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 ประวิทยโ์อโ้ลม: การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนวิชา ทัศนศิลป์ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4. อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ:์ ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้และ ผศ. ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  95 หนา้. 
  

 งานวิจยันีมีจุดประสงค ์1) เพือนาํเสนอรูปแบบและวิธีการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผล 
งานอิเลก็ทรอนิกส์ 2) เพือใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนรายวิชาทศันศิลป์ 
3) เพือใหผู้เ้รียนไดจ้ดัทาํแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์และจดัเก็บผลงานของตนเองให้อยู่ในรูป
มลัติมีเดีย รูปภาพ เอกสารต่างๆ อยา่งเป็นระบบและเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบไปดว้ย 
1)ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์2)ระบบการเรียนรู้แบบแบบเพือนช่วยเพือน3)แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนซึงผลงานต่างๆทีผูเ้รียนนาํมาจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงานนันได้
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากความรู้และประสบการณ์ของตนเองและเกิดจากการทีผูเ้รียน
ไดรั้บคาํแนะนาํ ทงัจุดเด่น จุดดอ้ย ของชินงานทีจดัทาํขึนจากเพือนร่วมชนัเรียนในการสร้างผลงาน
ทศันศิลป์ การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบแบบเพือน
ช่วยเพือน จะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งสูงสุด ซึงจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ทีมีคุณค่า ช่วยให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือผูเ้รียนดว้ยกันเองในการสร้างสรรค์ผลงาน และ
สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของตนเองและเพือนๆนาํมาปรับใชใ้นการปรับปรุงชินงาน
เดิมหรือสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ขึนใหม่ ให้สมบูรณ์มากขึน และช่วยให้การส่งชินงานตรงเวลา
ตามกาํหนด ส่งผลใหมี้ความรับผดิชอบในการเรียนเพิมมากขึน และมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 
ในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งสร้างสรรคใ์นครังต่อไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 ผลการวิจยัพบว่า  1)คุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบแบบเพือนช่วยเพือน อยูใ่นระดบัดี ดว้ยค่าเฉลีย 4.24  2)ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิการเรียน
ภายหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05  3)ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
ระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.53 
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 The purposes of this study were to 1) present a form and a method of developing 

an electronic portfolio 2) provide an electronic portfolio for peer assist learning system in visual 

art classes 3) make students create their electronic portfolio and systematically collect their work 

in the forms of multimedia, picture, and document. Tools used in this study were 1) an electronic 

portfolio system 2) peer assist learning system 3) achievement tests.  The students’ work 

collected in the ports were created through their thinking process, analysis, and experience 

together with their friends’ comment on both strong and weak points in their Visual Art classes.  

The electronic portfolio development combined with peer assist learning system will be most 

useful to the students in terms of helping them create valuable visual art work, helping them assist 

their friends, and making them able to use their own and their friends’ knowledge, experience, 

and skill to improve the previous work as well as to create some perfect new ones.  In addition, 

the system will help them submit their work on schedule, make them be more responsible for 

their study, and also able to produce better quality visual art work. 

The results showed that 1) the quality of electronic portfolio in conjunction with peer 

assist learning system was at good level with the mean of 4.24   2) the post-achievement test 

result was found higher than the pre-achievement test result at statistical significance level of 0.05  

3) the students’ satisfaction with the system was at high level with the mean of 3.98 and the 

standard deviation of 0.53.  
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