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ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Effects from the Utilization of Electronic Portfolio by Online Social Network for Photography
course of Bachelor Degree Students.
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วิชาการถายภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูวิจัย : เอกนฤน บางทาไม
ที่ปรึกษาการวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปพุทธศักราช 2554
คําสําคัญ : แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส, เครือขายสังคมออนไลน, การถายภาพ
ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี มีวั ตถุ ประสงค 1) เพื่อ พัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเ ล็ก ทรอนิก สผ านระบบเครื อข ายสังคม
ออนไลน วิชาถ ายภาพ 2) เพื่อ ศึ ก ษาผลการใชแ ฟ มสะสมผลงานอิ เ ล็ กทรอนิก ส ผ านระบบเครือ ข า ยสั งคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือ ขายสังคมออนไลน วิชาการถา ยภาพ กลุมตัวอยางที่ใ ชในการวิจัยครั้ งนี้ไดแก นักศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน 30 คน
ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 3) เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ 4) แบบ
ประเมินคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 5) แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
6) แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ จาก
การประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมากที่สุด
และผลการหาประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 จากคะแนนเต็ม 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดย
แปลผลอยูในระดับมาก
2. ผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิช าการ
ถายภาพ พบวา
2.1 ผลการประเมินการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยแปลผลอยูใน
ระดับมาก
2.2 ผลการเปรียบเทีย บพฤติก รรมในการใชแ ฟมสะสมผลงานอิเ ล็กทรอนิ กส บนเครือ ขา ย
สังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห ของผูเรียน พบวาพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยู
ในระดับมาก
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The object of this research were 1) to develop electronic portfolio by online
social network for photography course of bachelor degree students 2) to study of
effects from the utilization of electronic portfolio by online social network for
photography course of bachelor degree students and 3) study students opinion on
electronic portfolio by online social network for photography course. The samples
were 30 students register in photography course by sample random sampling. The
instrument in this research were 1) Questionnaire form on students opinion develop
electronic portfolio for photography course. 2) Questionnaire form on professionals
opinion develop electronic portfolio for photography course. 3) The online social
network for photography. 4) an evaluation form for online social network for
photography 5) an evaluation form for electronic portfolio and 6) The achievement
test and comment test. The data analysis were mean, standard deviation and t-test
The results of the research were:
1. The quality of online social network for photography course by experts
totally at 4.52 and standard deviation was 0.60 the interpretation is in highest level
and the efficiency of electronic portfolio by online social network at 2.82 and standard
deviation was 0.60 the interpretation is in hight level.
2. The results from the utilization of electronic portfolio by online social
network for Photography course of Bachelor Degree Students were
2.1 the learner that learned by learning actives using electronic
portfolio by online social network for themselves’ average 2.96 and standard
deviation was 0.73 at high level and
2.2 A retention test was administered to the experimental group but
The results compare learning achievement retention by used of electronic portfolio
there was no significant difference between the posttest mean score and the retention
test mean score (p ≤ .05) The results also revealed a high level.
3. Students opinion by learning actives using electronic portfolio by online
social network of photography course totally at 4.31 and standard deviation was 0.60
the interpretation is in high level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ในปจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดาน ความเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้น สงผลใหมนุษยจําเปนตองปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ การศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญที่จะชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ
ดังนั้น
การศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและของ
สังคมโลกอยูตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ
(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 4)
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งมีการพัฒนาและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอสื่อสารมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวาในยุคอดีต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในปจจุบันมีการ
พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอรซึ่งเปนระบบพื้นฐานในการพัฒนา
เทคโนโลยีทุก ๆ ดาน ทั้งในระบบหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอรนี้จึงไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐทําใหคอมพิวเตอร
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้นปจจุบันก็ไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องในทุก
วงการและมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน
รวมทั้งในวงการศึกษา
สถาบันการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาตางใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน และนับตั้งแตป
พ.ศ. 2528 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งไดเห็นความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรไดบรรจุ
วิชาคอมพิวเตอรไวในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลายดวยเล็งเห็นวา นักเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อจะไดใชประโยชนจาก
คอมพิวเตอรชวยใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีและอยูในสังคมสารสนเทศตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และคณะ, 2541) ซึ่งสอดคลองกับ ใจทิพย ณ สงขลา, 2542 :2830 ที่กลาววาในโลกยุคโลกาภิวัตนไมมีทางเลือกอื่นที่ดีไปกวาการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ที่จะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยดี ตามประสงค การที่
ผูเรียนมีอิสระในการเรียนและมีทางเลือกดวยการรูจักนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนทําให
พฤติกรรมของผูเรียนจากการเรียนแบบตั้งรับ(Passive)
พึ่งพิงและการปอนจากครูผูสอนมาเปน
พฤติกรรมที่สอดคลองกับการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
ทําใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียน
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(Learn how to learn) เปนผูเรียนที่กระตือรือรนมีทักษะที่สามารถเลือกรับขอมูลวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลดวยตนเอง ไดอยางมีระบบ บทบาทของครูผูสอนในการเรียนการสอนบนเครือขาย
ก็ตองเปลี่ยนไป สูบทบาทที่เอื้อตอการเรียนการสอน รูจักจัดสรรทรัพยากร สรางทักษะพื้นฐาน เปน
ที่ปรึกษา (Consultant) เปนผูสนับสนุน (Facilitator) ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
และมีอิทธิพลกับสังคมรวมทั้งการนําประโยชนของเทคโนโลยีมาใชสําหรับการศึกษาและการ
เรียนรูในปจจุบัน
ความสําคัญของการเรียนรู คือการที่ทั้งบุคคลและสังคมสามารถเขาถึงขอมูล คิดวิเคราะห
และสังเคราะหสิ่งใหมๆ
หรือแกปญหาที่มีอยู
อันนําาไปสูสังคมที่กาวหนาดวยภูมิปญญา
ความกาวหนาดังกลาวจะเปนไปไมไดเลย
หากการเรียนรูของบุคคลสิ้นสุดลงที่โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย และวิธีการเรียนรูยังคงเปนแบบรับ (Passive) และแยกสวน (Isolated) ตั้งแตระบบ
อินเทอรเน็ตเริ่มแพรหลาย วิธีการเรียนรูของคนจําานวนมากเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยยะสําาคัญ
กลาวโดยสรุปคืออินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคหลังป 2003 เปนตนมาที่เทคโนโลยี Web 2.0
เริ่มแพรหลาย การเรียนรูของผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มเปลี่ยนแปลง จากการเรียนรูแบบรับเปนแบบรุก
จากการเรียนรูแบบแยกสวนเปนรวมมือกันเรียนรู จากการรับขอมูลจากศูนยกลางเปนรับขอมูลจาก
หลากหลายแหลง จากการจํากัดบทบาทตนเปนผูรับความรู มาเปนการเปนทั้งผูรับและผูใหในเวลา
เดียวกัน Web 2.0 เปนชื่อเรียกชุดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต ที่มาแทนที่ชุดเทคโนโลยี
เกาซึ่งก็คือ Web 1.0 โดยจุดเดนของ Web 2.0 คือการที่ผูใชมีสวนสรางเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตได
โดยไมจําากัดวาจะตองเปนทีมงานของเจาของหรือผูดําาเนินการเว็บไซต
แทนที่จะเปนการที่
เจาของเว็บเปนผูจัดหาหรือผลิตเนื้อหาเพื่อใหผูชมเปนผูอานโดยไมมีสวนรวมอยาง Web 1.0
นอกจากนั้น ผูใชยังเปนผูรวมกําาหนดคุณคาของเนื้อหาหนึ่งๆ ผานกระบวนการเชนการใหคะแนน
เนื้อหา ทําาใหสังคมพิจารณาไดวาเนื้อหาใดมีคุณภาพควรแกการเสพย (สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ
กิตตินราดร, มปป.) จากขางตนสามารถกลาวไดวาเว็บ 2.0 เปนการสรางองคความรูในลักษณะรวม
มือ แบงปน โดยมีเครือขายทางสังคมออนไลน (Social Network) ที่มีลักษณะที่สําคัญเพื่อสรางให
เกิดชุมชนแหงการเรียนรู
เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Website) เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และเว็บรูปแบบใหมนั่นคือ WEB 2.0 ผูใชสามารถเผยแพรขอมูลสวนบุคคล/ความเปนตัวตน
(Profile) เขียนเลาเรือ่ งราวตางๆ ผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อใหเพื่อนๆ ได รับขอมูลที่เปน
ปจจุบัน (Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการรูจักกันผานเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือการใช
networking ของเพื่อน เพื่อทําความรูจักกับบุคคลอื่นนั่นเอง นอกจากนั้นผูใชยังสามารถเลนเกม
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ตางๆ กับเพื่อนโดยสงขอความถึงกันไดในเวลาเดียวกัน ผูใชและ เพื่อนๆ จึงมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผูใชสามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของตนเองวา ตองการ
เผยแพรขอมูล สูสาธารณะ หรือจํากัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อยูในสังคมเสมือนของตน (ศิริพร กนก
ชัยสกุล, 2553) ซึ่งสอดคลองกับ อดิเทพ บุตราช, 2553 ที่กลาววาเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) หมายถึงกลุมคนที่รวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบ
ของเว็บไซตมีการแผขยายออกไปเรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําให
เครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปนสังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร สามารถทํากิจกรรมตางๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความ
บันเทิงทุกวันนี้มีคนใชชีวิตอยูกับสังคมออนไลนมากขึ้นทุกวัน และมีการใชสื่อทางสังคม ( Social
Media) ที่ผูใชเปนผูสื่อสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ที่ผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูใน
เครือขายของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ที่ใหบริการบนออนไลน ปจจุบันการสื่อสาร
แบบนี้ทําผานทาง Internet และโทรศัพทมือถือ เชน กระดานความคิดเห็น เว็บบล็อก วิกิ
(wiki) Podcast รูปภาพ และวิดีโอ โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหา (content) เหลานี้ ไดแก เว็บ
บล็อก เว็บไซตที่แชรรูปภาพ แชรเพลง แชรวิดีโอ เว็บบอรด อีเมล IM (Instant Massage)
เครื่องมือที่ใหบริการ เชน Voice over IP สวนเว็บไซตที่ใหบริการ Social Network ไดแก Google
Group Facebook MySpace หรือ Youtube เปนตน ซึ่งสื่อทางสังคม (Social Media) สามารถแบง
ตามหมวดการใชงานได 5 หมวด ดังนี้ หมวดการสื่อสาร (Communication) หมวดความรวมมือ
และแบงปน (Collaboration) หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia) หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น
(Reviews and Opinions) หมวดบันเทิง (Entertainment)
จากการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันนั้น
แมจะมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนแลวก็ตาม
แตยังประสบปญหาในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากรูปแบบการวัดผลผูเรียนยังเปนลักษณะการใชแบบทดสอบ
วัดผล ซึ่งวัดสัมฤทธิ์ผลของผูเรียนไดอยางจํากัด ไมสามารถแสดงความสัมพันธกับผลงานที่ผูเรียน
ทําในโรงเรียน และไมสงเสริมการเรียนการสอน อีกทั้งไมมีความนาเชื่อถือที่จะใชแบบทดสอบ
เพียงอยางเดียวในการวัดและประเมินผล การวัดผลที่ดีควรจะสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บบันทึกผลการเรียนรู
เกิดอภิปญญา
(Metacognition)และสะทอนภาพของตนเองขณะเรียนรูได
ซึ่งรูปแบบการวัดผลแบบหนึ่งซึ่ง
สามารถนํามาใชควบคูกันกับแบบทดสอบและมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนคือ การวัดผลโดยใชแฟม
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สะสมผลงาน ซึ่งแฟมสะสมผลงานนี้สามารถแบงออกไดหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
การนําไปใช แฟมสะสมผลงานเปนแหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งขอความ
รูปภาพ ฯลฯ ซึ่งอยูในรูปแบบของแฟมเอกสาร แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ทําใหมีการคิดคนรูปแบบของแฟมสะสมผลงานแบบใหมขึ้น ซึ่งอยูในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
หรือเรียกวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic portfolio) ซึ่งแฟมสะสมผลงานที่เก็บ
ขอมูลผลการดําเนินงานตางๆ ของเจาของในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส และใชโปรแกรมในการ
เชื่อมโยงแฟมขอมูลตางๆ เขาไวดวยกัน ซึ่งสะดวกในการคนหาและมีรูปแบบที่สวยงามตางจาก
แฟมสะสมผลงานแบบเดิมที่อยูในรูปของสิ่งพิมพ ซึ่งแฟมสะสมผลงานนี้สามารถผลิตในรูปแบบ
ของสื่อออนไลนหรือออฟไลนได (กุลลดา สุคนธปฏิมา, 2553: 3) ซึ่งสอดคลองกับ ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี มปป. ที่กลาววาแฟม
สะสมผลงานเปนสิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอยางหรือบางสวนของหลักฐาน
ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ความพยายามหรือความถนัดของบุคคล หรือประเด็นที่ตองจัดทําแฟมสะสมงานไว
อยางเปนระบบ ซึ่งในปจจุบัน การทําแฟมสะสมงานถือเปนเรื่องสําคัญและไดรับความนิยมมาก
เนื่องจากบุคคลตางๆ ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของแฟมสะสมงานกันมากขึ้น และ
พัฒนาการขั้นตอมาของแฟมสะสมงานคือ e-portfolio หรือแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
พัฒนาการของแฟมสะสมงาน หรือ portfolio แบบเกา ซึ่งแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ
รูปแบบใหม ที่ทันสมัยและสะดวกตอการใชงานตอเจาของงานและผูเขาชมทั่วไป เปนการเปดกวาง
ใหกับผลงานของเราไดออกไปเผยแพรบนโลกอินเทอรเน็ต
กลายเปนแฟมสะสมงานแบบ
ออนไลน ซึ่งสามารถกลาวไดวา ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรผลงานและสรางความพอใจ
ใหกับเจาของงานและผูเขาชมไดอยางแนนอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของแฟมไดประเมิน
ตนเองวา ผลงานที่ทําเปนอยางไร ประสบผลสําเร็จระดับใด มีระบบหรือไม ควรจะปรับปรุงแกไข
หรือไม และเพื่อใหผูอื่นที่เกี่ยวของ ไดประเมินของแฟมวามีความสามารถในการปฏิบัติงานเปน
อยางไร ประสบความสําเร็จในระดับใดควรจะพัฒนาหรือไมอยางไร
รายวิชาการถายภาพ เปน วิชาที่เปดสอนในคณะศึก ษาศาสตร คณะครุ ศาสตร ในสาขา
เทคโนโลยีก ารศึก ษา และสาขาอื่น ที่เ กี่ย วข องกั บ กั บการผลิ ต สื่ อ ซึ่ง ในรายวิ ชาการถ ายภาพ
โดยทั่วไปจะมีขอบขายดังนี้ ประวัติการถายภาพโดยสังเขป การเลือกใชฟลม กลองและอุปกรณ
ประกอบในการถายภาพ ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ หลักการถายภาพโดยทั่วไป เทคนิคการ
ถายภาพขั้นพื้นฐาน ไดแกการถายภาพชวงความชัดลึกตาง ๆ การถายภาพเคลื่อนไหว อิทธิพลของ
แสงที่มีตอการถายภาพ หลักการจัดองคประกอบภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพ รวมทั้งการลาง
ฟลม และอัดภาพขยายภาพขาว-ดํา ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาดังกลาวพบวาวิชาการถายภาพ
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เปนวิชาที่มีการปฏิบัติและมีการทํากิจกรรมในลักษณะโครงการ โดยรวบรวมในลักษณะแฟมสะสม
ผลงานเพื่ อประเมิน พัฒ นาการในด านวิช าชีพ ของนัก ศึก ษาซึ่ งสอดคลอ งกั บ นโยบายการจั ด
การศึกษาของ คณะศึกษาศาสตรที่กลาววาคณะศึกษาศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อมุงผลิตบัณฑิตให
เปนผูรอบรูและลึกซึ้งในศิลปวิทยาการมีทักษะและความสามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูก าร
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาขางตน เทคโนโลยีการศึกษาไดมีบทบาทตอการตื่นตัวของผูเรียนเปนอยาง
มาก และจากความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียนในดานการรับรู
และเรียนรู สอดคลองกับการสื่อสารในปจจุบันนับไดวาเปนยุคของเว็บ 2.0 กลาวไดวาเปนยุคของ
การแบงปนขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปสูก ารเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสมสําหรับรายวิชาถายภาพเนื่องจากมีหมวดหมู
ที่จะชว ยใหผูเรียนสามารถสรางผลงานตาง ๆ เชน การนําเสนอภาพถาย บทความ แหลงเรียนรู
กิจกรรม เปนตน ซึ่งเครื่องมือดังกลาวจะชวยใหผูเรียนไดทราบพัฒนาการของตนเองและยังเปนการ
เผยแพรองคค วามรูใ หกับเพื่อนรว มชั้น เรียนผานเครือขายทางสังคมออนไลนซึ่งจะชว ยในการ
จัด ระบบข อ มู ล ผลงานต า ง ๆ ของนั ก ศึ ก ษานํ า ไปสู ก ารสร า งองค ค วามรู เ พื่ อ การเรี ย นรู ที่ มี
ประสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ผูวิจั ยยังไดเปน วิทยากรอบรมในเรื่อ งแฟม สะสมผลงานใหกั บศูน ย
คอมพิว เตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลจากการบรรยายดังกลาวผูวิจัยไดนําความรู จ ากการ
บรรยายมาปรับใชสําหรับการวิจัยผูวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึง
มุงหวังที่จะศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือข ายสังคมออนไลน
วิชาการถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปน
ประโยชนใ นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ถายภาพตอไป
1. วัตถุประสงคการวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ
1.2 เพื่อศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ
1.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
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2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการ
ถายภาพในสถาบันอุดมศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยาง
งาย (Simple random sampling)
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก แฟมสะสมงานอิเล็กทอรนิกสผานเครือขายสังคมออนไลน
วิชาการถายภาพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 พฤติกรรมการใชงานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
2.2 การเปรี ยบเทีย บผลความคงทนของพฤติก รรมการใชแฟม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห
2.3 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
2.3 นิยามศัพท
2.3.1 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผลงานภาพถายในรูปแบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลภาพ ตัวอักษร วีดิทัศน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยมีการลําดับหัวขอตาม
ลักษณะงานในรายวิชาการถายภาพ ของนักศึกษาผานระบบเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต
2.3.2 เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง เว็บไซตในระบบเปด (open software) ที่
สามารถเขียนบทความ นําเสนอขอมูล และมีการติดตอสื่ อสารระหวางสมาชิกที่ผูวิจัยไดกําหนด
คุณลักษณะขึ้นสําหรับเก็บผลงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.3.3 คุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประเมินคุณภาพ
เปนการประมาณคา 5 ระดับของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทอรนิกสซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมี
เกณฑอยูในระดับมากขึ้นไป
2.3.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูเรียนในระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพ 2
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2.3.5 วิชาการถายภาพ หมายถึง รายวิชาเลือกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่เปดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554
2.3.6 ความคิดเห็น หมายถึง ผลการประเมินองคประกอบ ขอเสนอแนะของ
นักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
2.3.7 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูที่
ไดรับการจัดอยางเปนระบบอยูในรูปแบบโครงงานถายภาพ
2.3.8 โครงงานถายภาพ หมายถึง การศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับรายวิชาถายภาพ
2 และนําเสนออยางเปนระบบมีลักษณะเปนรายงานและนําเสนอในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2.3.9 ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประเมินพฤติกรรม
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ 2 โดย การประเมินโครงงานถายภาพ ประเมิน
พฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผลความคงทนของพฤติกรรมในการใชแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนกส
ผานเครือขายสังคมออนไลน
2.3.10 ความคงทน หมายถึง พฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
วิชาถายภาพ โดยประเมินผลหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิสกสผานเครือขายสังคมออนไลนในรายวิชาการ
ถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาถายภาพ อันจะนําไปสู
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครือขายสังคมออนไลน

หลักสูตรรายวิชาถายภาพ

1) การสื่อสาร (Communication)
2) ความรวมมือและแบงปน
(Collaboration)
3) มัลติมีเดีย (Multimedia)
4) การทบทวนและแสดงความคิดเห็น
(Reviews and Opinions)
5) บันเทิง (Entertainment)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายวิชา 468 204 การถายภาพ 2 หลักสูตร
พัฒนาการและเทคโนโลยีของการถายภาพ
การถายภาพดวยระบบดิจิตอล แสงกับการ
ถายภาพ เทคนิคการจัดแสงในสตูดิโอ
เทคนิคการจัดทําแบบ (Posing Technique)
หลักการจัดองคประกอบภาพ เทคนิคการ
ถายภาพประกอบตาง ๆ เชน การถายภาพ
โฆษณา การถายภาพเพื่อชีวิตและสังคม
การสรางสรรค ภาพถายในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งจากกระบวนการในหองมืดและจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร

(ศิริพร กนกชัยสกุล, 2553)
(อดิเทพ บุตราช, 2553)
(สุนิตย เชรษฐา ชิตพงษ กิตตินราดร,
ม.ป.ป.)

แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
1) การเก็บรวบรวมผลงานอยาง
เปนระบบ (สวนนํา สวนเนื้อหา
สวนการประเมินผลงานและ
ภาคผนวก)
2) ผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ
(กุลลดา สุคนธปฏิมา, 2553)
(ประกอบ กรณีกิจ, 2552)
(บราเรท Barrett, H. 2000).
(บารตันและคอลิน Barton, J. and
Collins, A. 1993).

(หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา, 2547)

ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการ
ถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และสรุปแนวคิด
ที่ได ดังนี้
1. เครือขายสังคมออนไลน
2. แฟมสะสมผลงาน
3. แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
4.ความคงทนในการเรียนรู
5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network)
1.1 ความหมายของสังคมออนไลน
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551 กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึงกลุมคนที่
รวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซตมีการแผขยายออกไป
เรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปน
สังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอิน เทอรเน็ต เปน เครื่ องมือสําคัญในการติด ตอสื่อสาร สามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง
กนกชัยสกุล, ม.ป.ป. กลาววา เครือขายสังคมออนไลน
(Social Networking Website)
เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหมนั่นคือ WEB 2.0 ผูใชสามารถเผยแพรขอมูลสวน
บุคคล/ความเปนตัวตน (Profile) เขียนเลาเรื่องราวตางๆผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อใหเพื่อนๆ ไดรับ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน(Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมกี ารรูจักกันผานเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือการ
ใช networkingของเพื่อนเพื่อทําความรูจักกับบุคคลอืน่ นั่นเอง นอกจากนั้นผูใชยังสามารถเลนเกมตางๆ กับ
เพื่อนโดยสงขอความถึงกันไดในเวลาเดียวกันผูใชและเพื่อนๆ จึงมีชองทางในการติดตอสื่อสารกันเพิ่มขึน้
ทั้งนี้ผูใชสามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของตนเองวาตองการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะหรือจํากัด
สิทธิเ์ ฉพาะบุคคลที่อยูในสังคมเสมือนของตน ศิริพร
อดิเทพ บุตราช (2553) กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึงกลุมคนที่
รวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซตมีการแผขยายออกไป
เรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปน
สังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร สามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง
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สามารถสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง กลุมบุคคลที่รวมตัวหรือเปนสมาชิกบน
เครือขายอินเทอรเน็ต มีลักษณะการสื่อสารขอมูลตาง ๆ และมีการเผยแพรความคิดเห็น บอกเลาเรื่องราวตาง
ๆ เปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญในปจจุบันมีบทบาทในดานการศึกษา ธุรกิจ และสังคม
1.2 ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551 กลาววา ทุกวันนี้มีคนใชชีวิตอยูกับสังคมออนไลนมากขึ้นทุกวัน และมี
การใช Social Media ที่ผูใชเปนผูสื่อสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ที่ผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขาย
ของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ที่ใหบริการบนออนไลน ปจจุบันการสื่อสารแบบนี้ทําผานทาง
Internet และโทรศัพทมือถือ เชน กระดานความคิดเห็น เว็บบล็อก วิกิ (wiki) Podcast รูปภาพ และวิดีโอ
โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหา (content) เหลานี้ ไดแก เว็บบล็อก เว็บไซตที่แชรรูปภาพ แชรเพลง แชร
วิดีโอ เว็บบอรด อีเมล IM (Instant Massage) เครื่องมือที่ใหบริการ เชน Voice over IP สวนเว็บไซตที่
ใหบริการ Social Network ไดแก Google Group Facebook MySpace หรือ Youtube เปนตน
ปจจุบันโลกอินเตอรเน็ตกําลังอยูในยุคกลางหรือยุคปลาย ๆ ของ web 2.0 จึงทําใหมีเว็บไซตใน
ลักษณะ Social Networking Service (SNS) ออกมามากมาย เปนบริก ารผานเว็บไซตที่เปนจุดโยงระหวาง
บุคคลแตละคนที่มีเครือขายสังคมของตัวเองผานเน็ตเวิรคอินเทอรเน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการตางๆ อยาง
เมล เมสเซ็นเจอร เว็บบอรด บล็อก ฯลฯ เขาดวยกัน ตั้งแต Hi5, MySpace, Facebook, Bebo, LinkedIn,
Multiply, Ning และอื่นๆ อีกมากมาย
Social Network ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใชคําวา “เครือขายสังคม” บาง “เครือขายมิตรภาพ
บาง” “กลุมสังคมออนไลน” Social Network นี้ถือวาเปนเทคโนโลยีอีกอันนึง ที่สามารถชวยใหเราไดมามี
ปฏิสัมพันธกัน ซึ่งวัตถุประสงคที่แทจริงของคําวา Social Network นี้จริงๆ แลวก็คือ Participation หรือ การ
มีสวนรวมดวยกันไดทุก ๆ คน (ซึ่งหวังวาผูที่ติดตอกันเหลานั้นจะมีแตความปรารถนาดี สิ่งที่ดีๆ มอบใหแก
กันและกัน) ถาพูดถึง Social Network แลว คนที่อยูในโลกออนไลนคงจะรูจักกันเปนอยางดี และก็คงมีอีก
หลายคนที่ไดเขาไปทองอยูในโลกของ Social Network มาแลว ถึงแมวา Social Network จะไมใชสิ่งใหมใน
โลกออนไลน แตก็ยังเปนที่นิยมอยางมากในกลุมคนที่ใชอินเตอรเน็ต ทําใหเครือขายขยายวงกวางออกไป
เรื่อยๆ และจะยังคงแรงตอไปอีกในอนาคต จากผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใชบริการ
Social Network ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และมาแรงเปนอันดับตนๆ ของโลกออนไลน สวนเว็บไซตที่
มีจํานวนผูเขาชมสูงสุดทั่วโลก ก็เห็นจะเปน My space, Facebook และ Orkut
Social Network ไมใชเปนเพียงแคเว็บไซตที่แชรขอมูล รูปภาพอีกตอไป แตไดพัฒนามาเปน ที่
แนะนํ า สิ น ค า และสถานที่ ที่ ส ามารถซื้ อ หาได หรื อ ที่ รู จั ก กั น ในนามของ Collaborative Shopping
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Communities หรือความรวมมือของชุมชนของผูซื้อ-ขาย สมาชิกสามารถแบงปนเกี่ยวกับยุคสมัยของแฟชั่น
ที่มาแรง รานคาที่ไดรับความนิยม จึงอีกหนึ่งโอกาสสําหรับนักการตลาดที่สามารถ รูถึง ความสนใจ และ
ความตองการของผูบริโภคไดตรง กลุมเปาหมาย เครือขายสังคมออนไลนจึงไดกลายมาเปนอีกสิ่งหนึ่งที่นา
จับตามองในโลกของเครือขายสังคมออไลน จากการสํารวจขอมูลการซื้อขายในโลกอินเทอรเน็ต (Global
Shopping Insight) ของบริษัทวิจัย TNS เมื่อมีนาคม 2008 รายงานวา เครือขายสังคมออนไลน ดูจะเปนที่นิยม
มากในกลุมวัยรุนและผูหญิงเพราะสวน ใหญเปนเทรนดแฟชั่น และของสวยๆ งามๆ และหากมาดูยอดใช
บริการ เครือขายสังคมออนไลน ในแตละประเทศจีน และสเปน เปนประเทศที่มีอัตราการใชบริการและ
ความสนใจที่จะใชบริการ Social Net work Shopping คอนขางสูงกวาประเทศอื่นๆ ในไทยก็มีธุรกิจบาง
ธุรกิจก็ไดมีการสรางเครือขายเปนของตัวเอง เครือขายสังคมออนไลนจึงอาจเปนอีกชองทางใหมๆ ที่จะใช
เปนสื่อโฆษณาตอไปในอนาคต เปนเครื่องมือทางการตลาดจากเครือขายที่มีขนาดใหญ อีกทั้งยังมีขอมูล
ของสมาชิกที่จะทําใหสินคาและการบริการเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี เชนเดียวกับการตลาดที่วัดผล
ได และมีความคุมคากับการลงทุน (Return of Investment) รวมถึง Point of Sale ที่มีผลตอใหผูบริโภค
เปลี่ยนจากการซื้อแบรนดหนึ่งเปนอีกแบรนดหนึ่งไดทันที ณ จุดขาย และเปนการขายผาน e-Marketplace
สําหรับผูที่ตองการจะเปดเว็บไซต หรือเปดหนารานกับ e-Marketplace ทั้งหลาย ก็สามารถทําไดเชนกัน โดย
ปจจุบันมีตลาดหลายแหงที่เปดใหบริการอยู เชน Tarad.com, Shopping.co.th, Weloveshopping.com เปน
ตน ซึ่งการขายสินคาผานการตลาดบนอินเทอรเน็ต (e-Marketplace) นั้นจะตองเขาไปเปนสมาชิกกอน สวน
การเลือกใชบริการเว็บไซตรานคาสําเร็จรูปก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยประหยัดเวลาการสรางหนารานได
เชนกัน
โลกเสมือน (Virtual World) คือ การจําลองสภาพแวดลอมที่สามารถตอบสนองตอการใชงานของ
ผูใชหลายคนพรอม ๆ กันผานเครือขายออนไลน นั่นหมายความวา โลกเสมือนจะตองรองรับการใชงานของ
ผูใ ชไดตลอดเวลา (24 ชั่ว โมงตอวัน ) โดยโลกเสมือนจะมีคุณ ลักษณะ 6 ขอดังนี้ (ศิริพร กนกชัยสกุล,
ม.ป.ป.)
1.2.1 Share Space: ผูใชหลายคนสามารถเขาไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดในเวลาเดียวกัน
1.2.2 Graphical User Interface: โลกเสมือนจะใชภาพในการนําเสนอโดยอาจจะเปนภาพ 2 มิติหรือ
3 มิติก็ได
1.2.3 Immediacy: มีการตอบสนองเกิดขึ้นทันที
1.2.4 Interactivity: ผูใชสามารถสรางพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ตองการในโลกเสมือนไดเอง
1.2.5 Persistence: สถานที่หรือขอมูลตางๆ ในโลกเสมือนจะยังคงมีอยูตอไป ถึงแมวาผูใชจะไมได
log in เขาสูระบบก็ตาม
1.2.6 Socialization/Community: สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูใชเปนสังคมยอย ๆ เชน
ทีมคลับ เพื่อนบาน แมบาน เปนตน
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สอดคลองกับ สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ กิตตินราดร, (ออนไลน) ม.ป.ป. ที่กลาวเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน บนเว็บ 2.0 ไววา
1.2.1 สังคมประกอบดวยผูคนหลากหลายที่มีความเห็นและมีการตัดสินใจตางกัน (Diversity of
Opinion) เชน การที่ผูใช Wikipedia สามารถเลือกสรางเนื้อหาที่ตนเองสนใจ
1.2.2 การตัดสินใจของคนในสังคมเปนไปอยางอิสระ ไมถูกใครบังคับ (Independence)
เชน การที่ผูใช digg สามารถใหคะแนนเนื้อหาที่ผูใชคนอื่นสงขึ้นระบบไดอยางอิสระ
1.2.3 บุคคลในสังคมสามารถคนหาและแสดงความรูเฉพาะทางของตนได (Decentralization)
เชน การที่ใครก็ไดสามารถเขียน Blog แสดงทัศนะ ความรู หรือประสบการณของตนเอง
1.2.4 มีกลไกในการเปลี่ยนการตัดสินใจของคนแตละคน มาเปนการตัดสินใจรวมกลุม
(Aggregation)
นอกจากนี้ สุนิตย เชรษฐา ชิตพงษ กิตตินราดร, (ออนไลน) ม.ป.ป. ไดกลาววาถึงคุณลักษณะ
สามารถอธิบายไดดังนี้
1.2.1 ผูใชเปนผูสรางและแกไขเนื้อหา ไมวาจะเปนเนื้อหาที่สรางคนเดียว (Blog) และเผยแพรใหคน
อื่นไดอาน หรือเนื้อหาสาธารณะที่ทุก คนสามารถมีสวนชวยกัน สราง (Wikipedia) นี่ทําาใหปริมาณและ
ความหลากหลายของเนื้อหาในสังคมมีมากขึ้น เพราะทุกๆ คนสามารถเปนผูสรางเนื้อหาได
1.2.2 ผูใชเปนผูกําหนดคุณคาของเนื้อหา ไมวาจะดวยการใหคะแนน (Digg) การโหวต หรือแมแต
การคนหาเขาชมเว็บไซตผาน Search Engine ก็มีสวนใหเว็บไซตนั้นมี Rank สูงขึ้น ทําาใหเว็บไซตนั้น
ปรากฏอยูในอันดับตนๆ ของ Search Engine สงผลใหคนอื่นๆ มีโอกาสจะคนพบเว็บไซตนั้นไดงายขึ้น เปน
ระบบที่แปลงการตัดสินใจและการใหคุณคาของคนแตละคน มาเปนการตัดสินใจของสาธารณะ คลายกับ
ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติที่ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
1.2.3 เนื้อหาทั้งระบบมีการเชื่อมโยงถึงกันอยางเหมาะสม ทําาใหงายตอการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ
เชน การที่ผูใชกําหนด Keyword หรือ Tag ในบทความหรืองานที่ตนสราง ทําาใหผูใชคนอื่นๆ ที่ตองการ
ขอมูลที่เกี่ยวของสามารถคนพบขอมูลของเจาของเนื้อไดโดยงายโดยการพิมพ Tag ที่ตองการลงไปในชอง
คนหา นอกจากนั้น ระบบ Feed ยังทําใหผูใชสามารถรวบรวมเนื้อหาที่ตนเองตองการใหแสดงผลบนที่ที่
เดียวกันไดโดยงายและเปนอัตโนมัติ
สามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน บริการผานเว็บไซตที่เปนจุดโยง
ระหวางบุคคลแตละคนที่มีเครือขายสังคมของตัวเองผานเน็ตเวิรคอินเทอรเน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการตาง ๆ
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา หองเสวนา เว็บสวนตัว เพื่อ
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สรางการเรียนรูรวมกัน นับไดวาเปนการจําลองสภาพแวดลอมที่สามารถตอบสนองตอการใชงานของผูใช
หลายคนพรอม ๆ กันผานเครือขายสังคมออนไลน
1.3 ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน
เครือขายทางสังคมออนไลน หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social
Tool) เพื่อใชสื่อสารระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Network) ผานทางเว็บไซตและโปรแกรม
ประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต (สภาการหนังสือพิมพ, 2554) โดยเนนใหผูใชทั้งที่เปน
ผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) อยางสรางสรรค (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2011) ซึ่งเครือขาย
สังคมออนไลนผูใชงานจะมีการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของขอมูล ภาพ
และเสียงประเภทของสื่อสังคมออนไลนประเภทของสื่อสังคมออนไลน มีดวยกันหลายชนิด
เครือขายสังคมออนไลน (Social networking) เปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคม
สําหรับผูใ ชงานในอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ไดทํา และเชื่อมโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผูอื่น ในบริการเครือขายสังคมที่ตองติดตอกันในลักษณะ realtime จะประกอบไป
ดวย การแช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บริการเครือขายสังคมที่เปนที่นิยมไดแก
Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply
Social network aggregation การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงความสนใจและดวยการแชร กิจกรรมของ
ผูอื่นในบริการเครือขายสังคม เหมือนกับ social network อื่น แตมีโปรแกรมทํางานที่ใหความยินยอมใหกลุม
เครือขายสังคมอื่นขามเขามาทําติดตอทํากิจกรรมในเว็บได ดวยการใชระบุตัวตนและผูเปนสมาชิกยอมรับ
นอกจากนี้ อดิเทพ บุตราช, 2553 ไดแบงเครือขายสังคมออนไลน ตามหมวดการใชงานได 5 หมวด
ดังนี้
1.3.1 หมวดการสื่อสาร (Communication) ก็จัดแบงตามกลุมการใช Blogs เชน Blogger (google),
Blognone, gotoKnow, Typepad, WordPress, Internet forums เชน vBulletin, phpBB Micro-blogging เชน
Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku Social networking เชน Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock,
Netlog, Hi5, Friendster, Multiply Social network aggregation เชน FriendFeed, NutshellMail, Spokeo,
Youmeo
1.3.2 หมวดความรวมมือ และแบงปน (Collaboration) จัดกลุมการใช Wikis เชน Wikipedia,
PBwiki, wetpaint Social bookmarking เชน Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader,
CiteULike Social news Digg, Mixx, Reddit Opinion sites เชน epinions, Yelp
1.3.3 หมวดมั ลติมีเดีย (Multimedia) Photo sharing เว็บที่แบงปน การใชงานรูป เชน Flickr,
Zooomr, Photobucket, SmugMug Video sharing แบงปนวิดีโอ เชน YouTube, Vimeo, Revver Art
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sharing แบงปนภาพศิลปะ deviantART Livecasting การถายทอดสด : Ustream.tv, Justin.tv, SkypeAudio
and Music Sharing เว็บที่มีการแชรเพลงจากสถานีวิทยุ และเว็บเพลงหรือดนตรี เชน imeem, The Hype
Machine, Last.fm, ccMixter
1.3.4 หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions) Product Reviews : epinions.com,
MouthShut.com, Yelp.com Q&A : Yahoo Answers
1.3.5 หมวดบันเทิง (Entertainment) สวนใหญจะเปนเกมส Virtual worlds : Second Life, The Sims
Online Online gaming : World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video game)
Game sharing : Miniclip
กลาวไดวา เครือขายสังคมออนไลน (Social networking) เปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสราง
เครือขายสังคม สําหรับผูใ ชงานในอิน เทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ไดทํา และ
เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น ในบริการเครือขายสังคมที่ตองติดตอกันในลักษณะ realtime
จะประกอบไปดวย การแช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บริการเครือขายสังคมที่
เปนที่นิยมไดแก Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5,
Friendster, Multiply
มานะ ตรีรยาภิวัฒน,2554; Safko & Brake, 2011 ไดจําแนกประเภทเครือขายทางสังคมออนไลน
ดังนี้
1.3.1 Weblogs หรือเรียกสั้นๆ วา Blogs คือ สื่อสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ตที่ใชเผยแพรขอมูล
ขาวสารความรู ขอคิดเห็น บันทึกสวนตัว โดยสามารถแบงปนใหบุคคลอื่นๆ โดยผูรับสารสามารถเขาไป
อาน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ซึง่ การแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับจากเนื้อหาใหมไปสู
เนื้อหาเกาผูเขียนและผูอานสามารถคนหาเนื้อหายอนหลังเพื่ออานและแกไขเพิ่มเติมไดตลอดเวลา เชน
Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation
1.32 Social Networking หรือเครือขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครือขายทางสังคมที่ใช
สําหรับเชื่อมตอระหวางบคุคล กลมุบุคคลเพื่อใหเกิด เปนกลุมสังคม (Social Community) เพื่อรว มกัน
แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลระหวางกันทั้งดานธุรกิจการเมืองการศึกษา เชน Facebook, Hi5, Ning, Linked
in,MySpace, Youmeo, Friendster
1.3.3 Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันวา “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเปนเว็บเซอรวิสหรือ
เว็บไซตที่ใหบริการแกบุคคลทั่ว ไปสําหรับใหผูใ ชบริการเขียนขอความสั้นๆ ประมาณ 140ตัวอักษร ที่
เรียกวา “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองวากําลังทําอะไรอยู หรือแจงขาวสารตางๆ แก
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กลุมเพื่อนในสังคมออนไลน (Online Social Network) (Wikipedia,2010) ทั้งนี้การกําหนดใหใชขอมูลในรูป
ขอความสั้นๆ ก็เพื่อใหผูใชที่เปนทั้งผูเขียนและผูอานเขาใจงาย ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือ Twitter
1.3.4 Online Video เปนเว็บไซตที่ใหบริการวิดีโอออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งปจจุบันไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายและขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่นําเสนอในวิดีโอออนไลนไมถูกจํากัด
โดยผังรายการที่แนนอนและตายตัว ทําใหผูใชบริการสามารถตดิ ตามชมไดอยางตอเนือ่ งเพราะไมมีโฆษณา
คั่น รวมทั้งผูใชสามารถเลือกชมเนื้อหาไดตามความตองการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดจํานวนมากอีกดวย เชน Youtube, MSN, Yahoo
1.3.5 Photo Sharing เปนเว็บไซตที่เนนใหบริการฝากรูปภาพโดยผูใชบริการสามารถอัพโหลด
และดาวนโหลดรูปภาพเพื่อนํามาใชงานได ที่สําคัญนอกเหนือจากผูใชบริการจะมีโอกาสแบงปนรูปภาพ
แลว ยังสามารถใชเปนพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนําเขาไปฝากไดอีกดวย เชน Flickr, Photo bucket,
Photoshop,Express, Zooomr
1.3.6 Wikis เปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปนแหลงขอมูลหรือความรู (Data/Knowledge) ซึ่งผูเขียน
สวนใหญอาจจะเปนนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตางๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผูใชสามารถเขียนหรือแกไขขอมูลไดอยางอิสระ เชน Wikipedia, Google Earth,diggZy
Favorites Online
1.3.7 Virtual Worlds คือการสรางโลกจินตนาการโดยจําลองสวนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเปนสื่อ
สังคมออนไลนที่บรรดาผูทองโลกไซเบอรใชเพื่อสื่อสารระหวางกันบนอินเทอรเน็ตในลักษณะโลกเสมือน
จริง (Virtual Reality) ซึ่งผูที่จะเขาไปใชบริการอาจจะบริษัทหรือองคการดานธุรกิจ ดานการศึกษา รวมถึง
องคการดานสื่อ เชนสํานักขาวรอยเตอร สํานักขาวซีเอ็นเอ็น ตองเสียคาใชจายในการซื้อพื้นที่เพื่อใหบุคคล
ในบริษัทหรือองคกรไดมีชองทางในการนําเสนอเรื่องราวตางๆไปยังกลุมเครือขายผูใชสื่อออนไลน ซึ่ง
อาจจะเปนกลมุลูกคาทัง้ หลักและรองหรือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหรือองคการก็ไดปจจุบันเว็บไซต
ที่ใชหลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสําเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life
1.3.8 Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และOutsourcing เปนหลักการ
ขอความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลน โดยสามารถจัดทําในรูปของเว็บไซตที่มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อคนหาคําตอบและวิธีการแกปญหาตางๆ ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา รวมทั้งการสื่อสาร โดยอาจจะเปน
การดึงความรวมมือจากเครือขายทางสังคมมาชวยตรวจสอบขอมูล เสนอความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ
กลุมคนที่เขามาใหขอมูลอาจจะเปนประชาชนทั่วไปหรือผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่อยูในภาคธุรกิจหรือ
แมแตในสังคมนักขาว ขอดีของการใชหลัก Crowd souring คือ ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อ
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นําไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยตรวจสอบหรือคัดกรองขอมูลซึ่งเปนปญหาสาธารณะ
รวมกันได เชน Idea storm,Mystarbucks Idea
1.3.9 Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กับ “Broadcasting” ซึ่ง
“POD” หรือPersonalOn- Demand คืออุปสงคหรือความตองการสวนบุคคล สวน“Broadcasting” เปนการนํา
สื่อตางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลาวงายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแลว
นํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพรใหบุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวนโหลด
เพื่อนําไปใชงาน เชน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast
1.3.10 Discuss / Review/ Opinion เปนเว็บบอรดที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาจจะเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชน
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp
สามารถสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลนสามารถแบงไดตามหมวดตาง ๆ ดังนี้ หมวดการสื่อสาร
(Communication) สําหรับการติดตอประสานงานระหวางกลุมหรือบุคคล หมวดความรวมมือ และแบงปน
(Collaboration) มีลัก ษณะเปน การเขีย นเรื่ องราวต าง ๆ และการแสดงความคิด เห็น หมวดมั ลติมี เดี ย
(Multimedia) เปนการแบงปนภาพถาย วีดิทัศน หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions)
มีลัก ษณะในการแสดงความคิด เห็น ในสิ่ งที่ต นพึ งพอใจ เชน หนังสือ ภาพยนตร เพลง หมวดบัน เทิ ง
(Entertainment) โดยสวนมากเปนเกมตาง ๆ
1.4 ประโยชนของสังคมออนไลน
อีเทอร (Jason Ethier, 2006) ไดรวบรวมแนวทางการใชประโยชนแนวคิดเครือขายทางสังคม
(Social Network) สรุปได ดังนี้
1.4.1 การใชความรูเกี่ยวกับเครือขายมนุษย (Knowledge of Human Networks) ในการประยุกตกับ
การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร (The Design of Computer Networks) โดยเปรียบเทียบกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นของมนุษยในเรื่องของสารสนเทศ (Information) ความรู (Knowledge) ความคิด (Ideas) ตลอดจน
ทัศนคติ(Opinions)
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1.4.2 การใชแนวคิด เครือขายทางสังคม ในการวิจัยเชิงสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health)
โดยเฉพาะประเด็นของการสรางเครือขายการมีสวนรวมทางสังคม (Participation Social Network) ในการ
รักษาสุขภาพทั้งในระดับสวนบุคคลไปจนถึงชุมชนและสังคมโดยรวม
1.4.3 การใชแนวคิดเครือขายทางสังคมในการวิจัยตลาด (Marketing Research) ซึ่งจะสามารถ
สรางผลกําไรจํานวนมหาศาลแกหนวยธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาเครือขายสังคม (Social Networks) และแบบ
แผนความสัมพันธ (Patterns of Relationship) จะทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในเครือขายทางสังคมนั้นๆ
1.4.4 การใชแนวคิดเครือขายทางสังคมในการวิจัยชุมชนออนไลน (Online Community) บนระบบ
อินเตอรเน็ต โดยตัวอยางงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและไดรับการกลาวขวัญเปนอยางมาก คือ ผลการศึกษา Club
Nexus ของนักวิจัยจาก Stanford University
1.4.5 ตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Example of Concept Applied in Study and
Research) เพื่อใหเห็นผลิตภาพของแนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network) ในการศึกษาวิจัย ในเวที
วิชาการ (Academic Stage) ในปจจุบันผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัยทั้งของนักวิจัยชาวไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งหลายหลากสาขา
ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมิน วาเว็บไซตเครือขายสังคมจะเปน ชองทางสรางโอกาสสําคัญในการ
เติบโตของโฆษณาออนไลน โดยมีจุดแข็ง คือ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551)
1.4.1 สามารถเข า ถึง กลุ ม เป า หมายได อ ย า งชั ด เจนและมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยสามารถเจาะ
กลุมเปาหมายไดตามลักษณะของกลุมเครือขายสังคมที่หลากหลายและซับซอน
1.4.2 เปน การโฆษณาโดยใชพลังทางเครือขายสังคม ซึ่งเปน ลัก ษณะการบอกตอปากตอปาก
(Words of Mouth) โดยจะสรางความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑผานการบอกเลาของสมาชิกในเครือขายสังคม
ทําใหลูกคาไมรูสึกถูกบังคับใหตองรับฟง
1.4.3 ผู ประกอบการสามารถใชเ ว็บ เครือข ายสัง คมเปน เครื่อ งมื อการทํ า CRM (Customer
Relationship Management) ในงานประชาสัมพันธทางการตลาด เนื่องจากจะมีการแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บ ทําใหผูประกอบการรับรู Feedback ของกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน
สอดคลองกับ จุไรรัตน ทองคําชื่น วิวัฒน , ม.ป.ป. ที่ก ลาววา SNS เปนบริการออนไลนที่มี
ประโยชนตอชีวิตมนุษยหลายดาน ดังนี้
1.4.1 ด านสัง คม SNS เป น การเชื่อ มโยงผู ค นเข าหากั น ซึ่ งเปน ความสวยงามที่ สุด ของ
อินเทอรเน็ต SNS รายใหญอยาง Hi5 มีสมาชิกอยูเกือบ 100 ลาน account ทั่วโลก บางคนมี "เพื่อน" เปนหลัก
หมื่นหลักแสนอยูในไซเบอรสเปซ SNS ทําใหคนมีตัวตนอยูไดบนไซเบอรสเปซ เพราะจะตองแสดงความ
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เปนตัวเองออกมาใหไดมากที่สุด เพื่อทําให Profile นาสนใจ และมีชีวิตชีวาที่สุด บางก็เนนไปที่การใสขอมูล
เนื้อหา blog รูปถายในชีวิตประจําวัน เรื่องราวเพื่อนคนใกลตัว บางก็เนนไปที่ลูกเลนใส glitter หรือตัววิ๊ง ๆ
เขาไป สุดทายทําใหเชื่อไดประมาณหนึ่งวา มีตัวตนอยูจริงบนโลกมนุษย
1.4.2 ดานการตลาด จากสถิตกิ ารใชสื่อโฆษณาของอเมริกาที่จัดทําขึ้นโดย eMarketer ไดมีการใช
เงินโฆษณา ผาน Social network เพิ่มมากขึ้นกวา 100% จากป 2006 เทียบกับ ป 2007 และมีแนวโนมที่จะใช
มากขึ้นตอไปในอนาคต เนื่องจาก ชาวอเมริกันใชเวลาสวนใหญไปกับอินเตอรเน็ตมากกวาทีวี หรือวิทยุ
สวนในบางประเทศที่ถูกควบคุม และจํากัดในการโฆษณา เชน ประเทศจีน และสิงคโปร ก็ยังมีการใช Social
network เปนอีกชองทางในการโฆษณา ซึ่งถือเปนเครื่องยืนยัน ความฮอตฮิต และความแรงของการโฆษณา
บน Social Network การใชเงินกับสื่อประเภทนี้ยังคงมีการเติบโตที่สูงมาก ซึ่งจากที่คาดการณตัวเลขของป
2006 จนถึงป 2010 จะสูงขึ้นมากกวา 500% ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกวา 600% ทั่วโลก นี่อาจจะเปน
ผลมาจากเครือขายที่ขยายวงกวางมากขึ้น และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีลูกเลน ที่นาสนใจมากขึ้นใหผู
ใชไดคอยติดตามกัน
สามารถสรุ ปไดวา เครือขายสังคมออนไลนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัด เจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยลักษณะของการสื่อสารภายในกลุมเครือขายสังคมจะมีความหลากหลายและซับซอน มี
ความนาเชื่อถือสําหรับสมาชิกเนื่องจากมีการบอกเลาแบงปนการสื่อสารตาง ๆ อยางเปนธรรมชาติ
2. แฟมสะสมผลงาน
2.1 ความหมายของแฟมสะสมผลงาน
นักการศึกษาหลายทาน ไดนิยมความหมายของแฟมสะสมผลงานในลักษณะคลายคลึงกัน ดังนี้
แอมนส และอดัมส (Hamns and Adams, 1991) กลาววา คําอธิบายที่ดีที่สุดของแฟทสะสมผลงาน ก็
คือสิ่งที่บรรจุหลักฐานอันแสดงถึงทักษะของบุคคล หลักฐานที่สะสมไวในแฟมสะสมผลงานสามารถใชเปน
เอกสารที่แสดงใหเห็น ถึงพัฒ นาการ ความเจริญงอกงามในดานความสามารถ เจตคติ ทักษะและความ
ปรารถนา แฟมสะสมผลงานมีค วามหมายมากกวากลองบรรจุผลงานนัก เรียน เพราะเปนเครื่องมือที่ค รู
สามารถนําไปใชในชั้นเรียน เพื่อชักนํานักเรียนมาอภิปรายแสดงความเห็นรวมกันจากชิ้นงานที่ตนเองคิดวา
ดีและชิ้นงานที่เพื่อนรวมชั้นเรียนนําเสนอ การสะทอนนี้จะเปนหนทางนําไปสูการรูจักคิดและเพิ่มพูนศุกย
ภาพในการเรียนตอไปในอนาคต แฟมสะสมผลงานเปนสิ่งที่เชื่อมโยงใหครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน
แลมป (Lapp, et al., 1992) กลาววาแฟมสะสมผลงานคิดที่จัดเก็บรวบรวมตัวอยางเขียนของนักเรียน
และวัตถุอื่นๆ โดยเปาหมายเบื้องตนของการใชแฟมสะสมผลงานคือมใชเพื่อการพัฒนาการประเมินตนเอง
ของนัก เรียน และใชใ นการวิเคราะหพัฒ นาการของนักเรียนในฐานะผูใ ชภ าษาใหก ลายเปน ผูเรียนที่มี
ศัก ยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แฟมสะสมผลงานจะสะทอนใหเห็นถึงการอานและการเขียน สวนการจัดเก็บ
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สามารถเก็บไวใ นแฟม กลอง หรือชั้น วางที่ที่พื้น ที่ก วางพอ นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานยังเปน ที่ที่จัด
พัฒนาการทางดานความคิด ความกาวหนา และความสําเร็จในการเรี ยนภาษา และกลายเปนเครื่องมือที่มี
ศักยภาพสําหรับการจัดการใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในแงของผูใชภาษาและเปนนักคิด และยังมีบทบาท
สําคัญในสวนของกระบวนการประเมิน และยังชวยเติมเต็มการประเมินแบบขอสอบมาตรฐานใหมีความ
สมบูรณมากขึ้น
แคลฟ และ เพอรฟูโม (Calfee and Perfumo, 1993) ไดกลาวถึงแฟทสะสมผลงานวาหมายถึงการ
สะสมวัตถุดิบตางๆ ตลอดปการศึกษา อาทิเชน ตัวอยางผลงานการเขียน การอาน บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช
อาน บันทึกการอาน รางการเขียนอยางหยาบๆ รางที่สมบูรณ บันทึกการเขารวมสัมมนา เอกสารที่ไดรับการ
พิมพเผยแพร งานโครงการที่กําหนดใหทําหรือสนใจคิดทําดวยตนเอง หลักฐานตางๆ เหลานี้ไดผานการ
วิเคราะหโดยนักเรียนเองวาเปนชิ้นงานที่ดีที่สุด
แดเนียล (Mc Daniel, 1994) กลาววา แฟมสะสมผลงานคือแฟมหรือไฟลที่จัดเก็บของขอมูลที่มี
ความหลากหลาย เปนเอกสารที่แสดงถึงประสบการณและความสําเร็จของนักเรียน
คารโล (De carlo, 1995) กลาววา แฟมสะสมผลงานคือระบบการจัดการเก็บขอมูลซึ่งผลิตโดย
นักเรียนหรือครูซึ่งจะเปนตัวบงชี้ความพยายามและความกาวหนาที่ไดจากการอานและการเขียนในการใช
แฟมสะสมผลงาน ครูผูสอนสามารถที่จะควบคุมความกาวหนาของการอานและการเขียนของนักเรียนและ
ทําการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหนักเรียนประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
ชารบอนโน และไรเดอร (Charbonneau and Reider, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานหมายถึง แฟม
ที่รวบรวมเกี่ยวกับภาระที่จัดทําเสร็จเรียนรอยแลวจากชวงเวลาที่ครูกําหนดใหนักเรียนไดปฎิบัติ ทั้งนี้ตัว
นักเรียนเองหรือครูผูสอนเปนผูเลือกตัวอยางของชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ครูและนักเรียนเลือกนี้จะเปนตัวบงชี้
ที่ดีของการทํางานของนักเรียน นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานนั้นจะมีการประเมินโดยตัวนักเรียนมากกวาครู
หรือผูบ ริหาร ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการอธิบายเกี่ยวกับชิ้นงานหรือแฟมสะสมผลงานของตนเอง สวน
การจัดเก็บชิ้นงานจะมีการลงวันที่กํากับทุกชิ้น และมีการบันทึกประเด็นที่ไดสะทอนถึงการทํางานเปนกลุม
ที่มีประสิทธิภาพไว
โพแฮม (Popham, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานคือการจัดเก็บรวบรวมงานของนักเรียนอยางมี
ระบบ แฟมสะสมผลงานจะแสดงใหเห็นถึงทักษะและความสําเร็จในการผลิตชิ้นงานของนักเรียนจุดเดน
ของแฟมสะสมผลงานอยูที่การที่สามารถปรับปรุงชิ้นงานใหเห็นถึงทักษะที่ไดพัฒนาการใหมีความกาวหนา
อยูเสมอของผูเก็บรวบรวม
รูดเดล และรูดเดล (Ruddell and Ruddell, 1995) กลาววา แฟมสะสมผลงานหมายถึงชุดของผลงาน
ที่แสดงความสําเร็จของนัก เรียนในการเรียนรูในชว งของการเรียน ซึ่งมีลักษณะการใชเชนเดียวกับแฟม
สะสมผลงานของศิลปนที่รวบรวมเอกสารและงานแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในชวงระยะเวลาของการ
ปฎิบัติงาน
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สุวิทย มูลคํา, 2544: 31 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง สิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอยาง
(Samples) หรือบางสวนของหลักฐาน (Evidences) ที่หมายถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายามหรือ
ความถนัดของบุคคลหรือประเด็นที่ตองจัดทําแฟมสะสมงานไวอยางเปนระบบโดยบุคคลทีเ่ กี่ยวของ มีสวน
รวมรับผิดชอบในการจัดทําแฟมรวมกัน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 17 แฟมสะสมผลงานทางการศึกษาคืแ การเก็บรวลรวมชิ้นงานและขอ
ใครครวญสวนบุคคล ใหเห็นความสําเร็จ การเรียนรู ขอดี และผลงานชิ้นเยี่ยม ผลิตผลที่เก็บรวบรวมนั้นตอง
มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยูตลอดอันแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของนักเรียน (แฟมสะสมผลงานที่
แสดงพัฒ นาการ) ผลงานชั้นเยี่ยม แฟมสะสมผลงานแบบอวดผลงาน หรือแฟมสะสมงานทั้งหมด (แฟม
สะสมงานรวม) เหลานี้เปนเครื่องมือสําหรับใครครวญชิ้นงานที่เก็บรวบรวมไว และตองพิจารณา มุมมอง
ของผูรวบรวมนั้นจากมุมมองของผูประเมินผลงาน แนวคิดหลักของแฟมสะสมผลงาน คือ การเก็ยรวบรวม
(Collection) การจักระบบชิ้นงาน (Orgenization) การใรชครครวญ (Reflection) ผลการนําเสนอแฟมสะสม
ผลงาน (Presentation Corp)
ไสว ฟกขาว, 2544: 171 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง แหลงขอมูลที่จัดทําขึ้นอยาง
เปนระบบ โดยขอมูลดังกลาวนํามาใชในการวิเคราะหสําหรับประเมินผลการทํางาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การทํางานใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
สุพล วังสินธ, 2542: 25 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) งานครู คือแฟมที่รวบรวมขอมูลพื้นฐาน
สวนตัว และผลงานที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติอยางเปนกระบวนการและเกิดผลตอการพัฒนาผูเรียน และ
หลักฐานรองรอยที่นําเสนอ สามารสะทอนใหเห็น ภาพความสามารถที่แทจริงของเจาของแฟมไดอยาง
ชัดเจน
บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2545: 1 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง ภาชนะหรือแหลงที่เก็บ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและเปนตัวอยางผลงานดีเดนที่ผานการคัดเลือกแลวเพื่อใชเปนหลัฐานที่แสดง
ถึงการพัฒนาการและความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 57 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง กระบวนการสะสมงาน
อยางมีจุดหมายเพื่อแสดงถึงผลงานความกาวหนาและสมฤทธิ์ผลของนักเรียนในสวนหนึ่งหรือหลายสวน
ของการเรียนรูในรายวิชาใดๆ การรวบรวมงานจะตองครอบคลุมถึงการที่นักเรียน มีสวนรวมในการเลือก
เนื้อหา เกณฑการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินใหระดับคะแนนรวมทั้งเปนหลักสูตรที่สะทอนการประเมิน
ตนเองของนักเรียนดวย
คัคนางค มณีศรี และคนึงสุข มณีศรี, 2546: 23-24 กลาววาแฟมสะสมงาน คือ การสะสมหลักฐาน
อยางเปนระบบระเบียน ที่ครูและนักเรียนใชกํากับความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติของ
นัก เรียน แฟมสะสมผลงานเปน หลัก ฐานที่ร สยงานความสามารถของนักดเรียนไดตามที่เปน จริงและมี
ความหมาย หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลจะประกันอยูในแฟมสะสมผลงาน แฟมสะสมงาน
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จะตองมีผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ตนและผลงานที่เลือกเก็บ นักเรียนจะตองรูสึกวาตนเองเปนเจาของแฟมสะสมผลงานนี้ ดังงนั้นนักเรียนจึง
ตองเปนผูตัดสินใจเลือกวาจะเก็บผลงานชิ้นไหน ความคิดเห็นของนักเรียนจะชวยใหนักเรียนรับผิดชอบตอ
การเรียนรูตามหลักสูตรของตน ดวยเหตุที่นักเรียนเปนผูออกแบบแฟมสะสมผลงานโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงการเรียนรูข องตน แฟมสะสมผลงานจึงตองแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความสําเร็จของนักเรียน
อยางเปนรูปธรรม นักเรียนจะตองยอมรับวาตนเองเปน ผูเรียน รวมทั้งเห็นคุณ คางานของตนเอง การที่
นักเรียนจะแสดงความรับผิดชอบไดนั้น แฟมสะสมผลงานจะตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน ทั้งกิจกรรมการเรียนรูที่ปรากฎใหเห็นและไมปรากฎใหเห็น
อุทุมพร จามรมาน, 2540: 2 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง “การนําสาระมาสู
ความคิด ” แฟมสะสมผลงานที่ก ลาวถึงนี้ เปน แฟมสะสมผลงานเพื่อชี้ใ หเห็น วาบุค คลดังกลาวทํางาน
อะไรบาง ทําแลวไดผลดีมากนอยเพียงใด แฟมสะสมผลงานที่ใชไดผล คือ แฟมที่ทําใหเห็นวาเจาของแฟมที่
มีการพัฒนาการทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาไปพรอมกันและทําใหเจาของแฟมมีพัฒนาการในหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนดวยแฟมสะสมผลงานมีวัตถุประสงค 2 อยาง คือ 1) เพื่อใหเจาของแฟมไดประเมินตนเอง
วางานที่ทําเปน อยางไร มีระบบหรือไม 2) เพื่อใหผูอื่น ประเมิน เจาของแฟมวามีค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานระดับใด
วิรัช วรรณรัตน, 2540: 73 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนเทคนิควิธีและเครื่องมีในการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่เนนความสามารถในการปฎิบัติตามสภาพที่แทจริง (Authentic)
ของผูเรียนโดยแฟมสะสมผลงานจะแสดงตัวอยาง หลักฐานที่บงบอกความหมายที่แทจริงของผูเรียน
จากนิยามตางๆ เบื้องตน สามารถสรุปไดวาแฟมสะสมผลงาน หมายถึงที่จัด เก็บขอมูลขางสาร
ผลงานของผูพัฒนาแฟมตาง ๆมีค วามหลากหลาย โดยมีระบบการจัดเก็บที่เปน ขั้น ตอนโดยสะทอนถึง
พัฒนาการในการจัดเก็บผลงานตาง ๆ สามารถตรวจสอบความกาวหนาของผลงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
2.2 ความเปนมาของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน
กรมวิชาการ, 2539 ไดกลาวถึงความเปนมาของแฟมสะสมผลงานวาการประเมิน จากแฟมสะสม
ผลงานไดพัฒนาการจากการที่ศิลปนและนักโฆษณานําผลงานของตนที่แสดงถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม
ความอัจฉริยะ และงานที่ตนรักจัดเก็บสะสมในกระเปา หรือแฟมที่เรียนวา Portfolio มาจัดแสดงหรือเสนอ
ใหแกผูวาจางหรือบุคคลอื่น เพื่อใหผูอื่นไดรับชม ชื่นชม ยอมรับความสามารถของตน ซึ่งนักการศึกษาไดนํา
แนวคิดของแฟมผลงานของศิลปน หรือนักโฆษณามาประยุกตใชกับนักเรียนโดยเนนบทบาทใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูจากสิ่งที่ไดเรียนรู ความเขาใจตลอดจนประเมินความกาวหนาของตนเอง
แฟมสะสมผลงานจึงเป น สิ่ง ที่จํา เปน สํ าหรับ นั ก เรียนไดเก็บ สะสมผลงานที่แ สดงถึงความคิ ด
สร า งสรรค ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการนํ า เสนอผลงานของตนเองได ดี นอกจากนี้ ยั ง สามารถวั ด ทั ก ษะ
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ความสามารถ และความอัจฉริยะของบุคคลไดดีกวาการบรรยาย ความสามารถของบุคคล (Resume) หรือ
การทดสอบความรูซึ่งการประเมิน แบบเดิมไมสามารถวัด สิ่งแหลานี้ได สําหรับสิ่งที่ใ ชเก็บผลงานของ
นักเรียนนั้นอาจจะเปนกลองกระดาษ แฟม ชั้น หรืออื่นๆ ก็ได แลวแตความเหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชแฟมหรือกลอง ในที่นี้เรียก Portfolio ของนักเรียนวาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน
โกลดและคณะ (Gold, et. Al., 1992) กลาวเกี่ยวกับความเปนมาของการใชแฟมสะสมผลงานวาใน
ปจจุบันนี้นักวิชาการในหลายๆ ระดับ ตั้งแตอนุบาลจนถึงวิทยาลัยไดมีการศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับการนํา
แฟมสะสมผลงานไปใชประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาแฟมที่เปนระบบสงผลที่ดีและเปน
ประโยชนและมีคุณภาพ
มอร (Moore, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานกําลังเปน ที่นิยมอยางแพรหลายสําหรับครูและ
โรงเรียนตางๆ ที่มีก ารประเมินโดยเนนการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนการ
นําเอาผลงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกแลวมาทําการประเมินโดยนักเรียน ครู หรือประเมินโดยทั้งสอง
ฝายซึ่งการประเมิน คาของงานนั้น จะชว ยใหนักเรียนกําหนดตนเองโดยเฉพาะทําใหนักเรียนไดทราบวา
ตนเองคือใคร สวนการประเมินไมใชแคการประเมินความถูกตองเทานั้นแตยังรวมถึงความเขาใจ แฮนเซน
(Hansen, 1995)
นอกจากนี้การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะเปนตัวแสดงใหเห็นการจัดระบบการจัดการเก็บ
หลั ก ฐานของผูเ รี ย นเพื่ อ เสนอให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า เร็ จ ของงานที่ ไ ด ป ฏิ บัติ ไ ว และจะแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความกาวหนาของงานในแตละวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการเรียนรูในแตละจุดที่ไดมีการกําหนดไว
ดังนั้นในสถานการณของโรงเรียนการใชแฟมสะสมผลงานจะเปนมากกวาแฟมสะสมผลงานของนักเรียนใน
แตละชวงเวลา แตเปาหมายที่แทจริงที่ไดรับคือการมองเห็นความเขาใจที่ถูกตองและพัฒนาการที่เกิดขึ้นของ
นักเรียน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหนัก เรียนไดประเมินความกาวหนาของตนและเปนตัวชวยใหครูผูสอน ได
ตัด สิน ใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนในแตละเปาหมายที่ตั้งไว จากรูปแบบของความยืด หยุน ความมี
ศักยภาพและมีลักษณะของความเปนบุคคลนั้นแฟมสะสมผลงานยังสามารถชวยใหผูเรียนแสดงความรูและ
ทักษะที่พวกเขาไดรับและยังเปนตัวชวยในการกําหนดแนวทางโปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษาไดเปน
อยางดี แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดของ โพแฮน (Pophan, 1995) ที่กลาววา การประเมิน
ควรเปนสว นหนึ่งของการสอนไมควรจะแยกจากกัน ดังนั้นบทบาทของการประเมินโดยใชแฟมสะสม
ผลงานจึงเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอนักการศึกษาและการวัดการเรียนการสอน เนื่องจากการประเมิน
ดวยแฟมสะสมงานแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของทางเลือกที่มีความชัดเจนมากกวาการประเมินแบบดั้งเดิม
สวน ศูนยความเปนเลิศดานการเรียนการสอน (Center for Excellence in Learning and Teaching, 1997)
กลาววาการออกแบบการสอนโดยใชแฟมสะสมผลงานนั้นเปนประเด็นที่นํามาสูการอภิปรายเปนอยางมาก
ในแวดวงการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยเฉพาะสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการที่
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มีประสิทธิภ าพของครู และสืบเนื่องจากการสอนเปน กระบวนการที่ซับซอนซึ่งจําเปน ตองใชวิถีนัยที่
ซับซอนดวยเพื่อมาใชในการวัดผลไดอยางเกิดประสิทธิภาพ
2.3 ลักษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงานทางดานการศึกษา
แฟมสะสมผลงานเปนแหลงจัดเก็บขอมูลที่ทรงคุณคาและสะทอนถึงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ไดเปนอยางดีดังนิยามขางตน อยางไรก็ตามสิ่งที่ครูผูสอนควรทราบก็คือการรับรูเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ
แฟมสะสมผลงาน พอลสันและคณะ (Paulsun, et al, 1991) กลาววา แฟมสะสมผลงานมีลักษณะเฉพาะอยาง
แฟมสะสมผลงานเป น การเก็บรวบรวมงานของนัก เรียนอยา งมีเปาหมายซึ่งจะแสดงถึงความพยายาม
ความกาวหนาและความสําเร็จในแตละขอบขายเนื้อหาจากงานของนักเรียนมีการตัดสินใจใหคะแนนชิ้นงาน
และการสะทอนชิ้น งานของตัว เอง ทั้งนี้จ ะไดเห็น วาลั ก ษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงานนั้น จะเป น
เครื่องมือที่เปดเผยใหทราบถึงการเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษาทั้งดานบุคลากรและตัวนักเรียน
เอง ถือไดวาเปนหนาตางที่สําคัญในการนําไปสูการเขาใจบุคคลและเปนเครื่องมือที่จะกระตุนใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตนเอง โดยฉพาะการแสดงใหเห็นถึงการแสดงความเปนเจาของและไดมีโอกาสในการ
ประเมินตามสภาพกาลที่เปนจริง ทั้งนี้เขาไดกําหนดลักษณะเกณฑเฉพาะของแฟมสะสมผลงานที่มีคุณภาพ
ดังตอไปนี้
2.3.1 การพัฒ นาแฟมสะสมผลงานนั้ น จะต องเปด โอกาสใหนัก เรียนไดมีก ารเรียนรูอยางเต็ ม
ศักยภาพ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูแลวจะตองมีขอมูลหรือหลักฐานที่ไดแสดงใหเห็นถึงการไดสพทอน
ตนเองจากการเรียนรูนั้นๆ
2.3.2 แฟมสะสมผลงานคือแฟมที่นักเรียนเปนปฏิบัติซึ่งเปนการสรางแนวทางเชิงสรา งสรรค ให
นักเรียนเปนผูเรียนรูที่จะประเมินคุณคางานของตนเองนั้นนักเรียนจะตองมีความเกี่ยวโยงกับงานนั้นๆอยาง
จริงจังในการที่จะคัดเลือกงานที่นักเรียนไดปฏิบัติ
2.3.3 แฟมสะสมผลงานจะมีความแตกตางและแยกตางหากกับระเบียนสะสมการเรียนของโรงเรียน
ดังนั้นคะแนนและขอมูลที่มีอยูในสวนกลางของโรงเรียนอาจนํามารวมไวในแฟมสะสมผลงานไดเฉพาะใน
กรณีที่ตองการใชเครื่องมือเพื่อแสดงถึงบริบทการจัดแสดงงานในสิ่งที่นักเรียนไดปฏิบัติ
2.3.4 แฟมสะสมผลงานจะตองมีตัวอยางกิจกรรมตางๆของนักเรียนทั้งนี้รวมถึงเปาหมายในการ
สรางแฟมสะสมผลงาน ความตั้งใจ เนื้อหา มาตรฐานของงาน (อาจไดแกงานที่เปนสวนที่ดีและไมดี และ
ชิ้นงานนั้นไดแสดงใหเห็นถึงอะไรบาง)
2.3.5 แฟมสะสมผลงานนําไปใชเพื่อสนองถึงเปาหมายทางการศึกษาไดหลากหลายในชวงตลอดป
การศึกษา ดังนั้นเนื้อหา อุปกรณ อาจสามารถนําไปจัดเก็บเฉพาะสวนที่ทําเสร็จแลวหรืออาจจะประกอบได
ดวยเนื้อหาที่ผูเรียนประสงคจะตองการเก็บไวเพื่อนําเสนอตอสาธารณชนเทานั้น
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2.3.6 แฟมสะสมผลงานอาจมีเปาหมายในการใชที่แตกต างกัน ทั้งนี้ ตองไมสับสนในการใช
โดยเฉพาะเปาหมายสวนบุคคลและความสนใจอาจสะทอนจากเนื้อหาหรือชิ้น งานที่นักเรียนไดเลือก แต
ขอมูลที่จัดเก็บไวนั้นอาจสะทอนถึงความสนใจของครูผูสอน ผูปกครองหรือชุมชน
2.3.7 แฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือที่แสดงถึงความกาวหนา ดังนั้นมีหลายวีธีที่จะแสดงถึงความ
กาวกนานั้นๆที่เห็นไดชัด คือการนําเสนอตัวอยางของงานที่นักเรียนไดปฏิบัติจริงซึ่งสะทอนถึงทักษะการ
เรียนรูที่ไดพัฒนา
2.3.8 ลักษณะเฉพาะประการสุดทายของแฟมสะสมผลงาน คือมีทักษะมากมายและเทคนิคตางๆที่
จะสามารถทําใหการใชแฟมสะสมผลงานเปนไปอยางมีคุณภาพ แตทั้งนี้จะตองไดรับการสนับสนุนจากทุก
ฝายทั้งจากตัวนักเรียนเองในฐานะผูเ รียนและบุคคลอื่นๆที่จะพัฒนาในการใชแฟมสะสมผลงานนั้น
ฮารท (Hart, 1997) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงาน 7 ประการ ซึ่งความสําคัญตอ
การใชในแวดวงของการศึกษาดังนี้ คือ
2.3.1 แฟมสะสมผลงานเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งเปนตัวชวยในการติดตาม
ผลการเรียนรูของนักเรียนอยูเรื่อยๆ ไดอยางหลากหลายตามภาระของงาน เพื่อแสดงถึงความสามารถของ
ผูเรียนแตละบุคคล
2.3.2 แฟมสะสมผลงานมีลักษณะของความเปนปจจุบัน ดังนั้นการสอนในชั้นเรียนและหลักฐาน
ชิ้นงานในแฟมสะสมผลงานจะถูกเชื่อมโยงตอกันโดยตรง
2.3.3 แฟมสะสมผลงานเปนลักษณะของการประเมินที่เปนผลลัพธ ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงความกาวหนา
และความเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนตลอดเวลา นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานประกอบไปดวยชิ้นงานของ
นักเรียนที่เลือกแลว ซึ่งมีความหลากหลายในรูปแบบของการเรียนรูมากกวาที่จะแสดงตัวอยางแคงานที่ดี
เทานั้น
2.3.4 แฟมสะสมผลงานจะมีลัก ษณะของการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ก ารกําหนดและ
แลกเปลี่ยนเปาหมายในการสอนเพื่อใหนักเรียนรูวาครูผูสอนคาดหวังอะไรจากการเรียนรูของนักเรียนกอนที่
นักเรียนจะพัฒนาหลักฐานการทํางานในแฟมสะสมผลงาน
2.3.5 การกําหนดเปาหมายที่ชั ดเจนในประการที่สี่นําไปสูการบูร ณาการรวมลักษณะเฉพาะใน
ประการที่หา กลาวคือ การจัดทําหลักฐานชิ้นงานของนักเรียนจะตองจัดทําจากการประสานงานระหวาง
รายวิชาที่ศึกษาและประสบการณของนักเรียน
2.3.6 การเปนเจาของกรรมสิทธิ์ผลงานเปนลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของแฟมสะสมผลงาน
ทางดานการศึกษา ทั้งนี้ในแตละหนวยเฉพาะของเนื้อหาที่ผูเรียนจะเปนผูกําหนดหลักฐานและสะทอนให
เห็นถึงการประเมินชิ้นงานเหลานั้นดวยตนเอง ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
2.3.7 แฟมสะสมผลงานทางดานการศึกษาจะมีลักษณะของธรรมชาติของเปาหมายที่หลากหลาย
(Multipurpose Nature) เราสามารถประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนโดยใชหลักฐานเกี่ยวกับ
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หลักฐานที่เราใชประเมินนักเรียน และแฟมสะสมผลงานยังเปนการเชื่อมโยงระหวางระดับของผูเรียนกับ
ขอบขายวิชาซึ่งสามารถกระทําโดยครูผูสอนอื่นๆ
สามารถสรุ ปไดว าแฟ มสะสมผลงานเป น แหลง จัด เก็ บข อมู ลที่ เป น ระบบและสะท อนถึ ง
พัฒนาการเรียนรูข องนักเรียนไดเปนอยางดี โดยการพัฒ นาแฟมสะสมผลงานนั้นจะตองเปดโอกาสให
นัก เรียนไดมีการเรียนรูอยางเต็มศัก ยภาพ โดยจะมีลัก ษณะของการกําหนดเปาหมายที่ชัด เจน สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนโดยใชหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลที่ปรากฏการพัฒนาการตาง ๆ
ของผูเรียน
2.4 ชนิดของแฟมสะสมงาน
ลักษณะของแฟมสะสมงานสามารถจัดแบงออกไดหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายเบื้องตนใน
การใชงาน ดังที่ จัสมิน (Jasmine, 1992) กลาวถึงชนิดของแฟมสะสมผลงานวามีหลากหลายชนิดแตกตางกัน
โดยครูผูสอนอาจตัดสินใจที่จะมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดในขณะเดียวกันได แฟมสะสมงานบางสวน
เปนของนักเรียนหรือของครูหรืออาจเปนเจาของรวมกัน ครูควรจะลองจัดเก็บแฟมสะสมผลงานที่เอื้ออํานวย
ความสะดวกและใชงานไดดีที่สุด ทั้งนี้ แฟทสะสมผลงานสามารถแบงยอยออกไดดังนี้ คือ
2.4.1 แฟมสะสมผลงานที่แสดงถึงการเก็บรวบรวม (The Collection) แฟมสะสมผลงานดังกลาวจะ
เก็บรวบรวมแฟมงานซึ่งมีงานของนักเรียนอยู
2.4.2 แฟมสะสมผลงานที่เปนตูโชวหรือการแสดงงานของนักเรียน (The Student’s Showcase or
Display Portfolio) แฟมสะสมผลงานดังกลาวอาจจัดเก็บในกลองหรือแฟมซึ่งแสดงถึงการคัดสรรเลือกงาน
ของนักเรียนที่บงบอกถึงความกาวหนาและความสําเร็จในการเรียน
2.4.3 แฟมสะสมผลงานการประเมิน โดยครูและนัก เรียน (The Teacher/Student Assessment
Portfolio) แฟมสะสมผลงานดังกลาวจะเก็บรวบรวมเอกสารตางๆ รวมถึงขอสอบหรือคะแนนสอบ การ
บันทึกการสังเกตการณ และการจัดประชุม และอื่นๆ ที่ครูจําเปนตองใชเปนเอกสารประกอบการประเมิน
กาวหนาของนักเรียน
2.4.4 แฟมสะสมผลงานแหลงขอมูลของครู (The Teacher Resource Portfolio) ในแฟมดังกลาวจะ
ประกอบไปดวยขอมูลเบื้องตนทางดานอุปกรณเพื่อใชสนับสนุนการทํางานของครูซึ่งอาจจะประกอบดวย
บทความของวารสาร บันทึกยอจากชั้นเรียนหรือการประชุม หนังสืออางอิงที่เกี่ยวของ เปนตน
โวฟและรันยัน (Wolf and Siu-Runyan, 1996) กลาววาแฟมสะสมผลงานสามารถแบงออกไดเปน
3 ชนิด ดังนี้
2.4.1 แฟมสะสมผลงานที่แสดงถึงความเปนเจาของผลงาน (Ownership Portfolio) ลักษณะแฟม
สะสมผลงานดังกลาวเปนการเก็บรวบรวมผลงานที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนเลือก และแสดงใหเห็นถึง
การประเมินงานของตนเอง ทั้งนี้นักเรียนจะคัดเลือกชิ้นงานที่มีความหลากหลายของขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง

26

ความกาวหนาทั้งในดานการอานและการเขียน และการสะทอนใหเห็น ถึงการเรียนรูข องตนเอง สว น
เปาหมายหลักของแฟมสะสมผลงานนี้คือตองการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจ ศึกษา แสดง และสะทอน
การเรียนรูของตนเอง
2.4.2 แฟมสะสมผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการสะทอน (Feedback Portfolio) แฟมสะสมผลงานนี้
เปนกระบวนการรวบรวมประมวลความรูของงนักเรียนและการรวบรวมการบันทึกของครู ซึ่งเปนการทํา
รวมกันระหวางนักเรียนและครู แฟมสะสมผลงานนี้จะประกอบไปดวยงานของนักเรียนการบันทึกตางๆ
เชน การบันทึกจากการสังเกตการณ ขอมูลจากผูปกครองและเพื่อน เปาหมายเบื้องตนของแฟมสะสมผลงาน
ดังกลาวนี้เพื่อตองการชี้แนะใหครูและนักเรียนไดมีการกําหนดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและกลวิธีการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูลตางๆไปสูผูปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.3 แฟมสะสมผลงานที่แสดงถึงการสามารถวัดได (Accountability Portfolios) แฟมสะสมผลงาน
ดังกลาว เปนการรวบรวมชิ้นงานของนักเรียน บันทึกของครูและการประเมินโดยแสดงมาตรฐานซึ่งรวม
จัดทําโดยครูและนักเรียนตามโครงสรางของเนื้อหา นอกจากนี้ประกอบไปดวยชิ้นงานของนักเรียนที่สราง
ขึ้นจากเกณฑเฉพาะของการประเมินนั้นๆ เปาหมายเบื้องตนของแฟมสะสมผลงานดังกลาวมีเพื่อประเมินผล
ความสําเร็จของนักเรียนในแตละโปรแกรมของการประเมิน
สามารถสรุปไดวาชนิดของแฟมสะสมผลงานสามารถแบงได เปนแฟมที่แสดงถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่มีความหลากหลาย แฟมสะสมผลงานที่เปนการแสดงงานของนักเรียน แฟมสะสมผลงานการ
ประเมินโดยครูและนักเรียน และแฟมสะสมผลงานที่เปนแหลงขอมูลของครู
2.5 สวนประกอบของแฟมสะสมผลงาน
นัก เรีย นศึก ษาได กําหนดสว นประกอบของแฟม สะสมผลงานในลั ก ษณะที่ค ล ายคลึง โดยยึ ด
วัตถุประสงคของการใชงานเปนปจจัยหลักดังที่ เกรซ (Grace, 1992) ไดกลาวถึงสวนประกอบในแฟมสะสม
ผลงานของนักเรียนวา ควรมีสิ่งตอไปนี้
2.5.1 ตัวอยางชิ้นงานของนักเรียน เชน รายงานหรือผลงานประดิษฐ เปนตน
2.5.2 บันทึกการสังเกต โดยบันทึกการสังเกตขณะเด็กเลนคนเดียว การทํางานในกลุมเล็ก กลุมใหญ
ในเวลาและสภาพการณแตกตางกัน
2.5.3 ระเบียบการณ (Anecdotal Record)
2.5.4 แบบตรวจสอบรายการแบบสํารวจ (Checklist and Inventory)
2.5.5 มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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2.5.6 บันทึกประจําวัน (Journal) เปนบันทึกที่ผูเรียนเขียนขึ้นเพื่อสะทอนภาพของตนเองในดานการ
เรียน ความคิด ความรู ที่มีตอครูและบันทึกผลการสอบดวยขอสอบ ซึ่งจะเปนขอมูลที่แสดงถึงทักษะและจุด
แข็งที่นักเรียนมี เพื่อใหครูใชขอมูลในการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนไดเหมาะสม
2.6 กระบวนการของการจัดทําแฟมสะสมผลงาน
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมผลงานเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการนําแฟมสะสม
ผลงานไปใชอยางเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้การกําหนดรูปแบบ และแนวทางของกระบวนการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานจะชวยใหครูผูสอนเขาใจขั้นตอนที่ชัดเจน และงายตอการนําไปปฏิบัติใชจริง นอกจากนี้กระบวนการ
จัด ทําแฟมสะสมผลงานยังชว ยสะทอนใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผลในการใชแฟมสะสมผลงานวามีมากนอย
เพียงใด และยังทําใหทราบถึงการเชื่อมโยงกลวิธีตางๆ ในขณะใชแฟมสะสมผลงาน ซึ่งสามารถชวยให
ครูผูสอนปรับปรุงแกไขเพื่อประโยชนสูงสุดในการนําแฟมสะสมผลงานไปใช
กรมวิชการ, ม.ป.ป.) กําหนดกระบวนการของการจัดทําแฟมสะสมผลงานไว 10 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ คือ
2.6.1 ขั้นตอนกําหนดจุดประสงค (Project Purpose)
ในขณะนี้ครูผูสอนจะตองหนดจุดประสงคและตอบคําถามใหชัดเจนวาจะใชแฟมสะสมผลงานเพื่อ
อะไร และอะไรคือศักยภาพของการใชแฟมสะสมผลงาน ดังนั้นในการกําหนดจุดประสงคและประเภทของ
แฟมสะสมผลงานนั้น จะตองยึดหลักแหงความรูกระบวนการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งการ
กําหนดวัตถุประสงคสามารถกําหนดเปาหมายทั่วไปไดดังนี้
2.6.1.1 เพื่อใหผูเรียนไดประเมินตนเอง
2.6.1.2 เพื่อการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร
2.6.1.3 เพื่อตอบสนองจุดประสงคที่หลากหลาย
2.6.1.4 เพื่อประเมินความรับผิดชอบของครู
2.6.2 ขั้นรวบรวมชิ้นงานและจัดการชิ้นงาน (Collect and Organize)
แฟมสะสมผลงานเปนการรวบรวมชิ้นงานที่แสดงถึงความพยายาม ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน ดังนั้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคาดังกลาว ครูสามารถเก็บรวบรวมชิ้นงานและจัดการผล
การศึกษา โดยอาจจัดเก็บในแฟมแขวน สมุดงาน แฟมหลากสี กลอง อัลบั้ม หรือแผนดิสก ซึ่งขั้นตอนใน
การรวบรวมชิ้นงานที่จําเปนมี 3 ขั้นตอนคือ
2.6.2.1 การรวบรวมชิ้นงานไวในแฟมสะสมผลงานระหวางดําเนินการ (Working
Portfolio) ซึ่งเปนการเก็บชิ้นงานทั้งหมด ไวในที่เก็บ ผูรวบรวมชิ้นงานจะสามารถเห็นพัฒนาการของ
ความกาวหนาของแฟมสะสมผลงาน
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2.6.2.2 การรวบรวมชิ้นงานไวในแฟมสะสมผลงานที่สมบูรณ (Final Portfolio) ขั้น
ตอนนี้เปฯการเลือกชิ้นงานที่มีคุณคา มีความหมาย หรือชิ้นงานที่ดี ซึ่งการเลือกชิ้นงานอาจขึ้นอยูกับชนิด
หรือจุดประสงคของงาน ในกระบวนการเลือกนี้นั้นนักเรียนมีโอกาศในการแกไขปรับปรุงชิ้นงานให
สมบูรณและทันสมัยไดตลอดเวลา กอนที่จะเปนแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณ
2.6.2.3 การสะทอนขอมูลกลับ (Feedback) เปนการวิพากษวิจารณชิ้นงานที่เลือกให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นความรูสึกออกมาวาเหตุใดจึงเลือกชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงการใหผูเรียนไดยอนถึง
กระบวนการเรียนรูที่ไดผานไปแลว เชน จุดเดน จุดแข็งของงานเขียน เปนตน สวนการจัดการแฟมงานนั้น
ครูควรมีกระบวนการที่ชัดเจนใหการจัดเก็บรวบรวมชิ้นงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.6.3 ขั้นเลือกชิ้นงาน (Select)
การรวบรวมชิ้นงานจะมีชิ้นงานจํานวนมาก ดังนั้นจะตองมีกระบวนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
โดยพิจารณาคัดเลือกชิ้นงานเพื่อลดจํานวนชิ้นงานลง การจะเลือกชิ้นงานนั้น จะตองพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชิ้นงานเพื่อตอบสนองจุดประสงคของแฟมสะสมผลงานและหลักสูตรการเรียนรู ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองกับเกณฑและมาตรฐานของงานที่ไดกําหนดไวซึ่งกระบวนการในการเลือกชิ้นงานนั้นเริ่มจากการ
ตองคํานึงถึงคําถามสําคัญๆ ดังนี้ คือ
2.6.3.1 ควรเลือกชิ้นงานใดบาง
2.6.3.2 ควรเลือกชิ้นงานอยางไร
2.6.3.3 ใครจะเลือกชิ้นงาน
2.6.3.4 เมื่อไหรจะเลือกชิ้นงาน
2.6.4 ขั้นสรางสรรคผลงาน
ในขั้นนี้เปนการปฏิบัติหลักจากที่ไดเลือกชิ้นงานเพื่อรวบรวมไวในแฟมแลว ดังนั้นจึงตองมีการ
สรางผลงาน โดยการตกแตงแฟมสะสมผลงานใหดูดีขึ้น ทั้งนี้การตกแตงแฟมสะสมผลงานจะสะทอนถึง
บุคลิกภาพของเจาของ ซึ่งจะแสดงความแตกตางและมีความเฉพาะตัว โดยครูอาจใชแนวคิดตางๆ เชน การ
สรางสรรคปกของแฟมสะสมผลงาน การจัดวางหนา และตกแตงดวยวัสดุ สี สติกเกอร หรือจุดสีตางๆ การ
ใชกราฟ การตูนเพื่อสรางสีสันใหกับแฟมสะสมผลงานมากขึ้น
2.6.5 ขั้นการสะทอนขอมูลกลับ (Reflect Metcognitively)
การสะทอนขอมูลกลับหรือการแสดงความคิด เห็น นั้น มีวัต ถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสะทอน
ความรูสึกนึกคิดเมื่อนักเรียนไดวางแผนกํากับดูแลและประเมินคุณภาพของงาน การเขียนคําวิพากษวิจารณ
รวมทั้งคะแนนที่ใหไวบนชิ้นงานจะอธิบายถึงชิ้นงานนั้นๆ ซึ่งจะทําใหชิ้นงานมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเฉพาะ
ทําใหผูเรียนทราบวางานของตนประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวอยางไรก็ต าม กระบวนการสะทอน
ความคิดจะชวยใหนักเรียนรูสึกเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ดังนั้นในขั้นนี้ครูอาจใชรูปแบบตางๆ เพื่อใชในการ
สะทอนขอมูลกลับ เชน ตัวอยางคําถามดังตอไปนี้
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2.6.5.1 ทําไมถึงเลือกชิ้นงานนี้
2.6.5.2 อะไรคือจุดเดน จุดดอยของชิ้นงานนี้
2.6.5.3 ทําไมชิ้นงานนี้จึงมีความสําคัญ
2.6.5.4 ถาคะแนนเต็ม 10 จะใหชิ้นงานนี้.............คะแนน..........เพราะ..............
2.6.6 ขั้นการตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to Self-Assess)
ในขั้น นี้นัก เรียนจะเปน ผูต รวจสอบความสามารถของตนเอง โดยจะใชเวลาสว นใหญใ นการ
ประเมินแฟมสะสมผลงาน เพื่อตรวจสอบวาแฟมสะสมผลงานที่จัดทําขึ้นเปนไปตามแนวทางที่วางไวหรือ
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใหถกู ตองกอนที่จะไดแฟมสะสมผลงาน
ฉบับสมบูรณ ดังนั้นในขั้นนี้ครูอาจสรางตารางเพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบการทํางานในทุกๆ ดาน
2.6.7 ขั้นประเมินคาของผลงาน (Perfect and Evaluation)
ในระหวางขั้นตอนนี้ นักเรียนจะสํารวจความเรียบรอย คุณภาพของชิ้นงานรวมไปถึงการเพิ่ มเติม
คุณคาทางศิลปะ หรือการออกแบบที่จะแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่แตกตางกันของแตละแฟมงาน ซึ่งใน
ขั้นของการประเมินคาของผลงานนี้มีประเด็น 2 ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ
2.6.7.1 การประเมินคาผลงานโดยไมใหเกรด จะใชในกรณีที่ครูตองการแคพัฒนาการ ดู
กระบวนการในการแกปญหาและการเรียนรูใ นการตัด สินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเอง ซึ่งจะทําให
นัก เรียนไม ตองรูสึก กัง วล และนัก เรีย นจะมีค วามภาคภูมิ ใ จที่ สูงขึ้ น และยังเนน ที่ค วามพยายามและ
พัฒนาการสวนบุคคล แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบตางๆ กัน
2.6.7.2 การประเมินคาผลงานโดยใหเกรด จะใหชในกรณีที่แฟมสะสมผลงานเปนเครื่อง
อธิบายถึงความสามารถหรือเครื่องมือของการประเมินงานแตละชิ้น หรือแฟมสะสมผลงานทั้งหมดการ
ประเมินดังกลาวนี้จะประเมินตามเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนด ซึ่งเกรดก็จะถูกกําหนดดวยเกณฑหรือแนว
ทางการใหคะแนน (Rubric Scores) ซึ่งขึ้นอยูกับเกณฑการปฏิบัติ
2.6.8 ขั้นสรางความสัมพันธ (Connect and Conference) ในขั้นนี้เปนขั้นของการสรางความสัมพันธ
โดยการเชื้อเชิญใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของและวิเคราะหพูดคุยเกี่ยวกับแฟมงานตลอดเวลา ซึ่งจะชวยทํา
ใหนักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเอง จนกลายเปนผูเรียนที่มีความคิดไตรตรอง ซึ่งจะลงมือปฏิบัติงาน
ดวยความตั้งใจหรือจุดมุงหมาย นอกจากนี้การสะทอนความคิดโดยผานทางการไดสนทนากับครู เพื่อน และ
คนอื่นๆ จะทําใหนักเรียนมีประสบการณการเรียนรูในแนวทางที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะการจัดการ
ประชุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ย วกับ ผลงาน ทั้ง นี้ก ารสร างความสัมพั น ธที่ ดีใ นการจัด ประชุ มนั้ น
ครูผูสอนและนักเรียนจะตองรวมกันในการกําหนดเปาหมายของการประชุม ตระเตรียมความคิดเห็นและ
คําถามที่จําเปน กําหนดระยะเวลาแผนการในการแนะนําผลงาน เปนตน ไวใหชัดเจน
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2.6.9 ขั้นทําใหมีคุณคา (Inject/Eject to Update)
ในขั้นนี้เปนการนําเขาและเอาออกชิ้นงานของนักเรียนซึ่งไดผลิตไว ซึ่งจะทําใหแฟมสะสมผลงาน
ของนักเรียนเปนปจจุบันและสะทอนอดีตของการทํางานที่แสดงถึงความสามารถชั้นสูงของเขา ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการพัฒนาในแฟมสะสมผลงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใหม ทั้งนี้มีแนวคิดในการนําเขาและ
เอาออกชิ้นงาน ดังนี้
2.6.9.1 กําหนดเปาหมายระยะๆ เปนการตรวจสอบจากตารางกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนปกติ ซึ่ง
จะชวยในการกําจัด บางสิ่งบางอยางออกไป และชวยในการติดตามสถานภาพทั้งหมด ซึ่งอาจทําเปนราย
สัปดาห รายเดือน หรือปละ 2 ครั้ง
2.6.9.2 ปรับใหทัน สมัย บางครั้งอาจมีเหตุก ารณพิเศษที่ทําใหตองปรับปรุงแฟมสะสม
ผลงานดังนั้นอาจจําเปนตองตกแตงและปรับปรุงเพื่อใหเปนปจจุบันมากที่สุด
2.6.9.3 ปรับทิศทางและนําไปใชเมื่องานใหมถูกเอาเขาไปในแฟมสะสมผลงาน การปรับ
ทิศทางเปนการปรับเพื่อนําเขาชิ้นงานใหมที่ดีกวาเกา เพื่อใหการนําไปใชเกิดคุณคาสูงสุด โดยเฉพาะเปนการ
สะทอนถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
2.6.10 ขั้นประชาสัมพันธผลงาน (Respect Accomplishment)
ขั้นประชาสัมพันธผลงานของนักเรียนเปนขั้นตอนของการเผยแพรผ ลงานที่ไดจากการรวบรวม
ชิ้นงานที่เปนหลักฐานแสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน ตัวอยางของการประชาสัมพันธที่ดีคือ การจัด
นิทรรศการ ทั้งนี้เพื่อนําเสนอและสื่อสารใหผูรับชมรับรูถึงความสามารถพิเศษ และเกิดตระหนักถึงคุณคา
ของความรู สึก นึก คิด ของผูทําผลงาน อยางไรก็ต ามการจัด นิทรรศการนั้น ควรมีก ารกําหนดเปาหมาย
จุดมุงหมายของผูชม ตารางเวลา สื่อ และรูปแบบของการจัด ฯลฯ โดยมีครูและนักเรียนรวมกันพิจารณา
เปาหมายพื้นฐานของการจัดงาน เพื่อทําใหผูชมเกิดความสนใจและเขาใจงานมากที่สุด
2.7 การจัดเก็บแฟมสะสมผลงาน
ในการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานครูผูสอนอาจจัดเก็บแฟมสะสมผลงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เปาหมายและการใช ครูบางทานจะเก็บเฉพาะตัวอยางที่เกี่ยวของกับชิ้นงานเฉพาะ เชน การเขียน หรือจะเก็บ
เฉพาะแบบทดสอบหรือใบงาน สวนบางทานอาจจะเก็บลึกไปกวานั้น ซึ่งไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม โดย
การใหนักเรียนสะทอนพฤติกรรมของตนเองเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน แตโดยพื้นฐานทั่วไปแลว
สเตมเมอร (Stemmer, 1992) กลาววาการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานนั้นควรประกอบไปดวยหลักฐาน
ของการจัดเก็บของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชทักษะทางดานการศึกษา การจัดการสวนตัวและการทํางาน
เปนทีม แฟมสะสมผลงานที่สมบูรณนั้นอาจจะประกอบไปดวยการบันทึกตางๆ มากมายเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ในโรงเรียน ที่นักเรียนไดรวมกันกระทําอยางจริงจัง เชน วารสารสวนบุคคลรางวัลและเกียรติยศตางๆ
ที่นักเรียนไดรับ ตัวอยางของงานและการทําประวัติยอของตนเอง
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เสตนมาร (Stenmarh, 1989 อางถึงใน ชารบอนโนและไรเดอร Charbonneau and Rider, 1995)
กลาววาแฟมสะสมผลงานของนักเรียนนั้นควรมีการเก็บตัวอยางของผลงานที่หลากหลายเพื่อสะทอนถึง
กระบวนการในการทํางานของนักเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้ เชน
2.7.1 การเขียนบรรยายจากสิ่งที่ไดศึกษาคนความา
2.7.2 รูปภาพประกอบการวาดภาพ แผนภูมิ กราฟ ไดอะแกรม และขอมูลทางสถิติ
2.7.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับกิจกรรมการแกปญหา
2.7.4 คําถามตางๆ
2.7.5 การรายงานกลุม
2.7.6 ภาพถายของชิ้นงานที่ทําสําเร็จแลว
2.7.7 เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ตัวอยางชิ้นงานที่สรางโดยใชคอมพิวเตอร
2.7.8 สําเนาของรางวัลตางๆ ที่ไดรับ
2.7.9 งานเขียนเชิงสรางสรรค
2.7.10 งานตนฉบับของนักเรียน เชน การแตงเนื้อรองดนตรี การเตนรํา เปนตน
มอร (Moor, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนัก เรียนไดแสดงถึงชิ้น งานของตนและ
ผลสําเร็จในแตละวันของผูเรียนที่ไดรับการประเมินโดยบุคคลอื่น ดังนั้นการจัดเก็บควรจัดเก็บในระยะเวลา
ที่นานพอสมควร ซึ่งอาจจะเปนหนวยหรือเปนภาคเรียน โดยครูควรจะเก็บชิ้นงานหลักๆ ซึ่งมี 4 ประการ
ดังนี้
2.7.1 ชิ้นงานที่ดีที่สุด (Best Piece Portfolio) เปนการเก็บจากชิ้นงานที่นักเรียนหรือครูคิดวาเปน
ชิ้น งานที่ดีที่สุด ที่นัก เรียนไดแสดงออกหรือไดก ระทํา การเก็บแบบนี้เปน ที่นิยมเพราะวาเปน การชว ย
สนับสนุน ใหผูเรียนไดสะทอนสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูดวยตนเอง
2.7.2 การเก็บตามคําแนะนํา (Prescriptive Portfolio) การเก็บดังกลาวคอนขางมีความหลากหลาย
เนื่องจากประกอบไปดว ยเอกสารตางๆ ที่มาจากการผลิต ชิ้น งาน เชน เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน
2.7.3 การเก็บที่มีกระบวนการ (Process Portfolio) การเก็บแบบนี้โ ดยทั่วไปจะประกอบไปดว ย
ตัวอยางของงานที่เกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนไดแสดงออกถึงความกาวหนาในฐานะผูอานหรือผูเขียน
2.7.4 งานที่สามารถตรวจวัด ได (Accountability Portfolio) ซึ่งเปนการเก็บแฟมงานที่แสดงถึง
ประเด็นเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงสารบัญ คํานํา แบบอธิบายชิ้นงานที่ไดคัดเลือก เปนตน
สามารถสรุปไดวาการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานควรเลือกผลงานที่ดีที่สุดในการเลือกประเภทในการ
จัดเก็บ เก็บตามคําแนะนําที่มีความหลายหลาย การเก็บที่มีกระบวนการ และเปนผลงานที่สามารถวัดผลได
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2.8 การจัดการใชแฟมสะสมผลงาน
นอกเหนือจากการจัดทําแฟมสะสมผลงานที่เปนระบบและงายตอการนําไปปฏิบัติใชแลวนักการ
ศึกษาตองคํานึงถึงการจัดการการใชแฟมสะสมผลงานอยางเกิดคุณคาสูงสุดดวย ทั้งนี้ สตารเทนและดอมมิง
(Stratten and Doming, 1992) ไดกลาวถึงองคประกอบเฉพาะ 5 ประการตอการนําแฟมสะสมผลงานไปใช
ในชั้นเรียน ซึ่งมีดังตอไปนี้คือ
2.8.1 ชนิดของโครงสรางที่จะนําไปใชในแฟมสะสมผลงาน โครงสรางในที่นี้เกิดจากการกําหนด
ของนักเรียนและครูผูสอนตอเนื้อหาของเปาหมายและวัตถุประสงคที่จะเปนตัวชวยเหลือนักเรียนในการ
อธิบายถึงรูปแบบการเรียนรูของพวกเขาเอง ทั้งนี้นักเรียนจะตองมีความเขาใจที่แจมแจงวาแฟมสะสมผลงาน
คืออะไรและนักเรียนจะตองทําอะไรบางในแฟมสะสมผลงาน
2.8.2 มีหลักฐานอะไรบางที่จะเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน ในสวนของหลักฐานที่จะใชจัดเก็บใน
แฟมสะสมผลงานนั้นควรจะเปนตัวชว ยในการอภิปรายเกี่ยวกับกิจ กรรมทั้งการอานและการเขียน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกลาวจะตองสะทอนถึงเปาหมายของการสื่อสารและหลักสูตรที่ไดวางไวนอกจากนี้ยังมีประเด็น
อีก 3 ประการที่จะตองเกิดความเขาใจที่ตรงกัน คือ
2.8.2.1 จุดเนนของแฟมสะสมผลงาน ซึ่งมีการกําหนดไวอยางชัดเจนโดยอยูบนพื้นฐานของ
วัตถุประสงคที่พัฒนาจากความรวมมือของผูเรียนและตัวนักเรียนในชั้นเรียน
2.8.2.2 บุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจไดแก ผูตรวจสอบวิพากษวิจารณและประเมินผลชิ้นงาน และ
กระบวนการในแฟมสะสมผลงาน ซึ่งอาจะไดแก ผูบริหาร ครูหรือบุคคลอื่นๆ เปนตน
2.8.2.3 หลักฐาน หมายถึงชิ้นงานที่นักเรียนไดเลือกเพื่อเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน ซึ่งอาจ
ไดแก รางคราวๆ แบบสอบถาม เปนตน ทั้งนี้นักเรียนจะตองเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในสวนของการ
คัดเลือก รวบรวม จัดการการทํางานของพวกเขา
2.8.3 ครูผูสอนจะประเมินชิ้นงานในแฟมสะสมผลงานของนักเรียนอยางไร และเมื่อไร ครูผูสอน
จะตองกําหนดเวลาของกระบวนการในการประเมินไวอยางชัดเจนวาควรจะอยูชวงตน กลาง หรือทายสุด
ควรกําหนดระยะเวลาของการประชุม ทั้งนี้การเก็บชิ้นงานนักเรียนเองควรมีบทบาทในกระบวนการของการ
ตัดสินใจของการประเมินตนเอง โดยทําควบคูไปกับครูผูสอน
2.8.4 ควรมีการประเมินและใหคะแนนแฟมสะสมผลงานอยางไร ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมีการ
คัด เลือกผลงานเพื่อที่จะแสดงถึงความกาวหนาในดานการอานและเขียนของตน ดังนั้นครูจึงตองมีก าร
กําหนดวัตถุประสงคและเกณฑที่จะใชในการประเมินไวอยางชัดเจน
2.8.5 จะมีการใชแฟมสะสมผลงานอยางไรบางเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ครูควรจะมีการเก็บแฟมสะสม
ผลงานหรือคืนงานใหนักเรียน หรือวาควรจะเก็บแฟมสะสมผลงานไวเพื่อใชสอนในภาคเรียนถัดไป
Valencia (1995) กลาววา ธรรมชาติข องแฟมสะสมผลงานจะมีค วามหลากหลายและขึ้นอยูกับ
เปาหมายของหลักสูตรและตัวนัก เรียน เพื่อใหการจัดการใชแฟมสะสมผลงานมีความชั ดเจนและไมเกิด
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ปญหา ควรมีการพิจารณาถึงกลยุทธในการจัดการที่จะทําใหการใชแฟมสะสมผลงานเกิดประโยชนและ
สามารถจัดการไดงายยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
2.8.1 การวางแผนการใชแฟมสะสมผลงาน การวางแผนการใชแฟมสะสมผลงานมีประเด็นที่จะตอง
พิจารณา 2 กรณี คือ
2.8.1.1 การวางแผนการเลือกสิ่งที่จะเก็บในแฟมงาน ทั้งนี้ตองมีขั้นตอนในการกําหนดที่ชัดเจน
เชน วิชาเรียนที่จ ะใชแฟมสะสมผลงาน ระดับชั้น เปาหมายหลักของการสอน ซึ่งตองมีการกําหนดอยาง
ชัดเจน เพื่อใหการใชตรงจุดมุงหมายของการใชและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.8.1.2 ตองมีก ารวางแผนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาไปสูค วามมุงหวังของ
หลัก สูต ร และชวยใหผูเรียนกําหนดความกาวหนาของตนเอง กิจกรรมนี้รวมถึงขั้น ตอนในการกําหนด
เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมการประเมิน ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยไดคือ การตรวจสอบกลยุทธในการ
ประเมิน
2.8.2 ควรจัดเก็บอะไรบางในแฟมสะสมผลงาน หลักจากมีการวางแผนเกี่ยวกับจุดเนนของแฟม
สะสมผลงาน ควรมีการจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาออกเปน 2 สวนคือ
2.8.2.1 สวนที่เปนขอมูลจริงๆ หรือขอมูลดิบ
2.8.2.2 สวนที่เปนใบงานสรุปเพื่อชวยในการสังเคราะหประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล
นั้น
2.8.3 การจัดการเนื้อหาในแฟมสะสมผลงาน เนื่องดวยแฟมสะสมผลงานนั้นมีความยืดหยุนในการ
ใชซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในการใชได ดังนั้นเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและปองกันขอครหาตางๆ ควรมีการ
อภิปรายเกี่ยวกับเปาหมายและคุณลักษณะในการสอบและการประเมิน รวมทั้งการสรางใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและเกณฑตางๆ อีกทั้งควรมีก ารประเมินอยางตอเนื่องโดยอาศัยการเก็บ
รวบรวมตัวบงชี้ที่หลากหลายในแตละเปาหมาย โดยทั่วไปแลวหากสามารถกระทําไดก็จะสรางใหเกิดความ
นาเชื่อถือเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตัดสินในตางๆ ในแตละการประเมิน ประการสุดทายที่ตองคํานึงเกี่ยวกับ
การจัด การเนื้อหาในแฟมสะสมผลงานคือ การสามารถสรางใหเกิด ความคงเสนคงวาเกี่ยวกับระดับของ
หลักฐานของการประเมิน ซึ่งมี 2 ประการ คือ หลักฐานที่ตองใชแสดงเพื่อการประเมิน (Referred evidence)
ซึ่งไดแก กิจกรรมตางๆ หรือโครงงาน เทปบันทึกเสียงของนักเรียน เปนตน สวนอีกหลักฐานคือหลักฐาน
สนับสนุนการประเมิน (Supporting evidence) ซึ่งอาจเลือกจากเอกสารการเรียนรูที่รวมอยูในแฟมสะสม
ผลงาน ตัวอยางเชน รูปภาพที่นักเรียนสรางขึ้นจากการอาน โครงขายความรู (Semantic map) หรือ จดหมาย
ของนักเรียนไดเลือกใชหลักฐานเหลานี้จะเปนตัวชวยใหแตละชั้นเรียนและผูเรียนไดใชตัวบงชี้เกี่ยวกับการ
เรียนรูที่หลากหลาย
2.8.4 การใชแฟมสะสมผลงานเพื่อการตัดสิน ใจในชั้นเรียน แฟมสะสมผลงานสามารถใชเพื่อ
สะทอนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลว ครูและนัก เรียนสามารถวางแผนการที่จะทบทวนหรือศึกษาแฟม
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ดังกลาวไดตลอดเวลา เชนทุกๆ สัปดาห และในขณะที่ครูและนักเรียนไดทบทวนนั้นควรไดมีการอภิปราย
เกี่ยวกับความกาวหนา หรืออาจมีการบันทึกเพิ่มเติม วางแผนเพื่อใชสําหรับงานชิ้นตอไป เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนในภาคเรียน ครูและนักเรียนอาจตัดสินใจวาจะนําชิ้นงานไหนคงไวในแฟมงานหรือเก็บไวสําหรับป
ตอไป นอกจากนี้บางชิ้นงานนักเรียนอาจนําไปศึกษาที่บาน ซึ่งตรงจุดนี้แฟมสะสมผลงานจะเปนขอมูลที่มี
คุณคาโดยเฉพาะในชวงของการพูดคุยระหวางผูปกครองและผูบริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนของ
นักเรียน นอกจากนี้ผูปกครองอาจสนใจการทํางานของนักเรียน โดยเฉพาะขอมูลดิบหรือหลักฐานจริงๆ ที่
ไดจากการเรียนรูของนักเรียน ประเด็นดังกลาวนี้จะทําใหการประเมินเปนการประเมินที่ตรงตามสภาพจริง
รูดเดล และรูดเดล (Ruddell and Ruddell, 1995) ไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับเปาหมายของการใช
แฟมสะสมผลงานตามโครงการการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานวามีเปาหมายในการใชทางการศึกษา
ดังนี้คือ
2.8.1 เพื่อตรวจสอบความกาวหนาในดานการอานและการเขียนของนักเรียนในชวงระยะเวลาที่
กําหนด
2.8.2 เพื่อกําหนดจุด แข็งทางดานการสอบและขอบขายทางด านการสอบที่ตองพิจ ารณาใสใ จ
เพิ่มเติม
2.8.3 เพื่อชวยนักเรียนและครูในการกําหนดเปาหมาย
2.8.4 เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
2.8.5 เพื่อใหนักเรียนไดรูสึกถึงความเปนเจาของ เกิดแรงจูงใจ เกิดความรูสึกถึงความสําเร็จและมี
สวนรวม
2.8.6 เพื่อเปนเครื่องมือในการเผยแพรผลงาน
2.8.7 เพื่อแสดงความกาวกนาของตัวนักเรียนเอง
2.8.8 เพื่อเปนเครื่องมือในการรายงานความกาวหนาของนักเรียนตอผูปกครองหรือชุมชน
2.8.9 เพื่อใชประกอบการประชุมยอย
2.8.10 เพื่อใชเสริมหรือแทนการทดสอบมาตรฐานของรัฐ/หนวยงานองคกรและอืน่ ๆ
2.9 การประเมินแฟมสะสมผลงาน
การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน ถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลตามสภาพจริง เปน
วิธีการประเมินที่กําลังไดรับความนิยม ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และถือวาเปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามก็ถือวาเปนวิธีการใหมที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา
จํากัดความหรือความหมาย ดังมีผูที่ไดศึกษาและกลาวไว ดังนี้
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สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 5) กลาวถึงความหมายของแฟมสะสมผลงานไววา แฟม
ผลงานของนักเรียน คือ การสะสมงานอยางมีจุดหมายเพื่อแสดงถึงผลงาน ความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียนในสวนหนึ่งหรือหลายสวนของการเรียนรูในวิชารวบรวมงานจะตองครอบคลุมถึงการที่นักเรียนมี
สวนรวมในการเลือกเนื้อหาเกณฑการคัดเลือก และเกณฑการตัดสินใหระดับคะแนน รวมทั้งเปนหลักฐานที่
สะทอนการประเมินตนเองของนักเรียนดวย
ดําริ บุญชู (2541: 64) ใหความหมายของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานวา เปนการสะสมงาน
ของนักเรียนที่ผานการคัดเลือก โดยตัวนักเรียนเองหรือ ภายใตการแนะนําของครูมาสะสมไวในรูปของวัตถุ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจัดอยางเปนระบบมีจุดหมายที่แนชัดใชเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม เจต
คติ แรงจูงใจ ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู เนื้อหาวิชาตางๆ ของนักเรียนใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดทราบ
สุวิทย มูลคํา (2544: 32) การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานมีขั้นตอนการประเมินที่สําคัญ 10
ขั้นตอน ดังนี้
2.9.1 ขั้นที่ 1 การวางแผนจัดทําแฟมสะสมงาน
2.9.2 ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมผลงาน
2.9.3 ขั้นที่ 3 การคัดเลือกผลงานหรือหลักฐาน
2.9.4 ขั้นที่ 4 การแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอผลงาน
2.9.5 ขั้นที่ 5 การตรวจสอบความสามารถของตนเอง
2.9.6 ขั้นที่ 6 การประเมินผลงาน
2.9.7 ขั้นที่ 7 การแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลงาน
2.9.8 ขั้นที่ 8 การปรับเปลี่ยนผลงาน
2.9.9 ขั้นที่ 9 การจัดระบบของแฟมสะสมงาน
2.9.10 ขั้นที่ 10 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
พอลสันและคณะ (Paulson, et., 1991) ไดเสนอแนวทางในการประเมินแฟมสะสมผลงานซึ่งเปน
แนวทางที่เนนการประเมินในชวงที่กําลังพัฒนาแฟมสะสมผลงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
2.9.1 ตรวจสอบดูวาหลัก ฐานในแฟมสะสมผลงาน แตละชิ้น มัคุณลักษณะครบ 3 ประการคือ
สนองตอบจุดประสงค (Gold Statement) มีการสะทอน (Reflection) และมีการรับรอง (Captions)
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2.9.2 พิ จ ารณาดูส าระเนื้อหาของแฟม สะสมผลงานวา บรรลุต ามจุด มุงหมาย และนัก เรี ยนมี
ความกาวหนาไปตามแนวทางที่จุดมุงหมายกําหนดไวหรือไม หากพบวายังไมบรรลุจุดมุงหมายหรือนักเรียน
ยังไมกาวหนา ครูตองพิจารณาวานักเรียนควรจะเพิ่มหลักฐานอะไรในแฟมสะสมผลงานนี้อีก ซึ่งครูควร
แนะนํานักเรียนเปนการเฉพาะ การกระทําเชนนี้ถือเปนการซอมเสริม และพัฒนานักเรียนไปดวย
แลมป และคณะ (Lapp. Et., Al., 1992) กลาวเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อนใหคะแนนแฟมสะสม
ผลงานวาการประเมินนั้นจําเปนตองใชเวลา การใหคะแนนอาจไมมีความนาเชื่อถือไดหากโครงสรางของ
แฟมสะสมผลงานไมชัด เจน ซึ่งอาจสงผลใหก ลายเปน เครื่องมือสนับสนุน การเรียนการสอนที่ไมเกิ ด
ประสิทธิภาพได แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับกรมวิชาการ, ม.ป.ป. ที่กลาววาการใหคะแนนจะตอง
กระทําอยางระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะการใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ก็คือการตอบคําถามวานักเรียน
ทําอะไรไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในขั้นตอนตางๆกัน หรือมีผลงานเปนอยางไรนั่นเอง มี 2 แบบ
2.9.1 การใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Score) คือการใหคําแนนชิ้นหนึ่งโดยดูภาพรวมของ
ชิ้นงานวามีความเขาใจ ความคิดรวบยอด การสื่อความหมาย กระบวนการที่ใชและผลงานเปนอยางไรและ
เขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความสําเร็จของงานนั้นเปนชิ้นๆ โดยอาจแบงระดับคุณภาพตั้งแต 1-3, 1-5,
0-4 หรือ 0-6 ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมที่ผูประเมินตองพิจารณาสําหรับขั้นตอนการใหคะแนนตามเกณฑื
