ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

185

การใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน
Using Different Patterns of Reflective Learning Blog in Blended Learning
with Experiential Learning on Teamwork Ability
of Mass Communication Students
รัชนันท เพชรจํานงค1* , พรสุข ตันตระรุงโรจน2**
Ratchanan Petchamnong1* , Pornsook Tantrarungroj2**
คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1,2
Department of Educational Technology and Communications, Faculty of Education
Chulalongkorn University
254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
1,2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อก
แบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถใน
การทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใช
การสะท อ นคิ ด ผ า นบล็ อ กแบบมี รู ป แบบกั บ กลุ  ม ที่ ใ ช ก ารสะท อ นคิ ด ผ า นบล็ อ กแบบไม มี รู ป แบบ 3)
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ กลุม ทีใ่ ชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรปู แบบกับกลุม ทีใ่ ชการสะทอน
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(ศูนยเทเวศร) จํานวน 55 คน เปนกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน
และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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1) แผนการจัดการเรียนรู 2) ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก
3) แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม 4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม
และรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับ
กลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ
(กลุมทดลอง) มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวากลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อก
แบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดผานบล็อก
การทํางานเปนทีม นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน

Abstract
The purposes of research were 1) to study the effects of using patterns of reflective
learning blog in blended learning with experiential learning on teamwork ability of mass
communication students 2) to compare teamwork ability of mass communications students between
experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control group studied
via non-pattern of reflective learning blog 3) to compare teamwork behaviors of mass communications
students between experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control
group studied via non-pattern of reflective learning blog. The samples of the study were 55
undergraduate students who enrolled for the Creative Thinking for Television and Radio Program
in the first semester of the academic year of 2016 at the Department of Radio and Television
Boardcasting Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University
of Technology Pranakhon. The students were divided into two groups: 25 students in the
experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and 30 students in the control
group used non-pattern of reflective learning blog. The instruments were 1) Lesson plans 2)
Learning management system and blog 3) Teamwork ability test for pretest and posttest
4) Observation form on teamwork behaviors and scoring rubric. The results were as follows:
1) There was a statistical significant difference in teamwork ability of students in the experimental
group at .05 level of significance. 2) There was no statistical significant difference in teamwork
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ability between experimental group and control group at .05 level of significance. 3) There was
statistical significant difference in teamwork ability behaviors between experimental group and
control group at .05 level of significance.

Keywords
Blended Learning, Experiential Learning, Teamwork Ability, Blog Reflective Learning,
Mass Communication Students

