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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(quasi	experimental	research)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ความสามารถ

ในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	 Five	 Learning	 รายวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร	 2)	 ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอของนักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five												

Learning	รายวชิาการพฒันาหลกัสตูร	และ	3)	ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	

โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2โปรแกรมภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร	 ในภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	26	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	แผนการจัด							

การเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learningจ�านวน	8	แผนแบบประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	

แบบประเมนิความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอและแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอน	สถิตทิีใ่ชใ้นการ

วิเคราะห์	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้	t-test	(dependent	samples)

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	และความสามารถในการสื่อสารและการน�า

เสนอของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	 Five	 Learning	ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	 Five	Learning	หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ :		การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning,	ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ,		 	

	 	 	ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ

ABSTRACT
	 This	 quasi	 experimental	 design	 research	 aimed	 to	 study	 1)	 teamwork	 and	 collaboration	 skills	 of												

undergraduate	students	on	Curriculum	Development	Course	Using	Big	Five	Learning	2)	communication	skills	

of	undergraduate	students	on	Curriculum	Development	Course	Using	Big	Five	Learning	and	3)	satisfaction	

of	undergraduate	students	on	Curriculum	Development	Course	Using	Big	Five	Learning.	The	26	sophomore	

students	majoring	in	English	Program,	Faculty	of	Education,	NRRU,	who	registered	this	course	in	the	first	

semester	of	2015	academic	year,	were	selected	to	be	sample.	The	research	tools	were	8	lesson	plans,	

assessment	 form	 of	 teamwork	 and	 collaboration	 skill,	 assessment	 form	 of	 communication	 skill	 and																		

การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชา
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satisfaction	evaluation	form.	The	collected	data	were	analyzed	by	using	mean,	standard	deviation	and	t-test	

(Dependent	sample)	for	hypothesis	testing.

	 The	finding	indicated	that	the	students’	teamwork	and	collaboration	skills	and	communication	skills	

of	undergraduate	students	on	Curriculum	Developmen	tCourse,	after	using	Big	Five	Learning,	were	higher	

than	before	at	statistical	significance	.05	level.	In	addition,	students’	satisfaction	towards	learning	activity	

was	 at	 high	 level.	 The	 statistic	 showed	 that	 after	 using	 Big	 Five	 Learning,	 it	was	 higher	 than	before	 at														

statistical	significance	.05	level.

Keywords :	Big	Five	Learning,	teamwork	and	collaboration,	communication

บทน�ำ
	 หลักสูตรมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เน่ืองจากเป็นกรอบ

ทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน	 ซึ่งเป็นทรัพยากรที่

ส�าคัญสุดของประเทศให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ	 (ชัยวัฒน์	

สุทธิรัตน์,	 2557)	 ดังนั้นหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศ												

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้	 ทักษะและ

เจตคติให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและนโยบาย	

ในการจัดการศึกษา	(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	2546)	

อย่างไรก็ดหีลักสูตรทีไ่ด้พฒันาขึน้มาเป็นอย่างดีนัน้	ย่อมไม่เกดิ

ประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าไม่ได้น�าไปสู่การใช้และปฏิบัติโดย									

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งแน่นอนว่าบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรง							

กับการน�าหลักสูตรไปใช้	 โดยผ่านการจัดการเรียนการสอน		

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก็คือ	

ครูผูส้อนน่ันเอง	ด้วยเหตุนีจ้งึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีน่กัศกึษา

ครู	 ซึ่งเป็นผู้ที่จะไปประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคต	 ต้อง

ศกึษาและเรยีนรูร้ายวชิาการพฒันาหลกัสตูร	ให้มคีวามรู	้ความ

เข้าใจทั้งในแง่แนวคิด	 ทฤษฎีรวมทั้งการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักสูตร

	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการใช้

เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	 ของทุกภูมิภาคของโลก	

เข้าด้วยกัน	 ดังน้ันกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึน								

ในศตวรรษที่	 21	 จึงส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีวิตผู้คนในสังคม	

อย่างท่ัวถึง	 ด้วยเหตุนี้ครูผู ้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและ							

