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ภาษาอังกฤษ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินแฟ้มสะสมผลงานซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
สอนรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้ก ารประเมิ น 4 ประเภท คื อ การประเมิ น ตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน การประเมินโดยครู สอนภาษาอังกฤษ และการประเมินโดยผูป้ กครอง 2) ศึกษา
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมผลงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการทํา โครงงาน
ภาษาอังกฤษ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการสอนที่มีการดําเนิ นกิจกรรมตาม
แนวการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานจํานวน 8 แผน 2) แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน 4 แบบ
ได้แก่ แบบประเมิ นแฟ้ มสะสมผลงานโดยตนเอง แบบประเมิ น แฟ้ มสะสมผลงานโดยเพื่อน
แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงานโดยครู สอนภาษาอังกฤษ และ แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
โดยผูป้ กครอง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แฟ้ มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการทํา
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Project Works) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การประเมินแฟ้มสะสมผลงานในภาพรวมจากการประเมินทั้ง 4 ประเภทอยูใ่ นระดับดี
หากพิจารณาการประเมินแต่ละประเภทพบว่าผลการประเมินตนเองอยูใ่ นระดับดี การประเมินโดย
เพื่อนอยู่ในระดับดีมาก การประเมินโดยครู สอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และการประเมินโดย
ผูป้ กครองอยูใ่ นระดับดีมาก
2. ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาต่อการใช้แฟ้ มสะสมผลงานอยู่ในระดับมาก
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Abstract
The objectives of the research were 1) to evaluate the portfolios which was one part of
English Project Works course using four types of evaluation: self-evaluation, peer-evaluation,
English teacher evaluation, and parent evaluation 2) to study students’ satisfaction toward
portfolios to evaluate their English project works. The instruments used in this research were as
follows: 1) eight of project based instruction lesson plans; 2) four types of portfolio evaluation
forms which are self-evaluation form, peer-evaluation form, teacher evaluation form, and parent
evaluation form and 3) a satisfaction survey questionnaire toward using a portfolio for the
assessment. The samples were 40 fourth-year undergraduate students, majoring in English,
Faculty of Education, Silpakorn University, who enrolled in a 466 475 (English Project Works
course in the first semester of the academic year 2012 using purposive sampling technique. The
study was conducted in 8 weeks, 2 periods per week, 60 minutes for each period. The data were
analyzed by percentage (%), mean ( ), and standard deviation (S.D.).
The results were as follows:
1. The overall portfolio evaluation was indicated at a good quality. Also, four different
types of evaluation were identified: Students evaluated their own portfolios as a good quality. The
peer evaluation indicated an excellent quality of the portfolios. The portfolio evaluation of
English teachers indicated a good quality. Moreover, the parent evaluation indicated an excellent
quality of the portfolios.
2. The students’ overall satisfaction toward the use of portfolios to evaluate their
English project works was at the highest level.

ค

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ……………………………………………………………………………… ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ................................................................................................................... ค
กิตติกรรมประกาศ ....................................................................................................................... ง
สารบัญตาราง ............................................................................................................................... ช
บทที่
1 บทนํา ....................................................................................................................................
ที่มาและความสําคัญของปัญหาการวิจยั ..........................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ................................................................................................
คําถามการวิจยั ................................................................................................................
สมมติฐานการวิจยั ...........................................................................................................
ขอบเขตการวิจยั ..............................................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ .............................................................................................................
ข้อจํากัดของการทําวิจยั …................................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..............................................................................................

1
1
3
3
3
4
4
6
6

2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.............. .....................................…………….…................................ 8
1. แฟ้มสะสมผลงาน ..........…………………….…….……………………………….….… 8
1.1 ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน ..........…………………….…….………….….... 8
1.2 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน ..........…………………….…….…….............. 10
1.3 กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน ..........…………………….….……….…….. 12
1.4 การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ..........…………………….…….………………….. 16
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ………............... 18
2. โครงงานภาษาอังกฤษ ..........…………………….…….…………..………………..….. 23
2.1 ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ..........…………………….…….……........... 23
2.2 ขั้นตอนการดําเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ..........…………………….……….... 25
2.3 เทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ ..........….………………….………... 27
2.4 การวัดและประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ..........….………………….……….. 29
2.5 ประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษ ..........………….………….…….………….. 31
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยใช้โครงงาน ........…………………….…….…. 33
จ

หน้า

บทที่

3 วิธีดาํ เนินการวิจยั ............................................................................................................. 42
ประชากร .................................................................................................................. 42
กลุ่มตัวอย่าง ............................................................................................................. 42
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ....................................................................................…. 42
วิธีสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ .......................................................... 44
การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................. 52
การวิเคราะห์ขอ้ มูล .................................................................................................. 53
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................... 53
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ........................................................................................................ 54
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน .................................... 54
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ....................................................... 62
5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................. 65
สรุ ปผลการวิจยั ............................................................................................................. 66
อภิปรายผล ..................................................................................................................... 69
ข้อเสนอแนะด้านการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงาน .................................................... 73
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ............................................................................. 73
บรรณานุกรม .............................................................................................................................. 74
ภาคผนวก ................................................................................................................................... 80
ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ ................................................................................... 81
ภาคผนวก ข แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานแบบต่างๆ................................................ 83
ภาคผนวก ค เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ....................................................... 90
ภาคผนวก ง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา .................................................. 94
ภาคผนวก จ ตัวอย่างแผนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ ............................................. 96
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างสื่ อการสอน ………………….………………………......…...... 100
ประวัติผวู ้ จิ ยั .............................................................................................................................. 116

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงค่าความเหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยตนเอง ...........................
2 แสดงค่าความเหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยเพื่อน .............................
3 แสดงค่าความเหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยครู ..................................
4 แสดงค่าความเหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยผูป้ กครอง ......................
5 การประเมินระดับคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงาน ..............................................................
6 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบมากที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย .............
7 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบน้อยที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย
ตนเอง ..................................................................................................................
8 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบมากที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย
เพื่อน .....................................................................................................................
9 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบน้อยที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย
เพื่อน ......................................................................................................................
10 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบมากที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยครู ........
11 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบน้อยที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยครู ........
12 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบมากที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย
ผูป้ กครอง .............................................................................................................
13 โครงงานภาษาอังกฤษชิ้นที่ชอบน้อยที่สุดจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดย
ผูป้ กครอง .............................................................................................................
14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
แฟ้มสะสมผลงาน ..................................................................................................

ช

หน้ า
47
48
49
50
55
57
57
58
58
59
60
61
61
62