อาจจะแบงวิธีการใหคะแนน
วิธีที่ 1 แบงงานคามคุณภาพเปน 3 กอง คือ ดังนี้
กองที่ 1 ไดแก งานที่คุณภาพพิเศษและเขียนอธิบายลักษณะของงานที่มีคุณภาพเปนพิเศษ
กองที่ 2 ไดแก งานที่ยอมรับไดและเขียนอธิบายลักษณะของงานที่ยอมรับได
กองที่ 3 ไดแก งานที่ยอมรับไดนอย หรือยอมรับไมไดและเขียนอธิบายลักษณะของงานที่
ยอมรับไดนอยจากนัน้ ก็นํางานแตละกองมาใหคะแนนเปน 2 ระดับ คือ
งานกองที่ 1 จะใหคะแนน 6 หรือ 5 งานดองที่ 2 จะใหคะแนน 4 หรือ 3 งานกองที่ 3 จะใหคะแนน
2 หรือ 1 สําหรับงานที่แสดงวาไมไดใชความพยายามเลย ใหคะแนนเปน 0
วิธีที่ 2 กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบวามีมากนอยเพียงใด
แลวหักจากระดับคะแนสูงสุดมาทีละระดับ ดังนี้คือ
คะแนน 4 หมายถึง คําตอบถูก และเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน
คะแนน 3 หมายถึง คําตอบถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย
คะแนน 2 หมายถึง เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางที่จะนําไปสูคําตอบ
คะแนน 1 หมายถึง แสดงวิธีคิดเล็กนอย แตไมไดคําตอบ
คะแนน 0 หมายถึง ไมตอบหรือไมถูกตอง
วิธีที่ 3 กําหนดระดับและอธิบาย เชนเกณฑการใหคะแนนของความเขาใจเนื้อหาสาระเขียนไดเปน
4 ระดับ ดังนี้
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4 หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณครบถวนถูกตองแมนยํา
ในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด รวมทั้งเสนอแนวคิดใหมที่
แสดงถึงความเขาใจอยางลึกซึ่งถึงกฎเกณฑหรือลักษณะของขอมูล
3 หมายถึง การแสดงออกใหเห็น ถึงการเขาใจที่สมบูรณค รบถว นถูก ตองในหลัก การ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด
2 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่ไมสมบูรณครบถวนถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน
1 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง
ของงานหรือสถานการณที่กําหนดนอยมาก และเขาใจไมถูกตองในบางสวน
0 หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ
2.9.2 การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Score) เพื่อใหการมองคุณภาพงานหรือ
ความสามารถของนัก เรียนไดอยางชัด เจน จึงไดมีก ารแยกองคประกอบของการใหค ะแนนและอธิบาย
คุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยทั่วไปแลวจะมีการแยกองคประกอบของงานเปน 4
ดานคือ
2.9.2.1 ความเขาใจในความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง เปนการแสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจใน
ความคิดรวบยอด หลักการในปญหาที่ถามกระจางชัด
2.9.2.2 การสื่อความหมาย คือ ความสามารถในการอธิบาย นําเสนอ การบรรยาย เหตุผล
แนวคิด ใหผูอื่นเขาใจไดดี มีความคิดสรางสรรค
2.9.2.3 การใชกระบวนการและยุ ทธวิ ธี สามารถเลื อกใชยุ ทธวิ ธีก ระบวนการที่นํา ไปสู
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.9.2.4 ผลสําเร็จของงาน ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงาน
2.9.3 การประเมินชิ้นงาน ในการปฏิบัติงานของนักเรียนจะมีองคประกอบหลักอยู 2 ประการ คือชื้น
งาน (Product) ที่นักเรียนผลิตออกมาและกระบวนการ (Process) ซึ่งนักเรียนใชในการผลิตใหชิ้นงานหรือ
ภาระงานสําเร็จลุลวง ดังนั้นในการประเมินเอาจสามารถประเมินการปฏิบัติงานทั้ง 2 ประการ ซึ่งจะขึ้นอยู
กับเปาหมายของการเรียนรู ซึ่งในการประเมินนั้น นักเรียนอาจแสดงออกมาไดในหลายระดับของการ
ตอบสนองที่ถูกตอง ดังนั้นเนื่องจากภาะงานการปฏิบัติงานคอนขางมีความซับซอนจึงควรมีการประเมิน
นักเรียนในหลายๆ เปาหมายของการเรียนรูและถูกตอง ชัดเจนก็คือการใหระดับคะแนน (Scoring Rubric)
(Nitko, 1996) ซึ่งการใหระดับของคะแนน หมายถึงชุดของความสัมพันธของกฎเกณฑที่ใชเพื่อประเมิน
คุณภาพของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ซึ่งกฎเกณฑเหลานี้อาจอยูในรูปของระดับความถี่หรือ
รายการในการประเมินการปฏิบัติงาน อาจมี การใชระดับคะแนนที่มีความแตกตางกันไปแตละเปาหมายของ
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การเรียนรูในสวนของระดับความถี่จะประกอบไปดวยตัวเลขซึ่งมักจะใช 0-3 หรือ 1-4 ซึ่งตัวเลขเหลานี้จะ
สะทอนถึงระดับของคุณภาพในการปฏิบัติงาน และตัวเลขเหลานี้ก็จะสอดคลองกับระดับของคุณภาพ เชน
ระดับ 4 หมายถึงคุณภาพสูงสุด สวนระดับ 3 ก็จะลดระดับคุณภาพงมาตามลําดับ ในสวนของ การให
คะแนนความสามารถของนักเรียน คุณภาพของการปฏิบัติงานในแตละตัวเลขจะถูกอธิบายคุณภาพไวใน
แตะลระดับคะแนน ซึ่งใชคําอธิบายเปนระดับของแตละคุณภาพ ทั้งนี้เราสามารถแบงชนิดของระดับคะแนน
ออกได 2 ประเภท ดังนี้คือ
2.9.3.1 ระดับคะแนนทั่วไป (General Scorning Rubric) ซึ่งเปนการกําหนดใหคะแนนที่ไมระบุ
เฉพาะลงไปในแตละภาระงานแตเปนการกําหนดใหเปนภาพรวมทั่วไป
2.9.3.2 การใหระดับคะแนนแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Scoring Rubric) เปนการใหคะแนน
ที่ประยุกตมาจากการใหระดับคะแนนทั่วไปแตจะเนนยอยเฉพาะแตละภาระงาน ทั้งนี้สามารถกําหนด
ความสัมพันธระหวางเปาหมายการเรียน ภาระงาน การใหระดับคะแนนเฉพาะ และการใหระดับคะแนน
ทั่วไปดังภาพตอไปนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 กลาววา การประเมินการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนการประเมิน
กระบวนการชิ้นงาน/ผลงานที่ผูเรียนเปนผูกระทํา ผลิตหรือสรางขึ้นมาดวยตนเองเปนการประเมินโดยให
ผูเรียนบรรยายถึงงานที่ทําเหมือนกับใหต อบคําถามปลายเปด โดยผูเรียนสามารถตอบคําถามไดหลาย
ลักษณะ พรอมทั้งมีเหตุผลหรือคําอธิบายประกอบ การตรวจใหคะแนนไมสามารถทําไดอยางชัดเจน ตอง
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อใหมีความเปนปรนัย เชื่อมั่นและแปลผลได เกณฑจึงเปนสิ่งสําคัญของการ
ประเมินการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานตองชัดเจนและสามารถสะทอนคุณภาพของผลงานได ดังนั้นจึง
ตองมีการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการ
และงานที่แสดงความสามารถของผูเรียน ซึ่งขั้นตอนของการสรางเกณฑการประเมิน ประกอบดวย
2.9.3.1 นํากิจกรรมการเรียนการสอนมาวิเคราะหวา ผลลัพธจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อสนองตามจุดประสงคการเรียนรู ประกอบดวยสิ่งใดบาง ซึง่ อาจจําแนกได 2 ลักษณะดังนี้
1) ผลลัพธที่เปนกระบวนการ (Process) ซึ่งแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1) กระบวนการตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชา เชน กระบวนการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการฝกทักษะการทํางานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การแกะสลักสบู การทําอาหาร เปนตน
1.2) กระบวนการดานคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตพิสัย เชน กระบวนการทํางานกลุม
เปนตน
2) ผลลัพธที่เปนชิ้นงาน เชน ใหนักเรียนประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุ ผลผลิตที่เกิดขึ้น
เชน ของเลน
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2.9.3.2 นํากระบวนการหรือชิ้นงาน มาวิเคราะหเพื่อกําหนดรายการที่ตองการประเมิน หรือ
ตอ งการพัฒ นาผูเ รี ยนให แสดงพฤติ ก รรมสํา คัญ ที่แ สดงวา ผูเ รีย นมี ค วามสามารถในการทํ างาน ตาม
กระบวนการนั้น เชน
1) การวิเคราะหกระบวนการ (Process) เขียนขั้นตอนการทํางานหรือพฤติกรรมสําคัญ
ที่แสดงวาผูเรียนมีความสามารถในการทํางาน ตามกระบวนการนั้น เชน
1.1) การอานออกเสียง พฤติกรรมสําคัญอาจไดแก สําเนียงภาษา การแบงวรรค
ตอนการอาน การแสดงอารมณในการอาน
1.2) ความสนใจตอการอาน พฤติกรรมสําคัญอาจไดแก การแลกเปลี่ยนหนังสือ
อานกันระหวางเพื่อน การนําแนวคิดจากการอานไปใชในการเรียน การอานเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
1.3) การทํางานกลุม พฤติกรรมสําคัญ อาจไดแก การแบงหนาที่รับผิดชอบในกลุม
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การชวยเหลือกันในกลุม
ในการกําหนดรายละเอียดขั้นตอน หรือพฤติกรรมสําคัญ อาจกําหนดโดยอิงทฤษฎีหรือธรรมชาติ
ของเนื้อหาวิชาโดยกําหนดใหสอดคลองกับเกณฑที่ระบุไวในจุดประสงคการเรียนรูแ ละเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือชวยวิเคราะหขั้นตอนหรือพฤติกรรมสําคัญของ
พฤติกรรมนั้นๆ
2) การวิเคราะหลัก ษณะสําคัญ ของผลงาน (Product) มีแนวทางในการวิเคราะห
คลายคลึงกับการวิเคราะหกระบวนการ เพียงแตวาแทนที่จะดูพฤติกรรมทีละขั้นตอนการทํางาน ใหพิจารณา
ลักษณะที่สําคัญๆ ของผลงานชิ้นนั้น โดยอาจนําผลงานจริงมาแสดงใหดูแลวชวยกัน วิเคราะหโดยอาศัย
หลักการทั่วไป หรือหลักวิชาที่ระบุชัดเจนวาผลงานชิ้นนั้นควรมีลักษณะอยางไร
2.9.4 ระดับคะแนน (Rubrics)
เปนเครื่องมือที่ใ ชกัน มากในการประเมิ น ตามสภาพจริง และการประเมิน โดยอิงผลการทํางาน
(Performance-Based Assessment) ระดับคะแนนที่ครูสรางขึ้นจะสามารถสะทอน (ประเมิน) หลักสูตรและ
วิธีสอนของครูดวยทั้งนี้กระบวนการในการวางรูปแบบของระดับคะแนนควรใหผูเรียนมีสวนรวมขั้นตอน
ตอไปนี้
2.9.4.1 พิจารณาดูงานแบบตางๆ โดยครูจัดใหผูเรียนไดดูตัวอยางของชิ้นงานที่ดีและที่ไม
คอยดีแลวใหบอกวาชิ้นงานที่ดีมีลักษณะอยางไร ที่ไมคอยดีมีลักษณะอยางไร
2.9.4.2 กําหนดแนวทางการพิจารณาชิ้นงาน โดยชวยกันเขียนรายงานดูวางานที่ดีนั้นตองดู
อะไรบาง
2.9.4.3 กําหนดคําอธิบายคุณภาพระดับตางๆ ในแตละแนวทางโดยอธิบายวาคุณภาพระดับ
สูงสุดและต่ําสุดมีลักษณะอยางไร แลวเติมสวนที่ตรงกลางๆ ลงไป
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2.9.4.4 ฝกหัดประเมินกับงานตัวอยาง โดยใหผูเรียนลองใชการใหระดับคะแนน กับชิ้นงานที่
ดี เปนตัวอยางในขั้นที่ 1
2.9.4.5 ฝกใชในการประเมินตนเองและใหเพื่อนประเมิน โดยใหงานผูเรียนทํา ในระหวางที่
ผูเรียนกําลังทํางานใหหยุดเปนระยะ เพื่อประเมินตนเอง และใหเพื่อนประเมิน
2.9.4.6 ทบทวนใหโอกาสผูเรียนทบทวนปรับปรุงงานของเขา โดยดูจากผลการประเมินที่ได
จากขั้นตอนที่ 5
2.9.4.7 ครูประเมิน ครูใชระดับคะแนนที่ผูเรียนใชนั้นเพื่อประเมินผลงานของผูเรียน สวน
แนวทางการจัดทําเกณฑกรใหคะแนน (Scoring Rubric) มีขั้นตอนที่พึงพิจารณาดังตอไปนี้
1) นําขั้นตอน หรือลักษณะสําคัญที่คัดเลือกไว มาจัดลําดับความสําคัญ
2) คัดเลือกรายการที่สําคัญ และสามารถวัด ไดสังเกตไดอยางชัดเจนมา รายการที่
ปลีกยอยหรือซ้ํากันควรตัดออก แตรายการใดที่สําคัญมาก สังเกตยากควรปรับหรือเขียนใหมเขาใจไดตรงกัน
3) นํารายการที่คัดเลือกไวมากําหนดเปนขอกระทงของเครื่องมือ
4) กําหนดวาระดับคุณภาพของรายการที่จะใชเปนเกณฑในการประเมินในลักษณะ
มาตรา จัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) ซึ่งจะใชกี่ระดับ ขึ้นอยูกับเนื้อหาและระดับชั้นของนักเรียนและ
ความละเอียดในการประเมิน
5) บรรยายคาคุณภาพของเกณฑการประเมินแตละรายการทุกระดับคุณภาพ
สามารถสรุปไดวา การประเมินแฟมสะสมผลงานเปนอีกกิจกรรมหนึ่งของการนําแฟมสะสมผลงาน
ไปประกอบใชทางดานการศึกษา ควรมีก ารตรวจสอบดูวาหลัก ฐานในแฟมสะสมผลงาน โดยพิจารณา
องคประกอบตาง ๆ ไดแก การสนองตอบจุดประสงค (Gold Statement) มีการสะทอน (Reflection) และมี
การรับรอง (Captions) ทั้งนี้ระดับคะแนน (Rubrics) ในการประเมินควรมีเกณฑตาง ๆ เชน พิจารณาดู
ผลงานในรูปแบบตางๆ กําหนดแนวทางการพิจารณาชิ้นงาน กําหนดคําอธิบายคุณภาพระดับตางๆ
2.10 ประโยชนของแฟมสะสมผลงาน
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนหรือขอดีของแฟมสะสมผลงานวามีประโยชนมากมาย
ตอตัวนักเรียน ครูผูสอนและระบบการเรียนากรสอนดังกลาวตอไปนี้
ฟราเซียและพอลสัน (Frazier and Paulson, 1992) กลาววา คุณคาของแฟมสะสมผลงาน คือการ
แสดงใหเห็น ถึงการวัด ประเมิน ตัวของผูเรียนเอง ทั้งนี้ก ารประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะชว ยให
นักเรียนรับผิด ชอบการเรียนของตนเอง ชวยในการสนับสนุน ในการเห็นคุณ คาการเปนเจาของงานของ
ตนเอง มีความเคารพตนเองมากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนจะมีความมุงมั่น ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งขอมูลที่ไดจาก
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การสะสมเก็บรวบรวมไวสามารถนําไปชว ยในโปรแกรมการประเมินและจะทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง
โดยเฉพาะการสะทอนถึงความสําเร็จของตนเองในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ชารบอนโน และไรเดอร (Charbonneau and Rider, 1995) กลาววา ประโยชนของแฟมสะสมผลงาน
นั้นมีมากมาย คือ
2.10.1 เปนหลักฐานของการปฏิบัติงานที่มาจากความรูที่ไดรับ
2.10.2 เปนการบันทึกการประเมินที่สะทอนถึงสภาพการเรียนรูที่เปนจริง
2.10.3 เปนขอมูลการบันทึกความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน
2.10.4 ชวยใหเขาใจภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการของการประเมิน
2.10.5 เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาปรับปรุงตนเองและใหเขาใจภาพพจนของตนเองใน
การปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวง มากกวาการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของงาน
2.10.6 เกิดการจดจํารูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
2.10.7 ลดรูปแบบการประเมินที่มีแบบแผนมากเกินไป และชวยลดอคติในการประเมิน
2.10.8 นักเรียนมีบทบาทมากขึ้นในการประเมินและคัดเลือกผลงานของตนเอง
อุทุมพร จามรมาน, 2540 กลาวถึงประโยชนของแฟมสะสมผลงานดังตอไปนี้
2.10.1 แฟมสะสมผลงานที่เปนงานที่ตรงกับตัวนักเรียนและการเรียนการสอน
2.10.2 แฟมสะสมผลงานสะทอนความสามารถตางๆ ของนัก เรียนไดดีก วาแบบทดสอบ
โดยเฉพาะแบบทดสอบปรนัย
2.10.3 แฟมสะสมผลงานเปนสิ่งที่แสดงความสัมพันธระหวางนักเรียนกับคณะครู/ผูปกครอง
และชุมชน
2.10.4 แฟมสะสมผลงานชว ยใหเกิด ระบบการประกัน คุณ ภาพ (Quality Assurance) แก
บุคคลภายนอก
สุวิทย มูลคํา, 2541 กลาวถึงประโยชนของแฟมสะสมผลงานวา แฟมสะสมผลงานมีประโยชนใน
การแสดงหรือนําเสนอผลงานของนักเรียนซึ่งมีลักษณะ ที่สอดคลองกับความสามารถที่แทจริงของนักเรียน
เพราะแฟมสะสมผลงานใหขอมูลที่ค รบถวนกวาผลการทดสอบดว ย แบบทดสอบซึ่งการจัดทําแฟมตอง
อาศัยความคิด ความรู ความอดทน วิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะตางๆ ซึ่งครอบคลุมลักษณะตางๆ ทาง
สมอง (Cognitive) ทางจิตใจ (Psychological) รวมทั้งทักษะตางๆ ของเจาของแฟม ดังนั้นแฟมสะสมผลงาน
จึงสามารถใชประโยชนไดหลายประการคือ
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2.10.1 สอนนักเรียนเปนรายบุคคลในการทําแฟมสะสมผลงานนั้นควรใหนักเรียนจัดทําดวย
ตนเอง ดังนั้นแตละคนจึงสามารถเลือกทํางานแตละชิ้นไดอยางอิสระตามความสนใจ ความสามารถของ
ตนเอง และสามารถนําผลงานมาปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นได
2.10.2 ทําหนาที่การสะทอนความสามารถออกมาเปนผลงานชิ้นสุดทาย และทําหนาที่ในการ
สะทอนใหเห็นถึงวิธีการทํางานของเด็กไดทุกขั้นตอน
2.10.3 ทําหนาที่แตกตางจากแบบทดสอบที่สวนมากเปนการทดสอบเพื่อหาที่ผิดพลาด ทําให
นักเรียนชอบการสอบและพยายามหลีกเลี่ยงการสอบหรือทุจริตในการสอบ แฟมสะสมผลงานจะทําใหครู
สามารถหาจุดเดนของนักเรียน ไดมากกวาจุดดอย และนักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจวาจะใชงานชิ้นที่ดี
ที่สุดของตนในการประเมิน ดังนั้นนักเรียนมีความสุขในการทําแฟมสะสมผลงานของตนมากกกวา
2.10.4 ทําหนาที่สําคัญในการแจงผลสําเร็จของนักเรียนใหบุ คคลที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้ง
สามารถนําไปใชในการอภิปรายความกาวหนาของนักเรียนกับผูปกครองได การประเมินจากแฟมสะสม
ผลงานก็มีลักษณะเปดเผยตรงไปตรงมา ซึ่งตางจากการใชแบบทดสอบที่ครูตองปกปดเปนความลับอยูเสมอ
2.10.5 การเก็บสะสมผลงาน งานทุกชิ้นที่พิจารณาคัดเลือกไวแลวตองเขียนชื่อวัน เดือน ป แปะ
ติดไว เพื่อใหสามารถประเมินความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการของเด็กไดดี
สามารถสรุปไดวาขอดีของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานนับไดวาเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก โดยการประเมินผลการใชงานจะสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้
ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเสริมสรางองคค วามรูดว ยตนเอง นอกจากนี้ยังกอใหเกิด การเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน ผลงานของผูเรียนจะสะทอนศักยภาพของผูเรียนตลอดจนผูเรียนไดมีการประเมิน
ตนเองไดเปนอยางดี
3. แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.1 ความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2000 ไดใหความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสไว
ดังนี้ “แฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก ส (electronic portfolio, e-portfolio or digital portfolio) คือการ
รวบรวมสะสมงานที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีประสิทธืภาพ และมีการออกแบบที่ดีเพื่อแสดงทักษะ
ดานตางๆ ในทางการศึกษา การพัฒนาเชิงวิชาชีพ และสิ่งที่เปนประโยชนที่ผูสราง(ผูเรียน) ตองการนําเสนอ
ตอกลุมเปาหมายของตน นอกจากนี้ยังพบวาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนการบันทึกการเรียนรู
ประเถทหนึ่งซึ่งจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่แทจริงของผูเรียน โดยการบันทึกการ
เรียนรูดังกลาวนี้เกี่ยวของกันแผนการเรียนรูและเครื่องมือที่ใ ชจัดการเรียนรูมั้งโดยแบบตัวตนเองคณะ
ชุมชน และ องคกร”
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บารเน็ต (Barrett, 1997) กลาววา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรของผูพัฒนาแฟมสะสมผลงานในการสะสมและจัดเก็บผลงานที่อยูในหลายๆรูปแบบไมวาจะ
เปน เสียง วีดีโ อ รูปภาพ หรือขอความไฮเปอรเท็ก ซลิงคชว ยจัด การสื่อตางๆและเชื่อมโยงผลงานที่ได
คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน
สมาคมการวิ จั ย และพั ฒ นาแฟ ม สะสมผงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-portfolio Research And
Development Community, 2003) ไดใหความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวาหมายถึง ระบบ
การจัดการสารสนเทศที่ใชสื่อและการบริก ารตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสโดยที่ผูเรียนสรางและเก็บรัก ษา
ผลงานไวในรูปแบบดิจิทัลซึ่งผูเรียนสามารถใชเพื่อชี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูและสะทอน
ใหเห็นถึงการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนรูและเขาใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการเรียนรูแ ละการ
วางแผนการประกอบอาชีพของตนมากขึ้น
สามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก สหมายถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บผลงานในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบโดยจัดเก็บในรูปแบบขอมูลดิจิทัล เพื่อแสดงถึงผลงานและ
พัฒนาการของผูเรียน
3.2 สวนประกอบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
บารเน็ต (Barrett, 1997) กลาววา สวนประกอบของแฟมสะสมผลงาน ทั้งที่เปนแฟมสะสมผลงาน
แบบดั้งเดิมและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
3.2.1 เปาหมาย
3.2.2 คําแนะนําในการเลือกวัสดุสําหรับการเก็บรวบรวมผลงาน
3.2.3 ตัวอยางผลงานที่ครูและนักเรียนชวยกันเลือก
3.2.4 ขอมูลยอนกลับจากครู
3.2.5 ผลสะทอนจากตัวนักเรียนเอง
3.2.6 การประเมินงานตองมีหลักการที่ชัดเจน
3.2.7 มาตรฐานและบรรทัด
3.3 กระบวนการสรางและพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
บารเน็ต (Barrett, 2000) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา 5
By 5 Model โดยมีรายระเอียดดังนี้
3.3.1 กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟมสะสมผลงาน
3.3.1.1 กําหนดจุดมุงหมายและผูชมแฟมสะสมผลงาน
3.3.1.2 กําหลดเกณฑที่จะใชเปนโครงรางในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน
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3.3.1.3 กําหนดอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่จําเปนตองใชในการจัดทําแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.3.1.4 เลือกระดับแฟมสะสมผลงานที่เหมาะสม เพื่อเริ่มพัฒ นาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส
3.3.1.5 สรางโฟลเดอรที่เปนระบบสําหรับรวบรวมผลงาน
3.3.2 สรางแฟมสะสมผลงาน
3.3.2.1 กําหนดผลงานที่จะทําการสะสม
3.3.2.2 ทําการสะสมและเก็บผลงานลงในโฟลเดอรที่เหมาะสมในดิสกหรือเซริ์ฟเวอร
3.3.2.3 ออกแบบแฟมสะสมผลงานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
3.3.2.4 ใชมัลติมีเดียที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มลักษณะเฉพาะตัวลงในแฟมสะสมผลงานเชน
ใชสแกนเนอร หรือกลองดิจิทัลเพื่อสรางภาพกราฟฟก ใชไมโครโฟนและโปรแกรมแปลงสัญญาณเสียงให
เปนสัญญาณดิจิทัลเพื่อชวยผลงานดานเสียง
3.3.3 การสะทอนตนเอง
3.3.3.1 เขียนขอความที่สะทอนผลงานซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของเกณฑที่กําหนดไว
3.3.3.2 เลื อ กผลงานตามจุ ด มุ ง หมายและเกณฑ ที่ กํา หนด ซึ่ ง จะแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.3.3.3 เขียนขอความสะทอนผลงานแตละชิ้น ซึ่งจะเปนเหตุผลในการคัดเลือกผลงาน
และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของผลงานชิ้นนั้นที่มีตอแฟมสะสมผลงาน
3.3.3.4 จากการสะทอ นผลงานและการใหผ ลย อ นกลับ จะทํ าให สามารถกํ าหนด
จุดมุงหมายการเรียนรูในอานาคตได
3.3.4 การออกแบบการเชื่อมโยงของแฟมสะสมผลงาน
ในการออกแบบการเชื่อมโยงของแฟมสะสมผลงาน ใหการจัดระบบผลงานเลือกโปรอ
กรมที่ชว ยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงบนเว็บเพจในแตละจุด มุงหมายตัว อยางผลงานนักเรียนและการ
ประเมินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.4.1 ปรับเปลี่ยนผลงานที่อยูในรูปเอกสารของโปรแกรมประมวลผลคํา ฐานขอมูลหรือ
โปรแกรมสําหรับการนําเสนอ ใหอยูในรูปของ PDF หรือ HTML
3.3.4.2 สร า งลิ ง ค เ ชื่ อ มโยงระหวา งจุ ด มุ ง หมาย ตั ว อย า งผลงานนั ก เรี ย น และการ
ประเมินผลงาน
3.3.4.3 ทําการแทรกผลงานทีเ่ ปนมัลติมิเดีย
3.3.5 นําเสนอแฟมสะสมผลงาน
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3.3.5.1 บันทึกแฟมสะสมผลงานใหอยูในรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมและจัดเก็บใน
สื่อกลาง
3.3.5.2 แสดงผลงานแกผูชม
วิโรจน รอดเด็น , 2543 ไดนําเสนอรูปแบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอน7ขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การกําหนดเปาหมาย
3.3.2 การเลือกสือเพื่อนําไปใชในการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.3.3 การผลิต/รวบรวม
3.3.4 การจัดเก็บ
3.3.5 ผลงาน
3.3.6 การปรับปรุง
3.3.7 เผยแพรประชาสัมพันธ
3.3.8 การประเมิน
ประกอบ กรณีกิจ, 2544 ไดนําเสนอรูปแบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและขั้นตอนในการ
สรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ดังนี้คือ
3.3.1 เตรียมเครื่องมือและเตรียมผูเรียน
3.3.2 กําหนดเปาหมาย
3.3.3 สรางผลงาน รวบรวมผลงานและแกไขผลงาน
3.3.4 ตัดเลือกผลงาน และสรางแฟมสะสมผลงานดีเดน
3.3.5 สะทอนความรูสึกตอผลงาน
3.3.6 ประเมินแฟมผลงานดีเดน
3.3.7 ประชาสัมพันธแฟมผลงานดีเดน
สามารถสรุปไดวาการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ควรกําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหา
ของแฟมสะสมผลงาน เตรียมการวางแผนในการผลิตแฟมสะสมผลงาน สรางแฟมสะสมผลงาน กําหนด
ผลงานที่จะทําการสะสม เขียนขอความที่สะทอนผลงานซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของเกณฑที่กําหนด ออกแบบ
การเชื่อมโยงของแฟมสะสมผลงาน และนําเสนอแฟมสะสมผลงาน
3.4 ประโยชนและขอไดเปรียบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
โพรเดอรริกส (Proderick, 1997: อางถึงใน วิโรจน รอดเด็น,2543) ไดกลาวถึงประโยชนของการใช
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวาจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานตางๆดังนี้
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3.4.1 นักเรียนจะไมเปนผูรับอยางเดียวเทานั้นแตะกลับมาเปนผูควบคุมการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเอง เพราะแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยใหนักเรียนสรางจุดมุงหมายการเรียนรูรวมกัน
3.4.2 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียน ผลงานที่แสดงบน เวิลด
ไวด เว็บ (World Wide Web) จะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมุงมั่นสรางผลงานของตนเองนักเรียนจะรูสึกภูมิใจ
เมื่อนักเรียนไดนําเสนอผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น นําเสนอผลงานบน (WWW.) ไปทั่วโลก
3.4.3 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของนักเรียนระหวางครูกับ
นักเรียน ผูปกครองกับครู และผูปกครองกับนักเรียน ใหเขาใจความสามารถของนักเรียนดวยการตรวจสอบ
จากผลงานของนักเรียน
3.3.4 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยแสดงขอมูลยอนกลับและเปนการวัดผลที่มีประสิธิ
ภาพของเปาหมายการเรียนรู ซึ่งสงผลตอยุทธศาสตรการเรียนรูและความรูในการนําเสนออยางชัดเจน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะนําไปสูระบบของการใหผลยอนกลับที่หลากหลายในระบบการศึกษาซึ่งนอกจากจะเปนขอมูล
ยอนกลับใหนักเรียนแลวยังเปนขอมูลยอนกลับตอครูและผูบริหารเพื่อปรับปรุงการศึกษาตอไป
3.4.5 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดแสดงผลงานไดตรงจุด ผูปกครอง ผูบริหาร
และครูที่ช อบเปรียบเทียบผลงานของนัก เรียนกับนั ก เรียนในโรงเรียนอื่น ๆ การใชแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแสดงผลงานของนักเรียนที่มีมาตรฐาน
3.4.6 แฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสนั้นสะดวกตอการเขาชมผลงานโดยที่ นัก เรียน ครู
ผูบริหารและผูปกครองสามารถเขาชมผลงานของนักเรียนไดงาย สามารถเขาชมไดจากทั่วทุกมุมโลกและ
ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บอีกดวย
3.4.7 แฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก สสามารถจัด เก็บไดใ นสื่อที่หลากหลาย ผลงานของ
นักเรียนบางอยางอาจจายตอการจัดเก็บในแฟมหรือในสมุดบันทึก แตผลงานบางอยางเชน ตัวอยางการอาน
วัสดุ 3 มิติ หรือภาพเครื่อนไหวนั้นไมสามารถกระทําได แตแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บ
ผลงานตางๆเหลานั้นไดในสื่อที่แตกตางกันไป
3.4.8 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขไดอยางสะดวก เนื้อหาที่
นําเสนอในเวิลด ไวด เว็บ สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทีที่นักเรียนตองการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
และความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนเอง
3.4.9 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาอางอิงรวมกันไดเมื่อตองการทําสําเนา
ผลงานหลายๆชิ้น ไปใชในหัวขออื่นๆ และการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงเพื่อ
นําไปอางอิงไดสะดวกกวาแฟมสะสมผลงานแบบดั้งเดิม
แอสท (Linda E. Ash, 2000) ไดกลาวถึงขอไดเปรียบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสไวดังนี
3.4.1 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสใชพื้นที่ในการเก็บรวบรวมผลงานที่นอยกวา
3.4.2 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสนั้นงานในการสรางไฟลสํารอง
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3.4.3 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสมีความสะดวกสบายในการใชงาน
3.4.4 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสที่อายุใชงานยาวนาน
3.4.5 การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนกระบวนการเรียนรูนี้เนนเด็กเปนศูนยกลาง
3.4.6 การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวงเพิ่มพูนทักษะการใชเทคโนโลยีของนักเรียน
สามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชว ยใหนักเรียนสรางจุดมุงหมายการเรียนรู
รวมกัน ชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียน แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของ
นักเรียน ชวยแสดงขอมูลยอนกลับและเปนการวัดผลที่มีประสิธิภาพของเปาหมายการเรียนรู และสามารถ
จัดเก็บไดในสื่อที่หลากหลาย นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขได
อยางสะดวก
4. ความคงทนในการเรียนรู
4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 กลาววา ความจํา คือ การที่คนเรา
สามารถบอกถึงเหตุการณที่ไดจากการเรียนรู แลวสามารถแสดงประสบการณดังกลาวออกมาในรูปของการ
ระลึกได หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม
ชะเอม ชวลิตชัยชาญ, 2530 : 45 กลาววาความคงทนในการเรียนรูหมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกถึงเนื้อหาหรือสิ่งตางๆ ที่ต นไดรับการเรียนรู เคยมีประสบการณมากอนในระยะเวลาที่ทิ้งชวงหาง
ออกไป
สุพรรณ ประศรี , 2536 : 62 ใหความหมายของความคงทนวา ความคงทนในการเรียนรูคือ
ความสามารถในการจําและระลึกไดในประสบการณเดิมที่รับรูมาแลว หลังจากจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู แลวนํามาใชกับประสบการณใหมที่คลายคลึงกันอยางมีประสิทธิภาพ
ทราเวอร (Traver, 1976 : 109 -110) กลาววาการใหมีการเรียนเกินพอนั้น ไมจําเปนตองมีการทองจํา
เพียงอยางเดียว การไดทําบอยๆ หรือการนําเอาความรู ไปใชในชีวิตจริงก็เปนการเรียนเกินพอ ซึ่งทําใหความ
คงทน ในการเรียนรูมีอยูไดนานหรือตลอดไน เพราะถาเรียนแลวฝกหัดแลว แตหลังจากนั้นระยะหนึ่งจํา
ไมไดก็ไมมีประโยชนอะไร ฉะนั้นทางโรงเรียนควรไดพยายามหาวิธีที่ดี ในการปองกันการลืม โดยใหมีการ
เรียนเกินพอ
