้ในบาง Blog นั้นยังใชผูเขียนหลายๆคนชวย
ในการเขียนบันทึกประจำวันออนไลนนี ้ ตัวอยางของสื่อทางสังคมประเภทนี้ไดแก WordPress, 
Engadget, Mashable, TechCrunch
 
                3. Online communities คือ เว็บไซตที่รวบรวมกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตที่มีความสนใจ
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คลายๆกัน  โดยที่กลุมผูใชงานเหลานี้มักจะกลับมาดูการแลกเปลี่ยนความเห็นของผูใชงานอื่นๆ ที่มี
ความคิดคลายกับตัวเองผานระบบออนไลนอยูเสมอ ตัวอยางของสื่อทางสังคมประเภทนี้ไดแก CNN, 
Slate, YouTube, Google Groups, Flickr, Delicious, Wikipedia, Second Life
 
                4. Social networks – เครือขายสังคมออนไลน เปนโครงสรางสังคมที่ประกอบดวย Node 
(ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือองคกร) ตางๆ เชื่อมตอกัน  ซึ่งแตละ Node ที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ
กับ Node อื่นๆ ดวย โดยที่ประเภทของความสัมพันธของแตละ Node นั้นอาจจะมีประเภทเดียวหรือ
มากกวา อาทิเชน คานิยม วิสัยทัศน ความคิด การคา เพ่ือน  ญาต ิ เว็บลิงค ฯลฯ ตัวอยางของสื่อทาง
สังคมประเภทนี้ไดแก Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn

            เมยฟลด (Mayfield 2008 : 6) ไดเสนอรูปแบบพ้ืนฐานของสื่อสังคมออนไลนวามี 7 รูปแบบ 

ดังนี้

            1. Social Networks (เครือขายสังคมออนไลน) เปนรูปแบบที่เปดโอกาสใหผูคนสามารถสราง
เว็บเพจสวนตัว แลวเชื่อมตอกับเพ่ือน  เพ่ือที่จะแบงปนขอมูล ขาวสาร และติดตอสื่อสารกัน ตัวอยาง 
Social Netwoks ที่กำลังเปนที่นิยม เชน Facebook, Myspace, hi5 เปนตน
            2. Blogs หรือ บล็อก นับวาเปนรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที่อาจรูจักกันดีวามีลักษณะเปน
เหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน ซึ่งจะแสดงรายการขอมูลที่บันทึกครั้งลาสุดไวอับดับแรกสุด
               3. Wikis เปนเว็บไซตที่อนุญาตใหผูคนเพ่ิมเนื้อหาลงไป และสามารถแกไขสารสนเทศบน
เว็บไซตเหลานี้ไดอยางงายดาย เสมือนทำหนาที่เปนเอกสารหรือฐานขอมูลของชุมชนที่ทุกคนสามารถ
เขามาเพ่ิม ลบ แกไขเนื้อหาได ซึ่ง Wiki ที่เปนที่รูจักกันดี คือ Wikipedia ซึ่งเปนเว็บไซตสารานุกรม
ออนไลนที่บรรจุบทความภาษาอังกฤษอยูมากกวา 2 ลานบทความ นอกจากนั้นยังมีเว็บไซตที่เปนรูป
แบบของ Wikis อีกมากมาย เชน wikispaces.com, pbwiki.com, sites.google.com, wetpaint.com 
เปนตน 
            4. Podcasts คือ รูปแบบของสื่อสังคมออนไลนรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปนไฟลเสียงและวิดีโอ
ที่ผูคนสามารถใชไดโดยการสมัครสมาชิกผานบริการของผูใหบริการ เชน ผานบริการของ Apple iTunes 
เปนตน
            5. Forums เปนพ้ืนที่สำหรับการอภิปรายหรือสนทนาออนไลนกัน มักจะเปนไปตามหัวขอที่
เฉพาะเจาะจงหรือตามความสนใจของผูคน ซึ่งจริงๆ แลว Forum เกิดขึ้นกอนคำวา Social Media และ
เปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพและเปนที่นิยมของชุมชนออนไลน
            6. Content Communities คือ รูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที่เปนชุมชนออนไลนซึ่งเปนแหลง
รวบรวมและแบงปนเนื้อหาประเภทตางๆ โดยเฉพาะ เชน Flickr เปนชุมชนเนื้อหาประเภทรูปภาพ, 
Delicious เปนชุมชนเนื้อหาประเภทการเก็บและเชื่อมโยงแหลงขอมูลตางๆ, Youtube เปนชุมชนเนื้อหา
ประเภทวิดีโอ เปนตน
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           7. Microblogging เปนรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที่ผสมกันระหวาง Social Networking 
(เครือขายสังคมออนไลน) กับ Blogging (บล็อก) ขนาดเล็ก ซึ่งขอความสั้นๆ ที่ผูใชอัพเดทจะถูกสง
กระจายออนไลนออกไปยังสมาชิก และสามารถสงผานโทรศัพทมือถือไดดวย เชน Twitter เปนตน

3. Google Documents (Google Docs) 
< Google Docs คือบริการของ Google ที่ทำใหเราสามารถสรางเอกสารหรือทำงานกับเอกสาร 
ผาน  Web Browser ไดอยางไมจำเปนตองเก็บไฟลขอมูลไวบนเครื่องคอมพิวเตอร แตสามารถเก็บไวยัง
พ้ืนที่ของ Google ที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลที่เก็บไวมาใชไดดวย 
จุดเดนของ Google Docs  คือ เนื่องจากเอกสารถูกจัดเก็ยไวแบบออนไลน จึงสามารถแบงปนไฟล โดย
กำหนดสิทธ์ิตางๆ ในการใชงานเอกสารรวมกับผูใชอื่นๆ ไดดวย เชน  กำหนดสิทธ์ิในการดูหรือแกไข
เอกสาร เปนตน 
f จุดเดนของ Google Docs คือ 
1. ไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงเปด Browser ไปที่ https://docs.google.com
2. การใชงานเหมือโปรแกรม Office เชน Microsoft Office
3. สามารถแบงปนไฟลได 
4. ผูใชงานหลายคนสามารถทำงานกับไฟลเดียวกันได พรอมๆ กัน และเห็นการแกไข การเปลี่ยนแปลง

ที่กระทำกับเอกสารไปพรอมๆ กัน
f ขอกำหนดในการใชงาน Google Docs คือจะตองมี Gmail Account ในกรณีที่ใชงาน Google 
Docs แบบบุคคล 

2. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System)
< ระบบบริหารการเรียนการสอน  (Learning  Management  System) นั้นไดมีนักวิชาการกลาว

ไวดังนี้ 

f ประกอบ   คุปรัตน  ไดใหความหมายของ   LMS วาเปนระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน 

หรือ e-Learning   เปนซอฟตแวรที่ชวยในระบบจัดการหองเรียนเสมือน  ทำใหสถาบันการศึกษาหรือ

แหลงจัดการเรียนการสอนสามารถใหผูเรียนไดม ี Login และ Password เพ่ือมีสิทธิเขาเรียน  สามารถ

จัดการเลือกสรรรายวิชาที่จะเรียน    มีบันทึกเก่ียวกับเวลาและขอมูลการเขาเรียน และการทำรายงานผล

ใหกับระบบการศึกษาหรือการฝกอบรมนั้นๆ  f ชัยวรัตน   ไชยพจนพานิช   ไดใหความหมายของ 

LMS วาเปนซอฟทแวรบริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือ ซึ่งออกแบบไวเพ่ืออำนวยความสะดวก

แกผูใชงาน   ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน   โดยมีจุดประสงคเพ่ือชวยสนับสนุนผูใชงาน  4 กลุม 

คือ ผูเรียน  (Student)   ผูสอน (Instructor) เจาหนาที่ทะเบียน  (Registration) และผูดูแลระบบ 

(Administrator)  ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเขาใชที่จัดหาไวใหจะมีความแตกตางกันไปตาม

แตการใชงานของแตละกลุม 
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               ดังนั้นสรุปไดวา  Learning Management System หรือ LMS เปนระบบการจัดการเก่ียวกับ

การบริหารการเรียน  ในรูปแบบ e-Learning เพ่ือจัดการกับการใชคอรสแวร (Courseware) ในรายวิชา

ตางๆ ระหวางผูสอน  (Instructors) ผูเรียน  (Learners)   เจาหนาที่ทะเบียน  (Registrator) และผูดูแล

ระบบ (Administrator) โดยออกแบบระบบเพ่ือเปนซอฟตแวรที่ทำหนาที่ บริหารจัดการเรียนการสอน

ผานเว็บ จะประกอบดวยเครื่องมืออำนวยความสะดวก เชน  โปรแกรมจะทำหนาที่ ตรวจสอบการเขามา

ใชบทเรียน  เนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ตารางเรียน  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หองสนทนา กระดานถามตอบ 

การทำแบบทดสอบ เปนตน  และองคประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนของ   

ผูเรียนไวบนระบบเพื่อผูสอนสามารถนำไปวิเคราะหติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

               องคประกอบของ LMS ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้  

              1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุมผูใชงานแบงเปน  3 ระดับ คือ ผูเรียน  

ผูสอน และผูบริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน  เวลาใดก็ได โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ระบบสามารถรองรับจำนวน  ผูใช และ จำนวนบทเรียนได ไมจำกัด โดยขึ้นอยูกับ ฮารดแวรและ /หรือ 

ซอฟทแวรที่ใช และระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยอยางเต็มรูปแบบ

              2) ระบบการสรางบทเรียน  (Content Management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการชวย

สรางเนื้อหา ระบบสามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน  รูปแบบ 

Streaming Media 

3)  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังขอสอบ โดยเปน
ระบบการสุมขอสอบสามารถจับเวลาการทำขอสอบและการตรวจขอสอบอัตโนมัต ิ พรอมเฉลย 
รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักเรียน
                           4)   ระบบสงเสริมการเรียน  (Course Tools) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสาร
ระหวาง ผูเรียนกับผูสอน และ ผูเรียนกับผูเรียน  ไดแก เว็บบอรด (Web board) และ หองสนทนา 
(Chatroom)  โดยสามารถเก็บขอมูลเหลานี้ได
              5)  ระบบจัดการขอมูล (Data Management System)  ประกอบดวย ระบบจัดการไฟลและ
โฟลเดอร ผูสอนมีเนื้อที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยไดเนื้อที่ตามที่ผูดูแลระบบกำหนดให 
                          ดังนั้นสรุปไดวา องคประกอบของ LMS ประกอบดวย 5 สวน คือ  ระบบจัดการหลักสูตร 
(Course Management) มีกลุมผูใชงานแบงเปน  3 ระดับ คือ ผูเรียน  ผูสอน และผูบริหารระบบ    
ระบบการสรางบทเรียน    (Content Management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการชวยสราง
เนื้อหา Content   ระบบการทดสอบและประเมินผล มีระบบคลังขอสอบ     ระบบสงเสริมการเรียน   
ประกอบดวย    เครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสารระหวาง ผูเรียนกับผูสอน  และ ผูเรียนกับผูเรียน  ไดแก เว็บ
บอรด  และ หองสนทนา   ระบบจัดการขอมูล  ประกอบดวย   ระบบจัดการไฟลและโฟลเดอร
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3. Facebook 
         Facebook คือ บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและรวมทำ
กิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook คนอื่นๆ ได ไมวาจะเปนการตั้งประเด็น
ถามตอบในเรื่องที่สนใจ  โพสตรูปภาพ  โพสตคลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ  
เลนเกมสแบบเปนกลุม และยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู
อยางมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพ่ิมเติมอยูเรื่อยๆ

Soren Gordhamer (2012) ไดสรุปการใชงานโดยทั่วไปของผูใช Facebook วามีทั้งหมด 5 ประการ
ไดแก 
1. แสวงหาขาวสารตางๆ ที่ตนสนใจจากเพ่ือนๆ และเมื่อไดอานขาวสารความรูดีๆ จะสงตอใหแกเพ่ือนๆ 

ในกลุมเดียวกัน 
2. การทำธุรกิจโดยใช Facebook เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร การโฆษณา
3. การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมคนที่มีความสนใจรวมกัน
4. การแสดงตัวตนของตนเอง โดยการโพสความรูสึกนึดคิด ความสนใจเก่ียวกับตนเอง
5. การแสดงอิทธิพลหรือการเปนผูนำทางความรู ความคิดและทัศนคติแกคนอื่นๆ 

4. ทักษะการเขียน

      การเขียนเปนระบบการสื่อสารหรือบันทึกถายทอดภาษาเพ่ือแสดงออกซึ่งความรู ความคิด ความ

รูสึกและอารมณโดยใชตัวหนังสือและเครื่องหมายตางๆ เปนสื่อ ดังนั้นการเขียนจึงเปนทักษะการใช

ภาษาแทนคำพูดที่สามารถสื่อความหมายใหเปนหลักฐานปรากฎไดนานกวาการพูด การเขียนเปนเรื่อง

ราวเพื่อใหผูอานเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูเขียนนั้น  จะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด 

สวนสำคัญขึ้นอยูกับวาผูเขียนมีทักษะการใชภาษาเขียนไดดีเพียงใด ทักษะการใชภาษาเขียนตองอาศัย

พ้ืนฐานความรูจากการฟง การพูด และการอาน  เพราะจากพ้ืนฐานดังกลาวจะทำใหมีความรู มีขอมูล

และมีประสบการณเพียงพอที่จะใหเกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถายทอดความคิด

ออกมาสื่อสารกับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ชนิดา ภูมิสถิตย, 2553)

      1. ความหมายของการเขียน 

          การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด และประสบการณออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร เพ่ือผูอื่นไดทราบโดยการอาน การเขียนในลักษณะนี้จึงเปนทักษะการสงสารเพ่ือใหเกิด

ความรู ความเขาใจตรงตามจุดประสงคของการเขียน 

     2. ความสำคัญของการเขียน 

         การเขียนเปนการสื่อสารประเภทหนึ่ง การเขียนจึงมีความสำคัญในลักษณะดังนี้ 
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         1.  การเขียนเปนการบันทึกความจำ และความรู งานเขียนใดในอดีตเปนสิ่งที่บันทึกเหตุการณ 

ความรู ภูมิปญญา เพ่ือใหชนรุนตอมาไดเรียนรู ศึกษา และคนควาเพ่ือความเจริญกาวหนา 

         2. การเขียนเปนการถายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณี

สามารถถายทอดจากอดีตไดดวยการเขียน 

         3. การเขียนใชในชีวิตประจำวัน บุคคลนอกจากจะสื่อสารกันดวยการพูดแลว การถายทอดเสียง

เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบการเขียนก็เปนสิ่งที่ใชในชีวิตประจำวันมากเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการ

บันทึกงานที่ตองทำ การเขียนเพ่ือสื่อสาร เปนตน 

     3. จุดมุงหมายของการเขียน 

          ความมุงหมายของการสื่อสารดวยการเขียน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

         1. เพ่ือใหความรู เชน การเขียนตำรา หนังสือเรียน สารคดี เปนตน 

         2. เพ่ืออธิบายชี้แจง เชน การเขียนขาว กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ เปนตน 

         3. เพ่ือความเพลิดเพลิน เชน การเขียนนิทาน การตูน เรื่องขำขัน เปนตน 

         4. เพ่ือใหขอคิด คติ แกผูอาน เชน การเขียนคำขวัญ ขอคิด คติเตือนใจ เปนตน 

         5. เพ่ือแสดงความคิดเห็น เชน การเขียนบทความ คอลัมนตาง ๆ ในหนังสือพิมพ เปนตน

      4. หลักสำคัญในการเขียน 

          การเขียนเปนการสื่อสารที่ถายทอดความคิดของผูเขียน  งานเขียนที่ดียอมสะทอนใหเห็นถึงความ

คิดที่ดีของผูเขียน ดังนั้น ขณะที่เขียน ผูเขียนจึงตองคำนึงถึงหลักในการเขียนที่สำคัญ ไดแก 

          4.1 ความถูกตองในรูปแบบการเขียน ในดาน 

                1. การเลือกใชคำ งานเขียนแตละประเภท ผูเขียนตองเลือกใชคำใหเหมาะสมกับรูปแบบของ

งานเขียน  เชน การเขียนเรียงความ ตองเลือกใชถอยคำที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการใชภาษาพูด นอกจากนี้ 

การเลือกใชคำยังตองมีความเหมาะสมกับผูรับสารดวย เชน  การเขียนจดหมายลาปวย ตองใชสรรพนาม

ทนผูเขียนวา กระผม , ผม หรือ ดิฉัน เปนตน 

                2. การเขียน  สะกดคำ ในภาษาไทยคำที่อานออกเสียงแบบเดียวกัน  สามารถสะกดไดหลาย

รูปแบบ ดังนั้น  ผูเขียนจึงตองเขียนใหถูกตองตรงตามความหมาย เชน  คำวา การเรียน  เหตุการณ กาล

เวลา กาญจนบุรี เปนตน 

                3. การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การเรียบเรียงประโยคหลายประโยคใหเปนขอความ และ

จากขอความใหเปนเรื่อง ผูเขียนตองคำนึงถึงเครื่องหมายวรรคตอนที่สำคัญ เชน  การเวนวรรคเมื่อจบ

ตอน ใชเครื่องหมาย (-) หลังคำที่เขียนไมตอเนื่องกัน 

                4. การใชรูปแบบการเขียน  งานเขียนแตละประเภทมีรูปแบบเฉพาะ เชน  การเขียนเรียงความ
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จะตองประกอบดวย คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เสมอ 

           4.2 ความถูกตองในเนื้อหาของงานเขียน ผูเขียนตองนึกถึงความถูกตอง ขอเท็จจริงที่เปนจริงของ

เนื้อหา และผูเขียนตองมีความจริงใจในการนำเสนองานเขียน ไมเขียนขอความที่ไมเปนจริง ไมเขียน

เรื่องราวที่ทำใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย ไมเขียนขอความที่วากลาวคนอื่น  ไมเขียนสิ่งที่ทำใหเกิด

ความเขาใจผิด หรือยุแหยใหเกิดความไมพอใจ 

          4.3 ใชงานเขียนเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี จะเห็นวากอนที่จะเปนงานเขียน  ผูเขียนตองกลั่นกรอง

ความคิดเปนลำดับจึงจะทำใหงานเขียนมีคุณภาพฉะนั้นความคิดที่ผานกระบวนการไตรตรองของ        

ผูเขียนแลว จึงเปนการแสดงความคิดที่สามารถสอดแทรกความรูสึกที่ดีถายทอดไปสูผูอาน  ทำใหผูอาน

ไดแงคิด และเกิดทัศนคติที่ดีตอผูเขียน 

            4.4  หากเปนการเขียนโดยใชลายมือของผูเขียน ตัวอักษรที่เขียนจะตองมีความชัดเจน อานงาย 

ใสรูปสระและวรรณยุกตในตำแหนงที่ถูกตอง ตัวอักษรไมเบียดชิดกันจนเกินไป หากใชการพิมพแทน

การเขียนดวยลายมือ ก็ควรใชหลักการดังกลาวดวยเชนกัน 

            4.5 เมื่อเขียนแลวควรอานทบทวนงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งกอนนำไปเผยแพร

         5. กระบวนการเขียน

            การเขียนเปนทั้งศาสตรและศิลป ศาสตรของการเขียน  คือ มีลักษณะเปนขั้นตอนที่ผูเขียนจะ

ตองอาศัยความรูมาประกอบเปนงานเขียน  สวนการเขียนมีความเปนศิลปนั้น  หมายถึง งานเขียนแตละ

เรื่องจะตองมีการเลือกใชถอยคำ สำนวนใหเหมาะสม เพื่องานเขียนที่ดีและมีคุณคาไมวาจะเปนงาน

เขียนประเภทใด ผูเขียนตองเริ่มจากการคิดแลวจึงเขียน ซึ่งสามารถลำดับกระบวนการเขียนดังนี้

            5.1 การเตรียมการเขียน

                  กระบวนการแรกของการเขียน ซึ่งเริ่มตนดวยสวนที่เปนความคิดนั้น ประกอบดวย

                  5.1.1 การเลือกหัวเรื่อง ในกรณีที่ไมไดกำหนดหัวเรื่องในการเขียน ผูเขียนตองคิดวา “ จะ

เขียนเรื่องอะไร ” โดยผูเขียนอาจคำนึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ

                         - เลือกเรื่องที่ผูเขียนสนใจ

                         - เลือกเขียนเรื่องที่สามารถหาขอมูลไดงาย

                        - เลือกเขียนเรื่องที่เหมาะสมกับกาลสมัย

                เมื่อเลือกหัวเรื่องไดแลว ตองมีการตั้งชื่อเรื่อง โดยชื่อที่ตั้งขึ้นนี้ ควรสอดคลองกับเรื่องที่จะ

เขียน ใชภาษาที่สุภาพ มีความชัดเจนสื่อถึงเนื้อเรื่องได

                5.1.2 การเลือกรูปแบบของเรื่อง

                        รูปแบบของงานเขียนมีหลายประเภท เชน การเขียนเรียงความ เรื่องสั้น นวนิยายผูเขียน
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ตองเลือกรูปแบบของการนำเสนอ เพราะงานเขียนแตละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน 

