
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
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**

1,2คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลขที่ 254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
1,2Department of Educational Technology and Communications, Faculty of Education

 Chulalongkorn University

254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: palmminaratching@gmail.com
** อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อก                

แบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถใน                   

การทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีม 

ของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใช                   

การสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ 3)                                  

เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานส่ือสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสาน                 

ตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณ กลุมทีใ่ชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมรีปูแบบกบักลุมทีใ่ชการสะทอน

คิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

การโทรทศันและวทิยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(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) และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก                          

3) แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม 4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม

และรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมสะทอน                  

คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวา                      

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับ                   

กลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม               

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) กลุมท่ีใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 

(กลุมทดลอง) มีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมสูงกวากลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อก                      

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                   

แหลงรวมบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ความถนัดและความเช่ียวชาญท่ีแตกตางกัน เพื่อใหองคกร                 

บรรลุเปาหมายจึงมีการแบงสายงานตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยใชเกณฑความรู                               

ความสามารถ ตลอดจนความถนัดจึงกอใหเกิดทีมงานซ่ึงมีบุคคลที่มีความแตกตางมารวมกลุมกันและ                      

เพือ่ใหการทํางานเปนทมีมปีระสทิธภิาพ สมาชิกแตละคนในทมีจงึตองใหความรวมมอืกนั เมือ่เปนเชนนีอ้งคกร

ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือ                    

ลมเหลว Sukhothai Thammathirat Open University (2013) การทํางานเปนทีมถูกกลาวบอยครั้งมากขึ้น                   

ในหนวยงานราชการเน่ืองจากไดถกูบรรจุไวเปนสวนหนึง่ของสมรรถนะหลักขอท่ี 5 ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (Phukleeb, 2012) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่จะเขาสูการทํางานไมวาจะเปนองคกร

ในภาครัฐหรือเอกชนจึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูไปกับทักษะ

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นหรือการทํางานเปนทีมแตดวยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ของไทยน้ันเนนเน้ือหาความรู ด านวิชาการ เน้ือหาเปนลักษณะหลักการและทฤษฏีเปนสวนใหญ                                        

สวนการปฏิบัตินั้นจะเริ่มในชวงภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษาหรือมีเพียงระยะส้ัน ๆ ซึ่งบางคร้ังผูเรียน                    

ก็ไมไดรับการฝกฝนดานการทํางานเปนทีมเทาท่ีควร สงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการทํางานเปนทีมและ                  

การปรบัตัว  เม่ือตองทํางานรวมกับคนอืน่ในองคกรหลงัจบการศึกษา โดยพฤตกิรรมทีบ่งบอกถงึความสามารถ

ในการทํางานเปนทีม 5 ดานท่ีสําคัญ 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) ปจจุบันการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพียงอยางเดียวผูเรียนไมสามารถ                       

โตตอบแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไดทุกคนเพราะบทบาทของผูเรียนถูกจํากัดดวยเวลา การเรียน                              

การสอนแบบผสมผสานจึงมีสวนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหผู เรียนไดมีโอกาสเรียนรู อยางยืดหยุ น                                    

ดานเวลามากขึ้นโดยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียนแบบพบหนากันในชัน้เรยีนปกตผิสม
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กับการเรียนแบบออนไลนในสัดสวนท่ีเหมาะสม ชวยสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบใหมใหกับผูเรียน                                

ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกและใหผลลัพธทางการเรียนรูที่ดีกบัผูเรียน                  

ซึ่งผูสอนตองเพ่ิมการเรียนรูในสภาพแวดลอมออนไลนเขากับตารางเวลาของผูเรียนอยางเหมาะสมและ                               

ยืดหยุน ตองเตรียมเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนตางเวลากันใหเปนไปอยางราบร่ืน                        

เนนความทันสมัยในการติดตอส่ือสารออนไลนที่จะชวยใหผูเรียนออกจากขอจํากัดของการเรียนในช้ันเรียน

ทัว่ไป (Stein & Graham, 2014) นอกจากนีก้ารเรยีนการสอนดวยหลักการเรยีนรูจากประสบการณมสีวนทีจ่ะ

ชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของผูเรียนเพราะมีกระบวนการที่นําผูเรียนไปประสบกับ

สถานการณจรงิไดลงมือปฏบิตัดิวยตนเองอันจะสงผลตอการเรียนรูทีเ่กดิจากการกระทํา (Learning by Doing) 

ตามท่ีจอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาคนสําคัญไดแนะนําแนวคิดไวสอดคลองกับผลการศึกษา               

ของ Papattha, Nilsook & Jeerungsuwan  (2015) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรู             

จากสถานการณจริงเปนองคประกอบหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนทีจ่าํเปนตอการพฒันานกัส่ือสารมวลชน

ดิจิทัลในยุคหลอมรวมสื่อ

 การเรียนรูจากประสบการณ เปนการสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมดวยการเรียนรู                 

จากส่ิงท่ีผูเรียนไดผานการเรียนท้ังภาคทฤษฏีและภาคการปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจาก                      

การเรียนรู  ซึ่งจะพัฒนาความรูความสามารถของผู เรียนตอไป ผู วิจัยไดสังเคราะหหลักการเรียนรู                                     

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                     

ขัน้ตอนสดุทาย การประเมนิประสบการณและการบรูณาการ จะใชการสะทอนคดิผานบล็อกซึง่การสะทอนคดิ                                   

มีหลากหลายรูปแบบ มีงานวิจัยกลาวถึงประโยชนของการสะทอนคิดวาชวยสงเสริมการประเมินตนเอง                 

การสือ่สารผานการเลาเรือ่งราวทีไ่ดจากประสบการณการเรยีนรูดงัทีไ่ดกลาวถงึไปแลวขางตน ซึง่การสะทอนคดิ

เปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ การสะทอนคิดเปนกระบวนการทบทวน

ตนเองท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลซึ่งมีความซับซอน เปนการคิดเกี่ยวกับความรูและประสบการณท่ีประสบ                 

รวมทั้งสิ่งที่มีผลตอความคิดนั้น เปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดความเขาใจในตนเองมากข้ึนในระดับลึกซ้ึง  

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)

 จากที่มาและความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาส่ือสาร

มวลชน ผู วิจัยอยากทราบวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู จากประสบการณ                                

ควรมีกิจกรรมใดบางที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมและรูปแบบของการสะทอนคิด                

แบบใดที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาส่ือสารมวลชน จึงสนใจศึกษาผล 

ของการใชรูปแบบการสะทอนคิดท่ีแตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู               
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จากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน โดยเปน                        

การเปรียบเทียบกลุมทดลองท่ีใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมทดลองท่ีใชการสะทอนคิด

ผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสม

ผสานตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณทีม่ตีอความสามารถในการทาํงานเปนทีมของนกัศึกษาดานส่ือสาร

มวลชน

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานเปนทมี ของนกัศกึษาดานส่ือสารมวลชนท่ีเรยีนแบบ 

ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม                

ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบ                      

ผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุม                 

ที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ  

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลักการเรียนรูจากประสบการณ สรุปไดวา เปนกระบวนการ

เรียนรูที่ผู เรียนไดเช่ือมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมผานการเรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและ                       

ภาคปฏิบัติจนเกิดเปนประสบการณที่ไดจากการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองทบทวนและวิเคราะหประสบการณ    

ที่ตนเองไดรับพัฒนาเปนองคความรูเพ่ือบูรณาการในการเรียนรูคร้ังตอไป (Dewey, 1983 ; Kolb, 1984 ; 

Pfeiffer & Ballew, 1988 ; Rogers, 1996) ผูวจิยัไดศกึษาและสงัเคราะหจากหลักการเรยีนรูจากประสบการณ

ของ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989) ซึ่งจะนํามาใชใน                 

การวิจัยครั้งนี้ไดเปน  4 ขอ ดังนี้ 1) การสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 2) การสังเกตและ                      

การไตรตรอง 3)  การพจิารณาลงความเหน็และการสรางแนวคดิ 4) การประเมินประสบการณและการบรูณาการ

 การเรียนรูแบบผสมผสาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชลักษณะการเรียนแบบออนไลน

ผสมกับลักษณะการเรียนแบบเผชิญหนากัน โดยในสวนของการเรียนแบบออนไลนนั้นจะใชเครื่องมือใน                 

การออกแบบการเรยีนการสอนทีแ่ตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของผูเรยีน และเน้ือหาความรู (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) เปรียบเสมือนบันทึกประจําวันออนไลนที่บุคคลสามารถเขียนเพ่ิม    
ไดเร่ือย ๆ ดวยภาษาหรือความคิดของตนเอง ผานทางเครื่องมือท่ีใชไดงาย แตไมเหมือนกับเว็บไซตทั่วไป 
(Campbell, 2003) การสะทอนคิด เปนกระบวนการทบทวนตนเองทีเ่กิดข้ึนภายในตวับคุคลซ่ึงมีความซับซอน 
เปนการคิดเกีย่วกบัความรูและประสบการณทีป่ระสบ รวมทัง้ส่ิงท่ีมผีลตอความคิดน้ัน เปนกระบวนการทีช่วย
ใหเกิดความเขาใจในตนเองมากข้ึนในระดบัลึกซ่ึงผูวจิยัไดศกึษาความหมายและกระบวนการสะทอนคิดจาก
หลากหลายแนวคิด (Gibbs, 2000 ; Johns, 2000 ; Knowles, Cole & Presswood, 1994 ; Smyth, 1989; 
Yancey, 1998 ; Malithong,  2005 ; Klomkul, 2011 ; Sangcharoon, 2007) ดังนั้น การสะทอนคิด                             
ผานบลอ็กจึงหมายถงึ การไตรตรอง ทบทวนความคิดและการกระทาํของตนเองหรอืจากผลงาน ผานการเขยีน
บนัทกึลงบนเว็บบล็อกท่ีใหบรกิารออนไลน เพือ่พจิารณาการเรียนรูทีเ่กดิขึน้พรอมท้ังเปนการบอกเลาเร่ืองราว
แบงปนใหกับผูอื่นและเก็บไวเปนเหมือนบันทึกการเรียนรูของตนเอง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยเตรียม                       
เครื่องมือสําหรับ การสะทอนคิดผานบล็อกบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) โดยสมัครบัญชีผูใชงาน   
จากนัน้สรางบลอ็กกลุมขึน้มาตามจาํนวนกลุมท่ีไดตกลงกนัในชัน้เรียนและสงคําเชญิเขารวมบลอ็กกลุมไปยงั
ผูเรยีนเพือ่ทาํกิจกรรมสะทอนคิดกลุม และไดแบงการสะทอนคดิกลุมออกเปน 2 ลกัษณะ ดงันี ้1) กลุมสะทอน
คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว
รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความและ/หรือสื่อชนิดอื่น
ไดแก ภาพนิง่ วดิโีอ เสียง กราฟก เปนตน 2) กลุมสะทอนคิดแบบไมมรีปูแบบ (กลุมควบคมุ) กาํหนดใหสะทอน
คิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิด
กลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ 
 การทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนการรวมกลุมของบุคคลตั้งแต
สองคนขึน้ไปเพือ่ปฏบิตังิานใหบรรลุเปาหมายเดียวกันและสมาชกิในทมีเกดิความพงึพอใจในผลงานทีเ่กดิขึน้ 
(Parker, 1990 ;  Kedsakorn, 2005) ผูวจิยัไดศกึษาและสังเคราะหจากหลกัการของ 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 
เพือ่แบงงานตามความถนัดและเหมาะสม 2) กาํหนดเปาหมายของทมีสมาชิกในทมีรวมกนักาํหนดเปาหมาย 
ทกุคนยอมรับและเขาใจวัตถปุระสงคทีร่วมกันกาํหนด 3) สามารถส่ือสารภายในทีมสมาชกิในทีมมกีารประสานงาน
กันอยางเปดเผย สื่อสารกันอยางตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงกันในทีม                                           
4) รักษาบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม  สมาชิกในทีมรวมกันสรางบรรยากาศที่เกิดการรวมมือกัน                     
การทํางานเปนทีมที่ไมตึงเครียดจนเกินไปและไมละเลยจนเกินไป มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน                                        
5) สามารถประเมินการทํางานไดโดยการสํารวจตนเองและทีมวาทํางานไดดีหรือไม ในระดับใด มีอะไร                          

ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานบางหาทางแกไขปญหาในการทํางาน

 ผู วิจัยเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ                        

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) โดยแบงเปนกลุมท่ีใชการสะทอนคิดแบบ                         

มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมที่ใชการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) ประชากรในการวิจัย

คร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีดานสื่อสารมวลชน ปการศึกษา 2559 จํานวน 124,000 คน และ                        

กลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษาครัง้นี ้เปนนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน
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และวทิยกุระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศนูยเทเวศร) 

จากมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาดานส่ือสารมวลชน มีรายวิชาท่ีจัดการเรียน              

การสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิมกีารมอบหมายงานในลกัษณะงานกลุม จาํนวน 55 คน  ทีล่งทะเบียนเรยีน

ในรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพ่ืองานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) ภาคการศึกษา                    

ตนปการศึกษา 2559 โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากน้ันใชวิธีการ                       

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อแบงเขากลุมการทดลอง 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมที่ใชการสะทอน

คิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบเจาะจง                     

โดยสะทอนคิดเดี่ยวรายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

และ/หรอืสือ่ชนดิอ่ืน ไดแก ภาพนิง่ วดิโีอ เสยีง กราฟก เปนตน และเปนกลุมทีใ่ชการสะทอนคิดแบบไมมรีปูแบบ 

(กลุมควบคุม) จํานวน 30 คน กําหนดใหสะทอนคิดตามประเด็นคําถามแบบไมเจาะจง โดยสะทอนคิดเดี่ยว

รายบุคคลและสะทอนคิดกลุม ในการสะทอนคิดกลุมกําหนดใหสะทอนคิดผานขอความ

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลองและ ผูวจิยัไดแบงประเภทของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัออกเปน 4 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนการสอนทีผู่วจิยัสรางข้ึนเปนการนําการเรียนการสอน

แบบผสมผสานและหลักการเรยีนรูจากประสบการณมาเปนโครงสรางหลักในการจดัการเรียนการสอนสําหรับ

รายวิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง (08-212-205) จํานวน 7 สัปดาห 

ครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 5 ถึง 7 ซึ่งแผนการเรียนรูแบงออกเปน 2 แผน 1) แผนการจัดการเรียน

รูแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ 2) แผนการ

จดัการเรยีนรูแบบผสมผสานตามหลกัการเรยีนรูจากประสบการณ กลุมสะทอนคดิผานบล็อกแบบไมมรีปูแบบ 

โดยเปนการเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และแบบออนไลนระหวาง

สัปดาห สัปดาหละ  1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนอยางตํ่า โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจะ

ดําเนินกิจกรรมตามหลักการเรียนรูจากประสบการณรวมกันดวยการจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน                               

ทีม่กีารสะทอนคดิผานบลอ็กดวยรูปแบบท่ีแตกตางกนั สรปุไดเปน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้การสรางประสบการณ

การเรียนรู ดวยการปฏิบัติ 2) ขั้นการสังเกตและการไตรตรอง 3) ขั้นการพิจารณาลงความเห็นและ                                    

การสรางแนวคิด 4) ขั้นการประเมินประสบการณและการบูรณาการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็น

คําถามสําหรับการสะทอนคิด ดังนี้

  1.1 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ                      

(กลุมทดลอง) 1) ทีมของขาพเจามีเปาหมายในการทํางานอยางไร และมีกระบวนการทํางานอยางไรบาง                         

2) ขาพเจาและทีมงานแตละคนทําหนาท่ีใดบาง และมีการปฏิบัติหนาท่ีเหลาน้ันไดดีหรือไมอยางไรบาง                     

3) ขาพเจาและทีมงานพบปญหาใดบางระหวางการทํางานและไดแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานนั้น
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อยางไร 4) ขาพเจาไดรับประโยชนหรือความรูอะไรบาง พรอมบอกแนวทางการนําความรูไปปรับใชใน                        

การทํางานครั้งตอไป เชน เทคนิคการตัดตอวิดีโอใหมีคุณภาพ เทคนิคการอภิปรายหนาช้ันเรียน เปนตน                      

