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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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บทที 1 

 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนั ไดม้ีการเปลียนแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ 

ดา้น ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเทคโนโลย ีการติดต่อสือสาร สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และรวมไปถึง
ทางดา้นการศึกษา ซึงการเปลียนแปลงและการพฒันาทีเป็นไปอยา่งรวดเร็วนีเอง ส่งผลทาํให้สภาพ
สังคมไทยในปัจจุบนั กา้วเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) อย่างเต็มรูปแบบ ทงันีก็
เพราะคนในสงัคมเริมมีความตืนตวั และตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีจะส่งผลตามมาหลงัจากความ
เปลียนแปลงในอนาคต ทาํใหป้ระชาชนภายในประเทศทุกหมู่เหล่า เกิดความวิตกและตอ้งการทีจะ
พฒันาตนเอง เพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต ดว้ยเหตุนี การจดัการ
ศึกษาของไทยในปัจจุบนั จึงตอ้งมีการพฒันารูปแบบของการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลียนแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก
ไดอ้ยา่งหลากหลายโดยเฉพาะการเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที 2 (วิจารณ์ พานิช, 2555: 3) 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 นัน ในต่างประเทศไดใ้ห้ความสาํคญัและ
ดาํเนินการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้กนัมาอย่างต่อเนืองและยาวนาน แต่สาํหรับในประเทศ
ไทยนัน เพิงจะมีการเริมตน้ศึกษามาไดร้ะยะหนึงเท่านัน ทงันีเพราะรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที 21 ถือว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปลียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดิมๆ ของ
ไทยไปอยา่งมากมาย กล่าวคือ การจดัการเรียนในศตวรรษที 21 นี ครูผูส้อนจะมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ทีแทจ้ริง เนน้ทีกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ เนืองจากความเชือทีว่า “ ความรู้ในปัจจุบนันนัมี
อยูม่ากมาย แต่กระบวนการทีจะเขา้ถึงและไดม้าซึงความรู้ทีมีคุณภาพนัน มีความสาํคญัมากกว่า ” 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ทีว่า “ การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ตอ้งกา้วขา้มสาระ
วิชา ไปสู่การเรียนรู้ทกัษะเพือการดาํรงชีวิตในศตวรรษที 21 เป็นสิงทีครูสอนไม่ได ้นักเรียนตอ้ง
เรียนเอง ” (วิจารณ์ พานิช, 2555: 7)  

จากแนวคิดนีเอง ทาํให้บทบาทของผูส้อนจะตอ้งเปลียนไปจากครูผูร้อบรู้ในทุกเรือง
และเป็นผูถ่้ายทอดความรู้นนัใหแ้ก่ผูเ้รียน เปลียนเป็นครูคือผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นผูก้ระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทงัในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เป็นผูช่้วยเหลือในการเรียนรู้ใหป้ระสบผลสาํเร็จตามศกัยภาพของผูเ้รียนครูตอ้งออกแบบการเรียนรู้
เพือใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในศตวรรษที 21 ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยทกัษะในศตวรรษที 21 ทีทุก
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คนตอ้งเรียนรู้ตงัแต่ชนัอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ์ พานิช 

2555: 7)  3R ไดแ้ก่ Reading ( อ่านออก )   (W) Riting  ( เขียนได ้) และ (A) Rithmetics (คิดเลข
เป็น)  และส่วน 7C ไดแ้ก่ Critical thinking & problem solving (ทกัษะดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา)  Creativity & innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม) Cross-cultural understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) 

Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือการทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ)  

Communications, information & media literacy (ทกัษะดา้นการสือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนั
สือ)  Computing & ICT literacy  (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร)  Career & learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัยุค
แห่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยเฉพาะทกัษะดา้นการเรียนรู้และการพฒันา
นวตักรรม ดา้นการสารสนเทศ สือและเทคโนโลย ี 

ดงันนั การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้นัน จึงนับว่ามีความ
จาํเป็นอยา่งยงิ โดยเฉพาะกบัผูเ้รียนในยคุปัจจุบนันี ทีมีลกัษณะของการเป็นพลเมืองแห่งยุคดิจิตอล 
ทาํให้การจดัการเรียนการสอนออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในชันเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ก็ไดมี้การพฒันาขึนเป็นจาํนวนมาก โดยได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 อยา่งแทจ้ริง  

 ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลทีไดม้ีแนวคิดและกาํหนดแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการออกมาโดยสรุปไดว้่าส่งเสริมให้
ผูส้อนบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาไดม้ีการพฒันาและใชสื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Contents) 

เพือการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตามมาตรฐานทีกาํหนด ทงั e-Book, e-Library, Courseware, 

LMS รวมทงั การจดัศนูยสื์ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Content Center) และการพฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ย 
ICT (e-Learning System) ในรูปแบบทีหลากหลาย (แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

2550 – 2554: 3)       
     ปัจจุบนัความสามารถของเทคโนโลยแีละระบบสือสารอนัทนัสมยันี สามารถช่วยเหลือ
และเป็นช่องทางแหล่งการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีขอ้จาํกัดในเรืองของ
เวลาและสถานทีการเรียนการสอนเปลียนจากการสอนทีเน้นครูและหลกัสูตรเป็นหลกัมาเป็นให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู้และเปลียนแปลงจากการเรียนรู้รายบุคคลมาเป็นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน  (Peer-Assisted Learning) โดยมีครูผูส้อนช่วยในการ
ถ่ายทอดเนือหาความรู้ ทาํใหรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึน และ
ยงัช่วยลดเวลาในการสอนลง ทาํใหม้ีเวลาในการคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ เพิมเติมได ้และในปัจจุบนั
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การเรียนรู้ของคนเรากา้วเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที 21ทีเน้นให้ผูเ้รียนทุกคนรับรู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ โดยไม่มีขอ้จาํกดัทงัดา้นสติปัญญา ความสามารถในการรับรู้
และอืนๆ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในเรืองเวลาและสถานที เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
ใชค้วามคิดในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้นตนเอง 

สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระหนึงใน 8 กลุ่มสาระ ทีมีการเรียนการ
สอนโดยเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางดา้นศิลปะ ชืนชม
ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์กิจกรรมทางศิลปะจะช่วย
พฒันาผูเ้รียนทังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพฒันา
สิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเอง อนัเป็นพืนฐาน ในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพต่อได ้และในฐานะทีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะในรายวิชาทศันศิลป์ กลบัพบถึงปัญหาหลายประการ ซึงถือว่าเป็นอุปสรรคในการจดัการเรียน
การสอนเพือการพฒันาผูเ้รียน เช่น ปัญหาการสอนในหัวขอ้ต่างๆ ตอ้งเร่งรีบ สอนให้ครบตาม
หวัขอ้ทีกาํหนด ปัญหาเวลาทีใชใ้นการสอนภาคปฏิบติัมีนอ้ย เนืองจากตอ้งสอนเนือหาทีเป็นทฤษฎี 
ปัญหาผูเ้รียนติดตามการสาธิต การปฏิบัติทางดา้นทกัษะ และการสร้างสรรค์งานทางศิลปะไม่
ทนัเวลา รวมถึงผูเ้รียนไม่สามารถทราบถึงพฒันาการในการฝึกปฏิบัติ การสร้างงานศิลปะของ
ตนเอง ปัญหาผูเ้รียนมีจาํนวนมากทาํใหผู้ส้อนไม่สามารถอธิบายและแนะนาํผลงานของนักเรียนได้
ครบถว้นทุกคนทุกงาน ทังนี ก็เพือให้ผูเ้รียนได้นาํเอาคาํแนะนําทีครูผูส้อน ไปดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาขอ้บกพร่อง หรือเพิมเติมบางสิงบางอย่างในชินงาน และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ชินงานทศันศิลป์ครังต่อไป 

จากปัญหาการจดัการเรียนการสอนในสาระทศันศิลป์ทีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยั จึง
มีความตระหนกัและมีความตอ้งการทีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างแทจ้ริง โดยมีแนวความคิดทีจะ
นาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เขา้มาช่วยในกระบวนการพฒันาการเรียน
การสอน โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio) เพือให้
ผูเ้รียนได้จดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และจัดเก็บผลงานของตนเองให้อยู่ในรูปมลัติมีเดีย รูปภาพ 
เอกสารต่างๆ ซึงผลงานต่างๆทีผูเ้รียนนาํมาจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงานนันเกิดจากการทีผูเ้รียน
ได้รับคาํแนะนําจากเพือนร่วมชันในการสร้างผลงานให้ดีและสามารถทาํให้ผูเ้รียนทราบถึง
พฒันาการความกา้วหนา้ของตนเองไดอี้กทงัยงันาํประสบการณ์ จุดเด่น จุดดอ้ยของชินงานทีจดัเก็บ
ในแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์มาพฒันาปรับปรุงในการสร้างงานครังต่อไปซึงสอดคลอ้งกบั 
Lin (2556: 2) ไดก้ล่าวไวว้่า แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสนับสนุนและพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และการใชเ้ทคโนโลยขีองผูเ้รียนเป็นอยา่งดี นอกจากนี ระบบการเรียนรู้แบบแบบเพือนช่วย
เพือนเป็นการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน มีการให้คาํแนะนําในการ
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สร้างสรรค์ผลงานทังด้านบวกและด้านลบในงานของเพือนแต่ละชินงาน ซึงจะทาํให้นักเรียน
มองเห็นจุดเด่น  จุดดอ้ย ในชินงานของตนเองและนาํขอ้เสนอแนะของเพือนนาํไปปรับปรุงผลงาน
ของตนเองให้สมบูรณ์ ทงันี ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบแบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist) จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียน
อยา่งสูงสุด ซึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ทีมีคุณค่า ช่วยให้ผูเ้รียนไดช่้วย   
เหลือผูเ้รียนดว้ยกนัเองในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนาํความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของ
ตนเองและเพือนๆ นาํมาปรับใชใ้นการปรับปรุงชินงานเดิมหรือสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ขึนใหม่ 
ใหส้มบูรณ์มากขึน และช่วยให้การส่งชินงานตรงเวลาตามกาํหนด ส่งผลให้มีความรับผิดชอบใน
การเรียนเพิมมากขึน และมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ในการสร้างงานทศันศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ในครังต่อไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist) วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน  วิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

คาํถามการวจิยั 
1. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย

เพือน มาประยกุตใ์ชก้บัวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ไดอ้ยา่งไร 

2. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือนทีพฒันาขึนมีคุณภาพอยา่งไร 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ หลงัเรียนรู้ดว้ยระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
4 เป็นอยา่งไร 

4. นกัเรียน มีความพึงพอใจในการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้ แบบแบบเพือนช่วยเพือนในการเรียนวิชาทศันศิลป์เป็นอยา่งไร   
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 ขอบเขตการวจิยั 
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยมุ่งหวังทีจะพัฒนาและผลการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบ  เพือนช่วยเพือน วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ   

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ในการทาํวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 จาํนวน 160 คน
โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ภาคเรียนที 2 ประจาํปีการศึกษา 2556 

1.2  กลุ่มตวัอย่าง ในการทาํวิจยัครังนีคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
พระแม่มารี   แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯภาคเรียนที 2 ประจาํปีการศึกษา 2556 จาํนวน 1 
หอ้งเรียน จาํนวน 40 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลากไดม้า 1 
หอ้งเรียน 

2.  ตวัแปรทีจะศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ ได้แก่ ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการ

เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  
2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่    

2.2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ด้วยระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4       

2.2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน ในการเรียนวิชาทศันศิลป์ 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบแฟ้มสะสมผลงานทีอยู่ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานทีได้รวบรวมสะสมชินงานที
นกัเรียนจดัทาํขึนซึงเก็บสะสมไวอ้ยา่งเป็นระบบโดยนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่
มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556   

2. ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist) หมายถึง ระบบการเรียนรู้ที
ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั มีการใหค้าํแนะนาํในการสร้างสรรค์ผลงานทงัดา้นบวกและดา้น
ลบในงานของเพือนแต่ละชินงาน ซึงจะทาํใหน้กัเรียนมองเห็นจุดเด่น จุดดอ้ย ในชินงานของตนเอง
และนาํขอ้เสนอแนะของเพือนนาํไปปรับปรุงผลงานของตนเองใหส้มบูรณ์  
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3. ประสิทธิผลของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ระบบการเรียนรู้
แบบ เพือนช่วยเพือนในการเรียนวิชาทศันศิลป์ หมายถึง คุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน ในการเรียนวิชาทศันศิลป์ ทีวดัจาก
ดา้นต่าง ๆ ดงันี 

3.1 ผลสมัฤทธิทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนวิชาทศันศิลป์หลงัจากการเรียนรู้
ดว้ยระบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

3.2 ผลความคิดเห็นต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน โดยใชแ้บบประเมินความคิดเห็นที
ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํขึน และความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อการเรียนรู้วิชาทศันศิลป์เรืองการออกแบบ
โปสเตอร์ผา่นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือน 
โดยใชแ้บบประเมินความคิดเห็นทีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํขึน 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 หมายถึง ความรู้สึกทงัทางบวกและ
ทางลบของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 
5. วิชาทศันศิลป์ หมายถึง วิชาทีมีเนือหาประกอบไปดว้ย จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ ์และการออกแบบ ซึงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจะการเรียนการสอนเกียวกบั 
เรือง การออกแบบโปสเตอร์ 

      
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจยัครังนี ทาํใหไ้ดร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  

 2. ผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัระดบัต่างๆหรือปรับใชส้าํหรับนักเรียนวิชาอืนทีเห็นความสาํคญัในการ
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

 3. ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนทีใหเ้พือนช่วยเพือนสอดคลอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและตามนโยบายของรัฐบาลอนัจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพที 1  กรอบแนวคิดระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน  

 

 

 

. ใส่ผลงาน 
2. คาํแนะนํา 

3. ปรับปรุง/แก้ไข 
4. ผลงานหลงัแก้ไข 

5. ตรวจ/ประเมนิผล 
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บทที 2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเรืองการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน( Peer-Assist) วิชาทศันศิลป์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจยั ดงันี 

 1. แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.1 ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

1.1.1 แฟ้มสะสมผลงาน 

1.1.2 แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.2 องคป์ระกอบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.3 การพฒันาแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์  
1.4 การประเมินแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 2. การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

2.1 ความหมายการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

2.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

2.3 การพฒันาการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

 3. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1.1 ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน   

