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 ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาถายภาพ  2)  เพื่อศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน  30 คน 
ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 3) เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ 4) แบบ
ประเมินคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 5) แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
6) แบบวัดความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

ผลการศึกษาพบวา   
1.  ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ จาก

การประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด 
และผลการหาประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 จากคะแนนเต็ม 4.00 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดย
แปลผลอยูในระดับมาก 

2. ผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการ
ถายภาพ พบวา  
       2.1 ผลการประเมินการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน 
ของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยแปลผลอยูใน
ระดับมาก        
  2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห ของผูเรียน พบวาพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ไมแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 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 

ในปจจุบันโลกมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดาน ความเปล่ียนแปลง
ตางๆท่ีเกิดขึ้น สงผลใหมนุษยจําเปนตองปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ การศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ ดังนั้น
การศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและของ
สังคมโลกอยูตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมเพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2545: 4)  
 ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงมีการพัฒนาและมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวาในยุคอดีต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในปจจุบันมีการ
พัฒนาและมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว คอมพิวเตอรซ่ึงเปนระบบพ้ืนฐานในการพัฒนา
เทคโนโลยีทุก ๆ ดาน ท้ังในระบบหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ดวยเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากคอมพิวเตอรนี้จึงไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐทําใหคอมพิวเตอร
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้นปจจุบันก็ไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องในทุก
วงการและมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน รวมท้ังในวงการศึกษา
สถาบันการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาตางใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน และนับตั้งแตป 
พ.ศ. 2528 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงไดเห็นความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรไดบรรจุ
วิชาคอมพิวเตอรไวในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลายดวยเล็งเห็นวา นักเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพ่ือจะไดใชประโยชนจาก
คอมพิวเตอรชวยใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีและอยูในสังคมสารสนเทศตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และคณะ, 2541) ซ่ึงสอดคลองกับ ใจทิพย ณ สงขลา, 2542 :28-
30 ท่ีกลาววาในโลกยุคโลกาภิวัตนไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีไปกวาการพัฒนาเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา ท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยด ี ตามประสงค การท่ี
ผูเรียนมีอิสระในการเรียนและมีทางเลือกดวยการรูจักนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนทําให
พฤติกรรมของผูเรียนจากการเรียนแบบตั้งรับ(Passive) พ่ึงพิงและการปอนจากครูผูสอนมาเปน
พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทําใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียน 
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(Learn how to learn) เปนผูเรียนท่ีกระตือรือรนมีทักษะท่ีสามารถเลือกรับขอมูลวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลดวยตนเอง ไดอยางมีระบบ บทบาทของครูผูสอนในการเรียนการสอนบนเครือขาย
ก็ตองเปล่ียนไป สูบทบาทท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน รูจักจัดสรรทรัพยากร สรางทักษะพ้ืนฐาน เปน
ท่ีปรึกษา (Consultant) เปนผูสนับสนุน (Facilitator) ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
และมีอิทธิพลกับสังคมรวมท้ังการนําประโยชนของเทคโนโลยีมาใชสําหรับการศึกษาและการ
เรียนรูในปจจุบัน 
 ความสําคัญของการเรียนรู คือการท่ีท้ังบุคคลและสังคมสามารถเขาถึงขอมูล คิดวิเคราะห 
และสังเคราะหส่ิงใหมๆ หรือแกปญหาท่ีมีอยู อันนําาไปสูสังคมท่ีกาวหนาดวยภูมิปญญา 
ความกาวหนาดังกลาวจะเปนไปไมไดเลย หากการเรียนรูของบุคคลส้ินสุดลงท่ีโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย และวิธีการเรียนรูยังคงเปนแบบรับ (Passive) และแยกสวน (Isolated) ตั้งแตระบบ
อินเทอรเน็ตเริ่มแพรหลาย วิธีการเรียนรูของคนจําานวนมากเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยยะสําาคัญ 
กลาวโดยสรุปคืออินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคหลังป 2003 เปนตนมาท่ีเทคโนโลย ี Web 2.0 
เริ่มแพรหลาย การเรียนรูของผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มเปล่ียนแปลง จากการเรียนรูแบบรับเปนแบบรุก 
จากการเรียนรูแบบแยกสวนเปนรวมมือกันเรียนรู จากการรับขอมูลจากศูนยกลางเปนรับขอมูลจาก
หลากหลายแหลง จากการจํากัดบทบาทตนเปนผูรับความรู มาเปนการเปนท้ังผูรับและผูใหในเวลา
เดียวกัน Web 2.0 เปนช่ือเรียกชุดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต ท่ีมาแทนท่ีชุดเทคโนโลยี
เกาซ่ึงก็คือ Web 1.0 โดยจุดเดนของ Web 2.0 คือการท่ีผูใชมีสวนสรางเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตได 
โดยไมจําากัดวาจะตองเปนทีมงานของเจาของหรือผูดําาเนินการเว็บไซต แทนท่ีจะเปนการท่ี
เจาของเว็บเปนผูจัดหาหรือผลิตเนื้อหาเพ่ือใหผูชมเปนผูอานโดยไมมีสวนรวมอยาง Web 1.0 
นอกจากนั้น ผูใชยังเปนผูรวมกําาหนดคุณคาของเนื้อหาหนึ่งๆ ผานกระบวนการเชนการใหคะแนน
เนื้อหา ทําาใหสังคมพิจารณาไดวาเนื้อหาใดมีคุณภาพควรแกการเสพย (สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ 
กิตตินราดร, มปป.) จากขางตนสามารถกลาวไดวาเว็บ 2.0 เปนการสรางองคความรูในลักษณะรวม
มือ แบงปน โดยมีเครือขายทางสังคมออนไลน (Social Network) ท่ีมีลักษณะท่ีสําคัญเพ่ือสรางให
เกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Website) เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และเว็บรูปแบบใหมนั่นคือ WEB 2.0 ผูใชสามารถเผยแพรขอมูลสวนบุคคล/ความเปนตัวตน 
(Profile) เขียนเลาเรือ่งราวตางๆ ผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพ่ือใหเพ่ือนๆ ได รับขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน (Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการรูจักกันผานเพ่ือนของเพ่ือน ซ่ึงก็คือการใช 
networking ของเพ่ือน เพ่ือทําความรูจักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง นอกจากนั้นผูใชยังสามารถเลนเกม
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ตางๆ กับเพ่ือนโดยสงขอความถึงกันไดในเวลาเดียวกัน ผูใชและ เพ่ือนๆ จึงมีชองทางในการ
ติดตอส่ือสารกันเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ผูใชสามารถกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของตนเองวา ตองการ
เผยแพรขอมูล สูสาธารณะ หรือจํากัดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูในสังคมเสมือนของตน  (ศิริพร กนก
ชัยสกุล, 2553)  ซ่ึงสอดคลองกับ อดิเทพ บุตราช, 2553 ท่ีกลาววาเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Network) หมายถึงกลุมคนท่ีรวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบ
ของเว็บไซตมีการแผขยายออกไปเรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการส่ือสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําให
เครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปนสังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร สามารถทํากิจกรรมตางๆ ท้ังเพ่ือการศึกษา ธุรกิจ และความ
บันเทิงทุกวันนี้มีคนใชชีวิตอยูกับสังคมออนไลนมากขึ้นทุกวัน และมีการใชส่ือทางสังคม ( Social 
Media) ท่ีผูใชเปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ท่ีผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีอยูใน
เครือขายของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ท่ีใหบริการบนออนไลน  ปจจุบันการส่ือสาร
แบบนี้ทําผานทาง Internet และโทรศัพทมือถือ เชน กระดานความคิดเห็น เว็บบล็อก วิกิ 
(wiki)  Podcast รูปภาพ และวิดีโอ  โดยมีเทคโนโลยีท่ีรองรับเนื้อหา (content) เหลานี้ ไดแก เว็บ
บล็อก เว็บไซตท่ีแชรรูปภาพ แชรเพลง แชรวิดีโอ  เว็บบอรด  อีเมล  IM (Instant Massage) 
เครื่องมือท่ีใหบริการ เชน Voice over IP  สวนเว็บไซตท่ีใหบริการ Social Network ไดแก Google 
Group   Facebook   MySpace  หรือ Youtube เปนตน ซ่ึงส่ือทางสังคม (Social Media) สามารถแบง
ตามหมวดการใชงานได 5 หมวด ดังนี ้ หมวดการส่ือสาร (Communication) หมวดความรวมมือ 
และแบงปน (Collaboration) หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia) หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น 
(Reviews and Opinions) หมวดบันเทิง (Entertainment)  

จากการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันนั้น แมจะมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนแลวก็ตาม แตยังประสบปญหาในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากรูปแบบการวัดผลผูเรียนยังเปนลักษณะการใชแบบทดสอบ
วัดผล ซ่ึงวัดสัมฤทธ์ิผลของผูเรียนไดอยางจํากัด ไมสามารถแสดงความสัมพันธกับผลงานท่ีผูเรียน
ทําในโรงเรียน และไมสงเสริมการเรียนการสอน อีกท้ังไมมีความนาเช่ือถือท่ีจะใชแบบทดสอบ
เพียงอยางเดียวในการวัดและประเมินผล การวัดผลท่ีดีควรจะสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บบันทึกผลการเรียนรู เกิดอภิปญญา 
(Metacognition)และสะทอนภาพของตนเองขณะเรียนรูได ซ่ึงรูปแบบการวัดผลแบบหนึ่งซ่ึง
สามารถนํามาใชควบคูกันกับแบบทดสอบและมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนคือ การวัดผลโดยใชแฟม
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สะสมผลงาน ซ่ึงแฟมสะสมผลงานนี้สามารถแบงออกไดหลายประเภท ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
การนําไปใช แฟมสะสมผลงานเปนแหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายรูปแบบ ท้ังขอความ 
รูปภาพ ฯลฯ ซ่ึงอยูในรูปแบบของแฟมเอกสาร แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ทําใหมีการคิดคนรูปแบบของแฟมสะสมผลงานแบบใหมขึ้น ซ่ึงอยูในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 
หรือเรียกวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic portfolio) ซ่ึงแฟมสะสมผลงานท่ีเก็บ
ขอมูลผลการดําเนินงานตางๆ ของเจาของในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส และใชโปรแกรมในการ
เช่ือมโยงแฟมขอมูลตางๆ เขาไวดวยกัน ซ่ึงสะดวกในการคนหาและมีรูปแบบท่ีสวยงามตางจาก
แฟมสะสมผลงานแบบเดิมท่ีอยูในรูปของส่ิงพิมพ ซ่ึงแฟมสะสมผลงานนี้สามารถผลิตในรูปแบบ
ของส่ือออนไลนหรือออฟไลนได  (กุลลดา สุคนธปฏิมา, 2553: 3) ซ่ึงสอดคลองกับ ภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี มปป. ท่ีกลาววาแฟม
สะสมผลงานเปนส่ิงท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางหรือบางสวนของหลักฐาน ท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ 
ความสามารถ ความพยายามหรือความถนัดของบุคคล หรือประเด็นท่ีตองจัดทําแฟมสะสมงานไว
อยางเปนระบบ ซ่ึงในปจจุบัน การทําแฟมสะสมงานถือเปนเรื่องสําคัญและไดรับความนิยมมาก 
เนื่องจากบุคคลตางๆ ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของแฟมสะสมงานกันมากขึ้น และ
พัฒนาการขั้นตอมาของแฟมสะสมงานคือ e-portfolio หรือแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน
พัฒนาการของแฟมสะสมงาน หรือ portfolio แบบเกา ซ่ึงแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือ
รูปแบบใหม ท่ีทันสมัยและสะดวกตอการใชงานตอเจาของงานและผูเขาชมท่ัวไป เปนการเปดกวาง
ใหกับผลงานของเราไดออกไปเผยแพรบนโลกอินเทอรเน็ต กลายเปนแฟมสะสมงานแบบ 
ออนไลน ซ่ึงสามารถกลาวไดวา ไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพรผลงานและสรางความพอใจ
ใหกับเจาของงานและผูเขาชมไดอยางแนนอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเจาของแฟมไดประเมิน
ตนเองวา ผลงานท่ีทําเปนอยางไร ประสบผลสําเร็จระดับใด มีระบบหรือไม ควรจะปรับปรุงแกไข
หรือไม และเพ่ือใหผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ไดประเมินของแฟมวามีความสามารถในการปฏิบัติงานเปน
อยางไร ประสบความสําเร็จในระดับใดควรจะพัฒนาหรือไมอยางไร  

รายวิชาการถายภาพ เปนวิชาท่ีเปดสอนในคณะศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร ในสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับกับการผลิตส่ือ ซ่ึงในรายวิชาการถายภาพ
โดยท่ัวไปจะมีขอบขายดังนี้ ประวัติการถายภาพโดยสังเขป การเลือกใชฟลม กลองและอุปกรณ
ประกอบในการถายภาพ ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ หลักการถายภาพโดยท่ัวไป เทคนิคการ
ถายภาพขั้นพ้ืนฐาน ไดแกการถายภาพชวงความชัดลึกตาง ๆ การถายภาพเคล่ือนไหว อิทธิพลของ
แสงท่ีมีตอการถายภาพ หลักการจัดองคประกอบภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพ รวมท้ังการลาง
ฟลม และอัดภาพขยายภาพขาว-ดํา ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาดังกลาวพบวาวิชาการถายภาพ
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เปนวิชาท่ีมีการปฏิบัติและมีการทํากิจกรรมในลักษณะโครงการ โดยรวบรวมในลักษณะแฟมสะสม
ผลงานเพ่ือประเมินพัฒนาการในดานวิชาชีพของนักศึกษาซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจัด
การศึกษาของ คณะศึกษาศาสตรท่ีกลาววาคณะศึกษาศาสตรมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงผลิตบัณฑิตให
เปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการมีทักษะและความสามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากท่ีกลาวมาขางตน เทคโนโลยีการศึกษาไดมีบทบาทตอการตื่นตัวของผูเรียนเปนอยาง 
มาก และจากความเปล่ียนแปลงดังกลาวไดสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียนในดานการรับรู
และเรียนรู สอดคลองกับการส่ือสารในปจจุบันนับไดวาเปนยุคของเว็บ 2.0 กลาวไดวาเปนยุคของ
การแบงปนขอมูลขาวสาร เพ่ือนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมสําหรับรายวิชาถายภาพเนื่องจากมีหมวดหมู
ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถสรางผลงานตาง ๆ เชน การนําเสนอภาพถาย บทความ แหลงเรียนรู 
กิจกรรม เปนตน ซ่ึงเครื่องมือดังกลาวจะชวยใหผูเรียนไดทราบพัฒนาการของตนเองและยังเปนการ
เผยแพรองคความรูใหกับเพ่ือนรวมช้ันเรียนผานเครือขายทางสังคมออนไลนซ่ึงจะชวยในการ
จัดระบบขอมูล ผลงานตาง ๆ ของนักศึกษานําไปสูการสรางองคความรู เพ่ือการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเปนวิทยากรอบรมในเรื่องแฟมสะสมผลงานใหกับศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงผลจากการบรรยายดังกลาวผูวิจัยไดนําความรูจากการ
บรรยายมาปรับใชสําหรับการวิจัยผูวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึง
มุงหวังท่ีจะศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน 
วิชาการถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ถายภาพตอไป 
 
1. วัตถุประสงคการวิจัย  

1.1 เพ่ือพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา 
ถายภาพ 

1.2 เพ่ือศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม 
ออนไลน วิชาการถายภาพ  

1.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ  
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการ
ถายภาพในสถาบันอุดมศึกษา 
 กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย  ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 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 การเปรียบเทียบผลความคงทนของพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห 
2.3 ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 

เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ 
 2.3 นิยามศัพท 

2.3.1 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผลงานภาพถายในรูปแบบขอมูล 
อิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลภาพ ตัวอักษร วีดิทัศน ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยมีการลําดับหัวขอตาม
ลักษณะงานในรายวิชาการถายภาพ ของนักศึกษาผานระบบเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

2.3.2   เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง เว็บไซตในระบบเปด (open software) ท่ี 
สามารถเขียนบทความ นําเสนอขอมูล และมีการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกท่ีผูวิจัยไดกําหนด
คุณลักษณะขึ้นสําหรับเก็บผลงานในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส 
        2.3.3   คุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประเมินคุณภาพ
เปนการประมาณคา 5 ระดับของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทอรนิกสซ่ึงประเมินโดยผูเช่ียวชาญมี
เกณฑอยูในระดับมากขึ้นไป 

2.3.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูเรียนในระดับปริญญาตรี คณะ 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพ 2  
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  2.3.5 วิชาการถายภาพ หมายถึง รายวิชาเลือกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีเปดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554  

2.3.6 ความคิดเห็น หมายถึง ผลการประเมินองคประกอบ ขอเสนอแนะของ 
นักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 

2.3.7 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูท่ี 
ไดรับการจัดอยางเปนระบบอยูในรูปแบบโครงงานถายภาพ 
  2.3.8 โครงงานถายภาพ หมายถึง การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของกับรายวิชาถายภาพ 
2 และนําเสนออยางเปนระบบมีลักษณะเปนรายงานและนําเสนอในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  2.3.9 ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประเมินพฤติกรรม
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ 2 โดย การประเมินโครงงานถายภาพ ประเมิน
พฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผลความคงทนของพฤติกรรมในการใชแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนกส
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 
 
1) การสื่อสาร (Communication)                  
2) ความรวมมือและแบงปน                 
(Collaboration)                                             
3) มัลติมีเดีย (Multimedia)                                         
4) การทบทวนและแสดงความคิดเห็น   
(Reviews and Opinions)                        
5) บันเทิง (Entertainment)  

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

หลักสูตรรายวิชาถายภาพ 
  
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 
ท้ังจากกระบวนการในหองมืดและจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร  
 
(หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา, 2547) 

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

ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ                     
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการ

ถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  งานวิจัย  และสรุปแนวคิด
ท่ีได  ดังนี ้

1.  เครือขายสังคมออนไลน 
2. แฟมสะสมผลงาน 
3. แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
4.ความคงทนในการเรียนรู 
5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) 
1.1 ความหมายของสังคมออนไลน  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551 กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึงกลุมคนท่ี

รวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซตมีการแผขยายออกไป
เรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการส่ือสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปน
สังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร สามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ท้ังเพ่ือการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง  

กนกชัยสกุล, ม.ป.ป. กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Website) 
เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหมนั่นคือ WEB 2.0 ผูใชสามารถเผยแพรขอมูลสวน
บุคคล/ความเปนตัวตน (Profile) เขียนเลาเรื่องราวตางๆผาน Blog หรือแสดงรูปภาพเพ่ือใหเพ่ือนๆ ไดรับ
ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน(Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการรูจักกันผานเพ่ือนของเพ่ือน ซ่ึงก็คือการ
ใช networkingของเพ่ือนเพ่ือทําความรูจักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง นอกจากนั้นผูใชยังสามารถเลนเกมตาง  ๆกับ
เพ่ือนโดยสงขอความถึงกันไดในเวลาเดียวกันผูใชและเพ่ือนๆ จึงมีชองทางในการติดตอส่ือสารกันเพ่ิมขึน้ 
ท้ังนี้ผูใชสามารถกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของตนเองวาตองการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะหรือจํากัด
สิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูในสังคมเสมือนของตน ศิริพร   

