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         !! การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมโครงงาน  แบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือประเมินทักษะการเขียนบทความ

วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดย

การใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ประชากร จำนวน  40 คนเปนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนใน  รายวิชา 468444  การผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาตนประจำ

ปการศึกษา 2555   เครื่องมือที่ใชวิจัย ไดแก 1. แบบสัมภาษณเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมโครงงานแบบ

ผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ 2. (ราง) กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือ

สังคมออนไลนฯ 3. กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ 4. แบบประเมิน

คุณภาพกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ 5. แบบประเมินความคิดเห็น

ของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ผลการวิจัยพบวา 

\ 1. กิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ ประกอบดวยองคประกอบ

หลัก 3 ประการดังนี้ 1) หลักการและจุดมุงหมาย 2) กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การประเมินผล โดยมี 4 

ขั้นตอนหลักคือ ขั้นที่ 1 การเตรียม ขั้นที ่2 การเขียนเดี่ยว ขั้นที ่3 การเขียนโดยมีพ่ีเลี้ยง และ ขั้นที ่4 การสรุป

และประเมินผล  โดยกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานโดยการใชเครื่องมือสังคมออนไลนฯ มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดีมาก (    = 4.73, SD = 0.40) 

 \ 2. ทักษะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาหลังทำกิจกรรมสูงกวากอนทำกิจกรรมรอยละ 28.03     

            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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กิติกรรมประกาศ

\ \ งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป

พุทธศักราช 2556

\ \ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ในความ

อนุเคราะหสนับสนุนการทำงานวิจัย และขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ที่ปรึกษา

วิจัย ที่ไดใหคำแนะนำอันมีคุณคา ชวยเหลือและสนับสนุนเปนกำลังใจในการทำวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

               \ ขอขอบคุณความรวมมือเปนอยางดีจากนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ชั้นปที ่ 2 ใน

รายวิชา 468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี 

               \ ขอขอบคุณทานผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามที่ภาคผนวก ที่ไดใหคำแนะนำอันมีคุณคาสำหรับงาน

วิจัยนี้ และขอบคุณคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

              \ และผูวิจัยขอขอบคุณ  คุณพอ คุณแม และนองชายที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือเปนอยาง

ดีย่ิง และทายสุดขอขอบพระคุณครูอาจารยที่ประสิทธ์ิประสาทความรูใหแกผูวิจัย จนสามารถดำเนินการวิจัย

ลุลวงสมบูรณเปนอยางดี
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