1.1.1 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการนาํผลงานของผูเ้รียนมาจดัเก็บอย่างมีระบบซึง
แฟ้มสะสมผลงานจะเป็นเครืองมือทีมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงานทีผูเ้รียนจดัทาํขึนมาจดัเก็บ ใน
แฟ้มสะสมผลงานของตนเองดว้ยตนเองอีกทงัยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้การสร้างสรรคผ์ลงานและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้ซึงสอดคลอ้ง
กบั ประกอบ กรณีกิจ (2550: 25) ไดก้ล่าวถึง แฟ้มสะสมผลงานไวว้่า แฟ้มสะสมผลงานหมายถึง
การสะสมงานอย่างเป็นระบบ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเนือหา เลือกเนือหาและการ
ประเมินผล ตลอดจนการสะทอ้นตวัตนของผูเ้รียน เพือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการการเรียนรู้และ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 
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ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549: 45) ได้ให้ความหมายเกียวกบัแฟ้มสะสม
ผลงานไว้ว่า การสะสมงานทีปฏิบัติของนักเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายและเป็นระบบ เพือแสดง
ความกา้วหนา้และผลสมัฤทธิทางการเรียน การสะสมงานจะตอ้งสะสมงานใหค้รอบคลุมทุกเนือหา 
โดยนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนือหา กาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกและเกณฑ์การ
ตดัสินผลงานดว้ย 

พดัชา กวางทอง (2546: 17) ไดก้ล่าวถึง แฟ้มสะสมงานนกัเรียนเป็นการเก็บ
รวบรวมผลงานของเด็กนกัเรียน ทีผา่นการคดัเลือกโดยนกัเรียนเอง (หรือภายใตค้าํแนะนาํของครู) 
มาสะสมไวอ้ยา่งเป็นระบบ ในภาชนะอยา่งใดอยา่งหนึง มีจุดมุ่งหมายเพือใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ทีแสดงถึง ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้
เนือหาวิชาต่างๆของเด็กนกัเรียน ให้บุคคลทีเกียวขอ้งไดท้ราบโดยทีครูและนักเรียนร่วมกนัสร้าง
และประเมินแฟ้มสะสมผลงานร่วมกนั 

อุทุมพร จามรมาน (2544: 2) กล่าวว่า แฟ้มทีสะสมผลงานเพือชีให้เห็นว่าบุ
คลดงักล่าวทาํงาน อะไรบา้ง ทาํแลว้ไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใด แฟ้มสะสมผลงานทีทาํแสดงให้เห็นว่า
เจา้ของแฟ้มมีพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาไปพร้อมกนั และทาํให้เจา้ของแฟ้มมี
พฒันาการในหนา้ทีความรับผดิชอบของตนดว้ย 

กรมวิชาการ (2540: 68) กล่าวถึง แฟ้มผลงาน ซึงหมายถึง แฟ้มผลงานของ
นักเรียนทีสะสมงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือแสดงถึงผลงาน ความก้าวหน้า และสัมฤทธิผลของ
นักเรียนในส่วนหนึงหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา การรวบรวมงานจะต้อง
ครอบคลุมถึงการทีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนือหา เกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การ
ตดัสินใจ และเกณฑก์ารตดัสินใจระดบัคะแนนรวมทงัเป็นหลกัฐานทีสะทอ้นการประเมินตนเอง
ของนกัเรียนดว้ย 

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า   แฟ้มสะสมผลงานเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานผลงาน
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพือแสดงให้เห็นความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิทางการเรียน ความ
รับผิดชอบ เจตคติ สติปัญญา และสังคม ในการเรียนรู้แต่ละเนือหาวิชาต่างๆซึงนักเรียนเป็นผู ้
รวบรวมชินงานทีตนเองสร้างขึน โดยทีครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผลงานร่วมกนั ซึงเป็นการ 

สะทอ้นความคิด ความเป็นตวัตน และกระบวนการทาํงานของผูเ้รียนซึงช่วยทาํใหผู้เ้รียนสามารถ 

ทราบถึงพฒันาการในการเรียนของตนเองได ้ 
1.1.2 แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัเก็บ

ผลงานอยา่งเป็นระบบ และสามารถจดัเก็บไดห้ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสาร วีดีโอ และ
ผูเ้รียนสามารถเรียกดูผา่นระบบคอมพิวเตอร์ ซึงสอดคลอ้งกบัศนูยน์วตักรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2555: 4) กล่าวถึง แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ว่า แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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เป็นแฟ้มสะสมงานทีใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัทาํ  ทงันีเพือให้ผูพ้ฒันาแฟ้ม
สะสมงานสามรถสะสมและจดัเก็บผลงานใหอ้ยูใ่นรูปมลัติมีเดีย ในรูปแบบทีหลากหลาย เช่น วิดีโอ 

รูปภาพ ขอ้ความโดยมีการเชือมโยงผา่นไฮเปอร์ลิงค์ ระหว่างผลงานทีเป็นมาตรฐานและผลงานที
จดัทาํขึน ตลอดจนขอ้คิดเห็นทีนาํเสนอ เพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของเจา้ของแฟ้มสะสมงาน  

ตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล (2550: 7) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นกระบวนการหนึงทีช่วยฝึกผูเ้รียนให้มีประสบการณ์และความชาํนาญในทกัษะ
การเรียนรู้หลายๆทกัษะ ทงัในทกัษะดา้นการรวบรวมขอ้มูล การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ 
การสงัเคราะห์ การอ่าน การเขียน การนาํเสนอขอ้มลูซึงเป็นการฝึกผูเ้รียนใหเ้ป็นคนทีมีความอดทน 
ความรับผดิชอบ ช่างสงัเกต มีนิสยัรักการอ่าน ชอบการเขียน เสริมทกัษะดา้นสือสารและทกัษะชีวิต
ดา้นอืนๆเป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาทีมุ่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการได้
ปฏิบติัจริงกบันกัเรียน 

Suhaimi B. (2554) ได้กล่าวไวว้่าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็น
กระบวนการทีผูเ้รียนจดัเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิตอล เป็นการแสดง
ความเป็นตวัตนของผูเ้รียน 

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า   แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  เป็นแฟ้มสะสมงานที
ใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัทาํจดัเก็บผลงานของตนเองซึงเป็นกระบวนการช่วย
ฝึกและพฒันาผูเ้รียนให้มีประสบการณ์และความชาํนาญ ความอดทน ความรับผิดชอบ ในทกัษะ
การเรียนรู้ด้านต่างๆในรูปแบบทีหลากหลายเพือสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการของผูเ้รียน เสริม
ทกัษะทางดา้นการสือสาร ทกัษะชีวิตดา้นอืนๆเป็นอยา่งดี 

1.2 องคป์ระกอบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

คดันาง  มณีศรีและคะนึงสุข  มณีศรี (2546: 22) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบแฟ้ม
สะสมผลงานไวว้่า แฟ้มสะสมผลงานจะประกอบไปดว้ย กิจกรรมทีนักเรียนทาํในชนัเรียนหลายๆ
ชินเพือรวบรวมไวใ้นแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียนสิงทีสาํคญัตอ้งมีการประเมินผลงานของตนเอง 
แสดงข้อคิดเห็นต่อชินงานของตนเองผลงานทีเก็บใส่แฟ้มควรแสดงถึงความก้าวหน้าและ
พฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึงองคป์ระกอบทีสาํคญัของแฟ้มสะสมงานมี ดงันี 

  1. หลกัการและเหตุผล คือ วตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสมงาน 

 2. เจตนา คือ เป้าหมายของแฟ้มสะสมงาน และมาตรฐานการเรียนรู้ 

 3. เนือหา คือ หลกัฐานการเรียนรู้ 

 4. เกณฑ์ คือ ลกัษณะของผลงานทีเป็นทียอมรับ และผลงานทีไม่เป็นที
                     ยอมรับ 

5. การตดัสิน คือ เนือหาในแฟ้มสะสมงานบอกอะไรเกียวกบัการเรียนรู้ 
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ของนกัเรียนโดยเนือหาทีบรรจุอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

 1. ผลงานทีนกัเรียนเลือก 

 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อผลงานทีเลือก 

 3. วตัถุประสงคที์มีการระบุชดัเจน 

 4. ตวัอยา่งผลงานระหว่างทีทาํและผลงานเมือทาํสาํเร็จ 

 5. ตวัอยา่งความกา้วหนา้ 
George Lorenzo and John Ittleson (2548: 2) ไดก้ล่าวไวว้่าแฟ้มสะสมผลงาน

อิเลก็ทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 2) แฟ้มสะสมการเรียนการ
สอน 3) แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยงาน โดยมีองคป์ระกอบหลกัทีสาํคญั 6 อยา่ง 

  . แผนการเรียนการสอน 

  2. เอกสารเกียวกบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และการเรียนรู้ 

  3. การติดตามในการพฒันา 
  4. หางาน 

  5. การประเมินผลงาน 

  6. การสงัเกตและการประเมินพฤติกรรม 

ศูนยก์ารจดัการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2553: 2) ได้
กล่าวโครงสร้างของแฟ้มสะสมผลงานว่าสาํหรับในประเทศไทยนันยงัไม่มีกาํหนดโครงสร้างของ
แฟ้มสะสมผลงานอยา่งเป็นทางการ ขึนอยู่กบัการออกแบบของนักการศึกษา หรือครูผูส้อนแต่ละ
คน ดงันี           

1. ส่วนนาํ ประกอบดว้ย  
1.1 ขอ้มลูส่วนตวัของนกัเรียน 

1.2 สารบญั 

1.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอ้ตกลง เกณฑก์ารตดัสินผลงาน  

2. ส่วนเนือหา (Content) ประกอบดว้ยผลงาน หรือหลกัฐานต่างๆ ที
นกัเรียนคดัเลือก 

3. ส่วนสนบัสนุน (Support) ประกอบดว้ย  
3.1 แผนพฒันาและปรับปรุงการเรียน 

3.2 สรุปผลความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นรายเดือน 

3.3 ผลการสอบ ผลการสงัเกต และประกาศนียบตัร  

3.4 สรุปผลการประเมิน 
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ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2555: 5-6) กล่าวถึง 
องคป์ระกอบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ว่า การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ควรคาํนึง
เนือหาทีชดัเจนครบถว้นเพือระบุถึงสิงทีตอ้งการนาํเสนอใหต้รงประเด็น ประกอบดว้ย 6 ส่วน ดงันี 

  1. จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

  2. เนือหาของแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

  3. การพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

  4. การประเมินตนเอง 

  5 .ระบบการจดัการอิเลก็ทรอนิกส์ 

  6.การประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับองค์ประกอบเกียวกับแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสรุปองคป์ระกอบทีสาํคญัของแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ไดด้งันี 

 1. แฟ้มสะสมผลงานจะตอ้งมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการจัดทาํ
แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 2. แฟ้มสะสมผลงานจะตอ้งมีเนือหาทีประกอบไปดว้ย ชินงาน ผลงาน  
 3. ระบบการจดัการอิเลก็ทรอนิกส์ทีจะนาํมาจดัแฟ้มสะสมผลงาน

อิเลก็ทรอนิกส์       

4. หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานทีจดัเก็บทีจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงาน 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

5. การประเมินแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.3 การพฒันาแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์  

ศนูยน์วตักรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555: 7-8) กล่าวถึง การพฒันา
แฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ไวว้่า การพฒันาหรือการสร้างแฟ้มสะสมงานอเล็กทรอนิกส์ตอ้งคาํ
ถึงเรือง เนือหา ชินงาน การประเมิน ซึงมีส่วนประกอบรายละเอียดสามารถสรุปเป็นขนัตอนได ้
ดงันี 

  1. การเตรียมเครืองมือและเตรียมผูเ้กียวขอ้ง 

 2. การกาํหนดจุดมุ่งหมายและเนือหาของแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 3. การเก็บรวบรวมผลงานหรือหลกัฐานในแฟ้มสะสมงานชวัคราวและ 

การสะทอ้น ความคิดจากการเรียนรู้ 

 4. การประเมินตนเอง 

 5. การคดัเลือกผลงานหรือหลกัฐานเพือจดัทาํแฟ้มผลงานดีเด่น 

 6. การนาํเสนอแฟ้มผลงานดีเด่น 
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 7. การประเมินแฟ้มสะสมงานดีเด่น 

สมศกัดิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 112) ได้กล่าวถึงการพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน
ชนิดกา้วหนา้ มี 4 ขนัตอนคือ  
  1. ขนัเลือกเส้นฐาน (Choosing the baseline) ครูต้องมีข้อมูลเกียวกับ
ความรู้พืนฐานเดิมของผูเ้รียนในรายวิชาทีจะสอน โดยมีไวเ้พือเปรียบเทียบความกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ ครูตอ้งเก็บรวบรวมตวัอยา่งงานของเด็กก่อนเริมสอน   

 2. ขนักาํหนดเป้าหมาย (Setting Goals) นักเรียนกาํหนดและทบทวน
เป้าหมายของตนและด้วยตนเอง นักเรียนต้องพยายามทาํเป้าหมายของตนให้เป็นจริง ซึงครูมี
บทบาทหนา้ทีช่วยแนะนาํโดยจดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รียนเพือจะบรรลุเป้าหมายนันไดห้ากเกิดปัญหา
ตอ้งอภิปรายร่วมกนัระหว่างนกัเรียนกบัครูผูส้อน  

 3. ขนัพฒันาแฟ้มรวมเป็นการรวบรวมชินงานของนกัเรียน อาจรวบรวม
ทงังานทีกาํลงัทาํอยูแ่ละงานทีเสร็จสมบูรณ์แลว้     
  4. ขนัเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน คดัสรรผลงาน แฟ้มสะสมผลงานที
ประสบความสาํเร็จตอ้งมีขอ้มลูทีแสดงถึงความกา้วหนา้ของชินงานนกัเรียนอยา่งชดัเจน  

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า  การพฒันาแฟ้มสะสมผลงานคือการพฒันาเนือหาของ
แฟ้ม ทีประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆทีนกัเรียนทาํ มีขนัตอนดงันี  

 1. ขนัเตรียมการ ไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มลู เครืองมือ ผูเ้รียนหรือผูเ้กียวขอ้ง 

 2. ขนักาํหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ กาํหนดจุดมุ่งหมายและ
เนือหาในแฟ้มสะสมผลงาน กาํหนดเป้าหมายในการทาํแฟ้มสะสมงาน  

 3. ขนัพฒันา ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมผลงานหรือหลกัฐานของผูเ้รียน เพือ
เปรียบเทียบความกา้วหนา้และสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน 

 4. ขนัประเมินผล ไดแ้ก่ การประเมินผลงานทีผูเ้รียนจดัเก็บ 

 5. ขนัอภิปรายผล ไดแ้ก่ การนาํผลการประเมินมา สรุปร่วมกนัระหว่าง
ครูผูส้อนกับผูเ้รียน เพือเป็นแนวทางในการพฒันาผลงาน โดยมีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ 