อาดัมส (Adams 1967 : 107) กลาววา ความคงทนในการจํา (Retention) คือการคงทนไวซึ่งผลการ
เรียน หรือความหมายที่จะระลึกได ตอสิ่งที่เคยเรียนมา หรือ เคยมีประสบการณรับรูมาแลวหลังจากทิ้งระยะ
ไวระยะเวลาหนึ่ง
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สามารถสรุปไดวา ความคงทนในการเรียนรู การจดจําสิ่งตาง ๆ และการระลึกถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก
การมองเห็น การรับรู การปฏิบัติ หรือกระบวนการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดขึ้น หลังจากทิ้งระยะไวสักระยะ
หนึ่งและเมื่อตองการนําความรูหรือการปฏบัติการสามารถใชก็สามารถนําไปใชได
4.2 กระบวนการของความคงทนในการจํา
กาเย (Gagne 1970 : 70-71) ไดอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู และการจดจําได 4 ขั้นตอน
คือ
4.2.1 ขั้นสรางความเขาใจ (Apprehension) เปนขั้นที่ผูเรียนเขาใจสถานการณที่เปนสิ่งเรา
4.2.2 ขั้นเรียนรู(Acquisition) ขั้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดเปนความสามารถอยางใหมขึ้น
4.2.3 ขั้นเก็บไวในความทรงจํา (Storage) คือ การนําเอาสิ่งที่เรียนรูไปเก็บไวในสวนของความ
จําเปนชวงเวลา
4.2.4 ขั้นการรื้อฟน (Retrieval) การนําเอาสิ่งที่เรียนแลว และเก็บไวนั้นออกมาใชในลักษณะ
ของการกระทําที่สังเกตได
5.3 ประเภทของความคงทนในการจํา
แอทคินสัน และ ซิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin 1968) กลาววา ความจํามี 2 ประเภทคือ ความจํา
ระยะสั้นและความจําระยะยาว มีผูสรางทฤษฎีความจําขึ้นเพื่ออธิบายถึงกระบวนการตางๆ ของความจําระยะ
สั้นและความจําระยาวหลายทฤษฎี ทฤษฎีเหลานี้เรียนวา “ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ” (Two Process
Theory) มีอยูทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมาก
ชัยพร วิชชาวุธ (2550 : 125-126) ไดกลาวถึงการจําของมนุษยวาความจําของคนเราอาจแบง เปน 2
ประเภทคือ ความจําระยะสั้น (Short Term Memory ยอวา STM) และความจําระยะยาว (Long Term
Memory ยอวา LTM) เกิดหลังจากการรับรู หรือการเรียนรู สิ่งเราที่ไดรับการตีความจนเกิด การเรียนรูแลวจะ
อยูใน STM เราใช STM สําหรับการจําเพียงชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในขณะนั้นเทานั้น LTM เปนความจํา
คงทนถาวรกวา STM เราจะไมรูสึกในสิ่งที่จําอยูใน LTM แตเมื่อตองการใชที่เกิดขึ้นเมือหลายชั่วโมงกอน
หลายวันกอนหรือหลายปกอน ความจําระยะยาวก็คือ ความคงทนในการจํานั่นเอง ความแตกตางระหวาง
STM และ LTM คือ ความจํากัน ในการจํา STM สามารถในปริมาณที่จํากันและขณะที่จําอยูตองเอาใจจดจอ
อยูตลอดเวลา มิฉะนั้นก็จ ะลืมไปหมด ขีดจํากัดของ STM ในการจําของคนเราแตกตางกัน บางคนจําได
หลายๆสิ่งในขณะเดียวกัน บางคนจําไดนอยกวา จํานวนหนวยของสิ่งเราจํานวนมากที่สุดที่สามารถบรรจุใน
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STM ในชวงเวลาหนึ่งๆ เรียกวาชวงความจํา (Memory Span) ชวงความจําของคนเราแตกตางกัน และใน
บุคคลเดียวกันชวงความจําสิ่งหนึ่งก็แตกตางกันจากอีกสิ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ มาลินี จุฑะรพ, 2537 ไดกลาวถึงประเภทของการจําสามารถแบงได ดังนี้
4.3.1 การจําได (Recognition) ไดแก การจําสิ่งที่เรารับรูหรือที่เรารูจัก เมื่อเราไดพบอีกครั้งหนึ่ง
เชน การสามารถจําครูที่เคยสอนเราได
4.3.2 การระลึกได (Recall) ไดแก การจําสิ่งที่เคยรับรูหรือเรียนรูมากอน โดยไมตองพบเห็นสิ่ง
นั้นอีก เชน ปจจุบันเราสามารทองสูตรคูณ หรือทองบทอาขยานที่เคยทองไดในชั้นประถมโดยไมตองดูบท
สูตรคูณหรือบทอาขยานนั้นๆ เลย เปนตน
4.3.3 การเรียนใหม (Relearning) ไดแก การจําในสิ่งที่เคยรับรูหรือเรียนมากอน แตบัดนี้ลืมไป
แลว เมื่อกลับมาเรียนใหมปรากฏวาเรียนไดรวดเร็วกวาหรือจําไดเร็วกวาในอดีต เชน เคยทองสูตรคูณ 12 x 1
ถึง 12 x12 ได แตบัดนี้ลืมแลว ก็เริ่มทองใหมปรากฏวาใชเวลาในการทองนอยลงเปน ตน การระลึก ถึง
เหตุก ารณที่เกี่ยวโยงกัน เชน เมื่อนัก ศึกษาเขาหองสอบในขณะที่ทําขอสอบไมได ทําใหตองใชก ารจํา
ประเภทนี้ โดยอาจจะตองระลึกถึงเหตุการณในอดีตวา ในขณะที่ฟงครูสอนเรื่องนี้เรื่องนั้น ครูไดยกตัวอยาง
หรืออธิบายไววาอยางไร เปนตน สามารถสรุปไดวา ประเภทของความจําสามารถแบงได 2 ลักษณะไดแก
ความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว โดยสามารถแบงระดับตาง ๆ ไดแก การจําได (Recognition) การ
ระลึกได (Recall) และการเรียนใหม (Relearning)
4.4 โครงสรางความคงทนในการจํา
สมสวรรค พันธุเทพ, 2540 กลาววา ถึงแมวาการจําแบงออกไดเปนหลายประเภทดังกลาว ความ
คงทนในการจําไดรับความสนใจมากที่สุดในวงการศึกษา เนื่องจากเปนสิ่งที่เกิดขึ้น ไดจ ากคุ ณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน โดยไดมีการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการที่นําไปสูการจําและความ
คงทนในการจํา เพื่อนําไปสูความรูไปใชใหเกิดผลในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ นักจิตวิทยากลุม
ความคิด นิยมไดอธิบายเกี่ยวกับการจําวาเปน กระบวนการทางสมองที่จัดกระทํากั บสารที่ไดรับจากการ
เรียนรู ซึ่งเรียกวากระบวนการจัดสาร (Information Processing) โดยเริ่มจากขั้นตอน (Stages) ในโครงสราง
ของความจําและกระบวนการจัด กระทําตอสาร(Process) ที่เกิดขึ้น ในแตละขั้น ตอนของโครงสรางของ
ความจํา ความจํารูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หรือเรียกวา SM เปนขั้นตอนแรกที่สมองรับสารเขาไป
หลังจากที่ไดสัมผัสกับสิ่งเรา ขั้นตอนนี้สมองยังไมเกิดการรับรู ความหมายของสารนั้น และสารจะยังคงอยู
ขั้นนี้เพียง 1 วินาที แลวจะเขาสูขั้นตอไป ซึ่งก็คือขั้นความจําระยะสั้น (Short Term Memory) หรือเรียกวา
STM ขั้นนี้สมองสามารถจดจําสารไดอยางจํากัด และสารจะยังคงอยูในขั้นตอนนี้ประมาณ 30 วินาทีเทานั้น
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กลาวคือ ความจํานี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่สมองไดรับสาร แตความจําเกี่ยวกับสารก็หมดลงแทบจะทันที
เชนกัน แตถามีการกระตุนใหสมองสรางรอยความจําเกี่ยวกับสารนั้น เชน มีการฝกฝนหรือทําซ้ําเพื่อเก็บ
สะสมขอมูลเกี่ยวกับสารนั้น ก็จะทําใหเกิดความจําระยะยาว (Long Term Memory) หรือเรียกวา LTM ขั้นนี้
เปนการจําที่อยูในชวงระยะเวลานานกวา 30 วินาที และไมมีการจํากัดความยาวนานของการจําสาร อีกทั้งยัง
สามารถดึงสารนั้นหรือสิ่งที่เคยเรียนรูหรือมีประสบการณมากอนนั้นไปใชในโอกาสตอไปไดอีกดวย
สวนกระบวนการจัดกระทําตอสาร (process) ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของโครงสรางความจํานั้น
การเขารหัส (Encode) คือการแปลงหรือสิ่งที่เรียนรูจ ากลัก ษณะหนึ่งไปแฝงไวใ นสารอีก ลักษณะหนึ่ง
เพื่อที่จะเขาสูขั้นตอนอืน่ ๆ การเขารหัสแบงออกเปนไดหลายลักษณะ เชน การเขารหัสเปนภาพ การเขารหัส
เปนเสียงหรือถอยคํา หรือการเขารหัสเปนความหมาย การเก็บรหัส (Storage) หมายถึงการคงอยูของรหัสใน
โครงสรางความจําโดยที่รหัสนั้นคงทนตอการรบกวนของสารอื่นๆ หรือคงทนตอการเลือนหายของคอย
ความจําและการถอดรหัส (Retrieval) เปน การดึงรหัสที่เก็บไวออกมาใชในขณะที่การลืม (Forgetting)
หมายถึงการที่สมองไมสามารถเก็บสารที่เรียนรูไวได หรือไมสามารถนําเอาความรูที่เก็บไวออกมาใชได
การลืมเกิดจากการเลือนหายของสารที่ไดรับเมื่อเวลาผานไป หรืออาจเกิดจากการรบกวนระหวางสารใหม
กับสารเกา สารใหมกับสารใหม หรือสารเกากับสารเกาก็ได ซึ่งการรบกวนดังกลาว ทําใหประสิทธิภาพ
ในการจําของสมองลดลง (ไสว เลี่ยมแกว 2528) การจําจะเกิดขึ้นมากนอยและคงทนอยูไดนานเพียงใดนั้น
อยูที่การจัดการกระทําใหสารหรือสิ่งที่ เรียนรูเขาไปอยูใน LTM หรือความจําระยะยาว เชน การใชเวลา
ทบทวนนานๆใน STM หรือความจําระยะสั้น แอดคินสันและชิฟฟริน (Atkinson and shiffrin, 1968) และอยู
ที่ความซับซอนหรือระดับความลึกของกระบวนการเขารหัส (Encoding) หรือการแปลงสารกอนการจัดเก็บ
ขอมูลหรือเขาสูข ั้นตอนอื่นนั่นเอง โบรนและเอ็กสเทรน (Bourne and Ekstrand, 1982) ไดกลาวถึงวิธีการจํา
คําศัพทโดยการเขารหัสในระดับที่ซับซอนกวามีลักษณะหลายประการดังนี้
4.4.1 การโยงใยระหวางความรู (Elaboration) คือการที่ผูเรียนพยายามนึกถึงความหมายของ
คําศัพทนั้นๆวาเหมือนอะไร
4.4.2 การสังเกตความแตกตาง (Distinctiveness) คือ การเขารหัสที่จําเฉพาะจุด เดน ของ
ความหมายของคําศัพทคํานั้นกับคําอื่นๆที่เรียนมาแลว
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4.4.3 การใชความพยายาม (Effort) เปนการเขารหัสที่ตองใชความพยายามในการคิดพอสมควร
จึงจะตอบคําถามเกี่ยวกับคําศัพทนั้นๆ ได
4.4.4 การจินตนาการและการจัดระบบ (Imaginary and Organization) เปนการเขารหัสโดยการ
จําคําศัพทนั้นโยงกับเหตุการณสําคัญตางๆสามารถสรุปไดวา ในกระบวนการที่นําไปสูการจําไดนั้น เริ่มที่
การรับสารในขั้นความจํารูสึกสัมผัส (Sensory Memory) ที่สารยังไมมีความหมายใด จากนั้นสารก็เขาสู
ความจําระยะสั้น (Short Term Memory) ซึ่งเปนขั้นที่ผูรับสารสามารถจดจําสารไดทั้งในปริมาณที่จํากัดและ
ในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นถามีการจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับสารที่ไดรับซ้ํา ๆ มาก ๆ และสรางลักษณะ
นิสัยเพื่อใหผูเรียนเกิดความจําที่คงทน ผนการจัดประสบการณของผูสอนที่สงสารในสิ่งที่ผูเรียนประสงคที่
จะไดรับ เพื่อใหเกิดความจําในระยะยาวตอไป
4.5 วิธีการปรับปรุงความจํา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุ ษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 กลาววา สิ่งที่เปนปญหาใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีอายุมากๆ มักจะมีปญหาในการที่เปนคนขี้ลืม หรือจําไมเกง
เหมือนเด็กๆ นักจิตวิทยาหลายทานไดเสนอแนะวิธีตางๆ ที่จะชวยใหจําไดดีดังตอไปนี้ คือ
4.5.1 การจัดระเบียบ คือ การจัดสิ่งเราหลายๆ สิ่งใหเปนระเบียบ อาจจะโดยการรวมเปนกลุมเชน
สิ่งที่อยูใกลกนั คลายกัน หรือสัมพันธกันก็จัดอยูเปนกลุมเดียวกัน หรือโดยการจัดแบงสิ่งเราเหลานี้ออกเปน
ประเภทตางๆ ตามคุณสมบัติรวมกัน
4.5.2 การสรางภาพในใจ ถาตองการจะจําโคลงสักบทหนึ่ง การนึกภาพตามลักษณะคําบรรยาย
ของโคลงจะชวยใหจําโคลงบทนั้นไดงายยิ่งขึ้น แมการสรางภาพในใจจะเปนสิ่งที่คําจํากัดความยาก แตทุก
คนที่คุนเคยกับสิ่งนี้มีความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องความงายหรือยากในการนึกภาพ และยิ่งมีมากขึ้น
ในความแจมชัดของภาพที่สรางขึ้น
4.5.3 การเรียนเกินพอ คือ การศึกษาเนื้อหาเดิมซ้ําๆ อยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความจําในสิง่ นั้นดี
ขึ้น เชน การจําชื่อวัน เดือน ฯลฯ เมื่อสมัยเปนเด็กกวาจะจําไดหมดตองใชเวลาจําอีก ซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้ง
4.5.4 การทดสอบดวยตนเอง การทดสอบในขณะที่เรียน จะชว ยใหจําบทเรียนไดมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน เมื่ออานหนังสือจบ 1 บท แลวก็ปดหนังสือ ระลึกทบทวนและทดสอบดูวาสิ่งที่กลาวในหนังสือ
มีอะไรบาง ถาหากยับระลึกไมไดหมดก็อานซ้ําอีก 1 ครั้ง และศึกษาเพิ่มเติมสวนที่ยังจําไมไดใหมากกวา
สวนอื่น แลวปดหนังสือระลึกทบทวนอีกจนจําไดหมด ในการทองบทอาขยานก็เชนกัน ถาจะใชวิธีศึกษานึก
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ทดสอบควบคูกันไป คือ อาน 1 เทีย่ ว ปดหนังสือทองพยายามทอง ติดตรงที่ใด ทําแบบนี้เรื่อยๆ จนทองได
หมด (ชัยพร วิชชาวุธ)
4.6 การวัดความคงทนในการเรียนรู
ลินดวอลลและนิทโค (Lindvall and nitko, 1967 : 127) ไดกลาวถึง ระยะเวลาที่ใชในการวัดความ
คงทนในการเรียนวา การสอบซ้ําควรใชเวลาหางกันตั้ งแต 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน เพราะการเวนชวงเวลา
ดังกลาวจะทําใหเกิดความคงที่ของคะแนนที่ไดจากการสอบซ้ํา
กมลรัตน หลาสุวงษ, 2528 : 242-248 ไดกลาวถึงการวัดความคงทนในการเรียนรูวา เมื่อผูเรียนได
เรียนรูแลวจะมีการคงไวซึ่งผลการเรียนรู หรือสามารถระลึกไดตอสิ่งเราที่เคยไดเรียนหรือมีประสบการณ
รับรูมาแลว โดยจะทิ้งไวสักระยะหนึ่งแลว จึงเรียกวา การวัดความคงทนในการเรียนรูหรือการทดสอบ
ความจํา ซึ่งมีวิธีการวัดอยู 3 วิธี คือ
4.6.1 การจําได (Recognition) เปนการทดสอบความจํา โดยการปรากฏสิ่งเราที่เคยประสบ
มาแลวในอดีตปะปนกับสิ่งเราใหมๆ แลวใหชี้วาสิ่งเราใดเปนสิ่งเราเดิมไดถูกตอง
4.6.2 การระลึกได (Recall) เปนการระลึกไดในสิ่งที่เคยประสบในอดีตออกมาโดยไมมีสิ่งเราที่
เคยประสบมาปรากฏใหเห็น
4.6.3 การเรียนซ้ํา (Relearning) หมายถึง การเรียนซ้ําในสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลวและมาฝกซ้ําๆ
หรือทบทวนอีก การเรียนรูแบบนี้มักใชวัดดวยเวลาหรือจํานวนครั้งการวัดความจํา โดยการเรียนซ้ํานี้มีความ
ไวในการวัดมากกวาการจดจําไดและการระลึกได กลาวคือ ความจําบางอยางเหลือนอยจนไมอาจวัดไดดวย
วิธีการจําหรือการระลึก แตเมื่อใชวิธีการเรียนซ้ําก็จะพบวามีความจําเหลืออยู เชน เมื่อวัยเยาววัยเราเรียนรู
การทองอาขยานบทหนึ่งถึง 10 ครั้ง จึงจําไดครั้นโตขึ้นเราคิดวาลืมบทอาขยานนั้นไปแลว แตถาตองการ
เรียนรูใหมจะใชระยะเวลาในการทองจําเพียง 5 ครั้ง หรือนอยกวา 10 ครั้ง ก็สามารถจําได
นอกจากนี้ ชวาล แพรัตกุล, 2526 : 1 ไดกลาวถึงการวัดความคงทนในการเรียนวา การวัดความ
คงทนในการเรียนนั้นใชการสอบซ้ํา โดยการใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปสอบกับตัวอยางกลุมเดียวกัน
เวลาในการทดสอบครั้งแรกและครั้งที่สอบควรเวนหางกันประมาณ 2-4 สัปดาห สอดคลองกับ ชัยพร
วิชชาวุธ, 2520 : 118 ที่กลาวาระยะเวลาที่ใชในการวัดความคงทนในการเรียนวา ชวงระยะเวลาที่ความจํา
ระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนในการจําในเวลาประมาณ 14 วัน หลังจากที่ได
เรียนรูผานไปแลว
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สรุปไดวา การวัดความคงทนในการเรียนรู มีวิธีการวัดคือ วิธีการสอบซ้ําโดยใชแบบทดสอบหรือ
การประเมินซ้ํา และนําผลการเรียนรูที่สอบซ้ํามาเปรียบเทียบกับผลการเรียนรูในอดีต โดยทิ้งชวงระยะเวลา
ในการวัดแตละครั้งจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง โดยมีระยะหางตั้งแต 2-4 สัปดาห
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
บุญญา สุทธิพงศ, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “ผลการสอนวิชาสถาปตยกรรมภายใน โดยใช
แฟมสะสมผลงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรัดบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1
แผนกวิชาสถาปตยกรรมภายในโดยใชแฟมสะสมผลงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 แผนกวิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมภายในสูงขึ้นหลังจากที่เรียนโดยใช
แฟมสะสมผลงาน และยังพบวาการเรียนการสอนโดยใชแฟมสะสมผลงานทําใหนักศึกษามีทักษะการคิด
การยอมรับและเห็นคุณคาในตนเองและสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น นัก ศึกษาเห็นคุณคาของการเรียน เห็น
ประโยชนของการเรียนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีความเพลิดเพลินในการเรีย ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
วารุณี เลียววิวัฒนชัย, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแฟมสะสมผงานในการประเมิน
ทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชแฟม
สะสมผลงานในการประเมินทักษะการเขียนในดานความสามารถในการเขียนคําและประโยคโครงสราง
ไวยากรณเ พื่อสื่ อความหมายตลอดจนปฏิสั มพัน ธ ดานการเรียนการสอนระหวา งครูกั บนัก เรียน จาก
การศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําและประโยคโครงสรางไวยากรณพื้นฐานเพื่อสื่อ
ความหมาย โดยมี ร ะดั บ คะแนนแฟ ม สะสมผลงานเฉลี่ ย ผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนด และมี พั ฒ นาการของ
ความกาวหนาในดานทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น และปฏิสัมพันธดานการเรียน การสอนระหวางครูกับนักเรียน
ในชั้นเรียนพบวา ดานภาษาที่ใชทั้งครูและนักเรียนใชภาษาอังกฤษบอยในชั้นเรียน
เอกรินทร สังขทองและสุลัยมา หะยีหะมะ, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชแฟมสะสมงานที่มีตอสัมฤทธิผลและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3” โดยมีวั ต ถุป ระสงค เ พื่อ การศึก ษาความเที่ย งตรงและความเชื่ อ มั่น ของการประเมิ น งานเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชแฟมสะสมผลงาน และศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนและเจตคติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชแฟมสะสมผลงาน ผลการวิจัยพบวา
1. คาความเที่ยงตรงสภาพของการจัดอันดับที่ของอาจารยที่ปรึกษากับการจัด อันดับที่ โดยการ
ประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยแฟมสะสมงานมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและ
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คาความเชื่อมั่นของการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษของผูประเมินทั้ง 2 คน มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .90
2. การประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชแฟมสะสมงานทําใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประเมินการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยแฟมสะสมงาน
ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ, 2547 ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงจาก
การเรียนอิเล็ก ทรอนิก สที่ใ ชวิธี การเรียนการสอนตามสถานการณที่สงผลตอการรับรูความสามารถของ
ตนเองของผูเรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพัมนารูปแบบ ศึกษาผล
การใช และนํ า เสนอรู ป แบบการวั ด ประเมิ น รู ป แบบการวั ด ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากการเรี ย น
อิเล็กทรอนิกสที่ใชวิธีการเรียนตามสถานการณที่สงผลตอการรับรูความสามารถของคนเองของผูเรียนใน
สถานศึกษา จากการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงฯ ประกอบดวยรายละเอียด 1) วัตถุประสงคการวัดประเมิน
2) ตัวชี้วัดการวัดประเมิน 3) เกณฑการวัดประเมิน 4) เครื่องมือการวัดประเมิน 5) บทบาทของผูที่เกี่ยวของ
กับการวัดประเมิน และขั้นตอนของการวัดประเมินตามสภาพจริงฯ 5 ขั้นตอน ตือ 1) ขั้นเตรียมความพรอม
สําหรับการวดัประเมินตามสภาพจริงและการเรียนอิเล็กทรอนนิกสที่ใชวิธีการเรียนตามสถานการณ 2) ขั้น
ออกแบบกิจกรรมการเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สงเสริมการวัดประเมินตามสภาพจริง 3) ขั้นการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความรูจากการเรียนอิเล็กทรอนิกสที่ใชวิธการเรียนตามสถานการณ 4) ขั้นการวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงจากการเรียนอิเล็กทรอนิกสที่ใชวิธีการเรียนตามสถานการณ และ 5) ขั้นการสรุป
ความรูจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงใหบุคคลภายนอกรับทราบ
2. ผูเรียนมีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการวัดประเมิน
ตามสภาพจริงฯ
ปวีณา สุจริตธนารักษ, 2548 ทําการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนิสิตปริญญา
บัณฑิตสาขาสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารยและนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรค สรางรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบ และนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ พบวา
1. อาจารยและนิสิตมีความเห็นวา ใหใชวิธีการวัดความคิดสรางสรรคโดยใหโจทยกระตุนใหแสดง
ความคิด ใชเทคนิคการวัดความคิดสรางสรรคโดยการตั้งปญหาที่กระตุนความคิดจากเดิมไปสูการคิดแบบ
ใหม ใหนิสิตและอาจารยทําการสรุปผลการเรียนรวมกัน และสอนบนเว็บ รอยละ 40 สอนปกติ รอยละ 60
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2. รูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ประกอบดวยรูปแบบสําหรับผูสอน 10 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
และทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บ 2) อธิบายแนะนําขั้นตอนการเรียนการสอนบนเว็บ 3)
ศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 4) อธิบายเนื้อหาและหัวขอเรื่อง
5) แจกแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน 6) ดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําเนื้อหารายวิชา 7) อธิบาย
กิจกรรมการเรียนการสอนทายบท 8) แจกแบบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน 9) ตรวจประเมินผลงาน
ผูเรียน และ 10) สรุปผล
3. รูปแบบสําหรับผูเรียนประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาการเรียนการสอนบนเว็บ 2) ฟงการ
แนะนําขั้นตอนการเรียน การสอนบนเว็บ 3) ฟงการอธิบายกระบวนการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
4) ฟงการอธิบายเนื้อหาและหัวขอเรื่อง 5) ทําแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน 6) ศึกษาเนื้อหารายวิชา
เพิ่มเติมบนเว็บ 7) ทํากิจกรรมการเรียนการสอนทายบท 8) ทําแบบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน และ 9)
สรุปผล
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
โฮเวท Hovath (1998: อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง และสุลัยยา หะยีหะมะ, 2543) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “การประเมินของการเรียน: พัฒนาและนวัตกรรมในบริบทของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึ
กา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะและความพยายามในการใชแฟมสะสมผลงานในการประเมินวิชา
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา การใชแฟมสะสมผลงานมีทั้งขอดีและปญหา ขอดีที่ไดจ ากการใชก็คือ
นักเรียนมีความรอบรูเกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้น การประเมินของครูสามารถดําเนินการไดงายขึ้น ชวยเพิ่ม
คุณภาพทางดานการเขียนของนักเรียน ชวยเพิ่มความรูสึกของการเปนเจาของผลงาน และผลของการใชแฟม
สะสมผลงานเปนที่ยอมรับของผูปกครอง สวนปญหาที่พบ ไดแก ปญหาเรื่อง เวลา ความรับผิดชอบ การเฟอ
ของเกรด การตอตานของนักเรียน และระดับความสามารถของนักเรียน
หยู เม เชน Yuh-Mei-Chen (2006) ไดศึ ก ษาเรื่ อง “การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับ การประเมิน โดยใช แฟม สะสมผลงาน : กรณีศึ ก ษาในประเทศใตห วัน ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการดําเนินการใชระบบแฟมสะสมผลงานที่มีตอการเรียนรูของนักเรียนเกรด 7
ในชั้นเรียนอีเอฟแอล (EFL) จํานวน 75 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนพอใจในการดําเนินงานการใชแฟม
สะสมผลงานและเห็น วา ภารกิจ การเรียน (learning tasks) นั้น เอื้อ ประโยชนต อการเรียนรูข องผูเรีย น
นอกจากนี้ยังเห็นวาแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือที่ดีที่สามารถตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
และทําใหวิธีการเรียนรูของผูเรียนพัฒ นาขึ้น และจากขอสัง แกตของครูผูสอนยังยืน ยัน ดว ยวา ผูเรียนได
ประโยชนจากการใชระบบแฟมสะสมผลงานในสว นที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในการใชภ าษาอังกฤษ
ความรูสึกเปนเจาของในการเรียน (learning ownership) การมีพรสวรรคที่หลากหลาย (versatile talents)
และการคิดยอางมีวิจารณญาณ (critical thinking)
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ราเมยและคณะ Sandra L Ramey et al (2003) ศึกษาเรื่อง “การใชแฟมสะสมผลานอิเล็กทรอนิกส
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและประเมินผลหลักสูตร” โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแหงวิทยาลัยแกรนดวิว รัฐไอโอวา จากการศึก ษาพบวา การใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหทักษะการเขียนของผูเรียนดีขึ้น นอกจากนี้กระบวนการใชแฟมสะสมผลงาน
อิเล็ก ทรอนิกสยังสงเสริมใหผูเรียนเกิด ความคิด สรางสรรค ความรอบคอบและการพัมนาสัมพัน ธภาพ
ระหวางนักศึกษาและคณะอีกดวย
โลเรนโซและอิทเทลสัน George Lorenzo and John Ittelson (2005) ศึกษาเรื่อง “การสาธิตและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นด ว ยแฟ ม สะสมผลงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ” จากกรณี ศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาที่ใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนทั้ง 8 แหง ไดแก Rose-Hulman
Institute of Technology, Alverno College, St. Olaf College, California Lutheran University, Portland State
University, Johns Hopkins University, the Connecticut Distance Learning Consortium และ Indiana
University-Purdue University Indianapolis จากการศึกษาพบวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยแสดง
ใหเห็นถึงสมรรถพาพหลายๆ ดาน และสะทอนใหเห็น ถึงประสบการณตางๆ ของผูเรียน ตลอดจนการ
เตรียมพรอมดานการจัดการเอกสารทางิชาการและความพรอมในดานการทํางาน นอกจากนี้ยังพบวาการ
สรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูของพวกเขาใหดีขึ้น โดยทําให
ผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะตางๆ ของพวกเขาไดดีกวา นอกจากนี้ผลงานที่เก็บรวบรวมไวในรูปแบบ
ดิจิทัลก็สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินการเรียนรูในทุกระดับตั้งแตในรายวิชา แผนก ภาควิชา และ
ระดับสถานศึกษาอีกดวย
หยู เม เชน Yuh-Mei-Chen (2005) ไดศึกษาเรื่อง “ แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาการ
ดานวรรณกรรม: แบบแนวทางการปฏิบัติสําหรับนักศึกษาอีเอฟแอล (EFL)” โดยวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
ผลของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนวิชาองคประกอบของภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมหาวิทยาลัยแหงชาติ ชุง ชุง ในประเทศใตหวัน จํานวน 20 คน พบวา กระบวนการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหนักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในดานทักษะการอานและการ
เขียน นอกจากนี้นักษึกษายังมีเจตคติที่ดีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสอีกดวย
จากงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิก สเปน สื่อที่ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาผลงานไดตามศักยภาพของตนเอง สรางใหเกิดความรับผิดชอบ โดยทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะตางๆ ของพวกตนเองไดดีกวาสื่อประเภทอื่น การเก็บรวบรวมผลงานที่เก็บรวบรวมไวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินการเรียนรูในทุกระดับ สามารถสรางเจตคติที่
ดีตอการเรียนและชวยใหผูเรียนไดมีการประเมิน ความกาวหนาไดดวยตนเอง สงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูอื่น และสรางสัมพันธภาพที่ดีของผูเรียนไดเปน
อยางดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสผา นระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ2 เพื่อศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน และเพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ตอ แฟ ม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน
การดําเนินการวิจัย มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2. ประชากรและตัวอยาง
3. ระเบียบวิธีวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1.1 ศึก ษาและวิเ คราะหขอ มูล พื้นฐาน ไดแ ก การเก็บรวบรวมขอ มูลพื้นฐานที่จํา เปนเพื่อ
นํามาใชในการรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจริง โดยการศึกษา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการถายภาพ การ
ออกแบบการเรีย นการสอนบนเครือขา ยสัง คมออนไลนและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับการเรียนการสอนวิชาถายภาพและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมและการวัด
และประเมินผลในรายวิชาการถา ยภาพ ที่จํา เปนโดยใชการสัมภาษณแ บบมีโ ครงสรา ง (Structure
Interview)
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1.3 ศึก ษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการการออกแบบกิจกรรมเรียนการสอนบน
เครือขายสังคมออนไลน และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
1.4 พัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน รายวิชาการถา ยภาพ
โดยนํ า ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐานกํ า หนดเป น ประเด็ น ในการพั ฒ นาแฟ ม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน
1.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือ สําหรับการวัดและประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญดา นการ
เรียนการสอนวิชาถายภาพ และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน
1.6 ตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพแฟม สะสมผลงานอิเ ล็ก ทรอนิก สบนเครือ ขา ยสัง คม
ออนไลนและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
1.7 ทดลองใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ กับผู
กลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางพัฒนาแฟมสะสมผลงานของตนเองขึ้นและประเมินผลการใชงานแฟม
สะสมผลงานดังกลาว
1.8 ประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห
เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
1.9 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล
1.10 สรุปผลการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ผลการใชแ ฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือ ขา ยสังคมออนไลน วิชาการถา ยภาพ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบ One shot case study โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้
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กลุม
E