                5.1.3 การรวบรวมความคิด

                       กอนที่จะมีการวางหัวเรื่องในการเขียนตองมีการรวบรวมขอมูลความคิด เพ่ือมาทำเปน

โครงเรื่องในการเขียน

                5.1.4 การจัดหมวดหมูความคิด

                       เมื่อไดขอมูลความคิดแลว ควรนำมาจัดกลุมขอมูล โดยนำขอมูลที่ใกลเคียงกันมาไวดวย

กัน โดยอาจจัดใหอยูในรูปแผนผังความคิด หรือแผนภาพก็ได

                5.1.5 การนำขอมูลความคิดมาเรียงลำดับหัวขอหรือการวางโครงเรื่อง

            5.2 การยกรางขอเขียน

                 f เมื่อเตรียมหัวขอเรื่องและรูปแบบการเขียนแลว ใหนำความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่

กำหนดไว เปนการยกรางขอเขียน โดยคำนึงวาจะเขียนแบบใด ใชภาษาอยางไรใหเหมาะสมกับเรื่อง จะ

เริ่มตนเขียนอยางไร ลำดับความคิดอยางไร เชื่อมโยงความคิดอยางไร

            5.3 การปรับปรุงขอเขียน

               เมื่อเขียนยกรางแลว อานทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน เพ่ิมเติมความคิด แกไข

สำนวนภาษา นำไปใหเพ่ือนอานหรือผูอื่นอาน นำขอเสนอแนะไปปรับปรุงงานเขียนอีกครั้ง

            5.4 บรรณาธิการกิจ

                 เปนการนำขอเขียนที่ปรับปรุงแลวมาตรวจทานคำผิด แกไขใหถูกตอง อานทบทวน แกไขขอ

ผิดพลาด การเวนวรรคตอน

           5.5 การจัดทำเปนงานเขียนท่ีสมบูรณ

                 เปนการนำเรื่องที่มีการแกไขเรียบรอยแลว มาเขียนใหสมบูรณ ซึ่งอาจมีการเพ่ิมภาพ

ประกอบ จัดพิมพหรือเขียนแลวตรวจทานใหเรียบรอยกอนเผยแพรตอไป

บุญทิพย สิริธรังศรี (2553, 7-10) ไดสรุปขั้นตอนการเขียนบทความไวดังนี้ 

1.  การเลือกหัวขอเรื่อง (Select a title or topic that you are writing about)
! การเลือกหัวขอเรื่องนับเปนเรื่องสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงประการแรกในการเรื่องหัวขอเรื่องใน
การแตงตำรา ไดแก ความรูและประสบการณของผูเขียน   และควรเปนสิ่งที่อยูในความสนใจของผูอาน 
ซึ่งถือเปนการตลาด  อยางไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเขียนที่ซ้ำกับทองตลาดหากไมมีขอมูลอะไรที่เดน
กวาหรือแปลกกวาหรือเปนปจจุบันกวา   

การตั้งชื่อเรื่อง  บางครั้งเราอาจมีเพียงปะเด็นที่สนใจ  แตอาจจะยังไมสามารถตั้งชื่อเรื่องที่ถูกใจ
ได ก็ไมเปนไร เมื่อเขียนแลวเสร็จอาจมาตั้งที่หลัง เพ่ือใหสอดคลองหรือครอบคลุมประเด็นที่เขียน  ซึ่ง
การตั้งชื่อควรดึงดูดความสนใจแกผูอาน  การตั้งชื่อเรื่องอาจเปนประโยคบอกเลา หรือเปนคำถามก็ได 
f
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 2.  การระดมสมอง (Brain storming)  
! การระดมสมองเปนการระดมความคิด  และความรูที่เปนประเด็นเรื่องที่จะเขียน  และสื่อสาร
เปนตัวอักษรโดยอาจทำเปนตนไมแตกก่ิงกานสาขา  เสนเลือดแตกแขนงเสนเลือดฝอย  รูปกางปลาและ
แตกแขนง หรือเปนแบบดาวกระจายลอมจันทร 
 
3. การวางโครงราง (Organising and shaping)
! ภายหลังจากระดมความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับชื่อเรื่องตำราที่จะเขียนแลว นำมาจัด
เปนกลุมโดยอาจจัดแบงเปนบทตามวงที่กระจายลอมรอบชื่อเรื่องตำรา   จากนั้นแตกยอยเปนตอนตาม
วงที่กระจายรอบนอกของบทและแตกยอยจากตอนเปนเรื่องตามลำดับ อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลว
พบวาเนื้อหาของบทในบางวงนอย  อาจจัดกลุมโดยรวมประเด็นที่เหมือนกันเขาดวยกันและปรับแตงให
เหมาะสม 
 
ดังตัวอยางรูปแบบการเขียนเคาโครงเรื่องซึ่งเปนหลักการเขียนตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช

บทที่ 1. ..................
f f  1.1............................... 
f f f   1.1.1...............................
f f f   1.1.2...............................
f f   1.2................................
f f f   1.2.1...............................
f f f   1.2.2...............................

บทที่ 2. ..................
f f   2.1............................... 
f f f  2.1.1...............................
f f f  2.1.2...............................
f f 2.2................................
f f f   2.2.1...............................
f f f   2.2.2...............................
4. การเขียน (Writing) 
! การเขียนบทความทางวิชาการหรือการแตงตำรา  โดยทั่วไปประกอบดวย  3 สวน ไดแก บทนำ 
(Introduction) เนื้อหาสาระ (Main body) และสรุป(Conclusion) 

 f f 4.1 Introduction: what are the article or book going to be about?  การ
เขียนบทนำเปนการแสดงใหเห็นวาหนังสือหรือบทความที่เขียนกำลังจะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร  
ประเด็นการเขียนจะเลือกมาจากคำสำคัญ (key words ) ของชื่อเรื่องบทความหรือตำราที่เขียน 
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 f f 4.2 Main body: what are the themes that you are developing to 
support your argument? การเขียนรายละเอียดของแตละประเด็นจำเปนตองพัฒนาการเขียนใน
ลักษณะของ argument ซึ่งจะอธิบายตอไป 
 f f 4.3 Conclusion: what are the consequences of what you have written? 

การสรุปเนื้อหาสาระสุดทายของเรื่องเขียนขึ้นเพ่ือตองการบอกผูอานวาไดเขียนอะไรไวบาง และอาจเนน
ประเด็นที่เขียน   หรืออาจเปนการสงประเด็นทายที่ประสงคจะฝากใหผูอานใหไดคิดตอไป  อยางไรก็ตาม
การสรุปจะตองไมเปนการสรางประเด็นการเขียนขึ้นมาใหม  เพราะจะทำใหการจบประเด็นไมสมบูรณ
ได 

      6. บทความวิชาการ

              บทความทางวิชาการมีความสําคัญทั้งตอตัวผูเขียน ตอวงการวิชาการ/วิชาชีพ และตอสังคม 
ในดานความสําคัญตอผูเขียนบทความทางวิชาการเปนภาพสะทอนถึงความตื่นตัวทางวชิาการของ
ผูเขียนในการติดตามความรูและวิทยาการใหมๆในแวดวงการศึกษาตลอดจนความสามารถในการจัด
ระบบความคิดและนำเสนอ ในดานความสำคัญตอวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการเปนกิจ
กรรมที่กอใหเกิดการกระจายความรูและการพัฒนาองคความรู ในดานความสําคัญตอสังคม บทความ
ทางวิชาการเสนอสาระความรูและแนวความคิดตางๆอันเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ ดังนั้นจึงจำเปนที่นักวิชาการไมวาจะอยูในวงการวิชาการ/
วิชาชีพใด จะตองมีความรูเก่ียวกับการเขียนบทความทางวิชาการ   (นิวรรณ ไชยรัตน  ,2552)

              6.1 ความหมายของบทความทางวิชาการ

              บทความทางวิชาการ คืองานเขียนขนาดสั้น  ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจนโดยผูเขียนเรียบ
เรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่นในลักษณะที่เปนการวิเคราะหวิจารณหรือเสนอ 
แนวความคิดใหมๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆ บทความทางวิชาการที่เผยแพรโดยทั่วไป อาทิ

              1. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และผานการอานและ
พิจารณา จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการ

             2. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการไมเขมขนนักเนนกลุมเปาหมายที่เปน
ประชาชนทั่วไป

             3. บทความวิจัย (research article) คือบทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเองมีการ
กำหนด ปญหาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
อันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ
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             4. บทความวิจารณ (review article) คือบทความที่ศึกษาผลงาน หรือ แนวคิดอยางใดอยาง
หนึ่งโดยละเอียดรวมทั้งมีการวเิคราะหและอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเหน็แนวโนมวาควรเปนไปใน
ทางใด มีขอดีขอเสียอยางไร

            5. บทความเชิงวิจารณ เปนบทความที่เขียนจากการศึกษา คนควาเฉพาะกรณีเก่ียวกับ 
สถานภาพ หรือปญหาของสงิ่ ที่ศึกษา เพ่ือหาสาเหตุของปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข

            6.2 แหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ

                  แหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ มีทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ อาทิ วารสารทางวิชาการ วารสารก่ึงวิชาการ หนังสือรวมเรื่อง และเอกสารประกอบ 
การประชุม สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิ การนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ เว็บไซต ฐานขอมูล

                 ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ตองทราบแหลงเผยแพรและวิธีจัดเตรียมตนฉบับที่แหลง
เผยแพรนั ้นๆกําหนด เชนตองทราบวาแหลงเผยแพรเปนวารสารวิชาการหรือวารสารกึ่งวิชาการ 
วัตถุประสงคในการเผยแพรเปนอยางไรกลุมเปาหมายคือกลุมใดความยาวของบทความกำหนดไวกี่
หนา อักษรที่ใชในการพิมพเปนแบบไหน  ใชการอางอิงรูปแบบใด เพ่ือสามารถจัดเตรียมบทความทาง
วิชาการได อยางเหมาะสม

                   ในการเลือกแหลงเผยแพรที่เปนวารสารวิชาการ เพ่ือการเผยแพรบทความทางวิชาการ มี
หลักเกณฑดังนี้

                   1. เปนวารสารที่จัดพิมพตอเนื่องทุกป ตรงตามเวลาที่กำหนด
                   2. เปนวารสารที่ออกตอเนื่องมาแลว ไมนอยกวา 3 ป                                                                          
f        3. กองบรรณาธิการประกอบดวยผูที่มีความรูประสบการณในวิชาชีพเพียงพอ
                   4. มีผูทรงคุณวุฒิอานพิจารณาบทความ อยางนอย 2 ทาน
                   5. ถูกนำไปทำ ดรรชนีวารสารไทย
                   6. มีคา impact factor สูง (การวัดคาความถี่ของการอางอิง บทความสารสารในแตละป
เปนเครื่องงมือชวยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)
                   7. มีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                   8. มีเอกสารอางอิง
                   9. มีรายชื่ออางอิงอยูในฐานขอมูลของตางประเทศ

               6.3 สวนประกอบของบทความทางวิชาการ

                     บทความทางวิชาการ ประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา และ
สวนอางอิง
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                     บทความทางวิชาการโดยทั่วไป ประกอบดวย สวนนำ ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนและ
ขอความ แนะนำผูเขียน สวนเนื้อหา ไดแก ความนํา เนื้อเร่ือง ซึ่งแบงเปน ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 
ประเด็นยอย และบทสรุป สวนอางอิง ไดแก บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง

                      บทความเชิงวิคราะห ประกอบดวยสวนนำ ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนและขอความแนะนำ
ผูเขียน สวนเนื้อหา ไดแก ความนำ วัตถุประสงค วิธีวิเคราะห ขอบเขตการวิเคราะหเนื้อเรื่อง ไดแก 
ลักษณะหรือสภาพของเรื่องที่วิคราะห การวิเคราะห สาเหตุของปญหา และการวิเคราะหแนวทางแกไข 
บทสรุปเปนการยอ สาระและวิเคราะหแนวทางแกไข สวนอางอิงไดแก บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง

                       ชุติมา  สัจจานันท (2549) ไดแบงสวนประกอบของบทความทางวิชาการออกเปน 3 
สวนคือ 

                     1.  สวนนำ  คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน และขอความแนะนำผูเขียน (อาจจัดทำเปนเชิงอรรถ
หรือแนะนำทายเลม)

                     2.  สวนเนื้อหา  ประกอบดวย ความนำ ที่กลาวถึงเนื้อหากวางๆ ของบทความและการนำ
เขาสูเนื้อเรื่อง   เนื้อเรื่อง ซึ่งตองเรียงลำดับเปนอยางดีตั้งแต ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย  ซึ่ง
การเขียนเนื้อเรื่องนั้นตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันของเนื้อหาทุกประเด็นอยางสอดคลองและเปนขั้น
ตอน  และบทสรุป ซึ่งสรุปเนื้อหาบทความเพ่ือขมวดประเด็นใหผูอานเห็นวาผูเขียนตองการเสนอแนวคิด
อะไรทางวิชาการ และบทความทางวิชาการนั้นใหประโยชนหรือคุณคาอยางใดตอผูอาน   ซึ่งเทคนิคของ
การเขียนสวนเนื้อหาใหนาอานและมีคุณภาพ อาจารยใหแนวคิดวา ตองทำ concept mapping   จะ
ชวยใหเราสามารถเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางเปนขึ้นตอนและสอดคลองสัมพันธกัน 

                      3.  สวนอางอิง   นับวามีความสำคัญอยางย่ิงตอการเขียนบทความทางวิชาการ เนื่องจาก
ปจจุบันไดใหความสำคัญกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิสวนบุคคลสูงมาก การนำคำพูดหรือผลงานของผูอื่นมาใช
ประกอบกับการเขียนบทความของเรา จึงตองคำนึงถึงลิขสิทธ์ิ ที่จะตองนำมาอางอิงดวยเชนกัน

                 6.4 การเตรียมโครงเรื่องบทความวิชาการ

                       โครงเรื่อง คือ เคาโครงงานเขียน  แสดงขอบเขตของเรื่อง แนวคิดหรือหัวขอสําคัญ กอน
ลงมือเขียน บทความทางวิชาการทุกครั้งตองเขียนโครงเรื่องกอน  เพราะการเขียนโครงเรื่องเปนการจัด
ความรูความคิด ใหเปนระบบเปนแนวทางเก็บรวมรวบขอมูล และเปนแนวทางนําเสนอเนื้อหาใหเปนสัด
สวนเก่ียวเนื่อง สัมพันธกัน ครอบคลุมประเด็นสําคัญไดครบถวน

                       โครงเรื่องบทความทางวิชาการ แบงเปน  3 สวนหลักคือ ความนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ใน
สวนเนื้อเรื ่องแบงเปนประเด็นตางๆ โดยจัดลําดับใหเปนระบบในการจัดลำดับจัดไดหลายแบบ
แลวแตเทคนิคการนำเสนอ อาทิ
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f f 1. จัดลําดับจากเรื่องกวาง ๆ หรือเรื่องทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะf f
f f 2. จัดลำดับจากเรื่องเฉพาะไปสูเรื่องกวาง ๆ หรือเรื่องทั่วไป
f f 3. จัดลำดับตามความสําคัญ
                        4. จัดลำดับตามเหตุการณหรือระยะเวลา
f             5. จัดลำดับตามเหตุและผล
                        6. จัดลำดับตามสถานที่หรือทิศทาง

                       ทั้งนี้ ในการจัดลําดับโครงเรื่อง แตละประเด็นตองมีน้ำหนักสมดุลยกัน และการแตกเปน
ประเด็นยอย ตองแตกเปนลําดับขั้นอยางเปนระบบ ควรใชตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับหัวขอประเด็นตาง 
ๆ ไมควรใช เครื่องหมายขีดสั้น (hyphen)

                   6.5 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

                         การเขียนบทความทางวิชาการทั่วไป มีเทคนิคการเขียน ดังนี้  (นิวรรณ ไชยรัตน ,2552)

                         1.ชื่อเรื่องในการเขียนบทความวิชาการการกำหนดชื่อเรื่องตองใชภาษาที่เปนทางการ
ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมาและครอบคลุมประเด็นของเรื่อง สวนในการเขียนนบทความเพ่ือเผยแพรใน
วารสารก่ึงวิชาการอาจไมใชภาษาที่เปนทางการนัก โดยอาจเลือกใชคําหรือขอความที่ดึงดูดความสนใจ
ของผูอานก็ได โดยทั่วไปชื่อเรื่องจะตองสื่อถึงเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งตองมีลักษณะที่เจาะลึกไมกวางเกินไป 
มีความใหมและ นาสนใจสอดคลองกับเวลา สถานการณ และนโยบายของวารสาร

                          2. ชื่อผูเขียนตองใชชื่อจริงไมใชนามแฝง

                          3. บทคัดยอ วารสารแตละรายชื่อ มักจะกําหนดจำนวนคําสําหรับบทคัดยอ บทคัดยอ
ควรมีความ ยาวประมาณครึ่งหนา ไมควรเขียนบทคัดยอใหมีความยาวเกินกวา 1 หนา

                          4. ความนํา เขียนปูพ้ืนฐานเพ่ือดึงความสนใจของผูอานสูเนื้อเรื่องใหผูอานเห็นความ
สำคัญและ สรางบรรยากาศใหติดตามตอไป ควรเขียนใหกระชับ ตรงประเด็น ไมยืดเย้ือ ตองเขียน
ใหสอดคลองกับ ชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องและนำเรื่องเขาสูบริบท

                     5.เนื้อเรื่องเขียนขอมลูใหมีความถกูตองสมบูรณเพ่ือใหผูอานเกิดความรูความเขาใจ
สามารถตอบสนองความตองการของผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน  ควรจําแนกหัวขอหรือ
ประเด็นใหชัดเจน  เพ่ือความสะดวกในการอานและการทำความเขาใจหัวขอตางๆในเนื้อเร่ืองตองเปนคำ 
ขอความหรือวลีที่สมบรูณชดัเจนไมใสวงเล็บศัพทภาษาองกฤษไวท่ีขางทายหัวขอเรื่องหากจําเปนตอง
ใสวงเล็บคําศัพท ใหไปใสไวที่คำแรกที่กลาวถึงยอหนา และใสเพียงครั้งเดียวเทานั้น

                        เนื้อหาสาระแตละตอนแบงเปนยอหนา แตละยอหนามีขอความตอนหนึ่งที่มีใจความ
สําคัญเพียงเรื่องเดียว โดยอยูตอนตน  ตอนกลาง หรือตอนทายยอหนาก็ไดแลวแตลีลาการเขียน  แตโดย
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ทั่วไปใจความสําคัญมักอยูตอนตนของยอหนาแตละยอหนา ตองมีประโยคขยายใจความสำคัญใหแจม
ชัด ความยาวของ ยอหนาหนึ่งๆ ไมมีกําหนดไว แตโดยทั่วไปยอหนาหนึ่งๆ มีความยาวประมาณ  3 – 10 
บรรทัด

                        ลักษณะของยอหนาที่ดีตองมีเอกภาพ (unity) มีสัมพันธภาพ (coherence) และมี
สารัตถภาพ
                        1) มีเ อ ก ภ า พ ยอหนาหนึ่งๆตองมีใจความสำคัญเพียงประเด็นเดียวและมีประโยค
ขยาย ชวยเสริมใจความสำคัญและขยายความใหชัดเจน เพ่ือใหมีความสมบูรณของเน้ือหาในประเด็นที่
กลาวถึง

                        2) มีสัมพันธภาพเนื้อหาสาระของเรื่องจากยอหนาหนึ่งไปสูยอหนาหนึ่ง ตองมีขอความ
เก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ลำดับความในยอหนาตองมีระเบียบ เชน จากเหตุไปผล ตามลำดับเวลาหรือตาม
ลำดับความสำคัญ 

                        3) มีสารัตภาพ ยอหนาตางๆ ในเรื่องตองมีสัดสวนที่เหมาะสม มีการเนนย้ำใจความ
สำคัญและใหน้ำหนักหรือสัดสวนของขอความสวนตองการเนนมากกวาขอความยอย 

                      6. บทสรุป อาจเปนการนำเนื้อหาที่ขียนมาทั้งหมดมาสรุปใหม เปนการสงทายให
สอดคลองกับความนำ เนนย้ำความสำคัญในเนื้อหาและควรสรุปเชิงอภิปรายมีการเสนอแนวคิดของ
ผเูขียนดวย

                      7.การนำสนอเนื้อหานอกจากการนำเสนอเนื้อหาในรปูของความเรียงแลวอาจมีตาราง
แผนภูมิ และภาพประกอบตามความจําเปน เพ่ือชวยใหผูอานเขาใจขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ
ตองมีคําบรรยายตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบที่นำเสนอดวยหากเปนการคัดลอกตองระบุแหลงที่
มาดวย

                      8. การใชภาษา ควรใชภาษาที่เปนวิชาาการ มีความสั้น กะทัดรัด ชัดเจนไมคลุมเครือ ถูก
ตองตามหลักภาษา และเปนภาษาทางการ กรณีที่เปนศัพทเทคนิค ใหใชศัพทบัญญัติโดย
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ ที่เปนที่ยอมรับในวงการ ควรระวังในเรื่องความคงเสน
คงวาของการใชภาษา ตลอดจนการคงไวซึ่งลีลาการเขียนเฉพาะตนดวย

                     9. สวนอางอิง บทความทางวิชาการตองมีการอางอิงในเนื้อหา และมีบรรณานุกรมทาย  
เร่ือง การอางอิงในเนื้อหามีความนิยมใชในปจจุบัน แตอาจทำเชิงอรรถอางอิงทายหนา หรือทายเรื่อง
แทนก็ได สวนขอความที่นำมาอางอิงอาจเปนการเขียนหรือคัดขอความที่อางอิงหรือการเขียนโดยเรียบ
เรียงหรือประมวลใหม รายการอางอิงในเนื้อหาทุกรายการตองอยูในบรรณานุกรมทายเรื่องดวย 