1.4 การประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 

การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  เป็นการประเมินความสําเร็จของนักเรียนจาก
ผลงานทีเป็นชินงานทีดีทีสุดของนักเรียน หรืองานทีแสดงถึงความก้าวหน้าและพฒันาการของ
นกัเรียนทีเก็บในแฟ้มของตนเองอาจจะมีจาํนวนหนึงชินหรือมากกว่าแลว้แต่นกัเรียนจะจดัเก็บเป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงความมานะ อดทน และความเพียรพยายามของตวันกัเรียนเองซึงอาจจะส่งผลไป
ถึงผลสมัฤทธิทางการเรียนในเรืองทีครูผูส้อนมอบหมายใหท้าํ ในบทเรียนนนัๆ 
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คดันาง  มณีศรีและคะนึงสุข  มณีศรี (2546: 22) ได้กล่าวถึงการประเมินแฟ้ม
สะสมผลงานไวว้่า แฟ้มสะสมผลงานสามารถประเมินผูเ้รียนไดท้งัอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการครูสามารถประเมินไดค้รอบคลุมทงัทกัษะทางดา้นปัญญา (Cognitive)ทกัษะทางดา้นการ
เคลือนไหว (Psychomotor)และทกัษะทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Affective) ขอ้ไดเ้ปรียบของแฟ้ม
สะสมผลงานอีกประการคือการทีนกัเรียนมีส่วนรวมในการวดัผลการเรียนรู้ เลือกผลงานทีจะเก็บ 
แสดงความคิดเห็นต่อผลงานทีเก็บ โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลงานของตนเอง สิงเหล่านี
ทาํใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพิจารณาไตร่ตรองถึงการเรียนรู้ของตนเองอยา่งลึกซึง 

Jan Elen (2557: 2) ได้กล่าวถึงการประเมินผลงานนักเรียนโดยใชแ้ฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ไวว้่าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสะทอ้นลกัษณะทีสาํคญัของ
ชินงานและความเป็นตัวตนของผูเ้รียนเพือทีจะนํามาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ในอนาคต            
       ชยัฤทธิ   ศิลาเดช (2545: 77-78) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของการประเมินผลการ
เรียนโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานไวใ้นหนงัสือ คู่มือการเขียนแผนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไว้
ว่า ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการประเมินผลการเรียนวิธีนีไวห้ลายคนในแง่มุมต่าง ซึงโดยสรุป คือ 
การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง การประเมินผลการเรียนทีลกัษณะที
สาํคญั 4 ประการต่อไปนีซึงรวมไวอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืน คือ 

 1. การมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างเพียงพอ สําหรับครูในการตัดสิน
เกียวกบัความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการเรียนของนกัเรียน 

 2. การเชือมโยงประสานสัมพนัธ์ในการให้ขอ้มูล การมีส่วนร่วมในการ
เรียนของบุคคล 3 ฝ่ายคือ ครู นกัเรียน และผูป้กครอง 

 3. การสะท้อนตนเอง (Self Reflection) จากการประเมินตนเองของ
นกัเรียน (Student Self-Evaluation) 

 4. การดาํเนินการเชือมโยงการประเมินผลการเรียนเขา้สู่การเรียนการสอน        
คุณลกัษณะทีสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานคือ 

1. การแสดงจุดมุ่งหมายยา่งชดัเจน (Explicitness of purpose)   
2. การบูรณาการ (Integration) ระหว่างความรู้ทีได้จากห้องเรียนกับ

ประสบการณ์ในชีวิตจริงนอกหอ้งเรียน  
3. การมีแหล่งขอ้มลูหลากหลาย (Multisource)  
4. ความเชือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
5. เ ป็น รูปแบบการประ เมิน ทีมี ลัก ษณะ เ ป็นพลวัตร  ( Dynamic 

Assessment)  
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สมนึก นนธิจนัทร์ (2545: 99) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานไว้
ว่า    เป็นการวดัและการประเมินผลวิธีการหนึงในการประเมินสภาพทีแทจ้ริงของผูเ้รียนโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกับผูเ้รียน อย่างมีจุดประสงค์ ผลงาน 
เอกสาร หลกัฐานนนัๆ จะแสดงถึงความพยายาม ความกา้วหน้า และผลสัมฤทธิของผูเ้รียนในเรือง
ใดเรืองหนึง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงานชินงาน กาํหนดเกณฑ์การประเมิน ตลอดจน
แสดงความรู้สึกทีมีต่อผลงานนนั อนัจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเอง สามารถคิดแนวทางทีจะพฒันา
ปรับปรุงตนเองและเป็นผูน้าํตนเองได ้

สมศกัดิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544: 112) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผล 

ไวว้่า    
1. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นการแสดงผลงานตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคลนักเรียนจะเลือกผลงาน และจัดเตรียมทาํแฟ้มสะสมผลงานด้วย
ตนเอง เช่น เดียวกบัศิลปินทีจะเก็บรวบรวมผลงานและโชวผ์ลงาน นักเรียนก็เช่นเดียวกนัทีตอ้ง
สร้างสรรคแ์ฟ้มสะสมผลงานเพือใหเ้ห็นถึงความหลากหลายและคุณภาพของงานทีตนทาํขึน 

 2. การประ เ มินโดยใช้แ ฟ้มสะสมผลงาน เ ป็นความ ร่วมมือกัน 
(Collaborative) ในการทาํงานระหว่างครูกับนักเรียนซึงต้องช่วยกันกาํหนดเกณฑ์ วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 3. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นวิธีการทียึดผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง (Learner Cantered) ซึงตอ้งยดึเป้าหมาย ความตอ้งการ ความสนใจ และความสาํเร็จของ
ผูเ้รียนเป็นหลกั  ผูเ้รียนต้องรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผลงาน การนําเสนอผลงาน การ
ประเมินผลงานของตนเอง 

 4. การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานนัน อนุญาตให้ครูเปรียบเสมือน
ผูว้ิจยั (Teacher as Researcher) กล่าวคือ ครูตอ้งสมัพนัธว์ิธีสอน และการประเมินผลเขา้ดว้ยกนัและ
ควบคุมการสอน ครูสามารถทดลองและนาํผลการทดลองไปแลกเปลียนกบัผูเ้กียวขอ้งอืนๆ ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง  

 5. การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบ 
และประเมินผลงานของตนเอง ผูเ้รียนตอ้งเก็บสะสมผลงาน และเลือกผลงานเพือจดัทาํแฟ้มสะสม
ผลงานของตนเอง 

 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า   การประเมินโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงานช่วยในการ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพ ความกา้วหนา้ และความรับผดิชอบของผูเ้รียน ทีมีความอดทน ช่างสงัเกต 
มีนิสยัรักการอ่าน ชอบการเขียน เสริมทกัษะดา้นสือสารและทกัษะชีวิตดา้นอืนๆเป็นอย่างดี แฟ้ม
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สะสมผลงานเป็นการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นและเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่าง ครู นกัเรียนแลผูป้กครอง 

 

2. การเรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน 
 2.1 ความหมายการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน   การเรียนรู้แบบ Peer-Assist เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีการแลกเปลียนความคิดเห็นทีหลากหลาย ประสบการณ์
ทกัษะความรู้ซึงกนัและกนั ซึงนาํไปสู่การสร้างสรรคค์วามรู้ หรือผลงานใหม่ๆอยา่งมีประสิทธิภาพ
ร่วมกนัซึงสอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช (2554: 5) ไดก้ล่าวไวว้่า การสอนแบบเพือนช่วยเพือน (Peer-

Assist) เป็นการจดักิจกรรมอย่างหนึงทีจดัให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือเกือกูลกนัอยู่เสมอ คือ เพือนช่วย
เพือนในลกัษณะ เก่งช่วยอ่อน ซึงเป็นวิธีการทีผูเ้รียนให้ความสนใจมาก คนเก่งจะจดักระบวนการ
เรียนการสอน เพือส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน เพือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ปฏิบติั และประเมินผล ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้  ไดพ้ิจารณา และคน้พบความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพลกัษณ์แห่งตน ตวัตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง  ต่อ
ความสาํเร็จในการเรียน สิงเหล่านีจะช่วยหล่อหลอมให้ผูเ้รียน รักและมีความพร้อมทีจะเรียน มี
ความสุขในการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ยอมรับว่าผูเ้รียนเป็นมนุษยที์มีศกัยภาพ ปฏิบติัต่อผูเ้รียนในลกัษณะกลัยาณมิตร และเขา้ใจใน
ความเป็นตวัเขา นอกจากนนั การสอนแบบเพือนช่วยเพือนหรือการใหผู้เ้รียนช่วยสอนกนัเองนี เป็น
วิธีการทีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์ทางดา้นวิชาการดว้ยกนัทงั 2 ฝ่าย 

 นวกานต ์มณีศรี (2554: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวไวว้่า “การสอนแบบเพือนช่วยเพือน“เพือน
ช่วยเพือน” หรือ “Peer Assist” เป็นการจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํกิจกรรม (Learning Before 

Doing) เพือแสวงหาผูช่้วยทีมีความแตกต่าง มาแลกเปลียนประสบการณ์ความรู้ เพือขยายกรอบ
ความคิดให้กวา้งและมีประสิทธิภาพมายิงขึน โดยอาศยั “คน” เป็นธงนาํ (People Driven) เปิด
มุมมองความคิดทีหลากหลายจากการแลกเปลียนระหว่างทีมทีมีทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั ทาํใหไ้ม่มองอะไรเพียงดา้นเดียว  ดงันนั การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีลกัษณะเป็นคู่ เป็นกลุ่ม ภายในห้องเรียนเดียวกนั โรงเรียน
เดียวกัน หรือต่างโรงเรียนซึงมีการสลบัหรือผลดัเปลียนกนัเป็นผูส้อนและผูเ้รียนทีจะนํามาซึง
ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนหรือเนือหานันๆครูผูส้อนเป็นเพียงผูที้ให้คาํแนะนาํและดูแลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  

 จากขอ้ความดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพือนเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีผูเ้รียนมีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการคิด การวางแผน การปฏิบติังาน โดย
การทาํเป็นคู่ เป็นกลุ่ม ภายในหอ้งเดียวกนั หรือโรงเรียนเดียวกนั หรือต่างโรงเรียน โดยการทีผูที้มี
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ความรู้มากกว่า หรือเก่งกว่าจะช่วยเหลือเพือนทีอ่อนกว่าในเนือหานนั และมีการสลบับทบาท
ระหว่างกนัในการเรียนรู้ซึงผูส้อนเป็นเพียงผูที้ใหค้าํแนะนาํและดูแลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.2 แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนมีรายละเอียดดงันี 

2.2.1   การสอนโดยเพือนร่วมชนั (Class wide-Peer Tutoring) เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนทีให้ผูเ้รียนจบัคู่กนัและมีการสลบับทบาทระหว่างกนัโดยให้เป็นผูส้อนและเป็น
ผูเ้รียน ซึงจะช่วยในการถ่ายทอดความรู้ซึงกนัและกนั 

2.2.2   การสอนโดยเพือนต่างระดบัชนั (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนทีใหผู้เ้รียนทีมีอายตุ่างกนัจบัคู่กนัโดยใหเ้ป็นผูเ้รียนทีมีอายมุากกวา่เป็นผูส้อนและ
ใหค้วามรู้ กบัผูเ้รียนทีมีอายนุอ้ยซึงมีบทบาทเป็นผูเ้รียน 

2.2.3   การสอนโดยการจบัคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนทีมีการจบัคู่ระหว่างผูเ้รียนทีมีความรู้ ความถนัด และทกัษะ ในการเรียนรู้สูงกว่า จับคู่กับ
ผูเ้รียนทีมีความรู้ ความถนดัและทกัษะตาํกว่า ดว้ยความสมคัรใจ และใหค้วามรู้ซึงกนั 

2.2.4   การสอนโดยบุคคลทางบา้น (Home-Based Tutoring) เป็นรูปแบบการเรียน
ทีเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีอยูที่บา้นของผูเ้รียนมีส่วนในการเรียนการสอน โดยให้ความช่วยเหลือใน
การพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนระหว่างทีอยูที่บา้น  

2.3 การพฒันาการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน  วิธีการเรียนรู้แบบ “เพือนช่วยเพือน” 
สามารถทาํได ้ดงันี 

 1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนในการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

 2. ตรวจสอบปัญหาทีพบมาก่อนหนา้และแนวทางการแกไ้ขทีมีการทาํมา
ก่อนหนา้ ก่อนทาํแผนการ “เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน”  

 3. กาํหนด Facilitator (คุณอาํนวย) หรือผูส้นับสนุน และอาํนวยความ
สะดวกในกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างทีม เพือใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ 

 4. คาํนึงถึงการวางตารางเวลาให้เหมาะสมและทนัต่อการนาํไปใชง้าน 
หรือการปฏิบติัจริง โดยอาจเผอืเวลาสาํหรับปัญหาทีไม่คาดคิดทีอาจจะเกิดขึน 

 5. ควรเลือกผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย (Diverse) 

ทังด้านทักษะ  (Skill) ความสามารถ/ความเชียวชาญ (Competencies) และประสบการณ์ 
(Experience) สาํหรับจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลียนอยูที่ประมาณ 6-8 คนก็เพียงพอ 

 6. มุ่งหาผลลพัธห์รือสิงทีตอ้งการไดรั้บจริงๆ กล่าวคือ การทาํ “เพือนช่วย
เพือน” นนัจะตอ้งมองใหท้ะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าทีจะใชค้าํตอบสาํเร็จรูป
ทางใดทางหนึง 

7. วางแผนเวลาในการพบปะพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 
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 8. กาํหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ 
เพือใหเ้อืออาํนวยต่อการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกนั 

 9. แบ่งเวลาทีมีอยูอ่อกเป็น 4 ส่วน คือ 

9.1 ส่วนแรกใชส้าํหรับทีมเจา้บา้นแบ่งปันขอ้มูล (Information) บริบท 
(Context) รวมทงัแผนงานในอนาคต 

9.2 ส่วนทีสองใชส้นับสนุน หรือกระตุน้ให้ทีมผูช่้วยซึงเป็นทีมเยือน
ไดซ้กัถามในสิงทีเขาจาํเป็นตอ้งรู้ 

9.3 ส่วนทีสาม ใชเ้พือให้ทีมผูช่้วยซึงเป็นทีมเยือนไดน้าํเสนอมุมมอง
ความคิด เพือใหที้มเจา้บา้นนาํสิงทีไดฟั้งไปวิเคราะห์ 

9.4 ส่วนทีสี ใชส้าํหรับการพูดคุยโตต้อบ พิจารณาไตร่ตรองสิงทีได้
แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัหลกัการกลวิธีการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

 การเรียนการสอนแบบเพือนช่วยเพือนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนันควรมีหลกัเกณฑ ์
ดงันี 

1. เพือนทีมีบทบาทเป็นผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะทีจาํเป็น เช่น ความเขา้ใจใน
จุดประสงคก์ารเรียนการสอน สามารถจาํแนกคาํตอบทีถูกและผิดไดว้่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร 

รู้จกัการเสริมแรงให้กบัเพือนทีมีบทบาทเป็นผูเ้รียน รู้จักการจดบันทึกความกา้วหน้าของเพือน
ผูเ้รียน และเป็นผูม้ีมนุษยสมัพนัธก์บัเพือนผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

2. กาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน เพือทีจะทาํให้บุคคลทัง
สองบรรลุตามเป้าหมายทีตงัไว ้

3. ครูจาํเป็นตอ้งกาํหนดรูปแบบและขนัตอนกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหช้ดัเจนและเพือใหผู้เ้รียนไดด้าํเนินการตามขนัตอนไดถ้กูตอ้ง 

4. ควรสอนทีละขัน ทีละแนวคิด สอนจนกว่าผูเ้รียนเข้าใจดีแล้วจึง
ดาํเนินการสอนในขนัต่อไป 

5. ฝึกใหผู้เ้รียนทีมีบทบาทเป็นผูส้อนเขา้ใจพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผูเ้รียนทีมีบทบาทเป็นผูเ้รียนว่าเขา้ใจในเนือหาหรือไม่ ทงันีจะไดแ้กไ้ขไดถ้กูตอ้ง 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพือนช่วยเพือนจะทาํให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยที์มี
ศกัยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบติัต่อกนัแบบกลัยาณมิตร มีความเขา้ใจซึงกนัและกนั การ
เรียนการสอนแบบเพือนช่วยเพือนนีจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์ทางดา้นวิชาการกนัทงัสองฝ่าย  
การเรียนการสอนในลกัษณะนีได้มีการพฒันารูปแบบในการนาํมาใชที้มีรูปแบบทีหลากหลาย
แตกต่างกนัออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการ  การเรียนการสอนแบบเพือนช่วยเพือนจะช่วยให้
ผลสมัฤทธิทางการเรียนโดยรวมของผูเ้รียนสูงขึนและผูเ้รียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํมีการ
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พฒันาไดดี้ขึนดว้ยรวมถึงนกัเรียนทีไม่บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนให้สามารถเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินไดต้ามจุดประสงคด์ว้ย 

 

3. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 Newbery (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิคส์ (E-Portfolio): 

เครืองมือสําหรับการประเมินของครูและการเรียนรู้เชิงลึกของนักเรียน  (ELECTRONIC 

PORTFOLIOS: TOOLS FOR SUPPORTING THE TEACHER’S NEED FOR ASSESSMENT 

AND THE STUDENT’S NEED FOR DEEP LEARNING) เป็นการศึกษา การนาํระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลคทรอนิคส์ (E-Portfolio System) เขา้มาเป็นเครืองมือช่วยสนบัสนุนการประเมินนกัเรียน
สาํหรับครู และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับนักเรียนให้ดียงิขึน โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ดว้ยการเก็บขอ้มูลแบบผสมทงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลคทรอนิคส์ (E-Portfolio System) สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยช่วยใหน้กัเรียนสามารถตงัเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง นาํเสนอจุดเด่น และคน้หา
จุดอ่อนเพือการปรับปรุงพฒันาดว้ยตนเอง ทงัยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การสร้างสรรค์
ผลงาน อนัทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกไดอี้กดว้ย สาํหรับคุณครูก็ง่ายต่อการนาํผลงานที
นักเรียนทาํแลว้นันมาประเมินผลสรุป เพือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือ
วางแผนพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 Emmett (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง ความผกูพนัของนักศึกษาต่อแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส์: กรณีศึกษานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ฝึกปฏิบติังาน (Student engagement with an e 

Portfolio: A case study of pre-service education students) เป็นการศึกษา วิธีการ และปัจจยัที
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัของนกัศึกษาต่อแฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิคส์ในมหาวิทยาลยั ศึกษาโดย
วิธีการสาํรวจความคิดเห็น การสมัภาษณ์นักศึกษา การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และการสังเกต
ของผูว้ิจยั ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัสามประการทีทาํให้นักศึกษาเกิดความผกูพนัต่อแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลคทรอนิคส์ คือ รูปแบบของความผกูพนัของนกัศึกษาต่อเทคโนโลยี เกณฑ์การออกแบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิคส์ และ การส่งเสริมการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิคส์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกนักศึกษายงัไม่ให้ความสาํคญัต่อการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานที
มหาวิทยาลยัจัดให้เท่าทีควร ต่อมาเมือทางมหาวิทยาลยัได้เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและดาํเนินการสร้างแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาเอง โดยทางมหาวิทยาลยัสร้าง
สภาพแวดลอ้มสนบัสนุนเอือโอกาสในการใชอ้ยา่งต่อเนือง นกัศึกษาจึงเกิดความผกูพนัต่อระบบที
สร้างขึนและขยายวงกวา้งออกไป อนัก่อให้เกิดผลดีในการเรียนรู้ และความเข้าใจเชิงลึกของ
นกัศึกษาเอง 
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 เอกนฤน บางท่าไม  ้(2555: 98) ไดศ้ึกษาผลการใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาถ่ายภาพของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่าการพฒันา
แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ วิชาถ่ายภาพ จากการประเมิน
คุณภาพมีค่าเฉลียในระดบัมากทีสุด และผลการหาประสิทธิภาพมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนผล
การประเมินการใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา
ถ่ายภาพ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาถ่ายภาพ หลงัเรียนไปแลว้  สัปดาห์ ของ
ผูเ้รียน พบว่าพฤติกรรมการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความแตกต่างกนันอกจากนี  
ผลการศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อแฟ้มสะสมผลงานอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ วิชาถ่ายภาพของนกัศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ประกอบ กรณีกิจและพิทกัษ์ โสตถยาคม (2554:  บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเรืองเพือพฒันา
รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับครูเพือส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของ
ครูในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับครูฯ ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ และขนัตอนการพฒันาแฟ้มสะสมงาน
อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับครู ประกอบดว้ย 9 ขนัตอน และกลุ่มทดลองมีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ และการวางแผนพฒันาตนเองสูงกว่าครูกลุ่มควบคุมและมีความเห็นว่ารูปแบบแฟ้มสะสม
ผลงานมีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมากทีสุด 

 กุลลดา  สุคนธปฏิมา (2553: 66-69) ไดศ้ึกษาเกียวกบั การพฒันาครูประจาํการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยบทเรียนออนไลน์ เรือง แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์: คุณภาพ พบว่า             
  1. ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของครูประจาํการ
ในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ นนัสรุปไดว้่า ครูประจาํการส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจและสามารถสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เบืองตน้ไดเ้พือนาํไปต่อยอดในการสร้าง
แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทอืนๆ ทีช่วยสนับสนุนและเพิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนมากยงิขึนแต่มีครูประจาํการส่วนนอ้ยทีแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่ผ่านเกณฑ์
อยูใ่นระดบัควรปรับปรุงจาํตอ้งมีการพฒันาชินงาน 

  2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของครูประจาํการหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียน
ออนไลน์ เรือง แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึงครูประจาํการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์มากขึนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแฟ้ม
สะสมผลงานกบัแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ไดช้ดัเจนขึนแต่มีครูประจาํการส่วนนอ้ยทียงัตอ้ง
มีความเขา้ใจเกียวกบัแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์เพิมเติม   

  3. ความพึงพอใจของครูประจาํการทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง แฟ้ม
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สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ สรุปแลว้ครูประจาํการมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง แฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์  

  4. ปัญหาของครูประจาํการทีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรือง แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์พบว่าครูประจาํการทุกคนมีความตังใจ ใส่ใจและเห็นคุณค่าในบทเรียน
ออนไลน์นี 

 ประกอบ  กรณีกิจ (2550: 227-229) ไดศ้ึกษาเกียวกบัการพฒันารูปแบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชก้ารประเมินตนเองเพือส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการศึกษา พบว่า  องค์ประกอบของรูปแบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ควรจะตอ้งประกอบไปดว้ย จุดมุ่งหมาย,เนือหา,การพฒันาแฟ้ม,การประเมิน
ตนเอง ,ระบบการจัดการ ,การประเมินผลแฟ้มและขันตอนการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย การเตรียมเครืองมือและผูเ้กียวขอ้ง,กาํหนดจุดมุ่งหมายและเนือหาของ
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์,การเก็บรวบรวมผลงานหรือหลกัฐานในแฟ้มสะสมผลงาน
ชวัคราวและการสะทอ้นความคิดในดา้นการจดัการเรียนรู้,ประเมินตนเอง,การคดัเลือกผลงานหรือ
หลกัฐานจดัทาํแฟ้มสะสมงานดีเด่น,การนาํเสนอแฟ้มสะสมงานดีเด่นและการประเมินแฟ้มสะสม
งานดีเด่น     

 กนกพงศ์  จิตต์ปลืม (2549: 99) ได้ศึกษาเกียวกับผลการใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรียนการเขียน    ภาษาองักฤษเพือการสือสารทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการ
เรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนทีเรียนโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

 วิโรจน์  รอดเด็น (2542: 124-132) ไดศ้ึกษาเกียวกบัการนาํเสนอรูปแบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนทีนาํเสนอประกอบดว้ย การกาํหนดเป้าหมาย เลือกสือ ผลิตและรวบรวมผลงานหรือชินงาน  

จดัเก็บผลงานหรือชินงาน ผลงานหรือชินงาน ประเมินผลงานหรือชินงาน ปรับปรุงผลงานหรือ
ชินงาน เผยแพร่และประชาสมัพนัธซึ์ง ผลการวิจยัพบว่า แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิงที
บอกความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียนผลงานทีบรรจุอ ยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์นันจะแสดงถึงกระบวนการทาํงานของนักเรียนได้อย่างละเอียด ครู ผูบ้ริหาร 
ผูป้กครองสามารถเห็นพฒันาการของนักเรียนไดอ้ย่างชดัเจน ทงัยงัช่วยพฒันาทกัษะทางวิชาการ
ระดบัสูงขึนใหแ้ก่นกัเรียน 

 นิภารัตน์ นักตรีพงศ ์(2555: 5) ไดศ้ึกษาเกียวกบั การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ โดยการเรียนแบบเพือนช่วยเพือนของนักศึกษาหลกัสูตรองักฤษธุรกิจ 
ผลการวิจยัพบว่า  
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  1. นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 จากนกัศึกษา
ทงัหมด 46 คน ทีจดัว่าเป็นนักศึกษาทีมีความสามารถทางการเรียนตาํ (หรือร้อยละ 100 ของกลุ่ม
ตวัอย่างสอบไม่ผ่าน) มีคะแนนเฉลียสอบกลางภาค (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ที 11.29 คะแนน 

หลงัจากมีการจบัคู่และใชว้ิธีการเรียนแบบเพือนช่วยเพือน เพือช่วยสอนตวัต่อตวัส่งผลให้คะแนน
เฉลียหลงัการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ผลคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งดีขึน เป็น 14.82 คะแนน มีการ
เปลียนแปลงเพิมขึนร้อยละ 31.25 ร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่างทงัหมดสอบผ่าน และมีเกรดมีใน
ระดบัพอใช ้ 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียน
แบบเพือนช่วยเพือน พบว่า ร้อยละ 88.23 ของกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเพิมขึน และร้อยละ 100 

สามารถสอบผ่านรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดว้ยคะแนนรวมเฉลียทงัหมด 63.41 คะแนน อยู่ใน
ระดบัพอใช ้หรือหมายความว่าการเรียนแบบเพือนช่วยเพือน  ช่วยให้นักศึกษาทีมีความสามารถ
ทางการเรียนตาํ สามารถสอบไดค้ะแนนสูงขึน และมีผลใหค้ะแนนรวมทงัหมดตลอดภาคเรียนผ่าน
เกณฑป์ระเมินผลรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ไดจ้ากการศึกษางานวิจยัทีเกียวของทงัในประเทศและ
ต่างประเทศสามารถ 

โดยสรุปการวิจยัและผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เครืองมือสนบัสนุนการเรียนรู้ ทีสามารถบอกถึงพฒันาการ ความกา้วหนา้ ส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ ส่งเสริมกระบวนการปฏิบติังานในการเรียนรู้ อีกทงัแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถช่วยในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย ในชินงานของ
ตนเอง เพือมาพฒันาปรับปรุงผลงานและการเรียนรู้ในอนาคตได ้ซึงส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือนเป็นวิธีการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการช่วยเหลือซึงกันและกนั  ผลการวิจัย
เหล่านี สามารถนาํหลกัการหรือวิธีการต่างๆไปปรับใชก้บัการเรียนการสอนสมยัใหม่ และการวิจยั
ครังนี 
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บทที 3 

 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัในครังนีเป็นการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบ

การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ซึงไดอ้อกแบบ
วิธีการดาํเนินงานวิจยัตามขนัตอน ดงันี   

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 

  2. เครืองมือทีใชใ้นงานวิจยั 

  3. การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 4. การดาํเนินการทดลอง 

 5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 6. สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพือพฒันาระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โดยใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One Group 

Pretest Posttest Design) วดัผลก่อนและหลงัการทดลองดงันี 

ตารางที 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวมีการสอบก่อน-หลงัเรียน (One Group  

Pretest Posttest Design) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

 T1 หมายถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 T2 หมายถึง ทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

 X หมายถึง       การเรียนดว้ยระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบั
  ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนทีผูว้ิจยัสร้างขึน 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
             ประชากร เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 จาํนวน 160 คนโรงเรียนพระแม่มารี แขวง
ทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  ภาคเรียนที 2 ประจาํปีการศึกษา 2556  



24 
 

 
 

 กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่มารี   แขวงทุ่งวดัดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯภาคเรียนที 2 ประจาํปีการศึกษา 2556 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 40 คน โดย
การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลากไดม้า 1 หอ้งเรียน 

 

2. เครืองมอืทีใช้ในงานวจิยั 
 เครืองมือในการวิจยัครังนีประกอบไปดว้ย 

 2.1 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน   

 2.2 แบบประเมินสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ผ่านระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบั ระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน   

 
3. การสร้างและพฒันาเครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 3.1 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน   

3.1.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ซึงประกอบไปดว้ยเนือหา ดงันี 

3.1.1.1 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการเรียนรู้
แบบเพือนช่วยเพือน ซึงผูว้ิจัยต้องคาํนึงถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีจะ
นาํมาใชใ้นระบบ  

3.1.1.2 รูปแบบองคป์ระกอบ แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์  
3.1.2 นาํระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเรียนรู้แบบเพือน

ช่วย เพือนทีสร้างขึนมาให้อาจารยที์ปรึกษาประเมินและสอบความถูกตอ้ง ในด้านลกัษณะทาง
กายภาพและด้านเนือหาภายในแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และนาํคาํแนะนาํจากอาจารยที์
ปรึกษาประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 

3.1.3 สร้างระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบการเรียนรู้แบบเพือน 

3.1.4 นาํระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือนทีสร้างขึนใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินและสอบความถกูตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํทีผูเ้ชียวชาญประเมินซึงมีค่าเฉลียรวมอยูที่ 4.24 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.46      

 



25 
 

 
 