บทนํา
ในปจจุบันองคกรใดก็ตามที่กอตั้งขึ้นมาไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐหรือเอกชนเปรียบไดกับ
แหลงรวมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความถนัดและความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน เพื่อใหองคกร
บรรลุ เ ป า หมายจึ ง มี ก ารแบ ง สายงานตามบทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยใช เ กณฑ ค วามรู 
ความสามารถ ตลอดจนความถนัดจึงกอใหเกิดทีมงานซึ่งมีบุคคลที่มีความแตกตางมารวมกลุมกันและ
เพือ่ ใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ สมาชิกแตละคนในทีมจึงตองใหความรวมมือกัน เมือ่ เปนเชนนีอ้ งคกร
ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว Sukhothai Thammathirat Open University (2013) การทํางานเปนทีมถูกกลาวบอยครั้งมากขึ้น
ในหนวยงานราชการเนือ่ งจากไดถกู บรรจุไวเปนสวนหนึง่ ของสมรรถนะหลักขอที่ 5 ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (Phukleeb, 2012) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่จะเขาสูการทํางานไมวาจะเปนองคกร
ในภาครัฐหรือเอกชนจึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูไปกับทักษะ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นหรือการทํางานเปนทีมแตดวยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ของไทยนั้ น เน น เนื้ อ หาความรู  ด  า นวิ ช าการ เนื้ อ หาเป น ลั ก ษณะหลั ก การและทฤษฏี เ ป น ส ว นใหญ
สวนการปฏิบัตินั้นจะเริ่มในชวงภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษาหรือมีเพียงระยะสั้น ๆ ซึ่งบางครั้งผูเรียน
ก็ไมไดรับการฝกฝนดานการทํางานเปนทีมเทาที่ควร สงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการทํางานเปนทีมและ
การปรับตัว เมือ่ ตองทํางานรวมกับคนอืน่ ในองคกรหลังจบการศึกษา โดยพฤติกรรมทีบ่ ง บอกถึงความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม 5 ดานที่สําคัญ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมได 2) กําหนดเปาหมายของทีม
3) สามารถสื่อสารภายในทีม 4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 5) สามารถประเมินการทํางานได
(Blake & Mouton, 1964 ; Harvey & Drolet, 2004 ; Homans, 1974 ; Tarricone & Luca, 2002 ; Waewngam ,
2002 ; Kedsakorn, 2005) ปจจุบันการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวผูเรียนไมสามารถ
โตตอบแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไดทุกคนเพราะบทบาทของผูเรียนถูกจํากัดดวยเวลา การเรียน
การสอนแบบผสมผสานจึ ง มี ส  ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ให ผู  เ รี ย นได มี โ อกาสเรี ย นรู  อ ย า งยื ด หยุ  น
ดานเวลามากขึ้นโดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียนแบบพบหนากันในชัน้ เรียนปกติผสม
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กับการเรียนแบบออนไลนในสัดสวนที่เหมาะสม ชวยสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบใหมใหกับผูเรียน
ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกและใหผลลัพธทางการเรียนรูที่ดีกบั ผูเรียน
ซึ่งผูสอนตองเพิ่มการเรียนรูในสภาพแวดลอมออนไลนเขากับตารางเวลาของผูเรียนอยางเหมาะสมและ
ยืดหยุน ตองเตรียมเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนตางเวลากันใหเปนไปอยางราบรื่น
เนนความทันสมัยในการติดตอสื่อสารออนไลนที่จะชวยใหผูเรียนออกจากขอจํากัดของการเรียนในชั้นเรียน
ทัว่ ไป (Stein & Graham, 2014) นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนดวยหลักการเรียนรูจ ากประสบการณมสี ว นทีจ่ ะ
ชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของผูเรียนเพราะมีกระบวนการที่นําผูเรียนไปประสบกับ
สถานการณจริงไดลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเองอันจะสงผลตอการเรียนรูท เี่ กิดจากการกระทํา (Learning by Doing)
ตามที่จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาคนสําคัญไดแนะนําแนวคิดไวสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Papattha, Nilsook & Jeerungsuwan (2015) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรู
จากสถานการณจริงเปนองคประกอบหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนานักสือ่ สารมวลชน
ดิจิทัลในยุคหลอมรวมสื่อ
การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมดวยการเรียนรู
จากสิ่งที่ผูเรียนไดผานการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคการปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจาก
การเรี ย นรู  ซึ่ ง จะพั ฒ นาความรู  ค วามสามารถของผู  เ รี ย นต อ ไป ผู  วิ จั ย ได สั ง เคราะห ห ลั ก การเรี ย นรู 
จากประสบการณที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกต
และการไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณและ
การบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) โดยใน
ขัน้ ตอนสุดทาย การประเมินประสบการณและการบูรณาการ จะใชการสะทอนคิดผานบล็อกซึง่ การสะทอนคิด
มีหลากหลายรูปแบบ มีงานวิจัยกลาวถึงประโยชนของการสะทอนคิดวาชวยสงเสริมการประเมินตนเอง
การสือ่ สารผานการเลาเรือ่ งราวทีไ่ ดจากประสบการณการเรียนรูด งั ทีไ่ ดกลาวถึงไปแลวขางตน ซึง่ การสะทอนคิด
เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดเปนกระบวนการทบทวน
ตนเองที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งมีความซับซอน เปนการคิดเกี่ยวกับความรูและประสบการณที่ประสบ
รวมทั้งสิ่งที่มีผลตอความคิดนั้น เปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดความเขาใจในตนเองมากขึ้นในระดับลึกซึ้ง
กระบวนการเรียนรูโดยการสะทอนคิดของ กิบส (Gibbs, 2000) ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การบรรยาย
(Description) 2) ความรูสึก (Feelings) 3) การประเมิน (Evaluation) 4) การวิเคราะห (Analysis) 5)
การสรุป (General Conclusions) 6) การวางแผนปฏิบัติในอนาคต (Personal Action Plans)
จากที่มาและความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาสื่อสาร
มวลชน ผู  วิ จั ย อยากทราบว า การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานตามหลั ก การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ
ควรมีกิจกรรมใดบางที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูปแบบของการสะทอนคิด
แบบใดที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาสื่อสารมวลชน จึงสนใจศึกษาผล
ของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู
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จากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน โดยเปน
การเปรียบเทียบกลุมทดลองที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมทดลองที่ใชการสะทอนคิด
ผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสม
ผสานตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณทมี่ ตี อ ความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสือ่ สาร
มวลชน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม ของนักศึกษาดานสือ่ สารมวลชนทีเ่ รียนแบบ
ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม
ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบ
ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม
ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการเรียนรูจากประสบการณ สรุปไดวา เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมผานการเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจากการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองทบทวนและวิเคราะหประสบการณ
ที่ตนเองไดรับพัฒนาเปนองคความรูเพื่อบูรณาการในการเรียนรูครั้งตอไป (Dewey, 1983 ; Kolb, 1984 ;
Pfeiffer & Ballew, 1988 ; Rogers, 1996) ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและสังเคราะหจากหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ
ของ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) ซึ่งจะนํามาใชใน
การวิจัยครั้งนี้ไดเปน 4 ขอ ดังนี้ 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกตและ
การไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณและการบูรณาการ
การเรียนรูแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชลักษณะการเรียนแบบออนไลน
ผสมกับลักษณะการเรียนแบบเผชิญหนากัน โดยในสวนของการเรียนแบบออนไลนนั้นจะใชเครื่องมือใน
การออกแบบการเรียนการสอนทีแ่ ตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของผูเ รียน และเนือ้ หาความรู (Garnham
& Kaleta, 2002 ; Harriman, 2004 ; Thorne, 2003 ; Voos, 2003 & Anukoolwetch, 2012) ผูวิจัยไดศึกษา
และสังเคราะหการออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานของ Alvarez (2005) ; Stein & Graham (2014) ;
Khlaisang (2010) & Anukoolwetch (2012) สรุปไดเปน 5 ขอ ดังนี้ 1) การวิเคราะหความตองการจําเปน
2) การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 3) การวางแผนเรื่องเวลาในการเรียนรู 4) การผสมผสานกันอยาง
