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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลังไดร้ับการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสม

ผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรบัครูประถมศึกษา 2 โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไวร้้อยละ 70 2)เพื่อศึกษาผลการ

ประเมินระดับคณุภาพของแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาท่ีประเมนิโดยตนเอง เพื่อนและครผูู้สอนหลังไดร้ับการจัดการ

เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและ การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้

แฟ้มสะสมผลงานกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินระดับคุณภาพ

ของแฟ้มสะสมผลงาน  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี่อการเรียนหลังไดร้ับการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและ

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการ

วิเคราะหเ์นื้อหาจากผลการแสดงความคิดเห็น  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก(83.07) และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้(ร้อยละ70)ร้อยละ13.07  2) ระดับคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงานของ
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นักศึกษา ที่ประเมินโดยตนเอง  เพื่อนและครูผู้สอนในภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดับดีมาก( X = 4.51) และ3) นักศึกษามี

ความคิดเห็นต่อการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้ม

สะสมผลงานเป็นไปในเชิงบวก 

ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  การประเมินผลตามสภาพจริง การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the second year program of 

elementary school students’ outcomes after learning via student-centered learning 

management and using portfolio as authentic assessment in the Thai language for elementary 

teachers 2 course compared with the threshold (70%).  2) to study the results of the 

qualitative portfolio self-assessment, peer assessment and teachers’ assessment after learning 

via student-centered learning management and using portfolio as authentic assessment, and 

3) to study the students' opinions after learning via student-centered learning management 

and using portfolio as authentic assessment. The samples were 27 students in the second 

year elementary school program during the first semester academic year 2016 were used for 

the study. The research instruments consisted of achievement tests, the qualitative portfolio 

self-assessment; the questionnaires were used to collect students’ opinions after learning via 

student-centered learning management and using portfolio as authentic assessment. The data 

analysis was percentage, means, and standard deviation. The qualitative data was analyzed by 

the content analysis. 

The research findings were as followed: 1) The students average score was at a very 

good level  (83.07 %) and above the threshold (70%) of 13.07% after using portfolio as 

authentic assessment in the Thai language for elementary school teachers 2 course,  2) The 

overall quality of the students portfolio self-assessment, peer assessment and teachers’ 

assessment were very good ( X = 4.51) and 3) the students’ opinions on the student-

centered learning management and using portfolio as authentic assessment in the Thai 

language was positive. 

Keywords: student-centered learning management, authentic assessment, portfolio 
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บทน า 
         การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิด

จากพื้นฐานความเช่ือที่ว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมาย

ส าคัญคือการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนา

ตนเองสูงสุดตามศักยภาพ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความ

แตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ  ความสนใจ ความ

ถนัด และมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ได้แก่

ความสามารถในการฟัง  พูด   อ่ าน เขียน  และ

ความสามารถทางสมองที่แตกต่างกัน  การจัดการเรียนรู้

จึงมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ดังที่

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543)ระบุว่าการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือการเรียนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จัด

หรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดย

บูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้ผู้เรียนได้มี

ส่วนร่วมในการ ปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด 

วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองตามความถนั ด  ค วามสนใจด้ วย วิ ธี ก า ร 

กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายที่

เช่ือมโยงกับชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีการ

วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ .ศ  .2553 ที่ระบุไว้ใน

มาตราที่ 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ

ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและตามศักยภาพ โดยผู้สอนต้องมีการวาง

แผนการจัด  การเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีแนว

ทางการประเมินการสอนที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้ เ รี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2553)  

         ดังนั้นการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใช้

แฟ้มสะสมผลงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการ

เรียนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

รวมทั้งสามารถน าผลจากการประเมินไปพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งผู้สอนสามารถวางแผนและ

ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนการ

สอนของตนเองได้ อย่ าง เหมาะสมและมีความ

หลากหลาย นอกจากนี้แฟ้มสะสมผลงานยังเป็น

รูปแบบการประเมินที่ผู้สอนสามารถติดตามการพัฒนา

ตนเองของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง    ผู้สอนมีโอกาสให้

ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนจากผลงานท่ีตนเองปฏิบัติ  ท าให้ผู้สอนมองเห็น

ความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน  และสามารถ

วิเคราะห์ถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

        เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญนั้น มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนท าได้  คิดเป็นท าเป็น  ใฝ่เรียนรู้

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   ดังนั้นการวัด

และประเมินผลจึงมีจุดเน้นที่การประเมินตามสภาพ

จริงมากกว่าที่จะวัดความรู้ที่ได้จากการจดจ าด้วยการ

ท าแบบทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว ทั้ งนี้วัฒนาพร 

ระงับทุกข์ (2543) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า    ในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนควรจะมี

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนอยาก

รู้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยมีการประเมิน

จากสภาพจริง การวัดและประเมินผลที่มีจุดเน้นที่การ

ประเมินตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
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ร่วมในการประเมินผลงานด้วยตนเองจากแฟ้มสะสม

ผลงาน  ซึ่งผู้เรียนจะจัดเก็บผลงาน/ช้ินงานที่เกิดจาก

การเรียนรู้ของตนเองและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

และผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้แก่

ผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ 

 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานจึงแสดง

ให้เห็นถึงการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนที่บ่งบอกถึงความส าเร็จเชิง

สมรรถนะเฉพาะด้านที่ได้มีการ   คัดสรรมาแล้วแฟ้ม

สะสมผลงานจะสะท้อนถึงความสามารถ จุดเด่น จุด

ด้อย ความส าเร็จและพัฒนาการของผู้เรียน เป็นสิ่งที่

บ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนอยู่ตรงไหน ขั้นไหนและก าลัง

เดินทางไปทางไหน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

แสดงออกด้วยตนเอง รู้จักและเข้าใจหลักเกณฑ์ของ

ผลงานที่ดีว่าเป็นอย่างไร (ส านักงานส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน, 2552) นอกจากนี้ วรพจน์ แสงวัสดิ์ , 

2560) ได้สรุปว่าแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนเป็นการ

รวบรวมตัวอย่างผลงานที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย

ของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงให้เห็นถึงความ

พยายาม ความก้าวหน้าและผลส าเร็จในเรื่องต่างๆ 

แฟ้มสะสมงาน จึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จัดท าขึ้น

อย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ส าหรับประเมินผลการท างาน เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการท างานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และแฟ้มสะสม

ผลงานยังแสดงถึงแรงจูงใจ  ความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จในการท างานของผู้เรียนไปพร้อมกันดังที่ 

Knowles (Knowles, 1975  อ้างใน  ชมสุภัค ครุฑกะ

, 2559) กล่าวว่าผู้เรียน ที่มีความพร้อมจะสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้

ของผู้ เ รี ยนจะแสดงถึ งแรงจู ง ใจ ในการท า งาน 

ความก้าวหน้า และความส าเร็จในการท างาน 

         จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน

ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา  ยืนยันได้ว่าท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  เช่น ผลงานวิจัยของ จันทร์ทิรา 

เจียรณัย (2556) ได้วิจัยเรื่องการใช้แฟ้มสะสมงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาลพบว่าในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์

ทางการเรียนจากการท าแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ท า

บน e-Portfolio ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย

ละ 88.80 ของคะแนนเต็ม และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของ

ศาสตร์ทางการพยาบาล ในระดับสูงเช่นกัน คะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.46 ของคะแนนเต็ม 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

ครูเป็นครูมืออาชีพส าหรับศตวรรษที่  21 ซึ่งมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตนักศึกษาครู

ในยุคปัจจุบัน เป็นอย่ างยิ่ ง  คณะผู้ วิ จั ยจึ งสนใจ

ด าเนินการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้ม

สะสมผล งานในร ายวิ ช าภ าษา ไทยส าหรั บค รู

ประถมศึกษา 2 นี้ข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
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1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังไดร้บั