โดยกาํหนดค่าการประเมินไว ้5 ระดบั ดงันี 

  ระดบัที 5     หมายถึง      ดีมาก    

  ระดบัที   4     หมายถึง   ดี 

  ระดบัที   3     หมายถึง      ปานกลาง 

  ระดบัที   2     หมายถึง    พอใช ้

  ระดบัที   1     หมายถึง   ปรับปรุง 

 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการแปลความหมายของค่าทีวดัได ้ ดงันี 

  คะแนนเฉลีย  4.51-5.00     หมายถึง  คุณภาพดีมาก    

 คะแนนเฉลีย  3.51-4.50     หมายถึง     คุณภาพดี 

  คะแนนเฉลีย  2.51-3.50     หมายถึง     คุณภาพปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย  1.51-2.50     หมายถึง     คุณภาพพอใช ้

 คะแนนเฉลีย  1.00-1.50     หมายถึง     คุณภาพปรับปรุง    

                                  

3.1.5 นาํระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือนทีสร้างขึนและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญและอาจารยที์ปรึกษา
แล้วนําไปใช้กับกลุ่มทดลองทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน  เพือหา
ประสิทธิภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์และระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

3.1.6 ไดร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือนทีสร้างขึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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ภาพที 2 ขนัตอนการสร้างระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์   
 

ออกแบบระบบ 

อาจารยที์ปรึกษาประเมินและสอบความถกูตอ้ง 

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  3 คน ประเมินและสอบความถกูตอ้ง 

กลุ่มทดลองทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  20 คน   

สร้างระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ขอ้มลูแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน

ผลประเมิน 

ผ่าน 

ผลประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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3.2 การสร้างแบบทดสอบวดัสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 ผูว้ิจยัมีขนัตอนดงันี 

3.2.1 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง คาํอธิบายรายวิชา ตวัชีวดัของวิชาทศันศิลป์ชนั
มธัยมศึกษาปีที 4-6 เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ทศันศิลป์โดยแบบทดสอบจะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

3.2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน  วิชาทัศนศิลป์ผ่านระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

3.2.3 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ ทีสร้างขึนไปให้
ผูเ้ชียวชาญ 3ท่านตรวจสอบแลว้นาํผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณค่า IOC ตามสูตรดงันี  
(บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2547 อา้งถึงใน องัสนา กรัณยาธิกุล, 2545: 164 ) 

    IOC   =  

เมือ  
IOC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์ 
    R  หมายถึง  คะแนนของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

 ΣR  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน 

    N  หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

การกาํหนดคะแนนของผูเ้ชียวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ 0 หรือ –1 ดงันี  
+1   =    แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไวจ้ริง  
0    =    ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้ 

  -1    =    แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัไม่ไดว้ดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งทียอมรับไดต้อ้งมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

ผลการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบอยูที่ 0.67-1.00 (ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ค)  
3.2.4   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ ทีสร้างขึนไป

ทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  โรงเรียนพระแม่มารี จาํนวน 20 คน ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัยา่ง 

3.2.5. นําแบบทดสอบคาํนวณหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่า 0.35-0.70 และ ค่า
อาํนาจจาํแนก (r) ไดค่้า 0.20-0.70  ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

3.2.6. นาํแบบทดสอบหาค่าความเชือมนัทงัฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-

Richader และผลการวิเคราะห์ความเชือมนัของแบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.6910 จึงนาํ
แบบทดสอบไปใชใ้นการทดลองต่อไป (ดงัรายละเอียดตามภาคผนวก ค) 
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ภาพที 3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ 

ศึกษา วิเคราะห์เอกสารการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการ
เรียนวิชาทศันศิลป์งานทศันศิลป์และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  วิชาทศันศิลป์ 

นาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง 

นาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ ทีสร้าง
ขึนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 จาํนวน 20 คน 

ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ผ่าน 

ปรับปรุง

ค่าความยากง่าย 
ค่าอาํนาจจาํแนก 

ค่าความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

ผ่าน 
ปรับปรุง 
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3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน   

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีหลกัการและเทคนิคในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
จากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

3.3.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนซึงกาํหนดเกณฑ์ตดัสินคุณภาพเป็น 5 
ระดบั ดงันี 

   ระดบั    5    หมายถึง      ดีมาก     
   ระดบั    4    หมายถึง      ดี          
   ระดบั    3    หมายถึง      พอใช ้

   ระดบั    2    หมายถึง      นอ้ย  

   ระดบั   1    หมายถึง       ควรปรับปรุง 

 

 และไดน้าํไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ ความถกูตอ้งในเรือง ภาษาและความเหมาะสมของขอ้คาํถาม
ซึงมีค่าเฉลียรวมอยู่ที 4.24 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 0.46 และปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ  

3.3.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ Peer-Assist ในการเรียนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ที
สร้างขึนไปทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน พระแม่มารี   แขวงทุ่งวดัดอน   เขต
สาทร จงัหวดักรุงเทพ ทีใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงาน อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบั การเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย (X) และ ส่วน เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

การแปลผลค่าเฉลียเป็น ดงันี 

คะแนน     4.50  -  5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากทีสุด 

คะแนน     3.50  -  4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

คะแนน     2.50  -  3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนน     1.50  -  2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนน     1.00  -  1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
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สร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ

เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

นาํแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้
แบบเพือนช่วยเพือน ทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ

ตรวจสอบ ความถกูตอ้ง 

ไม่ผ่าน 

ศึกษาทฤษฎีหลกัการและเทคนิคในการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง

ผ่าน 

นาํแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้
แบบเพือนช่วยเพือน ในการเรียนการสอนรายวิชา

ทศันศิลป์ทีสร้างขึนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 ภาพที 4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

 

 

ผลประเมิน 
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4. การดําเนินการทดลอง 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดขนัตอนในการดาํเนินการทดลองไวเ้ป็น 2 ขนัตอน
ดงันี 

4.1 ขนัเตรียมการทดลอง 

4.1.1 เตรียมสถานทีในการทดลอง โดยผูว้ิจยัไดข้อหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 
เพือขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพ ในการ
ใชส้ถานทีและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั 

4.1.2 เตรียมผูเ้รียนในการทาํวิจยั โดยกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่างทีจะ
ใชใ้นการทดลอง 

4.1.3 เตรียมเครืองมือทีจะนาํมาใชใ้นการทดลองโดยเครืองมือดงักล่าวไดผ้่านการ
ประเมินจากผูเ้ชียวชาญและเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  

4.2 ขนัดาํเนินการทดลอง 

4.2.1 ผูส้อนเลือกกลุ่มทดลองจาก นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่
มารี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 40 คนโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลากไดม้า 1 หอ้งเรียน 

4.2.2 ผูเ้รียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ที เป็นกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบก่อนเรียน       
(Pre – Test ) จาํนวน 20  ขอ้โดยทีขอ้สอบจะครอบคลุมในเรืองของการวดัความรู้ความเขา้ใจ  คิด
วิเคราะห์  และสงัเคราะห์ 

4.2.3 จดักลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 10  กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึงผูว้ิจยัไดน้าํผลคะแนน จาก
การเรียนรายวิชาทศันศิลป์ของผูเ้รียนจากภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  โดยวิธีการแจกแจงความถี  
ซึงแต่ละกลุ่ม จะมีผูเ้รียนทีเรียนวิชาทศันศิลป์ที ดีมาก  ดี  ปานกลาง   และอ่อน  อยูใ่นกลุ่ม       

 4.2.4   ผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ และนาํเขา้สู่ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีเพือนๆ ภายในกลุ่มนาํความรู้และประสบการณ์ของตนเองเขา้มาเสนอแนะ  
จุดเด่น  จุดดอ้ย  ขอ้ควรปรับปรุงชินงานของเพือนซึงเป็นเจา้ของแฟ้มอย่างสร้างสรรค์ (ระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน)  และผูเ้รียนทีเป็นเจา้ของผลงานนาํคาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ จากเพือนๆ
มาปรับปรุงผลงานของตนเองใหดี้ขึน และสมบูรณ์ขึน    

4.2.5 นาํไปจดัเก็บในแฟ้มสะสมผลงานทีรอรับการตรวจจากครูผูส้อน เมือผูส้อน
ตรวจชินงานถา้มีการปรับปรุงชินงานผูส้อนจะเขียนบอกทีกระดานขอ้ความว่าผูเ้รียนควรปรับปรุง
ชินงานอย่างไร เพราะเหตุใด แลว้ให้ผูเ้รียนทีเป็นเจา้ของชินงานกลบัไปแกไ้ข (กลบัเขา้สู่ขอ้ที 4 
ใหม่) ในขณะเดียวกันถา้ชินงานผ่านการตรวจจากผูส้อนแลว้ผ่าน เจา้ของชินงานดาํเนินการขัน
ต่อไป  
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4.2.6 ผูเ้รียนทีเป็นเจา้ของชินงาน นาํผลงานทศันศิลป์ทีผ่านการตรวจจากผูส้อน
แลว้นาํไปจดัเก็บในแฟ้มสะสมงานของตนเอง     

4.2.7 หลงัจากทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคชิ์นงานจนจบบทเรียนแลว้ ผูส้อน
จะใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test)     

4.2.8 ประเมินผล โดยทีผูส้อน (ผูว้ิจยั) ประเมินผลในดา้นต่างๆ ดงันี   
4.2.8.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียน ก่อนและหลัง การใช้ระบบแฟ้มสะสม

ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 

4.2.8.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 5  ขนัตอนกระบวนการเรียนรู้ผา่นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ

เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 
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 วิธีการและขนัตอนการเรียนรู้วิชาทศันศิลป์ผา่นระบบแฟ้มสะสมผลงาอิเลก็ทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน  
 1. ส่วนก่อนเขา้สู่ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือน 

1.1 นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 20 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั 4 

ตวัเลือก 

1.2 จดักลุ่มนกัเรียน 10 กลุ่มๆละ 4 คน โดยใชค้ะแนนจากการเรียนวิชาทศันศิลป์ใน
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 ดว้ยวิธีการแจกแจงความถี   

                    2. ส่วนของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน 

2.1 นกัเรียนแต่ละคนเริมสร้างขอ้มลูพืนฐานในแฟ้มสะสมผลงานของตวัเอง 

 
 
                                                                                                                                   
       
       
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 การสร้างขอ้มลูพืนฐานของสมาชิกรายบุคคล 

 2.2 สร้างกลุ่มของนกัเรียนตามทีไดจ้ดัเตรียมไวก่้อนเขา้สู่ระบบโดยมีครูเป็นผู ้
ควบคุมดูแล 
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ภาพที 7 สมาชิกในแต่ละกลุ่มและครูผูส้อนในระบบ 

2.3  นกัเรียนแต่ละบุคคลสร้างชินงานทศันศิลป์ 

  

 

 

 

 
 
 

ภาพที 8  ตวัอยา่งชินงานทศันศิลป์ของผูเ้รียน 

 

2.4  สมาชิกในกลุ่มใหค้าํแนะนาํกบัชินงานของเพือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 สมาชิกในกลุ่มใหค้าํแนะนาํชินงานของเพือน 
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2.5 เมือนกัเรียนเจา้ของชินงานไดรั้บคาํแนะนาํจากเพือนในกลุ่มและนาํคาํแนะนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขชินงานของตนเองใหส้มบูรณ์แลว้จึงนาํผลงานเขา้สู่ระบบอีกครัง 

2.6 ครูผูส้อนทาํการตรวจผลงานและใหค้าํแนะนาํเพือนาํความรู้ไปใชใ้นการสร้างงาน
ครังต่อไป 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 10 ครูผูส้อนประเมินชินงานของผูเ้รียน   

2.7 นกัเรียนนาํผลงานทีผา่นการตรวจจากครูนาํไปเก็บไวใ้นผลงานทีภาคภูมิใจในแฟ้ม
ของตนเอง 
 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 
 5.1 ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบทดวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน (ก่อน-หลงัเรียน) และ
ควบคุมการทดสอบดว้ยตนเอง โดยใชก้บักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน และนาํผลทีไดม้าวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้T-Test Dependent 

5.2 ผูว้ิจยัดาํเนินการชีแจงรายละเอียดและทาํความเขา้ใจในการทาํแบบประเมิน 

5.3 ผูว้ิจัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน และนาํขอ้มูลทีไดม้าหาค่าทางสถิติ
ต่อไป 
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6. สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษาคน้ควา้ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 
 1.  สถิติพืนฐาน  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

2.1 ร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2543:  101) 

 

 
N

fP 100     

    เมือ       
       P   แทน   ร้อยละ 

       f   แทน   ความถีทีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

       N   แทน   จาํนวนความถีทงัหมด 

1.2 ค่าเฉลีย (Mean) ของคะแนนใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2543:  102) 

x  = X  

                          N 

    เมือ     
          x     แทน   ค่าเฉลีย 

      X            แทน   ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุ่ม 

      N                 แทน   จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

1.3 การหาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

1
.