ถูกตองของเทคโนโลยี 5) กําหนดวิธีการประเมินผล
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บล็อกหรือเว็บบล็อก (Weblog) เปรียบเสมือนบันทึกประจําวันออนไลนที่บุคคลสามารถเขียนเพิ่ม
ไดเรื่อย ๆ ดวยภาษาหรือความคิดของตนเอง ผานทางเครื่องมือที่ใชไดงาย แตไมเหมือนกับเว็บไซตทั่วไป
(Campbell, 2003) การสะทอนคิด เปนกระบวนการทบทวนตนเองทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคลซึง่ มีความซับซอน
เปนการคิดเกีย่ วกับความรูแ ละประสบการณทปี่ ระสบ รวมทัง้ สิง่ ทีม่ ผี ลตอความคิดนัน้ เปนกระบวนการทีช่ ว ย
ใหเกิดความเขาใจในตนเองมากขึน้ ในระดับลึกซึง่ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาความหมายและกระบวนการสะทอนคิดจาก
หลากหลายแนวคิด (Gibbs, 2000 ; Johns, 2000 ; Knowles, Cole & Presswood, 1994 ; Smyth, 1989;
Yancey, 1998 ; Malithong, 2005 ; Klomkul, 2011 ; Sangcharoon, 2007) ดังนั้น การสะทอนคิด
ผานบล็อกจึงหมายถึง การไตรตรอง ทบทวนความคิดและการกระทําของตนเองหรือจากผลงาน ผานการเขียน
บันทึกลงบนเว็บบล็อกทีใ่ หบริการออนไลน เพือ่ พิจารณาการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ พรอมทัง้ เปนการบอกเลาเรือ่ งราว
แบงปนใหกับผูอื่นและเก็บไวเปนเหมือนบันทึกการเรียนรูของตนเอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเตรียม
เครื่องมือสําหรับ การสะทอนคิดผานบล็อกบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) โดยสมัครบัญชีผูใชงาน
จากนัน้ สรางบล็อกกลุม ขึน้ มาตามจํานวนกลุม ทีไ่ ดตกลงกันในชัน้ เรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม ไปยัง
ผูเ รียนเพือ่ ทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุม และไดแบงการสะทอนคิดกลุม ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) กลุม สะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความและ/หรือสื่อชนิดอื่น
ไดแก ภาพนิง่ วิดโี อ เสียง กราฟก เปนตน 2) กลุม สะทอนคิดแบบไมมรี ปู แบบ (กลุม ควบคุม) กําหนดใหสะทอน
คิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิด
กลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ
การทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนการรวมกลุมของบุคคลตั้งแต
สองคนขึน้ ไปเพือ่ ปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมายเดียวกันและสมาชิกในทีมเกิดความพึงพอใจในผลงานทีเ่ กิดขึน้
(Parker, 1990 ; Kedsakorn, 2005) ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาและสังเคราะหจากหลักการของ Blake & Mouton (1964)
; Cattell (1948) ; Homans (1974) ; Harvey & Drolet (2004) ; Stogdill (1950) ; Tarricone & Luca (2002)
; Waewngam (2002) ; Kedsakorn (2005) โดยพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม
ในการวิจัยครั้งนี้ 5 ขอ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมไดโดยการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในทีม
เพือ่ แบงงานตามความถนัดและเหมาะสม 2) กําหนดเปาหมายของทีมสมาชิกในทีมรวมกันกําหนดเปาหมาย
ทุกคนยอมรับและเขาใจวัตถุประสงคทรี่ ว มกันกําหนด 3) สามารถสือ่ สารภายในทีมสมาชิกในทีมมีการประสานงาน
กั น อย า งเป ด เผย สื่ อ สารกั น อย า งตรงไปตรงมา มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และการรั บ ฟ ง กั น ในที ม
4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม สมาชิกในทีมรวมกันสรางบรรยากาศที่เกิดการรวมมือกัน
การทํ า งานเป น ที ม ที่ ไ ม ตึ ง เครี ย ดจนเกิ น ไปและไม ล ะเลยจนเกิ น ไป มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
5) สามารถประเมินการทํางานไดโดยการสํารวจตนเองและทีมวาทํางานไดดีหรือไม ในระดับใด มีอะไร
ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานบางหาทางแกไขปญหาในการทํางาน
ผู  วิ จั ย เห็ น ว า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานตามหลั ก การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ
ที่ใชรูปแบบการสะทอนคิดแตกตางกันผานบล็อก จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนไดดังกรอบแนวคิดในการวิจัยขางทาย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการทดลองโดยกําหนดรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Designs) แบบศึกษาสองกลุมวัดสองครั้ง มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest
Design with Nonequivalent Groups) (Kaemkate, 2008) โดยแบงเปนกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบ
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) ประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีดานสื่อสารมวลชน ปการศึกษา 2559 จํานวน 124,000 คน และ
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน
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และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเทเวศร)
จากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน มีรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีการมอบหมายงานในลักษณะงานกลุม จํานวน 55 คน ทีล่ งทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) ภาคการศึกษา
ตนปการศึกษา 2559 โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อแบงเขากลุมการทดลอง 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมที่ใชการสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง
โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ
และ/หรือสือ่ ชนิดอืน่ ไดแก ภาพนิง่ วิดโี อ เสียง กราฟก เปนตน และเปนกลุม ทีใ่ ชการสะทอนคิดแบบไมมรี ปู แบบ
(กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลองและ ผูว จิ ยั ไดแบงประเภทของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนการสอนทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เปนการนําการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและหลักการเรียนรูจ ากประสบการณมาเปนโครงสรางหลักในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
รายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) จํานวน 7 สัปดาห
ครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 5 ถึง 7 ซึ่งแผนการเรียนรูแบงออกเปน 2 แผน 1) แผนการจัดการเรียน
รูแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 2) แผนการ
จัดการเรียนรูแ บบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ กลุม สะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมรี ปู แบบ
โดยเปนการเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และแบบออนไลนระหวาง
สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนอยางตํ่า โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจะ
ดําเนินกิจกรรมตามหลักการเรียนรูจากประสบการณรวมกันดวยการจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ทีม่ กี ารสะทอนคิดผานบล็อกดวยรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน สรุปไดเปน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขัน้ การสรางประสบการณ
การเรี ย นรู  ด  ว ยการปฏิ บั ติ 2) ขั้ น การสั ง เกตและการไตร ต รอง 3) ขั้ น การพิ จ ารณาลงความเห็ น และ
การสรางแนวคิด 4) ขั้นการประเมินประสบการณและการบูรณาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็น
คําถามสําหรับการสะทอนคิด ดังนี้
1.1 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ
(กลุมทดลอง) 1) ทีมของขาพเจามีเปาหมายในการทํางานอยางไร และมีกระบวนการทํางานอยางไรบาง
2) ขาพเจาและทีมงานแตละคนทําหนาที่ใดบาง และมีการปฏิบัติหนาที่เหลานั้นไดดีหรือไมอยางไรบาง
3) ขาพเจาและทีมงานพบปญหาใดบางระหวางการทํางานและไดแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานนั้น
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อยางไร 4) ขาพเจาไดรับประโยชนหรือความรูอะไรบาง พรอมบอกแนวทางการนําความรูไปปรับใชใน
การทํางานครั้งตอไป เชน เทคนิคการตัดตอวิดีโอใหมีคุณภาพ เทคนิคการอภิปรายหนาชั้นเรียน เปนตน
5) ขาพเจาวางแผนสําหรับการทํางานใหดีข้ึนในครั้งตอไปอยางไร เชน นําเสนอวิธีการทํางานแบบใหม
ที่แตกตางออกไปจากครั้งนี้
1.2 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม) ใหผูเรียนเขียนสะทอนคิดบนบล็อกดวยประเด็น ดังตอไปนี้ 1) กระบวนการทํางานของทีม 2)
การปฏิบัติหนาที่ในทีมทั้งของตนเองและของทีมงาน 3) ปญหาระหวางการทํางานทั้งของตนเองและ
ของทีมงาน 4) ประโยชนหรือความรูท จี่ ะนําไปปรับใชในการทํางานครัง้ ตอไป 5) การวางแผนสําหรับการทํางาน
ใหดีขึ้นในครั้งตอไป
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษา
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ และผูเชี่ยวชาญดานการสอน
วิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรวมจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ดวยการคํ านวณหาดั ชนี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค (Item Objective
Congruence: IOC) โดยใชสูตร ดังนี้ (Kaemkate, 2008)
σோ