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
ในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 
โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70  
2.ผลการประเมินระดับคุณภาพของแฟ้มสะสม
ผลงานของนักศึกษาท่ีประเมินโดย 
ตนเอง เพื่อน และครูผู้สอน 
3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้ม

สะสมงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู

ประถมศึกษา 2  

 

 

ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานใน

รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา2 โดยเทียบ

กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 

    2) เพื่อศึกษาผลการประเมินระดับคุณภาพของ

แฟ้มสะสมผลงานของนักศึ กษาสาขาวิ ชาการ

ประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อน 

และครูผู้สอน 

 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผล

ตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชา

ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย 
        

แนวการจั ดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในศตวรรษที่ 21 

กา รจั ดก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ใ ช้แฟ้ มสะสมผลงาน  ใน
รายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา2 

การประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
และประเมินโดยตนเอง 
เพื่อนและผู้สอน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

         ประชากร ได้แก่นักศึกษาช้ันปีที่2 สาขาวิชา

การประถมศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  

         กลุ่ ม ตัวอย่ า ง  ไ ด้ แก่ นั ก ศึ กษา ช้ั นปี ที่  2 

ส า ข า วิ ช า ก า ร ปร ะ ถม ศึ ก ษ า  ค ณะ ครุ ศ าส ต ร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้ม
ส ะ ส ม ง า น ใ น ร า ย ว ิช า ภ า ษ า ไ ท ย ส า ห ร ับ ค รู
ประถมศึกษา 2 ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านและ ได้ค่า
ด ัชน ีความสอดคล ้องระหว ่า งรายการประเม ิน
คุณภาพองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน      มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67 - 1.00 และได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2  เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และ
แบบเขียนตอบจ านวน 2 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านและ
หาค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 
1.00 น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20   ขึ้นไป 
และคัดเลือกข้อสอบที่มีความเหมาะสมได้จ านวน  30 
ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 
และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนข้อสอบเขียนตอบ    
หาคุณภาพของข้อสอบโดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เท่ากับ 1.00 

3. แบบประเมินระดับคุณภาพของแฟ้มสะสม
ผลงานของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ประเมินโดยตนเอง 
เพื่อน และผู้สอน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจรงิโดย
ใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับระดับคุณภาพ
ของแฟ้มเท่ากับ 1.00 และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิดและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงทดลอง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ
ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม มคอ.3 
ในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยยึดหลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา 2 เริ่มการสอนโดยช้ีแจงวิธี
เรียน  การวัดและประเมินผล  เสนอแนะการเรียนและ
การปฏิบัติตนในการเรียนรู้ตลอด  1 ภาคเรียน และใน
การสอนแต่ ละหน่ วยการ เรี ยน   ผู้ สอนจะแจ้ ง
วัตถุประสงค์การเรียน  ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ ในการเรียนและคุณลักษณะที่
ผู้เรียนจะได้รับ ก าหนดกิจกรรม/ภาระงานให้นักศึกษา



วารสารบณัฑติวจิยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่       7 

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  
พร้อมแจ้งให้ทราบว่ามีผลงานหรือช้ินงานอะไรบ้างที่ต้อง
เสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในช้ันเรียนหรือส่ง
ให้ผู้สอนตรวจ  นักศึกษาจะรวบรวมผลงานที่ได้จัดเก็บไว้
ในแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  และน าส่งให้
ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  เมื่อสอนครบทุกหน่วย
การเรียนแล้วจะทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นผู้สอนจะ
น าผลการสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  
ค่าร้อยละ และน าผลการประเมินระดับคุณภาพของ
แฟ้มสะสมงานโดยตนเอง เพื่อนและครูผู้สอนมา
วิเคราะห์หาระดับคุณภาพ โดยภาพรวมโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน หลังได้รับการ
จัดการ เรี ยนรู้ ที่ เ น้นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงานใน
รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 และน ามา
วิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าความถี่  