อดิเทพ บุตราช (2553) กลาววา เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึงกลุมคนท่ี
รวมกันเปนสังคมมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซตมีการแผขยายออกไป
เรื่อย ๆ เปนรูปแบบของการส่ือสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปน
สังคมขึ้นมา การสรางชุมชนใหมบนอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร สามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ท้ังเพ่ือการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง 
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สามารถสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีรวมตัวหรือเปนสมาชิกบน
เครือขายอินเทอรเน็ต มีลักษณะการส่ือสารขอมูลตาง ๆ และมีการเผยแพรความคิดเห็น บอกเลาเรื่องราวตาง 
ๆ เปนเครื่องมือส่ือสารท่ีสําคัญในปจจุบันมีบทบาทในดานการศึกษา ธุรกิจ และสังคม 

 
1.2 ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551 กลาววา ทุกวันนี้มีคนใชชีวิตอยูกับสังคมออนไลนมากขึ้นทุกวัน และมี

การใช Social Media ท่ีผูใชเปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ท่ีผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขาย
ของตน ผานทางเว็บไซต Social Network ท่ีใหบริการบนออนไลน  ปจจุบันการส่ือสารแบบนี้ทําผานทาง 
Internet และโทรศัพทมือถือ เชน กระดานความคิดเห็น เว็บบล็อก วิกิ (wiki)  Podcast รูปภาพ และวิดีโอ  
โดยมีเทคโนโลยีท่ีรองรับเนื้อหา (content) เหลานี้ ไดแก เว็บบล็อก เว็บไซตท่ีแชรรูปภาพ แชรเพลง แชร
วิดีโอ  เว็บบอรด  อีเมล  IM (Instant Massage) เครื่องมือท่ีใหบริการ เชน Voice over IP  สวนเว็บไซตท่ี
ใหบริการ Social Network ไดแก Google Group   Facebook   MySpace  หรือ Youtube เปนตน 

ปจจุบันโลกอินเตอรเน็ตกําลังอยูในยุคกลางหรือยุคปลาย ๆ ของ web 2.0   จึงทําใหมีเว็บไซตใน
ลักษณะ Social Networking Service (SNS) ออกมามากมาย  เปนบริการผานเว็บไซตท่ีเปนจุดโยงระหวาง
บุคคลแตละคนท่ีมีเครือขายสังคมของตัวเองผานเน็ตเวิรคอินเทอรเน็ต รวมท้ังเช่ือมโยงบริการตางๆ อยาง
เมล เมสเซ็นเจอร เว็บบอรด บล็อก ฯลฯ เขาดวยกันตั้งแต Hi5, MySpace, Facebook, Bebo, LinkedIn, 
Multiply, Ning และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

Social Network ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใชคําวา “เครือขายสังคม” บาง “เครือขายมิตรภาพ
บาง” “กลุมสังคมออนไลน” Social Network นี้ถือวาเปนเทคโนโลยีอีกอันนึง ท่ีสามารถชวยใหเราไดมามี
ปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของคําวา Social Network นี้จริงๆ แลวก็คือ Participation หรือ การ
มีสวนรวมดวยกันไดทุก ๆ คน (ซ่ึงหวังวาผูท่ีติดตอกันเหลานั้นจะมีแตความปรารถนาดี ส่ิงท่ีดีๆ มอบใหแก
กันและกัน) ถาพูดถึง Social Network แลว คนท่ีอยูในโลกออนไลนคงจะรูจักกันเปนอยางดี และก็คงมีอีก
หลายคนท่ีไดเขาไปทองอยูในโลกของ Social Network มาแลว ถึงแมวา Social Network จะไมใชส่ิงใหมใน
โลกออนไลน แตก็ยังเปนท่ีนิยมอยางมากในกลุมคนท่ีใชอินเตอรเน็ต ทําใหเครือขายขยายวงกวางออกไป
เรื่อยๆ และจะยังคงแรงตอไปอีกในอนาคต จากผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใชบริการ 
Social Network ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และมาแรงเปนอันดับตนๆ ของโลกออนไลน สวนเว็บไซตท่ี
มีจํานวนผูเขาชมสูงสุดท่ัวโลก ก็เห็นจะเปน My space, Facebook และ Orkut  

Social Network ไมใชเปนเพียงแคเว็บไซตท่ีแชรขอมูล รูปภาพอีกตอไป แตไดพัฒนามาเปนท่ี
แนะนําสินคา และสถานท่ีท่ีสามารถซ้ือหาได  หรือท่ีรูจัก  กันในนามของ Collaborative Shopping 
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Communities หรือความรวมมือของชุมชนของผูซ้ือ-ขาย สมาชิกสามารถแบงปนเกี่ยวกับยุคสมัยของแฟช่ัน
ท่ีมาแรง รานคาท่ีไดรับความนิยม จึงอีกหนึ่งโอกาสสําหรับนักการตลาดท่ีสามารถ รูถึง ความสนใจ และ
ความตองการของผูบริโภคไดตรง กลุมเปาหมาย เครือขายสังคมออนไลนจึงไดกลายมาเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีนา
จับตามองในโลกของเครือขายสังคมออไลน  จากการสํารวจขอมูลการซ้ือขายในโลกอินเทอรเน็ต (Global 
Shopping Insight) ของบริษัทวิจัย TNS เม่ือมีนาคม 2008 รายงานวา เครือขายสังคมออนไลน ดูจะเปนท่ีนิยม
มากในกลุมวัยรุนและผูหญิงเพราะสวน ใหญเปนเทรนดแฟช่ัน และของสวยๆ งามๆ และหากมาดูยอดใช
บริการ เครือขายสังคมออนไลน ในแตละประเทศจีน และสเปน เปนประเทศท่ีมีอัตราการใชบริการและ
ความสนใจท่ีจะใชบริการ Social Net work Shopping คอนขางสูงกวาประเทศอ่ืนๆ  ในไทยก็มีธุรกิจบาง
ธุรกิจก็ไดมีการสรางเครือขายเปนของตัวเอง เครือขายสังคมออนไลนจึงอาจเปนอีกชองทางใหมๆ ท่ีจะใช
เปนส่ือโฆษณาตอไปในอนาคต  เปนเครื่องมือทางการตลาดจากเครือขายท่ีมีขนาดใหญ อีกท้ังยังมีขอมูล
ของสมาชิกท่ีจะทําใหสินคาและการบริการเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  เชนเดียวกับการตลาดท่ีวัดผล
ได และมีความคุมคากับการลงทุน (Return of Investment) รวมถึง Point of Sale ท่ีมีผลตอใหผูบริโภค
เปล่ียนจากการซ้ือแบรนดหนึ่งเปนอีกแบรนดหนึ่งไดทันที ณ จุดขาย  และเปนการขายผาน e-Marketplace 
สําหรับผูท่ีตองการจะเปดเว็บไซต หรือเปดหนารานกับ e-Marketplace ท้ังหลาย ก็สามารถทําไดเชนกัน โดย
ปจจุบันมีตลาดหลายแหงท่ีเปดใหบริการอยู เชน Tarad.com, Shopping.co.th, Weloveshopping.com  เปน
ตน ซ่ึงการขายสินคาผานการตลาดบนอินเทอรเน็ต (e-Marketplace) นั้นจะตองเขาไปเปนสมาชิกกอน สวน
การเลือกใชบริการเว็บไซตรานคาสําเร็จรูปก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีชวยประหยัดเวลาการสรางหนารานได
เชนกัน    

โลกเสมือน (Virtual World) คือ การจําลองสภาพแวดลอมท่ีสามารถตอบสนองตอการใชงานของ
ผูใชหลายคนพรอม ๆ กันผานเครือขายออนไลน นั่นหมายความวา โลกเสมือนจะตองรองรับการใชงานของ
ผูใชไดตลอดเวลา (24 ช่ัวโมงตอวัน) โดยโลกเสมือนจะมีคุณลักษณะ 6 ขอดังนี้ (ศิริพร กนกชัยสกุล, 
ม.ป.ป.) 

1.2.1 Share Space: ผูใชหลายคนสามารถเขาไปยังสถานท่ีตาง ๆ ไดในเวลาเดียวกัน 
1.2.2 Graphical User Interface: โลกเสมือนจะใชภาพในการนําเสนอ โดยอาจจะเปนภาพ 2 มิติหรือ  

3 มิติก็ได 
1.2.3 Immediacy: มีการตอบสนองเกิดขึ้นทันที 
1.2.4 Interactivity: ผูใชสามารถสรางพัฒนาและเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีตองการในโลกเสมือนไดเอง 
1.2.5 Persistence: สถานท่ีหรือขอมูลตางๆ ในโลกเสมือนจะยังคงมีอยูตอไป ถึงแมวาผูใชจะไมได

log in เขาสูระบบก็ตาม 
1.2.6 Socialization/Community: สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูใชเปนสังคมยอย ๆ เชน     

ทีมคลับ เพ่ือนบาน แมบาน เปนตน 
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สอดคลองกับ สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ กิตตินราดร, (ออนไลน) ม.ป.ป. ท่ีกลาวเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน บนเว็บ 2.0 ไววา 

1.2.1 สังคมประกอบดวยผูคนหลากหลายท่ีมีความเห็นและมีการตัดสินใจตางกนั (Diversity of  
Opinion) เชน การท่ีผูใช Wikipedia สามารถเลือกสรางเนื้อหาท่ีตนเองสนใจ 

1.2.2 การตัดสินใจของคนในสังคมเปนไปอยางอิสระ ไมถูกใครบังคับ (Independence) 
เชน การท่ีผูใช digg สามารถใหคะแนนเนื้อหาท่ีผูใชคนอ่ืนสงขึ้นระบบไดอยางอิสระ 

1.2.3 บุคคลในสังคมสามารถคนหาและแสดงความรูเฉพาะทางของตนได (Decentralization) 
เชน การท่ีใครก็ไดสามารถเขียน Blog แสดงทัศนะ ความรู หรือประสบการณของตนเอง 

1.2.4 มีกลไกในการเปล่ียนการตัดสินใจของคนแตละคน มาเปนการตัดสินใจรวมกลุม
(Aggregation) 

 
นอกจากนี้ สุนิตย เชรษฐา ชิตพงษ กิตตินราดร, (ออนไลน) ม.ป.ป. ไดกลาววาถึงคุณลักษณะ

สามารถอธิบายไดดังนี้  
1.2.1 ผูใชเปนผูสรางและแกไขเนื้อหา ไมวาจะเปนเนื้อหาท่ีสรางคนเดียว (Blog) และเผยแพรใหคน

อ่ืนไดอาน หรือเนื้อหาสาธารณะท่ีทุกคนสามารถมีสวนชวยกันสราง (Wikipedia) นี่ทําาใหปริมาณและ
ความหลากหลายของเนื้อหาในสังคมมีมากขึ้น เพราะทุกๆ คนสามารถเปนผูสรางเนื้อหาได  

1.2.2 ผูใชเปนผูกําหนดคุณคาของเนื้อหา ไมวาจะดวยการใหคะแนน (Digg) การโหวต หรือแมแต
การคนหาเขาชมเว็บไซตผาน Search Engine ก็มีสวนใหเว็บไซตนั้นมี Rank สูงขึ้น ทําาใหเว็บไซตนั้น
ปรากฏอยูในอันดับตนๆ ของ Search Engine สงผลใหคนอ่ืนๆ มีโอกาสจะคนพบเว็บไซตนั้นไดงายขึ้น เปน
ระบบท่ีแปลงการตัดสินใจและการใหคุณคาของคนแตละคน มาเปนการตัดสินใจของสาธารณะ คลายกับ
ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติท่ีทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.2.3 เนื้อหาท้ังระบบมีการเช่ือมโยงถึงกันอยางเหมาะสม ทําาใหงายตอการเขาถึงเนื้อหาท่ีตองการ 
เชน การท่ีผูใชกําหนด Keyword หรือ Tag ในบทความหรืองานท่ีตนสราง ทําาใหผูใชคนอ่ืนๆ ท่ีตองการ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของสามารถคนพบขอมูลของเจาของเนื้อไดโดยงายโดยการพิมพ Tag ท่ีตองการลงไปในชอง
คนหา นอกจากนั้น ระบบ Feed ยังทําใหผูใชสามารถรวบรวมเนื้อหาท่ีตนเองตองการใหแสดงผลบนท่ีท่ี
เดียวกันไดโดยงายและเปนอัตโนมัต ิ
 สามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน บริการผานเว็บไซตท่ีเปนจดุโยง
ระหวางบุคคลแตละคนท่ีมีเครือขายสังคมของตัวเองผานเน็ตเวิรคอินเทอรเน็ต รวมท้ังเช่ือมโยงบริการตาง ๆ 
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนา หองเสวนา เว็บสวนตัว เพ่ือ
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สรางการเรียนรูรวมกัน นับไดวาเปนการจําลองสภาพแวดลอมท่ีสามารถตอบสนองตอการใชงานของผูใช
หลายคนพรอม ๆ กันผานเครือขายสังคมออนไลน 

1.3 ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน  
เครือขายทางสังคมออนไลน หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social 

Tool) เพ่ือใชส่ือสารระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Network) ผานทางเว็บไซตและโปรแกรม
ประยุกตบนส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต  (สภาการหนังสือพิมพ, 2554) โดยเนนใหผูใชท้ังท่ีเปน
ผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) อยางสรางสรรค (มานะ  ตรีรยาภิวัฒน, 2011)  ซ่ึงเครอืขาย
สังคมออนไลนผูใชงานจะมีการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของขอมูล ภาพ 
และเสียงประเภทของส่ือสังคมออนไลนประเภทของส่ือสังคมออนไลน มีดวยกันหลายชนิด  

เครือขายสังคมออนไลน (Social networking) เปนรูปแบบของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคม 
สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดทํา และเช่ือมโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน ในบริการเครือขายสังคมท่ีตองติดตอกันในลักษณะ realtime จะประกอบไป
ดวย การแช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บรกิารเครือขายสังคมท่ีเปนท่ีนิยมไดแก 
Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply 

Social network aggregation การติดตอส่ือสารเช่ือมโยงความสนใจและดวยการแชร กิจกรรมของ
ผูอ่ืนในบริการเครือขายสังคม เหมือนกับ social network อ่ืน แตมีโปรแกรมทํางานท่ีใหความยินยอมใหกลุม
เครือขายสังคมอ่ืนขามเขามาทําติดตอทํากิจกรรมในเว็บได ดวยการใชระบุตัวตนและผูเปนสมาชิกยอมรับ   

นอกจากนี้ อดิเทพ บุตราช, 2553 ไดแบงเครือขายสังคมออนไลน ตามหมวดการใชงานได 5 หมวด 
ดังนี้ 

1.3.1 หมวดการส่ือสาร (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 หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia) Photo sharing เว็บท่ีแบงปนการใชงานรูป 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 เว็บท่ีมีการแชรเพลงจากสถานีวิทยุ 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 สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดทํา และ
เช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน ในบริการเครือขายสังคมท่ีตองติดตอกันในลักษณะ realtime 
จะประกอบไปดวย การแช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บริการเครือขายสังคมท่ี
เปนท่ีนิยมไดแก Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, 
Friendster, Multiply 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน,2554; Safko & Brake, 2011 ไดจําแนกประเภทเครือขายทางสังคมออนไลน 
ดังนี ้

1.3.1 Weblogs หรือเรียกส้ันๆ วา Blogs คือ ส่ือสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ตท่ีใชเผยแพรขอมูล 
ขาวสารความรู ขอคิดเห็น บันทึกสวนตัว โดยสามารถแบงปนใหบุคคลอ่ืนๆ โดยผูรับสารสามารถเขาไป
อาน หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ซ่ึงการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับจากเนื้อหาใหมไปสู
เนื้อหาเกาผูเขียนและผูอานสามารถคนหาเนื้อหายอนหลังเพ่ืออานและแกไขเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา เชน 
Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation 

1.32 Social Networking หรือเครือขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนเครือขายทางสังคมท่ีใช
สําหรับเช่ือมตอระหวางบคุคล กลมุบุคคลเพ่ือใหเกิดเปนกลุมสังคม (Social Community) เพ่ือรวมกัน
แลกเปล่ียนและแบงปนขอมูลระหวางกันท้ังดานธุรกิจการเมืองการศึกษา เชน Facebook, Hi5, Ning, Linked 
in,MySpace, Youmeo, Friendster 

1.3.3 Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกันวา “บล็อกจิ๋ว” ซ่ึงเปนเว็บเซอรวิสหรือ
เว็บไซตท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไปสําหรับใหผูใชบริการเขียนขอความส้ันๆ ประมาณ 140ตัวอักษร ท่ี
เรียกวา “Status” หรือ “Notice” เพ่ือแสดงสถานะของตัวเองวากําลังทําอะไรอยู หรือแจงขาวสารตางๆ แก
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กลุมเพ่ือนในสังคมออนไลน (Online Social Network) (Wikipedia,2010) ท้ังนี้การกําหนดใหใชขอมูลในรูป
ขอความส้ันๆ ก็เพ่ือใหผูใชท่ีเปนท้ังผูเขียนและผูอานเขาใจงาย ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายคือ Twitter 

1.3.4 Online Video เปนเว็บไซตท่ีใหบริการวิดีโอออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงปจจุบันไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายและขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาท่ีนําเสนอในวิดีโอออนไลนไมถูกจํากัด
โดยผังรายการท่ีแนนอนและตายตัว ทําใหผูใชบริการสามารถตด ิตามชมไดอยางตอเนือ่งเพราะไมมีโฆษณา
คั่น รวมท้ังผูใชสามารถเลือกชมเนื้อหาไดตามความตองการและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บวิดีโออ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของไดจํานวนมากอีกดวย เชน Youtube, MSN, Yahoo 

1.3.5 Photo Sharing เปนเว็บไซตท่ีเนนใหบริการฝากรูปภาพโดยผูใชบริการสามารถอัพโหลด
และดาวนโหลดรูปภาพเพ่ือนํามาใชงานได ท่ีสําคัญนอกเหนือจากผูใชบริการจะมีโอกาสแบงปนรูปภาพ
แลว ยังสามารถใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอขายภาพท่ีตนเองนําเขาไปฝากไดอีกดวย เชน Flickr, Photo bucket, 
Photoshop,Express, Zooomr 

1.3.6 Wikis เปนเว็บไซตท่ีมีลักษณะเปนแหลงขอมูลหรือความรู (Data/Knowledge) ซ่ึงผูเขียน
สวนใหญอาจจะเปนนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานตางๆ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงผูใชสามารถเขียนหรือแกไขขอมูลไดอยางอิสระ เชน Wikipedia, Google Earth,diggZy 
Favorites Online 

1.3.7 Virtual Worlds คือการสรางโลกจินตนาการโดยจําลองสวนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเปนส่ือ
สังคมออนไลนท่ีบรรดาผูทองโลกไซเบอรใชเพ่ือส่ือสารระหวางกันบนอินเทอรเน็ตในลักษณะโลกเสมือน
จริง (Virtual Reality) ซ่ึงผูท่ีจะเขาไปใชบริการอาจจะบริษัทหรือองคการดานธุรกิจ ดานการศึกษา รวมถึง
องคการดานส่ือ เชนสํานักขาวรอยเตอร สํานักขาวซีเอ็นเอ็น ตองเสียคาใชจายในการซ้ือพ้ืนท่ีเพ่ือใหบุคคล
ในบริษัทหรือองคกรไดมีชองทางในการนําเสนอเรื่องราวตางๆไปยังกลุมเครือขายผูใชส่ือออนไลน ซ่ึง
อาจจะเปนกลมุลูกคาท้ังหลักและรองหรือผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหรือองคการก็ไดปจจุบันเว็บไซต
ท่ีใชหลัก Virtual Worlds ท่ีประสบผลสําเร็จและมีช่ือเสียง คือ Second life 

