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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(Quasi	Experimental	Research)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ความสามารถ

ในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 รายวิชาการ

ออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 2)	 ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ							

Big	 Five	 Learning	 รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้และ	 3)	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้													

ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ช้ันปีท่ี	 2	 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป													

คณะครุศาสตร์	ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน									

33	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 แบบประเมินความ									

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	และแบบประเมิน											

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

และทดสอบสมมติฐานโดยใช้	t-test	(Dependent	Samples)

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตาม								

รูปแบบ	Big	Five	Learning	ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	2)	ความสามารถ						

ในการส่ือสารและการน�าเสนอของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ของนักศึกษาหลังเรียน											

สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 3)	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ		

Big	 Five	 Learning	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยความพึงพอใจของนักศึกษาใน														

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT
	 This	 quasi	 experimental	 design	 research	 aimed	 to	 study	 1)	 teamwork	 and	 collaborationskill	 of																

undergraduate	students	on	Learning	Design	and	Instructional	Management	Course	Using	Big	Five	Learning	

2)	communicationsskill	of	undergraduate	students	on	Learning	Design	and	Instructional	Management	Course	

Using	Big	Five	Learning	and	3)	satisfactionof	undergraduate	students	on	Learning	Design	and	Instructional	

Management	 Course	Using	 Big	 Five	 Learning.	 The	 33	 sophomore	 students	majoring	 in	 General	 Science								

Program,	Faculty	of	Education,	NRRU,	who	registered	this	course	in	the	second	semester	of	2014	academic	

year,	were	selected	to	be	sample.	The	research	tools	were	8	lesson	plans,	assessment	form	and	rubric	score	

of	teamwork	and	collaboration	skill	and	communicationsskill	and	satisfaction	evaluation	form.	Data	were	

analyzed	by	using	mean,	standard	deviation	and	t-test	for	dependent.

	 The	finding	revealed	that	1)	students’	teamwork	and	collaborationskill	of	undergraduate	students	on	

Learning	Design	and	Instructional	Management	Course,	after	using	Big	Five	Learning,	was	higher	than	before	

at	statistical	significance	.05	level	2)	students’	communicationsskill	of	undergraduate	students	on	Learning	

Design	 and	 Instructional	Management	 Course,	 after	 using	 Big	 Five	 Learning,	was	 higher	 than	 before	 at												

statistical	 significance	 .05	 leveland	3)	 students’	 satisfaction	 towards	 learning	activity	after	using	Big	Five	

Learningwas	higher	than	before	at	statistical	significance	.05	level,	the	overall	was	at	high	level.

Keywords:	 Big	Five	Learning,	Teamwork	and	Collaboration,	Communication

บทน�ำ
	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการทั้งด้านสมรรถภาพ	ทักษะ

และทัศนคติที่คนเราได้รับต้ังแต่เป็นทารกจนเป็นผู ้ใหญ	่

กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่วนส�าคัญของความสามารถของ							

คนเรา	 มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวว่า	 “การเรียนรู้คือ	

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ี	

คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม”	 ซึ่งในการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน

ได้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จนเกิด

เป็นทฤษฏีการเรียนรู้	 (วารินทร์	 รัศมีพรหม,	2542,	น.	 152)	

ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา	 แขมมณี	 (2556,	 น.	 43)	 ที่กล่าวว่า	

“ทฤษฏีการเรียนรู ้เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับว่า

สามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิดการเรียนรู้หรือการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้”	 ดังนั้นรายวิชาการออกแบบและ

การจดัการเรียนรู้จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีน่กัศกึษาครทูกุคน

ต้องเรียนรู้	เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรู้	 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 รูปแบบการสอน

และวิธีการสอนแบบต่างๆ	 ตลอดจนการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้

	 ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีโลกมคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็

สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ								

ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันกระแสการปรับเปลี่ยนทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่	 21	 ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีพของ

สังคมอย่างทั่วถึง	 ครูผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียม

พร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน										

มีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่	 21										

ทีเ่ปลีย่นไปจากศตวรรษที	่20	และ	19	โดยทกัษะแห่งศตวรรษ

ที่	 21	 ที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 ทักษะการเรียนรู้	 (Learning	 Skill)								

ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน									

ในศตวรรษที่	21	นี้	มีความรู้	ความสามารถ	และทักษะจ�าเป็น	

ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน	 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ	ท่ีเป็น