5) ขาพเจาวางแผนสําหรับการทํางานใหดีขึ้นในครั้งตอไปอยางไร เชน นําเสนอวิธีการทํางานแบบใหม                            

ที่แตกตางออกไปจากครั้งนี้ 

  1.2 คําถามสําหรับการสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบใชสําหรับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ 

(กลุมควบคุม) ใหผูเรียนเขียนสะทอนคิดบนบล็อกดวยประเด็น ดังตอไปนี้ 1) กระบวนการทํางานของทีม 2) 

การปฏิบัติหนาท่ีในทีมท้ังของตนเองและของทีมงาน 3) ปญหาระหวางการทํางานท้ังของตนเองและ                              

ของทมีงาน 4) ประโยชนหรอืความรูทีจ่ะนาํไปปรับใชในการทาํงานคร้ังตอไป 5) การวางแผนสําหรบัการทาํงาน

ใหดีขึ้นในครั้งตอไป

  1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ

ภาษา

    1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ และผูเชี่ยวชาญดานการสอน

วิชาการคิดเชิงสรางสรรคเพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรวมจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ

ดวยการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค (Item Objective                           

Congruence: IOC) โดยใชสูตร ดังนี้ (Kaemkate, 2008)

  
 IOC =

R
   N                  

       +1          / /
               0        / /

               -1          / /

 IOC 0.5   /   
 IOC  0.5  /

  1.5  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

มาแกไขตามคาํแนะนาํ เชน จดัลาํดับขัน้ในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ปรับกจิกรรมบางอยางใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการเรียนมากขึ้น เปนตน จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญเหมาะสมแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
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 2.  ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก ผูวิจัยพัฒนาขึ้น                     

บนระบบการจัดการเรียนเรียนรู Moodle 3.1.1 ดังภาพท่ี 2 และเคร่ืองมือในการสะทอนคิดผานบล็อก                              

ผูวจิยัเตรียมเครือ่งมอืสําหรบัการสะทอนคดิกลุมโดยสมคัรบญัชีผูใชงานบนเว็บไซต Tumblr (www.tumblr.com) 

จากน้ันสรางบล็อกกลุมขึ้นมาตามจํานวนกลุมที่ไดตกลงกันในช้ันเรียนและสงคําเชิญเขารวมบล็อกกลุม                   

ไปยังผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมสะทอนคิดกลุมตอไป ดังภาพที่ 3

 
 

  ภาพที่ 2: ตัวอยางหนาแรกของระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาการคิดเชิงสรางสรรค

     เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
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ภาพที่ 3: ตัวอยางหนาบล็อกกลุมบนเว็บไซต Tumblr

  2.1 นาํระบบการจดัการเรยีนรูวชิาการคิดเชงิสรางสรรคเพือ่งานวทิยโุทรทศันและวทิยกุระจายเสียง

ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานระบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงและ                    

แกไขตามคําแนะนํา 

  2.2 นาํระบบการจัดการเรียนรูวิชาการคดิเชงิสรางสรรคเพ่ืองานวิทยุโทรทศันและวทิยุกระจาย

เสียงไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เปนนักศึกษาที่มี                    

ผลการเรียนเกง กลาง ออน จากการคัดเลือกโดยอาจารยที่ผูสอน จากนั้นใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน

แบบสอบถาม ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ 

  2.3  นาํความคดิเหน็ของนักศึกษาตอการใชงานระบบการจดัการเรยีนรูวชิาการคดิเชงิสรางสรรค

เพื่องานวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบฯ แลวนําไปใชใน                  

การทดลองกับกลุมตัวอยาง

 3.  แบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดความสามารถในการทํางาน

เปนทมีโดยยดึตามโครงสรางแนวคิดของ Lertsrimongkol (2011) ลกัษณะของแบบวดัแบงเปน 3 สถานการณ 

มเีกณฑการประเมิน 5 ระดับของลเิคริท (Likert Scale) สาํหรบัผูเรยีนประเมินพฤตกิรรมในการทํางานเปนทมี