22

NN
XXN

DS  

เมือ    S  หรือ S.D. แทน   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

         X แทน   คะแนนแต่ละตวั 

         N แทน   จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

                  แทน   ผลรวม 

2. สถิติทีใชพ้ฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน การพฒันาแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทางการเรียนดว้ยระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือนทีผูว้ิจยัสร้างขึน ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ดงันี (กรมวิชาการ, 2545)  

2.1 วิเคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาและความสอดคลอ้งระหว่าง 
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ข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยการนําไปให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาให้คะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้สอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
(IOC)  โดยใชสู้ตรดงันี 

        IOC   =  

เมือ  
IOC  หมายถึง      ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบั 

จุดประสงค ์ 
R  หมายถึง      คะแนนของผูเ้ชียวชาญทงัหมด  

 หมายถึง      ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน   

N  หมายถึง     จาํนวนผูเ้ชียวชาญ  
การกาํหนดคะแนนของผูเ้ชียวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ 0 หรือ –1 ดงันี  

 +1   =    แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไวจ้ริง  
  0    =    ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้ 
 -1    =    แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นนัไม่ไดว้ดัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีระบุ

ไว ้ 
 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทียอมรับไดต้อ้งมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

2.2 การหาค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้ มีสูตรดงันี  
    P  =     

โดยที 

P        คือ    ดชันีความยากของขอ้สอบ  
R        คือ    จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบขอ้นนัไดถ้กูตอ้ง  
N        คือ    จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบทงัหมด  

 เกณฑค์วามยากง่ายทียอมรับไดม้ีค่าอยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.80  

2.3 การหาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบรายขอ้ มีสูตรดงันี  
 r =  

โดยที  
r          คือ    ค่าอาํนาจจาํแนก  

     คือ    จาํนวนนักเรียนในกลุ่มสูงทีตอบถูก (กลุ่มสูงใชป้ระมาณ 
ร้อยละ 25 ของนกัเรียนทงัหมด)  
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        คือ    จาํนวนนักเรียนในกลุ่มตาํทีตอบถูก (กลุ่มตาํใชป้ระมาณ 
ร้อยละ 25 ของนกัเรียนทงัหมด)  

N          คือ    จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตาํ  
เกณฑอ์าํนาจจาํแนกทียอมรับไดม้ีค่าอยูร่ะหว่าง 0.20 ขึนไป  

3. การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัดว้ยระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนทีผูว้ิจยัสร้างขึน สถิติทีใช ้มีสูตรดงันี (รวีวรรณ ชินะตระกลู, 2536)  

       t  =                  

เมือ  
  T         หมายถึง    ค่าสถิติทีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต เพือทราบความ

            มีนยัสาํคญั  
  D         หมายถึง    ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนนหลงัสอบและก่อนสอบ  

          หมายถึง    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน โดยกาํหนด 

            df =  -1  

4. การหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-

Richardson-20)มีสูตรดงันี 

  rtt    =   
1k

k  2s
pq

1  

เมือ  

            rtt แทน  ความเทียงของแบบทดสอบ 

k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทงัฉบบั 

p แทน สดัส่วนของคนทาํถกูแต่ละขอ้ 

q แทน สดัส่วนของคนทาํผดิแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนทีผูว้จิยัสร้างขึน 
โดยใชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

t 

t 
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บทที 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครังนี  มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ในรายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
โดยทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงั การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
และศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ทีไดด้าํเนินการพฒันาขึน กับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 จาํนวน 40 คน โดยใชว้ิธีการทางสถิติ เพือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเพือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ดงันี 
 

ตอนที  ผลการประเมินคุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการ
เรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน วชิาทัศนศิลป์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 

ตารางที 2 ค่าเฉลียและค่าเบียงบนมาตรฐานของผูเ้ชียวชาญ ทีมีต่อคุณภาพของระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

ลาํดบั รายการประเมนิ x̄  S.D. แปลความ 

 วตัถุประสงคม์ีความเหมาะสม .  .  ดี 

2 ระบบ e-port เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชา
ทศันศิลป์ 

4.33 0.58 ดี 

3 ระบบ e-port เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเวบ็ 3.67 0.58 ดี 

4 ระบบ e-port ช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน 

4.67 0.58 ดีมาก 



40 
 

 

 จากตารางที  ผลการประเมินโดยรวมจากผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน พบว่า แฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนในรายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลียรวมอยู่ที 4.24 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานอยู่ที 0.46  และเมือพิจาณารายขอ้ พบว่า ผูเ้ชียวชาญประเมินคุณภาพระดบัดีมาก ไดแ้ก่ 

ลาํดบั รายการประเมนิ x̄  S.D. แปลความ 

5 ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่ม 

4.67 0.58 ดีมาก 

6 ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมใหผู้เ้รียน
มีการแลกเปลียนความรู้ 

4.67 0.58 ดีมาก 

7 ระบบ e-port เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 

8 ความง่ายต่อการใชง้านของระบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงาน 

4.67 0.58 ดีมาก 

9 ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรบนจอภาพ 3.33 0.58 ปานกลาง 

10 ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบน
จอภาพ 

4.00 0.00 ดี 

11 ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ 4.00 0.00 ดี 

12 ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.33 0.58 ดี 

13 เมนูคาํสงัต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

14 ลกัษณะการประเมินผล กบักิจกรรมมีความสอดคลอ้ง 4.33 0.58 ดี 

15 ภาพรวมของแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ระบบ
การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 

4.00 0.00 ดี 

เฉลยี 4.24 0.46 ด ี
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ระบบ e-port ช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือนส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการแลกเปลียนความรู้ และความง่ายต่อการใชง้านของระบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน โดยมี
ค่าเฉลียอยูที่ .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ .  ส่วนระดบัทีตาํสุดคือ ดา้นความเหมาะสม
ในการเลือกใชช้นิดตัวอกัษรบนจอภาพ มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 3.33  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.85ส่วนทีเหลือเป็นคุณภาพในระดบัดี มีช่วงคะแนนโดยเฉลียอยู่
ที 3.51-4.50 ตามลาํดบั     

ตอนที  ผลสัมฤทธทิางการเรียนก่อน-หลงัการใช้แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน วชิาทัศนศิลป์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4  

ตารางที 3  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน การใชแ้ฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

คะแนน  n x̄  S.D. df t-test P-value 
Pre-test 40 7.32 1.21 

39 32.86 0.0024 Post-test 40 16.05 0.81 
 จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนทงัก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย
ใชแ้บบทดสอบทีนาํมาจากคลงัขอ้สอบ จาํนวน 20 ขอ้ ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนภายหลงัการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิก่อนการ
เรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียนอยู่ที 7.32 และค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.21 ส่วนคะแนนเฉลียหลงัเรียนอยูที่ 16.05 และค่าเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 
0.81 จากผลรวมคะแนนเต็ม เท่ากบั 20 คะแนน 
 
ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการ

เรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน วชิาทัศนศิลป์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 
ตารางที  ค่าเฉลียและค่าเบียงบนมาตรฐานของผูเ้รียน ทีมีความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสม

ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ในรายวิชาทศันศิลป์
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
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ลาํดบั ประเด็นความพงึพอใจของนักเรียน x̄  S.D. แปลความ ลาํดบัที 

1 ความง่ายต่อการใชง้านของระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.05 0.39 มาก 4 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 

4.03 0.58 มาก 5 

3 ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 

4.15 0.48 มาก 3 

4 ความเหมาะสมในการเลือกใชสี้ของ
ตวัอกัษรและรูปภาพ 

3.93 0.80 มาก 7 

5 ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ เพือ
อธิบายสือความหมาย 

4.25 0.54 มาก 1 

6 ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือ
รูปภาพในการสือความหมาย 

3.73 

 

0.64 

 

มาก 

 

10 

7 ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ
กบัผูใ้ช ้

4.00 0.51 มาก 6 

8 คาํศพัทที์ใชม้ีความคุน้เคยและสามารถ
ปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย 

3.73 0.51 มาก 9 

9 ความพึงพอใจทีมีต่อระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 

3.75 

 

0.49 

 

มาก 

 

8 

10 ความพึงพอใจทีมีต่อระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือนโดยภาพรวม 

4.18 

 

0.38 

 

มาก 

 

2 

เฉลยี 3.98 0.53 มาก  

 จากผลการสาํรวจความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ
ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 พบว่านกัเรียน
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มีความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และผูว้ิจยัขอนาํผล 3 ลาํดบัทีดี 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความเพือ
อธิบายสือความหมายอยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.25 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.54  รองลงมาเป็นความพึงพอใจทีมีต่อระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนโดยภาพรวม
โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.18 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38  และความเหมาะสมในการ
เลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั 4.15 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48  ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ ด้านความเหมาะสมในการใช้
สญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการสือความหมาย และดา้นคาํศพัทที์ใชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติั
ตามไดโ้ดยง่าย โดยมีคะแนนเฉลียนอยูที่ 3.73 เท่ากนัทงั 2 ดา้น แต่มีค่าเบียงเบนมาตรฐานทีต่างกนั 
คืออยูที่ 0.64 และ 0.51 ตามลาํดบั 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การดาํเนินการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้
แบบเพือนช่วยเพือนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 มีรายละเอียดเกียวกับ
วตัถุประสงค ์ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การดาํเนินการทดลอง สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงันี  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
 2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 
 3. เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        1.1   ประชากร ในการทาํวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 จาํนวน160 คน
โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ     
        1.2   กลุ่มตวัอย่าง ในการทาํวิจยัครังนีคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
พระแม่มารี   แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 40 คนโดยการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
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การดําเนินการทดลอง  
ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดขนัตอนในการดาํเนินการทดลองไวเ้ป็น 2 ขนัตอน ดงันี 

 1. ขนัเตรียมการทดลอง 
1.1 เตรียมสถานทีในการทดลอง โดยผูว้ิจยัไดข้อหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพือ

ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพ ในการใช้
สถานทีและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั 

1.2 เตรียมผูเ้รียนในการทาํวิจยั โดยกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่างทีจะใช้
ในการทดลอง 

1.3 เตรียมเครืองมือทีจะนาํมาใชใ้นการทดลองโดยเครืองมือดังกล่าวไดผ้่านการ
ประเมินจากผูเ้ชียวชาญและเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัมีดงันี 

1.3.1 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือน  

1.3.2 การสร้างแบบทดสอบวดัสัมฤทธิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์ผ่านระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4   

1.3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน   

2. ขนัดาํเนินการทดลอง 
2.1 ผูว้ิจัยแนะนาํ ทาํความเขา้ใจและอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยระบบ

แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์กับ
กลุ่มทดลองคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระแม่มารี แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร 
จงัหวดักรุงเทพ  

2.2 กลุ่มทดลองทาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือนาํขอ้มลูของกลุ่มทดลองเขา้
สู่ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน  

2.3 กลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน (ก่อนเรียน) 
2.4 นาํระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน

ช่วยเพือน มาใชก้บักลุ่มทดลอง 
2.5 กลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน (หลงัเรียน) 
2.6 แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอ 
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นิกส์ ร่วมกบัระบบการ เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน  
 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการนาํระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน ของรายวิชาทศันศิลป์ไปทาํการทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
พระแม่มารี ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี จาํนวน  คน และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ ไดผ้ลดงันี 
 1. ผลการพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist) วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ผล
การประเมินโดยรวมจากผูเ้ชียวชาญ พบว่า มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลียรวมอยูที่ 4.24 และ
มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.46 ซึงเมือพิจาณารายขอ้ก็พบว่า ผูเ้ชียวชาญไดป้ระเมินคุณภาพใน
ระดบัดีมาก ซึงระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio) ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer-Assist) ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทังยงัส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแลกเปลียนความรู้  และความง่ายต่อการใชง้าน โดยมี
ค่าเฉลียอยูที่ 4.67 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.58 ส่วนระดบัทีตาํสุดคือ ดา้นความเหมาะสม
ในการเลือกใชช้นิดตัวอกัษรบนจอภาพ มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 3.33 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 0.58 ส่วนทีเหลือเป็นคุณภาพในระดบัดี มีช่วงคะแนนโดยเฉลีย
นอยูที่ 3.51 - 4.50 ตามลาํดบั    

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนภายหลงัการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิก่อน
การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียนอยู่ที 7.32 และค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.21 ส่วนคะแนนเฉลียหลงัเรียนอยูที่ 16.05 และค่าเบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 
0.81 จากผลรวมคะแนนเต็ม เท่ากบั 20 คะแนน ซึงผลการเปรียบเทียบดงักล่าวนี ทาํใหม้นัใจไดว้่า 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio) รวมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน
(Peer-assist)ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนสามารถช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลการเรียนทีดีขึนได ้
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 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพืออธิบายสือความหมายอยู่ใน
ระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียเท่ากับ4.25 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.54 ส่วนด้านทีมี
ค่าเฉลียความพึงพอใจนอ้ยทีสุด คือ ดา้นความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการสือ
ความหมาย และดา้นคาํศพัท์ทีใชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย  โดยมีคะแนน
เฉลียนอยู่ที 3.73 เท่ากันทงั 2 ด้าน แต่มีค่าเบียงเบนมาตรฐานทีต่างกัน คืออยู่ที 0.64 และ 0.51 
ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผล 
 1. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ผลการประเมินโดยรวมจากผูเ้ชียวชาญทงั 3 
ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลียรวมอยู่ที 4.24 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 
0.46 แสดงว่า ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ทังนีเกิดจากผูว้ิจัยไดร่้วมกับผูเ้ชียวชาญไดมี้การวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงสร้าง องคป์ระกอบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน ให้สามารถนาํระบบมาใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   
รายวิชาทศันศิลป์ซึงผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นเครืองมือในการทาํวิจยัครังนี ซึงสอดคลอ้งกบัศนูยน์วตักรรม
การเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ( : - ) ทีว่า การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ควร
คาํนึง จุดมุ่งหมาย ,เนือหา,การพัฒนา ,การประเมิน ,ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึงสอดคลอ้งกบั คดันาง  มณีศรีและคะนึงสุข  มณีศรี 
( : ) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบแฟ้มสะสมผลงานไวว้่า เนือหาทีบรรจุอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงาน
จะตอ้งประกอบไปดว้ย ผลงานทีนักเรียนเลือก ,ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อผลงานทีเลือก,
วตัถุประสงค์ทีมีการระบุชัดเจน,ตัวอย่างผลงานระหว่างทีทาํและผลงานเมือทาํสําเร็จ ,ตัวอย่าง
ความกา้วหนา้ ซึงสอดคลอ้งกบั ตวงรัตน์  ศรีวงษค์ล ( : ) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัทาํแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์เป็นกระบวนการหนึงทีช่วยฝึกผูเ้รียนใหม้ีประสบการณ์และความชาํนาญใน
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ทกัษะการเรียนรู้หลายๆทักษะ ทังในทกัษะดา้นการรวบรวมขอ้มูล การแสวงหาความรู้ การคิด
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การอ่าน การเขียน การนาํเสนอขอ้มูลซึงเป็นการฝึกผูเ้รียนให้เป็นคนทีมี
ความอดทน ความรับผดิชอบ ช่างสงัเกต มีนิสัยรักการอ่าน ชอบการเขียน เสริมทกัษะด้านสือสาร
และทกัษะชีวิตดา้นอืนๆเป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาทีมุ่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้จากการไดป้ฏิบติัจริงกบันกัเรียน 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใช้ระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนภายหลงัการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิก่อน
การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียนอยู่ที 7.32 และค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.21 ส่วนคะแนนเฉลียหลงัเรียนอยูที่ 16.05 และค่าเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 
0.81 จากผลรวมคะแนนเต็ม เท่ากับ 20 คะแนน ซึงแสดงว่าการนําระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ในรายวิชาทศันศิลป์ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน 
ซึงสอดคลอ้งกบั กนกพงศ ์ จิตต์ปลืม ( : ) ทีไดศ้ึกษาเกียวกบัผลการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเรียนการเขียน ภาษาองักฤษเพือการสือสารทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการ
เรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนทีเรียนโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สอดคลอ้งกบั Mark Newbery  ( : ) ทีไดศ้ึกษาเรือง แฟ้มสะสม
ผลงานอิเลก็ทรอนิคส์ (E-Portfolio): เครืองมือสาํหรับการประเมินของครูและการเรียนรู้เชิงลึกของ
นกัเรียนพบว่า ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิคส์ (E-Portfolio System) สามารถช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยช่วยใหน้กัเรียนสามารถตงัเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
ตนเอง นาํเสนอจุดเด่น และคน้หาจุดอ่อนเพือการปรับปรุงพฒันาดว้ยตนเอง ทงัยงัเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ การสร้างสรรคผ์ลงาน อนัทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกไดอี้กดว้ย 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพืออธิบายสือความหมายอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือความพึงพอใจทีมีต่อระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนโดยภาพรวม และ
ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพตามลาํดบั ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียความ
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พึงพอใจนอ้ยทีสุด คือ ดา้นความเหมาะสมในการใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปภาพในการสือความหมาย 
และดา้นคาํศพัทที์ใชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย ตามลาํดบั  ซึงสอดคลอ้งกบั 
มณัฑิตา แสงจนัทร์ (2554: 60)พบว่า ความพึงพอใจในการใชร้ะบบแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในระดบั
มากและเหมาะสาํหรับการใชง้านในการศึกษาปัจจุบนั สามารถลดระยะเวลาในการทาํงานและเพิม
ความสะดวกในการตรวจสอบและแกไ้ขงานใหก้บัอาจารยที์ปรึกษาได ้และการศึกษาวิจยัในครังนี
แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เช่นกนั 
  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เป็นสิงสาํคญัเพือทีจะช่วยให้การจดัการเรียน
การสอนในระบบสามารถตอบสนองกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนไดดี้ยงิขึน 
 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเป็นรูปแบบทีสามารถ
ปรับเปลียนนาํไปประยุกต์ใชก้ับรายวิชาอืนๆไดใ้นอนาคตซึงผูส้อนตอ้งอธิบายหลกัการในการ
เสนอแนะกบัผูเ้รียนใหแ้นะนาํในเชิงสร้างสรรคแ์ละใหก้าํลงัใจเพือน 
 3. อุปกรณ์เทคโนโลยี เครืองคอมพิวเตอร์ทีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีความทนัสมยัจะช่วยให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