เตรียมพร้อมในการจดัการเรยีนรู	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนมีทกัษะส�าหรบั

การออกไปด�ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่	 21	 ที่เปลี่ยนไป									

จากศตวรรษทีผ่่านๆ	มา	ส�าหรบัทกัษะทีส่�าคญัทีส่ดุในศตวรรษ

ที่	21	ก็คือทักษะการเรียนรู้	(learning	skill)	ดังนั้นจึงท�าให้มี

การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะจ�าเป็นใน

ศตวรรษที	่21	ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมด้านต่างๆ	ทีเ่ป็น

ปัจจัยสนับสนุนที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู ้โดยนอกจากนี	้													

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง	 จึง										

ส่งผลต่อการปรับตัวให้มีความทัดเทียมและเท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน								

ดังนั้น	 การเสริมสร้างองค์ความรู้	 (content	 knowledge)	

ทักษะเฉพาะทาง	(specific	skills)	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

(expertise)	และสมรรถนะของการรูเ้ท่าทนั	(literacy)	จงึเป็น

ตัวแปรส�าคัญท่ีต้องเกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคม

แห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	นี้ด้วยเหตุที่กระแสการ

ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นยุค							

แห่งความเป็นโลกาภิวัตน์	 (the	 globalization)	 ที่ท�าให้เกิด

วิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆมิติอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น								

การก�าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือ						

กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายศักยภาพ

และความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการ								

เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นและสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว	(วิจารณ์	พานิช,	2555)

	 จากความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่	 21	ใน

การเตรยีมความพร้อมให้กบัผูเ้รยีนเป็นเรือ่งส�าคญัของกระแส

การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษดังกล่าวโดย

วิจารณ์	 พานิช	 (2555)	 ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	

(21st	 century	 skills)	 ว่าเป็นทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตใน

ศตวรรษที่	21	ซึ่งมีสาระวิชาหลัก	(core	subject)	ที่ประกอบ

ด้วย	ภาษา	ศลิปะ	คณติศาสตร์	การปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง	

วิทยาศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 และประวัติศาสตร์	 ซึ่งสาระวิชา								

เหล่านี้มีความส�าคัญ	 แต่ไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนรู้เพ่ือม	ี

ชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี	 21	 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา	

(content	หรือ	subject	matter)	ควรเป็นการเรียนจากการ

ค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยครูผู้สอนคอยช่วยแนะน�าและช่วย

ออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
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ความก้าวหน้าของการเรียนรู ้ของตนเองได ้โดยทักษะ																						

ในศตวรรษที่	 21	ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 คือ									

การเรียนรู้	3R	x	7C	ซึ่งทักษะ	3Rประกอบด้วย	1)	Reading	

(อ่านออก)	2)	(W)	Riting	(เขียนได้)	และ	3)	(A)	Rithemetics	

(คิดเลขเป็น)	 ส่วนทักษะ	 7C	 ประกอบไปด้วย	 1)	 Critical	

thinking	and	problem	solving	(ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	และทักษะในการแก้ปัญหา)	2)	Creativity	and	

innovation	 (ทักษะด้านการสร้างสรรค์	 และนวัตกรรม)														

3)	Cross-cultural	understanding	(ทักษะด้านความเข้าใจ

ความต่างด้านวัฒนธรรม	 และความต่างด้านกระบวนทัศน์)										

4)	 Collaboration,Teamwork	 and	 leadership	 (ทักษะ						

ด ้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็นทีม	 และภาวะผู ้น�า)																						

5)	Communications,	Information	and	Media	literacy	

(ทักษะด ้านการสื่อสารสารสนเทศ	 และรู ้ เท ่าทันสื่อ)																							

6)	Computing	and	ICT	Literacy	(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 และ	 7)	 Career	

and	learning	skills	(ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้)

	 ส�าหรับการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศกึษา	ซึง่เป็นการศกึษา

ที่สูงกว่าระดับข้ันพ้ืนฐาน	 ที่เตรียมพร้อมผู้เรียนส�าหรับการ

ประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต	มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้รยีน