¼¦ IOC =
ே
R
º°
³Â¨µ¦´· °¼Á¸
o É¥ªµ
N º°
Îµª¼Á¸
o É¥ªµ
+1 ®¤µ¥¹
ÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Åo¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
0 ®¤µ¥¹ Å¤nÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Åo¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
-1 ®¤µ¥¹ ÂnÄªnµ o°Îµµ¤ª´´Å¤n¦ÁºÊ°®µ/·¥µ¤/»¦³r
ÁrrÄµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥
oµ IOC 0.5
º°ªnµ o°Îµµ¤´Êª´´Åo°¨o°´ÁºÊ°®µ/»¦³r
oµ IOC ൏ 0.5
º°ªnµ o°Îµµ¤´Êª´´ÅoÅ¤n°¨o°´ÁºÊ°®µ/»¦³r

1.5 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
มาแกไขตามคําแนะนํา เชน จัดลําดับขัน้ ในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ปรับกิจกรรมบางอยางใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนมากขึ้น เปนตน จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญเหมาะสมแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
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2. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
บนระบบการจัดการเรียนเรียนรู Moodle 3.1.1 ดังภาพที่ 2 และเครื่องมือในการสะทอนคิดผานบล็อก
ผูว จิ ยั เตรียมเครือ่ งมือสําหรับการสะทอนคิดกลุม โดยสมัครบัญชีผใู ชงานบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com)
จากนั้นสรางบล็อกกลุมขึ้นมาตามจํานวนกลุมที่ไดตกลงกันในชั้นเรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม
ไปยังผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุมตอไป ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: ตัวอยางหนาแรกของระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรค
เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
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ภาพที่ 3: ตัวอยางหนาบล็อกกลุมบนเว็บไซต Tumblr