                        การอางอิงนอกจากจะเปนการปองกันการฟองรองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิและเปนการ
แสดงความเคารพทางวิชาการแลว ยังเปนการสะทอนวา ผูเขียนอานเอกสารมากเพียงใด และอานอยาง
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มีคุณภาพเพียงใดดวย ดังนั้นการอางอิงควรมีจํานวนรายชื่อเอกสารไมนอยจนเกินไป ไมควรอางอิง
เอกสารเพียงรายการเดียว ไมควรอางอิงเอกสารที่เกาลาสมัย ไมควรอางอิงเอกสารตำราอยางเดียว ควร
อางอิงหลงสารสนเทศใหมกวา เชน  บทความสารสารหรือบทความจากเว็บไซตที่เผยแพรใหมๆ ดวย 
และไมควรอางอิงเฉพาะเอกสารภาษาไทย ควรใชเอกสารภาษาตางประเทศดวย

                6.6 บทความทางวิชาการท่ีดี

                      บทความทางวิชาการที่ดี มีลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญ ประมวลไดดังนี้
                      1. มีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกตอง สมบูรณ และทัน
สมัย
                      2. มีการวิเคราะหประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะหความ
รูจากแหลงตางๆ และเสนอความรู หรือ วิธีการที่เปนประโยชน
                   3. สอดแทรกความคิด ริเริ่มหรือความรูใหมที่เปนประโยชน หรือแสดงทัศนะทางวิชาการ
ของผูเขียนอยางชัดเจนและเที่ยงตรง
                   4. มีการคนควาอางอิงจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอางอิ
งอยางเปนระบบ ถูกตองตามแบบแผน
                   5. มีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงาย และเปนระบบ ใชศัพทและภาษาทางวิชาการอยาง
เหมาะสม มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบตามความจำเปน เพ่ือใหเขาใจงายและชัดเจน

                   ในยุคสังคมความรู ซึ่งมีขอมูล ความรูวิชาการตาง ๆ เติบโต และขยายตัวอยางรวดเร็ว การ
เขียนบทความทางวิชาการโดยการนําขอมูลความรูเหลานั้นมาวิเคราะหและสังเคราะห ตลอดจนเสนอ
แนวคิดใหมๆ เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการและตอยอดความรูและกอใหเกิด    
การนำความรูไปใชในการพัฒนางานพัฒนาองคกร และพัฒนาสังคมในดานตางๆ ความรูเกี่ยวกับ
บทความทางวิชาการ ตลอดจนเทคนคิการเขยีนบทความทางวิชาการจึงมีความสําคัญและจำเปนตอ 
นักวิชาการในอันที่จะนำไปใชเปนแนวทางเขียนบทความวิชาการที่ดีและมีคุณคาตอสังคมไดตอไป

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

นางสาวฉันทนา บุญสง (2549: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบโครงงานที่
เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  โรงเรียนบานอางกะปอง  โดยผลการศึกษาครั้งนี้ทำให
ไดรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบโครงงาน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนบานอางกะ
ปอง  ซึ่งมีขั้นตอน   4  ขั้นตอน   ไดแก  ขั้นเตรียมการ  ขั้นการวางแผน   ขั้นการลงมือปฏิบัติ  และขั้นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ   นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทยและมีความรูเก่ียว
กับการเรียนรูแบบโครงงานมากย่ิงขึ้น

ประสาน  วงศฝน  (2550: บทคัดยอ) ไดทำการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเรื่องไฟฟาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนแบบโครงงาน โดยมี
ว ัตถุประสงคเพื ่อพัฒนากระบวนการเรียนโดยวิธ ีการเรียนแบบโครงงานกลุ มสาระการเรียนรู 
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วิทยาศาสตรเรื่อง ไฟฟา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบโครงงาน  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เนนการเรียน
แบบโครงงาน  จำนวน  12 แผน  เปนแผนที่สัมพันธกับเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน ประกอบดวย การตั้ง
ปญหากำหนด ตัวแปร ออกแบบความสัมพันธ การสำรวจหรือทดลองปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง การอภิปราย
เพ่ือหาขอสรุปแลวนำเสนอผลงาน
f ปณิชา นิติพรมงคล ไดการทำวิจัยเก่ียวกับ พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมตัวอยางของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร
ใหความนิยมเว็บเครือขาย สังคมออนไลนเฟซบุค (facebook) ในการเปนสมาชิกมากท่ีสุด (2)พฤติกรรม
การใชเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับเพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายไดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ 
การศึกษารายไดแตกตางกันมีการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเเขาใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลนไมแตกตาง กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

D ภณชิญา ชมสุวรรณ  (2553 : บทคัดยอ) ที่ทำการวิจัยเรื่องการใช Google Docs ในการทำงาน

ออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็น

ของนักศึกษาที่เคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบรวมกัน

โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักศึกษาท่ีเคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร 

(GoogleDocs) มีความคิดเห็นตอการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) 

ในระดับมากที่สุด ไดแก สมาชิกกลุมสามารถรวมกันทํางานในเวลาเดียวกัน

f   อนุชิต กลิ่นกำเนิด (2553, บทคัดยอ) ที่ไดทำการวิจัยเรื่องระบบบริหารการจัดการเรียนรูแบบ

ปรับเหมาะเพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรูแลวการวัดคาความสามารถกอนและหลังเรียนโดย

การใชระบบที่พัฒนาขึ้น  ผลการวิจัยพบวาคาความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

f Filiz Tiryakioglu  (2011)ไดทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช Facebook ในการจัดการศึกษา
และการเรียนการสอนของบรรดาคณาจารยในมหาวิทยาลัย สรุปไวดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใช Facebook ของบรรดาคณาจารย พบวารอยละ 74 มีโปรแกรม Facebook ของ
ตนเอง รอยละ 66 คิดวา Facebook จะมีคุณประโยชนในเชิงสรางสรรค รอยละ 56 ใช Facebook เปน 
ประจาทุกวันและรอยละ 74จะใชเวลาโดยประมาณครึ่งชั ่วโมงหรือนอยกวานั ้นสาหรับการเลน 
Facebook
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2. การปรับประยุกตใช Facebook ของคณาจารย พบวารอยละ 56 สามารถใชในการติดตอสื่อสาร กับ
คนอื่นๆ ไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รอยละ 58  คิดวา Facebook เปนเครื่องมือที่มีคุณประโยชน 
รอย ละ 52 พบวาเปนการใชที่งายและสะดวก รอยละ 60 กลาววา  สามารถใชในการเขาถึงขอมูล ไดทั่ว
ทุกแหงจากศักยภาพของสื่ออินเทอรเน็ต และรอยละ 56 กลาววาใช Facebook ในการคนหาสิ่งที่ตนเอง
สนใจและ ตองการ

3. ความมุงหวังจากการใช Facebook พบวารอยละ32.7ใชเพ่ือตองการรูจักเพ่ือนที่อาวุโสกวา รอยละ 
61.2 ใชเพ่ือการสื่อสารกับเพ่ือน  ๆรอยละ 34.7 ใชเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและแหลงขอมูล กับ
เพ่ือนๆดวยกัน  รอยละ 38.8 ใชเพ่ือการพัฒนาวิถีดาเนินชีวิตในแตละวันใหดีขึ้น  และรอยละ 26.5 ใช
เพ่ือ การติดตามความเคลื่อนไหวของงานที่รับผิดชอบ

4. การใช Facebook เพ่ือจุดประสงคทางการศึกษา พบวารอยละ 68.8 Facebook ชวยสราง 
สัมพันธภาพของกลุมไดดีย่ิงขึ้น  รอยละ 63.3 กลาววา Facebookชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
ระหวางผูเรียนกับผูสอน  รอยละ 61.2 กลาววา Facebook เปนสื่อชวยในการประชาสัมพันธระหวางชั้น
เรียน หรือระหวางโรงเรียน  รอยละ 58.3 กลาววา  Facebook ชวยในการจัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจ
และตองการ ในเรื่องราวที่เปนสาระเดียวกัน  และรอยละ 54.2 กลาววา Facebook เปนสื่อที่ทรง
ประสิทธิภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน

f Gabriel Wurzer  (2011) ทำวิจัยเก่ียวกับการเขียนทางวิทยาศาสตรโดยใช Google Docs พบ
วา  Google Docs เปนเครื่องมือประมวลผลขอความแบบรวมมือกันที่สามารถชวยนักวิทยาศาสตรให
เขียนเอกสารงานวิจัยรวมกันไดรวดเร็วขึ้นและลดความยุงยากในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  โดย
นักเรียนสามารถรวมมือกันเขียนเอกสารฉบับเดียวกันในเวลาเดียวกันและยังสามารถทราบไดวาใคร
เขียน  แกไข ลบ หรือเพ่ิมเติมอะไรไดอีกดวย โดยไมตองรอใหใครคนใดคนหนึ่งเขียนเสร็จแลวคอย
ดำเนินการ 
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บทท่ี 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นที่ 2 ศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลน

ขั้นท่ี 1 การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา โดยกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลการพัฒนา

นั้นไดจากการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆจากนั้นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของ

แลวนำมารางเปนกิจกรรมฯ จากนั้นทำการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมฯ กอนจะนำไปใชในการเรียน

การสอนดังมีรายละเอียดดังนี้ 

<

< ผูใหขอมูล

                1. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน ดานกิจกรรมโครงงานแบบผสม
ผสาน  ดานเครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการเขียนบทความวิชาการ จำนวน  5 คน  ไดมาโดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   เพ่ือสัมภาษณ (5 คน) และประเมินคุณภาพกิจกรรมโครง
งานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ (3 คน เลือกจาก 5 คน) 
                 2. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน ดานเครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการ
เขียนบทความวิชาการ จำนวน  3 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา(IOC)ของแบบ(ราง)และแบบประเมินคุณ
ภาพฯ 
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f เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
               
< 1. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ
สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
f 2. (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
            f3. กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
            f4. แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

< วิธีการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
< 1.แบบสัมภาษณเกี ่ยวกับการออกแบบกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช
เครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
< < 1.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร หลักการ กรณีศึกษา เก่ียวกับกิจกรรมโครงงาน
แบบผสมผสาน, การใชเครื่องมือสังคมออนไลน, การพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือนำมาเปนแนวทางใน
การรางแบบสัมภาษณ 
f f 1.2 รางแบบสัมภาษณตามประเด็นที่กำหนดไว โดยมีประเด็นคำถาม 2 ประเด็นหลัก 
คือ 1)  องคประกอบและรูปแบบของกิจกรรม 2) เครื่องมือและการประเมินผล  
f f 1.3 นำประเด็นการสัมภาษณทั้ง 2 ดานไดแก 1) องคประกอบและรูปแบบของกิจกรรม 
2) เครื่องมือและการประเมินผลไปปรึกษาที่ปรึกษาตรวจเพ่ือขอคำแนะนำ
f f 1.4 แกไขแบบสัมภาษณตามคำแนะนำของที่ปรึกษา
f f 1.5 นำแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3  ทานประเมินคาความตรงและความ
สอดคลองของเนื้อหา  (IOC)  โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวยใหลงความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน ไม
แนใจ ได 0 คะแนน ไมเห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน เมื่อประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ 
โดยแบบสอบถามจะตองมีคาความสอดคลองในทุกขอมากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงนำมาใชเปนแบบ
สัมภาษณได โดยแบบสัมภาษณมีคาความสอดคลองเทากับ  1
f f 1.6 ผลการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทานสามารถสรุปไดดังนี้ 
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f f ประเด็นองคประกอบและรูปแบบของกิจกรรม และเครื่องมือ 
< < องคประกอบของกิจกรรมนั้นจะตองประกอบดวยวัตถุประสงค กิจกรรม และการ
ประเมินผล ในสวนของรูปแบบกิจกรรม จะตองประกอบดวย

< < 1. กิจกรรมโครงงาน
f f การออกแบบกิจกรรมโครงงานประกอบดวยขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนหลักไดแก 1) 
การเลือกหัวขอโครงงาน  2) การศึกษาความรูพ้ืนฐาน  3) การเก็บรวบรวมสารสนเทศ 4) การจัดระเบียบ  
5) การสังเคราะห และ 6) การประเมินผล 
f f ระยะเวลาในการทำโครงงานใหใชตามระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของรายวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

< < 2. การเรียนแบบผสมผสาน
f f ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานนั้น  ใหใชการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
หองเรียนปกติ และการเรียนออนไลนในระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน  (LMS) โดยใหพิจารณา
จากความเหมาะสมของขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและขั้นตอนของการเขียน
บทความวิชาการ 

< < 3. เครื่องมือทางสังคมออนไลน
f f เครื่องมือสังคมออนไลนที่เหมาะสมไดแก Google Docs ใชสำหรับการเขียนบทความ
วิชาการรวมกัน, Facebook Group ใชสำหรับการติดตอสื่อสารประสานงาน  การกระตุน  และการ
ติดตามงานในการเขียนบทความวิชาการและการทำโครงงานวารสารเทคโนฯ-ทับแกว, ระบบบริหารการ
จัดการเรียนการสอน (LMS) ใชในการจัดการหองเรียนออนไลน การเลือกเรื่องบทความวิชาการ และการ
อัพโหลดไฟลเพ่ือการเรียนรูตางๆ 
f
f f 4. การประเมินผล  
< < การประเมินการเขียนบทความวิชาการจะตองใชเครื่องมือคือ แบบประเมินการเขียน
บทความวิชาการ และตองทำการประเมินรวมกัน ทั้งตัวผูเรียน เพ่ือนและผูสอน 

< 2.(ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
< < 2.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับ กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน, การใช
เครื่องมือสังคมออนไลน , การพัฒนาทักษะการเขียน เพ่ือเปนแนวทางในการรางกิจกรรมฯ 
f f 2.2 นำผลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญฯ มาวิเคราะหเปนแนวทางหลักในการราง
กิจกรรมฯ 
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f f 2.3 รางกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
< < 2.4 นำ(ราง)กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปใหใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  3  ทาน (รายชื่อดังภาค
ผนวก ก) ประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา (IOC)  โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวยใหลง
ความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน  ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไมเห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน เมื่อ
ประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ โดย (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่อง
มือสังคมออนไลนฯ จะตองมีคาความสอดคลองในทุกขอมากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงนำมาใชได โดย (ราง) 
กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00
f f 2.5 นำ (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯที่ไดนี้จัดเปนกิจกรรมโครงงานแบบ
ผสมผสานฯ ตอไป

< 3. กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
f f 3.1 พัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรตาม (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดย
การใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ที่ผานการประเมินคุณภาพเปนที่เรียบรอยแลว
f f 3.2 นำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานประเมินคุณภาพ โดย
แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี     
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมาตรวัด 5 ระดับ โดยกิจกรรมโครงงานแบบผสม
ผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ มีคุณภาพนั้นจะตองมีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.50 คะแนนขึ้น
ไปถือวามีคุณภาพ สามารถนำไปทดลองใชไดจริงตอไป โดยการแปลคาคุณภาพใชเกณฑดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง กิจกรรมฯ มีคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง กิจกรรมฯ มีคุณภาพระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง กิจกรรมฯ มีคุณภาพระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง กิจกรรมฯ มีคุณภาพระดับนอย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง กิจกรรมฯ มีคุณภาพระดับนอยที่สุด

3.3 เมื่อนำไปประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลวพบวา กิจกรรมโครงงานแบบผสม

ผสานฯ มีคุณภาพในระดับดีมาก   (     = 4.73, SD= 0.40) 

f 4. แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคม

ออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f f 4.1  ศึกษาหลักการออกแบบแบบประเมินคุณภาพในรูปแบบมาตรวัด 5 ระดับ

f f 4.2  ออกแบบแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่อง

มือสังคม ออนไลนฯ โดยมีประเด็นเก่ียวกับขั้นตอนกิจกรรมฯ ทุกขั้นตอน ในรูปแบบมาตรวัด 5 ระดับ 

f f 4.3 นำแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคม ออนไลนฯ  ไปปรึกษาที่ปรึกษาวิจัยตรวจ เพ่ือขอคำแนะนำ

f f 4.4   แกไขแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนฯ ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาวิจัย

f f 4.5 นำแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังค

มออนไลนฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  3 ทานประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา (IOC)  

โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวยใหลงความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน  ไมแนใจ ได 0 คะแนน  ไมเห็นดวย

กับขอความได –1 คะแนน  เมื่อประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ  โดยแบบประเมินกิจกรรมโครง

งานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ตองมีคาความสอดคลองในทุกขอมากกวา 0.5 

ขึ้นไปจึงจะนำไปใชได เมื่อนำแบบประเมินกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไปประเมินคาความ

สอดคลองแลวไดเทากับ 0.97

f f 4.6  นำแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไปใชจริง
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ขั้นท่ี 2 การศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลน

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการนำกิจกรรมฯ ที่ผานการประเมินคุณภาพมาแลวมาทดลองใชเพ่ือ

ศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการของกลุมตัวอยาง พรอมประเมินผลกิจกรรมฯ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

กลุมตัวอยาง 

f 1. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2555 

f 2. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  ดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  ดาน

เครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการเขียนบทความวิชาการ และดานการวัดและการประเมินผล จำนวน  3 

คน  (รายชื่อดังภาคผนวก ก) ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ

ประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา (IOC)  ของแบบประเมินทักษะการเขียนบทความ

วิชาการ และแบบประเมินความพึงพอใจฯ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

1.กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ

3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษาที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

วิธีการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ

f f 1.1   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะการเขียน การประเมินทักษะ

การเขียน

f f 1.2   รางแบบประเมินทักษะการเขียนฯ ที่อยูในรูปแบบของรูบริค (Rubric) 4 ระดับ 

โดยแปลงคาไดความหมายดังนี้ 

f f f f 4 f หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดีที่สุด

f f f f 3 f หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดีมาก
f f f f 2 f หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดี

60



                          f f 1 f หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับควรปรับปรุง

f f 1.3  นำแบบประเมินทักษะการเขียนฯไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  3  ทาน  (รายนามดัง

ภาคผนวก ก) ประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวยใหลง

ความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน  ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไมเห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน เมื่อ

ประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ โดยแบบประเมินทักษะการเขียนฯตองมีคาความสอดคลองใน

ทุกขอมากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงจะนำไปใชได ซึ่งเมื่อนำแบบประเมินทักษะการเขียนฯ ไปประเมินคาความ

สอดคลอง พบวา แบบประเมินทักษะการเขียนฯ มีคาเทากับ 0.88 

f การแปลความหมายทักษะการเขียนบทความวิชาการ (บุญชม ศรีสะอาด , 2535 : 100) 

แปลความหมายไดดังนี้ 

f f f f 3.51-4.00 หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดีที่สุด
f f f f 2.51-3.50 หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดีมาก
f f f f 1.51-2.50 หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับดี
                          f f 1.00-1.50 หมายถึง ทักษะการเขียนอยูในระดับควรปรับปรุง

f f 1.4 นำแบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการไปใชจริงตอไป

2.แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลน

f f 2.1 ศึกษาหลักการออกแบบ แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบ

ผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ในรูปแบบ  มาตรวัด 5 ระดับ

f f 2.2 ออกแบบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดย

การใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ

f f 2.3 นำแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  3  ทานประเมินคาความตรงและความสอดคลอง

ของเนื้อหา (IOC)  โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวยใหลงความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน  ไมแนใจ ได 0 

คะแนน  ไมเห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน เมื่อประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ โดยแบบ

ประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ตองมี

คาความสอดคลองในทุกขอมากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงจะนำไปใชได ซึ่งเมื่อนำแบบประเมินความคิดเห็นที่มี

ตอกิจกรรมฯ ไปประเมินคาความสอดคลองแลวไดเทากับ 1 โดยแปลคาความหมายของแบบประเมิน

ความคิดเห็น ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับพอใช

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับควรปรับปรุง

f f 2.4นำแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนไปใชจริง 

การดำเนินการ

f การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดดำเนินการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนตามหลักการของ ADDIE โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งาน

วิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห (Analyze) 

f 1.1 วิเคราะหความจำเปน  : จากประสบการณในการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 3 ป นั้น  พบ

วาปญหาหลักของรายวิชานี ้คือ การเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา ที่ใชเวลาในการเขียนนาน และ

กระบวนการในตรวจแก ปรับปรุง แกไข บทความนั้นตองสัปดาหตอสัปดาห จึงทำใหเสียเวลาในการ

ดำเนินการ อีกทั้งปจจุบันนักศึกษามีเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมตอการเรียนดวยกิจกรรมที่ใชเครื่อง

มือออนไลน อันจะสงผลใหการเขียนบทความวิชาการนั้นมีประสิทธิผลและมีคุณภาพมากขึ้น 

f 1.2 วิเคราะหเนื้อหา สำหรับรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพนั้น เนื้อหาหลักจะเปนเรื่องของการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ ตามหลักสูตรรายวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับการใชเครื่องมือสังคมออนไลน 

f 1.3 วิเคราะหผูเรียน  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สวน

ใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทั้งที่ทำงานและบานพักและความ

สามารถพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยูในระดับด ี มีการใชเครื่องมือทางสังคม