ต้องบูรณาการทักษะต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มาก

ที่สุด	 และเน่ืองจากรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเป็นรายวิชา						

ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ	 โดยใน

การจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหาพบว่านักศึกษาค่อนข้าง

ยากต่อการเข้าใจและบางครัง้อาจท�าให้นกัศกึษาเกดิความเบือ่

หน่ายในการเรียน	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความจ�าเป็นในการ

พิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้ที่มีความเหมาะสม									

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพซ่ึงการ							

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ท่ีประกอบ										

ไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส�าคัญ	 5	 กิจกรรม	 ได้แก่																								

1)	 Learning	 to	 question	 2)	 Learning	 to	 search																					

3)	Learning	to	construct	4)	Learning	to	communicate	

และ	 5)	 Learning	 to	 serve	 นับเป็นรูปแบบการจัดการ											

เรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ	เพราะนอกจากจะช่วยให้

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการเรียน

แล้วยังช่วยส่งเสริมทักษะ	3R	และ	7C	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกด้วย	(ประยุทธ์		ไทยธานี,	2556)

						 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า	 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	

Big	 Five	 Learning	 จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส�าคัญ	5	กิจกรรม	โดยกิจกรรม	1)	Learning	to	question	

เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตั้งค�าถาม	 เพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้

อยากเรียน	ท�าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส�าคัญและประโยชน์

ของสิง่ทีจ่ะเรยีนกจิกรรม	2)	Learning	to	search	เป็นกจิกรรม

ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้วางแผนการเรยีนรูข้องตนเองโดยร่วมกนัก�าหนด

ขอบเขต	แนวทาง	วิธีการเรียนรู้	ประเด็นในการเรียนรู้	รวมทั้ง

จัดท�าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้และลงมือศึกษาค้นคว้า	และ

รวบรวมข้อมลูตามแผนทีว่างไว้	เพือ่แสวงหาความรูแ้ละค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง	กิจกรรม	3)	Learning	to	construct	เป็น

กิจกรรมท่ีให้ผู ้เรียนน�าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย	

เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์	ประเมินค่า	สรุปความคิด

รวบยอด	คณุค่าความส�าคญั	แนวคดิแนวทางการปฏบิตัใินชวีติ

ประจ�าวัน	และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้	รวมถึงความรู้

ของตนเอง	กิจกรรม	4)	Learning	 to	communicate	 เป็น

กจิกรรมท่ีให้ผูเ้รยีนได้น�าความรู	้ข้อค้นพบ	ข้อสรปุทีไ่ด้จากการ

เรียนรู้มาน�าเสนอเป็นช้ินงานรูปแบบต่างๆ	 ตามความสนใจ	

พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ	ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้	และ

แสดงความรู้สกึต่อชิน้งาน	และกจิกรรม	5)	Learning	to	serve	

เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนน�าช้ินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประเมินซ่ึงกันและกัน	 รวมท้ังวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้

จากความสนใจ	(ประยุทธ์	ไทยธานี,	2556)

	 จากเหตุผลดังกล่าวไปแล้วข้างต้น	 ผู ้วิจัยจึงเห็นถึง					

ความส�าคัญและประโยชน์ของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ของนักศึกษารายวิชาการพัฒนา

หลกัสตูรจากการจดัการเรียนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	

ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและ									

ช่วยให้การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และเนื่องจากรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร										

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูที่นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียน									

ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จ�าเป็นในการเรียนรู้	

โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาเฉพาะทักษะในศตวรรษที	่

21	 เพียง	 2	ทักษะคือ	 ทักษะการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมอืและทักษะการสือ่สารและน�าเสนอ	ซ่ึงเป็นทักษะพืน้ฐาน

ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		เพื่อศึกษาความสามารถในการท�างานเป็นทีมและ

ให้ความร่วมมือของนักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู้ตาม												

รูปแบบ	Big	Five	Learning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
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	 2.	 เพือ่ศกึษาความสามารถในการสือ่สารและน�าเสนอ

ของนักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	

Learning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

	 3.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	BigFive	Learning

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	 และทักษะ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 ตลอดจนความ												

พึงพอใจในการสอนของนักศึกษา

	 2.		สามารถน�ามาใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนใน

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร	และรายวิชาอื่น	ๆ	ของกลุ่มวิชา

หลักสูตรและการสอน	 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการ

เรียนรู้และการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21

 สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 1.		ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ	

ร่วมมือของนักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ								

Big	 Five	 Learning	 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียน									

สูงกว่าก่อนเรียน

	 2.		ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอของ

นักศึกษาครูจากการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ	 Big	 Five		

Learning	 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนสูงกว่า											

ก่อนเรียน

	 3.		ความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียน

รู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 1.1		 ประชากร	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	

ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการพฒันาหลกัสตูร	ในภาคเรยีน

ที่	1	ปีการศึกษา	2558

	 	 1.2		 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้มาโดยวธิกีาร

เลือกแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 เป็นนักศึกษา					

ระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2	โปรแกรมภาษาอังกฤษหมู่	3	คณะ

ครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร								

ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	26	คน	

	 	 1.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	เครื่องมือที่ใช้

ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล										

ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 แผนการ

จัดการเรียนรู้	ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	จ�านวน	8	แผน	

32	คาบ	โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

	 	 	 1.4.1		ศึกษาเอกสาร	 หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	ปีการศึกษา	2555

	 	 	 1.4.2		วิ เคราะห ์ เ น้ือหา	 วัตถุประสงค 	์

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนา

หลักสูตร

	 	 	 1.4.3		วิเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning

	 	 	 1.4.4		เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ตาม												

รูปแบบ	Big	Five	Learning	จ�านวน	8	แผน	รวม	32	คาบ

	 	 	 1.4.5		น�าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	

Big	 Five	 Learning	 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ�านวน															

3	ท่าน	พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้

	 	 	 1.4.6		ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการ

เรยีนรูต้ามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและน�าแผนการจดัการ

เรียนรู้ไปทดลองใช้	(try	out)	กับนักศึกษาชั้นปีที่	2	โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ	หมู่	2	จ�านวน	28	คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 1.4.7	ปรับปรุงและแก้ไข	และจัดท�าแผนการ

จัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้จริง

	 	 1.5		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	

แบบประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมือ	 จ�านวน	 14	 ข้อ	 แบบประเมินความสามารถในการ

สื่อสารและน�าเสนอ	 จ�านวน	 14	 ข้อ	 และแบบประเมินความ	

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ												

Big	Five	Learning	จ�านวน	20	ข้อมีขั้นตอนในการด�าเนินการ

สร้างและหาคุณภาพดังนี้

	 	 	 1.5.1	 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎ	ี

เก่ียวกับความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วม

มือและความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอและความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้

	 	 	 1.5.2		สร้างแบบประเมนิความสามารถในการ

ท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมอืแบบประเมนิความสามารถ

ในการส่ือสารและน�าเสนอและแบบประเมนิความพงึพอใจของ

นกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบ	Big	Five	Learning
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	 	 	 1.5.3	 น�าแบบประเมินทั้ง	 3	 ชุดที่สร้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่านเพื่อตรวจสอบความ										

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	

Item-	Objective	Congruence	:	IOC)	ได้ค่าเท่ากบั	0.64-1.0

	 	 	 1.5.4		ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินตาม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและน�าไปทดลองใช้	(try	out)	กบั

กับนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 โปรแกรมภาษาอังกฤษ	หมู่	 2	จ�านวน	

28	คน	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 1.5.5		น�าแบบประเมินทั้ง	 3	 ฉบับ	 ไปหาค่า

ความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา	 (alpha-coefficient)	

ของ	 Cronbach	 (ชูศรี	 วงศ์รัตนะ,	 2553)	 โดยแบบประเมิน

ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ														

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.83	 แบบประเมินความสามารถ							

ในการสื่อสารและน�าเสนอได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.86							

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนรู้ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.81

	 	 	 1.5.6		จัดท�าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์	และ

น�าไปใช้จริง

	 2.		การด�าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1		 ขั้นก่อนการทดลอง