2.1 นําระบบการจัดการเรียนรูว ชิ าการคิดเชิงสรางสรรคเพือ่ งานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานระบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงและ
แกไขตามคําแนะนํา
2.2 นําระบบการจัดการเรียนรูว ิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพือ่ งานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจาย
เสียงไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เปนนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนเกง กลาง ออน จากการคัดเลือกโดยอาจารยที่ผูสอน จากนั้นใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ
2.3 นําความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชงานระบบการจัดการเรียนรูว ชิ าการคิดเชิงสรางสรรค
เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบฯ แลวนําไปใชใน
การทดลองกับกลุมตัวอยาง
3. แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดความสามารถในการทํางาน
เปนทีมโดยยึดตามโครงสรางแนวคิดของ Lertsrimongkol (2011) ลักษณะของแบบวัดแบงเปน 3 สถานการณ
มีเกณฑการประเมิน 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) สําหรับผูเ รียนประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
ของตนเอง รวมจํานวน 60 ขอ แบงเปนกอนการทดลอง จํานวน 30 ขอ และหลังการทดลอง จํานวน 30 ขอ
4. แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม
มาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของ Lertsrimongkol (2011) จํานวน 10 ขอ ครอบคลุม
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ความสามารถในการทํางานเปนทีมทั้ง 5 ดานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) สามารถแบงหนาที่ในทีมได
2) กําหนดเปาหมายของทีมได 3) สามารถสือ่ สารภายในทีมได 4) รักษาบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางานเปนทีมได
5) สามารถประเมิ นการทํ างานได โดยใหคะแนนตามรูบริคเกณฑประเมิ นพฤติ กรรมความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม รวม 30 คะแนน สําหรับขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยขอที่ 3 และ 4
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางาน เปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ใหอาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตน
4.2 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม
ดวยการประเมินความสอดคลอง (IOC: Item Objective Congruence) ใชสูตรในการคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ดังนี้ (Kanjanawasee, 2544)
σோ

¼¦ IOC =
ே
R
º°
³Â¨µ¦´· °¼oÁ¸É¥ªµ
N
º°
Îµª¼oÁ¸É¥ªµ
+1 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤°¨o°´
0 ®¤µ¥¹
Å¤nÂnÄªnµ¤¸ªµ¤°¨o°´
-1 ®¤µ¥¹
Å¤n¤¸ªµ¤°¨o°´
ÁrÄµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥
oµ IOC  0.5 Âªnµ¦µ¥µ¦¦³Á¤·´Ê¤¸ÁºÊ°®µ®¦º°»¦³r¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
oµ IOC൏ 0.5 Âªnµ¦µ¥µ¦¦³Á¤·´Ê¤¸ÁºÊ°®µ®¦º°»¦³rÅ¤nÁ®¤µ³¤