ปัจจัยสนับสนุนท่ีจะท�าให้เกิดการเรียนรู้รวมท้ังเป็นยุคแห่ง	

การแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบันส่งผลต่อการ								

ปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

ในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้านดังนั้นการเสริมสร้าง								

องค์ความรู้	 (Content	 Knowledge)	 ทักษะเฉพาะทาง										

(Specific	Skills)	ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	(Expertise)	และ

สมรรถนะของการรู้เท่าทัน	 (Literacy)	 จึงเป็นตัวแปรส�าคัญ								

ท่ีต้องเกิดข้ึนกับตัวผู ้เรียนในการเรียนรู ้ยุคสังคมแห่งการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	 21	 นี้กระแสการปรับเปลี่ยนทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี	 21	 ซ่ึงเป็นยุคแห่งความเป็น									
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โลกาภิวัตน์	(The	Globalization)	ที่ได้เกิดวิวัฒนาการความ

ก้าวหน้าในทุกๆ	 มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีการ									

ด�ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง	 ดังนั้นการก�าหนดยุทธศาสตร์

และการสร้างความพร้อมท่ีจะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึน้น้ันเป็นส่ิงทีท้่าทายศกัยภาพและความสามารถของมนษุย์ที่

จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ	 ให้เกิดข้ึน							

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	(วิจารณ์	พานิช,	

2555)

	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (2557)	 ได้สรุปปรัชญาการ							

ศกึษาไทยในศตวรรษที	่21	ว่าประกอบไปด้วย	5	ประการ	ได้แก่	

1)	ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์	(Identity)	คนไทยจากเดิมแต่ละคน

มีสถานะเป็นแค่เพียงพลเมืองไทย	 (Thai-Thai)	 สู่ความเป็น						

คนไทยที่เป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองโลก	 (Global-Thai)																

2)	 ปรับเปลี่ยนจุดเน้น	 (Reorientation)	 จากการเน้นการ							

สร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (People	 for	

Growth)	ไปสู่การเน้นการสร้างการเติบโตเพือ่รองรบัศักยภาพ

ของผู้คนในสังคม	(Growth	for	People)	เพื่อตอบโจทย์สังคม

องค์ความรู้	 3)	 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	 (Paradigm)	 จาก

ความพยายามเอาชนะธรรมชาติ	 (Controlling	 Nature)											

มาเป็นการอยู ่รวมกับธรรมชาติ	 (Living	 with	 Nature)																

4)	 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม	 (Transformation	 of	 Culture)							

จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันฟาดฟันต้องเอาชนะผู้อื่น	

(Competition-Driven)	 เป็นในลักษณะเกื้อกูลแบ่งปัน										

(Collaborative-Culture)	 และ	 5)	 ขับเคลื่อนประเทศไทย								

ไปสู่โลกท่ีหนึง่	(First	World	Nation)	นอกจากการมุง่ไปสูก่าร

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 (Developed	 Country)	 ยังต้อง							

ค�านึงถึงประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้าง

เกียรติภูมิในความเป็นชาติ	(Dignity	of	Nation)

	 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ในการ	

เตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกบัชวีติในศตวรรษที	่21	เป็นเรือ่งส�าคญั

ของกระแสการปรบัเปลีย่นทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที	่21	

ซึ่งวิจารณ์	พานิช	(2555)	ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่	21	

(21st	 Century	 Skills)	 ว่าเป็นทักษะเพื่อการด�ารงชีวิต																	

ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งมีสาระวิชาหลัก	 (Core	 Subject)	 ที่

ประกอบด้วย	 ภาษา	 ศิลปะ	 คณิตศาสตร์	 การปกครองและ

หน้าที่พลเมือง	 วิทยาศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 และประวัติศาสตร์							

ซึ่งสาระวิชาเหล่าน้ีมีความส�าคัญ	 แต่ไม่เพียงพอส�าหรับ											

การเรยีนรูเ้พือ่มชีวีติในโลกยคุศตวรรษที	่21	ปัจจบุนัการเรยีน

รู้สาระวิชา	 (Content	 หรือ	Subject	 Matter)	 ควรเป็น													

การเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยครูผู้สอนคอยช่วย

แนะน�า	 และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได	้

โดยทักษะของในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีผู ้ เรียนทุกคนจะต้อง													

เรียนรู้ตลอดชีวิต	 คือ	 การเรียนรู้	 3R	 x	 7C	 ซึ่งทักษะ	 3R	

ประกอบด้วย	1)	Reading	(อ่านออก)	2)	(W)	Riting	(เขียนได้)