. ควรมีการศึกษาขนัตอนการทาํงานของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ก่อน 
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัรายวิชาอืนๆ 
 2. ศึกษาประเด็นการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนกบัผูเ้รียนในดา้นทกัษะ ความสามารถทางดา้นทศันศิลป์กบัผูเ้รียน 
 3. ผูเ้รียนควรมีความรู้พืนฐานทางดา้นการวิจารณ์งาน การเสนอแนะ ในเชิงสร้างสรรค์
และใหก้าํลงัใจเพือนเพือจะทาํใหร้ะบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วตัถุประสงค ์
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชียวชาญประเมนิคุณภาพ 
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รายนามผู้เชียวชาญ 

 

 รายนามผูเ้ชียวชาญในการประเมินคุณภาพระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4แบ่ง
ออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. อาจารย ์ดร.กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัดิ ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    อาจารย ์ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา
    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

    วิโรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

    อาจารย ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

    (ฝ่ายมธัยม)    

 

3. อาจารยอ์าทิตย ์โพธิศรีทอง  ศิลปกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
    เกษตรศาสตร์   

    อาจารย ์สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

    โรฒ    
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมนิคุณภาพระบบ 

แบบประเมนิผลสัมฤทธทิางการเรียน 

แบบประเมนิความคดิเหน็ต่อการใช้ระบบ 
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แบบประเมนิระบบแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ ร่วมระบบการเรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน 

รายวชิาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  

 

ชือโครงการการวจิยั   การพฒันาแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
   เพือน รายวิชา ทศันศิลป์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

 

ผู้วจิยั  นายประวิทย ์  โอโ้ลม 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio)ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist)  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที4 

 3. เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4 

 

คาํชีแจงโปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยกาเครืองหมาย √ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตาม
ความหมายของระดบัประมาณค่าคุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน   ซึงกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น 5 ระดบั ดงันี   

   ระดบั   5 หมายถึง   ดีมาก          
   ระดบั   4 หมายถึง   ดี              
   ระดบั   3 หมายถึง   พอใช ้                     
   ระดบั   2      หมายถึง   นอ้ย 

   ระดบั   1       หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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ลาํดบั ประเด็นพจิารณา ระดับคุณภาพ 

     

 หลกัการและวตัถุประสงค์ของแฟ้มสะสม
ผลงาน 

     

. วตัถุประสงคม์ีความเหมาะสม      

 ลกัษณะของกจิกรรม      

. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชา
ทศันศิลป์ 

     

. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้บน
เวบ็ 

     

4. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ช่วย
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน 

     

. การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

     

. การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั 

     

. เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน      

 ลกัษณะของแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

     

. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน            

     

. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวั
อกัษรบนจอภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 
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ลาํดบั ประเด็นพจิารณา ระดับคุณภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร
และรูปภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ
กบัผูใ้ช ้

     

. เมนูคาํสงัต่าง ๆ มีความเหมาะสม      

 การประเมนิผล      

. ลกัษณะการประเมินผล กบักิจกรรมมีความ
สอดคลอ้ง 

     

 คุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส์รวมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพอืนช่วยเพอืนในภาพรวมในภาพรวม 

     

. ภาพรวมของแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน 

     

 

ความคดิเหน็อนื ๆ  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิความสอดคล้องแบบแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ ร่วมระบบการเรียนรู้แบบเพอืน
ช่วยเพอืนรายวชิาทัศนศิลป์ ของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  

ชือโครงการการวจิยั   การพฒันาแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
   เพือนรายวิชา ทศันศิลป์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

ผู้วจิยั  นายประวิทย ์  โอโ้ลม 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพือพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio)ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer-Assist)  วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบ เพือนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที4 

 3. เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการ
เรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพือนวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4 

คาํชีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยกาเครืองหมาย √ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตาม
ความหมายของ ระดบัประมาณค่าคุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ซึงกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น 5 ระดบั ดงันี   

   ระดบั    5    หมายถึง   ดีมาก     
   ระดบั   4   หมายถึง   ดี    
   ระดบั   3   หมายถึง    พอใช ้                     
   ระดบั    2   หมายถึง    นอ้ย 

   ระดบั    1   หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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ลาํดบั ประเด็นพจิารณา ระดับคุณภาพ 

     

 หลกัการและวตัถุประสงค์ของแฟ้มสะสม
ผลงาน 

     

. วตัถุประสงคม์ีความเหมาะสม      

 ลกัษณะของกจิกรรม      

. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชา
ทศันศิลป์ 

     

. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้บน
เวบ็ 

     

4. ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ช่วย
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบเพือนช่วย
เพือน 

     

. การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

     

. การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั 

     

. เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน      

 ลกัษณะของแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

     

. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน            

     

. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวั
อกัษรบนจอภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 
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ลาํดบั ประเด็นพจิารณา ระดับคุณภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร
และรูปภาพ 

     

. ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ
กบัผูใ้ช ้

     

. เมนูคาํสงัต่าง ๆ มีความเหมาะสม      

 การประเมนิผล      

. ลกัษณะการประเมินผล กบักิจกรรมมีความ
สอดคลอ้ง 

     

 คุณภาพของระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อเิลก็ทรอนิกส์รวมกบัระบบการเรียนรู้แบบ
เพอืนช่วยเพอืนในภาพรวมในภาพรวม 

     

. ภาพรวมของแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือน 

     

 

ความคดิเหน็อนื ๆ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนิกส์ร่วมกบั
ระบบการเรียนรู้แบบเพอืนช่วยเพอืน 

 

คาํชีแจงโปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยกาเครืองหมาย √ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตาม
ความหมายของระดบัความพึงพอใจของระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนซึงกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น 5 ระดบั ดงันี 

   ระดบั    5    หมายถึง   ดีมาก     
   ระดบั  4หมายถึง   ดี    
   ระดบั  3 หมายถึง   พอใช ้

   ระดบั    2หมายถึง    นอ้ย  

   ระดบั   1หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ลาํดบั ประเด็นพจิารณา ระดับคุณภาพ 

     

. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ      

. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวั
อกัษรบนจอภาพ 

     

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวั
อกัษรบน   

     

4. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและ
รูปภาพ 

     

5. ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพืออธิบาย
สือความหมาย 

     

6. ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือ
รูปภาพในการสือความหมาย 

     

7. ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบั
ผูใ้ช ้

     

8. คาํศพัทที์ใชผู้ใ้ชม้ีความคุน้เคยและสามารถ
ปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย 
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ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ประเด็นพจิารณา 
ระดับคุณภาพ 

     

9. ความพึงพอใจทีมีต่อระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 

     

10. ความพึงพอใจทีมีต่อระบบการเรียนรู้แบบ
เพือนช่วยเพือนโดยภาพรวม 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมนิคุณภาพระบบ 

ผลการประเมนิผลสัมฤทธทิางการเรียน 

ผลการประเมนิความสอดคล้องดัชนี (IOC) 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ 

ผลการประเมนิความคดิเห็นต่อการใช้ระบบ 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการประเมินคุณภาพระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์การประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 
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ตารางที 7  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งดชันี (IOC) ของแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมรายขอ้ 

ขอ้สอบขอ้
ที 

คะแนนการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พิจารณา ผูเ้ชียวชาญที 

1 

ผูเ้ชียวชาญที 
2 

ผูเ้ชียวชาญที 
3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

4 +1 -1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 -1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

15 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

18 +1 -1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

19 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

หมายเหตุ      ค่าดชันีความสอดคลอ้งทียอมรับไดต้อ้งมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

 +    แทน แน่ใจว่าขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

    แทน ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 -    แทน แน่ใจว่าขอ้สอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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ตารางที 8  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบจาํนวน 20 ขอ้   
 

แบบทดสอบ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผลการประเมนิ 

ขอ้ที 1 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 2 0.40 0.60 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 3 0.70 0.40 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 4 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 5 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 6 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 7 0.35 0.30 ใชไ้ด ้
ขอ้ที 8 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 9 0.60 0.40 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 10 0.40 0.60 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 11 0.65 0.70 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 12 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 13 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 14 0.40 0.60 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 15 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 16 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 17 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 18 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 19 0.65 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 20 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ 1. ค่าความยากง่าย (p)  0.20 - 0.80 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  0.20  ขึนไป 

 3. ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบัตามสูตร KR-20 = 0.6910 
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ตารางที 9  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัระบบ
การเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน วิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 

ลาํดบั ประเด็นความพงึพอใจของนักเรียน x̄ S.D. แปลความ 

1 ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ 4.05 0.39 มาก 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 

4.03 0.58 มาก 

3 ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวั
อกัษรบนจอภาพ 

4.15 0.48 มาก 

4 ความเหมาะสมในการเลือกใชสี้ของตวัอกัษรและ
รูปภาพ 

3.93 0.80 มาก 

5 ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ เพืออธิบายสือ
ความหมาย 

4.25 0.54 มาก 

6 ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพใน
การสือความหมาย 

3.73 

 

0.64 

 

มาก 

 

7 ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.00 0.51 มาก 

8 คาํศพัทที์ใชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตาม
ไดโ้ดยง่าย 

3.73 0.51 มาก 

9 ความพึงพอใจทีมีต่อระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม 

3.75 

 

0.49 

 

มาก 

 

10 ความพึงพอใจทีมีต่อระบบการเรียนรู้แบบเพือน
ช่วยเพือนโดยภาพรวม 

4.18 

 

0.38 

 

มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ 3.98 0.53 มาก 
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ภาคผนวก ง 

คู่มอืการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส์ ร่วมกบัระบบการเรียนรู้แบบเพอืน
ช่วยเพอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ภาพที 11 คู่มือการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ รายวิชาทศันศิลป์ 

  

คู่มอื การใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาทัศนศิลป์ 

ด้วยโปรแกรม  MAHARA 

 

กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนพระแม่มารี 
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. Dashboardเป็นส่วนหน้าแรกของโปรแกรมทีผู้ ใช้งานเข้าสู่ระบบหรือส่วนทีใช้แสดงข้อมูล
ภาพรวม ประกอบด้วย  
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12 หนา้แรกของโปรแกรมทีผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 

 .  Login: เขา้สู่ระบบ คือส่วนทีใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มลูเพือเขา้สู่ระบบ ประกอบดว้ย 

1.1.1 Username (ชือผูใ้ชง้าน): ชือบญัชีสมาชิกสาํหรับทาํการเขา้สู่ระบบ 

1.1.2 Password (รหสัผา่น): รหสัผา่นคือสายอกัขระทีบุคคลสามารถใชเ้พือเขา้สูj

                 ระบบ และเขา้ถึงแฟ้ม โปรแกรม และทรัพยากรอืนๆ 

1.1.3 Login (เขา้สู่ระบบ): เป็นคาํสงัทีสงัเชือมต่อเขา้สู่ระบบ เมือผูใ้ชง้านระบุ  

 Username กบั Password ใหค้ลิกปุ่ม Login 
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ภาพที 13 ภาพเนือหารวมและองคป์ระกอบต่างๆของระบบ  

.  Overview:  ภาพเนือหารวมของระบบและแนะนาํองคป์ระกอบต่างๆ ของระบบ 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆทีสาํคญัดงันี     

  .  เมนูสาํหรับการเขา้ใชง้าน   

  .  แสดงชือผูใ้ช ้    

  .  Setting (การตงัค่า): ผูใ้ชง้านสามารถตงัค่าเกียวกบัระบบ 

  .  Log out (ออกจากระบบ)   

  .  Search users  (คน้หาผูใ้ชง้านในระบบ) สามารถคน้หาผูใ้ชง้านอืน

  .  เป็นส่วนแสดงชีแจงขอ้ความในกรณีต่างๆ  

  .  แสดงชือ นามสกุล รูปภาพ รวมถึงกลุ่มใชง้านต่างๆเป็นตน้ 

  .  Online usersแสดงใหเ้ห็นถึงสถานะออนไลน์ของผูใ้ชแ้ละผูใ้ชอื้นๆ 
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ภาพที 4 ขอ้มลูแฟ้มสะสมงาน 

.  User-specific information: ขอ้มลูแฟ้มสะสมงาน ประกอบดว้ย 

 . ส่วนทีแสดงความเคลือนไหวการใชง้านล่าสุดของแฟ้มสะสมงาน 

 . แฟ้มสะสมผลงานของผูใ้ช ้ทีสร้างขึนและเผยแพร่ออกมา 

. Content: ข้อมูลสําหรับทําแฟ้มสะสมงานในส่วนนเีป็นการเตรียมข้อมูลของผู้ใช้สําหรับตงัไฟล์
เอกสารต่างๆ เช่นรูปภาพ วดีีโอ รวมถึงประวตัผิู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 ประวติัส่วนตวั       
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.  Profile: ประวติัส่วนตวั ในทีนีเป็นส่วนในการระบุขอ้มลูของผูใ้ช ้อาทิ ชือ 

นามสกุล รูปภาพ และขอ้มลูในการติดต่อสือสาร อาทิ อีเมล ์เบอร์ติดต่อ 

. .  About me: เป็นการกาํหนดชือ นามสกุล โดยระบบจะทาํการเพิมอตัโนมติั

ของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยรายการยอ่ยดงันี 

  . First name กบั Last name: ชือและนามสกุลภาษาองักฤษของผูใ้ชง้าน 

 . Student ID: รหสัระจาํตวัผูใ้ช ้

 . Display name: ชือทีแสดงของผูใ้ชใ้นระบบ 

 . Introduction: การแนะนาํตวัของผูใ้ชง้าน 

 . Save profile: บนัทึกขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 ขอ้มลูการติดต่อ 
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. .  Contact information: เป็นขอ้มลูสาํหรับการติดต่อ ประกอบดว้ย 