สอบกอน

เมื่อ E
X

การทดลอง
X

หลังการทดลอง
T1

ทดลองซ้ํา
T2

แทน การเลือกกลุมตัวอยาง
แทน การการใชแ ฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก สผา นเครือ ขา ยสัง คม

ออนไลน
T1
T2

แทน การประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
แทน การประเมินผลซ้ําหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห

4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชา
ถายภาพ
4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
4.3 เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ
4.4 แบบประเมินคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ
4.5 แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
4.6 แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยมีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้
5.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิช า
ถายภาพ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใช
แบบสอบถามในลัก ษณะ Check list โดยมีวัตถุในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิก ส กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาการถายภาพ และการวัดและประเมินผลโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอน ในรายวิชาการถายภาพ
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2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
3) ศึก ษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ งกับ การพัฒ นากิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ
4) นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
มาสรา งแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ จากเอกสารตําราที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ มูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแ ก ชื่ อ
สาขาวิชา/ภาควิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ประสบการณในการใชเครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต
ตอนที่ 2 รายละเอียดของหัวขอและเนื้อหาในแบบสอบถามโดยมีประเด็น
ตา งๆ ดัง นี้ เครื่องมือ สื่อ สารที่สํา คัญสํา หรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเ ล็ก ทรอนิก สใ นรายวิช า
ถายภาพ การนําเสนอผลงาน การสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานเล็ก
ทรอนิก ส แหลงเรีย นรูตา ง ๆ กิจกรรมในรายวิชาถา ยภาพสํา หรับ การพัฒ นาแฟมสะสมผลงาน
อิเ ล็ก ทรอนิก ส และการประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิก ส และขอเสนอแนะอื่นๆ หรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
5) นํา แบบสัมภาษณที่ส รา งขึ้นใหผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) แลว นํา มาหาคา ดัช นีค วามสอดคล อ ง (Item Objective Congruence) โดยให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทานพิจารณาดังนี้
+1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา
0 ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา
-1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา
6) นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอ
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไม
สมบูรณตามคํา แนะนํา ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ พบวา ไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวา
เกณฑที่กําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)
7) นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
รายวิชาถายภาพ จํานวน 211 คนจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในรายวิชาถายภาพ
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ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาถายภาพ การพัฒนาแฟมสะสม
ศึก ษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน เรื่องการประยุกตใชเว็บบล็อกเพื่อการศึกษา
ผลงานอิเล็กทรอนิกส
นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
มาสรางแบบสอบถาม เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวิชาถายภาพ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

แกไขปรับปรุง
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ
ไดแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการปรับปรุง
นําแบบสอบถามไปใชกับผูเรียนที่เรียนในรายวิชาถายภาพ ในสถาบันอุดมศึษา
จํานวน 211 คน