1.3.8 Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และOutsourcing เปนหลักการ         
ขอความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลน โดยสามารถจัดทําในรูปของเว็บไซตท่ีมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือคนหาคําตอบและวิธีการแกปญหาตางๆ ท้ังทางธุรกิจ การศึกษา รวมท้ังการส่ือสาร โดยอาจจะเปน
การดึงความรวมมือจากเครือขายทางสังคมมาชวยตรวจสอบขอมูล เสนอความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 
กลุมคนท่ีเขามาใหขอมูลอาจจะเปนประชาชนท่ัวไปหรือผูมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีอยูในภาคธุรกิจหรือ
แมแตในสังคมนักขาว ขอดีของการใชหลัก Crowd souring คือ ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดเพ่ือ
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นําไปสูการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยตรวจสอบหรือคัดกรองขอมูลซ่ึงเปนปญหาสาธารณะ
รวมกันได เชน Idea storm,Mystarbucks Idea 

1.3.9 Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กับ “Broadcasting” ซ่ึง 
“POD” หรือPersonalOn- Demand คืออุปสงคหรือความตองการสวนบุคคล สวน“Broadcasting” เปนการนํา
ส่ือตางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลาวงายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแลว
นํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพรใหบุคคลภายนอก (The public in general) ท่ีสนใจดาวนโหลด
เพ่ือนําไปใชงาน เชน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 

1.3.10 Discuss / Review/ Opinion เปนเว็บบอรดท่ีผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น 
โดยอาจจะเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชน 

Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

 
สามารถสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลนสามารถแบงไดตามหมวดตาง ๆ ดังนี้ หมวดการส่ือสาร 

(Communication) สําหรับการติดตอประสานงานระหวางกลุมหรือบุคคล หมวดความรวมมือ และแบงปน 
(Collaboration) มีลักษณะเปนการเขียนเรื่องราวตาง ๆ และการแสดงความคิดเห็น หมวดมัลติมีเดีย 
(Multimedia) เปนการแบงปนภาพถาย วีดิทัศน หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions) 
มีลักษณะในการแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีตนพึงพอใจ เชน หนังสือ ภาพยนตร เพลง หมวดบันเทิง 
(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
แลกเปล่ียนของมนุษยในเรื่องของสารสนเทศ (Information) ความรู (Knowledge) ความคิด (Ideas) ตลอดจน
ทัศนคต(ิOpinions) 
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1.4.2 การใชแนวคิดเครือขายทางสังคม ในการวิจัยเชิงสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health) 
โดยเฉพาะประเด็นของการสรางเครือขายการมีสวนรวมทางสังคม (Participation Social Network) ในการ
รักษาสุขภาพท้ังในระดับสวนบุคคลไปจนถึงชุมชนและสังคมโดยรวม  

1.4.3 การใชแนวคิดเครือขายทางสังคมในการวิจัยตลาด (Marketing Research) ซ่ึงจะสามารถ
สรางผลกําไรจํานวนมหาศาลแกหนวยธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาเครือขายสังคม (Social Networks) และแบบ
แผนความสัมพันธ (Patterns of Relationship) จะทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในเครือขายทางสังคมนั้นๆ 

1.4.4 การใชแนวคิดเครือขายทางสังคมในการวิจัยชุมชนออนไลน (Online Community) บนระบบ
อินเตอรเน็ต โดยตัวอยางงานวิจัยท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการกลาวขวัญเปนอยางมาก คือ ผลการศึกษา Club 
Nexus ของนักวิจัยจาก Stanford University                                                                                                                                         

  1.4.5 ตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Example of Concept Applied in Study and 
Research) เพ่ือใหเห็นผลิตภาพของแนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network) ในการศึกษาวิจัย ในเวที
วิชาการ (Academic Stage) ในปจจุบันผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัยท้ังของนักวิจัยชาวไทยและ
ตางประเทศ ซ่ึงหลายหลากสาขา  

ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาเว็บไซตเครือขายสังคมจะเปนชองทางสรางโอกาสสําคัญในการ
เติบโตของโฆษณาออนไลน โดยมีจุดแข็ง คือ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) 

  1.4.1 สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถเจาะ
กลุมเปาหมายไดตามลักษณะของกลุมเครือขายสังคมท่ีหลากหลายและซับซอน  

1.4.2 เปนการโฆษณาโดยใชพลังทางเครือขายสังคม ซ่ึงเปนลักษณะการบอกตอปากตอปาก 
(Words of Mouth) โดยจะสรางความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑผานการบอกเลาของสมาชิกในเครือขายสังคม  
ทําใหลูกคาไมรูสึกถูกบังคับใหตองรับฟง  

1.4.3 ผูประกอบการสามารถใชเว็บเครือขายสังคมเปนเครื่องมือการทํา CRM (Customer 
Relationship Management) ในงานประชาสัมพันธทางการตลาด  เนื่องจากจะมีการแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บ ทําใหผูประกอบการรับรู Feedback ของกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน   

สอดคลองกับ จุไรรัตน  ทองคําช่ืนวิวัฒน, ม.ป.ป. ท่ีกลาววา SNS  เปนบริการออนไลนท่ีมี
ประโยชนตอชีวิตมนุษยหลายดาน  ดังนี้  
     1.4.1 ดานสังคม   SNS เปนการเช่ือมโยงผูคนเขาหากัน ซ่ึงเปนความสวยงามท่ีสุดของ
อินเทอรเน็ต SNS รายใหญอยาง Hi5 มีสมาชิกอยูเกือบ 100 ลาน account ท่ัวโลก บางคนมี "เพ่ือน" เปนหลัก
หม่ืนหลักแสนอยูในไซเบอรสเปซ   SNS ทําใหคนมีตัวตนอยูไดบนไซเบอรสเปซ เพราะจะตองแสดงความ
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เปนตัวเองออกมาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือทําให Profile นาสนใจ และมีชีวิตชีวาท่ีสุด บางก็เนนไปท่ีการใสขอมูล
เนื้อหา blog รูปถายในชีวิตประจําวัน เรื่องราวเพ่ือนคนใกลตัว บางก็เนนไปท่ีลูกเลนใส glitter หรือตัววิ๊ง ๆ 
เขาไป สุดทายทําใหเช่ือไดประมาณหนึ่งวา มีตัวตนอยูจริงบนโลกมนุษย  

   1.4.2 ดานการตลาด  จากสถิตกิารใชส่ือโฆษณาของอเมริกาท่ีจัดทําขึ้นโดย eMarketer ไดมีการใช
เงินโฆษณา ผาน Social network เพ่ิมมากขึ้นกวา 100% จากป 2006 เทียบกับ ป 2007 และมีแนวโนมท่ีจะใช
มากขึ้นตอไปในอนาคต เนื่องจาก ชาวอเมริกันใชเวลาสวนใหญไปกับอินเตอรเน็ตมากกวาทีวี หรือวิทยุ 
สวนในบางประเทศท่ีถูกควบคุม และจํากัดในการโฆษณา เชน ประเทศจีน และสิงคโปร ก็ยังมีการใช Social 
network เปนอีกชองทางในการโฆษณา ซ่ึงถือเปนเครื่องยืนยัน ความฮอตฮิต และความแรงของการโฆษณา
บน Social Network   การใชเงินกับส่ือประเภทนี้ยังคงมีการเติบโตท่ีสูงมาก ซ่ึงจากท่ีคาดการณตัวเลขของป 
2006 จนถึงป 2010 จะสูงขึ้นมากกวา 500% ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกวา 600% ท่ัวโลก นี่อาจจะเปน
ผลมาจากเครือขายท่ีขยายวงกวางมากขึ้น และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีมีลูกเลน ท่ีนาสนใจมากขึ้นใหผู
ใชไดคอยติดตามกัน  
 สามารถสรุปไดวา เครือขายสังคมออนไลนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยลักษณะของการส่ือสารภายในกลุมเครือขายสังคมจะมีความหลากหลายและซับซอน มี
ความนาเช่ือถือสําหรับสมาชิกเนื่องจากมีการบอกเลาแบงปนการส่ือสารตาง ๆ อยางเปนธรรมชาติ  
 
2. แฟมสะสมผลงาน 

2.1 ความหมายของแฟมสะสมผลงาน 
นักการศึกษาหลายทาน ไดนิยมความหมายของแฟมสะสมผลงานในลักษณะคลายคลึงกัน ดังนี ้
แอมนส และอดัมส (Hamns and Adams, 1991) กลาววา คําอธิบายท่ีดีท่ีสุดของแฟทสะสมผลงาน ก็

คือส่ิงท่ีบรรจุหลักฐานอันแสดงถึงทักษะของบุคคล หลักฐานท่ีสะสมไวในแฟมสะสมผลงานสามารถใชเปน
เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ ความเจริญงอกงามในดานความสามารถ เจตคติ ทักษะและความ
ปรารถนา แฟมสะสมผลงานมีความหมายมากกวากลองบรรจุผลงานนักเรียน เพราะเปนเครื่องมือท่ีครู
สามารถนําไปใชในช้ันเรียน เพ่ือชักนํานักเรยีนมาอภิปรายแสดงความเห็นรวมกันจากช้ินงานท่ีตนเองคิดวา
ดีและช้ินงานท่ีเพ่ือนรวมช้ันเรียนนําเสนอ การสะทอนนี้จะเปนหนทางนําไปสูการรูจักคิดและเพ่ิมพูนศุกย
ภาพในการเรียนตอไปในอนาคต แฟมสะสมผลงานเปนส่ิงท่ีเช่ือมโยงใหครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดี
ตอกัน 

แลมป (Lapp, et al., 1992) กลาววาแฟมสะสมผลงานคิดท่ีจัดเก็บรวบรวมตัวอยางเขียนของนักเรียน
และวัตถุอ่ืนๆ โดยเปาหมายเบ้ืองตนของการใชแฟมสะสมผลงานคือมใชเพ่ือการพัฒนาการประเมินตนเอง
ของนักเรียน และใชในการวิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนในฐานะผูใชภาษาใหกลายเปนผูเรียนท่ีมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้แฟมสะสมผลงานจะสะทอนใหเห็นถึงการอานและการเขียน สวนการจัดเก็บ
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สามารถเก็บไวในแฟม กลอง หรือช้ันวางท่ีท่ีพ้ืนท่ีกวางพอ นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานยังเปนท่ีท่ีจัด
พัฒนาการทางดานความคิด ความกาวหนา และความสําเร็จในการเรียนภาษา และกลายเปนเครื่องมือท่ีมี
ศักยภาพสําหรับการจัดการใหนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในแงของผูใชภาษาและเปนนักคิด และยังมีบทบาท
สําคัญในสวนของกระบวนการประเมิน และยังชวยเติมเต็มการประเมินแบบขอสอบมาตรฐานใหมีความ
สมบูรณมากขึ้น 

แคลฟ และ เพอรฟูโม (Calfee and Perfumo, 1993) ไดกลาวถึงแฟทสะสมผลงานวาหมายถึงการ
สะสมวัตถุดิบตางๆ ตลอดปการศึกษา อาทิเชน ตัวอยางผลงานการเขียน การอาน บัญชีรายช่ือหนังสือท่ีใช
อาน บันทึกการอาน รางการเขียนอยางหยาบๆ รางท่ีสมบูรณ บันทึกการเขารวมสัมมนา เอกสารท่ีไดรับการ
พิมพเผยแพร งานโครงการท่ีกําหนดใหทําหรือสนใจคิดทําดวยตนเอง หลักฐานตางๆ เหลานี้ไดผานการ
วิเคราะหโดยนักเรียนเองวาเปนช้ินงานท่ีดีท่ีสุด 

แดเนียล (Mc Daniel, 1994) กลาววา แฟมสะสมผลงานคือแฟมหรือไฟลท่ีจัดเก็บของขอมูลท่ีมี
ความหลากหลาย เปนเอกสารท่ีแสดงถึงประสบการณและความสําเร็จของนักเรียน 

คารโล (De carlo, 1995) กลาววา แฟมสะสมผลงานคือระบบการจัดการเก็บขอมูลซ่ึงผลิตโดย
นักเรียนหรือครูซ่ึงจะเปนตัวบงช้ีความพยายามและความกาวหนาท่ีไดจากการอานและการเขียนในการใช
แฟมสะสมผลงาน ครูผูสอนสามารถท่ีจะควบคุมความกาวหนาของการอานและการเขียนของนักเรียนและ
ทําการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหนักเรียนประเมินผลความกาวหนาของตนเอง  

ชารบอนโน และไรเดอร (Charbonneau and Reider, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานหมายถึง แฟม
ท่ีรวบรวมเกี่ยวกับภาระท่ีจัดทําเสร็จเรียนรอยแลวจากชวงเวลาท่ีครูกําหนดใหนักเรียนไดปฎิบัติ ท้ังนี้ตัว
นักเรียนเองหรือครูผูสอนเปนผูเลือกตัวอยางของช้ินงาน โดยช้ินงานท่ีครูและนักเรียนเลือกนี้จะเปนตัวบงช้ี
ท่ีดีของการทํางานของนักเรียน นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานนั้นจะมีการประเมินโดยตัวนักเรียนมากกวาครู
หรือผูบริหาร ซ่ึงนักเรียนจะมีโอกาสในการอธิบายเกี่ยวกับช้ินงานหรือแฟมสะสมผลงานของตนเอง สวน
การจัดเก็บช้ินงานจะมีการลงวันท่ีกํากับทุกช้ิน และมีการบันทึกประเด็นท่ีไดสะทอนถึงการทํางานเปนกลุม
ท่ีมีประสิทธิภาพไว 

โพแฮม (Popham, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานคือการจัดเก็บรวบรวมงานของนักเรียนอยางมี
ระบบ แฟมสะสมผลงานจะแสดงใหเห็นถึงทักษะและความสําเร็จในการผลิตช้ินงานของนักเรียนจุดเดน
ของแฟมสะสมผลงานอยูท่ีการท่ีสามารถปรับปรุงช้ินงานใหเห็นถึงทักษะท่ีไดพัฒนาการใหมีความกาวหนา
อยูเสมอของผูเก็บรวบรวม 

รูดเดล และรูดเดล (Ruddell and Ruddell, 1995) กลาววา แฟมสะสมผลงานหมายถึงชุดของผลงาน
ท่ีแสดงความสําเร็จของนักเรียนในการเรียนรูในชวงของการเรียน ซ่ึงมีลักษณะการใชเชนเดียวกับแฟม
สะสมผลงานของศิลปนท่ีรวบรวมเอกสารและงานแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในชวงระยะเวลาของการ
ปฎิบัติงาน 
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 สุวิทย มูลคํา, 2544: 31 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง ส่ิงท่ีเก็บรวบรวมตัวอยาง 
(Samples) หรือบางสวนของหลักฐาน (Evidences) ท่ีหมายถึงผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ ความพยายามหรือ
ความถนัดของบุคคลหรือประเด็นท่ีตองจัดทําแฟมสะสมงานไวอยางเปนระบบโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของ มีสวน
รวมรับผิดชอบในการจัดทําแฟมรวมกัน 
 กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 17 แฟมสะสมผลงานทางการศึกษาคืแ การเก็บรวลรวมช้ินงานและขอ
ใครครวญสวนบุคคล ใหเห็นความสําเร็จ การเรียนรู ขอดี และผลงานช้ินเยี่ยม ผลิตผลท่ีเก็บรวบรวมนั้นตอง
มีการพัฒนาและปรับเปล่ียนอยูตลอดอันแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของนักเรียน (แฟมสะสมผลงานท่ี
แสดงพัฒนาการ) ผลงานช้ันเยี่ยม แฟมสะสมผลงานแบบอวดผลงาน หรือแฟมสะสมงานท้ังหมด (แฟม
สะสมงานรวม) เหลานี้เปนเครื่องมือสําหรับใครครวญช้ินงานท่ีเก็บรวบรวมไว และตองพิจารณา มุมมอง
ของผูรวบรวมนั้นจากมุมมองของผูประเมินผลงาน แนวคิดหลักของแฟมสะสมผลงาน คือ การเก็ยรวบรวม 
(Collection) การจักระบบช้ินงาน (Orgenization) การใรชครครวญ (Reflection) ผลการนําเสนอแฟมสะสม
ผลงาน (Presentation Corp) 
 ไสว ฟกขาว, 2544: 171 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง แหลงขอมูลท่ีจัดทําขึ้นอยาง
เปนระบบ โดยขอมูลดังกลาวนํามาใชในการวิเคราะหสําหรับประเมินผลการทํางาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การทํางานใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 
 สุพล วังสินธ, 2542: 25 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) งานครู คือแฟมท่ีรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
สวนตัว และผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติอยางเปนกระบวนการและเกิดผลตอการพัฒนาผูเรียน และ
หลักฐานรองรอยท่ีนําเสนอ สามารสะทอนใหเห็นภาพความสามารถท่ีแทจริงของเจาของแฟมไดอยาง
ชัดเจน 
 บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2545: 1 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง ภาชนะหรือแหลงท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและเปนตัวอยางผลงานดีเดนท่ีผานการคัดเลือกแลวเพ่ือใชเปนหลัฐานท่ีแสดง
ถึงการพัฒนาการและความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 
 สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 57 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง กระบวนการสะสมงาน
อยางมีจุดหมายเพ่ือแสดงถึงผลงานความกาวหนาและสมฤทธ์ิผลของนักเรียนในสวนหนึ่งหรือหลายสวน
ของการเรียนรูในรายวิชาใดๆ การรวบรวมงานจะตองครอบคลุมถึงการท่ีนักเรียน มีสวนรวมในการเลือก
เนื้อหา เกณฑการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินใหระดับคะแนนรวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีสะทอนการประเมิน
ตนเองของนักเรียนดวย 
 คัคนางค มณีศรี และคนึงสุข มณีศรี, 2546: 23-24 กลาววาแฟมสะสมงาน คือ การสะสมหลักฐาน
อยางเปนระบบระเบียน ท่ีครูและนักเรียนใชกํากับความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติของ
นักเรียน แฟมสะสมผลงานเปนหลักฐานท่ีรสยงานความสามารถของนักดเรียนไดตามท่ีเปนจริงและมี
ความหมาย หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลจะประกันอยูในแฟมสะสมผลงาน แฟมสะสมงาน