  .ขอ้มลูการสือสารติดต่อกบัผูใ้ช ้อาทิ อีเมล,์ ทีอยู ่เบอร์ติดต่อ 

  . Save profile: บนัทกัขอ้มลู 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 การติดต่อสือสารช่องทางอืน 

. .  Messaging: เป็นการติดต่อสือสารช่องทางอืน อาทิ MSN, Skype 

 . ระบุขอ้มลูส่วนตวัของ Social media อาทิ MSN, Skype 

 . Save profile: บนัทึกขอ้มลู 

ภาพที 8 กาํหนดอาชีพและหน่วยงาน 

. .  General: กาํหนดอาชีพและหน่วยงานทีทาํ 

 . Occupation: ระบุอาชีพ 
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 . Industry: ระบุหน่วยงานทีทาํ 

 . Save profile: บนัทึกขอ้มลู 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 รูปภาพประจาํตวั 

.  Profile Picture: รูปภาพประจาํตวั ประกอบดว้ย 

  . Image รูปภาพทีอพัโหลดเขา้มาจะมาแสดงณตาํแหน่งนี 

  . Image title ชือรูปภาพทีระบุจะมาแสดงณตาํแหน่งนี 

  . Default เมือตอ้งการนาํภาพทีอพัโหลดมาเป็นภาพประจาํตวัผูใ้ชง้านให้

คลิกที คอลมัน์ Default ใหต้รงกบัรูปภาพทีตอ้งการ 

  . Delete เมือตอ้งการลบภาพทีอพัโหลดมาออกจากระบบใหค้ลิกที

คอลมัน์ Delete ใหต้รงกบัรูปภาพทีตอ้งการ 
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  . Set default คือการกาํหนดภาพประจาํตวัผูใ้ชง้านหลงัจากทีไดเ้ลือก

ภาพเรียบร้อยแลว้ให ้คลิกที Set default  

  . Delete selected profile pictures ทาํการลบภาพออกจากระบบหลงัจาก

ทีไดเ้ลือกภาพเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกที Delete selected profile pictures  

  . Profile picture ในส่วนนีใหท้าํการเพิมรูปภาพของผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ

โดยคลิกที Browse  

  . Image title ระบุชือรูปภาพใหส้อดคลอ้งสามารถระบุภาษาไทยได ้

 . Upload เมือเลือกรูปภาพเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกที Upload  

.  File: การจดัการไฟล ์

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที 20 การจดัการไฟล ์

2.3.1 การโหลดไฟลสู่์ระบบเป็นการเพิมไฟลแ์ต่ละประเภทเขา้ในระบบของ 

                           ผูใ้ชง้านสาํหรับการอพัโหลดไฟลแ์ต่ประเภทในแต่ละครังจะตอ้งไม่เกิน  

               2MB การใชง้านใหค้ลิกที   
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 .Browse:  เพือคน้หาไฟลที์ตอ้งการในเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน 

  . Create folder: ผูใ้ชง้านสามารถสร้างโฟลเดอร์สาํหรับแยกประเภทของ 

                           ไฟลห์รือจดัหมวดหมู่ได ้

 . Name: ชือแฟ้มงาน 

 . Description: อธิบายชนิดของแฟ้มงาน เช่น Image files 

 . Size: ขนาดของแฟ้มงาน 

 . Date: วนัทีการเพิมของไฟลใ์นระบบ 

 . แกไ้ขงาน 

 . ลบงาน 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที 21 ปริมาณพืนทีใชจ้ดัเก็บงาน 

2.3.2 Quota: ปริมาณพืนทีใชจ้ดัเก็บงาน 
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ภาพที 22 การจดัการวารสาร  

 2.4 Journal: การจดัการวารสาร ผูใ้ชง้านสามารถนาํวารสารทีเขียนขึนเองสามารถ

นาํมาเป็นผลงานและนาํเสนอดว้ยการบนัทึกลงในเมนูนี 

  . Admin User’s Journal: ผูที้เขียนบทความนีขึน 

  . New Entry: เขียนบทความใหม่ 

  . Setting: เป็นการตงัค่าเกียวกบับทความเช่นเปลียนชือผูเ้ขียนบทความ

หรือแกไ้ขรายละเอียด 

  . ชือเรืองของบทความ เช่น ทศันธาตุ 

  . ลกัษณะการเผยแพร่เช่น Published คือบทความนีไดถ้กูเผยแพร่

เรียบร้อยแลว้หรือ Draft คือบทความนียงัอยูร่ะหว่างการเขียนไม่ไดเ้ผยแพร่ 

  . รายละเอียดของบทความ 
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ภาพที 23 การแกไ้ขวารสาร 

. .  Change your journal settings:เป็นการแกไ้ขวารสารทีไดเ้ขียนลงไปแลว้

  . Title: คือชือผูใ้ชง้านหรือชือผูที้เขียนบทความ 

  . Description: คือรายละเอียดเกียวกบับทความหรือเป็นการแนะนาํ 

     บทความทีมาของการเขียนบทความซึงผูใ้ชง้านสามารถปรับแกไ้ข

     ขอ้มลูไดเ้อง 

  . Tags: คือคียเ์วิร์ดสาํหรับการคน้หาบทความทีถกูเขียนขึนภายใตข้องแต่

     ละผูใ้ชง้าน 

  . Save settings และ Cancel:คือการบนัทึกขอ้มลูทีไดท้าํการเพิมหรือ

     แกไ้ขหรือ ยกเลิก 
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ภาพที 4 เพิมเอกสารใหม่เขา้สู่ระบบ 

2.4.2 Add new journal: เพิมวารสารใหม่เขา้สู่ระบบ 

  . Title: ระบุหวัขอ้เรืองส่วนสาํหรับการเขียนบทความ 

  . Tags: คือคียเ์วิร์ดสาํหรับการคน้หาบทความทีถกูเขียนขึน 

  . Attachments: คือการแนบไฟลเ์อกสารควบคู่กบับทความทีสร้างขึน 

  . Draft: คือการระบุสถานะของบทความทียงัไม่ตอ้งการเผยแพร่ หรือยงั

     เขียนบทความไม่เรียบร้อย 

  . Allow comments: คือเป็นการใหผู้ที้เขา้มาอ่านบทความของผูใ้ชง้าน

     สามารถใหค้าํแนะนาํติชมได ้
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  7. Save entry และ Cancel:คือการบนัทึกขอ้มลูทีไดท้าํการเพิมหรือแกไ้ข 

หรือยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 การเพิมรูปภาพ   

 . .  Add an image to a journal entry: เป็นการเพิมรูปภาพลงในวารสาร 

       คลิกที       เพือตอ้งการแทรกรูปภาพภายในบทความ 

  . Image URL คือรูปภาพทีตอ้งการแทรกภายในบทความมาจากเวบ็ไซต ์

  . Attached image คือรูปภาพทีตอ้งการแทรกเป็นรูปภาพทีมาจากการ
      แนบไฟล ์

  . Description คือเป็นการระบุคาํอธิบายเกียวกบัรูปภาพทีตอ้งการแทรก 

  . Alignment คือการกาํหนดตาํแหน่งของรูปภาพเช่นซา้ยขวาหรือตรง
     กลาง 

  . Dimensions คือการกาํหนดขนาดของรูปภาพทีแทรกภายในบทความ 

  . Border คือการกาํหนดเสน้ขอบของรูปภาพ 
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  . Vertical space คือการกาํหนดพืนทีรอบรูปภาพทงัแนวตงั 

  . Horizontal spaceคือการกาํหนดพืนทีรอบรูปภาพแนวนอน 

  . Insert คือการบนัทึกขอ้มลูทีตอ้งการแทรกรูปลงภายในบทความ 

.  Résumé: ประวติัการเรียนและประวติัการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 26 ประวติัการเรียนและการทาํงาน 
 1.Cover letter: คือการเขียนแนะนาํตวัความสามารถของผูใ้ชง้าน 

 2.Personal information: ประวติัขอ้มลูส่วนตวั 

 3.Save: บนัทึกขอ้มลู 

2.5.1Cover letter: จดหมายแนะนําตวั 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 27 การเขียนแนะนาํตวัเอง 
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  1.เขียนบรรยายแนะนาํตวัเอง 

 2.บนัทึกขอ้มลู 
2.5.2 Personal Information: ข้อมูลส่วนตวั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที28 การระบุขอ้มลูส่วนตวั 

 

1. Date of birth: การระบุวนัเดือนปีเกิด 

2. Place or birth: การระบุสถานทีเกิด 

3. Citizenship: การระบุประเทศทีอยู ่
4. Visa status: สถานะวีซ่า 
5. Gender: การระบุเพศ 

6. Marital status: การระบุสถานะ 

7. Save: บนัทึกขอ้มลู 
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2.5.3 Education and employment: ประวตักิารศึกษาและการทํางาน 

 

ภาพที29 ประวติัการศึกษาและการทาํงาน 

1. Add:เพิมขอ้มลูประวติัการศึกษา 
2. Add:เพิมขอ้มลูประวติัการทาํงาน 

 

2.5.4 Achievement: ข้อมูลด้านความสําเร็จ 

 

ภาพที30 ขอ้มลูดา้นความสาํเร็จ 
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1. Certifications, accreditations and award:ความสามารถทีประสบความสาํเร็จ
 เช่นไดรั้บรางวลัใบประกาศนียบตัรเป็นตน้ 

2. Books and publications: งานเขียนหนงัสือและสิงพิมพที์ประสบความสาํเร็จ 

3. Professional memberships: การเป็นสมาชิกในองคก์รใดองคก์รหนึง 

2.5.5 Goals and skills: ระบุเป้าหมายและทักษะส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที31 ขอ้มลูทกัษะส่วนบุคคล 
1.Goal:ระบุเป้าหมาย 

1.1 Personal goals: การระบุเป้าหมายของแต่ละผูใ้ชง้าน 

1.2        Academic goals: การระบุเป้าหมายทางวิชาการของแต่ละ 

         ผูใ้ชง้าน 

1.3      Career goals: การระบุเป้าหมายในอาชีพของแต่ละผูใ้ชง้าน 

 

2.  Skills:ขอ้มลูดา้นทกัษะ 

1.4 Personal skills:การระบุทกัษะความสามารถส่วนบุคคล 

1.5 Academic skills: การระบุทกัษะทางวิชาการ 

1.6 Work skills: การระบุทกัษะการทาํงาน 
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3. Portfolio: แฟ้มสะสมผลงาน 

ภาพที32 แฟ้มสะสมงาน 
 

1. Search:คือการคน้หาแฟ้มสะสมผลงาน 

2. Create page: คือการสร้างแฟ้มสะสมผลงานโดยจะทาํการสร้างในแต่ละ
  รอบของการตรวจแฟ้มสะสมผลงาน 

3. Copy a page: คือการคดัลอกแฟ้มสะสมผลงานทีไดเ้คยถกูสร้างมาแลว้ 

4. Dashboard page: เป็นการแกไ้ขการแสดงขอ้มลูในหนา้แรกของแต่ละ
ผูใ้ชง้านหลงัจากทีทาํการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้เช่นการตงัค่าแสดงหนา้แฟ้มสะสม
ผลงานของผูใ้ชง้านในระบบ 

5. Profile page เป็นการแกไ้ขหนา้สาํหรับแสดงประวติัของผูใ้ชง้าน 

6. การแกไ้ขหนา้แฟ้มสะสมผลงานทีไดถ้กูสร้างขึนมา 
7. การลบหนา้แฟ้มสะสมผลงานทีไดถ้กูสร้างขึนมา 

3.1 Create new page: การสร้างหนา้ใหม่ 
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ภาพที33 การสร้างแฟ้มสะสมงานใหม่ 
1. Page title: คือการระบุชือแฟ้มสะสมผลงาน 

2. Page description: คือการระบุรายละเอียดของแฟ้มสะสมผลงาน 

3. Tags: คือการกาํหนดคียเ์วิร์ดใหก้บัแฟ้มสะสมผลงานเพือใชส้าํหรับการคน้หา 

4. Name display format: คือการกาํหนดชือผูส้ร้างแฟ้มสะสมผลงานสาํหรับแสดง

ในแฟ้มสะสมผลงาน 

5. Save: บนัทึกขอ้มลูการสร้างหนา้แฟ้มสะสมผลงาน 

3.2 Collection:การสร้างเมนูสาํหรับแฟ้มสะสมผลงาน 
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ภาพที34 การสร้างเมนูแฟ้มสะสมงานใหม่
1. Collection name: คือการกาํหนดชือ Collection ใหก้าํหนดชือ My menu หรือ   

                              My portfolio 

2.Collection description: คือการกาํหนดรายละเอียดของ collection  

3.Page navigation bar: คือการกาํหนดให ้collection เป็นเมนูสาํหรับนาํไปยงัแต่ละ
                        แฟ้มสะสมผลงาน 

4.Tags:  คือการกาํหนดคียเ์วิร์ดใหก้บัแฟ้มสะสมผลงานเพือใชส้าํหรับการคน้หา 
5.Next:  Edit collection pages: คือการบนัทึกขอ้มลูและไปยงัขนัของการเพิมแฟ้ม  

                                                     สะสมผลงานเขา้ไปยงั collection  
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3.3 Share: การจดัการการเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงาน 

 

ภาพที35 การเผยแพร่แฟ้มสะสมงาน 
1. Collections: คือคอลมัน์ทีแสดงชือ collection  

2. Access list: คือคอลมัน์ทีแสดงกลุ่มเป้าหมายทีสามารถเขา้ถึง collection ร่วมไป 

                        ถึงการเขา้ถึงแฟ้มสะสมผลงานดว้ย 

4. Edit access: คือการกาํหนดการเขา้ถึงและการเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงาน 

Group:กลุ่มหรือสังกดัต่างๆ 

 

 

 

 

ภาพที36 แถบเมนูการจดัการกลุ่ม 

1. Filter:การจดัลาํดบักลุ่ม เช่นเรียงตามตวัอกัษร 

2. Create group:สร้างกลุ่มใหม่ 
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3. ตวัอยา่งชือกลุ่ม อาทิ ART 

4. แกไ้ขกลุ่ม 

5 .ลบกลุ่ม 
1.1 Create group:การสร้างกลุ่มใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที37 การสร้างกลุ่มใหม่ 

 1.Group name: สร้างชือกลุ่ม 

 2. Group description: บรรยายเกียวกบักลุ่ม 

 3. Save group และ Cancel: บนัทึก และ ยกเลิก 

2. Administer:การตงัค่าทงัหมดของระบบ 
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ภาพที 38 เมนูการจดัการระบบ  

 Configure site: การปรับแต่งรูปแบบระบบ 

 Manage users: การจดัการระบบผูใ้ช ้

 Manage group: การจดัการระบบกลุ่ม 

 Manage institution: การจดัการผูดู้แลระบบ 

 Administer extensions: การจดัการโปรแกรมของระบบ 
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