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามนักศึกษา
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5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีวัตถุในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ถายภาพ และการวัดและประเมินผลโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอน ในรายวิชาการถายภาพ
2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
3) ศึก ษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ งกับ การพัฒ นากิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ
4) นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
มาสรา งแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ จากเอกสารตําราที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวิชาถายภาพโดยในแตล ะ
ฉบับมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ มูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแ ก ชื่อ
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 รายละเอียดของหัวขอและเนื้อหาในแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ เครื่องมือสื่อสารที่สําคัญสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสใน
รายวิชาถายภาพ การกําหนดโครงงาน (Project) การสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาแฟม
สะสมผลงานเล็กทรอนิกส นําเสนอผานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา กิจกรรมใน
รายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และการประเมินผลแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งคําถามในลักษณะปลายเปดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ
หรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม
5) นํา แบบสัมภาษณที่ส รา งขึ้นใหผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) แลว นํา มาหาคา ดัช นีค วามสอดคล อ ง (Item Objective Congruence) โดยให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทานพิจารณาดังนี้
+1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา
0 ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา
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-1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา
6) นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอ
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไม
สมบูรณตามคํา แนะนํา ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ พบวา ไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวา
เกณฑที่กําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)
7) นํา แบบสัมภาษณแ บบมีโครงสรา งไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ จํานวน 6 ทานโดยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญโดยเปนผูที่ส อน
ในระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณในการสอนในรายวิชาถา ยภาพ ไมต่ํา กวา 5 ป และมีค วามรู
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
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ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาถายภาพ การพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิ
กทรอนิกสกตใชเว็บบล็อกเพื่อการศึกษา
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรี
ยน เรื่อเล็งการประยุ
นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) มาสราง
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ ดาน
การพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และดานการเรียนการสอนรายวิชาถายภาพ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แกไขปรับปรุง
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความความที่
ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ
ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผานการปรับปรุง
นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวิชาถายภาพ และการเรียนการ
สอนบนเครือขายสังคมออนไลน

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
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5.2 แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ในการประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาถายภาพ นั้นผูวิจัยใชเกณฑ
การใหคะแนนแบบรูบริค (Rubrics scoring) ในการประเมินผลงานของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเกณฑการใหคะแนนดังนี้
1) ศึก ษาคน ควา เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแ ฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสและการประเมินผลงานของนักศึกษา
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบประเมินผลตามสภาพจริง
3) สรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค โดยกําหนดองคประกอบการประเมินและ
คําอธิบายระดับคุณภาพ ทั้งนี้เกณฑการใหคะแนนจะแบงออกเปนองคประกอบหลักไดแกสถิติการเขา
ใชงานและความสม่ําเสมอ จํานวนของสมาชิกที่เขาชมแฟมสะสมผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอเสนอแนะระหวางสมาชิก การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 4 ระดับคะแนน
4) นําเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค เพื่อ ประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทา น ตรวจสอบความถูกตอ งเกี่ยวกับประเด็นและ
รายละเอียดในการประเมินผลงาน แลว นํา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคา ดัช นีค วาม
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือ กรายการประเมินที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
+1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา
1) ไมแนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา
-1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับเนื้อหา
5) นําผลการพิจารณามาวิเคราะหหาคา ดัชนีค วามสอดคลอง (IOC) พบวาไดคา IOC
ในแตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก) แลวนําไปทําการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในเรื่องรายละเอียดในการใหคะแนน การกําหนดคุณลักษณะการประเมิน
ในระดับคะแนนที่ตางกันใหมีความชัดเจนในระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4
6) แบบประเมินผลงานของนักศึกษามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําแลว
นําไปใชจริงโดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ยระหวาง
3.50 - 4.00
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การสรางแฟมสะสมผลงานอยูใ นระดับมากที่สุด
การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับมาก
การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับปานกลาง
การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับนอย

ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงที่เกี่ยวของกับการ
ใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ
สรางแบบประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ
แกไขปรับปรุง
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC

ไมผาน

ผาน
นําไปทําการปรับปรุงในเรื่องรายละเอียดการประเมิน
ไดแบบประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ
า

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
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5.3 เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒ นาเครือ ขายสังคมออนไลนเพื่อใหนักศึกษาไดสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน มีวิธีดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียดวิธีก ารสรา งเครือขายสังคมออนไลนจาก
เว็บไซต เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) กําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือ ขายสังคมออนไลน จากการ
สัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ
3) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ กรรมในรายวิ ช าถ า ยภาพ โดยกํ า หนดเป น
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมินผลใหมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค
4) กํา หนดรูปแบบเครือขา ยสัง คมออนไลน กิจ กรรมบนเครือ ขายสังคมออนไลน
รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผล นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อ หาและ
ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออไลน ที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรา ง
4.1) สรา งเปนแผนภูมิส ายงาน (Flow Chart) และรูปแบบการเรียนบนเครือขา ย
สังคมออนไลน (Model of Social Network)
4.2) รูปแบบเครือขายสังคมออนไลน ที่สรางขึ้นและรายละเอียดเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลไปปรึก ษาผูส อน ผูเชี่ยวชาญดา นเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดา นการออกการเรีย นบน
เครือขายสังคมออนไลน จํานวน 6 ทานเพื่อขอคํา แนะนําและตรวจความถูกตองเหมาะสม เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข
5) พัฒ นาเครือ ขา ยสั ง คมออนไลน รายวิชาการถ า ยภาพที่ได บทภาพที่ผา นการ
ปรับปรุงแกไขเสร็จเรียบรอยแลว จึงสรางเครือขายสังคมออนไลนรูปแบบดังกลา ว ซึ่งบทเรียนที่ดีนั้น
ตอ งสามารถนํา เสนอไดทั้ ง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ยง แสง สีแ ละกราฟ ก ต า งๆ พร อ มทั้ ง มี
แบบทดสอบ การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1) การออกแบบเครือขายสังคมมออนไลนในรายวิชาถายภาพ โดยผูวิจัยไดใช
เครือขายสังคมออนไลนจากเว็บไซต Multiply.com ซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลนสําหรับผูถายภาพใน
ระดับอาชีพและผูสนใจถายภาพทั่วไป
5.2) ออกแบบเมนูคําสั่ง ตกแตงเว็บเพจดวยภาพ และสีสันเพื่อ ดึงดูดความสนใจ
หน า เว็ บ เพจ ประกอบด ว ย ชื่ อ เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน รายวิ ช าถ า ยภาพโดยกํ า หนดชื่ อ
www.SilpakonPhoto.multiply.com มีเมนูคําสั่งตา ง ๆ เชน เว็บบล็อกเพื่อการศึกษา ภาพถา ยกิจกรรม
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ของรายวิชา บทความที่เ กี่ย วขอ ง วีดิทัศน ขา วสารตา ง ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง หอ งแสดงผลงาน หอ งพบ
ผูเชี่ยวชาญ แหลงเรียนรูอื่น ๆ เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต เชน กระดานแสดงความคิดเห็น หอ ง
สนทนา และคูมือการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
6) กิจกรรมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยการเขียนบทความ
การถายภาพ (Photo Assay) โดยมีจุดมุงหมายที่จะประเมินการถายทอดเนื้อหาสําหรับการถายภาพ การ
นําเสนอผลงานภาพถาย การนําเสนอภาพถา ยเพื่อการสื่อความหมาย การเขียนบันทึกประจํา วัน การ
แนะนําแหลงเรียนรู การแนะนําขา วสารที่เกี่ยวของ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถา ยของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน เปนตน
7) การสรา งแฟมสะสมผลงานอิเ ล็ก ทรอนิก สบนเครือ ขา ยสั ง คมออนไลน วิช า
ถายภาพ ประกอบดวย
7.1) การกํา หนดแนวคิด หลัก ในการพัฒ นาแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก ส
(Concept)
7.2) การเลือกชุดคําสั่งในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบ
ตาง ๆ (Theme)
7.3) การนําเสนอผลงานในรายวิชาการถายภาพ ไดแก นําเสนอภาพถาย บทความ
แหลงเรียนรู กิจกรรมการถายภาพ
7.4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นในเครือขายสังคมออไลน
8) ประเมินผลแฟมสะสมผลงานจากโครงการถายภาพหรือแบบฝก หัด (Exercise)
ประกอบดวยแบบฝก หัดในการนําเสนอภาพถา ย แหลงเรียนรูตา ง ๆ บทความ กิจกรรมตาง ๆ และ
ประเมินผลงานหลังเรียนบทเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน
9) นําบทเรียนที่สรา งไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อ หาและดา นเครือขายสังคมออนไลน
ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของกิจกรรมในวิชาการถายภาพ จํา นวน 5 ทา นเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณ โดยคาเฉลี่ยของผลการประเมินเทา กับ 4.52 คา เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60
แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
10) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพกับตัวแทนกลุมตัวอยาง ซึ่งกําหนดใหมีการ
ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็กตัวแทนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบประสิทธิภาพ ไดแก ผูเรียน
จากกลุม ประชากรที่ ไมใ ชก ลุม เปา หมาย จํา นวน 12 คน การทดสอบประสิ ทธิภ าพทั้ง 2 แบบ มี
รายละเอียดดังนี้
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10.1) การทดลองหนึ่งตอ หนึ่ง (One–on-one evaluation) ลักษณะการประเมินเพื่อ
ประเมินการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใหตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน แลวทํา
การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ เพื่อปรับปรุงแกไข โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.96 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 แปลผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้ผูวิจัยไมนําคะแนนการ
ประเมินในหัวขอจํานวนของสมาชิกที่เขาชมแฟมสะสมผลงานมาประเมินรวมกับหัวขออื่น เนื่อ งจาก
เปนการทดลองแบบรายบุคคลการจึงไมเขาขายของการกําหนดเกณฑ แตใชการสังเกตการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและติดตามการ บันทึกคําแนะนําและสิ่งที่ควรปรับปรุงเครื่องมือทั้งหมด แลวนําเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อนําไปใชทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอไป
10.2) การทดลองกลุมเล็ก (Small group evaluation) ผูวิจัยเลือกตัวแทนกลุมตัวอยาง
จํานวน 9 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับกลุมตัวอยางที่ใชใ นการทดสอบหนึ่งตอหนึ่ง โดยทําการประเมิน
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการเรียนและการใช
เครื่องมือทั้งหมดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา กับ 0.60 แปลผลอยูใ นระดับ
มาก ทั้งนี้ผูวิจัยไมนํา คะแนนการประเมินในหัวขอ จํานวนของสมาชิกที่เขา ชมแฟมสะสมผลงานมา
ประเมินรวมกับหัวขออื่นและบันทึกคําแนะนําและสิ่งที่ควรปรับปรุงเครื่องมือทั้งหมด แลวนําเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อนําไปทดลองตอไป
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ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางบทเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน
จากเอกสารและงานวิจัย

กําหนดรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและกิจกรรมการเรียนรูจากการ
สัมภาษณผเู ชี่ยวชาญและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาจัดทํารูปแบบกิจกรรม

พัฒนาเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
นําเครือ ขายสังคมออนไลนไปประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุง
นําเครือ ขายที่ผานการประเมินคุณภาพไปหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางรายบุคคลและปรับปรุงแกไข
นําเครือ ขายที่ทําการปรับปรุงไปหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข
เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนของรายวิชาถายภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. แนะนําความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําและจัดสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
เปนกิจกรรมในชั้นเรียนเปนการแนะนําการใชเครือขายสังคมออนไลนสําหรับการสื่อสารในรายวิชา
โดยผูว ิจัย จะสรางเว็บเปนศูนยกลางในรายวิชาซึ่งใชชื่อเว็บวา “silpakornphoto.multiply.com” เพื่อให
ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมผานเว็บดังกลาว โดยจะมีแหลงเรียนรูจะแนะนําพื้นฐานในการสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส โดยอธิบายถึงคุณลักษณะของเว็บ การเขียนบทความ การนําเสนอภาพ การ
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แจงขาวสารกิจกรรมของชมรม และแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ รวมถึงการประเมินผลงาน ซึ่งจะทําการ
อบรมภายในหองคอมพิวเตอรและใหนักศึกษาทุกคนไดสมัครสมาชิกและใหดูตัวอยางในการสรางเว็บ
จากสมาชิกคนอื่น ๆ
2. การแนะนําตัว เขาเยี่ยมชมของสมาชิกในระบบเครือขายสังคมออนไลน
กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมของผูเรียนที่จะตองทําการลงทะเบียนในเว็บที่เปนศูนยกลาง
เพื่อใหเว็บที่เปนศูนยกลางบันทึกชื่อสมาชิกไว เมื่อนักศึกษาเขามาในเว็บจะพบสมาชิกที่ลงทะเบียนเปน
จุดเชื่อมเขาไปติดตอระหวางสมาชิกดวยกัน ซึ่งในขึ้นตอนดังกลาวผูพัฒนาไดออกแบบใหมีลักษณะ
การทํางานเหมือนกับหนาตาของเว็บที่นักศึกษาเคยไดใชงานอยูในชีวิตประจําวัน
3. กิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ ครั้งที่ 1
เปนกิจกรรมถายภาพนอกสถานทีโ่ ดยเปนกิจกรรมที่ผสู อนไดพานักศึกษาไปเยี่ยมชม
ผลงานภาพถาย (Photo Gallery) และใหนักศึกษาเลาเรื่องผานภาพถายในแนวคิดของนักศึกษาผานเว็บ
และใหนักศึกษาถายภาพโดยไมกําหนดหัวขอเพื่อใหเกิดความหลากหลายในการถายภาพและนําเสนอ
ผานเว็บหลังจากเสร็จกิจกรรม
4. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บบล็อก (weblog)
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งที่ 1 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้นผานเครือขายสังคม
ของตนเอง พรอมทั้งเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน
5. กิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ ครั้งที่ 2
เปนกิจกรรมถายภาพ ณ พระราชวังสนามจันทรนครปฐม โดยใหนักศึกษาถายภาพ
ตามหัวขอที่ใบงานไดสงและมีหัวขออิสระใหนักศึกษาไดออกไปถายภาพโดยมีประสบการณในการ
ถายภาพรวมกัน
6. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายสังคมออนไลน
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งที่ 2 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้น
ผานเครือขายสังคมออนไลนของตนเองที่ไปถายในสถานที่เดียวกันแตอาจจะมีเห็นผลและตางมุมมอง
พรอมทั้งเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
7. กิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ ครั้งที่ 3
เปนกิจกรรมถายภาพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยให
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นักศึกษาถายภาพตามหัวขอที่ใบงานไดสงและมีหัวขออิสระใหนักศึกษาไดออกไปถายภาพโดยมี
ประสบการณในการถายภาพรวมกัน
8. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บบล็อก (weblog)
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งที่ 3 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้น
ผานเครือขายสังคมออนไลนของตนเองที่ไปถายในสถานที่เดียวกันแตอาจจะมีเห็นผลและตางมุมมอง
พรอมทั้งเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
9.
กิจกรรมถายภาพเพื่อการเลาเรื่อง (Photo Assay) และกิจกรรมการถายภาพเพื่อฝก
เทคนิคในทุก ๆ สัปดาห
กิจกรรมถายภาพเพื่อฝกเทคนิคเปนกิจกรรมที่นักศึกษาตองออกไปถายภาพในทุก ๆ
สัปดาห และใหนําเสนอหัวขอดวยตนเอง เปนการถายภาพที่ฝกเทคนิคตาง ๆ เชนการวัดแสง การจัด
องคประกอบภาพ การใชความไวชัตเตอร และการถายภาพเพือ่ การเลาเรื่อง โดยใหเปลี่ยนวิธีการในการ
เลาเรื่องผานภาพถายในทุก ๆ สัปดาหและนําเสนอเปนเรื่องเลา ซึงในบล็
่
อกจะทําการ Up-date ผาน
อีเมลของสมาชิกในทุก ๆ คน เพื่อใหสามารถเขาถึงขาวสารไดทุก ๆ เวลา
10. พบผูเชี่ยวชาญผานระบบออนไลน
เปนกิจกรรมที่ผูพัฒนาโครงการจัดภายหลังจากการถายภาพทั้ง 3 ครั้ง โดยให
นักศึกษาเชิญเพื่อนที่อยูนอกชั้นเรียนเขารวมคุยกันผานหอง Chat room โดยจะมีผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณการในการถายภาพ เขาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งจะนัดโดยผาน
กระดานสนทนา หรือปฏิทินกิจกรรมที่ผูพัฒนาโครงการไดจัดเตรียมไว
11. นิทรรศการภาพถายออนไลน
หลังจากสิ้นสุดโครงการผูส อนจะทําการรวบรวมภาพถายของสมาชิกที่ดที ี่สุดจากกา
ถายภาพในการออกภาคสนามและภาพถายประจําสัปดาห รวมเปนนิทรรศการถายภาพซึ่งมีหองแสดง
ภาพถายที่จัดเตรียมไว และใหสมาชิกไดนํา URL ของหองแสดงภาพถายนําไป Post ตามแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ในระบบออนไลนเพื่อใหบุลคลภายนอกไดเขาชมและแสดงความคิดเห็นผานหองนิทรรศการ
ภาพถายดังกลาว
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รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ

Photography

Weblog

News

Event & Activity

Review

Link

Share

กิจกรรมในรายวิชา

แนะนําความรูแ ละการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน ฯ

ประเมินผลกระบวนการทุกระยะ

การแนะนําตัว และเยี่ยมชมสมาชิก

ประเมินผลสถิติการใชงาน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเขารวม
กิจกรรมถายภาพ

ประเมินผลการมีสวนรวม

นําเสนอผลงานภาพถายเชิงเทคนิค

ประเมินผลการมีนําเสนอภาพถาย

นําเสนอผลงานภาพถายเพื่อการเลาเรื่อง
บทความถายภาพ

ประเมินผลการเขียนบทความ

การแนะนําแหลงเรียนรูตาง ๆ

ประเมินผลการแสดงความคิดเห็น

พบผูเชี่ยวชาญผานระบบออนไลน

ประเมินผลการแสดงความคิดเห็น

นิทรรศการภาพถายออนไลน

ประเมินผลในภาพรวม
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5.4 แบบประเมินคุณภาพแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
การสรางแบบประเมินผลคุณภาพแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
มีวิธีการสรางดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการสรางแบบประเมิน จากตํารา และเอกสารตางๆ
2) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา กิจกรรม ตามจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรม
3) สรางประเมินคุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน โดยสรางใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยมีหัวขอการประเมินดังนี้
3.1) หลักการและวัตถุประสงคของแฟมสะสมผลงาน
3.2) ลักษณะของกิจกรรมของเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
3.3) รูปแบบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.4) ความเหมาะสมในการประเมินผล
3.5) ระยะเวลาในการเรียนรู
3.6) คุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
4) นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี้
+1 แนใจวารายการพิจารณาในแบบประเมินคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหา
0 ไมแนใจวารายการพิจารณาในแบบประเมินคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหา
-1
แนใจวารายการพิจารณาแบบประเมินคุณภาพไมสอดคลองกับ
เนื้อหา
ผลการตรวจสอบคา IOC พบวาความสอดคลองรายขอคําถามพบวาไดคา IOC ใน
แตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด(รายละเอียดดังภาคผนวก) จากนั้นปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหานําแบบประเมินคุณภาพไปประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
โดยกําหนดเกณฑในการเลือกผูเชี่ยวชาญ เปนผูสอนในระดับอุดมศึกษามีประสบการณในการสอนไม
ต่ํากวา 5 ป มีความเชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพมากที่สุด
4 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพมาก
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3 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพนอย
1 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพนอยที่สุด
โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึงมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึงมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึงนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึงนอยที่สุด
5) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลน
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ศึกษาแนวทางการสรางแบบประเมิน จากตํารา และเอกสารตางๆ ศึกษาและวิเคราะห
เนื้อหา กิจกรรม ตามจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรม
สรางประเมินคุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ไมผาน
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ผาน
นําแบบประเมินที่สรางขึ้น มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
นําแบบประเมินคุณภาพประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อการ
เรียนบนเครือขายสังคมออนไลน
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน
สรุปผลการประเมินคุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลน
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพ

แกไข
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5.5 แบบวัดความคิด เห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิก สบนเครือ ขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนหลังจากที่ไดพัฒนาแฟมสะสมผลงานบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแลว ซึ่งแบบสอบถามที่จะใหผูเรียนประเมินนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert) โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากตํารา และเอกสารตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกส
บนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากร
โดยมีเกณฑในการประเมินความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนบนเครือ ขายอินเทอรเน็ต 5 ระดับ ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด การวิเคราะหคาคะแนนมีดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
3) นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบคาความ
สอดคลอง (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
+1 แนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองกับเนื้อหา
0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองกับเนื้อหา
-1 แนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นไมสอดคลองกับเนื้อหา
ผลการตรวจสอบพบวาพบวาไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑที่
กําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)
4) นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
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5) นํา แบบสอบถามความคิดเห็นที่พรอมใช เพื่อ นําไปใชกับกลุมทดลองที่ได ทํา
กิจ กรรมจากแฟ มสะสมผลงานอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส บ นเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ข องนัก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากตํารา และเอกสารตางๆ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมในการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ไมผาน

แกไข

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคา
IOC

ผาน
นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม
ตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจริง

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส

79
6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
6.1 ขั้นเตรียมการ
6.1.1 ผูวิจัยนําจดหมายจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
6.1.2 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนรายวิชาถายภาพจากสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ และเจาหนาที่ ผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชใ น
การทดลอง
6.1.3 เตรีย มสถานที่ที่ใ ชใ นการทดลองการใชแฟมสะสมผลงานอิเ ล็กทรอนิก สบน
เครือ ขา ยสังคมออนไลน หองปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 45 เครื่อง โดยจัดใหผูเรียน 1 คน ประจําเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
6.2 ขั้นดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทดลอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และกิจกรรมในการใช
เครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพ และดํา เนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู โดย
ผูวิจัยเปนผูใหความชวยเหลือบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ขั้นเตรียมการทดลอง
6.2.1 แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับบทบาทผูสอนและผูเรียน
6.2.1.1 บทบาทผูเรียน
ในกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ผูเรียนจะไดรับบทบาทใน
กิจกรรม ดังนี้
ผูเรียนเปนผูกําหนดรูปแบบการสรางแฟมสะสมผลงานดวยตนเอง
ผูเรียนเปนผูนําเสนอผลงานดวยตนเอง
ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมดวยตนเอง
ผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด
ผูเรียนมีการศึกษาคนควาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต
ผูเรียนมีความคิดเห็นที่แตกตางจากเพื่อนรวมกลุมและผูสอนได
6.2.1.2 บทบาทผูสอน
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ในการจัดกิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ผูสอนจะไดรับบทบาทในกิจกรรม ดังนี้
ผูสอนคอยใหคําชี้แนะผูเรียนเมื่อผูเรียนสงสัย
ผูสอนเปนตัวอยางที่ดีในการสรางแฟมสะสมผลงาน
ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนมีความคิดที่หลากหลายและสนับสนุนให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะแลกเปลี่ยนกันเองระหวางผูเรียนในกลุม ระหวางผูสอน
และผูเชี่ยวชาญนอกชั้นเรียน
6.2.2 ระยะเวลาการเรียน
ในการทํากิจกรรมครั้งนีใ้ ชเวลาในการเรียนทั้งหมด 8 คาบเรียน และมีการประเมินผลซ้ํา
หลังจากพัฒนาแฟมสะสมผลงานไปแลวอีก 4 สัปดาห
6.2.3 จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมาย ความสํา คัญ ความเปนมา สามารถนํา ความรูไปประยุก ตใชใ นการ
สื่อสาร การจัดการขอมูลความรูอยางเปนระบบสามารถนําความรูไปประยุกตใชกิจกรรมระหวางเรียน
ผูเรียนศึกษาผลงานงานจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และพัฒนางานของตนเอง หลังจากนั้นทดการวัดผล
พฤติกรรมซ้ําหลังจากทดลอง
ขั้นดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1) ในขั้นของการทดลอง ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพื่อหาคุณภาพ
ของเครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพ
2) ในขั้นของการทดลองภาคสนาม เก็บรวบรวมผลการสรางแฟมสะสมผลงานของ
นักศึกษาจํานวน 8 คาบเรียน
3) ประเมิ น ผลการพั ฒ นาแฟ ม สะสมผลงานอิเ ล็ ก ทรอนิ ก สบ นเครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลนหลังเรียน (Post-test)
4) ให นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบสอบถามวั ด ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ แฟ ม สะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
5) ประเมินผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสซ้ําหลังจากทดลองไปแลว
4 สัปดาหเพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการสรางผลงานของนักศึกษา
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6) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใชในการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตถึง
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางทั้งกอนการเรียน ในขณะที่ทําการเรียน และเมื่อหลังการเรียน
ผูวิจัยนําขอความอนุเคราะหถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนถายภาพ และเจาหนาที่ผูดูแลหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพื่อเตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง
เตรียมสถานที่ที่ใชในการทดลองบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทดลอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
และวิธีในการทํากิจกรรม และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหและประเมินผลการทดลองของ การวิจัย เรื่อง ผลการใชแ ฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือ ขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1) การประเมินความเหมาะสมของเครือ ขา ยสัง คมออนไลน วิ ชาถา ยภาพโดย
วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2) การประเมินความสอดคลองของแบบประเมินคุณภาพ แบบสัมภาษณ และแบบ
ประเมินความคิดเห็นโดยวิเคราะหหาคา ดัชนีค วามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC)
3) การประเมิน ผลการใชแ ฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก ส โดยใชค ะแนนเฉลี่ย
( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4) ผลความคงทนของพฤติกรรมในการพัฒ นาแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก ส
หลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
คาที (t - test for dependent) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังทดลองและความคงทน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย เรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยไดจัดแบงการ
นําเสนอตามวัตถุประสงคโดยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน
วิชาถายภาพ
ตอนที่ 2 ผลประเมินการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ
ตอนที่ 3 ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน
วิชาถายภาพประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบงออกเปน
ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน
1.1.1 ผลการศึกษาความเห็นของผูเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ จากการสอบถามผูเ รียนในระดับอุดมศึกษา
สามารถอธิบายไดดังนี้
1) ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาที่เรียนในรายวิชาการ
ถายภาพโดยเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 – 3 กันยายน 2554 จํานวน 211 คน สามารถ
จําแนกผูเรียนเปนเพศชาย จํานวน 92 คน เพศหญิงจํานวน 119 คน เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน
128 คน ปที่ 3 จํานวน 83 คน มีประสบการณในการใชเครือขายสัง คมออนไลน 1-2 ป จํานวน 27
คน 3-4 ป 89 คน และ 4 ป ขึ้น ไป 95 คน เป น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยของรั ฐที่ สัง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม 76 คน นัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 65 คน นักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน 59 คน
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2) ความคิดเห็นที่มีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน โดยผูวิจัยขอเสนอใน 3 ลําดับแรก สามารถอธิบายเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
รายการ
จํานวน
1. ระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะที่จะสงผลตอการเรียน
รายวิชาถายภาพ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอบนเว็บ
124
กระดานสนทนา (Web board)
43
หองสนทนากลุม (Chat Room)
16
2. เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมในการนําเสนอผลงาน
นําเสนอผานการ Post ภาพถาย
157
นําเสนอในลักษณะการเขียนบทความ (Blog)
50
นําเสนอในลักษณะโครงงาน (Project)
27
3. ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบ
เครื่อขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพ
นําทฤษฏีมาสรุปโดยใชภาษาของตนเอง
132
อางถึงทฤษฏี และใหเหตุผลกอนตอบคําถาม
32
อธิบายจากหลักการจากแผนงานหรือโครงการที่ประสบ
12
ความสําเร็จ
4. ลักษณะการกําหนดโครงงาน (Project) ในรายวิชาถายภาพ
ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงานอยางอิสระ
123
อาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน
56
มีการกําหนดหัวขอโครงงานรวมกันในชั้นเรียน
25
5. วิธีการมีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส
การนําเสนอขาวและอภิปราย
82
การนําเสนอผลงานของนักถายภาพที่มีชื่อเสียง
73
อื่น ๆ โครงงานที่อาจารยกําหนด
21
6. แหลงเรียนรูผานระบบเครือขายสังคมออนไลนทมี่ ีบทบาทตอ
การเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน
เว็บไซตดานการถายภาพ
98
เว็บบล็อกสําหรับการถายภาพ
63

รอยละ

58.76
20.37
7.58
74.40
23.69
12.79

62.55
15.16
5.68

58.28
26.53
11.84
38.85
34.59
9.95

46.44
29.85
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รายการ
ขาวสารการถายภาพ
7. การติดตามผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ติดตามจากระบบขาวสารความเคลื่อนไหว
ติดตามจากการนําเสนอผานเว็บสวนตัว (Weblog
ติดตามผานการสงงานตรงในระบบแบบสวนบุคคล
(Private)
8. ลักษณะของงานสําหรับการถายภาพควรมีลักษณะ
งานที่ฝกทักษะในการถายภาพ (การวัดแสง ควบคุม
ระยะชัด)
งานที่เปนการนําเสนอผลงานแบบเลาเรื่อง (Photo
Assay)
ควรมีงานที่เปนขาวความเคลื่อนไหวสําหรับการ
ถายภาพ
9. การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายทางสังคม
ประเมินผลจากผลงานของผูเรียน
ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคําชมเชย
ของเพื่อนรวมชัน้ เรียน
10. เครื่องมือสื่อสารในระบบเครือขายสังคมออนไลนที่จะชวยให
การสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
เว็บบล็อก
แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ (Link)
หองแสดงผลงาน
11. กิจกรรมในรายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรมแสดงภาพถาย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนในชั้นเรียน
กิจกรรมสถานการณและแสดงความคิดเห็น

จํานวน
15

รอยละ
7.10

84
54
33

39.80
25.59
15.63

113

53.55

54

25.59

11

5.21

98
67
43

46.44
31.75
20.37

56
45
21

26.53
21.32
9.95

78
55
13

36.96
26.06
6.16
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รายการ
12. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสรายวิชาถายภาพที่จะจูงใจใหเกิดการเรียนรู
นําเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการถายภาพ
ขาวสารใหม ๆ เชน กิจกรรมถายภาพ อุปกรณออกใหม
โพลแสดงความคิดเห็น