21 
 

จะตองมีผลงานท่ีแสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ตนและผลงานท่ีเลือกเก็บ นักเรียนจะตองรูสึกวาตนเองเปนเจาของแฟมสะสมผลงานนี้ ดังงนั้นนักเรียนจึง
ตองเปนผูตัดสินใจเลือกวาจะเก็บผลงานช้ินไหน ความคิดเห็นของนักเรียนจะชวยใหนักเรียนรับผิดชอบตอ
การเรียนรูตามหลักสูตรของตน ดวยเหตุท่ีนักเรียนเปนผูออกแบบแฟมสะสมผลงานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
แสดงการเรียนรูของตน แฟมสะสมผลงานจึงตองแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความสําเร็จของนักเรียน
อยางเปนรูปธรรม นักเรียนจะตองยอมรับวาตนเองเปนผูเรียน รวมท้ังเห็นคุณคางานของตนเอง การท่ี
นักเรียนจะแสดงความรับผิดชอบไดนั้น แฟมสะสมผลงานจะตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน ท้ังกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรากฎใหเห็นและไมปรากฎใหเห็น 
 อุทุมพร จามรมาน, 2540: 2 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง “การนําสาระมาสู
ความคิด” แฟมสะสมผลงานท่ีกลาวถึงนี้ เปนแฟมสะสมผลงานเพ่ือช้ีใหเห็นวาบุคคลดังกลาวทํางาน
อะไรบาง ทําแลวไดผลดีมากนอยเพียงใด แฟมสะสมผลงานท่ีใชไดผล คือ แฟมท่ีทําใหเห็นวาเจาของแฟมท่ี
มีการพัฒนาการท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญาไปพรอมกันและทําใหเจาของแฟมมีพัฒนาการในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตนดวยแฟมสะสมผลงานมีวัตถุประสงค 2 อยาง คือ 1) เพ่ือใหเจาของแฟมไดประเมินตนเอง
วางานท่ีทําเปนอยางไร มีระบบหรือไม 2) เพ่ือใหผูอ่ืนประเมินเจาของแฟมวามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานระดับใด 
 วิรัช วรรณรัตน, 2540: 73 กลาววาแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนเทคนิควิธีและเครื่องมีในการวัด 
และประเมินผลการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีเนนความสามารถในการปฎิบัติตามสภาพท่ีแทจริง (Authentic) 
ของผูเรียนโดยแฟมสะสมผลงานจะแสดงตัวอยาง หลักฐานท่ีบงบอกความหมายท่ีแทจริงของผูเรียน 
 จากนิยามตางๆ เบ้ืองตนสามารถสรุปไดวาแฟมสะสมผลงาน หมายถึงท่ีจัดเก็บขอมูลขางสาร
ผลงานของผูพัฒนาแฟมตาง ๆมีความหลากหลาย โดยมีระบบการจัดเก็บท่ีเปนขั้นตอนโดยสะทอนถึง
พัฒนาการในการจัดเก็บผลงานตาง ๆ สามารถตรวจสอบความกาวหนาของผลงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี  

 
2.2 ความเปนมาของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน 
กรมวิชาการ, 2539 ไดกลาวถึงความเปนมาของแฟมสะสมผลงานวาการประเมินจากแฟมสะสม

ผลงานไดพัฒนาการจากการท่ีศิลปนและนักโฆษณานําผลงานของตนท่ีแสดงถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม 
ความอัจฉริยะ และงานท่ีตนรักจัดเก็บสะสมในกระเปา หรือแฟมท่ีเรียนวา Portfolio มาจัดแสดงหรือเสนอ
ใหแกผูวาจางหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับชม ช่ืนชม ยอมรับความสามารถของตน ซ่ึงนักการศึกษาไดนํา
แนวคิดของแฟมผลงานของศิลปน หรือนักโฆษณามาประยุกตใชกับนักเรียนโดยเนนบทบาทใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูจากส่ิงท่ีไดเรียนรู ความเขาใจตลอดจนประเมินความกาวหนาของตนเอง  

แฟมสะสมผลงานจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนไดเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงถึงความคิด
สรางสรรค  ความคิดริเริ่ม ในการนําเสนอผลงานของตนเองไดดี  นอกจากนี้ยังสามารถวัดทักษะ 
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ความสามารถ และความอัจฉริยะของบุคคลไดดีกวาการบรรยาย ความสามารถของบุคคล (Resume) หรือ
การทดสอบความรูซ่ึงการประเมินแบบเดิมไมสามารถวัดส่ิงแหลานี้ได สําหรับส่ิงท่ีใชเก็บผลงานของ
นักเรียนนั้นอาจจะเปนกลองกระดาษ แฟม ช้ัน หรืออ่ืนๆ ก็ได แลวแตความเหมาะสมกับช้ินงานของนักเรียน 
ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมใชแฟมหรือกลอง ในท่ีนี้เรียก Portfolio ของนักเรียนวาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 

โกลดและคณะ (Gold, et. Al., 1992) กลาวเกี่ยวกับความเปนมาของการใชแฟมสะสมผลงานวาใน
ปจจุบันนี้นักวิชาการในหลายๆ ระดับ ตั้งแตอนุบาลจนถึงวิทยาลัยไดมีการศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับการนํา
แฟมสะสมผลงานไปใชประกอบในการเรียนการสอน ซ่ึงการพัฒนาแฟมท่ีเปนระบบสงผลท่ีดีและเปน
ประโยชนและมีคุณภาพ 

มอร(Moore, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานกําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายสําหรับครูและ
โรงเรียนตางๆ ท่ีมีการประเมินโดยเนนการปฏิบัติงาน ซ่ึงการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนการ
นําเอาผลงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกแลวมาทําการประเมินโดยนักเรียน ครู หรือประเมินโดยท้ังสอง
ฝายซ่ึงการประเมินคาของงานนั้นจะชวยใหนักเรียนกําหนดตนเองโดยเฉพาะทําใหนักเรียนไดทราบวา
ตนเองคือใคร สวนการประเมินไมใชแคการประเมินความถูกตองเทานั้นแตยังรวมถึงความเขาใจ แฮนเซน 
(Hansen, 1995) 

นอกจากนี้การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะเปนตัวแสดงใหเห็นการจัดระบบการจัดการเก็บ
หลักฐานของผูเรียนเพ่ือเสนอใหเห็นถึงความสําเร็จของงานท่ีไดปฏิบัติไว และจะแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาของงานในแตละวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการเรียนรูในแตละจุดท่ีไดมีการกําหนดไว 
ดังนั้นในสถานการณของโรงเรียนการใชแฟมสะสมผลงานจะเปนมากกวาแฟมสะสมผลงานของนักเรียนใน
แตละชวงเวลา แตเปาหมายท่ีแทจริงท่ีไดรับคือการมองเห็นความเขาใจท่ีถูกตองและพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นของ
นักเรียน ซ่ึงจะเปนตัวชวยใหนักเรียนไดประเมินความกาวหนาของตนและเปนตัวชวยใหครูผูสอน ได
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนในแตละเปาหมายท่ีตั้งไว จากรูปแบบของความยืดหยุน ความมี
ศักยภาพและมีลักษณะของความเปนบุคคลนั้นแฟมสะสมผลงานยังสามารถชวยใหผูเรียนแสดงความรูและ
ทักษะท่ีพวกเขาไดรับและยังเปนตัวชวยในการกําหนดแนวทางโปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษาไดเปน
อยางดี แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดของ โพแฮน (Pophan, 1995) ท่ีกลาววา การประเมิน
ควรเปนสวนหนึ่งของการสอนไมควรจะแยกจากกัน ดังนั้นบทบาทของการประเมินโดยใชแฟมสะสม
ผลงานจึงเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอนักการศึกษาและการวัดการเรียนการสอน เนื่องจากการประเมิน
ดวยแฟมสะสมงานแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของทางเลือกท่ีมีความชัดเจนมากกวาการประเมินแบบดั้งเดิม 
สวน ศูนยความเปนเลิศดานการเรียนการสอน (Center for Excellence in Learning and Teaching, 1997) 
กลาววาการออกแบบการสอนโดยใชแฟมสะสมผลงานนั้นเปนประเด็นท่ีนํามาสูการอภิปรายเปนอยางมาก 
ในแวดวงการศึกษาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยเฉพาะสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการท่ี
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มีประสิทธิภาพของครู และสืบเนื่องจากการสอนเปนกระบวนการท่ีซับซอนซ่ึงจําเปนตองใชวิถีนัยท่ี
ซับซอนดวยเพ่ือมาใชในการวัดผลไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 

 
2.3 ลักษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงานทางดานการศึกษา 
แฟมสะสมผลงานเปนแหลงจัดเก็บขอมูลท่ีทรงคุณคาและสะทอนถึงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดีดังนิยามขางตน อยางไรก็ตามส่ิงท่ีครูผูสอนควรทราบก็คือการรับรูเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ
แฟมสะสมผลงาน พอลสันและคณะ (Paulsun, et al, 1991) กลาววา แฟมสะสมผลงานมีลักษณะเฉพาะอยาง 
แฟมสะสมผลงานเปนการเก็บรวบรวมงานของนักเรียนอยางมีเปาหมายซ่ึงจะแสดงถึงความพยายาม 
ความกาวหนาและความสําเร็จในแตละขอบขายเนื้อหาจากงานของนักเรียนมีการตัดสินใจใหคะแนนช้ินงาน
และการสะทอนช้ินงานของตัวเอง ท้ังนี้จะไดเห็นวาลักษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงานนั้นจะเปน
เครื่องมือท่ีเปดเผยใหทราบถึงการเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษาท้ังดานบุคลากรและตัวนักเรียน
เอง ถือไดวาเปนหนาตางท่ีสําคัญในการนําไปสูการเขาใจบุคคลและเปนเครื่องมือท่ีจะกระตุนใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตนเอง โดยฉพาะการแสดงใหเห็นถึงการแสดงความเปนเจาของและไดมีโอกาสในการ
ประเมินตามสภาพกาลท่ีเปนจริง ท้ังนี้เขาไดกําหนดลักษณะเกณฑเฉพาะของแฟมสะสมผลงานท่ีมีคุณภาพ
ดังตอไปนี ้

2.3.1 การพัฒนาแฟมสะสมผลงานนั้นจะตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้นเม่ือส้ินสุดการเรียนรูแลวจะตองมีขอมูลหรือหลักฐานท่ีไดแสดงใหเห็นถึงการไดสพทอน
ตนเองจากการเรียนรูนั้นๆ 

2.3.2 แฟมสะสมผลงานคือแฟมท่ีนักเรียนเปนปฏิบัติซ่ึงเปนการสรางแนวทางเชิงสรางสรรค ให
นักเรียนเปนผูเรียนรูท่ีจะประเมินคุณคางานของตนเองนั้นนักเรียนจะตองมีความเกี่ยวโยงกับงานนั้นๆอยาง
จริงจังในการท่ีจะคัดเลือกงานท่ีนักเรียนไดปฏิบัต ิ

2.3.3 แฟมสะสมผลงานจะมีความแตกตางและแยกตางหากกับระเบียนสะสมการเรียนของโรงเรียน 
ดังนั้นคะแนนและขอมูลท่ีมีอยูในสวนกลางของโรงเรียนอาจนํามารวมไวในแฟมสะสมผลงานไดเฉพาะใน
กรณีท่ีตองการใชเครื่องมือเพ่ือแสดงถึงบริบทการจัดแสดงงานในส่ิงท่ีนักเรียนไดปฏิบัต ิ

2.3.4 แฟมสะสมผลงานจะตองมีตัวอยางกิจกรรมตางๆของนักเรียนท้ังนี้รวมถึงเปาหมายในการ
สรางแฟมสะสมผลงาน ความตั้งใจ เนื้อหา มาตรฐานของงาน (อาจไดแกงานท่ีเปนสวนท่ีดีและไมดี และ
ช้ินงานนั้นไดแสดงใหเห็นถึงอะไรบาง) 

2.3.5 แฟมสะสมผลงานนําไปใชเพ่ือสนองถึงเปาหมายทางการศึกษาไดหลากหลายในชวงตลอดป
การศึกษา ดังนั้นเนื้อหา อุปกรณ อาจสามารถนําไปจัดเก็บเฉพาะสวนท่ีทําเสร็จแลวหรืออาจจะประกอบได
ดวยเนื้อหาท่ีผูเรียนประสงคจะตองการเก็บไวเพ่ือนําเสนอตอสาธารณชนเทานั้น 
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2.3.6 แฟมสะสมผลงานอาจมีเปาหมายในการใชท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ตองไมสับสนในการใช
โดยเฉพาะเปาหมายสวนบุคคลและความสนใจอาจสะทอนจากเนื้อหาหรือช้ินงานท่ีนักเรียนไดเลือก แต
ขอมูลท่ีจัดเก็บไวนั้นอาจสะทอนถึงความสนใจของครูผูสอน ผูปกครองหรือชุมชน 

2.3.7 แฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือท่ีแสดงถึงความกาวหนา ดังนั้นมีหลายวีธีท่ีจะแสดงถึงความ
กาวกนานั้นๆท่ีเห็นไดชัด คือการนําเสนอตัวอยางของงานท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจริงซ่ึงสะทอนถึงทักษะการ
เรียนรูท่ีไดพัฒนา 

2.3.8 ลักษณะเฉพาะประการสุดทายของแฟมสะสมผลงาน คือมีทักษะมากมายและเทคนิคตางๆท่ี
จะสามารถทําใหการใชแฟมสะสมผลงานเปนไปอยางมีคุณภาพ แตท้ังนี้จะตองไดรับการสนับสนุนจากทุก
ฝายท้ังจากตัวนักเรียนเองในฐานะผูเรียนและบุคคลอ่ืนๆท่ีจะพัฒนาในการใชแฟมสะสมผลงานนั้น 

ฮารท (Hart, 1997) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของแฟมสะสมผลงาน 7 ประการ ซ่ึงความสําคัญตอ
การใชในแวดวงของการศึกษาดังนี้ คือ  

2.3.1 แฟมสะสมผลงานเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงเปนตัวชวยในการติดตาม
ผลการเรียนรูของนักเรียนอยูเรื่อยๆ ไดอยางหลากหลายตามภาระของงาน เพ่ือแสดงถึงความสามารถของ
ผูเรียนแตละบุคคล 

2.3.2 แฟมสะสมผลงานมีลักษณะของความเปนปจจุบัน ดังนั้นการสอนในช้ันเรียนและหลักฐาน
ช้ินงานในแฟมสะสมผลงานจะถูกเช่ือมโยงตอกันโดยตรง 

2.3.3 แฟมสะสมผลงานเปนลักษณะของการประเมินท่ีเปนผลลัพธ ซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงความกาวหนา
และความเปล่ียนแปลงในตัวนักเรียนตลอดเวลา นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานประกอบไปดวยช้ินงานของ
นักเรียนท่ีเลือกแลว ซ่ึงมีความหลากหลายในรูปแบบของการเรียนรูมากกวาท่ีจะแสดงตัวอยางแคงานท่ีดี
เทานั้น 

2.3.4 แฟมสะสมผลงานจะมีลักษณะของการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ท้ังนี้การกําหนดและ
แลกเปล่ียนเปาหมายในการสอนเพ่ือใหนักเรียนรูวาครูผูสอนคาดหวังอะไรจากการเรียนรูของนักเรียนกอนท่ี
นักเรียนจะพัฒนาหลักฐานการทํางานในแฟมสะสมผลงาน 

2.3.5 การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในประการท่ีส่ีนําไปสูการบูรณาการรวมลักษณะเฉพาะใน
ประการท่ีหา กลาวคือ การจัดทําหลักฐานช้ินงานของนักเรียนจะตองจัดทําจากการประสานงานระหวาง
รายวิชาท่ีศึกษาและประสบการณของนักเรียน 

2.3.6 การเปนเจาของกรรมสิทธ์ิผลงานเปนลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของแฟมสะสมผลงาน
ทางดานการศึกษา ท้ังนี้ในแตละหนวยเฉพาะของเนื้อหาท่ีผูเรียนจะเปนผูกําหนดหลักฐานและสะทอนให
เห็นถึงการประเมินช้ินงานเหลานั้นดวยตนเอง ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา 

2.3.7 แฟมสะสมผลงานทางดานการศึกษาจะมีลักษณะของธรรมชาติของเปาหมายท่ีหลากหลาย 
(Multipurpose Nature) เราสามารถประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนโดยใชหลักฐานเกี่ยวกับ
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หลักฐานท่ีเราใชประเมินนักเรียน และแฟมสะสมผลงานยังเปนการเช่ือมโยงระหวางระดับของผูเรียนกับ
ขอบขายวิชาซ่ึงสามารถกระทําโดยครูผูสอนอ่ืนๆ  

สามารถสรุปไดวาแฟมสะสมผลงานเปนแหลงจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบและสะทอนถึง
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี โดยการพัฒนาแฟมสะสมผลงานนั้นจะตองเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยจะมีลักษณะของการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนโดยใชหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลท่ีปรากฏการพัฒนาการตาง ๆ 
ของผูเรียน  

 
2.4 ชนิดของแฟมสะสมงาน  

ลักษณะของแฟมสะสมงานสามารถจัดแบงออกไดหลายประเภทท้ังนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายเบ้ืองตนใน
การใชงาน ดังท่ี จัสมิน (Jasmine, 1992) กลาวถึงชนิดของแฟมสะสมผลงานวามีหลากหลายชนิดแตกตางกัน 
โดยครูผูสอนอาจตัดสินใจท่ีจะมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดในขณะเดียวกันได แฟมสะสมงานบางสวน
เปนของนักเรียนหรือของครูหรืออาจเปนเจาของรวมกัน ครูควรจะลองจัดเก็บแฟมสะสมผลงานท่ีเอ้ืออํานวย
ความสะดวกและใชงานไดดีท่ีสุด ท้ังนี้ แฟทสะสมผลงานสามารถแบงยอยออกไดดังนี้ คือ 

2.4.1 แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงถึงการเก็บรวบรวม (The Collection) แฟมสะสมผลงานดังกลาวจะ
เก็บรวบรวมแฟมงานซ่ึงมีงานของนักเรียนอยู 

2.4.2 แฟมสะสมผลงานท่ีเปนตูโชวหรือการแสดงงานของนักเรียน (The Student’s Showcase or 
Display Portfolio) แฟมสะสมผลงานดังกลาวอาจจัดเก็บในกลองหรือแฟมซ่ึงแสดงถึงการคัดสรรเลือกงาน
ของนักเรียนท่ีบงบอกถึงความกาวหนาและความสําเร็จในการเรียน 

2.4.3 แฟมสะสมผลงานการประเมินโดยครูและนักเรียน (The Teacher/Student Assessment 
Portfolio) แฟมสะสมผลงานดังกลาวจะเก็บรวบรวมเอกสารตางๆ รวมถึงขอสอบหรือคะแนนสอบ การ
บันทึกการสังเกตการณ และการจัดประชุม และอ่ืนๆ ท่ีครูจําเปนตองใชเปนเอกสารประกอบการประเมิน
กาวหนาของนักเรียน 

2.4.4 แฟมสะสมผลงานแหลงขอมูลของครู (The Teacher Resource Portfolio) ในแฟมดังกลาวจะ
ประกอบไปดวยขอมูลเบ้ืองตนทางดานอุปกรณเพ่ือใชสนับสนุนการทํางานของครูซ่ึงอาจจะประกอบดวย
บทความของวารสาร บันทึกยอจากช้ันเรียนหรือการประชุม หนังสืออางอิงท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

โวฟและรันยัน (Wolf and Siu-Runyan, 1996) กลาววาแฟมสะสมผลงานสามารถแบงออกไดเปน    
3 ชนดิ ดังนี ้

2.4.1 แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงถึงความเปนเจาของผลงาน (Ownership Portfolio) ลักษณะแฟม
สะสมผลงานดังกลาวเปนการเก็บรวบรวมผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีนักเรียนเลือก และแสดงใหเห็นถึง
การประเมินงานของตนเอง ท้ังนี้นักเรียนจะคัดเลือกช้ินงานท่ีมีความหลากหลายของขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง
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ความกาวหนาท้ังในดานการอานและการเขียน และการสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูของตนเอง สวน
เปาหมายหลักของแฟมสะสมผลงานนี้คือตองการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจ ศึกษา แสดง และสะทอน
การเรียนรูของตนเอง 