 
 
ผลการวิจัย 
 

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจรงิโดย
ใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา 2 พบว่าโดยภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 83.07 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 13.07 ดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา  
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงานใน
รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 โดยเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีคะแนนร้อยละ 70 

 

จ านวน 
(n) 

เกณฑ์
คะแนน 

ที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ 

สูงกว่าเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไว้ 

ร้อยละ 

27 70 83.07 13.07 
 

2. การศึกษาผลการประเมินระดับคุณภาพ
ของแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อน 
และครูผู้สอนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจรงิโดย
ใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา 2 พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และ
เมื่อพิจารณารายการประเมินแต่ละด้านพบว่า ทุก
ประเภทของผู้ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากดัง
ตารางที ่2  
 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของแฟ้ม
สะสมผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ที่ประเมินโดยเพื่อน
ตนเองและครูผู้สอนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา 2 
 

ผู้ประเมิน 
X  S.D. การแปลความหมาย 

ตนเอง 4.81 0.05 ดีมาก 
เพื่อน 4.79 0.16 ดีมาก 
ครูผู้สอน 4.81 0.01 ดีมาก 
รวม 4.81 0.01 ดีมาก 

 

3. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่มีต่อการเรียนหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
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การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงานใน

รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 สาขาวิชา

การประถมศึกษาพบว่า เป็นไปในเ ชิงบวก ทั้ งนี้

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความถี่มากที่สดุได้แก่ 

ได้ใช้ความรู้ในเรื่องหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร

มาออกแบบกิจกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ให้ตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง รองลงมา

ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในวิชาภาษาไทยได้จริง เรียนแล้วสนุก มี

ความสุขกับการเรียน และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติ

กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ได้เรียนรู้ถึงการท างาน

กลุ่ม รู้จักการแก้ปัญหา รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมในช้ันเรียนตลอดเวลา และได้เรียนรู้เทคนิค

การสอนทีห่ลากหลายมีแนวทางในการให้ความรู้ที่เป็น

แนวคิดใหม่อยู่เสมอ ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  แสดงค่าความถึ่ความคิดเห็นของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีต่อการเรียน 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2  
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดโดยเรียงล าดับ
สูงสุดถึงต่ าสุด 
 
ที่ รายการความคิดเห็น ความถี่ 

1 ได้ใช้ความรู้ในเร่ืองหลักสูตรและ 
การวิเคราะห์หลักสูตรมาออกแบบกิจกรรม 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง 

10 

2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาไทยได้จริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนของ
ตัวเองในอนาคต 

8 

3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาไทยได้จริง  

7 

เรียนแล้วสนุก มีความสุขกับการเรียน และมี
ความสุขทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย ได้เรียนรู้ถึงการท างานกลุ่ม รู้จัก
การแก้ปัญหา รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชั้นเรียนตลอดเวลา และได้เรียนรู้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีแนวทางในการ
ให้ความรู้ที่เป็นแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 

4 สามารถแก้ปัญหา รู้สึกว่าตัว เองได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนตลอดเวลา 

6 

5 ไดเ้รียนรู้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
มีแนวทางในการให้ความรู้ที่เป็น 
แนวคิดใหม่อยู่เสมอ 

5 

6 ได้ท าสื่อการสอนท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
กับเพื่อนภายในกลุ่มที่ตั้งใจท าสื่อการสอนให้
ออกมาดีที่สุดและรู้สึกภูมิใจที่ ได้ท าสื่อ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ท าให้เราสามารถผลิตสื่อได้หลากหลาย
รูปแบบ แปลกใหม่ และไม่น่าเบื่อ และสามารถ
ผลิตสือ่การเรียนการสอนที่ตรงตามตัวชี้วัด ท า
ให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตรงจุดเมื่อ
เราน าไปสอนและสามารถน าสื่อการเรียน การ
สอนที่ผลิตขึ้นนี้ไปใช้ได้จริง  