	 	 	 2.1.1		ผู้วิจัยใช้เวลาในช่วงภาคเรียนท่ี	 1	 ปี

การศึกษา	 2558	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ	ชั้นปีที่	2	หมู่ที่	3	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา

	 	 	 2.1.2		ผู้วิจัยเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอน	

พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอน

	 	 2.2		 ขั้นด�าเนินการทดลอง

	 	 	 2.2.1		ผูว้จิยัแนะน�าวธิกีารจัดการเรยีนรูต้าม

รูปแบบ	Big	Five	Learningให้นกัศึกษาได้มีความรู	้ความเข้าใจ

เป็นเบื้องต้น

	 	 	 2.2.2	 ให้นักศึกษาท�าแบบประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมือ	แบบประเมนิ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 และแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ก่อนการเรียน

	 	 	 2.2.3	 นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการ

เรียนรู ้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ที่ประกอบด้วย																		

5	กิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่	Learning	to	question,	Learning	

to	 search,	 Learning	 to	 construct,	 Learning	 to															

communicate	 และ	 Learning	 to	 serveโดยให้นักศึกษา	

ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�าหนดในบทเรียน

	 	 	 2.2.4		ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย	

ซักถามและสรุปบทเรียน

	 	 	 2.2.5	 ให้นักศึกษาท�าแบบประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	แบบประเมนิ

ความสามารถในการสื่อสารและน�าเสนอ	 	 และแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลังการเรียน

	 	 2.3		 ขั้นหลังการทดลอง

	 	 	 2.3.1		เก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนแบบ

ประเมินทั้ง	3	ฉบับ	ซึ่งมีระดับการประเมิน	4	ระดับ	โดยมีหลัก

เกณฑ์ดังนี้

	 	 	 	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.51	-4.00		

หมายความว่า	ระดับมากที่สุด

	 	 	 	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.51	-3.50		

หมายความว่า	ระดับมาก

	 	 	 	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.51	-2.50		

หมายความว่า	ระดับน้อย

	 	 	 	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.00	-1.50		

หมายความว่า	ระดับน้อยที่สุด

	 	 	 2.3.2		น�าคะแนนท้ังหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้อง	 และน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน						

ต่อไป

	 3.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 3.3.1		การหาค่าสถิติพื้นฐาน	ค�านวณค่าเฉลี่ย	 (X)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนแบบประเมินทั้ง									

3	ฉบับ

	 	 3.3.2		การวเิคราะห์เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถ

ในการท�างานเป็นทมีและให้ความร่วมมอืความสามารถในการ

สื่อสารและน�าเสนอและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู	้

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบค่าที	 (t-test	

for	dependent)
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ผลกำรวิจัย

	 จากตารางที่	1	พบว่า	ความสามารถในการท�างานเป็น

ทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษารายวิชาการพัฒนา

ตำรำงที่ 1	การเปรียบเทียบความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการ

	 	 เรียนรู้ตามรูปแบบBig	FiveLearning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

     ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีมและให้ควำมร่วมมือ จ�ำนวน  X S.D t Sig.

	 ก่อน	 	 26	 1.38	 .49	 -29.05	 .000

	 หลัง	 	 26	 3.64	 .47

*	P	<	0.05

หลกัสตูรจากการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	

หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ก่อนการจัดการเรียนรู้ตาม											

รูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมินความสามารถ						

ในการท�างานเป็นทมีและให้ความช่วยเหลอืของนกัศกึษารายวชิา	

การพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม	 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

ที่สุด	(X	=	1.38,	S.D.	=	.49)		เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ

ประเมนิพบว่า	รายการประเมนิทีม่กีารปฏบิติัในระดับมากท่ีสดุ	

คือ	 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม	 (X	 =	 1.41,	 S.D.														