2.4.2 แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการสะทอน (Feedback Portfolio) แฟมสะสมผลงานนี้
เปนกระบวนการรวบรวมประมวลความรูของงนักเรียนและการรวบรวมการบันทึกของครู ซ่ึงเปนการทํา
รวมกันระหวางนักเรียนและครู แฟมสะสมผลงานนี้จะประกอบไปดวยงานของนักเรียนการบันทึกตางๆ 
เชน การบันทึกจากการสังเกตการณ ขอมูลจากผูปกครองและเพ่ือน เปาหมายเบ้ืองตนของแฟมสะสมผลงาน
ดังกลาวนี้เพ่ือตองการช้ีแนะใหครูและนักเรียนไดมีการกําหนดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและกลวิธีการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือใหสามารถส่ือสารขอมูลตางๆไปสูผูปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.3 แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงถึงการสามารถวัดได (Accountability Portfolios) แฟมสะสมผลงาน
ดังกลาว เปนการรวบรวมช้ินงานของนักเรียน บันทึกของครูและการประเมินโดยแสดงมาตรฐานซ่ึงรวม
จัดทําโดยครูและนักเรียนตามโครงสรางของเนื้อหา นอกจากนี้ประกอบไปดวยช้ินงานของนักเรียนท่ีสราง
ขึ้นจากเกณฑเฉพาะของการประเมินนั้นๆ เปาหมายเบ้ืองตนของแฟมสะสมผลงานดังกลาวมีเพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จของนักเรียนในแตละโปรแกรมของการประเมิน 
 สามารถสรุปไดวาชนิดของแฟมสะสมผลงานสามารถแบงได เปนแฟมท่ีแสดงถึงการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย แฟมสะสมผลงานท่ีเปนการแสดงงานของนักเรียน แฟมสะสมผลงานการ
ประเมินโดยครูและนักเรียน และแฟมสะสมผลงานท่ีเปนแหลงขอมูลของครู  

 
2.5 สวนประกอบของแฟมสะสมผลงาน 

นักเรียนศึกษาไดกําหนดสวนประกอบของแฟมสะสมผลงานในลักษณะท่ีคลายคลึงโดยยึด
วัตถุประสงคของการใชงานเปนปจจัยหลักดังท่ี เกรซ (Grace, 1992) ไดกลาวถึงสวนประกอบในแฟมสะสม
ผลงานของนักเรียนวา ควรมีส่ิงตอไปนี ้

2.5.1 ตัวอยางช้ินงานของนักเรียน 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) เปนบันทึกท่ีผูเรียนเขียนขึ้นเพ่ือสะทอนภาพของตนเองในดานการ
เรียน ความคิด ความรู ท่ีมีตอครูและบันทึกผลการสอบดวยขอสอบ ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีแสดงถึงทักษะและจุด
แข็งท่ีนักเรียนมี เพ่ือใหครูใชขอมูลในการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนไดเหมาะสม 

 
2.6 กระบวนการของการจัดทําแฟมสะสมผลงาน 
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมผลงานเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการนําแฟมสะสม

ผลงานไปใชอยางเกิดประสิทธิภาพ ท้ังนี้การกําหนดรูปแบบ และแนวทางของกระบวนการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานจะชวยใหครูผูสอนเขาใจขั้นตอนท่ีชัดเจน และงายตอการนําไปปฏิบัติใชจริง นอกจากนี้กระบวนการ
จัดทําแฟมสะสมผลงานยังชวยสะทอนใหทราบถึงสัมฤทธ์ิผลในการใชแฟมสะสมผลงานวามีมากนอย
เพียงใด และยังทําใหทราบถึงการเช่ือมโยงกลวิธีตางๆ ในขณะใชแฟมสะสมผลงาน ซ่ึงสามารถชวยให
ครูผูสอนปรับปรุงแกไขเพ่ือประโยชนสูงสุดในการนําแฟมสะสมผลงานไปใช 

กรมวิชการ, ม.ป.ป.) กําหนดกระบวนการของการจดัทําแฟมสะสมผลงานไว 10 ขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ คือ 

2.6.1 ขั้นตอนกําหนดจุดประสงค (Project Purpose) 
ในขณะนี้ครูผูสอนจะตองหนดจุดประสงคและตอบคําถามใหชัดเจนวาจะใชแฟมสะสมผลงานเพ่ือ

อะไร และอะไรคือศักยภาพของการใชแฟมสะสมผลงาน ดังนั้นในการกําหนดจุดประสงคและประเภทของ
แฟมสะสมผลงานนั้น จะตองยึดหลักแหงความรูกระบวนการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงการ
กําหนดวัตถุประสงคสามารถกําหนดเปาหมายท่ัวไปไดดังนี ้

2.6.1.1 เพ่ือใหผูเรียนไดประเมินตนเอง 
2.6.1.2 เพ่ือการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
2.6.1.3 เพ่ือตอบสนองจุดประสงคท่ีหลากหลาย 
2.6.1.4 เพ่ือประเมินความรับผิดชอบของคร ู

2.6.2 ขั้นรวบรวมช้ินงานและจัดการช้ินงาน (Collect and Organize) 
แฟมสะสมผลงานเปนการรวบรวมช้ินงานท่ีแสดงถึงความพยายาม ความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียน ดังนั้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณคาดังกลาว ครูสามารถเก็บรวบรวมช้ินงานและจัดการผล
การศึกษา โดยอาจจัดเก็บในแฟมแขวน สมุดงาน แฟมหลากสี กลอง อัลบ้ัม หรือแผนดิสก ซ่ึงขั้นตอนใน
การรวบรวมช้ินงานท่ีจําเปนมี 3 ขั้นตอนคือ 
  2.6.2.1 การรวบรวมช้ินงานไวในแฟมสะสมผลงานระหวางดําเนินการ (Working 
Portfolio) ซ่ึงเปนการเก็บช้ินงานท้ังหมด ไวในท่ีเก็บ ผูรวบรวมช้ินงานจะสามารถเห็นพัฒนาการของ
ความกาวหนาของแฟมสะสมผลงาน 
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  2.6.2.2 การรวบรวมช้ินงานไวในแฟมสะสมผลงานท่ีสมบูรณ (Final Portfolio) ขั้น
ตอนนี้เปฯการเลือกช้ินงานท่ีมีคุณคา มีความหมาย หรือช้ินงานท่ีดี ซ่ึงการเลือกช้ินงานอาจขึ้นอยูกับชนิด
หรือจุดประสงคของงาน ในกระบวนการเลือกนี้นั้นนักเรียนมีโอกาศในการแกไขปรับปรุงช้ินงานให
สมบูรณและทันสมัยไดตลอดเวลา กอนท่ีจะเปนแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณ 
  2.6.2.3 การสะทอนขอมูลกลับ (Feedback) เปนการวิพากษวิจารณช้ินงานท่ีเลือกให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นความรูสึกออกมาวาเหตุใดจึงเลือกช้ินงานนั้นๆ รวมถึงการใหผูเรียนไดยอนถึง
กระบวนการเรียนรูท่ีไดผานไปแลว เชน จุดเดน จุดแข็งของงานเขียน เปนตน สวนการจัดการแฟมงานนั้น 
ครูควรมีกระบวนการท่ีชัดเจนใหการจัดเก็บรวบรวมช้ินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.6.3 ขั้นเลือกช้ินงาน (Select)  
 การรวบรวมช้ินงานจะมีช้ินงานจํานวนมาก ดังนั้นจะตองมีกระบวนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน 
โดยพิจารณาคัดเลือกช้ินงานเพ่ือลดจํานวนช้ินงานลง การจะเลือกช้ินงานนั้น จะตองพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของช้ินงานเพ่ือตอบสนองจุดประสงคของแฟมสะสมผลงานและหลักสูตรการเรียนรู ท้ังนี้จะตอง
สอดคลองกับเกณฑและมาตรฐานของงานท่ีไดกําหนดไวซ่ึงกระบวนการในการเลือกช้ินงานนั้นเริ่มจากการ
ตองคํานึงถึงคําถามสําคัญๆ ดังนี้ คือ 

2.6.3.1 ควรเลือกช้ินงานใดบาง 
2.6.3.2 ควรเลือกช้ินงานอยางไร 
2.6.3.3 ใครจะเลือกช้ินงาน 
2.6.3.4 เม่ือไหรจะเลือกช้ินงาน 

2.6.4 ขั้นสรางสรรคผลงาน 
ในขั้นนี้เปนการปฏิบัติหลักจากท่ีไดเลือกช้ินงานเพ่ือรวบรวมไวในแฟมแลว ดังนั้นจึงตองมีการ

สรางผลงาน โดยการตกแตงแฟมสะสมผลงานใหดูดีขึ้น ท้ังนี้การตกแตงแฟมสะสมผลงานจะสะทอนถึง
บุคลิกภาพของเจาของ ซ่ึงจะแสดงความแตกตางและมีความเฉพาะตัว โดยครูอาจใชแนวคิดตางๆ เชน การ
สรางสรรคปกของแฟมสะสมผลงาน การจัดวางหนา และตกแตงดวยวัสดุ สี สติกเกอร หรือจุดสีตางๆ การ
ใชกราฟ การตูนเพ่ือสรางสีสันใหกับแฟมสะสมผลงานมากขึ้น 

2.6.5 ขั้นการสะทอนขอมูลกลับ (Reflect Metcognitively)  
การสะทอนขอมูลกลับหรือการแสดงความคิดเห็นนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนสะทอน

ความรูสึกนึกคิดเม่ือนักเรียนไดวางแผนกํากับดูแลและประเมินคุณภาพของงาน การเขียนคําวิพากษวิจารณ 
รวมท้ังคะแนนท่ีใหไวบนช้ินงานจะอธิบายถึงช้ินงานนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหช้ินงานมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเฉพาะ
ทําใหผูเรียนทราบวางานของตนประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไรก็ตาม กระบวนการสะทอน
ความคิดจะชวยใหนักเรียนรูสึกเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ดังนั้นในขั้นนี้ครูอาจใชรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการ
สะทอนขอมูลกลับ เชน ตัวอยางคําถามดังตอไปนี้  
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 2.6.5.1 ทําไมถึงเลือกช้ินงานนี ้
 2.6.5.2 อะไรคือจุดเดน จุดดอยของช้ินงานนี ้
 2.6.5.3 ทําไมช้ินงานนี้จึงมีความสําคัญ 
 2.6.5.4 ถาคะแนนเต็ม 10 จะใหช้ินงานนี้.............คะแนน..........เพราะ.............. 
2.6.6 ขั้นการตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to Self-Assess)  
ในขั้นนี้นักเรียนจะเปนผูตรวจสอบความสามารถของตนเอง โดยจะใชเวลาสวนใหญในการ

ประเมินแฟมสะสมผลงาน เพ่ือตรวจสอบวาแฟมสะสมผลงานท่ีจัดทําขึ้นเปนไปตามแนวทางท่ีวางไวหรือ
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพ่ือท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไขใหถูกตองกอนท่ีจะไดแฟมสะสมผลงาน
ฉบับสมบูรณ ดังนั้นในขั้นนี้ครูอาจสรางตารางเพ่ือใหผูเรียนไดตรวจสอบการทํางานในทุกๆ ดาน 

2.6.7 ขั้นประเมินคาของผลงาน (Perfect and Evaluation)  
ในระหวางขั้นตอนนี้ นักเรียนจะสํารวจความเรียบรอย คุณภาพของช้ินงานรวมไปถึงการเพ่ิมเติม

คุณคาทางศิลปะ หรือการออกแบบท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถท่ีแตกตางกันของแตละแฟมงาน ซ่ึงใน
ขั้นของการประเมินคาของผลงานนี้มีประเด็น 2 ประเด็นท่ีตองพิจารณาคือ 

 2.6.7.1 การประเมินคาผลงานโดยไมใหเกรด จะใชในกรณีท่ีครูตองการแคพัฒนาการ ดู
กระบวนการในการแกปญหาและการเรียนรูในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเอง ซ่ึงจะทําให
นักเรียนไมตองรูสึกกังวล และนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจท่ีสูงขึ้น และยังเนนท่ีความพยายามและ
พัฒนาการสวนบุคคล แสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบตางๆ กัน 

 2.6.7.2 การประเมินคาผลงานโดยใหเกรด จะใหชในกรณีท่ีแฟมสะสมผลงานเปนเครื่อง
อธิบายถึงความสามารถหรือเครื่องมือของการประเมินงานแตละช้ิน หรือแฟมสะสมผลงานท้ังหมดการ
ประเมินดังกลาวนี้จะประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนด ซ่ึงเกรดก็จะถูกกําหนดดวยเกณฑหรือแนว
ทางการใหคะแนน (Rubric Scores) ซ่ึงขึ้นอยูกับเกณฑการปฏิบัต ิ

2.6.8 ขั้นสรางความสัมพันธ (Connect and Conference) ในขั้นนี้เปนขั้นของการสรางความสัมพันธ 
โดยการเช้ือเชิญใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของและวิเคราะหพูดคุยเกี่ยวกับแฟมงานตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยทํา
ใหนักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเอง จนกลายเปนผูเรียนท่ีมีความคิดไตรตรอง ซ่ึงจะลงมือปฏิบัติงาน
ดวยความตั้งใจหรือจุดมุงหมาย นอกจากนี้การสะทอนความคิดโดยผานทางการไดสนทนากับครู เพ่ือน และ
คนอ่ืนๆ จะทําใหนักเรียนมีประสบการณการเรียนรูในแนวทางท่ีแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะการจัดการ
ประชุมเพ่ือสนทนาแลกเปล่ียนเกี่ยวกับผลงาน ท้ังนี้การสรางความสัมพันธท่ีดีในการจัดประชุมนั้น 
ครูผูสอนและนักเรียนจะตองรวมกันในการกําหนดเปาหมายของการประชุม ตระเตรียมความคิดเห็นและ
คําถามท่ีจําเปน กําหนดระยะเวลาแผนการในการแนะนําผลงาน เปนตน ไวใหชัดเจน 
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2.6.9 ขั้นทําใหมีคุณคา (Inject/Eject to Update)  
ในขั้นนี้เปนการนําเขาและเอาออกช้ินงานของนักเรียนซ่ึงไดผลิตไว ซ่ึงจะทําใหแฟมสะสมผลงาน

ของนักเรียนเปนปจจุบันและสะทอนอดีตของการทํางานท่ีแสดงถึงความสามารถช้ันสูงของเขา ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการพัฒนาในแฟมสะสมผลงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใหม ท้ังนี้มีแนวคิดในการนําเขาและ
เอาออกช้ินงาน ดังนี ้

 2.6.9.1 กําหนดเปาหมายระยะๆ เปนการตรวจสอบจากตารางกิจกรรมท่ีปฏิบัติเปนปกติ ซ่ึง
จะชวยในการกําจัดบางส่ิงบางอยางออกไป และชวยในการติดตามสถานภาพท้ังหมด ซ่ึงอาจทําเปนราย
สัปดาห รายเดอืน หรือปละ 2 ครั้ง 

 2.6.9.2 ปรับใหทันสมัย บางครั้งอาจมีเหตุการณพิเศษท่ีทําใหตองปรับปรุงแฟมสะสม
ผลงานดังนั้นอาจจําเปนตองตกแตงและปรับปรุงเพ่ือใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

 2.6.9.3 ปรับทิศทางและนําไปใชเม่ืองานใหมถูกเอาเขาไปในแฟมสะสมผลงาน การปรับ
ทิศทางเปนการปรับเพ่ือนําเขาช้ินงานใหมท่ีดีกวาเกา เพ่ือใหการนําไปใชเกิดคุณคาสูงสุด โดยเฉพาะเปนการ
สะทอนถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

2.6.10 ขั้นประชาสัมพันธผลงาน (Respect Accomplishment)  
ขั้นประชาสัมพันธผลงานของนักเรียนเปนขั้นตอนของการเผยแพรผลงานท่ีไดจากการรวบรวม

ช้ินงานท่ีเปนหลักฐานแสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน ตัวอยางของการประชาสัมพันธท่ีดีคือ การจัด
นิทรรศการ ท้ังนี้เพ่ือนําเสนอและส่ือสารใหผูรับชมรับรูถึงความสามารถพิเศษ และเกิดตระหนักถึงคุณคา
ของความรูสึกนึกคิดของผูทําผลงาน อยางไรก็ตามการจัดนิทรรศการนั้นควรมีการกําหนดเปาหมาย 
จุดมุงหมายของผูชม ตารางเวลา ส่ือ และรูปแบบของการจัด ฯลฯ โดยมีครูและนักเรียนรวมกันพิจารณา
เปาหมายพ้ืนฐานของการจัดงาน เพ่ือทําใหผูชมเกิดความสนใจและเขาใจงานมากท่ีสุด 

 
2.7 การจัดเก็บแฟมสะสมผลงาน 

ในการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานครูผูสอนอาจจัดเก็บแฟมสะสมผลงานท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
เปาหมายและการใช ครูบางทานจะเก็บเฉพาะตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับช้ินงานเฉพาะ เชน การเขียน หรือจะเก็บ
เฉพาะแบบทดสอบหรือใบงาน สวนบางทานอาจจะเก็บลึกไปกวานั้น ซ่ึงไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม โดย
การใหนักเรียนสะทอนพฤติกรรมของตนเองเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน แตโดยพ้ืนฐานท่ัวไปแลว 

สเตมเมอร (Stemmer, 1992) กลาววาการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานนั้นควรประกอบไปดวยหลักฐาน
ของการจัดเก็บของนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับการใชทักษะทางดานการศึกษา การจัดการสวนตัวและการทํางาน
เปนทีม แฟมสะสมผลงานท่ีสมบูรณนั้นอาจจะประกอบไปดวยการบันทึกตางๆ มากมายเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ในโรงเรียน ท่ีนักเรียนไดรวมกันกระทําอยางจริงจัง เชน วารสารสวนบุคคลรางวัลและเกียรติยศตางๆ 
ท่ีนักเรียนไดรับ ตัวอยางของงานและการทําประวัติยอของตนเอง 
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เสตนมาร (Stenmarh, 1989 อางถึงใน ชารบอนโนและไรเดอร Charbonneau and Rider, 1995) 
กลาววาแฟมสะสมผลงานของนักเรียนนั้นควรมีการเก็บตัวอยางของผลงานท่ีหลากหลายเพ่ือสะทอนถึง
กระบวนการในการทํางานของนักเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้ เชน 

2.7.1 การเขียนบรรยายจากส่ิงท่ีไดศึกษาคนความา 
2.7.2 รูปภาพประกอบการวาดภาพ แผนภูมิ กราฟ ไดอะแกรม และขอมูลทางสถิต ิ
2.7.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับกิจกรรมการแกปญหา 
2.7.4 คําถามตางๆ 
2.7.5 การรายงานกลุม 
2.7.6 ภาพถายของช้ินงานท่ีทําสําเร็จแลว 
2.7.7 เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ตัวอยางช้ินงานท่ีสรางโดยใชคอมพิวเตอร 
2.7.8 สําเนาของรางวัลตางๆ ท่ีไดรับ 
2.7.9 งานเขียนเชิงสรางสรรค 
2.7.10 งานตนฉบับของนักเรียน เชน การแตงเนื้อรองดนตรี การเตนรํา เปนตน 

มอร (Moor, 1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนักเรียนไดแสดงถึงช้ินงานของตนและ
ผลสําเร็จในแตละวันของผูเรียนท่ีไดรับการประเมินโดยบุคคลอ่ืน ดังนั้นการจัดเก็บควรจัดเก็บในระยะเวลา
ท่ีนานพอสมควร ซ่ึงอาจจะเปนหนวยหรือเปนภาคเรียน โดยครูควรจะเก็บช้ินงานหลักๆ ซ่ึงมี 4 ประการ 
ดังนี้ 