และ	3)	(A)	Rithemetics	(คิดเลขเป็น)	ส่วนทักษะ	7C	ประกอบ

ไปด้วย		1)	Critical	Thinking	and	Problem	Solving	(ทกัษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และทักษะในการแก้ปัญหา)		

2)	 Creativity	 and	 Innovation	 (ทักษะด้านการสร้างสรรค์	

และนวัตกรรม)	3)	Cross-Cultural	Understanding	(ทักษะ

ด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม	 และความต่าง										

ด้านกระบวนทัศน์)	 4)	 Collaboration,Teamwork	 and	

Leadership	(ทกัษะด้านความร่วมมอื	การท�างานเป็นทมี	และ

ภาวะผูน้�า)	5)	Communications,	Information,	and	Media	

Literacy	(ทักษะด้านการสื่อสาร	สารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อ)

6)	Computing	and	ICT	Literacy	(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสาร)	 และ	7)	Career	

and	 Learning	 Skills	 (ทักษะอาชีพ	 และทักษะการเรียนรู้)								

ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

คณุภาพเยาวชน	(2555)	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัทกัษะในศตวรรษ

ท่ี	 21	 โดยได้สรุปทักษะส�าคัญอย่างย่อๆ	 ท่ีเด็กและเยาวชน								

ควรม	ีซึง่เรยีกว่า	ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม	หรอื	3R	และ	

4C	ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก	คือ	3R	ได้แก่	Reading	(การอ่าน),	

การเขียน	 (Writing)	 และคณิตศาสตร์	 (Arithmetic)	 และ										

4C	ได้แก	่Critical	Thinking-การคิดวิเคราะห์,	Communica-

tion-	การสือ่สาร	Collaboration-การร่วมมอื	และ	Creativity	

-ความคิดสร้างสรรค์	

	 การจดัการเรยีนรูใ้นในศตวรรษที	่21	จะต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้	1)	การเรียนเพื่อให้มีความรู้

ในสิ่งต่างๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป	ได้แก่	การรู้จักแสวงหา

ความรู้การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และรวมถึงการสร้างความรู้						

ขึ้นใหม่	 2)	 การเรียนรู้เพื่อการด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุขทั้งชีวิตการเรียนครอบครัวสังคมและการ

ท�างาน	 3)	 การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักศักยภาพของตนเองและใช้

ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2551)	 ซ่ึงสอดคล้องกับวณิชชา	 แม่นย�า	 และ									

ทิพรัตน์		สิทธิวงศ์	(2557)	ที่เสนอว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อให้

ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่	 21	 นั้น										

ควรจดัการศกึษาด้วยการใช้การสอนแบบบนัได	5	ขัน้	(QSCCS)

หรือ	Big	Five	Learning
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	 การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา	 ผู้เรียนต้องบูรณาการ

ทักษะต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด	 การจัด								

การเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	หรือที่อาจเป็นที่											

รู้จักว่าการสอนแบบบันได	 5	 ขั้น	 (QSCCS)	 ซึ่งเทียมจันทร	์																	

พานิชย์ผลินไชย	และคณะ	 (2557)	 ได้กล่าวว่า	QSCCS	 เป็น	

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ตาม

แนวทางในศตวรรษที่	21	และมีจุดเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยประยุทธ์	 ไทยธานี	 (2556)	 ได้

อธิบายว่า	 Big	 Five	 Learning	 ประกอบไปด้วย	 5	 ขั้นตอน	

ได้แก่		1)	Learning	to	Question		2)	Learning	to	Search		

3)	Learning	to	Construct		4)	Learning	to	Communicate	

และ	 5)	 Learning	 to	 Serve	 	 ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ										

เรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่ช่วยส่งเสริม	 3R	 และ	 7C	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดังนั้นจึงสอดคล้องกับ	 วณิชชา	 แม่นย�า	 และ								

ทิพรตัน์		สทิธิวงศ์	(2557)	ทีส่รุปว่าการสอนแบบ	QSCCS	หรอื	

Big	 Five	 Learning	 จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ							

เรียนรู้ที่ตรงกับผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 และสอดคล้องกับ						

ความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นส�าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้	3	ด้าน	

คือ	 ความสามารถด้านภาษา	 (Literacy)	 ความสามารถด้าน

ค�านวณ	 (Numeracy)	 และความสามารถด้านเหตุผล												

(Reasoning	ability)	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นประโยชน์และ

ความส�าคัญของการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการศึกษาทักษะการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของนักศึกษารายวชิาการออกแบบและ

การจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	

Learning	เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและ

ช่วยให้การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ						

ต่อไป	 เน่ืองจากรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู	้

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูที่นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียน								

ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จ�าเป็นในการเรียนรู้	

และในงานวจิยัน้ีผู้วจิยัจะเน้นศกึษาเฉพาะทกัษะในศตวรรษที่	

21	 เพียง	 2	ทักษะคือ	 ทักษะการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมือและทักษะการสื่อสารและน�าเสนอ	 ซึ่งเป็นทักษะที่

ส�าคัญในการด�ารงชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคม

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการท�างานเป็นทีมและ

ให้ความร่วมมอืของนกัศึกษาจากการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	

Big	 Five	 Learning	 รายวิชาการออกแบบและการจัดการ						

เรียนรู้

	 2.	 เพือ่ศกึษาความสามารถในการสือ่สารและน�าเสนอ

ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	

Learning	รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

	 3.	 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ได้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	 และทักษะ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 ตลอดจนความ												

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ												

Big	Five	Learning

	 2.	 สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน							

ในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 และรายวิชา						

อื่นๆ	 ของกลุ ่มวิชาหลักสูตรและการสอน	 เพื่อพัฒนาให้

นักศึกษามีทักษะในการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่ำง

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้มาโดยวิธีการ

เลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)		เป็นนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2	โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป	หมู่	2	คณะ

ครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการ

จัดการเรียนรู้	 ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน										

33	คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี	้ได้แก่	เครือ่งมอืทีใ่ช้

ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล										

ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 2.1	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 แผนการ

จัดการเรียนรู้	ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	จ�านวน	8	แผน	

32	คาบ	โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

	 	 	 2.1.1	 ศึกษาเอกสาร	 หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	ปีการศึกษา	2555

	 	 	 2.1.2	 วิ เคราะห ์ เนื้ อหา	 วัตถุประสงค 	์

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการออกแบบและ

การจัดการเรียนรู้

	 	 	 2.1.3	 วิเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	FiveLearning
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	 	 	 2.1.4	 เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ตาม												

รูปแบบ	Big	Five	Learning	จ�านวน	8	แผน	แผนละ	4	คาบ	

รวม	32	คาบน�าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	

Learning	 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	

พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้

	 	 	 2.1.5	 ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและน�าแผนการจดัการ

เรียนรู้ไปทดลองใช้	(Try	out)	กับนักศึกษาชั้นปีที่	2	โปรแกรม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป	หมู่	1	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	34	คน

	 	 	 2.1.6	 ปรบัปรงุและแก้ไข	และจัดท�าแผนการ

จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้จริง

	 	 2.2	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ได้แก่	

แบบประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมือ	 จ�านวน	 14	 ข้อ	 แบบประเมินความสามารถในการ

ส่ือสารและน�าเสนอจ�านวน	 14	 ข้อ	 และแบบประเมินความ									

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	

Five	 Learning	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 มีขั้นตอนในการด�าเนินการ

สร้างและหาคุณภาพดังนี้

	 	 	 2.2.1	 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎ	ี

เก่ียวกับความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ									

ร่วมมือ	 	 และความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอและ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้

	 	 	 2.2.2	 สร้างแบบประเมนิความสามารถในการ

ท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมือ		แบบประเมนิความสามารถ

ในการส่ือสารและน�าเสนอ	 และแบบประเมินความพึงพอใจ	

ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	

Learning

	 	 	 2.2.3	 น�าเครื่องมือทั้ง	 3	ชุดที่สร้างขึ้นเสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	 เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง	

เชิงเนื้อหา	 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ

วัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item-Objective	 Congruence	 :	

IOC)	ได้ค่าเท่ากับ	0.67-1.0	

	 	 	 2.2.4	 ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและน�าไปทดลองใช้	 (Try	 Out)		

กับนักศึกษาช้ันปีท่ี	 2	 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 หมู่	 1													

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	34	คน

	 	 	 2.2.5	 น�าแบบประเมินทั้ง	 3	 ฉบับ	 ไปหาค่า

ความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา	 (Alpha-Coefficient)	

ของ	Cronbach	โดยแบบประเมนิความสามารถในการท�างาน

เป็นทีมและให้ความร่วมมือ	 ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.86	

แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารและน�าเสนอ	 ได้ค่า

ความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.88	และแบบประเมนิความพงึพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.89