4 

7 วิชานี้ ได้ฝึกให้ เราท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ทางภาษา 
ความรู้พื้นฐานของภาษาวิชานี้ยัง 
สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
วิชาภาษาไทย เพื่อให้เราฝึกจัดกิจกรรมที่เอาไว้
ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนนักเรียน 

3 

8 วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 สอน
ให้ท าเครื่องมือวัด ท าแผนการสอน และจัดสื่อ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และ
ยังสามารถต่อยอดเมื่อไปฝึกสอน สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาภาษาไทยไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียน 

2 

9 ท าให้จดจ าบทเรียนและเข้าใจหลักสูตรการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ้น 

1 

10 วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 ให้
ความรู้และทักษะในหลายด้านที่จะสามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ 

1 
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อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลใน

ประเด็นส าคญัได้ดังนี ้

             1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ

ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานใน

รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 ใน

ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากอาจเนื่องมาจาก

การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญและการ

ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานใน

รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  2 นั้น

คณะผู้วิจัยได้จัดล าดับขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบ 

นับตั้งแต่ชี้แจงวิธีเรียน และให้มองเป้าหมายการเรียนท่ี

ชัดเจนร่วมกัน  เน้นการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมี

ความกระตือรือร้น และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  และ

จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  มีการการวัด

และประเมินผลจากผลงานท่ีได้ปฏิบัติระหว่างเรียนโดย

จัดเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่   ช่ัวโมงแรก  และได้เน้นการท าผลงานแต่ละ

ช้ินงานโดยค านึงถึงคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ช้ีแจงให้นักศึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดท า

แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และยังเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ซักถาม ได้คิด ได้ท า และสร้างสรรค์ผลงาน 

ในแต่ละบทเรียน อย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยผู้สอนช่วย

กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดผลงานอย่างอิสระและ

มอบหมายงานให้ปฏิบัติทั้ ง ในลักษณะกลุ่มและ

รายบุคคลและเน้นให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีครูในอนาคตได้ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (2540 อ้างใน นภสร  

พรหมณี , 2559)       ได้ วิ จั ยพัฒนารูปแบบการ

ประเมินผลการเรียน    โดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่นวิชา

ภาษาไทยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 

คนและช้ันประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน  7 คน พบว่า

ผู้สอนมีความเห็นว่าแฟ้มสะสมงานดีเด่นสามารถใช้

ประเมินความก้าวหน้าและความสารถที่แท้จริงของ

นักเรียนได้ตรงกับสภาพ  หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงในทางที่พัฒนาขึ้นของผู้เรียน ผู้สอนมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ

ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้

ดียิ่งขึ้น นักเรียนชอบวิธีการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน

ดีเด่นเพราะมีความยุติธรรม  เนื่องจากมีการพิจารณา

ตัดสินผลการเรียนจากผลงานที่ปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้