ออนไลน คือ  Facebook, E-mail, ระบบบริหารการเรียนการสอน  (LMS) ดังนั้นผูเรียนสวนใหญจึงไมมี

ปญหาในการใชเครื่องมือสังคมออนไลน แตมีผูเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งของผูเรียนทั้งหมดที่ตองการใหมี
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การแนะนำการใชงานเบื้องตนเก่ียวกับ Google Docs เนื่องจากเปนเครื่องมือที่หลายๆ คนยังไมเคยใช 

และตองมีขั้นตอนในการใชพอสมควร 

f 1.4 วิเคราะหบริบทการเรียนการสอน ในดานเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงอินเทอรเน็ตนั้น มี

ความพรอมพอสมควรทั้งตัวผูเรียนเองและในภาควิชาที่ทำการสอน โดยนักศึกษาทั้งหมดจะใชเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนตัว (Notebook) ในการทำงาน สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจากที่บาน ที่ทำงาน

และที่มหาวิทยาลัย  

2. การออกแบบ (Design)

f ขั้นตอนของการออกแบบ ผูวิจัยนำขอมูลเบื้องตนและขอมูลจากการสัมภาษณมาออกแบบเปน  

(ราง)กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดดังนี้

f 2.1 วัตถุประสงคของกิจกรรมฯ  เนื่องจากปญหาที่เกิดจากรายวิชานี้ในปการศึกษาที่่ผานๆ มา  

ผูสอนประสบปญหาในการตรวจแก ปรับแกบทความวิชาการที่นักศึกษาเขียน  ซึ่งตองใชระยะเวลานาน

มากและมีความยุงยากในการเก็บหลักฐานในการตรวจแตละครั้ง นอกจากนี้ผูเรียนประสบปญหาใน

การเขียนบทความที่ตองรอเวลาในการตรวจและขาดการไดรับคำแนะนำอยางใกลชิดในการเขียน  ทำให

เขียนบทความไดไมดีเทาที่ควรจึงทำใหเกิดกิจกรรมฯนี้ขึ ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f 2.2 เนื้อหาของกิจกรรมฯ เนื้อหาหลักของกิจกรรมนี้ จะเนนเรื่องของหลักการและวิธีการเขียน

บทความวิชาการ และมีเนื้อหาในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ  ทั้งนี้เนื่องจากเปนการนำกิจกรรมฯ มาใช

ในการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 

f 2.3 กิจกรรมฯ ดวยปญหาการจัดการเรียนการสอนดานการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา

ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งความพรอมทางดานเทคโนโลยีของผูสอนและผูเรียน  ทำใหกิจกรรมอยูในรูปแบบของ

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  โดยใชโครงงาน  อาศัยเครื่องมือทางสังคมออนไลนเปนเครื่องมือใน

การดำเนินการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 

f 2.4 การประเมินผลของกิจกรรมฯ การประเมินผลกิจกรรมฯนี้ใชการประเมินจากผลงานการ

เขียนบทความวิชาการ ประเมินผลโครงงานโดยเปนการประเมินจากผูเรียน  ผูสอนรวมกัน  มีทั้งการ

ประเมินกอน ระหวางและหลังทำกิจกรรมฯ 
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3. การพัฒนา (Development)

< ขั้นตอนของการพัฒนาคือการที่ผูวิจัย ไดดำเนินการสรางและพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสม

ผสานฯ ตามรางกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหและการออกแบบ แลว

นำรางกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไปตรวจสอบคุณภาพดังนี้

f 3.1 นำ(ราง)กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานทำการประเมิน

ความเหมาะสมของรางกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไดคาความเหมาะสมเทากับ 1.00

f 3.2 ดำเนินการสรางและพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯมาสรางเครื่องมือและราย

ละเอียดกิจกรรมในระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) ,สรางกลุม Facebook Group และสราง

เอกสารหลักใน  Google Docs จากนั้นนำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

(กลุมเดิม) ทำการประเมินคุณภาพของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ  ไดคาคุณภาพอยูในระดับดี

มาก

4. การนำไปใช (Implementation)

< กระบวนการในขั้นนำไปใชคือการนำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2555 ตามกิจกรรม

ที่ไดออกแบบไว

5. การประเมินผล (Evaluation)

< ขั้นตอนสุดทายของการพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ คือ การประเมินผล 

เปนการประเมินผล 1) ผลของการใชงานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯโดยการประเมินบทความ

วิชาการและโครงงานการผลิตวารสารวิชาการเทคโนฯ-ทับแกวและ 2)  ประเมินผลความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรม

โครงงานแบบผสมผสานฯ โดยใชแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ 

วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

f 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน เครื่องมือสังคม

ออนไลน การพัฒนาทักษะการเขียน 

f 2.พัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
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f f 2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน เครื่องมือสังคม

ออนไลน การพัฒนาทักษะการเขียน จำนวน 5 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก )

f f 2.2 รางกิจกรรมตามผลสัมภาษณ แลวนำไปประเมินความตรงและความสอดคลอง

ของเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก )

f f 2.3 พัฒนากิจกรรมตาม (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

< < 2.4 ประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคม

ออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน  3 คน  (รายชื่

ดังภาคผนวก ก )

f 3. ทดลองใชกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรกับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาค

เรียนที ่  1 ปการศึกษา 2555  โดยใหผูเรียนเขียนบทความวิชาการกอนทำกิจกรรมฯ จากนั้นดำเนิน     

กิจกรรมฯ ตามขั้นตอนที่พัฒนาขึ้น  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักศึกษาประเมินความคิด

เห็นที่มีตอกิจกรรมฯ 

f 4. วิเคราะหขอมูล สรุปผล และรายงานผล

การวิเคราะหขอมูล

< 1. วิเคราะหผลจากการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนฯ ซึ่งวิเคราะหตามเกณฑดังนี้

f f 1.1 วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ยประชากรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ

ประเมินในแตละขอ โดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้

f f คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง กิจกรรมโครงงานฯ มีคุณภาพระดับดีมาก

f f คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง กิจกรรมโครงงานฯ มีคุณภาพระดับดี
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f f คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง กิจกรรมโครงงานฯมีคุณภาพระดับปานกลาง

f f คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง กิจกรรมโครงงานฯ มีคุณภาพระดับนอยf

f f คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง กิจกรรมโครงงานฯ มีคุณภาพระดับนอยที่สุด

โดยคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 คะแนนขึ้นไปถือวาใชได ขอใดที่ไดคะแนนต่ำกวานี้จะ

พิจารณาเปนรายขอตามเหตุผลของผูเชี่ยวชาญแตละทานเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบตอไปและคาเบี่ยง

เบนมาตรฐานไมเกิน  1 ถือวากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ มี

ความเหมาะสม

1.2 วิเคราะหแบบประเมินคุณภาพ (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนฯ, แบบประเมินทักษะการเขียน, แบบประเมินโครงงานแบบผสมผสาน, แบบ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ และแบบ

ประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ  โดย

การหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC  (Index of Item Objectives Congruence) โดยกำหนดเกณฑ

การพิจารณา  คือ

         เห็นวาสอดคลอง                  ใหคะแนน           +1

         ไมแนใจ                               ใหคะแนน            0

         เห็นวาไมสอดคลอง               ใหคะแนน           -1

 การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของประเด็นที่ประเมิน  โดยใชดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) คำนวณคาตามสูตร

           =  ผลรวมคะแนนแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ

            N         =  จำนวนผูเชี่ยวชาญ

นำขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC  โดยใชดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence)  ของผู เชี ่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง  

และคาความเช่ือม่ัน  โดยผลการประเมินแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมฯ มีคา  0.5  ข้ึนไป  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

1. วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลอง โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence) คำนวณคาตามสูตร 
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

f การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมโครงงาน

แบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2) เพ่ือประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ   ผูวิจัยขอเสนอผล

การวิเคราะหผลขอมูล ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนฯ  

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที่ 1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
68



f ผูวิจัยไดนำผลจากเอกสาร ทฤษฎีและผลการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญมาทำการออกแบบราง

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินความตรงและความสอดคลองของแผน

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ และประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมสานฯ โดย              

ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ดังรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินความเหมาะสมแผนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน

ขั้นตอนกิจกรรม
ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

IOC = 
แปล

ความหมายขั้นตอนกิจกรรม
1 2 3

IOC = 
แปล

ความหมาย

การเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียม

1) ชี้แจงแผนการเรียนการสอน 1 1 1 1.00 เหมาะสม

2) การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการ
เรียน

1 1 1 1.00 เหมาะสม

3) การเลือกเรื่อง 1 1 1 1.00 เหมาะสม

4) การเตรียมโครงเรื่อง 1 1 1 1.00 เหมาะสม

5) การเก็บรวบรวมสารสนเทศ 1 1 1 1.00 เหมาะสม

6) การลำดับขอมูล 1 1 1 1.00 เหมาะสม

การเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคล

1) การเขียนบทความวิชาการ 1 1 1 1.00 เหมาะสม

2) การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงแกไข

1 1 1 1.00 เหมาะสม

การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยง
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ขั้นตอนกิจกรรม
ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

IOC = 
แปล

ความหมายขั้นตอนกิจกรรม
1 2 3

IOC = 
แปล

ความหมาย

1) การเขียนบทความวิชาการรวมกัน 1 1 1 1.00 เหมาะสม

2) การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงแกไขรวมกัน

1 1 1 1.00 เหมาะสม

การสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผล

1) ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork) 1 1 1 1.00 เหมาะสม

2) ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 1 1 1 1.00 เหมาะสม

รวมรวมรวมรวม 1.00 เหมาะสม

จากตารางที่ 7 พบวา (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเหมาะสมโดยไดคาความสอดคลองของ 

(ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ เทากับ 1.00 แสดงวาสามารถนำ (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบ

ผสมผสานฯ ไปใชพัฒนาตอเปนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ได  โดย (ราง) กิจกรรมโครงงาน

แบบผสมผสานฯ ไปใชพัฒนาตอเปนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. องคประกอบ

< กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 

< 1.1 หลักการและจุดมุงหมาย

< < กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา
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เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเขียน

บทความวิชาการ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน

f f โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพตาม

หลักวิชาการ

f 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

< < กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานเปนฐาน และ 

การเรียนแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนในหองเรียน  โดยใชเครื่อง

มือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลาในการใชกิจกรรม 1 

ภาคการศึกษา

< 1.3 การประเมินผล

< < การประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการนั้น  จะใชเครื่องมือในการประเมินผลใน

รูปแบบของมาตรวัด 5 ระดับ ตามหลักการของการเขียนบทความวิชาการ โดยจะให ผูสอน  ผูเขียน  และ

เพื่อนรวมชั้นเรียนเปนผูประเมินคุณภาพของบทความ โดยมีการประเมินกอนและหลังการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน

2. ขั้นตอนของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f 2.1 กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เขียนบทความวิชาการ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f 1.3 การเลือกเรื่อง

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง
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f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

f 1.6 การลำดับขอมูล

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)

f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

3. รายละเอียดกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการ

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f f เปนขั้นตอนของการอธิบายแผนการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาทราบ วาจะมีวิธีการ

และขั้นตอนในการเรียนอยางไร ระยะเวลาเทาใด โดยชี้แจงแผนการสอนที่อยูในรูปแบบของการเรียน

แบบผสมผสาน วาผูเรียนจะตองทำอะไร ขั้นตอนไหน  อยางไร กับกิจกรรมการเรียน  บทบาทและหนาที่ผู

สอนและผูเรียน กำหนดการและขอตกลงในการเรียนทั้งหมด  f f

f f วิธีการ: อธิบายในชั้นเรียน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f f ผูสอนชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
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f f 1.2.1.วิธีการเรียน  โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชเปนชองทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยในการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนนั้น  ผูสอนอธิบายวิธีการใช Google Docs , 

Learning Management System และ Group Facebook  ใหแกผูเรียน  เพ่ือใชเปนชองทางในการทำ

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานจนสามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพ 

f f 1.2.2. เกณฑการประเมินผล โดยชี้แจงเก่ียวกับวิธีการประเมินผล เกณฑในการ

ประเมินผล

f f ในขั้นตอนนี ้ ผูสอนจะตองทำการเตรียมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนใหพรอมที่จะ

ดำเนินการเรียนการสอน  โดยจะตองอัพโหลดแผนการเรียนการสอน  และกำหนดกิจกรรมตางๆ ในแตละ

สัปดาหของการจัดการเรียนการสอนใหพรอม สวนผูเรียนนั้นมอบหมายใหบรรณาธิการเปด Group 

Facebook ของกลุมของตนเองในรูปแบบของ Closed Group เพ่ือการติดตอสื่อสารเฉพาะสมาชิกใน

กลุมเทานั้น 

1.2.3. กำหนดบทบาทผูเรียนในการทำโครงงานวารสารวิชาการเทคโนฯ ทับแกว ดังนี้

f f f 1.2.3.1  บรรณาธิการ : ทำหนาที่ดูแล ควบคุมการดำเนินการ พรอมกำหนดรูป

แบบของวารสาร และกำกับใหกองบรรณาธิการดำเนินการจนไดวารสารที่เสร็จสมบูรณ

f f f 1.2.3.2 รองบรรณาธิการ : ทำหนาที่ชวยเหลือบรรณาธิการ 

f f f 1.2.3.3 เลขานุการ : ทำหนาที่ประสานงานทุกฝาย จดรายละเอียดของการ

ดำเนินการ 

f f f 1.2.3.4 เหรัญญิก : ทำหนาที่จัดการเรื่องงบประมาณในการผลิตเลมวารสาร

f f f 1.2.3.5 ฝายวิชาการ : ทำหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ศัพท

เทคนิค ศัพททางวิชาการตางๆ พรอมเรียงลำดับ จัดหมวดหมูของการจัดเรียงบทความในเลม 

f f f 1.2.3.6 ฝายศิลป : ทำหนาที่ออกแบบ จัดวางตัวอักษร ภาพประกอบ หาภาพ

ประกอบ  ออกแบบหนาปกและรูปเลมทั้งหมด

f f f 1.2.3.7 ฝายพิสูจนอักษร : ทำหนาที่ตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำของ

บทความ

f f วิธีการ: อธิบายในชั้นเรียน
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f 1.3 การเลือกเรื่อง

f f ผูเรียนเลือกเรื่องของบทความวิชาการที่ตนเองจะเขียนตามความสนใจของผูเรียนเอง 

โดยกำหนดขอบเขตของเรื่องวาตองอยูในขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา โดยเรื่องของแตละคนไม

ควรซ้ำกัน  หรือถาซ้ำกันประเด็นหรือจุดมุงหมายของบทความนั้น  ควรจะแตกตางกัน  จะไดมีความหลาก

หลายในวารสาร

f f วิธีการ: คนควา และนำเสนอเรื่องใน LMS 

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง

f f เปนขั้นตอนของผูเรียนในการคิด วิเคราะห วา บทความวิชาการของตนเองนั้น ควรจะ

ประกอบดวยประเด็นอะไรบาง วัตถุประสงคของบทความวิชาการนั้น เพ่ืออะไร กลุมเปาหมายเปนใคร 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเอง

f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

f f หลังจากที่ไดเตรียมโครงเรื ่องเปนที่เรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองทำการรวบรวม

สารสนเทศที่คนความาได เพื่อเปนแหลงขอมูลในการเขียนบทความ ทั้งนี้เปนสารสนเทศที่ไดจากทุก

แหลงไมวาจะเปน  เอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ วิจัยหรือขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต  โดยผูเรียนจะตอง

ทำการวิเคราะหวา ขอมูลที่คนความาไดนั้นเพียงพอหรือไม ถูกตองหรือไม ครบถวนหรือไม นาเชื่อถือ

หรือไม 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเอง

f 1.6 การลำดับขอมูล

f f เปนการนำสารสนเทศที่ไดคนความาแลว นำมาเรียบเรียงวาเนื้อหาสาระนั้นอยูใน

ประเด็นใด จัดลำดับความสำคัญกอนและหลัง เรียงลำดับเหตุการณ และตรวจสอบวา มีความเพียงพอ

กับประเด็นและโครงเรื่องที่กำหนดไวหรือไม 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเองและนำเสนอโครงเรื่องทาง LMS

< < เมื่อผูเรียนดำเนินการเตรียมเรื่องและโครงเรื่อง และนำเสนอผานระบบบริหารจัดการ

เครือขาย (LMS) เปนที่เรียบรอยแลว จะเปนหนาที่ของผูสอนในการตรวจสอบ ประเมินและใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือใหดำเนินการแกไขและสงเรื่องและโครงเรื่องที่แกไขแลวในระบบ LMS ในขั้น
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ตอนนี้ จะใชการสื่อสารเปนกระดานสงงานในระบบ LMS เปนหลัก  หลังจากการเลือกเรื่องสมบูรณแลว

จะเขาสูขั้นตอนการเขียน

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< < การเขียนเปนขั ้นตอนที ่สำคัญและใชระยะเวลาในการดำเนินการคอนขางมาก 

เนื่องจากผูเรียนเปนนักศึกษาในระบบภาคพิเศษ ที่ทำงานในวันปกติและเรียนหนังสือในวันเสาร อาทิตย 

ทำใหตองมีระยะเวลาในการเขียนคอยขางนาน   ในขั้นตอนนี ้ จะเปนการใชเครื่องมือ Google Docs 

และ Group Facebook ในการดำเนินการ

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f f การเขียนบทความวิชาการ เปนการเขียนรายบุคคล โดยผูเรียนแตละคนจะตอง

อัพโหลดไฟลหรือสรางเอกสารบทความของตนเอง ลงไปใน Google Docs สวนที่เปนเอกสาร แลว

ดำเนินการเขียนบทความ ทั้งนี้จะตองทำในรูปแบบของออนไลนเทานั้น  เมื่อผูเรียนแตละคนดำเนินการ

เขียนบทความเสร็จแลว ใหไปโพสบอกไวใน Group Facebook ของกลุมตนเอง โดยโพสรหัสนักศึกษา 

(รหัสบทความ) พรอมชี้แจงวา พรอมใหตรวจ 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

f f การตรวจสอบ ประเมิน  นั้นกระทำโดยผูสอนเขาไปอานบทความใน  Google Docs ของ

ผูเรียนแตละคน  และใสขอเสนอแนะไวในบทความ ซึ่งเปนคุณสมบัติของ Google Docs ที่ผูใชสามารถ

ใสขอเสนอแนะ ไดทุกตัวอักษร และเมื่อผูเรียนเขามาอาน   พิจารณาแลววาจะแกไขหรือไม อยางไร ก็

สามารถตอบอธิบายขอเสนอแนะนั้นๆ ได  ระหวางการตรวจและแกไขนั้น ทำในขณะออนไลน ดังนั้น

หากผูสอนและผูเรียน เขาระบบพรอมกัน ก็สามารถแกไขบทความไดทันที 

f f เมื่อผูสอน  ตรวจ ประเมินเรียบรอยแลว ใหไปแจงไวที่ Group Facebook ที่เจาของ

บทความนั้นแจงไว เพ่ือที่เจาของจะไดทราบวา ไดรับการตรวจเรียบรอยแลว จึงจะสามารถเขามาแกไข

ปรับปรุง

f f ในขั้นตอน 2.1 และ 2.2 นี ้จะกระทำเปนพลวัต คือ ทำการเขียน  ตรวจ ปรับแก จนกวา

บทความวิชาการนั้นจะมีความสมบูรณ
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f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f f ขั้นตอนนี้ผูสอนจะทำการประเมินวา ผูเรียนคนใดมีความสามารถในการเขียนบทความ 

โดบพิจารณาจากผลงานการเขียนบทความของผูนั้น  แลวมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยงใหกับผูเรียนที่ยัง

เขียนบทความไมผานการประเมิน  โดยหนึ่งบทความจะมี พ่ีเลี้ยงจำนวน  2-3 คน  ในขั้นตอนนี้จะทำงาน

ในลักษณะของออนไลน โดยที่เจาของบทความและพี่เลี้ยงจะตองออนไลนและเขา  Google Docs 

พรอมกัน แลวทำการแกไขตามขอเสนอแนะของผูสอน 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน

f f ขั้นตอนของการตรวจสอบ น้ันจะกระทำรวมกันท้ังผูสอนและพี่เล้ียง เมื่อพี่เล้ียงและ

เจาของบทความรวมกันแกไขเสร็จแลว ใหแจงผูสอนที่ Group Facebook เพ่ือใหผูสอนเขาไปประเมิน

บทความ จากนั้นติดตามแกไข จนกวาบทความจะเรียบรอยสมบูรณ 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)

f f ขั้นตอนนี้จะเปนสวนของการทำงานของผูเรียนที่เสร็จสิ้นภารกิจรายบุคคล ที่มีการแบง

ภาระหนาที่ในการทำงาน ดังนี้

f f 4.1.1 บรรณาธิการ : ทำหนาที่ดูแล ควบคุมการดำเนินการ พรอมกำหนดรูปแบบของ

วารสาร และกำกับใหกองบรรณาธิการดำเนินการจนไดวารสารที่เสร็จสมบูรณ

f f 4.1.2 รองบรรณาธิการ : ทำหนาที่ชวยเหลือบรรณาธิการ 

f f 4.1.3 เลขานุการ : ทำหนาที่ประสานงานทุกฝาย จดรายละเอียดของการดำเนินการ 

f f 4.1.4 เหรัญญิก : ทำหนาที่ขัดการเรื่องงบประมาณ 
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f f 4.1.5 ฝายวิชาการ : ทำหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ศัพทเทคนิค 