2.7.1 ช้ินงานท่ีดีท่ีสุด (Best Piece Portfolio) เปนการเก็บจากช้ินงานท่ีนักเรียนหรือครูคิดวาเปน
ช้ินงานท่ีดีท่ีสุดท่ีนักเรียนไดแสดงออกหรือไดกระทํา การเก็บแบบนี้เปนท่ีนิยมเพราะวาเปนการชวย
สนับสนุน ใหผูเรียนไดสะทอนส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรูดวยตนเอง 

2.7.2 การเก็บตามคําแนะนํา (Prescriptive Portfolio) การเก็บดังกลาวคอนขางมีความหลากหลาย 
เนื่องจากประกอบไปดวยเอกสารตางๆ ท่ีมาจากการผลิตช้ินงาน เชน เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเขียน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน 

2.7.3 การเก็บท่ีมีกระบวนการ (Process Portfolio) การเก็บแบบนี้โดยท่ัวไปจะประกอบไปดวย
ตัวอยางของงานท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีนักเรียนไดแสดงออกถึงความกาวหนาในฐานะผูอานหรือผูเขียน 

2.7.4 งานท่ีสามารถตรวจวัดได (Accountability Portfolio) ซ่ึงเปนการเก็บแฟมงานท่ีแสดงถึง
ประเด็นเฉพาะท่ีแสดงใหเห็นถึงสารบัญ คํานํา แบบอธิบายช้ินงานท่ีไดคัดเลือก เปนตน 

สามารถสรุปไดวาการจัดเก็บแฟมสะสมผลงานควรเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุดในการเลือกประเภทในการ
จัดเก็บ เก็บตามคําแนะนําท่ีมีความหลายหลาย การเก็บท่ีมีกระบวนการ และเปนผลงานท่ีสามารถวัดผลได 
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2.8 การจัดการใชแฟมสะสมผลงาน 
นอกเหนือจากการจัดทําแฟมสะสมผลงานท่ีเปนระบบและงายตอการนําไปปฏิบัติใชแลวนักการ

ศึกษาตองคํานึงถึงการจัดการการใชแฟมสะสมผลงานอยางเกิดคุณคาสูงสุดดวย ท้ังนี้ สตารเทนและดอมมิง 
(Stratten and Doming, 1992) ไดกลาวถึงองคประกอบเฉพาะ 5 ประการตอการนําแฟมสะสมผลงานไปใช
ในช้ันเรียน ซ่ึงมีดังตอไปนี้คือ 

2.8.1 ชนิดของโครงสรางท่ีจะนําไปใชในแฟมสะสมผลงาน โครงสรางในท่ีนี้เกิดจากการกําหนด
ของนักเรียนและครูผูสอนตอเนื้อหาของเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีจะเปนตัวชวยเหลือนักเรียนในการ
อธิบายถึงรูปแบบการเรียนรูของพวกเขาเอง ท้ังนี้นักเรียนจะตองมีความเขาใจท่ีแจมแจงวาแฟมสะสมผลงาน
คืออะไรและนักเรียนจะตองทําอะไรบางในแฟมสะสมผลงาน 

2.8.2 มีหลักฐานอะไรบางท่ีจะเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน ในสวนของหลักฐานท่ีจะใชจัดเก็บใน
แฟมสะสมผลงานนั้นควรจะเปนตัวชวยในการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมท้ังการอานและการเขียน ท้ังนี้
กิจกรรมดังกลาวจะตองสะทอนถึงเปาหมายของการส่ือสารและหลักสูตรท่ีไดวางไวนอกจากนี้ยังมีประเด็น
อีก 3 ประการท่ีจะตองเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน คือ 

2.8.2.1 จุดเนนของแฟมสะสมผลงาน ซ่ึงมีการกําหนดไวอยางชัดเจนโดยอยูบนพ้ืนฐานของ
วัตถุประสงคท่ีพัฒนาจากความรวมมือของผูเรียนและตวันักเรียนในช้ันเรียน 

2.8.2.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงอาจไดแก ผูตรวจสอบวิพากษวิจารณและประเมินผลช้ินงาน และ
กระบวนการในแฟมสะสมผลงาน ซ่ึงอาจะไดแก ผูบริหาร ครูหรือบุคคลอ่ืนๆ เปนตน 

2.8.2.3 หลักฐาน หมายถึงช้ินงานท่ีนักเรียนไดเลือกเพ่ือเก็บไวในแฟมสะสมผลงาน ซ่ึงอาจ
ไดแก รางคราวๆ แบบสอบถาม เปนตน ท้ังนี้นักเรียนจะตองเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในสวนของการ
คัดเลือก รวบรวม จัดการการทํางานของพวกเขา 

2.8.3 ครูผูสอนจะประเมินช้ินงานในแฟมสะสมผลงานของนักเรียนอยางไร และเม่ือไร ครูผูสอน
จะตองกําหนดเวลาของกระบวนการในการประเมินไวอยางชัดเจนวาควรจะอยูชวงตน กลาง หรือทายสุด 
ควรกําหนดระยะเวลาของการประชุม ท้ังนี้การเก็บช้ินงานนักเรียนเองควรมีบทบาทในกระบวนการของการ
ตัดสินใจของการประเมินตนเอง โดยทําควบคูไปกับครูผูสอน 

2.8.4 ควรมีการประเมินและใหคะแนนแฟมสะสมผลงานอยางไร ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมีการ
คัดเลือกผลงานเพ่ือท่ีจะแสดงถึงความกาวหนาในดานการอานและเขียนของตน ดังนั้นครูจึงตองมีการ
กําหนดวัตถุประสงคและเกณฑท่ีจะใชในการประเมินไวอยางชัดเจน 

2.8.5 จะมีการใชแฟมสะสมผลงานอยางไรบางเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ครูควรจะมีการเก็บแฟมสะสม
ผลงานหรือคืนงานใหนักเรียน หรือวาควรจะเก็บแฟมสะสมผลงานไวเพ่ือใชสอนในภาคเรียนถัดไป 

Valencia (1995) กลาววา ธรรมชาติของแฟมสะสมผลงานจะมีความหลากหลายและขึ้นอยูกับ
เปาหมายของหลักสูตรและตัวนักเรียน เพ่ือใหการจัดการใชแฟมสะสมผลงานมีความชัดเจนและไมเกิด
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ปญหา ควรมีการพิจารณาถึงกลยุทธในการจัดการท่ีจะทําใหการใชแฟมสะสมผลงานเกิดประโยชนและ
สามารถจัดการไดงายยิ่งขึ้น ดังตอไปนี ้

2.8.1 การวางแผนการใชแฟมสะสมผลงาน การวางแผนการใชแฟมสะสมผลงานมีประเด็นท่ีจะตอง
พิจารณา  2 กรณี คือ 

2.8.1.1 การวางแผนการเลือกส่ิงท่ีจะเก็บในแฟมงาน ท้ังนี้ตองมีขั้นตอนในการกําหนดท่ีชัดเจน 
เชน วิชาเรียนท่ีจะใชแฟมสะสมผลงาน ระดับช้ัน เปาหมายหลักของการสอน ซ่ึงตองมีการกําหนดอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหการใชตรงจุดมุงหมายของการใชและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.8.1.2 ตองมีการวางแผนการสอนเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาไปสูความมุงหวังของ
หลักสูตร และชวยใหผูเรียนกําหนดความกาวหนาของตนเอง กิจกรรมนี้รวมถึงขั้นตอนในการกําหนด
เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมการประเมิน ซ่ึงกิจกรรมหนึ่งท่ีจะชวยไดคือ การตรวจสอบกลยุทธในการ
ประเมิน 

2.8.2 ควรจัดเก็บอะไรบางในแฟมสะสมผลงาน หลักจากมีการวางแผนเกี่ยวกับจุดเนนของแฟม
สะสมผลงาน ควรมีการจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาออกเปน 2 สวนคือ 

2.8.2.1 สวนท่ีเปนขอมูลจริงๆ หรือขอมูลดิบ 
2.8.2.2 สวนท่ีเปนใบงานสรุปเพ่ือชวยในการสังเคราะหประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล

นั้น 
2.8.3 การจัดการเนื้อหาในแฟมสะสมผลงาน เนื่องดวยแฟมสะสมผลงานนั้นมีความยืดหยุนในการ

ใชซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาในการใชได ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือและปองกันขอครหาตางๆ ควรมีการ
อภิปรายเกี่ยวกับเปาหมายและคุณลักษณะในการสอบและการประเมิน รวมท้ังการสรางใหเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและเกณฑตางๆ อีกท้ังควรมีการประเมินอยางตอเนื่องโดยอาศัยการเก็บ
รวบรวมตัวบงช้ีท่ีหลากหลายในแตละเปาหมาย โดยท่ัวไปแลวหากสามารถกระทําไดก็จะสรางใหเกิดความ
นาเช่ือถือเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตัดสินในตางๆ ในแตละการประเมิน ประการสุดทายท่ีตองคํานึงเกี่ยวกับ
การจัดการเนื้อหาในแฟมสะสมผลงานคือ การสามารถสรางใหเกิดความคงเสนคงวาเกี่ยวกับระดับของ
หลักฐานของการประเมิน ซ่ึงมี 2 ประการ คือ หลักฐานท่ีตองใชแสดงเพ่ือการประเมิน (Referred evidence) 
ซ่ึงไดแก กิจกรรมตางๆ หรือโครงงาน เทปบันทึกเสียงของนักเรียน เปนตน สวนอีกหลักฐานคือหลักฐาน
สนับสนุนการประเมิน (Supporting evidence) ซ่ึงอาจเลือกจากเอกสารการเรียนรูท่ีรวมอยูในแฟมสะสม
ผลงาน ตัวอยางเชน รูปภาพท่ีนักเรียนสรางขึ้นจากการอาน โครงขายความรู (Semantic map) หรือ จดหมาย
ของนักเรียนไดเลือกใชหลักฐานเหลานี้จะเปนตัวชวยใหแตละช้ันเรียนและผูเรียนไดใชตัวบงช้ีเกี่ยวกับการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

2.8.4 การใชแฟมสะสมผลงานเพ่ือการตัดสินใจในช้ันเรียน แฟมสะสมผลงานสามารถใชเพ่ือ
สะทอนส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูไปแลว ครูและนักเรียนสามารถวางแผนการท่ีจะทบทวนหรือศึกษาแฟม
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ดังกลาวไดตลอดเวลา เชนทุกๆ สัปดาห และในขณะท่ีครูและนักเรียนไดทบทวนนั้นควรไดมีการอภิปราย
เกี่ยวกับความกาวหนา หรืออาจมีการบันทึกเพ่ิมเติม วางแผนเพ่ือใชสําหรับงานช้ินตอไป เม่ือส้ินสุดการ
เรียนในภาคเรียน ครูและนักเรียนอาจตัดสินใจวาจะนําช้ินงานไหนคงไวในแฟมงานหรือเก็บไวสําหรับป
ตอไป นอกจากนี้บางช้ินงานนักเรียนอาจนําไปศึกษาท่ีบาน ซ่ึงตรงจุดนี้แฟมสะสมผลงานจะเปนขอมูลท่ีมี
คุณคาโดยเฉพาะในชวงของการพูดคุยระหวางผูปกครองและผูบริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนของ
นักเรียน นอกจากนี้ผูปกครองอาจสนใจการทํางานของนักเรียน โดยเฉพาะขอมูลดิบหรือหลักฐานจริงๆ ท่ี
ไดจากการเรียนรูของนักเรียน ประเด็นดังกลาวนี้จะทําใหการประเมินเปนการประเมินท่ีตรงตามสภาพจริง 

รูดเดล และรูดเดล (Ruddell and Ruddell, 1995) ไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับเปาหมายของการใช
แฟมสะสมผลงานตามโครงการการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานวามีเปาหมายในการใชทางการศึกษา
ดังนี้คือ 

2.8.1 เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาในดานการอานและการเขียนของนักเรียนในชวงระยะเวลาท่ี
กําหนด 

2.8.2 เพ่ือกําหนดจุดแข็งทางดานการสอบและขอบขายทางดานการสอบท่ีตองพิจารณาใสใจ
เพ่ิมเติม 

2.8.3 เพ่ือชวยนักเรียนและครูในการกําหนดเปาหมาย 
2.8.4 เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
2.8.5 เพ่ือใหนักเรียนไดรูสึกถึงความเปนเจาของ เกิดแรงจูงใจ เกิดความรูสึกถึงความสําเร็จและมี

สวนรวม 
2.8.6 เพ่ือเปนเครื่องมือในการเผยแพรผลงาน 
2.8.7 เพ่ือแสดงความกาวกนาของตัวนักเรียนเอง 
2.8.8 เพ่ือเปนเครื่องมือในการรายงานความกาวหนาของนักเรียนตอผูปกครองหรือชุมชน 
2.8.9 เพ่ือใชประกอบการประชุมยอย 
2.8.10 เพ่ือใชเสริมหรือแทนการทดสอบมาตรฐานของรัฐ/หนวยงานองคกรและอ่ืนๆ 

 
2.9 การประเมินแฟมสะสมผลงาน 
การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน ถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลตามสภาพจริง เปน

วิธีการประเมินท่ีกําลังไดรับความนิยม ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และถือวาเปน
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามก็ถือวาเปนวิธีการใหมท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา
จํากัดความหรือความหมาย ดังมีผูท่ีไดศึกษาและกลาวไว ดังนี้ 
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สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 5) กลาวถึงความหมายของแฟมสะสมผลงานไววา แฟม
ผลงานของนักเรียน คือ การสะสมงานอยางมีจุดหมายเพ่ือแสดงถึงผลงาน ความกาวหนาและสัมฤทธ์ิผลของ
นักเรียนในสวนหนึ่งหรือหลายสวนของการเรียนรูในวิชารวบรวมงานจะตองครอบคลุมถึงการท่ีนักเรียนมี
สวนรวมในการเลือกเนื้อหาเกณฑการคัดเลือก และเกณฑการตัดสินใหระดับคะแนน รวมท้ังเปนหลักฐานท่ี
สะทอนการประเมินตนเองของนักเรียนดวย 

ดําริ บุญชู (2541: 64) ใหความหมายของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานวา เปนการสะสมงาน
ของนักเรียนท่ีผานการคัดเลือก โดยตัวนักเรียนเองหรือ ภายใตการแนะนําของครูมาสะสมไวในรูปของวัตถุ
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงจัดอยางเปนระบบมีจุดหมายท่ีแนชัดใชเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายาม เจต
คติ แรงจูงใจ ความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู เนื้อหาวิชาตางๆ ของนักเรียนใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ไดทราบ 

สุวิทย มูลคํา (2544: 32) การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานมีขั้นตอนการประเมินท่ีสําคัญ 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 

2.9.1 ขั้นท่ี 1 การวางแผนจัดทําแฟมสะสมงาน 
2.9.2 ขั้นท่ี 2 การเก็บรวบรวมผลงาน 
2.9.3 ขั้นท่ี 3 การคัดเลือกผลงานหรือหลักฐาน 
2.9.4 ขั้นท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอผลงาน 
2.9.5 ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบความสามารถของตนเอง 
2.9.6 ขั้นท่ี 6 การประเมินผลงาน 
2.9.7 ขั้นท่ี 7 การแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับผลงาน 
2.9.8 ขั้นท่ี 8 การปรับเปล่ียนผลงาน 
2.9.9 ขั้นท่ี 9 การจัดระบบของแฟมสะสมงาน 
2.9.10 ขั้นท่ี 10 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
พอลสันและคณะ (Paulson, et., 1991) ไดเสนอแนวทางในการประเมินแฟมสะสมผลงานซ่ึงเปน

แนวทางท่ีเนนการประเมินในชวงท่ีกําลังพัฒนาแฟมสะสมผลงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี ้
2.9.1 ตรวจสอบดูวาหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน แตละช้ินมัคุณลักษณะครบ 3 ประการคือ 

สนองตอบจุดประสงค (Gold Statement) มีการสะทอน (Reflection) และมีการรับรอง (Captions)  
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2.9.2 พิจารณาดูสาระเนื้อหาของแฟมสะสมผลงานวาบรรลุตามจุดมุงหมาย และนักเรียนมี
ความกาวหนาไปตามแนวทางท่ีจุดมุงหมายกําหนดไวหรือไม หากพบวายังไมบรรลุจุดมุงหมายหรือนักเรียน
ยังไมกาวหนา ครูตองพิจารณาวานักเรียนควรจะเพ่ิมหลักฐานอะไรในแฟมสะสมผลงานนี้อีก ซ่ึงครูควร
แนะนํานักเรียนเปนการเฉพาะ การกระทําเชนนี้ถือเปนการซอมเสริม และพัฒนานักเรียนไปดวย 

แลมป และคณะ (Lapp. Et., Al., 1992) กลาวเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือนใหคะแนนแฟมสะสม
ผลงานวาการประเมินนั้นจําเปนตองใชเวลา การใหคะแนนอาจไมมีความนาเช่ือถือไดหากโครงสรางของ
แฟมสะสมผลงานไมชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลใหกลายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีไมเกิด
ประสิทธิภาพได แนวความคดิดังกลาวสอดคลองกับกรมวิชาการ, ม.ป.ป. ท่ีกลาววาการใหคะแนนจะตอง
กระทําอยางระมัดระวัง ท้ังนี้เพราะการใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ก็คือการตอบคําถามวานักเรียน
ทําอะไรไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในขั้นตอนตางๆกัน หรือมีผลงานเปนอยางไรนั่นเอง มี 2 แบบ 

2.9.1 การใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Score) คือการใหคําแนนช้ินหนึ่งโดยดูภาพรวมของ
ช้ินงานวามีความเขาใจ ความคิดรวบยอด การส่ือความหมาย กระบวนการท่ีใชและผลงานเปนอยางไรและ
เขยีนอธิบายคุณภาพของงานหรือความสําเร็จของงานนั้นเปนช้ินๆ โดยอาจแบงระดับคุณภาพตั้งแต 1-3, 1-5, 
0-4 หรือ 0-6 ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมท่ีผูประเมินตองพิจารณาสําหรับขั้นตอนการใหคะแนนตามเกณฑื
อาจจะแบงวิธีการใหคะแนน 

วิธีท่ี 1 แบงงานคามคุณภาพเปน 3 กอง คือ ดังนี ้
 กองท่ี 1 ไดแก งานท่ีคุณภาพพิเศษและเขียนอธิบายลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพเปนพิเศษ 
 กองท่ี 2 ไดแก งานท่ียอมรับไดและเขียนอธิบายลักษณะของงานท่ียอมรับได 
 กองท่ี 3 ไดแก งานท่ียอมรับไดนอย หรือยอมรับไมไดและเขียนอธิบายลักษณะของงานท่ี

ยอมรับไดนอยจากนัน้ก็นํางานแตละกองมาใหคะแนนเปน 2 ระดับ คือ 
งานกองท่ี 1 จะใหคะแนน 6 หรือ 5 งานดองท่ี 2 จะใหคะแนน 4 หรือ 3 งานกองท่ี 3 จะใหคะแนน 

2 หรือ 1 สําหรับงานท่ีแสดงวาไมไดใชความพยายามเลย ใหคะแนนเปน 0 
วิธีท่ี 2 กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบวามีมากนอยเพียงใด

แลวหักจากระดับคะแนสูงสุดมาทีละระดับ ดังนี้คือ 
 คะแนน 4 หมายถึง คําตอบถูก และเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 
 คะแนน 3 หมายถึง คําตอบถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
 คะแนน 2 หมายถึง เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางท่ีจะนําไปสูคําตอบ 
 คะแนน 1 หมายถึง แสดงวิธีคิดเล็กนอย แตไมไดคําตอบ 
 คะแนน 0 หมายถึง ไมตอบหรือไมถูกตอง 
วิธีท่ี 3 กําหนดระดับและอธิบาย เชนเกณฑการใหคะแนนของความเขาใจเนื้อหาสาระเขียนไดเปน 

4 ระดับ ดังนี้ 
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 4  หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจท่ีสมบูรณครบถวนถูกตองแมนยํา
ในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณท่ีกําหนด รวมท้ังเสนอแนวคิดใหมท่ี
แสดงถึงความเขาใจอยางลึกซ่ึงถึงกฎเกณฑหรือลักษณะของขอมูล 

 3  หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจท่ีสมบูรณครบถวนถูกตองในหลักการ 
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจรงิของงานหรือสถานการณท่ีกําหนด 

 2  หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจท่ีไมสมบูรณครบถวนถูกตองในหลักการ 
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณท่ีกําหนดในบางสวน 

 1  หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง
ของงานหรอืสถานการณท่ีกําหนดนอยมาก และเขาใจไมถูกตองในบางสวน 

 0  หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 
2.9.2 การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Score) เพ่ือใหการมองคุณภาพงานหรือ

ความสามารถของนักเรียนไดอยางชัดเจน จึงไดมีการแยกองคประกอบของการใหคะแนนและอธิบาย
คุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยท่ัวไปแลวจะมีการแยกองคประกอบของงานเปน 4 
ดานคือ 

2.9.2.1 ความเขาใจในความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง เปนการแสดงใหเห็นวานักเรียนเขาใจใน
ความคิดรวบยอด หลักการในปญหาท่ีถามกระจางชัด 

2.9.2.2 การส่ือความหมาย คือ ความสามารถในการอธิบาย นําเสนอ การบรรยาย เหตุผล 
แนวคิด ใหผูอ่ืนเขาใจไดดี มีความคิดสรางสรรค 

2.9.2.3 การใชกระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใชยุทธวิธีกระบวนการท่ีนําไปสู
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.9.2.4 ผลสําเร็จของงาน ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงาน 
 
2.9.3 การประเมินช้ินงาน ในการปฏิบัติงานของนักเรียนจะมีองคประกอบหลักอยู 2 ประการ คือช้ืน

งาน (Product) ท่ีนักเรียนผลิตออกมาและกระบวนการ (Process) ซ่ึงนักเรียนใชในการผลิตใหช้ินงานหรือ
ภาระงานสําเร็จลุลวง ดังนั้นในการประเมินเอาจสามารถประเมินการปฏิบัติงานท้ัง 2 ประการ ซ่ึงจะขึ้นอยู
กับเปาหมายของการเรียนรู ซ่ึงในการประเมินนั้น นักเรียนอาจแสดงออกมาไดในหลายระดับของการ
ตอบสนองท่ีถูกตอง ดังนั้นเนื่องจากภาะงานการปฏิบัติงานคอนขางมีความซับซอนจึงควรมีการประเมิน
นักเรียนในหลายๆ เปาหมายของการเรียนรูและถูกตอง ชัดเจนก็คือการใหระดับคะแนน (Scoring Rubric) 
(Nitko, 1996) ซ่ึงการใหระดับของคะแนน หมายถึงชุดของความสัมพันธของกฎเกณฑท่ีใชเพ่ือประเมิน
คุณภาพของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้อาจอยูในรูปของระดับความถ่ีหรือ
รายการในการประเมินการปฏิบัติงาน อาจมี การใชระดับคะแนนท่ีมีความแตกตางกันไปแตละเปาหมายของ
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การเรียนรูในสวนของระดับความถ่ีจะประกอบไปดวยตัวเลขซ่ึงมักจะใช 0-3 หรือ 1-4 ซ่ึงตัวเลขเหลานี้จะ
สะทอนถึงระดับของคุณภาพในการปฏิบัติงาน และตัวเลขเหลานี้ก็จะสอดคลองกับระดับของคุณภาพ เชน 
ระดับ 4 หมายถึงคุณภาพสูงสุด สวนระดับ 3 ก็จะลดระดับคุณภาพงมาตามลําดับ ในสวนของ การให
คะแนนความสามารถของนักเรียน คุณภาพของการปฏิบัติงานในแตละตัวเลขจะถูกอธิบายคุณภาพไวใน
แตะลระดับคะแนน ซ่ึงใชคําอธิบายเปนระดับของแตละคุณภาพ ท้ังนี้เราสามารถแบงชนิดของระดับคะแนน
ออกได 2 ประเภท ดังนี้คือ 

2.9.3.1 ระดับคะแนนท่ัวไป (General Scorning Rubric) ซ่ึงเปนการกําหนดใหคะแนนท่ีไมระบุ
เฉพาะลงไปในแตละภาระงานแตเปนการกําหนดใหเปนภาพรวมท่ัวไป 

2.9.3.2 การใหระดับคะแนนแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Scoring Rubric) เปนการใหคะแนน
ท่ีประยุกตมาจากการใหระดับคะแนนท่ัวไปแตจะเนนยอยเฉพาะแตละภาระงาน ท้ังนี้สามารถกําหนด
ความสัมพันธระหวางเปาหมายการเรียน ภาระงาน การใหระดับคะแนนเฉพาะ และการใหระดับคะแนน
ท่ัวไปดังภาพตอไปนี ้

วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 กลาววา การประเมินการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนการประเมิน
กระบวนการช้ินงาน/ผลงานท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา ผลิตหรือสรางขึ้นมาดวยตนเองเปนการประเมินโดยให
ผูเรียนบรรยายถึงงานท่ีทําเหมือนกับใหตอบคําถามปลายเปด โดยผูเรียนสามารถตอบคําถามไดหลาย
ลักษณะ พรอมท้ังมีเหตุผลหรือคําอธิบายประกอบ การตรวจใหคะแนนไมสามารถทําไดอยางชัดเจน ตอง
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเพ่ือใหมีความเปนปรนัย เช่ือม่ันและแปลผลได เกณฑจึงเปนส่ิงสําคัญของการ
ประเมินการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานตองชัดเจนและสามารถสะทอนคุณภาพของผลงานได ดังนั้นจึง
ตองมีการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment) เพ่ือประเมินคุณภาพของกระบวนการ
และงานท่ีแสดงความสามารถของผูเรียน ซ่ึงขั้นตอนของการสรางเกณฑการประเมิน ประกอบดวย 

2.9.3.1 นํากิจกรรมการเรียนการสอนมาวิเคราะหวา ผลลัพธจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพ่ือสนองตามจุดประสงคการเรียนรู ประกอบดวยส่ิงใดบาง ซ่ึงอาจจําแนกได 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ผลลัพธท่ีเปนกระบวนการ (Process) ซ่ึงแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.1) กระบวนการตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชา เชน กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการฝกทักษะการทํางานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การแกะสลักสบู การทําอาหาร เปนตน 
1.2) กระบวนการดานคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตพิสัย เชน กระบวนการทํางานกลุม 

เปนตน 
2) ผลลัพธท่ีเปนช้ินงาน เชน ใหนักเรียนประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุ ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น 

เชน ของเลน 
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2.9.3.2 นํากระบวนการหรือช้ินงาน มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดรายการท่ีตองการประเมิน หรือ
ตองการพัฒนาผูเรียนใหแสดงพฤติกรรมสําคัญท่ีแสดงวาผูเรียนมีความสามารถในการทํางาน ตาม
กระบวนการนั้น เชน 

1) การวิเคราะหกระบวนการ (Process) เขียนขั้นตอนการทํางานหรือพฤติกรรมสําคัญ
ท่ีแสดงวาผูเรียนมีความสามารถในการทํางาน ตามกระบวนการนั้น เชน 

1.1) การอานออกเสียง พฤติกรรมสําคัญอาจไดแก สําเนียงภาษา การแบงวรรค
ตอนการอาน การแสดงอารมณในการอาน 

1.2) ความสนใจตอการอาน พฤติกรรมสําคัญอาจไดแก การแลกเปล่ียนหนังสือ
อานกันระหวางเพ่ือน การนําแนวคิดจากการอานไปใชในการเรียน การอานเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

1.3) การทํางานกลุม พฤติกรรมสําคัญ อาจไดแก การแบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การชวยเหลือกันในกลุม 

ในการกําหนดรายละเอียดขั้นตอน หรือพฤติกรรมสําคัญ อาจกําหนดโดยอิงทฤษฎีหรือธรรมชาติ
ของเนื้อหาวิชาโดยกําหนดใหสอดคลองกับเกณฑท่ีระบุไวในจุดประสงคการเรียนรูและเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือชวยวิเคราะหขั้นตอนหรือพฤติกรรมสําคัญของ
พฤติกรรมนั้นๆ 

2) การวิเคราะหลักษณะสําคัญของผลงาน (Product) มีแนวทางในการวิเคราะห
คลายคลึงกับการวิเคราะหกระบวนการ เพียงแตวาแทนท่ีจะดูพฤติกรรมทีละขั้นตอนการทํางาน ใหพิจารณา
ลักษณะท่ีสําคัญๆ ของผลงานช้ินนั้น โดยอาจนําผลงานจริงมาแสดงใหดูแลวชวยกัน วิเคราะหโดยอาศัย
หลักการท่ัวไป หรือหลักวิชาท่ีระบุชัดเจนวาผลงานช้ินนั้นควรมีลักษณะอยางไร 

 
2.9.4 ระดับคะแนน (Rubrics) 
เปนเครื่องมือท่ีใชกันมากในการประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยอิงผลการทํางาน 

(Performance-Based Assessment) ระดับคะแนนท่ีครูสรางขึ้นจะสามารถสะทอน (ประเมิน) หลักสูตรและ
วิธีสอนของครูดวยท้ังนี้กระบวนการในการวางรูปแบบของระดับคะแนนควรใหผูเรียนมีสวนรวมขั้นตอน
ตอไปนี ้

2.9.4.1 พิจารณาดูงานแบบตางๆ โดยครูจัดใหผูเรียนไดดูตัวอยางของช้ินงานท่ีดีและท่ีไม
คอยดีแลวใหบอกวาช้ินงานท่ีดีมีลักษณะอยางไร ท่ีไมคอยดีมีลักษณะอยางไร 

2.9.4.2 กําหนดแนวทางการพิจารณาช้ินงาน โดยชวยกันเขียนรายงานดูวางานท่ีดีนั้นตองดู
อะไรบาง 

2.9.4.3 กําหนดคําอธิบายคุณภาพระดับตางๆ ในแตละแนวทางโดยอธิบายวาคุณภาพระดับ
สูงสุดและต่ําสุดมีลักษณะอยางไร แลวเติมสวนท่ีตรงกลางๆ ลงไป 
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2.9.4.4 ฝกหัดประเมินกับงานตัวอยาง โดยใหผูเรียนลองใชการใหระดับคะแนน กับช้ินงานท่ี
ดี เปนตัวอยางในขั้นท่ี 1 

2.9.4.5 ฝกใชในการประเมินตนเองและใหเพ่ือนประเมิน โดยใหงานผูเรียนทํา ในระหวางท่ี
ผูเรียนกําลังทํางานใหหยุดเปนระยะ เพ่ือประเมินตนเอง และใหเพ่ือนประเมิน 

2.9.4.6 ทบทวนใหโอกาสผูเรียนทบทวนปรับปรุงงานของเขา โดยดูจากผลการประเมินท่ีได
จากขั้นตอนท่ี 5 

2.9.4.7 ครูประเมิน ครูใชระดับคะแนนท่ีผูเรียนใชนั้นเพ่ือประเมินผลงานของผูเรียน สวน
แนวทางการจัดทําเกณฑกรใหคะแนน (Scoring Rubric) มีขั้นตอนท่ีพึงพิจารณาดังตอไปนี ้

1) นําขั้นตอน หรือลักษณะสําคัญท่ีคัดเลือกไว มาจัดลําดับความสําคัญ 
2) คัดเลือกรายการท่ีสําคัญ และสามารถวัดไดสังเกตไดอยางชัดเจนมา รายการท่ี

ปลีกยอยหรือซํ้ากันควรตัดออก แตรายการใดท่ีสําคัญมาก สังเกตยากควรปรับหรือเขียนใหมเขาใจไดตรงกัน 
3) นํารายการท่ีคัดเลือกไวมากําหนดเปนขอกระทงของเครื่องมือ 
4) กําหนดวาระดับคุณภาพของรายการท่ีจะใชเปนเกณฑในการประเมินในลักษณะ

มาตรา จัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) ซ่ึงจะใชกี่ระดับ ขึ้นอยูกับเนื้อหาและระดับช้ันของนักเรียนและ
ความละเอียดในการประเมิน 

5) บรรยายคาคุณภาพของเกณฑการประเมินแตละรายการทุกระดับคุณภาพ 
 สามารถสรุปไดวา การประเมินแฟมสะสมผลงานเปนอีกกิจกรรมหนึ่งของการนําแฟมสะสมผลงาน
ไปประกอบใชทางดานการศึกษา ควรมีการตรวจสอบดูวาหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน โดยพิจารณา
องคประกอบตาง ๆ ไดแก การสนองตอบจุดประสงค (Gold Statement) มีการสะทอน (Reflection) และมี
การรับรอง (Captions) ท้ังนี้ระดับคะแนน (Rubrics) ในการประเมินควรมีเกณฑตาง ๆ เชน พิจารณาดู
ผลงานในรูปแบบตางๆ กําหนดแนวทางการพิจารณาช้ินงาน กําหนดคําอธิบายคุณภาพระดับตางๆ  

 
2.10 ประโยชนของแฟมสะสมผลงาน 
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนหรือขอดีของแฟมสะสมผลงานวามีประโยชนมากมาย

ตอตัวนักเรียน ครูผูสอนและระบบการเรียนากรสอนดังกลาวตอไปนี ้
ฟราเซียและพอลสัน (Frazier and Paulson, 1992) กลาววา คุณคาของแฟมสะสมผลงาน คือการ

แสดงใหเห็นถึงการวัดประเมินตัวของผูเรียนเอง ท้ังนี้การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะชวยให
นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ชวยในการสนับสนุนในการเห็นคุณคาการเปนเจาของงานของ
ตนเอง มีความเคารพตนเองมากขึ้น ท้ังนี้นักเรียนจะมีความมุงม่ัน ในการพัฒนาตนเอง อีกท้ังขอมูลท่ีไดจาก
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การสะสมเก็บรวบรวมไวสามารถนําไปชวยในโปรแกรมการประเมินและจะทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง 
โดยเฉพาะการสะทอนถึงความสําเร็จของตนเองในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ชารบอนโน และไรเดอร (Charbonneau and Rider, 1995) กลาววา ประโยชนของแฟมสะสมผลงาน
นั้นมีมากมาย คือ 

2.10.1 เปนหลักฐานของการปฏิบัติงานท่ีมาจากความรูท่ีไดรับ 
2.10.2 เปนการบันทึกการประเมินท่ีสะทอนถึงสภาพการเรียนรูท่ีเปนจริง 
2.10.3 เปนขอมูลการบันทึกความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน 
2.10.4 ชวยใหเขาใจภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการของการประเมิน 
2.10.5 เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาปรับปรุงตนเองและใหเขาใจภาพพจนของตนเองใน

การปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวง มากกวาการสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของงาน 
2.10.6 เกดิการจดจํารูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
2.10.7 ลดรูปแบบการประเมินท่ีมีแบบแผนมากเกินไป และชวยลดอคติในการประเมิน 
2.10.8 นักเรียนมีบทบาทมากขึ้นในการประเมินและคัดเลือกผลงานของตนเอง 

 
อุทุมพร  จามรมาน, 2540 กลาวถึงประโยชนของแฟมสะสมผลงานดังตอไปนี ้

2.10.1 แฟมสะสมผลงานท่ีเปนงานท่ีตรงกับตัวนักเรียนและการเรียนการสอน  
2.10.2 แฟมสะสมผลงานสะทอนความสามารถตางๆ ของนักเรียนไดดีกวาแบบทดสอบ

โดยเฉพาะแบบทดสอบปรนัย 
2.10.3 แฟมสะสมผลงานเปนส่ิงท่ีแสดงความสัมพันธระหวางนักเรียนกับคณะครู/ผูปกครอง

และชุมชน 
2.10.4 แฟมสะสมผลงานชวยใหเกิดระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) แก

บุคคลภายนอก 
 
สุวิทย มูลคํา, 2541 กลาวถึงประโยชนของแฟมสะสมผลงานวา แฟมสะสมผลงานมีประโยชนใน

การแสดงหรือนําเสนอผลงานของนักเรียนซ่ึงมีลักษณะ ท่ีสอดคลองกับความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน 
เพราะแฟมสะสมผลงานใหขอมูลท่ีครบถวนกวาผลการทดสอบดวย แบบทดสอบซ่ึงการจัดทําแฟมตอง
อาศัยความคิด ความรู ความอดทน วิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะตางๆ ซ่ึงครอบคลุมลักษณะตางๆ ทาง
สมอง (Cognitive) ทางจิตใจ (Psychological) รวมท้ังทักษะตางๆ ของเจาของแฟม ดังนั้นแฟมสะสมผลงาน
จึงสามารถใชประโยชนไดหลายประการคือ 
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2.10.1 สอนนักเรียนเปนรายบุคคลในการทําแฟมสะสมผลงานนั้นควรใหนักเรียนจัดทําดวย
ตนเอง ดังนั้นแตละคนจึงสามารถเลือกทํางานแตละช้ินไดอยางอิสระตามความสนใจ ความสามารถของ
ตนเอง และสามารถนําผลงานมาปรับเปล่ียนใหดีขึ้นได 

2.10.2 ทําหนาท่ีการสะทอนความสามารถออกมาเปนผลงานช้ินสุดทาย และทําหนาท่ีในการ
สะทอนใหเห็นถึงวิธีการทํางานของเด็กไดทุกขั้นตอน 

2.10.3 ทําหนาท่ีแตกตางจากแบบทดสอบท่ีสวนมากเปนการทดสอบเพ่ือหาท่ีผิดพลาด ทําให
นักเรียนชอบการสอบและพยายามหลีกเล่ียงการสอบหรือทุจริตในการสอบ แฟมสะสมผลงานจะทําใหครู
สามารถหาจุดเดนของนักเรียน ไดมากกวาจุดดอย และนักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจวาจะใชงานช้ินท่ีดี
ท่ีสุดของตนในการประเมิน ดังนั้นนักเรียนมีความสุขในการทําแฟมสะสมผลงานของตนมากกกวา 

2.10.4 ทําหนาท่ีสําคัญในการแจงผลสําเร็จของนักเรียนใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ รวมท้ัง
สามารถนําไปใชในการอภิปรายความกาวหนาของนักเรียนกับผูปกครองได การประเมินจากแฟมสะสม
ผลงานก็มีลักษณะเปดเผยตรงไปตรงมา ซ่ึงตางจากการใชแบบทดสอบท่ีครูตองปกปดเปนความลับอยูเสมอ 

2.10.5 การเก็บสะสมผลงาน งานทุกช้ินท่ีพิจารณาคัดเลือกไวแลวตองเขียนช่ือวัน เดือน ป แปะ
ติดไว เพ่ือใหสามารถประเมินความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการของเด็กไดด ี

สามารถสรุปไดวาขอดีของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานนับไดวาเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก โดยการประเมินผลการใชงานจะสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้
ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเสริมสรางองคความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน ผลงานของผูเรียนจะสะทอนศักยภาพของผูเรียนตลอดจนผูเรียนไดมีการประเมิน
ตนเองไดเปนอยางด ี