เทคนิคในการประเมินตนเอง ตลอดเวลา มีโอกาส

ปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องได้ทันที 

           2.  จากผลการประเมินระดับคุณภาพของ
แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ที่ประเมินโดย
เพื่อน ตนเองและครูผู้สอนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา 2 พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ครูผู้สอนได้มีการ
ช้ีแจงวิธีการวัดและประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานด้วยตนเองจากแฟ้ม
สะสมงาน ตลอดจนให้เพื่อนและครูผู้สอนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ประเมินผลงานด้วย และแจ้งให้ผู้เรียนทุก
คนรับทราบเกณฑ์การประเมินไปพร้อมกันตั้งแต่เปิด
ภาคเรียนจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีการจัดเก็บผลงาน/ชิ้นงาน
ที่เกิดจากการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบและมีความ
รับผิดชอบในการจัดท าอย่างตั้งใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของประมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี 
อภิชาตบุตร, อรอนงค์ วิชัยค า และ คัทรียา ศิริภัทราง
กูร แสนหลวง. (2550) ที่กล่าวว่า แฟ้มสะสมงาน เป็น
สื่อกลางความเข้าใจระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นตัว
ถ่ายทอดความรู้สึกและท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
มากขึ้น ท าให้ผู้ เรียนได้ต่อยอดความรู้ความคิดจาก
บทเรียนสามารถเลือกรูปแบบ การเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองและ
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เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าแฟ้มสะสมงานเป็น
แหล่งรวบรวมผลงานอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่
ผู้เรียนจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบและตระหนักว่าผลงานจาก
แฟ้มสะสมงานจะถูกน ามาใช้ เป็นส่วนหนึ่ งในการ
ประเมินผลการเรียน จึงมีความมุ่งมั่นในการท างานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นแฟ้มสะสมงานยังส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนได้มากขึ้น ซึ่งมี
ผลต่อความส าเร็จในการท างานของผู้เรียน ไปพร้อมกัน 
ดังที่ จันทร์ทริา  เจียรณัย (2556) กล่าวว่า  แฟ้มสะสม
งานมีประโยชน์เพื่อใช้สะสมผลงาน  สะท้อนความคิด
ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่า
การสอนในช้ันเรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการ
ตัดสินใจ ในการ เรี ยนรู้ ของตนเองและมองเห็น
ความก้าวหน้าของตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมพงษ์  พันธุรัตน์   (2560)  ที่สรุปว่าแฟ้มสะสม
งาน คือการสะสมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงาน
หรือช้ินงาน     ที่แสดงถึงทักษะ ความสามารถ 
ความคิด ตลอดจนพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนนั้น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกเนื้อหา ก าหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือก เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของงาน รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการประเมินตนเอง  ด้วยลักษณะเด่นของการ
ประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นการประเมินที่เป็นระบบ
ที่รวบรวมผลงานของผู้เรียนซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุนี ตา  โฆษิ ต ชัยวัฒน์  ( 2557)  ได้ วิ จั ย เ รื่ อ งการ
ประเมินผลการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 4 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 
การประเมินแฟ้มสะสมงานจากการประเมินทั้ง 4 ประเภท
อยู่ในระดับดี หากพิจารณาการประเมินแต่ละประเภท
พบว่าผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี การประเมินโดย
เพื่อนอยู่ ในระดับดีมาก การประเมินโดยครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับดี และการประเมินโดย
ผู้ปกครองอยู่ในระดับดีมาก 