	 	 	 2.2.6	 จัดท�าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์	และ

น�าไปใช้จริง

 3. กำรด�ำเนินกำรทดลองและกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

	 	 3.1	 ขั้นก่อนการทดลอง

	 	 	 3.1.1	 ผู้วิจัยใช้เวลาในช่วงภาคเรียนท่ี	 2	 ปี

การศึกษา	 2557	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 โปรแกรม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 ชั้นปีที่ 	 2	 หมู ่ที่ 	 2	 คณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 	 	 3.1.2	 ผู้วิจัยเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอน	

พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอน

	 	 3.2	 ขั้นด�าเนินการทดลอง

	 	 	 3.2.1	 ผูส้อนแนะน�าวธิกีารจดัการเรยีนรูต้าม

รูปแบบ	Big	Five	Learning

	 	 	 3.2.2	 ให้นักศึกษาท�าแบบประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	แบบประเมนิ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 และแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ก่อนการเรียน

	 	 	 3.2.3	 นักศึกษาเรียนโดยใช้วิธีการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ท่ีประกอบด้วย	 5									

ข้ันตอน	ได้แก่	Learning	to	Questions,	Learning	to	Search,	

Learning	 to	 Construct,	 Learning	 to	 Communicate								

และ	Learning	to	Serve	โดยให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตาม

ที่บทเรียนก�าหนด

	 	 	 3.2.4	 ผู ้สอนและนักศึกษาร ่วมกันสรุป												

บทเรียน

	 	 	 3.2.5	 ให้นักศึกษาท�าแบบประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	แบบประเมนิ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 	 และแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลังการเรียน

	 	 3.3	 ขั้นหลังการทดลอง

	 	 	 3.3.1	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนแบบ

ประเมินทั้ง	3	ฉบับ	ซึ่งแบ่งระดับการประเมินความสามารถใน

การท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ,	 ความสามารถในการ

สื่อสารและน�าเสนอ	 และความพึงพอใจของนักศึกษา	 เป็น	 4	

ระดับ	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
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	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.51	 -	 4.00	 หมายความว่า	 อยู่ใน

ระดับ	 มากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.51	 -	 3.50	 	 หมายความว่า	 อยู่ใน

ระดับมาก

	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.51	 -	 2.50	 	 หมายความว่า	 อยู่ใน

ระดับน้อย

	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.00	 -	 1.50	 	 หมายความว่า	 อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด

	 	 	 3.3.2	 น�าคะแนนทั้งหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้อง	 และน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน							

ต่อไป

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 4.1	 การหาค่าสถิติพื้นฐาน	 ค�านวณค่าเฉลี่ย	 (X)

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนแบบประเมิน											

ทั้ง	3	ฉบับ

	 	 4.2	 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมอืความสามารถในการ

สื่อสารและน�าเสนอ	 และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนรู้	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบ

ค่าที	(T	-	Test	for	Dependent)

ผลกำรวิจัย

	 จากตารางที่	 2	 	พบว่า	ก่อนการใช้รูปแบบ	Big	Five	

Learning	ผลการประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีม

และให้ความช่วยเหลอืของนกัศกึษารายวชิาการออกแบบและ

การจัดการเรียนรู้	 โดยภาพรวม	 มีความสามารถอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด	 (X	 =	 1.42,	 S.D.	 =	 .33)	 	 เมื่อพิจารณาในแต่ละ

รายการประเมินพบว่า	 รายการประเมินที่มีความสามารถใน

ระดับมากที่สุด	 คือ	 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ ่ม														

(X	=	1.44,	S.D.	=	.41)		รองลงมาคือ	ความรับผิดชอบในการ

ท�างานเป็นกลุ่ม	(X	=	1.43,	S.D.	=	.36)	และการยอมรบัความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม	(X	=	1.38,	S.D.	=	.40)		ตามล�าดับ		

ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีมและให้ควำมร่วมมือ จ�ำนวน (คน) X S.D t Sig.

	 ก่อน	 33	 1.42	 .33	 28.906	 .000

	 หลัง	 33	 3.68	 .36

ตำรำงที่ 1	 การเปรียบเทียบความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการ	

	 	 เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big		FiveLearning	รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	

*	P	<	0.05

	 จากตารางที	่1		พบว่า	ความสามารถในการท�างานเป็น

ทมีและให้ความร่วมมอืของนักศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ตำรำงที่ 2	 การประเมนิความสามารถในการท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมอืของนกัศกึษาก่อนและหลงัเรยีนจากการจดัการ