=	 .52)	 รองลงมาคือ	 ความรับผิดชอบในการท�างานเป็นกลุ่ม	

(X	 =	 1.40,	 S.D.	 =	 .50)	 และการยอมรับความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่ม	(X	=	1.33,	S.D.	=	.46)	ตามล�าดับ	และหลัง

ตำรำงที่ 2  การประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนจาก

	 	 การจัดการเรียนรู้	ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม

ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีมและให้ควำม            ก่อน             หลัง

 ร่วมมือของนักศึกษำครู X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.	ความรับผิดชอบในการท�างานเป็นกลุ่ม	 1.40	 .50	 น้อยที่สุด	 3.64	 .47	 มากที่สุด

2.		การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม	 1.41	 .52	 น้อยที่สุด	 3.66	 .47	 มากที่สุด

3.		การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม	 1.33	 .46	 น้อยที่สุด	 	3.64		 .47		 มากที่สุด

  รวมเฉลี่ย 1.38 .49 น้อยที่สุด 3.64 .47 มำกที่สุด

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ผลการ

ประเมินความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ								

ช่วยเหลือของนักศึกษารายวิชาพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม															

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (X	 =	 3.66,	 S.D.	 =	 .47)								

เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	การปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดคือ	 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ ่ม																	

(X	=	3.66,	 S.D.	=	 .47)	 รองลงมาพบว่า	มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดจ�านวนเท่ากัน	 2	 ด้าน	 คือ	 ความรับผิดชอบ									

ในการท�างานเป็นกลุม่	(X	=	3.64,	S.D.	=	.47)	และการยอมรบั

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม	(X	=	3.64,	S.D.	=.	47)

ตำรำงที่ 3 		การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอของนักศึกษาก่อนและหลัง	การจัดการเรียนรู้ตาม

	 	 		รูปแบบ	Big	FiveLearning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ จ�ำนวน X S.D t Sig.

ก่อน	 	 6	 1.56	 .29	 -26.14	 .000

หลัง	 	 6	 3.60	 .09

*	P	<	0.05

	 จากตารางที	่3	พบว่า	ความสามารถในการสือ่สารและ

การน�าเสนอของนักศึกษารายวชิาการพัฒนาหลกัสตูรจากการ
จดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	Learning	หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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ตำรำงที่ 4		การประเมินความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้	

	 						ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร	โดยภาพรวม

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ก่อนการจัดการเรียนรู ้ตาม													

รูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมินความสามารถ							

ในการสือ่สารและการน�าเสนอของนักศึกษารายวชิาการพฒันา

หลักสูตรโดยภาพรวม	มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย	(X	=	1.54,	

S.D.	 =	 .46)	 	 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน	พบว่า	

รายการประเมนิมคุีณภาพอยูใ่นระดับน้อยทกุรายการ	โดยเรยีง

ล�าดับจากมากไปหาน้อยคือการเขียน	(X	=	1.57,	S.D.	=	.51)	

การน�าเสนอ	(X	=	1.56,	S.D.	=	.52)	และการพูด	(X	=	1.54,	

S.D.	=	.46)	ตามล�าดับ	และหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	

 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรน�ำเสนอ            ก่อน             หลัง

  ของนักศึกษำครู X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.		การพูด	 	 1.54	 .46	 น้อย	 3.77	 .42	 มากที่สุด

2.		การเขียน	 	 1.57	 .51	 น้อย	 3.74	 .37	 มากที่สุด

3.		การน�าเสนอ	 	 1.56	 .52	 น้อย	 3.90	 .12	 มากที่สุด

  รวมเฉลี่ย 1.54 .46 น้อย 3.80 .40 มำกที่สุด

Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมินความสามารถในส่ือสาร

และการน�าเสนอของนักศึกษาจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	

Five	 Learning	 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม												

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 3.80,	 S.D.	 =	 .40)												

เมือ่พจิารณาในแต่ละรายการประเมนิ	พบว่า	รายการประเมนิ

ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	คือ	การน�าเสนอ	(X	=	3.90,								

S.D.	=	.12)	รองลงมาคือ	การพูด	(X	=	3.77,	S.D.	=	.42)	และ

การเขียน	(X	=	3.74,	S.D.	=	.37)	ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 5			การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning		