          3.  จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  ในภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา2 เป็นไปในเชิงบวก โดยนักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นที่มีความถี่มากที่สุดได้แก่ได้ใช้ความรู้ใน
เรื่องหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตรมาออกแบบ
กิจกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง รองลงมาได้แก่สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาภาษาไทยได้จริง  เรียนแล้วสนุก  มีความสุขกับ
การเรียน และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย  ได้เรียนรู้ถึงการท างานกลุ่ม และ
รู้จักการแก้ปัญหา รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในช้ันเรียนตลอดเวลา และได้เรียนรู้เทคนิค
การสอนที่หลากหลาย มีแนวทางในการให้ความรู้ที่เป็น
แนวคิดใหม่อยู่เสมอตามล าดับที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะผู้สอนได้ชี้แจงให้ผู้เรียนมีการจัดเก็บผลงานอย่าง
มีเป้าหมายและเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มสอนเพื่อแสดง
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขอบเขต
เนื้ อหาที่ ก าหนดในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ
ประเมินความผลงานด้วยตนเอง มองเห็นความสามารถ
ของตนเองช่วยให้มองเห็นความเป็นตัวตนของตนเอง 
และเกิดความเช่ือมั่นต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการน าเสนองานและมีการรับ
ฟังผลการวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนภายในกลุ่มตนเอง
และกลุ่มอื่น และผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บาง
ช้ินงานท่ีเป็นงานรายบุคคลหรือ    รายกลุ่ม ผู้เรียนจะ
ได้รับการแนะน าเพิ่มเติมและมีการแก้ไขผลงานหลาย
ครั้ง  เช่นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  โดยการท างาน
แต่ละครั้งผู้สอนจะมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงาน
หรือช้ินงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพให้ผู้เรียนรับทราบ
ก่อนปฏิบัติกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะ
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ดังกล่าวบางครั้งอาจใช้เวลามากแต่ก็ได้ผลคุ้มค่าตรงที่
ผู้สอนสามารถทราบจุดเด่น  จุดบกพร่องของผลงาน
และสามารถน ามาสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้
ชัดเจนตรงตามสภาพจริงและสามารถให้ค าแนะน าได้
ทันท่วงทีและผู้เรียนสามารถน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา
ปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น เพราะมีเกณฑ์
คุณภาพเป็นตัวก ากับ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในผลงานตนเองแม้บางช้ินงานจะต้องใช้เวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไขก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชม
สุภัค ครุฑกะ(เว็ปไซด์, 2559) ที่พบว่าการใช้แฟ้มสะสม
ผลงานเพื่อการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
นักศึกษา  ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน
เป็นการรวบรวมผลงานและผลการประเมินแสดงถึง
ความก้าวหน้า ความส าเร็จในการศึกษา องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมมาผ่านการประเมินผลงานจากตนเอง เพื่อนร่วม
ช้ัน และอาจารยท์ี่ประเมินผลงาน ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ในการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น นักศึกษาจึงมี
ความพึงพอใจในงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Hayes ( Hayes 2002 อ้างถึงใน ชมสุภัค ครุฑกะ, 2559) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพยาบาลระดับ
ปริญญาโทกับหลักการเสริมสร้างพลังอ านาจ และการเป็น
พี่เลี้ยงโดยคัดเลอืกตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา
และท าการทดลอง กับกลุ่มผู้ ปฏิบัติการพยาบาลใน The 
University of Massachssetts, Amherst, School of 
Nursing พบว่าแฟ้มสะสมผลงานช่วยทบทวนและพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ และมีข้อค้นพบว่าการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นได้เมื่อนักศึกษาได้มีการแสวงหาความรู้ ทบทวน
ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ทั้ง
จากต ารา หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ จน
สามารถสรุปเป็นแนวคิดและตัวแปรที่ต้องการศึกษา แล้ว
น าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น

เรียน และอาจารย์ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และยอมรับการ
ประเมิน น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงผลงาน ให้
สมบูรณ์ และจัดเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งเป็น
การจัดการกับความรู้ที่ได้ศึกษา ค้นคว้า และสามารถน า
ความรู้เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
           1. ควรเพิ่มช่องทางในการส่งผลงานของ
นักศึกษาที่มีความหลากหลายช่องทางเช่น ออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค และอีเมล   
          2. ควรมีการตรวจผลงานและป้อนกลับข้อมูล
แก่นักศึกษาทันทีเพราะนักศึกษาที่ได้รับทราบข้อมูล
ป้อนกลับอย่างรวดเร็วจะมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดและรีบส่งผลงาน
ทันทีและนักศึกษาจะเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับ
ข้อเสนอนะที่ถูกต้องและท าให้ผลงานของนักศึกษามี
คุณภาพยิ่งข้ึน 
        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
           1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา2 กับรูปแบบการสอนอื่น  
           2. ควรมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานไปทดลองใช้กับรายวิชาอื่น 
          3. ควรมีการศึกษาถึงกิจกรรมที่นักศึกษาประทับใจ
และศึกษาถึงเหตุผลของความประทับใจนั้นเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา
รายวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2 ให้มีความ
น่าสนใจและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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