4.3 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน
การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ทีผ่ า นการตรวจสอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา เมือ่ มีความเหมาะสมแลวนําไปใช
ในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 สัปดาห รายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 7 สัปดาห
´µ®r
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¡¦o°¤Â¨³ fÄo
Á¦ºÉ°¤º°°°Å¨r

Ä´Ê Á¦¸ ¥
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ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµµÁ}¸¤ nµ¦³µµÂ¨³
n°Á¦¸¥ ¤·Á«Á oµ¼nµ¦Á¦¸¥ °£·¦µ¥Âª· °¸¤
Â¤µ
¼oª·´¥Â³Îµµ¦Äoµ¦³
°°Å¨rÂ¨³µ¦³o°·nµ
¨È° ¼o°¤°®¤µ¥µ°£·¦µ¥
Âª· °¸¤

2

Ê´ µ¦¦oµ
¦³µ¦r
µ¦Á¦¸¥¦¼ooª¥µ¦
·´·

¼o°¤°®¤µ¥µ·Ê¸É 1 ¦µ¥µ¦ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
nµ¦³µµ
Ân¨³¨»n¤´ÎµÃ¦¦nµ¦µ¥µ¦
ª·¥»¦³µ¥Á¸¥°´Ã®¨ ¹Ê
¦³µnµ

3

Ê´ µ¦´ÁÂ¨³
µ¦Å¦n¦°

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°Âª·Ä
µ¦´Îµ¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥
¼o°Ä®oÎµÂ³Îµ

¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
nµ¦³µµÂ¨³´Îµ
¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥Â¨oª
°´Ã®¨¨µ ¹Ê¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥Îµ·¦¦¤³o°
·Á¸É¥ª¦´Ê¸É 1

4

Ê´ µ¦¡·µ¦µ¨
ªµ¤Á®ÈÂ¨³µ¦
¦oµÂª·
µ¦¦³Á¤·
¦³µ¦rÂ¨³
µ¦¼¦µµ¦

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°¨µ
¦µ¥µ¦ª·¥»¦³µ¥Á¸¥ ¼o°Ä®o
³ÂÂ¨³ª·µ¦r¨µ

n¨µ´ÂoÅ ¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä
¨»n¤nµ¦³µµ ¼oÁ¦¸¥
Îµ·¦¦¤³o°·¨»n¤
¦´Ê¸É 1

5

Ê´ µ¦¦oµ
¦³µ¦rµ¦
Á¦¸¥¦¼ooª¥µ¦
·´·

¼o°¤°®¤µ¥µ·Ê¸É 2 ¦µ¥µ¦ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
ª·¥»Ã¦´«r
nµ¦³µµ Ân¨³¨»n¤
´ÎµÃ¦¦nµ¦µ¥µ¦Ã¦´«r
°´Ã®¨ ¹Ê¦³µnµ

1
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µ¦µ¸É 1
µ¦ÎµÁ·µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ¨»n¤´ª°¥nµ 7 ´µ®r (n°)
´µ®r
6

7

´Ê °
µ¦Á¦¸ ¥¦¼o
´Êµ¦´ÁÂ¨³
µ¦Å¦n¦°

Ä´Ê Á¦¸ ¥
(ÄoÁª¨µ 1 ´ÉªÃ¤ 30 µ¸)
¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°Âª·Ä
µ¦´Îµ¦µ¥µ¦Ã¦´«r ¼o°Ä®o
ÎµÂ³Îµ

Ê´ µ¦¦³Á¤·
¦³µ¦rÂ¨³
µ¦¼¦µµ¦ ÁÈ
o°¤¼¨Ã¥ÄoÂ
¦³Á¤·¡§·¦¦¤
µ¦ÎµµÁ}¸¤

¼oÁ¦¸¥Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°¨µ
¦µ¥µ¦Ã¦´«r ¼o°Ä®o³Â
Â¨³ª·µ¦r¨µ ¼oª·´¥ÁÈ o°¤¼¨
µÂª´ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
ÎµµÁ}¸¤ÂÄoµµ¦r
®¨´Á¦¸¥

¦³µ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o
(ÄoÁª¨µ 1 ´ÉªÃ¤ 30 µ¸)
¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä¨»n¤
nµ¦³µµÂ¨³´Îµ
¦µ¥µ¦Ã¦´«rÂ¨oª°´Ã®¨
¨µ ¹Ê¦³µnµ
¼oÁ¦¸¥Îµ·¦¦¤³o°
·Á¸É¥ª¦´Ê¸É 2
n¨µ´ÂoÅ ¦³µ
nµ ¼oÁ¦¸¥®µ¦º°´¤µ·Ä
¨»n¤nµ¦³µµ ¼oÁ¦¸¥
Îµ·¦¦¤³o°·¨»n¤¦´Ê¸É
2

ผลการวิจัย
1. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
ภายหลังเรียน (  = 114.34, S.D. = 6.96) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมใน
กอนเรียน (  = 111.15, S.D. = 9.07) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กอนเรียนและหลังเรียน
¨»¨¤³o
n
°·¤¤¸¦¼ Â
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*
p < .05