ศัพททางวิชาการตางๆ พรอมเรียงลำดับ จัดหมวดหมูของการจัดเรียงบทความในเลม 

f f 4.1.6 ฝายศิลป : ทำหนาที่ออกแบบ จัดวางตัวอักษร ภาพประกอบ หาภาพประกอบ  

ออกแบบหนาปกและรูปเลมทั้งหมด

f f 4.1.7 ฝายพิสูจนอักษร : ทำหนาที่ตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำของบทความ

f f โดยละฝายนั้นจะแบงหนาที่กันรับผิดชอบ เมื่อบทความของแตละคนผานการประเมิน

จากผูสอนแลว ผูเรียนแตละคนจะตองดำเนินการแทรกภาพประกอบใหสมบูรณ แลวสงตอไปยังฝาย

วิชาการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา  ศัพทเทคนิคตางๆ จากนั้นสงตอใหฝายพิสูจนอักษร

ดำเนินการตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำ จากนั้นสงตอใหฝายศิลปดำเนินการจัดหนาเอกสารให

สมบูรณ โดยทั้งนี้อยูในการควบคุมดูแลของบรรณาธิการและผูสอน 

f f วิธีการ: ติดตอสื่อสารผาน Facebook Group และสงงานที่ LMS 

f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

f f เมื่อกองบรรณาธิการดำเนินการแลวเสร็จแลว ผูสอนจะตองประเมินบทความวิชาการ

อีกครั้งที่อยูในรูปเลมของวารสารที่สมบูรณแลว โดยพิจารณาในเรื่องของ รูปเลม การออกแบบ การจัด

เรียงลำดับ การเย็บเลม ความเหมาะสมของกระดาษและการพิมพ โดยประเมินเปนคะแนนของกลุม

f f วิธีการ: สงเลมวารสารที่สมบูรณในชั้นเรียน

ตอนที่ 1.2 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเชี่ยวชาญ

ตารางที ่ 8  ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน

ลำดับ หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ลำดับท่ี

1 ระบบ LMS สามารถใชงานงาย สะดวก 5.0 0 1
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ลำดับ หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ลำดับท่ี

2 ระบบ LMS มีความสวยงาม ตัวหนังสืออาน

งาย ชัดเจน
4.3 0.577 3

3 การอธิบายรายละเอียดในแตละขั้นตอนของ

การเรียนการสอนในระบบ LMS มีความ

ชัดเจน

4.7 0.6 2

4 เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความ

เหมาะสม (Facebook Group)
5.0 0 1

5 เครื่องมือที่ใชในการสงชื่อบทความ การสง

โครงรางของบทความ มีความเหมาะสม 

(LMS)

4.7 0.6 2

6 เครื่องมือที่ใชในการเขียน ตรวจและแกไข

บทความมีความเหมาะสม (Google Docs)
5.0 0 1

7 ความสัมพันธในการใชงานระบบทั้ง 3 สวน 

(LMS, Facebook Group, Google Docs) 

มีความเหมาะสม

4.7 0.6 2

8 กิจกรรมการเรียนการสอนกับเครื่องมือที่ใช 

มีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม
4.7 0.6 2

9 ประสิทธิภาพของระบบในการสงเสริมใหเกิด

ทักษะการเขียนบทความวิชาการ
4.7 0.6 2

10 ความเหมาะสมของภาพรวมทั้งระบบ 4.7 0.6 2

รวมรวม 4.73 0.4

จากตารางที่ 8  พบวากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (     = 4.73, SD = 0.4)  

78



ดังอธิบายรายละเอียดไดดังนี ้ สวนของกิจกรรมที่มีคุณภาพระดับดีมากอันดับแรก ไดแก ระบบ LMS 

สามารถใชงานงาย สะดวก (    = 5.0, SD = 0 ), เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม 

(Facebook Group) (    = 5.0, SD = 0 ), เครื่องมือที่ใชในการเขียน  ตรวจและแกไขบทความมีความ

เหมาะสม (Google Docs) (    = 5.0, SD = 0 ) อันดับสอง ไดแก การอธิบายรายละเอียดในแตละขั้น

ตอนของการเรียนการสอนในระบบ LMS มีความชัดเจน  (    = 4.7, SD = 0.6 ), เครื่องมือที่ใชในการสง

ชื่อบทความ การสงโครงรางของบทความ มีความเหมาะสม (LMS) (    = 4.7, SD = 0.6 ), ความ

สัมพันธในการใชงานระบบทั้ง 3 สวน  (LMS, Facebook Group, Google Docs) มีความเหมาะสม 

(    = 4.7, SD = 0.6 ), กิจกรรมการเรียนการสอนกับเครื่องมือที่ใชมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม 

(    = 4.7, SD = 0.6 ), ประสิทธิภาพของระบบในการสงเสริมใหเกิดทักษะการเขียนบทความวิชาการ 

(    = 4.7, SD = 0.6 ) และความเหมาะสมของภาพรวมทั้งระบบ (    = 4.7, SD = 0.6 ), อันดับสาม

ไดแก ระบบ LMS มีความสวยงาม ตัวหนังสืออานงาย ชัดเจน (    = 4.3, SD = 0.577 )

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหา

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f การประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชแบบประเมินรูบิค 4 ระดับ โดย

เปนการประเมินจากตนเอง เพ่ือน  และผูสอนทั้งกอนและหลังใชกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ สรุป

ผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญา 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังทำ

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ 

กอนทำกิจกรรม หลังทำกิจกรรม สวนตาง

รอยละ 47.48 75.51 28.03

จากตารางที่  7 พบวาคะแนนทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังทำกิจกรรมโครงงานแบบ

ผสมผสานฯ สูงกวากอนทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯเฉลี่ยรอยละ 28.03 
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ตารางที ่ 10 ผลของทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังทำกิจกรรมโครงงานแบบ         

ผสมผสานฯ

ขั้นตอนกิจกรรม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบน

มาตรฐาน

แปลความ
หมาย

1. ชื่อเรื่อง 2.98 0.56 ดีมาก

2. บทนำ 2.88 0.63 ดีมาก

3. เนื้อหา ถูกตองและทันสมัย 3.03 0.57 ดีมาก

4. เนื้อหา สมบูรณและลึก 2.88 0.58 ดีมาก

5. เนื้อหา จัดเรียงเปนลำดับ 3.18 0.64 ดีมาก

6. รูปแบบ การเขียน 2.77 0.69 ดีมาก

7. การคนควา เพ่ือสนับสนุนการเขียนบทความ
วิชาการ

3.22 0.74 ดีมาก

8. ภาษาเหมาะสมและถูกตอง 3.08 0.42 ดีมาก

9. นำเสนอ แนวคิดของตนเอง 2.78 0.65 ดีมาก

10. คุณคาของบทความวิชาการ 3.13 0.57 ดีมาก

11. อางอิงและบรรณานุกรมของบทความวิชาการ 3.25 0.81 ดีมาก

รวม 3.02 0.63 ดีมาก

จากตารางที่ 10 พบวานักศึกษามีทักษะการเขียนบทความวิชาการภาพรวมอยูในระดับดีมาก (μ 

=3.02, σ =0.63)   โดยทักษะการเขียนบทความ 3 อันดับแรก ไดแก อางอิงและบรรณานุกรมของ

บทความวิชาการ ( μ  =3.25, σ =0.81) ,  การคนควา เพ่ือสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ ( μ  

=3.22, σ =0.74) , คุณคาของบทความวิชาการ (  μ =3.13, σ =0.57) และทักษะการเขียนบทความ 3 
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อันดับสุดทาย ไดแก บทนำ ( μ  =2.88, σ =0.63)  , เนื้อหาสมบูรณและลึก (  μ = 2.88, σ =0.58)  , 

นำเสนอแนวคิดของตนเอง (   μ = 2.78, σ =0.65)   และ รูปแบบการเขียน (μ   = 2.77, σ =0.69)  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสม

ผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ  

การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ       

สังคมออนไลนฯ ใชแบบประเมินความคิดเห็นฯหลังจากทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนฯ  

ขั้นตอนกิจกรรม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบน

มาตรฐาน

แปลความ
หมาย

การเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียม

1) ชี้แจงแผนการเรียนการสอน 4.38 0.77 ดี

2) การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน 4.43 0.96 ดี

3) การเลือกเรื่อง 4.28 0.88 ดี

4) การเตรียมโครงเรื่อง 4.13 0.82 ดี

5)  การเก็บรวบรวมสารสนเทศ 4.23 0.73 ดี

6) การลำดับขอมูล 4.23 0.70 ดี

การเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคล

1) การเขียนบทความวิชาการ 4.10 0.78 ดี

2) การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข 4.28 0.75 ดี
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ขั้นตอนกิจกรรม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบน

มาตรฐาน

แปลความ
หมาย

การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

1) การเขียนบทความวิชาการรวมกัน 4.28 0.82 ดี

2) การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข
รวมกัน

4.48 0.85 ดี

การสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผล

1) ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork) 4.40 0.81 ดี

2) ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 4.30 0.82 ดี

รวม 4.29 0.81 ดี

จากตางรางที่ 11 พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคม ออนไลนฯ  อยูในระดับดี (   μ = 4.29 , σ = 0.81) โดยความคิดเห็น 3 อันดับแรกไดแก  

การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน  (  μ  = 4.48  , σ = 0.85), การใหขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับการเรียน ( μ   = 4.43 , σ = 0.96) และ ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork) ( μ   = 4.40 , σ = 

0.81)    และความคิดเห็น  3 อันดับสุดทายไดแก การเก็บรวบรวมสารสนเทศ ( μ   = 4.23 ,SD = 0.73), 

การลำดับขอมูล (  μ  = 4.23 , σ = 0.70), การเตรียมโครงเรื่อง (  μ  = 4.13 , σ = 0.82), และการ

เขียนบทความวิชาการ ( μ   = 4.10 , σ = 0.78)
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บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

f การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมโครงงาน

แบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2) เพ่ือประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ   ผูวิจัยดำเนินการ

ตามรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา โดยกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลการพัฒนา

นั้นไดจากการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ จากนั้นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่

เกี่ยวของแลวนำมารางเปนกิจกรรมฯแลวทำการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมฯ กอนจะนำไปใชใน

การเรียนการสอนดังมีรายละเอียดดังนี้ 

< ผูใหขอมูล

               1. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  ดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน 
ดานเครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการเขียนบทความวิชาการ จำนวน 5 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   เพ่ือสัมภาษณ (5 คน) และประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงาน
แบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ (3 คน เลือกจาก 5 คน) 
                 2. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน ดานเครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการ
เขียนบทความวิชาการ จำนวน  3 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา (IOC)  ของแบบ (ราง) และแบบประเมินคุณ
ภาพฯ 
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f เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
               
< 1. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ
สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
f 2. (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
            f3. กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
            f4. แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นท่ี 2 ศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่อง

มือสังคมออนไลน

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการนำกิจกรรมฯ ที่ผานการประเมินคุณภาพมาแลวมาทดลองใชเพื่อ

ศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการของกลุมตัวอยาง พรอมประเมินผลกิจกรรมฯ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

กลุมตัวอยาง 

f 1. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2555 

f 2. ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  ดานกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  ดาน

เครื่องมืือสังคมออนไลน ดานการเขียนบทความวิชาการ และดานการวัดและการประเมินผล จำนวน  3 

คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือประเมินคาความตรงและความ

สอดคลองของเนื้อหา  (IOC)  ของแบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ และแบบประเมินความ

พึงพอใจฯ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

1.กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f ผูวิจัยไดนำผลจากเอกสารทฤษฎีและผลการสัมภาษณของผูเชี ่ยวชาญมาทำการออกแบบ 

(ราง)กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา           

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินความตรงและความ

สอดคลองของ (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ พบวามีความเหมาะสมเทากับ 1.00 และ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมสานฯ  พบวามีคุณภาพระดับดีมาก (    = 4.73,SD = 0.4)  

ดังมีรายละเอียดของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

1. องคประกอบ

< กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ  

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 

< 1.1 หลักการและจุดมุงหมาย

< < กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
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เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเขียน

บทความวิชาการ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน

f f โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพตาม

หลักวิชาการ

f 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

< < กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานเปนฐาน และ 

การเรียนแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนในหองเรียน  โดยใชเครื่อง

มือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลาในการใชกิจกรรม 1 

ภาคการศึกษา

< 1.3 การประเมินผล

< < การประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการนั้น  จะใชเครื่องมือในการประเมินผลใน

รูปแบบของมาตรวัด 5 ระดับ ตามหลักการของการเขียนบทความวิชาการ โดยจะให ผูสอน  ผูเขียน  และ

เพื่อนรวมชั้นเรียนเปนผูประเมินคุณภาพของบทความ โดยมีการประเมินกอนและหลังการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน

2. ขั้นตอนของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f 2.1 กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เขียนบทความวิชาการ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f 1.3 การเลือกเรื่อง

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง
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f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

f 1.6 การลำดับขอมูล

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)

f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

2. ผลการประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f การประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชแบบประเมินรูบิค 4 ระดับ โดย

เปนการประเมินจากตนเอง เพ่ือน  และผูสอนทั้งกอนและหลังใชกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ พบ

วาคะแนนทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ สูงกวา

กอนทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯเฉลี่ยรอยละ 28.03  และเมื่อประเมินตามแบบประเมินทักษะ

การเขียนบทความวิชาการฯ พบวา นักศึกษามีทักษะการเขียนบทความวิชาการภาพรวมอยูในระดับดี

มาก (  μ   =3.02, σ =0.63)   

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการ

ใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ  
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การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ       

สังคมออนไลนฯ ใชแบบประเมินความคิดเห็นฯหลังจากทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนฯ  อยูในระดับดี ( μ  = 4.29 , σ = 0.81) 

อภิปรายผล

1. ผลการพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ  

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยองคประกอบและขั้นตอน ดังนี้ 

1. องคประกอบ

< 1.1 หลักการและจุดมุงหมาย

< < กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คือการใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเขียน

บทความวิชาการ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน

f f โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพตาม

หลักวิชาการ

f 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

< < กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานเปนฐานและ 

การเรียนแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนในหองเรียน  โดยใช 
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เครื่องมือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลาในการใช

กิจกรรม 1 ภาคการศึกษา

< 1.3 การประเมินผล

< < การประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการนั้น  จะใชเครื่องมือในการประเมินผลใน

รูปแบบของมาตรวัด 5 ระดับ ตามหลักการของการเขียนบทความวิชาการโดยจะให ผูสอน  ผูเขียน  และ

เพื่อนรวมชั้นเรียนเปนผูประเมินคุณภาพของบทความ โดยมีการประเมินกอนและหลังการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน

2. ขั้นตอนของกิจกรรม

< กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f 1.3 การเลือกเรื่อง

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง

f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

f 1.6 การลำดับขอมูล

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน
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ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)

f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

f จากผลการวิจัยที่กิจกรรมโครงงานแบบผสมสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการ  ที่ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน  เปนผลจากการที่ผูวิจัยได

ทำการวิเคราะหและสังเคราะหกระบวนการ โดยใชขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานและขั้นตอนการ

เขียนบทความวิชาการ  และนำเครื่องมือสังคมออนไลนและการเรียนแบบผสมผสานใชเปนเครื่องมือใน    

การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนและกระบวนการตามที่ไดสังเคราะห ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Daire Ó Broin และ Damien Raftery (2011) ที่ทำวิจัยเรื่อง การใช Google Docs 

สนับสนุนการเรียนดวยโครงงาน ผลการวิจัยพบวา การใช Google Docs ชวยใหนักเรียนที่อยูตาง  

สถานที่กันสามารถทำงานรวมกันได และครูสามารถสังเกตการทำงานของแตละกลุมไดเปนอยางด ี อีก

ทั้งชวยในการติดตามความกาวหนาในการทำโครงงานไดอยางตอเนื่อง  ซึ่งจากผลการวิจัยนี ้ เห็นไดวา 

การใชเครื่องมือสังคมออนไลนเชน  Google Docs สามารถนำมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานไดเปนอยางดี

f นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jennifer T. Edwards (2011) ที่ทำวิจัยเรื่อง การใช 

Google Documents เปนเครื่องมือในการเขียนรวมกันในรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผล

การวิจัยพบวานักเรียนสวนมากที่เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนนี้คิดวา  Google Docs เปนเครื่องมือ

ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผูเรียนในระดับปริญญาตร ี  ซึ่งในงานวิจัยนี้มีความ

สอดคลองกันถึงแมวาประชากรที่ใชในการวิจัยไมใชระดับเดียวกันก็ตาม แตผูเรียนในระดับปริญญาโท

ไมไดมีความ แตกตางกันมากในเรื่องของบริบทในการเรียนการสอน  และในเรื่องของคุณลักษณะของ

ตัวผูเรียน  ดังนั้นการใชเครื่องมือ Google Docs ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทำงานรวมกัน

และสงเสริมทักษะทางดานการเขียนจึงมีความเหมาะสมเปนอยางย่ิง 

f จากการประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของกิจกรรมโครงงานแบบผสมสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการที่อยูในระดับดีมาก โดยผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ทานนั้น แสดงวากิจกรรมโครงงานแบบผสมสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสามารถนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

468  444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียน

บทความวิชาการไดอยูในระดับด ี ที่เปนดังนี้ก็เพราะวากิจกรรมโครงงานแบบผสมสานโดยการใชเครื่อง

มือสังคมออนไลนเพื ่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการไดผานการวิเคราะห สังเคราะห
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กระบวนการขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน  มีการเลือกเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่

ผานกระบวนการที่นาเชื่อถือ โดยจุดเดนของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ นี้คือ เปนการผสมผสาน

การเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและหองเรียนออนไลน ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน

และเนื้อหาในแตละครั้ง รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียน

รวมกันอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการใช Google Docs เปนเครื่องมือหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานเขียน

ของทีมงานของ TeachThought ที่ไดระบุแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะ

การเขียนโดยใช Google Docs ไวดังนี้ 1. เปนเครื่องมือในการแบงปนและแสดงขอคิดเห็นรวมกัน  และ

ใหผลปอนกลับทันท ี2. เครื่องมือในการคนควา 3. มีการสนับสนุนเรื่องคำถูกคำผิด 4. มีเครื่องมือที่ใชใน

การอางอิง     5. บันทึกอัตโนมัติและจดจำสิ่งที่ไดทำไป และ 6. มี Templates  ซึ่งในการใชคุณสมบัติ

ของ Google Docs เหลานี้ทำใหผูเรียนสามารถเขียนบทความวิชาการไดรวดเร็วขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในการเขียนรวมกันกับพ่ีเลี้ยง ที่ใหเพ่ือนชวยกันแสดงความคิดเห็น  ชี้แจงขอบกพรอง และรวมกันแกไข

บทความ สงผลใหผูเรียนที่มีปญหาในการเขียน สามารถเขียนบทความไดดีขึ้น 

f นอกจากนี้ในการประเมินผลกิจกรรมตางๆ นั้นผูสอนไดใชคุณสมบัติของ Google Form  ในการ

ประเมินบทความวิชาการที่ผูเรียนไดเขียนไวทั้งกอนและหลังทำกิจกรรม ทั้งการประเมินบทความของ

ตนเอง ประเมินบทความของเพ่ือน  และผูสอนประเมินบทความของนักศึกษา ซึ่ง Google Form นั้น

สามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางด ี เมื่อผูเรียนใดเขียนบทความเสร็จเรียบรอยแลว สามารถ

แจงเพ่ือนและอาจารยใหประเมินผลบทความนั้นไดทันที 

f Facebook Group ที่นำมาใชในการดำเนินกิจกรรมนั้น  เปนเครื่องมือสังคมออนไลนที่ดี ที่ผู

เรียนมีความคุนเคยและใชในชีิวิตประจำวันเปนปกต ิ ผูวิจัยจึงนำมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง นอกจากการสื่อสารแลวยังใชเปนเครื่องมือใน

การกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากย่ิงขึ้น 

f ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) ที่ผูวิจัยนำมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนสวนออนไลน เปนเครื่องมือหลักของผูสอนในการติดตามพฤติกรรมของผูเรียน  เปนแหลงการเรียนรู

ที่ผูสอนนำเอกสารประกอบการสอนที่ใชสอนในชั้นเรียนปกติไปแขวนใหผูเรียนไดติดตามตอเนื่อง 

f โดยภาพรวมแลวกิจกรรมโครงงานแบบผสมสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนสามารถเขียน

บทความวิชาการไดเปนอยางดี 
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2. ผลการประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

f การประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชแบบประเมินรูบิค 4 ระดับ โดย

เปนการประเมินจากตนเอง เพ่ือน  และผูสอนทั้งกอนและหลังใชกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ พบ

วา  คะแนนทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังทำกิจกรรมโครงงานแบบ         

ผสมผสานฯ สูงกวากอนทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯเฉลี่ยรอยละ 28.03  และเมื่อประเมินจาก

แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการฯ พบวา  นักศึกษามีทักษะการเขียนบทความวิชาการ 

ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (   =3.02, SD=0.63 ) เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนากิจกรรม     

โครงงานแบบผสมผสานฯ ตามหลักการและทฤษฎ ี อีกทั้งอาศัยความสามารถของเครื่องมือสังคม

ออนไลนที่มีอยูในปจจุบัน  ที่ผูเรียนมีความถนัดและความพรอมในการใชงานเปนพื้นฐาน  โดยเหตุผล