จํานวน

รอยละ

83
40
14

39.33
18.95
6.63

จากตารางที่ 1 โดยผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาที่ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดจําแนกเปนราย
ขอดังนี้ ระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะที่จะสงผลตอการเรียนรายวิชาถายภาพไดแก
ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอบนเว็บ จํานวน 124 คิดเปนนรอยละ 58.76 เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
ในการนําเสนอผลงานไดแกการนําเสนอผานการ Post ภาพถาย จํานวน 157 คิดเปนรอยละ 74.40
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบเครื่อขายสังคมออนไลนในรายวิชา
ถายภาพ ไดแก นําทฤษฏีมาสรุปโดยใชภาษาของตนเอง จํานวน 132 คิดเปนรอยละ 62.55 ลักษณะ
การกําหนดโครงงาน (Project) ในรายวิชาถายภาพ ไดแก ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงาน
อยางอิสระ จํานวน 123 คิดเปนรอยละ 58.28 วิธีการมีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็ก
ทรอนิกส ไดแก การนําเสนอขาวและอภิปราย จํานวน 82 คิดเปนรอยละ 38.85 แหลงเรียนรูผาน
ระบบเครือขายสังคมออนไลนที่มีบทบาทตอการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ไดแกเว็บไซต
ดานการถ ายภาพ จํานวน 98 คิด เปน ร อยละ 46.44 การติ ด ตามผลการใชแฟ มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ติดตามจากระบบขาวสารความเคลื่อนไหว จํานวน 84 คิดเปนรอยละ 39.80
ลักษณะของงานสําหรับการถายภาพควรมีลักษณะ ไดแก งานที่ฝกทักษะในการถายภาพ (การวัด
แสง ควบคุมระยะชัด) จํานวน 113 คิดเปนรอยละ 53.55 การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายทางสังคม ไดแก ประเมินผลจากผลงานของผูเรียน จํานวน 98 คิด
เปนรอยละ 46.44 เครื่องมือสื่อสารในระบบเครือขายสังคมออนไลนที่จ ะชว ยใหการสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บบล็อก จํานวน 56 คิดเปนรอยละ 26.53 กิจกรรมในรายวิชา
ถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ไดแก กิจกรรมแสดงภาพถาย จํานวน
78 คิดเปนรอยละ 36.96 รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสรายวิชา
ถายภาพที่จะจูงใจใหเกิดการเรียนรู ไดแก นําเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการถายภาพ จํานวน 83 คิดเปน
รอยละ39.33
นอกจากนี้ผูเรียนไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมไดแก การนําเสนอผลงานควรมีก ารจัด ให
นําเสนอผลงานในลักษณะโครงการหลักและมีแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน ควรใหมีผูอื่นนอกชั้น
เรียนไดเขารวมกิจกรรมผานระบบเครือขายสังคมออนไลนได และควรใหผูเรียนสามารถแบงปน
ผานเครือขายสังคมออนไลนประเภทอื่นได เชน Facebook.com, Youtube.com เปนตน
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1.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญที่เปนผูสอนในรายวิชาถายภาพและมีประสบการณในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนใ นการจัด การเรียนการสอนจํานวน 5 ทาน พบวา การพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพ ไดแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) เครื่องมือสื่อสารที่สําคัญสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ใน
รายวิชาถายภาพควรเลือกเครือขายสังคมออนไลนที่มีเครื่องมือสื่อสารครบถวน และใชงานงาย เชน
หองสนทนา (Chat room) กระดานขาว (Web boards) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การสืบคน
ขอมูลบนเว็บ (Search Engine) เว็บบล็อก (Weblog) วิกิ (Wiki) สื่อทางสังคม (Social Media) แหลง
เรี ยนรูตาง ๆ (External Link) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานใหค วามคิด เห็น ที่ต รงกัน ในการเลือก
เครือขายสังคมออนไลน Multiply.com เนื่องจากเปนเครือขายสังคมออนไลนที่มีความเหมาะสม
และเปนที่นิยมใชสําหรับการถายภาพซึ่งเปนแหลงขอมูลในการที่ผูเรียนจะเขาสูสังคมการถายภาพ
ไดอยางสะดวกและสามารถติดตอสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ในการถายภาพไดเปนอยางดี นอกจากนี้
คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลนของเว็บไซตดังกลาวมีลักษณะเปนรูปภาพซึ่งจะทําใหงาย
ตอการเรียนรู การนําเสนอ การปรับปรุงขอมูล และสามารถสรางหัว ขอที่ผูใ ช ตองการไดอยาง
สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถชวยใหผูเรียนสรางแฟมสะสมผลงานไดอยางเปนระบบตลอดจนการ
ติดตอสื่อสารที่มีทั้งแบบประสานเวลา และไมประสานเวลาทําใหผูสอนสามารถติดตามผลการใช
งานแฟมสะสมผลงานไดเปนอยางดี
2) กําหนดโครงงาน (Project) ที่เหมาะสมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ควรมีลักษณะเปนการนําเสนองานจากการฝกปฏิบัติเปนโครงการระยะสั้น และระยะยาวโดยมีการ
กําหนดหัวขอการใชเทคนิคการถายภาพและนําเสนอในลักษณะภาพถายประจําสัปดาห และมี
โครงการระยะยาวในลักษณะภาพถายสําหรับการสื่อสาร นอกจากนี้ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
จัด หาสมาชิกทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น สําหรับการถายภาพ
รวมกัน โดยมีการจัดทําโครงการตาง ๆผานเครื่องมือสื่อสารอยางเปนระบบ ซึ่งสิ่งที่สําคัญควรให
ผูเ รี ย นทราบถึ ง กระบวนการเก็ บ ผลงานในลัก ษณะแฟ ม สะสมผลงาน โดยมี ทั้ ง สิ่ ง ที่ ผู เ รี ย น
สรางสรรคขึ้นและสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจากผูอื่น
3) วิธีการที่จะชวยใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส
ผูสอนควรมีแฟมสะสมผลงานของตนเองเพื่อเปนตนแบบทางการเรียนที่ดีใหกับผูเรียนและมีการ
ติดตอประสานงานกับผูเรียนผานเครือข ายสังคมออนไลนในรายวิชาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการ
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมผานกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดขึ้น เชน ลักษณะขาวสารของแวดวงวิชา
ถายภาพ การประกวดภาพถาย ขาวสารนิทรรศการ เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสื่อสาร
ผานกระดานสนทนา (Chat) และกระดานโตตอบตาง ๆ บนเว็บเปนตน
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4) การนําเสนผลงานถา ยภาพควรใช เครื่ องมือ สื่อสารในทุก ประเภทเพื่ อใหท ราบ
กระบวนการทํางานของผูเรียน ดังนั้นผูสอนจึงควรกําหนดลักษณะการสื่อสารผานเครื่องมือสื่อสาร
รวมกันโดยอาจแยกประเด็นหรือหัวขอตาง ๆ ดังนี้
4.1) ภาพถายประจําสัปดาห ควรนําเสนอดวยการนําเสนอภาพประกอบหัวขอในการ
ถายภาพสั้น ๆ เพื่อใหผูเขาชมรับทราบเรื่องราวตาง ๆ ผานภาพถาย
4.2) บทความ ควรนําเสนอในลักษณะการเขียนโดยแบงการเขียนเปน 2 ลัก ษณะ
ไดแกการเขียนบันทึกประจําวัน (Blog) อาจเปนสิ่งที่ผูเรียนอยากเขียนขึ้นมาเพื่อถายทอดเรื่องราว
ตาง ๆ และการเขียนในลักษณะความรูประกอบการเรียนถายภาพ เชน อุปกรณใหม เทคนิควิธีการ
ถายภาพ เปนตน
4.3) โครงงาน ควรมีการนําเสนอในลักษณะการเขียนบทความประกอบภาพ (Photo
Assay) ซึ่งมีลักษณะสารคดีภาพถายจะทําใหผูชมมีค วามเขาใจมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาการเขียน
และการนําเสนอภาพถายอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ประกอบการนําเสนอ เชน การ
นําเสนอขาวสาร การใหคะแนนแหลงเรียนรูตาง ๆ (Rating) การแนะนําแหลงเรียนรูภ ายนอก
ตลอดจนการแบงปนองคความรูความคิดเห็นผานกระดานเสวนา เปนตน
5) กิจกรรมในรายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิ เล็กทรอนิกส ควรมี
ลักษณะใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตนเองโดยผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอหรือโครงการ
อยางกวาง ๆ และใหผูเรียนนําเสนอดว ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้อาจมี
กิจกรรมนอกชั้นเรียนเชนการฝกปฏิบัติภาคสนามและมีการแบงปนภาพถายรวมกันจะชวยสรางให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมรวมและกิจกรรมรายบุคคลผานเครื่องมือสื่อสารที่ผูสอนจัดเตรียมไวใหอยาง
สอดคลอง
6) การประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสควรมีลักษณะการประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) เพื่อติดตามพัฒนาการของผูเรียนในทุกระยะ โดยพิจารณาความ
ตอเนื่องและเหมาะสมในการพัฒนาผลงานของผูเรียน เชน สถิติการเขาใชงานและความสม่ําเสมอ
จํานวนของสมาชิกที่เขาชมแฟมสะสมผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะระหวาง
สมาชิก การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอภาพถาย
การเขียนบทความ การนําเสนอแนะนําแหลงความรู ดานการถายภาพ การแสดงความคิดเห็นตอ
สื่อชนิดอื่น ๆ การนําเสนอขาวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
กับผูเชี่ยวชาญ
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1.2 ผลการประเมิน คุณภาพของคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ โดยขอ
นําเสนอเปนตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ

ลําดับ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน

หลักการและวัตถุประสงคของแฟมสะสมผลงาน
1 วัตถุประสงคมีความเหมาะสม
คุณลักษณะของกิจกรรม
2 การลําดับกิจกรรมในแฟมสะสมผลงานเหมาะสมตอ
การเรียนรู
3 การดําเนินกิจกรรมมีความกระชับเหมาะสม
4 กิจกรรมในเว็บมีความยืดหยุน

4.40

0.54

มาก

4.60

0.54

มากที่สุด

4.60
4.60

0.54
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

คุณลักษณะของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
5

การออกแบบหนาเว็บเพจ

4.40

0.89

มาก

6

ความเหมาะสมของกราฟก

4.80

0.44

มากที่สุด

7

ความเหมาะสมของตัวอักษร

4.80

0.44

มากที่สุด

8

ความเหมาะสมของภาพประกอบ

5.00

0.00

มากที่สุด

9

เว็บตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได

4.20

0.83

มาก

10

เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตสามารถสืบคน
ความรูไดอยางกวางขวางสะดวก ไดแก กระดาน
สนทนา หองสนทนา และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เมนูคําสั่งตาง ๆ มีความเหมาะสม

4.20

0.83

มาก

4.60

0.54

มากที่สุด

ความพรอมดานสภาพแวดลอมระบบสนับสนุน
ทางการเรียน

4.60

0.54

มากที่สุด

11
12
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ลําดับ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน

การประเมินผล
13

ลักษณะการประเมินผล กับกิจกรรมมีความ
สอดคลอง
ระยะเวลาในการเรียนรู
14

4.20

0.83

มาก

4.20

0.44

มาก

ภาพรวมของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส

4.60

0.54

มากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม

4.52

0.60

มากที่สุด

ระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม

คุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
15

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ
โดยผลการประเมิน 3 ลําดับแรกไดแก ความเหมาะสมของภาพประกอบโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของกราฟก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด ความเหมาะสม
ของตัวอักษร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมาก
ที่สุด และผลการประเมินคุณภาพในลําดับนอยที่สุด ไดแก เว็บตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลได ลักษณะการประเมินผล กับกิจกรรมมีความสอดคลอง เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
สามารถสืบคนความรูไดอยางกวางขวางสะดวก และระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมาก
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ตอนที่ 2 ผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ โดยผูวิจัยแบง การนําเสนอเปน 2 สวนดังนี้
2.1 ผลการประเมินการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของผูเรียนโดยสามารถอธิบายเปนตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนของผูเรียน
(n = 30) คะแนนเต็ม 4.00
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
รายการ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
1 สถิติการเขาใชงานและความสม่ําเสมอ
3.26
0.52
มาก
2
3

3.90
3.03

0.30
0.31

มากที่สุด
มาก

3.03

0.18

มาก

5
6

จํานวนของสมาชิกที่เขาชมแฟมสะสมผลงาน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะระหวาง
สมาชิก
การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส
การนําเสนอภาพถาย
การเขียนบทความ

3.30
2.60

0.53
0.67

มาก
มาก

7

การนําเสนอแนะนําแหลงความรู ดานการถายภาพ

2.40

0.77

8

การแสดงความคิดเห็นตอสื่อชนิดอื่น ๆ (Review)

3.16

0.64

ปาน
กลาง
มาก

9

การนําเสนอขาวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวของ

2.73

0.58

มาก

10

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับ
ผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ยรวม

2.23

0.89

2.96

0.73

ปาน
กลาง
มาก

4
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จากตารางที่ 3 โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลการประเมินแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาใน 3 ลําดับแรกไดแก จํานวนของสมาชิกที่เขาชมแฟมสะสมผลงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.90
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด การนําเสนอภาพถาย คาเฉลี่ยเทากับ
3.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 แปลผลอยูในระดับมาก สถิติการเขาใชงานและความ
สม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 แปลผลอยูในระดับมาก และผล
การประเมินอยูในระดับนอยที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ยเทากับ 2.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 แปลผลอยูในระดับปานกลาง
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห สามารถอธิบายเปนตารางดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห
n = 30
ผลการใชแฟมสะสม คะแนนเต็ม
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
Sig
ผลงานอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐาน
คะแนนการประเมิน
4.00
2.96
0.73
หลังเรียน
0.025
คะแนนการประเมิน
4.00
2.85
0.78
หลังเรียนไปแลว 4
สัปดาห
* P > 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็น ว า ผลความการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิก สบ น
เครือขายสังคมออนไลนจากการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหลังจากเรียนไปแลว 4 สัปดาห
โดยคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห ไมแตกตางกันที่ร ะดับ
นัยสําคัญที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(n=30)
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
รายการ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
1 การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
4.20
0.55
มาก
เรียนในรายวิชา
2 รูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนมีความ
3.96
0.71
มาก
เหมาะสม
3 ภาพ กราฟก ตัวอักษร มีความเหมาะสม
4.20
0.66
มาก
4 การเชื่อมโยงขอมูลมีความเหมาะสม
4.20
0.48
มาก
5
6

เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.16
4.30

0.59
0.46

มาก
มาก

7

การมีสวนรวมภายในเครือขายสังคมออไลน มีความ
เหมาะสม
กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนความเหมาะสม

4.26

0.63

มาก

4.43

0.62

มาก

เครือขายสังคมออนไลนมีการใชงานงายตอการ
เรียนรูและการนําเสนอ
การประเมินผลงานมีความเหมาะสม

4.46

0.57

มาก

4.53

0.57

มากที่สุด

ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแฟมสะสมผลงานบน
เครือขายสังคมออนไลน
พึงพอใจที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส

4.43

0.62

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.31

0.60

มาก

8
9
10
11
12

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 5 โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอเครือขายสังคม
ออนไลนวิชาถายภาพใน 3 ลําดับแรกไดแก พึงพอใจที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด การประเมินผล
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งานมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 แปลผลอยูในระดับ
มากที่สุด เครือขายสังคมออนไลนมีการใชงานงายตอการเรียนรูและการนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ
4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 แปลผลอยูในระดับมาก และผลการประเมินอยูในระดับนอย
ทีส่ ุดคือ รูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 แปลผลอยูในระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคการวิจัย
2. การดําเนินการวิจัย
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
4. สรุปผลการวิจัย
5. อภิปรายผลการวิจัย
6. ขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคการวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ
1.2 เพื่อศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ
1.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ
2. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยาง
งาย (Simple random sampling)
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนเพื่อ
นํามาใชใ นการรางหลักสูต รใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจริง โดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ การพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการ
ถายภาพ การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลนและการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับการเรียนการสอนวิชาถายภาพและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมและ
การวัด และประเมิน ผลในรายวิชาการถายภาพ ที่จําเปน โดยใช ก ารสัมภาษณแบบมีโ ครงสราง
(Structure Interview)
3.3 ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการการออกแบบกิจกรรมเรียนการสอนบน
เครือขายสังคมออนไลน และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
3.4 พัฒ นาแฟม สะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิ ก สบนเครือข ายสัง คมออนไลน รายวิ ชาการ
ถายภาพ โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานกําหนดเปนประเด็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน
3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญดานการ
เรียนการสอนวิชาถายภาพ และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน
3.6 ตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
3.7 หาประสิทธิภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพกับตัว แทนของกลุมตัว อยาง
รายบุคคล และกลุมยอยเพือ่ ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
3.8 ทดลองใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ
กับผูกลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางพัฒนาแฟมสะสมผลงานของตนเองขึ้นและประเมินผลการใช
งานแฟมสะสมผลงานดังกลาว
3.9 ประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4
สัปดาหเพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
3.10 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล
3.11 สรุปผลการวิจัย

98
4. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูว ิจัยไดแบงการรายงาน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ จากการประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดย
แปลผลอยูในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทา กับ 2.82 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก
4.2 ผลผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิก สผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ พบวา
4.2.1 ผลการประเมิน การพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็ก ทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน ของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยแปลผล
อยูในระดับมาก
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห ของผูเรียน พบวาพฤติกรรมการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรินกสไมมีความแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ พบวาผลการประเมินคุณภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 แปล
ผลอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนอยางมีขั้นตอนโดย
ผูวิจัยมีการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสจากผูเรียนในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 211 คนและมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเครือขายสังคมออนไลน และดานการ
ถายภาพจํานวน 5 ทาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพ การกําหนด
โครงงาน เครื่องมือสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวสอดคลองกับ Moor (1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนักเรียนไดแสดงถึงชิ้นงาน
ของตนและผลสําเร็จในแตละวันของผูเรียนที่ไดรับการประเมินโดยบุคคลอื่น ดังนั้นการจัดเก็บควร
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จัดเก็บในระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งอาจจะเปนหนวยหรือเปนภาคเรียน โดยครูควรจะเก็บ
ชิ้นงานหลักๆ ซึ่งมี 4 ประการ ไดแก 1) ชิ้นงานที่ดีที่สุด (Best Piece Portfolio) เปนการเก็บจาก
ชิ้นงานที่นักเรียนหรือครูคิดวาเปนชิ้นงานที่ดีที่สุดที่นักเรียนไดแสดงออกหรือไดกระทํา การเก็บ
แบบนี้เปนที่นิยมเพราะวาเปนการชวยสนับสนุน ใหผูเรียนไดสะทอนสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูดวย
ตนเอง 2) การเก็บตามคําแนะนํา (Prescriptive Portfolio) การเก็บดังกลาวคอนขางมีความ
หลากหลาย เนื่องจากประกอบไปดวยเอกสารตางๆ ที่มาจากการผลิตชิ้นงาน 3) การเก็บที่มี
กระบวนการ (Process Portfolio) การเก็บแบบนี้โดยทั่วไปจะประกอบไปดวยตัวอยางของงานที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนไดแสดงออกถึงความกาวหนาในฐานะผูอานหรือผูเขียน 4) งานที่สามารถ
ตรวจวัดได (Accountability Portfolio) ซึ่งเปนการเก็บแฟมงานที่แสดงถึงประเด็นเฉพาะที่แสดงให
เห็นถึงสารบัญ คํานํา แบบอธิบายชิ้นงานที่ไดคัดเลือก ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีการวัดและประเมินผล
งานของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ โดยดําเนินการมีกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาระบบอยางเปนขั้นตอน ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและการหาประสิทธิภาพในขั้น
การทดลองรายบุคคล และทดลองกลุมยอย สอดคลองกับ อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2543) ที่กลาววา
การวิเคราะหเนื้อหาเปนวิธีการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในเอกสาร ขาวสาร
คําพูดหรือภาพ ทําใหทราบโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาอยางละเอียด รวมทั้งทําใหผูสอนเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแตละชวงเวลาที่ทําการวิเคราะหดวยและผลจากการแยกแยะแจกแจง
เนื้อหาชวยใหสามารถแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหัวเรือ่ งหัวเรื่องยอยและหัวขอยอย ผูสอนตองทํา
ความเขาใจกับเนื้อหาสาระเพื่อกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน เรียนเนื้อหาอะไรบางเรียนอะไร
กอนอะไรหลัง ไมใหสิ่งที่ตองเรียนนั้นมากหรือนอยเกินไป ยากหรืองายเกินไป ซึ่งผูวิจัยไดมีการ
กําหนดโครงงาน (Project) ที่เหมาะสมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส โดยควรมีลักษณะ
เปนการนําเสนองานจากการฝกปฏิบัติเปนโครงการระยะสั้น และระยะยาวโดยมีการกําหนดหัวขอ
การใชเทคนิคการถายภาพและนําเสนอในลักษณะภาพถายประจําสัปดาห และมีโครงการระยะยาว
ในลักษณะภาพถายสําหรับการสื่อสาร นอกจากนี้ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดหาสมาชิกทั้ง
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการถายภาพรวมกัน โดยมีการ
จัดทําโครงการตาง ๆผานเครื่องมือสื่อสารอยางเปนระบบ มีการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมผาน
กิจกรรมที่ผูสอนกําหนดขึ้น เชน ลักษณะขาวสารของแวดวงวิชาถายภาพ การประกวดภาพถาย
ขาวสารนิทรรศการ เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสื่อสารผานกระดานสนทนา (Chat)
และกระดานโตตอบตาง ๆ บนเว็บสอดคลองกับ ดริสคอล (Driscoll 2002) กลาววาการที่ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอน หรือกับกลุมผูเรียนดวยกันเอง ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น สอดคลองกับประกอบ กรณีกิจ (2544) และ วิโรจน รอดเด็น (2543) ที่กลาวถึงการ
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นําเสนอรูปแบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและขั้นตอนในการสรางแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสที่กลาวไวตรงกัน คือ 1) เตรียมเครื่องมือและเตรียมผูเรียน 2) กําหนดเปาหมาย 3)
สรางผลงาน รวบรวมผลงานและแกไขผลงาน 4) คัดเลือกผลงาน และสรางแฟมสะสมผลงานดีเดน
5) สะทอนความรูสึกตอผลงาน 6) ประเมินแฟมผลงานดีเดน และ 7) ประชาสัมพันธแฟมผลงาน
ดีเดน สอดคลองกับการ บารเน็ต (Barrett, 2000) ไดเสนอขัน้ ตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา 5 By 5 Model โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของ
แฟมสะสมผลงาน 2) สรางแฟมสะสมผลงาน 3) การสะทอนตนเอง 4) การออกแบบการเชื่อมโยง
ของแฟมสะสมผลงาน 5) นําเสนอแฟมสะสมผลงาน
5.2 ผลประเมินการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ จากการศึกษาพบวา ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายสังคมออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
สามารถแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งเปนผลมาจาการพัฒนาแฟมสะสมผลงานที่ตรงตามความ
ตองการของผูเรียนในการเลือกใชระบบเครือขยสังคมออนไลนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
สอดคลองกับ สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ กิตตินราดร, ม.ป.ป. ที่กลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
เครือขายสังคมออนไลน บนเว็บ 2.0 ไวดังนี้ สังคมประกอบดวยผูคนหลากหลายที่มีความเห็นและมี
การตัดสินใจตางกัน (Diversity of Opinion) สามารถเลือกสรางเนื้อหาที่ตนเองสนใจ มีการตัดสินใจ
ของคนในสังคมเปนไปอยางอิสระ ไมถูกใครบังคับ (Independence) บุคคลในสังคมสามารถคนหา
และแสดงความรูเฉพาะทางของตนได (Decentralization) มีกลไกในการเปลี่ยนการตัดสินใจของ
คนแตละคน มาเปนการตัดสินใจรวมกลุม (Aggregation) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี เลียว
วิวัฒนชัย, 2543 ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแฟมสะสมผงานในการประเมินทักษะการเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคํา
และประโยคโครงสรางไวยากรณพื้นฐานเพื่อสื่อความหมาย โดยมีระดับคะแนนแฟมสะสมผลงาน
เฉลี่ยผานเกณฑที่กําหนด และมีพัฒนาการของความกาวหนาในดานทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น และ
ปฏิสัมพันธดานการเรียน การสอนระหวางครูกับนักเรียนในชั้นเรียนพบวา ดานภาษาที่ใชทั้งครูและ
นักเรียนใชภาษาอังกฤษบอยในชั้นเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเมเชียน (Yuh-Mei-Chen,
2006) ไดศึกษาเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศกับการประเมินโดย
ใชแฟมสะสมผลงาน : กรณีศึกษาในประเทศใตหวัน” ผลการศึกษาพบวา นักเรียนพอใจในการ
ดําเนินงานการใชแฟมสะสมผลงานและเห็นวาภารกิจการเรียน (learning tasks) นั้นเอื้อประโยชน
ตอการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ยังเห็นวาแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือที่ดีที่สามารถ
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ตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และทําใหวิธกี ารเรียนรูของผูเรียนพัฒนาขึ้นและจากขอสัง
แกตของครูผูสอนยังยืนยันดวยวา ผูเรียนไดประโยชนจากการใชระบบแฟมสะสมผลงานในสวนที่
เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษ ความรูสึกเปนเจาของในการเรียน (learning
ownership) การมีพรสวรรคที่หลากหลาย (versatile talents) และการคิดยอางมีวิจารณญาณ (critical
thinking) และ แรมเมยและคณะ (Sandra L Ramey et al, 2003) ศึกษาเรื่อง “การใชแฟมสะสมผลาน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและประเมินผลหลักสูตร” โดยศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแหงวิทยาลัยแกรนดวิว รัฐไอโอวา จาก
การศึกษาพบวา การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหทักษะการเขียนของผูเรียนดีขึ้น
นอกจากนี้กระบวนการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค ความรอบคอบและการพัมนาสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาและคณะอีกดวย
นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาหไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งจากการวิจัยได
พบวาผูวิจัยไดเลือกเครือขายสังคมออนไลนที่สอดคลองกับลักษณะของรายวิชาซึ่งมีความเหมาะสม
สําหรับการจัด การเรียนการสอน ซึ่งคุณ ลัก ษณะที่สําคัญของเว็บไซต www.multiply.com เปน
เครือขายสังคมออนไลนที่นําเสนอในลักษณะรูปภาพซึ่งทําใหผูเรียนใชงานไดงายและมีเครื่องมือ
สื่อสารที่ครบถวนตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี สอดคลองกับกนก ชัยสกุล, ม.ป.ป.
กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Website) เ ป น ผ ล ม า จ า ก ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหมนั่นคือ WEB 2.0 ผูใชสามารถเผยแพรขอมูลสวนบุคคล/ความเปน
ตัวตน (Profile) เขียนเลาเรื่องราวตางๆผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อใหเพื่อนๆ ไดรับขอมูลที่
เปนปจจุบัน(Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการรูจักกันผานเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือการ
ใช networkingของเพื่อนเพื่อทําความรูจ ักกับบุคคลอื่น ซึ่ง วาเลนเซีย (Valencia (1995) กลาววาการ
ใชแฟมสะสมผลงานเพื่อการตัดสินใจในชั้นเรียน แฟมสะสมผลงานสามารถใชเพื่อสะทอนสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนรูไปแลว ครูและนักเรียนสามารถวางแผนการที่จะทบทวนหรือศึกษาแฟมดังกลาว
ไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี เพ็ชรนอย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคําศัพท วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 2 รูปแบบ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รูปแบบเกมปริศนาอักษรไขวไมแตกตางกัน ความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของ
กลุมทดลอง ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมปริศนาอักษรไขวาไมแตกตาง
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กัน สอดคลองกับ วิลเดอร (Wilder 1997 : 2808 –A) ไดศึกษาผลการทดสอบแบบกําหนด
สถานการณของโปรแกรม GED (General Education Development) ดวยการเปรียบเทียบคะแนน
ความพึงพอใจและเวลาในการเรียน ระหวางการเรียนปกติแบบการฝกและปฏิบัติ กับการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบการฝกและการปฏิบัติ (Drill and Practice) โดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน
(Computer Based) กับการเรียนโดยใชแบบฝกหัดปฏิบัติ (Workbook Based) วิชาคณิตศาสตรโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอร ผลปรากฏวา นักเรียนจํานวน 308 คน (55%) มีความคงทนในการเรียนรู
เพียงพอตอการไดรับวุฒิบัตร GED นักเรียนที่มีความคงทนในการเรียนรูกลุมสถานการณ 94%
(Simulation Group) นักเรียนกลุมฝกหัด (Drill Group) 63% และนักเรียนเฉพาะกลุมแบบฝกหัด
(Workbook-only Group) 33% พิจารณาเวลาเมื่อเสร็จสิ้นพบวาใชเวลาไมมากนักทั้งสองกลุมที่เรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร แตคะแนนวิชาคณิตศาสตรไมมีความแตกตางกันทั้ง 3 กลุม แสดงวาการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมีประโยชนเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสําหรับความคงทนใน
การเรียนรู และเวลาที่ใชเรียนรู
5.3 ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ พบวามีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบเครือขายสังคมออนไลน
จากผลการสัมภาษณ โดยผูเรียนมีความตองการระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะที่จะ
สงผลตอการเรียนรายวิชาถายภาพ ซึ่งประกอบดวยการนําเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอ
บนเว็บ กระดานสนทนา (Web board) หองสนทนากลุม (Chat Room) โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่
เหมาะสมในการนําเสนอผลงาน นําเสนอผานการ Post ภาพถาย นําเสนอในลักษณะการเขียน
บทความ (Blog) นําเสนอในลักษณะโครงงาน (Project) ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการ
ตอบคําถามในระบบเครื่อขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพโดยการนําทฤษฏีมาสรุปโดยใช
ภาษาของตนเอง ลักษณะการกําหนดโครงงาน (Project) ในรายวิชาถายภาพมีการกําหนดหัวขอ
โครงงานรวมกันในชั้นเรียน วิธีการมีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส
ประกอบดวย การนําเสนอขาวและอภิปราย การนําเสนอผลงานของนักถายภาพที่มีชื่อเสียง
การติดตามผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ติดตามจากระบบขาวสารความเคลื่อนไหว
ติดตามจากการนําเสนอผานเว็บสวนตัว (Weblog) และการประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายทางสังคมประเมินผลจากผลงานของผูเรียน ประเมินผลจากการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคําชมเชยของเพื่อนรวมชั้นเรียน
สงผลที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และจากการทดลองพบวา ผูเรียนที่มีการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน และพัฒนาผลงานงานของตนเองตาม
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ความสามารถ ซึ่งนับไดวาเปนประโยชนของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับ
Frazier and Paulson (1992) กลาววา คุณคาของแฟมสะสมผลงาน คือการแสดงใหเห็นถึงการวัด
ประเมินตัวของผูเรียนเอง ทั้งนี้การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนักเรียนรับผิดชอบ
การเรียนของตนเอง ชวยในการสนับสนุนในการเห็นคุณคาการเปนเจาของงานของตนเอง มีความ
เคารพตนเองมากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนจะมีความมุงมั่น ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการ
สะสมเก็บรวบรวมไวสามารถนําไปชวยในโปรแกรมการประเมินและจะทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง
โดยเฉพาะการสะทอนถึงความสําเร็จของตนเองในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย สงผลให
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการใชแฟมสะสมผลงานของตนเอง Proderick (1997: อางถึงใน วิโรจน
รอดเด็น, 2543) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวา แฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียน ผลงานที่แสดงบน เวิลด ไวด เว็บ (World Wide
Web) จะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมุงมั่นสรางผลงานของตนเองนักเรียนจะรูสึกภูมิใจเมื่อนักเรียนได
นําเสนอผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น นําเสนอผลงานบน (WWW.) ไปทั่วโลก และแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของนักเรียนระหวางครูกับนักเรียน ผูปกครองกับครู และ
ผูปกครองกับนักเรียน ใหเขาใจความสามารถของนักเรียนดวยการตรวจสอบจากผลงานของ
นักเรียน แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บไดในสื่อที่หลากหลาย ผลงานของ
นักเรียนบางอยางอาจจายตอการจัดเก็บในแฟมหรือในสมุดบันทึก นอกจากนี้ แฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขไดอยางสะดวก เนื้อหาที่นําเสนอในเวิลด ไวด เว็บ
สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทีที่นักเรียนตองการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและความกาวหนาใน
การเรียนรูของนักเรียนเอง
6. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่เสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ผูทจี่ ะนําเครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพไปใชควรศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนสอนและออกแบบกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อนําไปปรับใชกับ
การจัดการเรียนรูบนเครือขายไดอยางเหมาะสม
2) การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรายวิชาถายภาพ ควรศึกษาวิธีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจนควรมี
การติดตามผลการเรียนของผูเรียนในระหวางเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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3) ควรคํานึงถึงโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
และเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาทางเว็บไซตเพื่อความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตอไป
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
นําไปประยุกตใชสําหรับการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในลักษณะอื่น ๆ
2) ควรมีการวิจัยการพัฒมนาแฟมสะสมผลงานบนเครือขายสังคมออนไลน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาอื่น ๆ
3) ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการวัดและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
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