N

܆

25
25

111.15
114.34

S.D.
9.07
6.96

p
.02*
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2. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม
หลังเรียน พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมระหวาง
กลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง(  = 114.34, S.D. = 6.96) และกลุมสะทอนคิดแบบ
ไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม (  = 110.55, S.D. = 8.09) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในการทํางานเปน
ทีมหลังเรียน ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม)
®¨´Á¦¸ ¥
N
p
S.D.
ഥ
܆
¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â

25
30

114.34
110.55

6.96
8.09

.06

p< .05
3. ผลจากการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของ
กลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบมี รู ป แบบ (กลุ  ม ทดลอง) และกลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบไม มี รู ป แบบ (กลุ  ม ควบคุ ม )
คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมจากกิจกรรมครั้งที่ 1
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง (  = 20.70, S.D. = 1.31) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ กลุมควบคุม (  = 13.16, S.D. = 1.36)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมครั้งที่ 2 คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ของกลุ  ม สะท อ นคิ ด แบบมี รู ป แบบ (กลุ  ม ทดลอง (  = 23.26, S.D. = 3.10) สู ง กว า ค า เฉลี่ ย ของ
คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม  = 20.70, S.D. =
1.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)
จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง
¦´Ê ¸É 1
S.D.
p
N
ഥ


¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â
¦´Ê ¸É 2
¨»n¤³o°·¤¸¦¼Â
¨»n¤³o°·Å¤n¤¸¦¼Â
*