หลักที่ทำใหผูเรียนมีทักษะการเขียนบทความวิชาการอยูในระดับดีนั้น  เนื่องมาจากเหตุผลหลัก 2 

ประการ 1) เครื่องมือที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแก ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน  (LMS) 

Google Docs และ Facebook Group  โดยผูวิจัยขออภิปรายแยกเปนเครื่องมือ และ 2) กิจกรรมที่ใช

ในการเรียนการสอน ดังนี้  

f 1) เครื่องมือท่ีใชในกิจกรรมการเรียนการสอน : ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน  (LMS) เปน

เครื่องมือที่จัดการเรียนการสอนที่อยูในสวนออนไลน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลักบนระบบ

บริหารจัดการเรียนการสอน  ไดแก 1. อัพโหลดแหลงการเรียนรูตางๆ ที่ใชในรายวิชา เพ่ือใหผูเรียนไดเขา

ถึงไดตลอดเวลา สามารถศึกษาคนควาไดทันทีที่ตองการ เชน  ไฟลบรรยายการนำเสนอ 2. การแจงและ

สื่อสารในการทำโครงงาน เชน  การเลือกเรื่องบทความ การโพสโครงเรื่องบทความที่ตองการเขียน  พรอม

ทั้งการวิจารณและประเมินเบื้องตน 3. การสื่อสารเบื้องตนระหวางผูสอนและผูเรียน  จากการใชความ

สามารถของระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนนี้สงผลใหผูเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนได

อยางสะดวก ตามเวลาและสถานที่ที่ผูเรียนสะดวก สำหรับผูสอนนั้นสามารถใชระบบเปนเครื่องมือใน

การติดตามและควบคุมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี อีกทั้งตัวระบบ LMS ที่ใชนั้นใชงานไดงาย 

สะดวก รวมทั้งผูเรียนเองมีประสบการณในการใช LMS ในรายวิชาอื่นๆ กอนหนานี้มาแลว จึงทำให

สามารถใช LMS เปนตัวสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางดีย่ิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

อนุชิต กลิ่นกำเนิด (2553, บทคัดยอ) ที่ไดทำการวิจัยเรื่องระบบบริหารการจัดการเรียนรูแบบปรับเหมาะ 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรู แลวการวัดคาความสามารถกอนและหลังเรียนโดยการใช
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ระบบที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวาคาความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

f Google Docs ถูกใชเปนเครื่องมือหลักในการเขียนบทความวิชาการในลักษณะของการออนไลน 

โดยผูเขียนสามารถเขียนบทความวิชาการออนไลนผาน Google Docs นี้ไดตลอดเวลาที่สะดวก เมื่อแก

ไขใดๆ ก็ตามจะมีหลักฐานปรากฏไวใหเพ่ือนและผูสอนไดรับการแชรเอกสารบทความนั้น  เห็นวาใครทำ

อะไรกับบทความนั้นบาง ซึ่ง Google Docs สามารถตอบสนองการใชงานไดเปนดี ตามคุณสมบัติที่ 

Beth L Gainer (2010) ไดกลาววา Google Docs เปนเครื่องมือที่จัดเก็บงานของผูเรียนอยางไมจำกัด

ขนาดของพ้ืนที่และสนับสนุนการทำงานรวมกันระหวางเพ่ือนรวมชั้นเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี และ 

Google Docs เปนเครื่องมือที่สนับสนุนสังคมแหงความรวมมือกันกับทุกคนในชั้นเรียน  อีกทั้งสงเสริมให

ครูไดใชเปนเครื่องมือในการกระตุนผูเรียนใหเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Gabriel Wurzer  ที่พบวา Google Docs เปนเครื่องมือประมวลผลขอความแบบรวมมือ

กันที่สามารถชวยนักวิทยาศาสตรใหเขียนเอกสารงานวิจัยรวมกันไดรวดเร็วขึ้นและลดความยุงยากใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  โดยนักเรียนสามารถรวมมือกันเขียนเอกสารฉบับเดียวกันในเวลา

เดียวกันและยังสามารถทราบไดวาใครเขียน แกไข ลบ หรือเพ่ิมเติมอะไรไดอีกดวย โดยไมตองรอใหใคร

คนใดคนหนึ่งเขียนเสร็จแลวคอยดำเนินการ 

f Facebook Group ไดนำมาใชในการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน  

ในกระบวนการดำเนินทำโครงงานทั้งหมด และโดยเฉพาะอยางย่ิง ใชในการสื่อสารระหวางผูสอนกับ    

ผูเรียนในขั้นการเขียนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนทราบวาบทความของตนเองไดรับการตรวจและใหขอคิด

เห็นแลว และใชในสวนการเขียนโดยมีพ่ีเลี้ยง ใหผูเรียนไดติดตอสื่อสารระหวางกันเอง ซึ่งในกิจกรรม

สวนนี้ Facebook Group เปนเครื่องมือที่สงเสริมกิจกรรมนี้ไดมาก เปนการแจงเตือน  กระตุนใหผูเรียน

เขียนบทความไดตามเกณฑและตามมาตรฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ Lampe et al (2008) ที่ระบุวา  

ผูเรียนจะไดรับการกระตุน  การเสริมแรง จากการสื่อสารระหวางกันเองโดยการใช Facebook Group 

และยังใช Facebook Group ในการพูดคุย อภิปรายเก่ียวกับการบานและงานที่ไดรับมอบหมายอีกดวย 

f 2) กิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอน กิจกรรมหลักที่ใชในการเรียนการสอนคือ การเรียนการสอน

แบบโครงงานผนวกกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามขั ้นตอนหลักของการเขียนบทความ

วิชาการ โดยผูวิจัยไดทำการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานกับรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานใหเหมาะสมกับวิธีการในการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ โดยอาศัย

คุณสมบัติของเครื่องมือสังคมออนไลนที่กลาวมาแลวขางตน ใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน  ใช

คุณสมบัติหลักของการเรียนแบบโครงงานที่เนนกระบวนการทางสังคม เนนการทำงานรวมกัน โดยใช

การสื่อสารและการสงเสริมกระตุนซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งผูวิจัยออกแบบกิจกรรมโค
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รงงานฯ ตามแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนแบบโครงงานตามที ่ Guzdial, M. (1998: 47-71 

อางถึงในทิศนา    แขมมณี (2548:138-139) วา การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนหลัก ชวย

ใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปนรูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู ความคิดของผูเรียนนี้สามารถ

นำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนและวิพากษวิจารณไดอยางชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยทางดานสติปญญาและการ

เรียนรูไดชี้ชัดวา  การเรียนรูจะพัฒนาขึ้นหากความรูและทักษะตางๆสามารถแสดงออกใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน  ดังแสดงใหเห็นจากผลการวิจัยวาผูเรียนสามารถเขียนบทความวิชาการไดอยูในระดับดี ซึ่ง

สามารถนำบทความนี้ไปเผยแพรเพ่ือเปนประโยชนในวงการเทคโนโลยีการศึกษาตอไปได 

ff ผูวิจัยไดใชหลักการของการเรียนแบบผสมผสาน  โดยเลือกกิจกรรมที่ตองการการเผชิญหนากัน

ในชั้นเรียนไวเปนแบบออฟไลน เชน การสอนการใชงานโปรแกรมตางๆ การปฐมนิเทศ การบรรยาย 

เปนตน  และใชกิจกรรมออนไลนในสวนของการเขียนบทความวิชาการเปนหลัก อันเนื่องมาจากการใช 

Google Docs ตองใชออนไลนและตอบสนองความสะดวกในเรื่องเวลาของผูเรียนและผูสอนไดเปน

อยางดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเขียนรายบุคคลและเขียนโดยมีพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ

และเทคนิคในการเขียนบทความทีละขั้นตอน  อาศัยความรวมมือกันและแบงปนความรูระหวางกันและ

กัน  นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการเขียนบทความวิชาการ ตามชวงเวลาที่สะดวกของผูเรียน

แตละคนอีกดวย 

ff สวนที่สำคัญที่ทำใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียนบทความวิชาการคือ การนำเทคนิคการสอนที่

สำคัญ คือ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ มาบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งขั้นตอน

หลักของเทคนิคการเขียนบทความวิชาการประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ไดแก 1) การเลือกหัวขอเรื่อง 2) การ

ระดมสมอง 3) การวางโครงเรื่อง 4) การเขียน  โดยในแตละขั้นตอนผูวิจัยไดใชเครื่องมือออนไลนตางๆ 

เปนชองทางในการฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการ ผูวิจัยขออภิปรายขั้นตอนของการเขียนบทความ

ที่สงผลใหเกิดทักษะการเขียนบทความ ดังรายละเอียดดังนี้ 

ff 1) การเลือกหัวขอเรื่อง อยูในขั้นการเตรียมของกิจกรรมฯ ซึ่งผูวิจัยใชระบบบริหารการเรียนการ

สอน  เปนเครื่องมือในการใหผูเรียนนำเสนอหัวขอเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผูเรียนแตละคนโพสหัวขอเรื่อง

และเคาโครงเรื่อง พรอมเหตุผลที่เลือกหัวขอนี้ผานทางกระดานสนทนา ซึ่งกระบวนการเลือกหัวขอเรื่องนี้ 

เปนกระบวนการแรกของเทคนิคการสอนการเขียนบทความ ที่จะทำใหผูเรียนสามารถเขียนบทความได

อยางมีคุณภาพ เนื่องจากการเลือกเรื่องเปนประเด็นสำคัญที่เรื่องตองนาสนใจ ทันสมัย และเหมาะสม

กับบริบทของสังคมและผูเขียนเอง ซึ่งผูสอนและผูเรียนจะชวยกันตัดสินความเหมาะสมของหัวขอที่      

ผูเรียนเสนอมา โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหัวขอนั้นผานกระดานสนทนา          

ผูเรียนที่นำเสนอนั้นทำการแกไขและนำเสนอที่กระดานสนทนาอีกครั้งจนกวาหัวขอนั้นจะผานการอนุมัติ

จากผูสอน 
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ff 2) การระดมสมอง เทคนิคการสอนอยูในขั้นการเตรียม ผูวิจัยไดบูรณาการกับขั้นตอนการเรียน

รูโดยโครงงานและการเรียนแบบผสมผสาน  โดยใหผูเรียนไดระดมสมองของตนเองในการตระเตรียม

เนื้อหาวาจากหัวขอเรื่องที่ผานการอนุมัตินั้น  จะตองสืบคนเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และขอมูล

อะไรบางที่เกี่ยวของกัน เพื่อนำมาเขียนเปนบทความวิชาการที่สมบูรณ ซึ่งขั้นตอนนี ้ ไมมีปรากฏใน

เครื่องมือออนไลนที่ผูวิจัยเตรียมไว แตจะปรากฏผลอยูในรูปแบบของการตอบ การอธิบายของผูเรียนที่มี

ตอขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผูเรียนและผูสอน  ในกระดานสนทนาที่นำเสนอหัวขอเรื่อง ผูเรียน

หลายๆคน  ตองแกไขหรือเปลี่ยนหัวขอบทความ เนื่องจากเมื่อถึงขั้นตอนของการระดมสมองแลวพบวา

ไมสามารถหาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีตางๆ และขอมูลมาสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการของ

ตนเองไดอยางสมบูรณ แสดงใหเห็นวาผูเรียนที่ไดทำการระดมสมองจะทำใหทราบวาตนเองมีขอมูล

เพียงพอหรือไมในการจะเขียนบทความวิชาการไดสมบูรณ ขั้นตอนนี้เองทำใหผูเรียนทราบวาตอทำการ

ศึกษาคนควาขอมูลที่เก่ียวของใหพอเพียงกอนที่จะเขียนบทความวิชาการไดสมบูรณ

ff 3) การวางโครงเรื่อง อยูในขั้นการเตรียมของผูวิจัย ซึ่งเทคนิคการสอนนี้ แสดงผลอยูในการ

เลือกหัวขอเรื่องเชนเดียวกัน  ผูเรียนจะตองทำการเขียนหัวขอยอยๆ ของบทความของตนเองนำเสนอแกผู

สอนและ ผูเรียนดวยกัน  ผานกระดานสนทนา ซึ่งขั้นตอนนี้เปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักการลำดับเนื้อหา 

และเตรียมโครงเรื่องบทความของตนเองทั้งฉบับ จากการทดลองใชกิจกรรมพบวาผูเรียนบางคนที่ไม

สามารถเขียนโครงเรื่องไดครบถวนและที่ไมสามารถวางโครงเรื่องไดตอเนื่อง เปนเหตุเปนผลนั้น 

สามารถแกไขความบกพรองในสวนนี้ดวยการแสดงความคิดเห็น  การแนะนำ และการเสนอแนะของผู

เรียนดวยกันเองและผูสอนผานทางกระดานสนทนา 

ff 4) การเขียน  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสำคัญ ซึ่งผูวิจัยไดแยกออกเปนขั้นการเขียนรายบุคคลและ

การเขียนแบบมีพี่เลี้ยง ซึ่งเปนขั้นตอนที่ฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการอยางละเอียดผานการใช 

Google Docs โดยที่ผูเรียนจะเขียนบทความดวยตนเองกอนเปนลำดับแรกผานการใช Google Docs 

ซึ่งเมื่อผูเรียนเขียนบทความครั้งแรกเสร็จแลว ใหแชรบทความนั้นแกผูสอน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

บทความโดยการแสดงความคิดเห็นออนไลนไดทันที บางชวงที่ผูเรียนและผูสอนออนไลนพรอมกัน  

สามารถใชการสนทนาออนไลนเพื่ออธิบายรายละเอียดของการแกไขไดขณะนั้น  สงผลใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจถึงความผิดพลาดและหลักการของการเขียนบทความไดทันทีและเปนรายบุคคลอีกดวย ซึ่ง

ในขั้นตอนการเขียนรายบุคคลโดยอาศัย Google Docs นี้เองที่สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียน

บทความวิชาการ เนื่องจากการปฏิสัมพันธเปนรายบุคคลอยางทันทีทันใดที่ผูสอนสามารถอธิบายราย

ละเอียดของบทความวิชาการนั้นไดอยางถ่ีถวน ประกอบกับ Google Docs ที่มีหลักฐานการแสดงความ

คิดเห็น     ขอเสนอแนะ รวมทั้งรองรอยของการแกไขตางๆ ทำใหผูเรียนเห็นขอบกพรองของการเขียน

ของตนเอง ตอมาคือขั้นการเขียนโดยมีพี่เลี้ยง เปนขั้นตอนที่บทความวิชาการตางๆ จะไดผานการ
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ประเมิน  การแกไขจากเพ่ือนรวมชั้นเรียนและผูสอน  โดยใช Google Docs เชนกัน  ซึ่งสวนนี้เองที่ทำใหผู

เรียนที่ยังเขียนบทความวิชาการไมไดคุณภาพนั้น  มีโอกาสไดรับขอเสนอแนะและความชวยเหลือจากพ่ี

เลี้ยงและผูสอน  ทำใหผูเรียนสามารถปรับปรุงการเขียนบทความของตนเองไดดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังสามารถ

เขาไปอานบทความวิชาการของเพ่ือนในชั้นเรียน  เห็นพัฒนาการการเขียนบทความของเพ่ือนรวมชั้น  สง

ผลใหตองพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความของตนเอง ประกอบการรวมแรงรวมใจในการผลัก

ดันใหเขียนบทความของพ่ีเลี้ยง การแลกเปลี่ยนประสบการณในการเขียนระหวางกัน  สงผลใหผูเรียน

สามารถเขียนบทความไดดีขึ้น

f จะเห็นไดวาเครื่องมือตางๆ และกิจกรรมที่นำมาใชในการเรียนการสอนนี้ ลวนแลวแตสงเสริม 

สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการเปนอยางด ี ดังเห็นไดจากผลการวิจัยที่แสดง

ใหเห็นแลววาผูเรียนสามารถเขียนบทความวิชาการไดในระดับด ี โดยผลการประเมินทักษะการเขียน

บทความวิชาการหลังเขารวมกิจกรรมโครงงานฯ สูงกวากอนเรียน โดยเฉลี่ยรอยละ 28.30

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการ

ใชเครื่องมือสังคม ออนไลนฯ  

f การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนฯ ใชแบบประเมินความคิดเห็นฯ หลังจากทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคม ออนไลนฯ  อยูในระดับด ี ( μ = 4.29 , σ = 0.81) เนื่องจากประเด็นแรก คือ กิจกรรม

โครงงานแบบผสมผสานฯที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามหลักการและทฤษฎีของการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนไดแก การเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนหลัก ที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มที่ตามความสนใจ และมีการทำงานรวมกันซึ่งเปนกระบวนในการกระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูไดเปนอยางด ี ประกอบกับการไดเห็นผลของการเรียนรูของตนเองอยางเปนรูปธรรม ทำใหผู

เรียนมีความกระตืดรือรนในการทำกิจกรรมเปนอยางยิ่ง และในสวนของการเรียนแบบผสมผสานที่

เปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกับการเรียนออนไลน ทำใหผูเรียนมีความ

สนใจในการเรียนมากขึ้น  เนื่องจากไดพบกับวิธีการเรียนการสอนแบบใหมและสามารถตอบสนองเรื่อง

ความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางด ี เพราะผูเรียนมีความพรอมและความสะดวกในเรื่องของเวลา

ในการเรียนไมเหมือนกัน  ผูเรียนคนใดสะดวกในการเขียนบทความวิชาการชวงเวลาใด ก็สามารถดำเนิน

การไดเลย ไมตองรอเขามาเขียนในชั้นเรียน ทำใหผูเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงงานแบบผสม
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ผสานอยูในระดับดี นอกจากนี้เรื่องของระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นสงผลใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน  เนื่องจากมีระยะเวลาที่เพียงพอใหทำกิจกรรมในแตละขั้น  อันเปนผล

มาจากการวิเคราะหปญหาจากประสบการณที่ผานมาของผูสอนในการสอนหัวขอ การเขียนบทความ

วิชาการ การใช Google Docs เปนเครื่องมือหลักในการเขียนบทความวิชาการ ชวยลดระยะเวลาเขียน

บทความวิชาการไดมาก และกิจกรรมการเขียน  ที่มีการตรวจสอบ แกไข แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอ

แนะจากทั้งผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนดวยกัน  ทำใหผูเรียนรูสึกวาการเขียนบทความวิชาการงายขึ้น

มากกวาที่ตองเขียนเพียงลำพัง อยางนอยมีผูตรวจสอบ มีผูใหคำแนะนำชวยใหมีแนวทางในการเขียน

เพ่ิมมากขึ้น   ดังที่คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดของความคิดเห็นของผูเรียนสูงสุดคือประเด็นการตรวจสอบ 

ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภณชิญา ชมสุวรรณ  (2553 : 

บทคัดยอ) ที่ทำการวิจัยเรื่องการใช Google Docs ในการทำงานออนไลนแบบรวมกันของนักศึกษา 

กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใชและไมเคย

ใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในการทํางานออนไลนแบบ รวมกันโดย รวมอยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวานักศึกษาท่ีเคยใชและไมเคยใชกูเกิลเอกสาร (GoogleDocs) มีความคิดเห็น

ตอการทํางานออนไลนแบบรวมกันโดยใชกูเกิลเอกสาร (Google Docs) ในระดับมากที่สุด ไดแก 

สมาชิก กลุมสามารถรวมกันทํางานในเวลาเดียวกัน  ประเด็นถัดมาคือ กิจกรรมที่มีการแจงผลการ

ประเมินการเขียนบทความกอนทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ ทำใหผูเรียนทราบเกณฑในการ

ประเมินบทความ นำไปสูเปนแนวทางในการเขียนบทความวิชาการ และการที่ผูเรียนทราบคะแนนของ

ตนเอง เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความตั้งใจและความสนใจในการเขียนบทความวิชาการมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัย

1. ในการดำเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเทคโนโลยีหรืออุปกรณเครื่องมือใดๆ เชน  อินเทอรเน็ต ควรมีการ 

เตรียมความพรอมกอนการใชงานและมีการเตรียมการรองรับในกรณีที่ไมสามารถใชงานไดปกติ 

เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมตองการความตอเนื่องในการดำเนินการ เชน การประเมินผล เปนตน

2. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมหลักที่ใชในการเขียนนั้น สามารถปรับไดตามบริบทของการจัดการ

เรียนการสอน ตามความพรอมและความสามารถของผูเรียน 

3. ปจจัยที่สงเสริมใหทำกิจกรรมโครงงานแบบผสมสานฯ สำเร็จคือ ความมุงมั่นของผูสอนในการพัฒนา

และหาเครื่องมือที่ชวยในการดำเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูสอนตองสามารถ

ควบคุมและกำกับใหผูเรียนดำเนินตามแผนกิจกรรมฯที่กำกับไวอยางตอเนื่อง และตองสามารถแก

ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับการใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการพิจารณาเรื่องการใช Google Docs ในการพัฒนาทักษะทางการเขียนอื่นๆ 

2. ควรพิจารณาเรื่องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนใหอยูในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

เต็มรูปแบบกับการพัฒนาทักษะการเขียนอื่นๆ ไดโดยใชระบบบริหารการเรียนการสอน  (LMS) รวม

กับ Google Docs 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชเครื่องมือสังคมออนไลนอื่นๆ เขามาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเน้ือหา (IOC)  ของ
แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ 