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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ความสามารถในการทํางานเปนทีมท้ัง  5 ดานที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) สามารถแบงหนาท่ีในทีมได                 

2) กาํหนดเปาหมายของทมีได 3) สามารถสือ่สารภายในทีมได 4) รกัษาบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานเปนทมีได  

5) สามารถประเมินการทํางานได  โดยใหคะแนนตามรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถ                                  

ในการทํางานเปนทีม รวม 30 คะแนน สําหรับข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยขอท่ี 3 และ 4                     

มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน

การทาํงาน เปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤตกิรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ใหอาจารยทีป่รึกษา

ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตน 

  4.2 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน

การทํางานเปนทีมและรูบริคเกณฑประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทํางานเปนทีม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น               

ใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม                  

ดวยการประเมินความสอดคลอง  (IOC: Item Objective Congruence) ใชสูตรในการคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลอง ดังนี้ (Kanjanawasee, 2544) 

         IOC =   
       R             
       N                      
        +1           
         0             
        -1             

 
        IOC  0.5  
        IOC  0.5  

 4.3 นําแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม / แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถใน                      

การทาํงานเปนทมีและรบูรคิเกณฑประเมนิพฤตกิรรมความสามารถในการทาํงานเปนทมี ทีผ่านการตรวจสอบ

จากอาจารยทีป่รึกษาและผูเช่ียวชาญมาปรับปรงุและแกไขตามคําแนะนํา เม่ือมีความเหมาะสมแลวนําไปใช                      

ในการทดลองกับกลุมตัวอยาง   

 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตาม                      

ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 สัปดาห รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 7 สัปดาห
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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 

 N S.D. p 
 25 111.15 9.07 .02*

 25 114.34 6.96  
 *p < .05
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 2. ผลจากการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม   

หลังเรียน พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมระหวาง                         

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)

 3. ผลจากการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของ                       

กลุ มสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุ มทดลอง) และกลุ มสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)                                            

คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมจากกิจกรรมคร้ังที่ 1                            

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง ( = 20.70, S.D. = 1.31)  สูงกวาคาเฉล่ียของคะแนน

พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ กลุมควบคุม (  = 13.16, S.D. = 1.36) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมครั้งที่ 2 คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง (   = 23.26, S.D. = 3.10) สูงกวาคาเฉลี่ยของ                                

คะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม  = 20.70, S.D. = 

1.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังตารางที่ 4

 N S.D. p 
 25 114.34 6.96 .06 

 30 110.55 8.09  
p< .05 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลของการใชรูปแบบการสะทอนคิดที่แตกตางกันผานบล็อกในการเรียนแบบผสมผสานตามหลัก
การเรียนรูจากประสบการณที่มีตอความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษาดานส่ือสารมวลชน                           
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยสวนที่สําคัญแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
 1. จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีม กอนเรียนและ                        
หลังเรยีน ของกลุมสะทอนคดิแบบมีรปูแบบ (กลุมทดลอง) พบวา คาเฉลีย่คะแนนความสามารถในการทํางาน
เปนทมีหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเหน็วาการเรียนแบบผสมผสาน
ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ ที่ใชการสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสงเสริมความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinthaworn (2010) พบวา นักศึกษา
ครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนความรูความเขาใจทางสารสนเทศ และ

ทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนการสอน                   
แบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู จากประสบการณ ที่สนับสนุนดวยเคร่ืองมือออนไลนและกิจกรรม                                    

ชวยสงเสริมใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน ของนักศึกษา                      
ดานสื่อสารมวลชน ระหวางกลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอน
คิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)  พบวา กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง)  
มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียน สูงกวากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ                  
(กลุมควบคุม) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยคาดวาที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้                                 
อาจเน่ืองมาจากผูเรียนท้ังสองกลุมเปนนักศึกษาดานส่ือสารมวลชนท่ีมีพื้นฐานความสามารถดานเทคโนโลยี
ทีค่อนขางใกลเคียงกนั ทาํใหการเรยีนแบบผสมผสานเปนไปไดคอนขางราบรืน่ สมาชิกทุกคนสามารถทาํงาน
รวมกันเปนทีมบนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมแตกตางกัน สวนหลักการเรียนรูจากประสบการณ