	 	 เรียนรู้	ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	โดยภาพรวม

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีมและ  ก่อน   หลัง

 ให้ควำมร่วมมือของนักศึกษำ X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.	ความรับผิดชอบในการท�างานเป็นกลุ่ม	 1.43	 .36	 น้อยที่สุด	 3.70	 .39	 มากที่สุด

2.	การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม	 1.44	 .41	 น้อยที่สุด	 3.65	 .42	 มากที่สุด

3.	การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม	 1.38	 .40	 น้อยที่สุด	 3.71	 .39	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 1.42 .33 น้อยที่สุด 3.68 .36 มำกที่สุด

และหลังการใช้รูปแบบ	Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมิน

ความสามารถในการท�างานเป็นทมีและให้ความช่วยเหลอืของ

นักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 โดย							

ภาพรวม	 มีความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 3.69,															

S.D.	 =	 .36)	 	 เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	

ความสามารถอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 คือ	 การยอมรับความคิด

เห็นของสมาชิกในกลุ่ม	(X	=	3.71,	S.D.	=	.39)	รองลงมาคือ	

ความรบัผดิชอบในการท�างานเป็นกลุม่	(X	=	3.70,	S.D.	=	.39)	

และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ ่ม	 (X	 =	 3.65,																							

S.D.	=	.42)		ตามล�าดับ
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	 จากตารางที่	 4	 	พบว่า	ก่อนการใช้รูปแบบ	Big	Five	

Learning	 ผลการประเมินความสามารถในสื่อสารและการ								

น�าเสนอของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการ

เรยีนรู	้โดยภาพรวม	มคีวามสามารถอยูใ่นระดับน้อย	(X	=	1.63,	

S.D.	 =	 .31)	 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	 พบว่า	

รายการประเมินทั้ง	 3	 รายการ	 คือ	 การพูด	 การเขียน	 และ

การน�าเสนอ	 มีความสามารถอยู่ในระดับน้อย	 (X	 =	 1.63,								

S.D.	=	.36,	X	=	1.63,	S.D.	=	.36,	X	=	1.63,	S.D.	=.	44	

ตามล�าดับ)	 และหลังการใช้รูปแบบ	 Big	 Five	 Learning													

ตำรำงที่ 3	 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม

	 	 รูปแบบ	Big		FiveLearning	รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ จ�ำนวน (กลุ่ม) X S.D t Sig.

	 ก่อน	 8	 1.63	 .31	 21.706	 .000

	 หลัง	 8	 3.81	 .08

*	P	<	0.05

	 จากตารางที	่3		พบว่า	ความสามารถในการสือ่สารและ

การน�าเสนอของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการ

จดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

ตำรำงที่ 4	 การประเมินความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้

	 	 ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	โดยภาพรวม

 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ  ก่อน   หลัง

 กำรน�ำเสนอของนักศึกษำ X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.	การพูด	 	 1.63	 .36	 น้อย	 3.80	 .15	 มากที่สุด

2.	การเขียน	 	 1.63	 .36	 น้อย	 3.75	 .14	 มากที่สุด

3.	การน�าเสนอ	 	 1.63	 .44	 น้อย	 3.93	 .10	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 1.63 .31 น้อย 3.81 .08 มำกที่สุด

ผลการประเมินความสามารถในสื่อสารและการน�าเสนอของ

นักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 โดย						

ภาพรวม	 มีความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 3.81,						

S.D.	 =	 .08)	 	 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	

รายการประเมินท่ีมีความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	

การน�าเสนอ	(X	=	3.93,	S.D.	=	 .10)	รองลงมาคือ	การพูด							

(X	=	3.80,	S.D.	=	.15)		และการเขียน	(X	=	3.75,		S.D.	=	.14)		

ตามล�าดับ

ตำรำงที ่5	 การเปรยีบเทยีบความความพงึพอใจของนกัศกึษาก่อนและหลงัการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	

	 	 รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

 ควำมพึงพอใจ จ�ำนวน X S.D t Sig.