	 	 		รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร	โดยภาพรวม

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ก่อนการจัดการเรียนรู้ตาม												

รูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมินความพึงพอใจ

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับน้อย									

(X	=	1.56,	S.D.	=	.29)		เมือ่พจิารณาในแต่ละรายการประเมนิ	

พบว่า	 รายการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยทุกรายการ	

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ	 ความรู้	 ความสามารถ						

ในรายวิชาที่สอนของอาจารย์	(X	=	1.69,	S.D.	=	.26)	ความ

สามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน	(X	=	1.51,	

S.D.	 =	 .31)	 การวัดและประเมินผลการเรียน	 (X	 =	 1.50,										

S.D.	 =	 .28)	 และการใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้									

(X	=	1.49,	S.D.	=	.41)	ตามล�าดับ	และหลังการจัดการเรียน

  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำคร ู  ก่อน   หลัง

   X S.D ควำมหมำย X S.D ควำมหมำย

1.		ความรู้	ความสามารถในรายวิชาที่สอนของอาจารย์	 1.69	 .26	 น้อย	 3.85	 .34	 มากที่สุด

2.		ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน	 1.51	 .31	 น้อย	 3.72	 .26	 มากที่สุด

3.		การใช้สื่อการเรียนการสอน/	แหล่งเรียนรู้	 1.49		 .41	 น้อย	 3.65	 .29	 มากที่สุด	

4.	การวัดและประเมินผลการเรียน	 1.50	 .28	 น้อย	 3.68	 .20	 มากที่สุด

  รวมเฉลี่ย 1.56 .29 น้อย 3.69 .25 มำกที่สุด

รู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ผลการประเมินความ													

พงึพอใจของนกัศกึษา	รายวชิาการพฒันาหลกัสตูรโดยภาพรวม	

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 3.69,	 S.D.	 =	 .25)													

เมือ่พจิารณาในแต่ละรายการประเมนิ	พบว่า	รายการประเมนิ

ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 ความรู้	 ความสามารถ							

ในรายวิชาที่สอนของอาจารย์	 (X	=	3.85,	S.D.	=	 .34)	 รอง						

ลงมาคือ	 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธี

สอน		(X	=	3.72,	S.D.	=	.26)	การวัดและประเมินผลการเรียน												

(X	=	3.68,	S.D.	=	.20)	และการใช้สือ่การเรยีนการสอน/	แหล่ง

เรียนรู้	(X	=	3.65,	S.D.	=	.29)	ตามล�าดับ



110   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

	 จากตารางท่ี	 6	 	 พบว่า	 ความพึงพอใจของนักศึกษา	

รายวิชาการพัฒนาหลักสตูร	จากการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	

Big	Five	Learning	หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

อภิปรำยผล
	 จากการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยขออภิปรายผล

การวิจัยดังนี้

	 1.		ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและให้ความ

ร่วมมอืของนกัศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	ทัง้นีน่้าจะเป็น

ผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	

ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร	 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้												

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากใบกิจกรรมและจากการต้ังค�าถาม					

ด้วยตนเอง	มีการใช้ค�าถามน�าไปสู่การคิด	มีการเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ท�างานร่วมกันเป็นทีม	 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีให	้

ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกับเพื่อนและกับผู ้สอน										

โดยผูเ้รยีนจะได้รบัมอบหมายให้ปฏบิติังานกลุม่และเปิดโอกาส

ให้พูดคุยปรึกษากันอย่างเต็มที่	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กานต์			เนตรกลาง	และ	คณะ	(2558)	และสิรินาถ	จงกลกลาง	

และคณะ	 (2558)	 ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	

Five	 Learning	 เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้า	 จากการตั้งค�าถามด้วยตนเอง	 มีการใช้ค�าถามน�าไปสู่

การคดิ	รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ท�างานร่วมกนัเป็นทมี	

สามารถปรึกษาหารือกันอย่างเต็มที่ทั้งกับเพ่ือนในกลุ่มและ							

กับผู ้สอนและยังสอดคล้องกับประยุทธ์ไทยธานี	 (2556)																

ที่กล่าวว่า	 แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้	 ท�าให้ผู้เรียนถูกฝึกให้						