ทีผู่เรียนท้ังสองกลุมไดเรียนรูนัน้เปนเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคและผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีง

ตารางที่ 4

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม 

ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) และกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม)                       

จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง
 

 1 N S.D. p 
 25 20.70 1.31 .00* 

 30 13.16 1.36  
 2 N S.D. p 

 25 23.26 3.10 .00* 

 30 20.70 1.46  
*p< .05 
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และวิทยุโทรทัศนซึ่งผู เรียนทราบดีอยูแลววาเปนวิชาที่สําคัญอันจะตอยอดไปสูอาชาชีพของตนเอง                                 
ในอนาคตได จึงใหความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดีทั้งในชั้นเรียนและบนระบบออนไลน โดย                
การสะทอนคดิผานบลอ็กทัง้แบบเด่ียวและแบบกลุมชวยใหผูเรยีนไดทบทวนจนเกิดการเรียนรูในกระบวนการ
ทาํงานเปนทมีไดอยางเปนรปูธรรมมากข้ึน สอดคลองกบัคาํกลาววาประสบการณทีเ่กดิในชวีติจรงิเปนกจิกรรม
การเรียนรูผานการกระทําซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูและความเขาใจในส่ิงท่ีไดกระทํา ในทํานองเดียวกัน                     
การเรียนรูผานรูปแบบสื่อท่ีหลากหลายจะชวยขยายกระบวนการประมวลผลใหกวางออกไปและเปนไปไดดี

ยิ่งขึ้น (Downs, Boyson, Alley & Bloom, 2011)

 3. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม ระหวางกลุมสะทอนคิดแบบ                      
มีรูปแบบ (กลุมทดลอง) กับกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม                 
การทํางานเปนทีม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 คะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
จากกิจกรรมท้ังสองคร้ัง ของกลุมสะทอนคิดแบบมีรูปแบบสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมกลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักศึกษา                      
ทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน เนื่องจากแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปน
ทีม ประเมินโดยอาจารยประจํารายวิชาและผูวิจัย แตกตางจากแบบวัดความสามารถในการทํางานเปนทีม     
ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผลจึงมีความแตกตางกัน โดยแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม                     
เปนมุมมองจากคนภายนอกทมี ซึง่อาจมองเหน็พฤติกรรมและลกัษณะการทาํงานในดานตาง ๆ  ไดชดัเจนกวา
สมาชิกในทีม โดยนักศึกษากลุมที่สะทอนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุมทดลอง) มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน     
เปนทีมดานการแบงหนาท่ีในทีมและการส่ือสารภายในทีมสูงท่ีสุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน 
สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรมดานการกําหนดเปาหมายของทีม
สูงที่สุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรมในหองเรียนและการพูดคุยกัน                   
ผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเม่ือวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม 
ดังนี้ 1) ดานการแบงหนาที่ในทีม แบงหนาที่กันคราว ๆ ในหองเรียน และแบงกันอีกครั้งบนกระดานสนทนา
ออนไลนแบบแจกแจงวาใครทําหนาที่อะไรโดยยึดตามความสามารถของแตละคน 2) การกําหนดเปาหมาย
ของทีม สมาชิกนําเสนอสิ่งที่แตละคนสนใจดวยเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 3) การส่ือสารภายในทีม                 
เริม่ตัง้แตในช้ันเรยีนและบนกระดานสนทนาออนไลน 4) การรกัษาบรรยากาศทีด่ใีนทมี มกีารทบทวนคาํสัง่งาน
ใหกับสมาชิกในทีม  ใชคําที่เปนกันเองสื่อความหมายกับสมาชิก 5) ดานประเมินการทํางาน นําคําแนะนํา               
ของอาจารยไปปรับปรุงโดยทันที สวนนักศึกษากลุมสะทอนคิดแบบไมมีรูปแบบ (กลุมควบคุม) มีพฤติกรรม
ดานการกําหนดเปาหมายของทีมสูงท่ีสุดจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีมทุกดาน จะเห็นไดจากพฤติกรรม  
ในหองเรียนและการพูดคุยกันผานกระดานสนทนาออนไลน ซึ่งเม่ือวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมแลว พบวา             
มีรูปแบบการทํางานงานเปนทีม ดังน้ี 1) ดานการแบงหนาท่ีในทีม แบงหนาท่ีกันบนกระดานสนทนาออนไลน
ตามเสยีงสวนใหญของสมาชกิทีต่องการใหใครทาํหนาทีอ่ะไร  2) การกําหนดเปาหมายของทมี สมาชกิรวมกนั
เสนอแนวทางในการผลิตช้ินงานใหเปนไปตามคาํส่ังงานมากท่ีสดุ 3) การส่ือสารภายในทีม  พดูคยุเก่ียวกบั                    
ชวงเวลาท่ีสมาชิกวางตรงกันเพ่ือนัดแนะเวลาและสถานที่ทํางาน 4) การรักษาบรรยากาศที่ดีในทีม                             