	 ก่อน	 33	 1.56	 .30	 29.417	 .000

	 หลัง	 33	 3.71	 .23

*	P	<	0.05

	 จากตารางที	่5		พบว่า	ความพงึพอใจของนกัศกึษาหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	
Five	Learning	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
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	 จากตารางที่	 6	 พบว่า	 ก่อนการใช้รูปแบบ	 Big	 Five	

Learning	ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษารายวชิา

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 โดยภาพรวม	 มีความ

สามารถอยูใ่นระดบัน้อย	(X	=	1.56,	S.D.	=	.30)		เมือ่พจิารณา

ในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	รายการประเมนิทัง้	4	รายการ	

คือ	ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอนของอาจารย์	ความ

สามารถในการถ่ายทอดเนือ้หาและเทคนคิวธิกีารสอน		การใช้

สือ่การเรียนการสอน/แหล่งเรยีนรู	้และการวดัและประเมินผล

การเรียน	มีความสามารถอยู่ในระดับน้อย	(X	=	1.67,	S.D.	=	

.40,		X	=	1.50,	S.D.	=	.34,	X	=	1.51,	S.D.	=	.40,	X	=	1.52,	

S.D.	 =	 .45	 ตามล�าดับ)	 และหลังการใช้รูปแบบ	 Big	 Five	

Learning	ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษารายวชิา

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้	 โดยภาพรวม	 มีความ

สามารถอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	=	 3.71,	 S.D.	 =	 .23)	 เมื่อ

พิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	รายการประเมินที่มี

ความสามารถอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	คอื	การวดัและประเมนิผล

การเรียน	(X	=	3.84,	S.D.	=	.23)	รองลงมาคือ	ความรู้ความ

สามารถในรายวิชาที่สอนของอาจารย์	(X	=	3.70,	S.D.	=	.29)

และความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีการ

สอน	(X	=	3.69,	S.D.	=	.28)	ตามล�าดับ	และรายการประเมิน

ที่มีความสามารถอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 คือ	 การใช้สื่อการเรียน

การสอน/แหล่งเรียนรู้	(X	=	3.64,	S.D.	=	.37)

ตำรำงที่ 6	 การประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาก่อนและหลงัเรยีนจากการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	

	 	 รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้	โดยภาพรวม

  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ  ก่อน   หลัง

   X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.		ความรู้	ความสามารถในรายวิชาที่สอน	 1.67	 .40	 น้อย	 3.70	 .29	 มากที่สุด

	 ของอาจารย์

2.		ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและ	 1.50	 .34	 น้อย	 3.69	 .28	 มากที่สุด

	 เทคนิควิธีการสอน	

3.		การใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้	 1.51	 .40	 น้อย	 3.64	 .37	 มากที่สุด

4.		การวัดและประเมินผลการเรียน	 1.52	 .45	 น้อย	 3.84	 .23	 มากที่สุด

  รวมเฉลี่ย 1.56 .30 น้อย 3.71 .23 มำกที่สุด

อภิปรำยผล
	 จากการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้	 มีประเด็นท่ีน�ามา

อภิปรายผลดังนี้

 1. ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีมและให้ควำม

ร่วมมือของนักศึกษำหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 

	 	 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้

ตามรปูแบบ	Big		Five	Learning	ในรายวชิาการออกแบบและ

การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าจาก					

ใบกิจกรรมและจากการตั้งค�าถามด้วยตนเอง	 ใช้ค�าถามและ	

เสนอประเด็นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โดยการท�างานเป็นทีม	

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท้ังกับเพื่อนและกับผู้สอน	 ผู้เรียนจึงได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานกลุ่มและเปิดโอกาสให้พูดคุยปรึกษากันอย่าง								

เต็มที่	 (สิรินาถ	 จงกลกลาง	 และคณะ,	 2558)	 ซึ่งหลังการจัด	

การเรียนการสอนนักศึกษามีความสามารถในการท�างานเป็น

ทีมและให้ความ	 ร่วมมือในด้านการยอมรับความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่มสูงที่สุด	 (X	=	3.71,	S.D.	=	 .39)	 เนื่องจากว่า	

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big		Five	Learning	นักศึกษา

ได้รับการฝึกให้มีความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่ม	 และเปิด

โอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนวิธีการคิด														

ระหว่างกลุม่จึงท�าให้นกัศกึษามคีวามกระตือรอืร้นในการเรยีน

เป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับ	 เปรมวดี	 	 ธนาเสน	 (2559)	ที่

สรุปว่า	 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 	 Five	 Learning	

เป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด

เหน็และได้เน้นให้ผู้เรยีนได้ท�ากจิกรรมกลุม่ท่ีมีลกัษณะของการ

อภิปรายและท�างานร่วมกัน
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 2. ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรและกำรน�ำเสนอของ

นักศึกษำหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน

	 	 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบ	Big		Five	Learning	ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ

ด้านต่างๆ	 ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติจริง				

โดยเฉพาะได้ฝึกทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง	พูด	อ่าน	และ