รับผิดชอบการเรียนรู ้ของตนเอง	 ด้วยการคิดและท�างาน										

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง	 มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัย										

ที่ดีงาม	 เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 เช่น	 มีความรับผิดชอบ	

ขยันอดทน	 มีทักษะทางสังคม	 ท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุขได้ทั้งชิ้นงานและความรู้สึกที่ดีต่อกัน

ตำรำงที่ 6			การเปรียบเทียบความความพึงพอใจของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

	 	 		Big	FiveLearning	รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 ควำมพึงพอใจ จ�ำนวน X S.D t Sig.

ก่อน	 	 26	 1.56	 .29	 -30.55	 .000

หลัง	 	 26	 3.69	 .25

*	P	<	0.05

	 2.		ความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอของ

นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจาก

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 ช่วยให้

นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ	 ท้ังกระบวนการคิดและ

กระบวนการปฏิบัติจริง	 โดยเฉพาะได้ฝึกทักษะในการสื่อสาร

ทั้งการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วาสนา	 กีรติจ�าเริญและเจษฎา	 กิตติสุนทร	 (2559)	 ที่พบว่า						

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big		Five	Learning	ส่งเสริมให้												

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการน�าเสนอสูงขึ้น	

และยังสอดคล้องกับ	ประยุทธ์	ไทยธานี	(2556)	และ	เปรมวดี	

ธนาเสน	 (2559)	 ที่กล่าวว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตาม												

รปูแบบ	Big		Five	Learning	ท�าให้ผูเ้รยีนมทัีกษะในการสือ่สาร

ทั้งการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนและการน�าเสนอ	 รวมทั้งยังเป็น										

รปูแบบการเรยีนรูท้ีช่่วยยกระดับผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนอกีด้วย

	 3.		ความความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big		Five	Learning	ในรายวิชาการพัฒนา

หลักสูตรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 เน่ืองจากว่าการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	 Big	 Five	 Learning	 เน้นการจัดกิจกรรม						

ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยความ

สนุกสนานและมีความสุข	 รวมท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนกล้าแสดงออก	(สิรินาถ	จงกลกลาง	และ	คณะ,	2558)		

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เจษฎา	 กิตติสุนทร	 และ	 คณะ	

(2556)	และ	สมเกียรติ	ทานอก	และ	คณะ	 (2556)	ที่พบว่า													

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	 Big	 Five	 Learning	 จะช่วย							

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	

ได้และในงานวจิยันีก้ย็งัพบว่าในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน

เป็นไปด้วยความสนุกสนาน	 และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ	

เรียนรู้	 ซึ่งสะท้อนถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด						

การเรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 ในการจัดการเรียนการสอน	 ผู้สอนควรให้

ความรู้เกีย่วกับการด�าเนนิกจิกรรมตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบ	

Big	 Five	 Learning	 พร้อมทั้งคอยแนะน�าและกระตุ้นให้

นักศึกษาท�ากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว

	 	 1.2		 ในขณะท�างานกลุ่ม	 ผู้สอนควรมีการกระตุ้น

ให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง							

อย่างเต็มที่	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในแผนการจัดการ

เรยีนรูแ้รกๆ	ซึง่นบัเป็นการเริม่ต้นเรยีนรูต้ามรปูแบบ	Big	Five	

Learning

 2.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	

ด้านทักษะการท�างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ	 และทักษะ

การสื่อสารและการน�าเสนอของนักศึกษาในรายวิชาอื่นๆ

	 	 2.1		 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	ทักษะอื่นๆ	นอกเหนือจากทักษะการท�างานเป็นทีมและ

ให้ความร่วมมือและทักษะการสื่อสารและการน�าเสนอของ

นักศึกษาในรายวิชานี้และรายวิชาอื่น	ๆ

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	ของนักศึกษาที่เรียน

ในโปรแกรมที่แตกต่างกัน

	 	 2.3		 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	Big	Five	Learning	ของนกัศกึษาโปรแกรม

เดียวกันแต่ต่างชั้นปี
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