รับฟงความคิดเห็นกันและใหเหตุผลโตแยงหากไมเห็นดวยกับส่ิงท่ีสมาชิกเสนอ 5) ดานประเมินการทํางาน 

รับฟงและนําคําแนะนําของอาจารยไปปรับปรุงงานมากกวารอยละ 80
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สรุป
 จากขอคนพบขางตนสามารถสรุปได ดังนี้ 1) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสาน

ตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบ มีคาเฉล่ียคะแนน

ความสามารถในการทํางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                             

2) นักศึกษาดานสื่อสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมที่ใชการ

สะทอนคิดผานบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุมที่มีการสะทอนคิดผานบล็อกแบบไมมีรูปแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถในการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษา                          

ดานส่ือสารมวลชน ที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรูจากประสบการณ กลุมท่ีใชการสะทอนคิดผาน

บลอ็กแบบมีรปูแบบ มคีาเฉล่ียคะแนนพฤตกิรรมการทํางานเปนทมีสูงกวา กลุมท่ีมกีารสะทอนคิดผานบล็อก

แบบไมมีรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมนั้น                         

ผูสอนควรสงเสริมพฤติกรรมใหกบันักศึกษาท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) สามารถแบงหนาทีใ่นทมีได  2) กาํหนดเปาหมาย

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) การสงัเกตและการไตรตรอง 3) การพจิารณาลงความเหน็และการสรางแนวคดิ  4) การประเมินประสบการณ

และการบูรณาการ (Conner, 1997 ; Gibbons & Gray, 2002 ; Kolb, 1984 ; Weil & McGill, 1989)                          

โดยในขัน้ตอนสดุทาย (การประเมนิประสบการณและการบรูณาการ) ควรนํากจิกรรมการสะทอนคิดผานบล็อก

ที่มีเครื่องมือในการเขียนบล็อกที่หลากหลาย เชน ภาพ ไฟลเสียง วดิีโอ เปนตน รวมถึงควรพิจารณาลักษณะ

ของคาํถามควรมีคาํถามแบบเจาะจงใหนกัศึกษาไดพยายามวเิคราะหการทาํงานของตนเองและสมาชิกกลุม

ใหครอบคลุมตรงประเด็น เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะหการทํางานและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู

จากประสบการณที่ใชการสะทอนคิดผานบล็อก ผูสอนควรเตรียมพรอมตนเองดวยการเรียนรูพื้นฐานการใช

งานระบบ เชน การอปัโหลด ดาวนโหลดเอกสาร การต้ังคาเปดปดกจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ตอโพสต

ของผูเรียน เปนตน  2) ผูสอนควรกระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงเสรมิในการปฏบิตักิจิกรรมแตละสัปดาห โดยอาจ

สื่อสารดวยการย้ําเตือนในช้ันเรียน หรือแจงเตือนผานทางอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย ตามลักษณะของกลุม                                         

ผูเรียน 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจกรรมบนระบบออนไลน ควรปรับรูปแบบการใชงานกระดานสนทนา

ใหมีลักษณะที่หลากหลาย เชน สามารถพิมพขอความ สงไฟลเอกสาร สงไฟลภาพ สงไฟลวิดีโอบนกระดาน

สนทนาได เปนตน
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