เขียน	(สมเกียรติ	ทานอก	และคณะ,	2556)	ซึ่งหลังการจัดการ

เรียนการสอนนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและ

การน�าเสนอในด้านการน�าเสนอสงูทีสุ่ด	(X	=	3.93,	S.D.	=	.10)	

เน่ืองจากว่าการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big		Five	Learning	

ทั้ง	5	ขั้นตอนนั้น	เน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกพูดและอภิปราย

ร่วมกัน	 ฝึกการน�าเสนอ	 โดยการตั้งค�าถาม	 การค้นหาข้อมูล	

การสร้างความรู ้	 การสื่อสาร	 และการน�าเสนอผลงานซึ่ง

สอดคล้องกับ	เปรมวดี	ธนาเสน	(2559)	ที่กล่าวว่า	การจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	 	 Five	 Learning	 เป็นการส่งเสริมให้									

ผู ้เรียนฝึกทักษะในการสื่อสารและน�าเสนอในรูปแบบของ

การน�าเสนอ	 โดยผู้เรียนจะได้น�าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม		

ซึง่นบัว่าเป็นรปูแบบการสอนทีส่่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของผู้เรียนด้วย

 3. ควำมพึงพอใจของนกัศกึษำต่อกำรจดักำรเรยีนรู้

ตำมรูปแบบ Big  Five Learning

	 	 ในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู ้						

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 เนื่องจากว่าการจัดการเรียนรู ้									

ตามรปูแบบ	Big	Five	Learning	เน้นการจัดกจิกรรมทีน่กัศึกษา

มคีวามสนุกสนานในการปฏบิตักิจิกรรม	เน้นการจดักิจกรรมที่

นักศึกษามีความสุขและความกล้าเพื่อน�าไปสู ่การกล้า

แสดงออก	(สิรินาถ	จงกลกลาง	และคณะ,	2558)	ซึ่งหลังการ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนสูงที่สุด	 (X	 =	 3.84,	 S.D.	 =	 .23)										

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมเกียรติ	 ทานอก	 และคณะ	

(2556),	 เจษฎา	 กิตติสุนทร	 และคณะ	 (2556),	 กานต	์														

เนตรกลาง	และคณะ	 (2558)	และสิรินาถ	 	จงกลกลาง	และ

คณะ	 (2558)	 ที่พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ	 Big									

Five	 Learning	 จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพครูสู่การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ได้	 ตลอดจนสอดคล้องกับ	 วณิชชา	

แม่นย�า	 และทิพรัตน์	 สิทธิวงศ์	 (2557)	ที่สรุปว่า	 การจัดการ

เรียนรู้แบบ	Big	 Five	 Learning	หรือ	QSCCS	 จะช่วยเสริม

สร้างประสิทธิภาพการสอนได้ดีมากยิ่งขึ้น	 และเป็นแนวทาง

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที	่21	โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ทพิรตัน์	สทิธวิงศ์	

และธเนศ	 วงศ์นาม	 (2558)	 ท่ีพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็น							

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ	 Big	 Five	 Learning	 หรือ	

QSCCS	 ว่าจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่	21	และสอดคล้องกับ	วารีรัตน์	 	แก้วอุไร	 (2555)										

ที่สรุปว่าการจัดการเรียนรู ้แบบ	 QSCCS	 หรือ	 Big	 Five									

Learning	 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	ได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 ในการจัดการเรยีนการสอน	ผูส้อนต้องชีแ้นะ

แนวทางและกระตุ้นให้นักศึกษาท�ากิจกรรมตามรูปแบบการ

เรยีนรูแ้บบ	Big	Five	Learning	ซึง่ในการจดักจิกรรมการเรยีน

รูอ้าจต้องใช้เวลาในขัน้ตอนแรก	Learning	to	Question	มาก	

เนือ่งจากว่าเป็นจดุเริม่ต้นของกจิกรรมทัง้หมด	นกัศกึษาจะต้อง

ร่วมมือกันในการท�างานเป็นทีมและมีการสื่อสารเพื่ออภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

	 	 1.2	 ควรมีการเพิ่มกิจกรรมและขยายเวลาเรียน

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการสื่อสารและน�าเสนอหน้าชั้นเรียน									

ทุกคน

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	ของนักศึกษาในรายวิชาอื่นๆ

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี	21	อืน่ๆ	นอกเหนอืจากทักษะการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมือและทักษะการสื่อสารและการน�าเสนอ	 ของนักศึกษา

ในรายวิชานี้และรายวิชาอื่นๆ

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ตาม									

รูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 เปรียบเทียบระหว่างชั้นปีและ
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