25
30
N
25
30

20.70
13.16
ഥ


23.26
20.70

1.31
1.36
S.D.
3.10
1.46

.00*
p
.00*

p< .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลัก
การเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยสวนที่สําคัญแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
1. จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม กอนเรียนและ
หลังเรียน ของกลุม สะทอนคิดแบบมีรปู แบบ (กลุม ทดลอง) พบวา คาเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสงเสริมความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinthaworn (2010) พบวา นักศึกษา
ครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนความรูความเขาใจทางสารสนเทศ และ
ทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่สนับสนุนดวยเครื่องมือออนไลนและกิจกรรม
ชวยสงเสริมใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน ของนักศึกษา
ดานสื่อสารมวลชน ระหวางกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอน
คิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) พบวา กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง)
มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน สูงกวากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ
(กลุมควบคุม) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยคาดวาที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากผูเรียนทั้งสองกลุมเปนนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่มีพื้นฐานความสามารถดานเทคโนโลยี
ทีค่ อ นขางใกลเคียงกัน ทําใหการเรียนแบบผสมผสานเปนไปไดคอ นขางราบรืน่ สมาชิกทุกคนสามารถทํางาน
รวมกันเปนทีมบนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมแตกตางกัน สวนหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ
ทีผ่ เู รียนทัง้ สองกลุม ไดเรียนรูน นั้ เปนเนือ้ หาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
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และวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ซึ่ ง ผู  เ รี ย นทราบดี อ ยู  แ ล ว ว า เป น วิ ช าที่ สํ า คั ญ อั น จะต อ ยอดไปสู  อ าชาชี พ ของตนเอง
ในอนาคตได จึงใหความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดีทั้งในชั้นเรียนและบนระบบออนไลน โดย
การสะทอนคิดผานบล็อกทัง้ แบบเดีย่ วและแบบกลุม ชวยใหผเู รียนไดทบทวนจนเกิดการเรียนรูใ นกระบวนการ
ทํางานเปนทีมไดอยางเปนรูปธรรมมากขึน้ สอดคลองกับคํากลาววาประสบการณทเี่ กิดในชีวติ จริงเปนกิจกรรม
การเรียนรูผานการกระทําซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูและความเขาใจในสิ่งที่ไดกระทํา ในทํานองเดียวกัน
การเรียนรูผานรูปแบบสื่อที่หลากหลายจะชวยขยายกระบวนการประมวลผลใหกวางออกไปและเปนไปไดดี
ยิ่งขึ้น (Downs, Boyson, Alley & Bloom, 2011)
3. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบ
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานเปนทีม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
จากกิจกรรมทั้งสองครั้ง ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษา
ทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน เนื่องจากแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปน
ทีม ประเมินโดยอาจารยประจํารายวิชาและผูวิจัย แตกตางจากแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม
ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผลจึงมีความแตกตางกัน โดยแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
เปนมุมมองจากคนภายนอกทีม ซึง่ อาจมองเห็นพฤติกรรมและลักษณะการทํางานในดานตาง ๆ ไดชดั เจนกวา
สมาชิกในทีม โดยนักศึกษากลุมที่สะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมดานการแบงหนาที่ในทีมและการสื่อสารภายในทีมสูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน
สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรมดานการกําหนดเปาหมายของทีม
สูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรมในหองเรียนและการพูดคุยกัน
ผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม
ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันคราว ๆ ในหองเรียน และแบงกันอีกครั้งบนกระดานสนทนา
ออนไลนแบบแจกแจงวาใครทําหนาที่อะไรโดยยึดตามความสามารถของแตละคน 2) การกําหนดเปาหมาย
ของทีม สมาชิกนําเสนอสิ่งที่แตละคนสนใจดวยเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 3) การสื่อสารภายในทีม
เริม่ ตัง้ แตในชัน้ เรียนและบนกระดานสนทนาออนไลน 4) การรักษาบรรยากาศทีด่ ใี นทีม มีการทบทวนคําสัง่ งาน
ใหกับสมาชิกในทีม ใชคําที่เปนกันเองสื่อความหมายกับสมาชิก 5) ดานประเมินการทํางาน นําคําแนะนํา
ของอาจารยไปปรับปรุงโดยทันที สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรม
ดานการกําหนดเปาหมายของทีมสูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรม
ในหองเรียนและการพูดคุยกันผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเมื่อวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา
มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันบนกระดานสนทนาออนไลน
ตามเสียงสวนใหญของสมาชิกทีต่ อ งการใหใครทําหนาทีอ่ ะไร 2) การกําหนดเปาหมายของทีม สมาชิกรวมกัน
เสนอแนวทางในการผลิตชิน้ งานใหเปนไปตามคําสัง่ งานมากทีส่ ดุ 3) การสือ่ สารภายในทีม พูดคุยเกีย่ วกับ
ช ว งเวลาที่ ส มาชิ ก ว า งตรงกั น เพื่ อ นั ด แนะเวลาและสถานที่ ทํ า งาน 4) การรั ก ษาบรรยากาศที่ ดี ใ นที ม
รับฟงความคิดเห็นกันและใหเหตุผลโตแยงหากไมเห็นดวยกับสิ่งที่สมาชิกเสนอ 5) ดานประเมินการทํางาน
รับฟงและนําคําแนะนําของอาจารยไปปรับปรุงงานมากกวารอยละ 80
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สรุป
จากขอคนพบขางตนสามารถสรุปได ดังนี้ 1) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการ
สะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษา
ดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผาน
บล็อกแบบมีรปู แบบ มีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวา กลุม ทีม่ กี ารสะทอนคิดผานบล็อก
แบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมนั้น
ผูส อนควรสงเสริมพฤติกรรมใหกบั นักศึกษาทัง้ 5 ดาน ไดแก 1) สามารถแบงหนาทีใ่ นทีมได 2) กําหนดเปาหมาย
ของทีม 3) สามารถสื่อสารภายในทีม 4) สามารถรักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม 5) สามารถ
ประเมินการทํางานได (Blake & Mouton, 1964 ; Harvey & Drolet, 2004 ; Homans, 1974 ; Tarricone &
Luca, 2002 ; Waewngam, 2002 ; Kedsakorn, 2005) โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานควบคูไป
กับหลักการเรียนรูจากประสบการณทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ
2) การสังเกตและการไตรตรอง 3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด 4) การประเมินประสบการณ
และการบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989)
โดยในขัน้ ตอนสุดทาย (การประเมินประสบการณและการบูรณาการ) ควรนํากิจกรรมการสะทอนคิดผานบล็อก
ที่มีเครื่องมือในการเขียนบล็อกที่หลากหลาย เชน ภาพ ไฟลเสียง วิดีโอ เปนตน รวมถึงควรพิจารณาลักษณะ
ของคําถามควรมีคาํ ถามแบบเจาะจงใหนกั ศึกษาไดพยายามวิเคราะหการทํางานของตนเองและสมาชิกกลุม
ใหครอบคลุมตรงประเด็น เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหการทํางานและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู
จากประสบการณที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อก ผูสอนควรเตรียมพรอมตนเองดวยการเรียนรูพื้นฐานการใช
งานระบบ เชน การอัปโหลด ดาวนโหลดเอกสาร การตัง้ คาเปดปดกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นตอโพสต
ของผูเ รียน เปนตน 2) ผูส อนควรกระตุน ผูเ รียนเพือ่ สรางแรงเสริมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแตละสัปดาห โดยอาจ
สื่อสารดวยการยํ้าเตือนในชั้นเรียน หรือแจงเตือนผานทางอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย ตามลักษณะของกลุม
ผูเรียน 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจกรรมบนระบบออนไลน ควรปรับรูปแบบการใชงานกระดานสนทนา
ใหมีลักษณะที่หลากหลาย เชน สามารถพิมพขอความ สงไฟลเอกสาร สงไฟลภาพ สงไฟลวิดีโอบนกระดาน
สนทนาได เปนตน
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