1. รองศาสตราจารย ศิริพงศ พยอมแยม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบา บัวสมบูรณ
3. อาจารย ดร. อธิกมาศ มากจุย

รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินคาความตรงและความสอดคลองของเน้ือหา (IOC)  ของ
แบบประเมินระบบฯ

1. อาจารย ดร. เอกนฤณ บางทาไม
2. อาจารย ดร. อุบลวรรณ สงเสริม
3. อาจารย ดร. มานิตา อรรถนุพรรณ ลีโทชวลิต

รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองของ (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ และ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ

1. ผูชวยศาสตรจารย ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง
2. ผูชวยศาสตรจารย ดร. จินตวีร คลายสังข 
3. อาจารยวรสรวง ดวงจินดา
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินบทความวิชาการของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบประเมินบทความวิชาการของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงคการวิจัย : เพ่ือประเมินทักษะการเขียนบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตวิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็น ดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลผูประเมิน

รหัสบทความที่ประเมิน ........................................................................................................................................
สถานะของผูประเมิน   ประเมินตนเอง#   ประเมินเพ่ือนf f  อาจารย

ตอนท่ี 2 การประเมิน

ขอประเมิน การประเมินการประเมินการประเมินการประเมิน

ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง

1. ชื่อเรื่อง

2. บทนำ

3. เนื้อหา ถูกตองและทันสมัย

4. เนื้อหา สมบูรณและลึก

5. เนื้อหา จัดเรียงเปนลำดับ

6. รูปแบบ การเขียน

7. การคนควา เพ่ือสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ

8. ภาษาเหมาะสมและถูกตอง

9. นำเสนอ แนวคิดของตนเอง

10. คุณคาของบทความวิชาการ

11. อางอิงและบรรณานุกรมของบทความวิชาการ

f f f f              f                       ลงชื่อ .....................................................................
          f f f f f f f                  (.......................................................)
                               f f f f f f f            ผูประเมิน
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เกณฑการประเมินการเขียนบทความวิชาการ

1. ชื่อเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก มีความนาสนใจ มีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นำเสนอ กระชับชัดเจน

ดี มีความนาสนใจ มีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นำเสนอ แตไมกระชับ เย่ินเยอ

ปานกลาง มีความนาสนใจ แตไมสอดคลองกับเนื้อหาที่นำเสนอ และไมกระชับ

ตองปรับปรุง ไมมีความนาสนใจ ไมสอดคลองกับเนื้อหาที่นำเสนอ และไมกระชับ

2. บทนำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก มีความนาสนใจและนำเขาสูเนื้อหาไดดี นำใหผูอานเห็นความสำคัญของบทความที่เขียน

ดี มีความนาสนใจบาง สามารถนำเขาสูเนื้อหาไดบางสวน และนำใหผูอานเห็นความสำคัญของ
บทความที่เขียนบางสวน

ปานกลาง ไมมีความนาสนใจ แตสามารถนำเขาสูเนื้อหาไดบาง นำใหผูอานเห็นความสำคัญของ
บทความที่เขียนไดเล็กนอย

ตองปรับปรุง ไมมีความนาสนใจและไมสามารถนำเขาสูเนื้อหาและไมเชื่อมโยงใหผูอานเห็นความสำคัญ
ของบทความที่เขียน

3.  เนื้อหา ถูกตองและทันสมัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก เนื้อหาถูกตองและเปนปจจุบันท้ังหมด และตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ ทุก
ประเด็น

ดี เนื้อหาถูกตอง แตลาสมัย 1-2 ประเด็น  และตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ 

ปานกลาง เนื้อหาไมถูกตองบางสวนและลาสมัย 1-2 ประเด็น และไมเปนไปตามหลักวิชาการของ
ศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ บางสวน

ตองปรับปรุง เนื้อหาไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน และไมเปนไปตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชา
นั้นๆ 
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4. เนื้อหา สมบูรณและลึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก เนื้อหาแตละตอนทุกตอน ประกอบดวยรายละเอียด มีคำอธิบายและตัวอยางเพ่ือขยายหลัก
วิชาอยางละเอียดถ่ีถวน

ดี เนื้อหาแตละตอน ประกอบดวยรายละเอียด และมีคำอธิบายอยางละเอียดถ่ีถวน แตไมมี
ตัวอยางทุกตอน

ปานกลาง เนื้อหาแตละตอน มีคำอธิบายแตไมละเอียดและไมมีตัวอยางเพ่ือขยายหลักวิชาอยาง
ละเอียดถ่ีถวน

ตองปรับปรุง เนื้อหาแตละตอน มีรายละเอียดเล็กนอย มีคำอธิบายเล็กนอย แตไมมีตัวอยางเพ่ือขยาย
หลักวิชาอยางละเอียดถ่ีถวน

5. เนื้อหา จัดเรียงเปนลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก ลำดับความคิดและเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางเปนระบบและสมเหตุสมผล

ดี ลำดับความคิดและเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางเปนระบบ แตไมสมเหตุสมผล 1-2 ประเด็น

ปานกลาง ลำดับความคิดและเรียบเรียงเนื้อหาวกวน และไมสมเหตุสมผล 3-4 ประเด็นทำใหเขาใจความ
หมายที่ตองการสื่อสารไดยาก

ตองปรับปรุง ลำดับความคิดและเรียบเรียงเนื้อหาไมเปนระบบและไมสมเหตุสมผลทั้งหมด

6. รูปแบบ การเขียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก มีการขยายความคิดสำคัญของเรื่องดวยภาพ หรือแผนภูมิหรือตารางประกอบอยางสอดคลอง
กับเนื้อหา และชัดเจน

ดี มีการขยายความคิดสำคัญของเรื่องดวยภาพ หรือแผนภูมิหรือตารางประกอบและสอดคลอง
กับเนื้อหา แตไมชัดเจน

ปานกลาง มีการขยายความคิดสำคัญของเรื่องดวยภาพ หรือแผนภูมิหรือตารางประกอบแตไม
สอดคลองกับเนื้อหา และไมชัดเจน
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ระดับคุณภาพ เกณฑ

ตองปรับปรุง ไมมีการขยายความคิดสำคัญของเรื่องดวยภาพ หรือแผนภูมิหรือตารางประกอบการเขาใจ

7. การคนควาเพ่ือสนับสนุน การเขียนบทความวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก ปริมาณการอางอิงมากกวา 3 เรื่อง และความยาวเนื้อหาอยูระหวาง 4-10  แผน A4

ดี ปริมาณการอางอิงไมนอยกวา 3 เรื่อง และความยาวเนื้อหาอยูระหวาง 4-10  แผน A4

ปานกลาง ปริมาณการอางอิงไมนอยกวา 3 เรื่อง และความยาวเนื้อหานอยกวา 3  แผน A4

ตองปรับปรุง ปริมาณการอางอิงนอยกวา 3 เรื่อง และความยาวเนื้อหานอยกวา 3  แผน A4

8. ภาษาถูกตองและเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก เลือกใชศัพทบัญญัติและการใชศัพททางเทคนิคไดอยางถูกตองและใชภาษาระดับเดียวกัน
ตลอดท้ังบทความ

ดี เลือกใชศัพทบัญญัติและการใชศัพททางเทคนิคไมถูกตอง 1-2 ตำแหนง แต่ไมกระทบตอการ
สื่อความหมาย

ปานกลาง เลือกใชศัพทบัญญัติและการใชศัพททางเทคนิคไมถูกตอง 3-4 ตำแหนง และสงผลกระทบตอ
การสื่อความหมาย

ตองปรับปรุง เลือกใชศัพทบัญญัติและการใชศัพททางเทคนิคไมถูกตองและไมเหมาะสมกับบทความ
วิชาการ
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9. นำเสนอแนวคิดของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก มีขอวิพากษวิจารณ มีคำสรุปขอเสนอแนะ และมีการประยุกตที่เกิดจากการวิเคราะห 
สังเคราะหของผูเขียนบทความท้ังหมดและสมเหตุสมผล

ดี มีขอวิพากษวิจารณอยางสมเหตุสมผล มีคำสรุปขอเสนอแนะ และมีการประยุกตที่เกิดจาก
การวิเคราะห สังเคราะหของผูเขียนบทความ 1-2 ประเด็น

ปานกลาง ม ีขอวิพากษวิจารณแตไมสมเหตุสมผล  แตมีคำสรุปขอเสนอแนะที่เกิดจากการวิเคราะห 
สังเคราะหของผูเขียนบทความ 1-2 ประเด็น

ตองปรับปรุง ไมมีขอวิพากษวิจารณ ไมมีคำสรุปขอเสนอแนะ ไมมีการประยุกตที่เกิดจากการวิเคราะห 
สังเคราะหของผูเขียนบทความ

10. คุณคาของบทความวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก บทความเปนประโยชนตอการใชประกอบการสอนและผูเรียนท้ังหมด

ดี บทความเปนประโยชนตอการใชประกอบการสอนและผูเรียน 3-4 ประเด็น

ปานกลาง บทความเปนประโยชนตอการใชประกอบการสอนและผูเรียน 1-2 ประเด็น

ตองปรับปรุง บทความเปนไมเปนประโยชนตอการใชประกอบการสอนและผูเรียน

11. อางอิงและบรรณานุกรมของบทความวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคุณภาพ เกณฑ

ดีมาก อางอิงขอมูลและหลักฐานสนับสนุนบทความวิชาการไดอยางครบถวนและถูกตองตามหลัก
การอางอิงงานเขียนบทความวิชาการท้ังหมด และใชการอางอิงระบบเดียวกันตลอดท้ัง
บทความ

ดี อางอิงขอมูลและหลักฐานสนับสนุนบทความวิชาการไมครบถวนหรือไมถูกตองตามหลักการ
อางอิงงานเขียนบทความวิชาการ 1-2 รายการ แตใชการอางอิงระบบเดียวกันตลอดท้ัง
บทความ

ปานกลาง อางอิงขอมูลและหลักฐานสนับสนุนบทความวิชาการไมครบถวนหรือไมถูกตองตามหลักการ
อางอิงงานเขียนบทความวิชาการ 3-4 รายการ และมีความไมสม่ำเสมอในการอางอิงขอมูล
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ระดับคุณภาพ เกณฑ

ตองปรับปรุง อางอิงขอมูลและหลักฐานสนับสนุนบทความวิชาการไมครบถวนหรือไมถูกตองตามหลักการ
อางอิงงานเขียนบทความวิชาการมากกวา 5 รายการ และมีความไมสม่ำเสมอในการอางอิง
ขอมูล
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินความสอดคลอง (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใช

เครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบประเมินความสอดคลอง
แผนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

วิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงคการวิจัย 
U 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
f 2. เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย   ในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสม 

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

การเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียมการเตรียม

ขั้น กิจกรรม สถานท่ี ระยะ
เวลา

+1 0 -1 หมายเห
ตุ

1) ชี้แจง
แผนการ
เรียนการ
สอน

เปนขั้นตอนของการอธิบายแผนการ

เรียนการสอนใหแกนักศึกษาทราบ วา

จะมีวิธีการและขั้นตอนในการเรียน

อยางไร ระยะเวลาเทาใด โดยชี้แจง

แผนการสอนที่อยูในรูปแบบของการ

เรียนแบบผสมผสาน วาผูเรียนจะตอง

ทำอะไร ขั้นตอนไหน อยางไร กับ

กิจกรรมการเรียน กำหนดการและขอ

ตกลงในการเรียนทั้งหมด  D

Classroom 1 ชั่วโมง

2) การให
ขอมูลเบื้อง
ตนเก่ียวกับ
การเรียน

ผูสอนชี้แจงรายละเอียดวิธีการเรียน 

โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชเปนชอง

ทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ผูสอนอธิบายวิธีการใช Google 

Docs , Learning Management 

System และ Group Facebook  ให

แกผูเรียน, ชี้แจง เกณฑการประเมิน

ผลม และ กำหนดบทบาทผูเรียนใน

การทำโครงงานวารสารวิชาการ

เทคโนฯ ทับแกว 

Classroom
LMS
Google docs
Facebook

2 ชั่วโมง
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กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

3) การเลือก
เรื่อง

ผูเรียนเลือกเรื่องของบทความวิชาการ

ที่ตนเองจะเขียนตามความสนใจของ

ผูเรียนเอง โดยกำหนดขอบเขตของ

เรื่องวา ตองอยูในขอบขายของ

เทคโนโลยีการศึกษา โดยเรื่องของ

แตละคนไมควรซ้ำกัน หรือถาซ้ำกัน 

ประเด็นหรือจุดมุงหมายของบทความ

นั้น ควรจะแตกตางกัน จะไดมีความ

หลากหลายในวารสาร

LMS
Facebook

1 สัปดาห

4) การเตรี
ยมโครงเรื่อง

เปนขั้นตอนของผูเรียนในการคิด 

วิเคราะห วา บทความวิชาการของ

ตนเองนั้น ควรจะประกอบดวย

ประเด็นอะไรบาง วัตถุประสงคของ

บทความวิชาการนั้น เพ่ืออะไร กลุม

เปาหมายเปนใคร 

www 1 สัปดาห

5)  การเก็บ
รวบรวม
สารสนเทศ

หลังจากที่ไดเตรียมโครงเรื ่องเปนที่

เรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองทำการ

รวบรวมสารสนเทศที ่คนความาได 

เพ ื ่อเป นแหลงข อมูลในการเข ียน

บทความ ทั้งนี้เปนสารสนเทศที่ได

จากทุกแหลงโดยผูเรียนจะตองทำการ

วิเคราะหวา  ขอมูลที่คนความาไดนั้น

เพียงพอหรือไม ถูกตองหรือไม ครบ

ถวนหรือไม นาเชื่อถือหรือไม 

www 1 สัปดาห
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กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

6) การ
ลำดับขอมูล

เปนการนำสารสนเทศที่ไดคนความา

แลว นำมาเรียบเรียงวาเนื้อหา สาระ

นั้นอยูในประเด็นใด จัดลำดับความ

สำคัญกอนและหลัง เรียงลำดับ

เหตุการณ และตรวจสอบวา มีความ

เพียงพอกับประเด็นและโครงเรื่องที่

กำหนดไวหรือไม 

LMS 1 สัปดาห

การเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคลการเขียนรายบุคคล

ขั้น กิจกรรม สถานท่ี ระยะ
เวลา

+1 0 -1 หมายเห
ตุ

1) การเขียน
บทความ
วิชาการ

การเขียนบทความวิชาการ เปนการ

เขียนรายบุคคล โดยผูเรียนแตละคน

จะตองอัพโหลดไฟลหรือสรางเอกสาร

บทความของตนเอง ลงไปใน Google 

Docs สวนที่เปนเอกสาร แลวดำเนิน

การเขียนบทความ ทั้งนี้จะตองทำใน

รูปแบบของออนไลนเทานั้น  เมื่อผู

เรียนแตละคนดำเนินการเขียน

บทความเสร็จแลว ใหไปโพส บอกไว

ใน Group Facebook ของกลุม

ตนเอง

Google docs
Facebook
LMS

1 สัปดาห
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กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

2) การตรวจ
สอบ 
ประเมินและ
การปรับปรุง
แกไข

การตรวจสอบประเมิน นั้นกระทำโดย

ผูสอนเขาไปอานบทความใน Google 

Docs ของผูเรียนแตละคน และใส 

comment ไวในบทความ ระหวางการ

ตรวจและแกไขนั้น ทำในขณะ

ออนไลน ดังนั้นหากผูสอนและผูเรียน 

เขาระบบพรอมกัน ก็สามารถแกไข

บทความไดทันที เมื่อผูสอน ตรวจ 

ประเมินเรียบรอยแลว ใหไปแจงไวที่ 

Group Facebook ที่เจาของบทความ

นั้นแจงไว เพ่ือที่เจาของจะไดทราบวา  

ไดรับการตรวจเรียบรอยแลว จึงจะ

สามารถเขามาแกไขปรับปรุง

Google docs
Facebook
LMS

1 สัปดาห

การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยงการเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

ขั้น กิจกรรม สถานท่ี ระยะ
เวลา

+1 0 -1 หมายเห
ตุ

1) การเขียน
บทความ
วิชาการรวม
กัน

ขั้นตอนนี้ผูสอนจะทำการประเมินวา 

ผูเรียนคนใดมีความสามารถในการ

เขียนบทความ โดยพิจารณาจากผล

งานการเขียนบทความของผูนั้น แลว

มอบหมายใหเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูเรียน

ที่ยังเขียนบทความไมผานการ

ประเมิน โดยหนึ่งบทความจะมี พ่ี

เลี้ยงจำนวน 2-3 คน ในขั้นตอนนี้จะ

ทำงานในลักษณะของออนไลน โดยที่

เจาของบทความและพ่ีเลี้ยงจะตอง

ออนไลนและเขา Google Docs 

พรอมกัน แลวทำการแกไขตาม 

comment ของผูสอน 

Google docs
Facebook
LMS

1 สัปดาห
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กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลน

2) การตรวจ
สอบ 
ประเมินและ
การปรับปรุง
แกไขรวมกัน

ขั้นตอนของการตรวจสอบ นั้นจะ

กระทำรวมกันทั้งผูสอนและพ่ีเลี้ยง 

เมื่อพ่ีเลี้ยงและเจาของบทความรวม

กันแกไขเสร็จแลว ใหแจงผูสอนที่ 

Group Facebook เพ่ือใหผูสอน

เขาไปประเมินบทความ จากนั้น

ติดตามแกไข จนกวาบทความจะ

เรียบรอยสมบูรณ 

Google docs
Facebook
LMS

1 สัปดาห

การสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผลการสรุปและประเมินผล

ขั้น กิจกรรม สถานท่ี ระยะ
เวลา

+1 0 -1 หมายเห
ตุ

1) ดำเนิน
การทำ
ตนฉบับ 
(Artwork)

ขั้นตอนนี้จะเปนสวนของการทำงาน

ของผูเรียนที่เสร็จสิ้นภารกิจรายบุคคล 

โดยละฝายนั้นจะแบงหนาที่กันรับผิด

ชอบ เมื่อบทความของแตละคนผาน

การประเมินจากผูสอนแลว ผูเรียน

แตละคนจะตองดำเนินการแทรกภาพ

ประกอบใหสมบูรณ แลวสงตอไปยัง

ฝายวิชาการเพ่ือตรวจสอบความถูก

ตองของการใชภาษา ศัพทเทคนิค

ตางๆ จากนั้นสงตอใหฝายพิสูจน

อักษรดำเนินการตรวจสอบการสะกด

คำ การตัดคำ จากนั้นสงตอใหฝาย

ศิลปดำเนินการจัดหนาเอกสารให

สมบูรณ โดยทั้งนี้อยูในการควบคุม

ดูแลของบรรณาธิการและผูสอน 

Classroom
LMS
Facebook

3 สัปดาห

2) ประเมิน
คุณภาพ
บทความ
วิชาการ

เมื่อกองบรรณาธิการดำเนินการแลว

เสร็จแลว ผูสอนจะตองประเมิน

บทความวิชาการอีกครั้งที่อยูในรูป

เลมของวารสารที่สมบูรณแลว โดย

พิจารณาในเรื่องของ รูปเลม การ

ออกแบบ การจัดเรียงลำดับ การเย็บ

เลม ความเหมาะสมของกระดาษและ

การพิมพ โดยประเมินเปนคะแนน

ของกลุม

Classroom 1 สัปดาห
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ขอเสนอแนะ 
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ลงชื่อ..............................................................
(............................................................................)
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคม

ออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบประเมินคุณภาพ

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ
วิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงคการวิจัย  เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย   ในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสม 

ลำดับ หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ

1 ระบบ LMS สามารถใชงานงาย สะดวก

2 ระบบ LMS มีความสวยงาม ตัวหนังสืออานงาย 

ชัดเจน

3 การอธิบายรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการ

เรียนการสอนในระบบ LMS มีความชัดเจน

4 เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม 

(Facebook Group)

5 เครื่องมือที่ใชในการสงชื่อบทความ การสงโครงราง

ของบทความ มีความเหมาะสม (LMS)

6 เครื่องมือที่ใชในการเขียน ตรวจและแกไขบทความ

มีความเหมาะสม (Google Docs)

7 ความสัมพันธในการใชงานระบบทั้ง 3 สวน (LMS, 

Facebook Group, Google Docs) มีความเหมาะ

สม

8 กิจกรรมการเรียนการสอนกับเครื่องมือที่ใช มีความ

สัมพันธกันอยางเหมาะสม

9 ประสิทธิภาพของระบบในการสงเสริมใหเกิดทักษะ

การเขียนบทความวิชาการ

10 ความเหมาะสมของภาพรวมทั้งระบบ
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ภาคผนวก จ 

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต                          

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. องคประกอบ

< กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 

< 1.1 หลักการและจุดมุงหมาย

< < กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเขียน

บทความวิชาการ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสาน

f f โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพตาม

หลักวิชาการ

f 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

< < กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานเปนฐาน และ 

การเรียนแบบผสมผสาน ทั้งในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนในหองเรียน โดยใช

เครื่องมือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาในการใช

กิจกรรม 1 ภาคการศึกษา

< 1.3 การประเมินผล

< < การประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการนั้น จะใชเครื่องมือในการประเมินผลใน

รูปแบบของมาตรวัด 5 ระดับ ตามหลักการของการเขียนบทความวิชาการ โดยจะให ผูสอน ผูเขียน และ

123



เพ่ือนรวมชั้นเรียนเปนผูประเมินคุณภาพของบทความ โดยมีการประเมินกอนและหลังการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน

2. ขั้นตอนของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

f 2.1 กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เขียนบทความวิชาการ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f 1.3 การเลือกเรื่อง

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง

f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

f 1.6 การลำดับขอมูล

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)
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f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

f 2.2 รายละเอียดกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิชาการ

ขั้นท่ี 1  การเตรียม

f 1.1 ชี้แจงแผนการเรียนการสอน

f f เปนขั้นตอนของการอธิบายแผนการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาทราบ วาจะมีวิธีการ

และขั้นตอนในการเรียนอยางไร ระยะเวลาเทาใด โดยชี้แจงแผนการสอนที่อยูในรูปแบบของการเรียน

แบบผสมผสาน วาผูเรียนจะตองทำอะไร ขั้นตอนไหน  อยางไร กับกิจกรรมการเรียน  บทบาทและหนาที่ผู

สอนและผูเรียน กำหนดการและขอตกลงในการเรียนทั้งหมด  f f

f f วิธีการ: อธิบายในชั้นเรียน

f 1.2 การใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการเรียน

f f ผูสอนชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

f f 1.2.1.วิธีการเรียน  โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชเปนชองทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยในการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนนั้น  ผูสอนอธิบายวิธีการใช Google Docs , 

Learning Management System และ Group Facebook  ใหแกผูเรียน  เพ่ือใชเปนชองทางในการทำ

กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานจนสามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางมีคุณภาพ 

f f 1.2.2. เกณฑการประเมินผล โดยชี้แจงเก่ียวกับวิธีการประเมินผล เกณฑในการ

ประเมินผล

f f ในขั้นตอนนี้ ผูสอนจะตองทำการเตรียมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนใหพรอมที่จะ

ดำเนินการเรียนการสอน โดยจะตองอัพโหลดแผนการเรียนการสอน และกำหนดกิจกรรมตางๆในแตละ

สัปดาหของการจัดการเรียนการสอนใหพรอม สวนผูเรียนนั้น มอบหมายให บรรณาธิการเปด Group 

Facebook ของกลุมของตนเองในรูปแบบของ Closed Group เพ่ือการติดตอสื่อสารเฉพาะสมาชิกใน

กลุมเทานั้น 

1.2.3. กำหนดบทบาทผูเรียนในการทำโครงงานวารสารวิชาการเทคโนฯ ทับแกว ดังนี้
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f f f 1.2.3.1  บรรณาธิการ : ทำหนาที่ดูแล ควบคุมการดำเนินการ พรอมกำหนดรูป

แบบของวารสาร และกำกับใหกองบรรณาธิการดำเนินการจนไดวารสารที่เสร็จสมบูรณ

f f f 1.2.3.2 รองบรรณาธิการ : ทำหนาที่ชวยเหลือบรรณาธิการ 

f f f 1.2.3.3 เลขานุการ : ทำหนาที่ประสานงานทุกฝาย จดรายละเอียดของการ

ดำเนินการ 

f f f 1.2.3.4 เหรัญญิก : ทำหนาที่จัดการเรื่องงบประมาณในการผลิตเลมวารสาร

f f f 1.2.3.5 ฝายวิชาการ : ทำหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ศัพท

เทคนิค ศัพททางวิชาการตางๆ พรอมเรียงลำดับ จัดหมวดหมูของการจัดเรียงบทความในเลม 

f f f 1.2.3.6 ฝายศิลป : ทำหนาที่ออกแบบ จัดวางตัวอักษร ภาพประกอบ หาภาพ

ประกอบ  ออกแบบหนาปกและรูปเลมทั้งหมด

f f f 1.2.3.7 ฝายพิสูจนอักษร : ทำหนาที่ตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำของ

บทความ

f f วิธีการ: อธิบายในชั้นเรียน

f 1.3 การเลือกเรื่อง

f f ผูเรียนเลือกเรื่องของบทความวิชาการที่ตนเองจะเขียนตามความสนใจของผูเรียนเอง 

โดยกำหนดขอบเขตของเรื่องวา ตองอยูในขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา โดยเรื่องของแตละคนไม

ควรซ้ำกัน หรือถาซ้ำกัน ประเด็นหรือจุดมุงหมายของบทความนั้น ควรจะแตกตางกัน จะไดมีความ

หลากหลายในวารสาร

f f วิธีการ: คนควา และนำเสนอเรื่องใน LMS 

f 1.4 การเตรียมโครงเรื่อง

f f เปนขั้นตอนของผูเรียนในการคิด วิเคราะห วา บทความวิชาการของตนเองนั้น ควรจะ

ประกอบดวยประเด็นอะไรบาง วัตถุประสงคของบทความวิชาการนั้น เพ่ืออะไร กลุมเปาหมายเปนใคร 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเอง

f 1.5 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ
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f f หลังจากที่ไดเตรียมโครงเรื ่องเปนที่เรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองทำการรวบรวม

สารสนเทศที่คนความาได เพื่อเปนแหลงขอมูลในการเขียนบทความ ทั้งนี้เปนสารสนเทศที่ไดจากทุก

แหลงไมวาจะเปน  เอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ วิจัยหรือขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต  โดยผูเรียนจะตอง

ทำการวิเคราะหวา ขอมูลที่คนความาไดนั้นเพียงพอหรือไม ถูกตองหรือไม ครบถวนหรือไม นาเชื่อถือ

หรือไม 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเอง

f 1.6 การลำดับขอมูล

f f เปนการนำสารสนเทศที่ไดคนความาแลว นำมาเรียบเรียงวาเนื้อหา สาระนั้นอยูใน

ประเด็นใด จัดลำดับความสำคัญกอนและหลัง เรียงลำดับเหตุการณ และตรวจสอบวา มีความเพียงพอ

กับประเด็นและโครงเรื่องที่กำหนดไวหรือไม 

f f วิธีการ: คนควาดวยตนเองและนำเสนอโครงเรื่องทาง LMS

< < เมื่อผูเรียนดำเนินการเตรียมเรื่อง และโครงเรื่อง และนำเสนอผานระบบบริหารจัดการ

เครือขาย (LMS) เปนที่เรียบรอยแลว จะเปนหนาที่ของผูสอนในการตรวจสอบ ประเมินและ ใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน  เพ่ือใหดำเนินการแกไข และสงเรื่องและโครงเรื่องที่แกไขแลวในระบบ LMS ในขั้น

ตอนนี้ จะใชการสื่อสารเปนกระดานสงงานในระบบ LMS เปนหลัก  หลังจากการเลือกเรื่องสมบูรณแลว

จะเขาสูขั้นตอนการเขียน

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

< < การเขียนเปนขั ้นตอนที ่สำคัญและใชระยะเวลาในการดำเนินการคอนขางมาก 

เนื่องจากผูเรียนเปนนักศึกษาในระบบภาคพิเศษ ที่ทำงานในวันปกติและเรียนหนังสือในวันเสาร อาทิตย 

ทำใหตองมีระยะเวลาในการเขียนคอยขางนาน   ในขั้นตอนนี ้ จะเปนการใชเครื่องมือ Google Docs 

และ Group Facebook ในการดำเนินการ

< 2.1 การเขียนบทความวิชาการ

f f การเขียนบทความวิชาการ เปนการเขียนรายบุคคล โดยผูเรียนแตละคนจะตอง

อัพโหลดไฟลหรือสรางเอกสารบทความของตนเอง ลงไปใน Google Docs สวนที่เปนเอกสาร แลว

ดำเนินการเขียนบทความ ทั้งนี้จะตองทำในรูปแบบของออนไลนเทานั้น  เมื่อผูเรียนแตละคนดำเนินการ
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เขียนบทความเสร็จแลว ใหไปโพสบอกไวใน Group Facebook ของกลุมตนเอง โดยโพสรหัสนักศึกษา 

(รหัสบทความ) พรอมชี้แจงวา พรอมใหตรวจ 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

f 2.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไข

f f การตรวจสอบ ประเมิน  นั้นกระทำโดยผูสอนเขาไปอานบทความใน  Google Docs ของ

ผูเรียนแตละคน  และใส comment ไวในบทความ ซึ่งเปนคุณสมบัติของ Google Docs ที่ผูใชสามารถ

ใส Comments ไดทุกตัวอักษร และเมื่อผูเรียนเขามาอาน   พิจารณาแลววาจะแกไขหรือไม อยางไร ก็

สามารถตอบอธิบาย Comment นั้น  ๆ ได  ระหวางการตรวจและแกไขนั้น  ทำในขณะออนไลน ดังนั้น

หากผูสอนและผูเรียน เขาระบบพรอมกัน ก็สามารถแกไขบทความไดทันที 

f f เมื่อผูสอน  ตรวจ ประเมินเรียบรอยแลว ใหไปแจงไวที่ Group Facebook ที่เจาของ

บทความนั้นแจงไว เพ่ือที่เจาของจะไดทราบวา ไดรับการตรวจเรียบรอยแลว จึงจะสามารถเขามาแกไข

ปรับปรุง

f f ในขั้นตอน 2.1 และ 2.2 นี ้จะกระทำเปนพลวัต คือ ทำการเขียน  ตรวจ ปรับแก จนกวา

บทความวิชาการนั้นจะมีความสมบูรณ

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

f 3.1 การเขียนบทความวิชาการรวมกัน

f f ขั้นตอนนี้ผูสอนจะทำการประเมินวา ผูเรียนคนใดมีความสามารถในการเขียนบทความ 

โดยพิจารณาจากผลงานการเขียนบทความของผูนั้น แลวมอบหมายใหเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูเรียนที่ยังเขียน

บทความไมผานการประเมิน โดยหนึ่งบทความจะมี พ่ีเลี้ยงจำนวน 2-3 คน ในขั้นตอนนี้จะทำงานใน

ลักษณะของออนไลน โดยที่เจาของบทความและพ่ีเลี้ยงจะตองออนไลนและเขา Google Docs พรอม

กัน แลวทำการแกไขตาม comment ของผูสอน 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

f 3.2 การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงแกไขรวมกัน
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f f ขั้นตอนของการตรวจสอบ นั้นจะกระทำรวมกันทั้งผูสอนและพ่ีเลี้ยง เมื่อพ่ีเลี้ยงและ

เจาของบทความรวมกันแกไขเสร็จแลว ใหแจงผูสอนที่ Group Facebook เพ่ือใหผูสอนเขาไปประเมิน

บทความ จากนั้นติดตามแกไข จนกวาบทความจะเรียบรอยสมบูรณ 

f f วิธีการ: ดำเนินการเขีียนโดยใช Google Docs และ Group Facebook

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล 

f 4.1 ดำเนินการทำตนฉบับ (Artwork)

f f ขั้นตอนนี้จะเปนสวนของการทำงานของผูเรียนที่เสร็จสิ้นภารกิจรายบุคคล ที่มีการแบง

ภาระหนาที่ในการทำงาน ดังนี้

f f 4.1.1 บรรณาธิการ : ทำหนาที่ดูแล ควบคุมการดำเนินการ พรอมกำหนดรูปแบบของ

วารสาร และกำกับใหกองบรรณาธิการดำเนินการจนไดวารสารที่เสร็จสมบูรณ

f f 4.1.2 รองบรรณาธิการ : ทำหนาที่ชวยเหลือบรรณาธิการ 

f f 4.1.3 เลขานุการ : ทำหนาที่ประสานงานทุกฝาย จดรายละเอียดของการดำเนินการ 

f f 4.1.4 เหรัญญิก : ทำหนาที่ขัดการเรื่องงบประมาณ 

f f 4.1.5 ฝายวิชาการ : ทำหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ศัพทเทคนิค 

ศัพททางวิชาการตางๆ พรอมเรียงลำดับ จัดหมวดหมูของการจัดเรียงบทความในเลม 

f f 4.1.6 ฝายศิลป : ทำหนาที่ออกแบบ จัดวางตัวอักษร ภาพประกอบ หาภาพประกอบ  

ออกแบบหนาปกและรูปเลมทั้งหมด

f f 4.1.7 ฝายพิสูจนอักษร : ทำหนาที่ตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำของบทความ

f f โดยละฝายนั้นจะแบงหนาที่กันรับผิดชอบ เมื่อบทความของแตละคนผานการประเมิน

จากผูสอนแลว ผูเรียนแตละคนจะตองดำเนินการแทรกภาพประกอบใหสมบูรณ แลวสงตอไปยังฝาย

วิชาการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ศัพทเทคนิคตางๆ จากนั้นสงตอใหฝายพิสูจนอักษร

ดำเนินการตรวจสอบการสะกดคำ การตัดคำ จากนั้นสงตอใหฝายศิลปดำเนินการจัดหนาเอกสารให

สมบูรณ โดยทั้งนี้อยูในการควบคุมดูแลของบรรณาธิการและผูสอน 

f f วิธีการ: ติดตอสื่อสารผาน Group Facebook และสงงานที่ LMS 
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f 4.2 ประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

f f เมื่อกองบรรณาธิการดำเนินการแลวเสร็จแลว ผูสอนจะตองประเมินบทความวิชาการ

อีกครั้งที่อยูในรูปเลมของวารสารที่สมบูรณแลว โดยพิจารณาในเรื่องของ รูปเลม การออกแบบ การจัด

เรียงลำดับ การเย็บเลม ความเหมาะสมของกระดาษและการพิมพ โดยประเมินเปนคะแนนของกลุม

f f วิธีการ: สงเลมวารสารที่สมบูรณในชั้นเรียน
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แผนกำกับกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดั
บ

กิจกรรม บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน เครื่องมือ ระยะเวลา

ขั้นท่ี 1 การเตรียมขั้นท่ี 1 การเตรียมขั้นท่ี 1 การเตรียมขั้นท่ี 1 การเตรียมขั้นท่ี 1 การเตรียมขั้นท่ี 1 การเตรียม

1.1 ชี้แจงแผนการเรียน
การสอน

อธิบายวิธีการ ขั้นตอน 
ขอปฎิบัติ ขอตกลงในการ
เรียน และเกณฑการ
ประเมิน

ซักถาม ราย
ละเอียดขอ
สงสัยในการ
เรียน

1. ชั้นเรียนปกติ
2. แผนการสอน

ที่อยูในระบบ 
LMS

1 ชั่วโมง 

1.2 การใหขอมูลเบื้อง

ตนเก่ียวกับการ

เรียน

1. ชี้แจงรายละเอียดของ
วิธีการเรียนโดยเฉพาะ
เครื่องมือที่ใชในการ
เรียนการสอน, เกณฑ
และวิธีการประเมินผล

2. เตรียมระบบบริหารจัด
การเรีียนการสอน

3. แบงหนาที่ในการทำ
โครงงานวารสาร
เทคโนฯ ทับแกวดังนี้ 
บรรณาธิการ, ผูชวย
บรรณาธิการ, 
เลขานุการ, เหรัญญิก, 
ฝายวิชาการ, ฝาย
ศิลป, ฝายพิสูจนอักษร

4. ยกตัวอยางและ
อธิบาย วารสาร
เทคโนฯ ทับแกวในเลม
ที่ผานมา

1. กำหนด
หนาที่ของ
แตละคน
ตามภารกิจ
ในโครงงาน
วารสาร
เทคโนฯ
ทับแกว

2. ทดลองใช
ระบบ LMS

3. ทดลองใช 
Google 
Docs

4. บรรณาธิการ
ทำการเปด 
Group 
Facebook 

1. ชั้นเรียนปกติ
2. ระบบ LMS
3. Google 

Docs
4. Group 

Facebook

2 ชั่วโมง

5. อธิบายวิธีการใชงาน  
    ระบบ LMS
6. อธิบายวิธีการใชงาน       
    Google Docs 
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ลำดั
บ

กิจกรรม บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน เครื่องมือ ระยะเวลา

1.3 การเลือกเรื่อง 1. อธิบายขอบขายของ
บทความวิชาการทาง
เทคโนโลยีการศึกษา

1. เลือกเรื่อง
บทความ
วิชาการตาม
ความสนใจ

2. นำเสนอชื่อ
เรื่อง 
วัตถุประสงค 
และเคาโครง
เรื่อง

1. ระบบ LMS 1 สัปดาห

1.4 การเตรียมโครง

เรื่อง

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับ
การคนควา หาเอกสาร 
หลักการ ทฤษฎีและ
แนะนำแหลงเรียนรู
ตางๆ 

1. เตรียมโครง
เรื่องสำหรับ
บทความ
วิชาการ โดย
การคนควา 
หา
สารสนเทศที่
เก่ียวของ

2. นำเสนอโครง
เรื่องผาน
ระบบ LMS 

1. ระบบ LMS 1 สัปดาห

1.5 การเก็บรวบรวม

สารสนเทศ

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับ
การคนควา หาเอกสาร 
หลักการ ทฤษฎีและ
แนะนำแหลงเรียนรู
ตางๆ 

1. คนควาและ
รวบรวม
สารสนเทศที่
เก่ียวของกับ
บทความ
วิชาการ

1. Search 
Engine

2. หองสมุด

1 สัปดาห

1.6 การลำดับขอมูล 1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับ
การลำดับขอมูลใน
การเตรียมโครงเรื่อง

1. เรียบเรียง 
ลำดับขอมูล
กอนหลัง 
ความสำคัญ
เพ่ือเปน
สารสนเทศ
ในการเขียน
บทความ
วิชาการ

1. Search 
Engine

2. หองสมุด

1 สัปดาห
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ลำดั
บ

กิจกรรม บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน เครื่องมือ ระยะเวลา

ขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคลขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคลขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคลขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคลขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคลขั้นท่ี 2 การเขียนรายบุคคล

2.1 การเขียนบทความ

วิชาการ

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับ
การเขียนบทความ
วิชาการ

1. เขียน
บทความ
วิชาการ

2. เมื่อดำเนิน
การเสร็จ
เรียบรอย
แลวให 
Shared ไวที่ 
Google 
Docs  และ 
Post บอกผู
สอนที่ 
Group 
Facebook

1. ระบบ LMS
2. Google 

Docs
3. Group 

Facebook

1 สัปดาห

2.2 การตรวจสอบ 

ประเมินและการ

ปรับปรุงแกไข

1. ประเมินบทความรอบ
แรก

2. ตรวจสอบความถูก
ตอง ความเหมาะสม
ของบทความวิชาการ

3. แจงผูเขียนวาตรวจ
เสร็จเรียบรอยแลวใน 
Group Facebook

1. ประเมิน
บทความของ
ตนเองและ
ของเพ่ือ

2. แกไขและ
ปรับปรุง
บทความ
ตามที่ผูสอน
แจงไว

3. เมื่อดำเนิน
การเสร็จ
เรียบรอย
แลวให 
Shared ไวที่ 
Google 
Docs  และ 
Post บอกผู
สอนที่ 
Group 
Facebook

1. Google 
Form

2. ระบบ LMS
3. Google 

Docs
4. Group 

Facebook

1 สัปดาห
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ลำดั
บ

กิจกรรม บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน เครื่องมือ ระยะเวลา

ขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยงขั้นท่ี 3 การเขียนโดยมีพี่เลี้ยง

3.1 การเขียนบทความ

วิชาการรวมกัน

1. คัดเลือกพ่ีเลี้ยงใหกับ
แตละบทความ
วิชาการ โดยมีพ่ีเลี้ยง 
2-3 คนตอ 1 บทความ
วิชาการ

1. รวมกันแกไข
บทความ
วิชาการของ
ผูที่ไดรับมอบ
หมาย 

2. เมื่อดำเนิน
การเสร็จ
เรียบรอย
แลวให 
Shared ไวที่ 
Google 
Docs  และ 
Post บอกผู
สอนที่ 
Group 
Facebook

1. ชั้นเรียนปกติ
2. Google 

Docs
3. Group 

Facebook

1 สัปดาห

3.2 การตรวจสอบ 

ประเมินและการ

ปรับปรุงแกไขรวม

กัน

1. ตรวจสอบความถูก
ตอง ความเหมาะสม
และคุณภาพของ
บทความ

1. รวมกันแกไข
บทความ
วิชาการของ
ผูที่ไดรับมอบ
หมาย 

2. เมื่อดำเนิน
การเสร็จ
เรียบรอย
แลวให 
Shared ไวที่ 
Google 
Docs  และ 
Post บอกผู
สอนที่ 
Group 
Facebook

1. ชั้นเรียนปกติ
2. Google 

Docs
3. Group 

Facebook

1 สัปดาห
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ลำดั
บ

กิจกรรม บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน เครื่องมือ ระยะเวลา

ขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผลขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผลขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผลขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผลขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผลขั้นท่ี 4 การสรุปและประเมินผล

4.1 ดำเนินการทำ

ตนฉบับ (Artwork) 

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับ
การดำเนินการทำ
ตนฉบับ

1. ดำเนินการ
ตามบทบาท
และหนาที่
ของตนเอง
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
เพ่ือจัดทำ
ตนฉบับ

1. ชั้นเรียนปกติ
2. ระบบ LMS
3. Group 

Facebook

3 สัปดาห

4.2 ประเมินคุณภาพ

บทความวิชาการ

1. ประเมินคุณภาพ
บทความวิชาการ

1. ประเมิน
คุณภาพของ
บทความ
วิชาการของ
ตนเองและ
ของเพ่ือน

1. ชั้นเรียนปกติ
2. Google 

Form

1 สัปดาห
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ภาคผนวก ฉ

ภาพและหนาจอของกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคม

ออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน
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ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน

Google Docs
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Google Docs

Google Docs

139



Google Docs

Facebook Group
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Facebook Group

Facebook Group
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