  
3. แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 3.1 ความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2000 ไดใหความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสไว
ดังนี้ “แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (electronic portfolio, e-portfolio or digital portfolio) คือการ
รวบรวมสะสมงานท่ีเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีประสิทธืภาพ และมีการออกแบบท่ีดีเพ่ือแสดงทักษะ
ดานตางๆ ในทางการศึกษา การพัฒนาเชิงวิชาชีพ และส่ิงท่ีเปนประโยชนท่ีผูสราง(ผูเรียน) ตองการนําเสนอ
ตอกลุมเปาหมายของตน นอกจากนี้ยังพบวาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนการบันทึกการเรียนรู
ประเถทหนึ่งซ่ึงจัดหาหลักฐานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ีแทจริงของผูเรียน โดยการบันทึกการ
เรียนรูดังกลาวนี้เกี่ยวของกันแผนการเรียนรูและเครื่องมือท่ีใชจัดการเรียนรูม้ังโดยแบบตัวตนเองคณะ 
ชุมชน และ องคกร” 
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 บารเน็ต (Barrett, 1997) กลาววา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรของผูพัฒนาแฟมสะสมผลงานในการสะสมและจัดเก็บผลงานท่ีอยูในหลายๆรูปแบบไมวาจะ
เปนเสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือขอความไฮเปอรเท็กซลิงคชวยจัดการส่ือตางๆและเช่ือมโยงผลงานท่ีได
คัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน 
 สมาคมการวิจัยและพัฒนาแฟมสะสมผงานอิเล็กทรอนิกส  (E-portfolio Research And 
Development Community, 2003) ไดใหความหมายของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวาหมายถึง ระบบ
การจัดการสารสนเทศท่ีใชส่ือและการบริการตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสโดยท่ีผูเรียนสรางและเก็บรักษา
ผลงานไวในรูปแบบดิจิทัลซ่ึงผูเรียนสามารถใชเพ่ือช้ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูและสะทอน
ใหเห็นถึงการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงทําใหผูเรียนรูและเขาใจผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาการเรียนรูและการ
วางแผนการประกอบอาชีพของตนมากขึ้น 
 สามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหมายถึง การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บผลงานในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบโดยจัดเก็บในรูปแบบขอมูลดิจิทัล เพ่ือแสดงถึงผลงานและ
พัฒนาการของผูเรียน 
  
 3.2 สวนประกอบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 บารเน็ต (Barrett, 1997) กลาววา สวนประกอบของแฟมสะสมผลงาน ท้ังท่ีเปนแฟมสะสมผลงาน
แบบดั้งเดิมและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

3.2.1 เปาหมาย 
3.2.2 คําแนะนําในการเลือกวัสดุสําหรับการเก็บรวบรวมผลงาน 
3.2.3 ตัวอยางผลงานท่ีครูและนักเรียนชวยกันเลือก 
3.2.4 ขอมูลยอนกลับจากคร ู
3.2.5 ผลสะทอนจากตัวนักเรียนเอง 
3.2.6 การประเมินงานตองมีหลักการท่ีชัดเจน 
3.2.7 มาตรฐานและบรรทัด 

  
 3.3 กระบวนการสรางและพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 บารเน็ต (Barrett, 2000) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา 5 
By 5 Model โดยมีรายระเอียดดังนี้ 

3.3.1 กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟมสะสมผลงาน 
3.3.1.1 กําหนดจุดมุงหมายและผูชมแฟมสะสมผลงาน 
3.3.1.2 กําหลดเกณฑท่ีจะใชเปนโครงรางในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน 
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3.3.1.3 กําหนดอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรท่ีจําเปนตองใชในการจัดทําแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

3.3.1.4 เลือกระดับแฟมสะสมผลงานท่ีเหมาะสม เพ่ือเริ่มพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส 

3.3.1.5 สรางโฟลเดอรท่ีเปนระบบสําหรับรวบรวมผลงาน 
3.3.2 สรางแฟมสะสมผลงาน  

3.3.2.1 กําหนดผลงานท่ีจะทําการสะสม 
3.3.2.2 ทําการสะสมและเก็บผลงานลงในโฟลเดอรท่ีเหมาะสมในดิสกหรือเซริ์ฟเวอร 
3.3.2.3 ออกแบบแฟมสะสมผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
3.3.2.4 ใชมัลติมีเดียท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมลักษณะเฉพาะตัวลงในแฟมสะสมผลงานเชน 

ใชสแกนเนอร หรือกลองดิจิทัลเพ่ือสรางภาพกราฟฟก ใชไมโครโฟนและโปรแกรมแปลงสัญญาณเสียงให
เปนสัญญาณดิจิทัลเพ่ือชวยผลงานดานเสียง 

3.3.3 การสะทอนตนเอง 
3.3.3.1 เขียนขอความท่ีสะทอนผลงานซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเกณฑท่ีกําหนดไว 
3.3.3.2 เลือกผลงานตามจุดมุงหมายและเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
3.3.3.3 เขียนขอความสะทอนผลงานแตละช้ิน ซ่ึงจะเปนเหตุผลในการคัดเลือกผลงาน

และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของผลงานช้ินนั้นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงาน 
3.3.3.4 จากการสะทอนผลงานและการใหผลยอนกลับจะทําใหสามารถกําหนด

จุดมุงหมายการเรียนรูในอานาคตได 
3.3.4 การออกแบบการเช่ือมโยงของแฟมสะสมผลงาน 

    ในการออกแบบการเช่ือมโยงของแฟมสะสมผลงาน ใหการจัดระบบผลงานเลือกโปรอ
กรมท่ีชวยใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงบนเว็บเพจในแตละจุดมุงหมายตัวอยางผลงานนักเรียนและการ
ประเมินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.3.4.1 ปรับเปล่ียนผลงานท่ีอยูในรูปเอกสารของโปรแกรมประมวลผลคํา ฐานขอมูลหรือ
โปรแกรมสําหรับการนําเสนอ ใหอยูในรูปของ PDF หรือ HTML 

3.3.4.2 สรางลิงคเช่ือมโยงระหวางจุดมุงหมาย ตัวอยางผลงานนักเรียน และการ
ประเมินผลงาน 

3.3.4.3 ทําการแทรกผลงานท่ีเปนมัลติมิเดีย 
3.3.5 นําเสนอแฟมสะสมผลงาน 
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3.3.5.1 บันทึกแฟมสะสมผลงานใหอยูในรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมและจัดเก็บใน
ส่ือกลาง 

3.3.5.2 แสดงผลงานแกผูชม 
 วิโรจน รอดเด็น, 2543 ไดนําเสนอรูปแบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอน7ขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 การกําหนดเปาหมาย 
3.3.2 การเลือกสือเพ่ือนําไปใชในการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
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
ผลงานท่ีจะทําการสะสม เขียนขอความท่ีสะทอนผลงานซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเกณฑท่ีกําหนด ออกแบบ
การเช่ือมโยงของแฟมสะสมผลงาน และนําเสนอแฟมสะสมผลงาน 
 
 3.4 ประโยชนและขอไดเปรียบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 โพรเดอรริกส (Proderick, 1997: อางถึงใน วิโรจน รอดเด็น,2543) ไดกลาวถึงประโยชนของการใช
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวาจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานตางๆดังนี ้
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3.4.1 นักเรียนจะไมเปนผูรับอยางเดียวเทานั้นแตะกลับมาเปนผูควบคุมการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเอง เพราะแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยใหนักเรียนสรางจุดมุงหมายการเรยีนรูรวมกัน 

3.4.2 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียน ผลงานท่ีแสดงบน เวิลด 
ไวด เว็บ (World Wide Web) จะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมุงม่ันสรางผลงานของตนเองนักเรียนจะรูสึกภูมิใจ
เม่ือนักเรียนไดนําเสนอผลงานท่ีนักเรียนสรางขึ้น นําเสนอผลงานบน (WWW.) ไปท่ัวโลก 

3.4.3 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของนักเรียนระหวางครูกับ
นักเรียน ผูปกครองกับครู และผูปกครองกับนักเรียน ใหเขาใจความสามารถของนักเรียนดวยการตรวจสอบ
จากผลงานของนักเรียน 

3.3.4 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยแสดงขอมูลยอนกลับและเปนการวัดผลท่ีมีประสิธิ
ภาพของเปาหมายการเรียนรู ซ่ึงสงผลตอยุทธศาสตรการเรียนรูและความรูในการนําเสนออยางชัดเจน ซ่ึง
ท้ังหมดนี้จะนําไปสูระบบของการใหผลยอนกลับท่ีหลากหลายในระบบการศึกษาซ่ึงนอกจากจะเปนขอมูล
ยอนกลับใหนักเรียนแลวยังเปนขอมูลยอนกลับตอครูและผูบริหารเพ่ือปรับปรุงการศึกษาตอไป 

3.4.5 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดแสดงผลงานไดตรงจุด ผูปกครอง ผูบริหาร
และครูท่ีชอบเปรียบเทียบผลงานของนักเรียนกับนักเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ การใชแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสจะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงผลงานของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

3.4.6 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสนั้นสะดวกตอการเขาชมผลงานโดยท่ี นักเรียน ครู
ผูบริหารและผูปกครองสามารถเขาชมผลงานของนักเรียนไดงาย สามารถเขาชมไดจากท่ัวทุกมุมโลกและ
ประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บอีกดวย 

3.4.7 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บไดในส่ือท่ีหลากหลาย ผลงานของ
นักเรียนบางอยางอาจจายตอการจัดเก็บในแฟมหรือในสมุดบันทึก แตผลงานบางอยางเชน ตัวอยางการอาน 
วัสดุ 3 มิติ หรือภาพเครื่อนไหวนั้นไมสามารถกระทําได แตแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บ
ผลงานตางๆเหลานั้นไดในส่ือท่ีแตกตางกันไป 

3.4.8 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขไดอยางสะดวก เนื้อหาท่ี
นําเสนอในเวิลด ไวด เว็บ สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทีท่ีนักเรียนตองการ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
และความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนเอง 

3.4.9 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาอางอิงรวมกันไดเม่ือตองการทําสําเนา
ผลงานหลายๆช้ิน ไปใชในหัวขออ่ืนๆ และการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถเช่ือมโยงเพ่ือ
นําไปอางอิงไดสะดวกกวาแฟมสะสมผลงานแบบดั้งเดิม 
 แอสท (Linda E. Ash, 2000) ไดกลาวถึงขอไดเปรียบของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสไวดังน ี

3.4.1 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสใชพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมผลงานท่ีนอยกวา 
3.4.2 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสนั้นงานในการสรางไฟลสํารอง 
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3.4.3 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสมีความสะดวกสบายในการใชงาน 
3.4.4 แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสท่ีอายุใชงานยาวนาน 
3.4.5 การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนกระบวนการเรียนรูนี้เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
3.4.6 การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวงเพ่ิมพูนทักษะการใชเทคโนโลยีของนักเรียน 

 สามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยใหนักเรียนสรางจุดมุงหมายการเรียนรู
รวมกัน ชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียน แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของ
นักเรียน ชวยแสดงขอมูลยอนกลับและเปนการวัดผลท่ีมีประสิธิภาพของเปาหมายการเรียนรู และสามารถ
จัดเก็บไดในส่ือท่ีหลากหลาย นอกจากนี้แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขได
อยางสะดวก 
 
4. ความคงทนในการเรียนรู 

 4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู 

 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 กลาววา ความจํา คือ การท่ีคนเรา
สามารถบอกถึงเหตุการณท่ีไดจากการเรียนรู แลวสามารถแสดงประสบการณดังกลาวออกมาในรูปของการ
ระลึกได หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 ชะเอม ชวลิตชัยชาญ, 2530 : 45 กลาววาความคงทนในการเรียนรูหมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกถึงเนื้อหาหรือส่ิงตางๆ ท่ีตนไดรับการเรียนรู เคยมีประสบการณมากอนในระยะเวลาท่ีท้ิงชวงหาง
ออกไป 
 สุพรรณ ประศรี, 2536 : 62 ใหความหมายของความคงทนวา ความคงทนในการเรียนรูคือ 
ความสามารถในการจําและระลึกไดในประสบการณเดิมท่ีรับรูมาแลว หลังจากจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู แลวนํามาใชกับประสบการณใหมท่ีคลายคลึงกนัอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทราเวอร (Traver, 1976 : 109 -110) กลาววาการใหมีการเรียนเกินพอนั้น ไมจําเปนตองมีการทองจํา
เพียงอยางเดียว การไดทําบอยๆ หรือการนําเอาความรู ไปใชในชีวิตจริงก็เปนการเรียนเกินพอ ซ่ึงทําใหความ
คงทน ในการเรียนรูมีอยูไดนานหรือตลอดไน เพราะถาเรียนแลวฝกหัดแลว แตหลังจากนั้นระยะหนึ่งจํา
ไมไดก็ไมมีประโยชนอะไร ฉะนั้นทางโรงเรียนควรไดพยายามหาวิธีท่ีดี ในการปองกันการลืม โดยใหมีการ
เรียนเกินพอ 
 อาดัมส (Adams 1967 : 107) กลาววา ความคงทนในการจํา (Retention) คือการคงทนไวซ่ึงผลการ
เรียน หรือความหมายท่ีจะระลึกได ตอส่ิงท่ีเคยเรียนมา หรือ เคยมีประสบการณรับรูมาแลวหลังจากท้ิงระยะ
ไวระยะเวลาหนึ่ง 
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 สามารถสรุปไดวา ความคงทนในการเรียนรู การจดจําส่ิงตาง ๆ และการระลึกถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
การมองเห็น การรับรู การปฏิบัติ หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีผูสอนจัดขึ้น หลังจากท้ิงระยะไวสักระยะ
หนึ่งและเม่ือตองการนําความรูหรือการปฏบัติการสามารถใชก็สามารถนําไปใชได  

4.2 กระบวนการของความคงทนในการจํา 

 กาเย (Gagne 1970 : 70-71) ไดอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู และการจดจําได  4 ขั้นตอน 
คือ 

4.2.1 ขั้นสรางความเขาใจ (Apprehension)  เปนขั้นท่ีผูเรียนเขาใจสถานการณท่ีเปนส่ิงเรา 

4.2.2 ขั้นเรียนรู(Acquisition) ขั้นนี้จะมีการเปล่ียนแปลง เกิดเปนความสามารถอยางใหมขึ้น 

4.2.3 ขั้นเก็บไวในความทรงจํา (Storage) คือ การนําเอาส่ิงท่ีเรียนรูไปเก็บไวในสวนของความ
จําเปนชวงเวลา 

4.2.4 ขั้นการรื้อฟน (Retrieval) การนําเอาส่ิงท่ีเรียนแลว และเก็บไวนั้นออกมาใชในลักษณะ
ของการกระทําท่ีสังเกตได 

 5.3 ประเภทของความคงทนในการจํา 
 แอทคินสัน และ ซิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin 1968) กลาววา ความจํามี 2 ประเภทคือ ความจํา
ระยะส้ันและความจําระยะยาว มีผูสรางทฤษฎีความจําขึ้นเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการตางๆ ของความจําระยะ
ส้ันและความจําระยาวหลายทฤษฎี ทฤษฎีเหลานี้เรียนวา “ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ” (Two Process 
Theory) มีอยูทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับความสนใจอยางมาก  
 ชัยพร วิชชาวุธ (2550 : 125-126) ไดกลาวถึงการจําของมนุษยวาความจําของคนเราอาจแบง เปน 2 
ประเภทคือ ความจําระยะส้ัน (Short Term Memory ยอวา STM) และความจําระยะยาว (Long Term 
Memory ยอวา LTM) เกิดหลังจากการรับรู หรือการเรียนรู ส่ิงเราท่ีไดรับการตีความจนเกิด การเรียนรูแลวจะ
อยูใน STM เราใช STM สําหรับการจําเพียงช่ัวคราวเพ่ือใชประโยชนในขณะนั้นเทานั้น LTM เปนความจํา
คงทนถาวรกวา STM เราจะไมรูสึกในส่ิงท่ีจําอยูใน LTM แตเม่ือตองการใชท่ีเกิดขึ้นเมือหลายช่ัวโมงกอน 
หลายวันกอนหรือหลายปกอน ความจําระยะยาวก็คือ ความคงทนในการจํานั่นเอง ความแตกตางระหวาง 
STM และ LTM คือ ความจํากัน ในการจํา STM สามารถในปริมาณท่ีจํากันและขณะท่ีจําอยูตองเอาใจจดจอ
อยูตลอดเวลา มิฉะนั้นก็จะลืมไปหมด ขีดจํากัดของ STM ในการจําของคนเราแตกตางกัน บางคนจําได
หลายๆส่ิงในขณะเดียวกัน บางคนจําไดนอยกวา จํานวนหนวยของส่ิงเราจํานวนมากท่ีสุดท่ีสามารถบรรจุใน 
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STM ในชวงเวลาหนึ่งๆ เรียกวาชวงความจํา (Memory Span) ชวงความจําของคนเราแตกตางกัน และใน
บุคคลเดียวกันชวงความจําส่ิงหนึ่งก็แตกตางกันจากอีกส่ิงหนึ่ง 
 นอกจากนี้ มาลินี จุฑะรพ, 2537 ไดกลาวถึงประเภทของการจําสามารถแบงได ดังนี ้

4.3.1 การจําได (Recognition) ไดแก การจําส่ิงท่ีเรารับรูหรือท่ีเรารูจัก เม่ือเราไดพบอีกครั้งหนึ่ง 
เชน การสามารถจําครูท่ีเคยสอนเราได 

4.3.2 การระลึกได (Recall) ไดแก การจําส่ิงท่ีเคยรับรูหรือเรียนรูมากอน โดยไมตองพบเห็นส่ิง
นั้นอีก เชน ปจจุบันเราสามารทองสูตรคูณ หรือทองบทอาขยานท่ีเคยทองไดในช้ันประถมโดยไมตองดูบท
สูตรคูณหรือบทอาขยานนั้นๆ เลย เปนตน 

4.3.3 การเรียนใหม (Relearning) ไดแก การจําในส่ิงท่ีเคยรับรูหรือเรียนมากอน แตบัดนี้ลืมไป
แลว เม่ือกลับมาเรียนใหมปรากฏวาเรียนไดรวดเร็วกวาหรือจําไดเร็วกวาในอดีต เชน เคยทองสูตรคูณ 12 x 1 
ถึง 12 x12 ได แตบัดนี้ลืมแลว ก็เริ่มทองใหมปรากฏวาใชเวลาในการทองนอยลงเปนตน การระลึกถึง
เหตุการณท่ีเกี่ยวโยงกัน เชน เม่ือนักศึกษาเขาหองสอบในขณะท่ีทําขอสอบไมได ทําใหตองใชการจํา
ประเภทนี้ โดยอาจจะตองระลึกถึงเหตุการณในอดีตวา ในขณะท่ีฟงครูสอนเรื่องนี้เรื่องนั้น ครูไดยกตัวอยาง
หรืออธิบายไววาอยางไร เปนตน สามารถสรุปไดวา ประเภทของความจําสามารถแบงได 2 ลักษณะไดแก 
ความจําระยะส้ันและความจําระยะยาว โดยสามารถแบงระดับตาง ๆ ไดแก การจําได (Recognition) การ
ระลึกได (Recall) และการเรียนใหม (Relearning)  
 

 4.4 โครงสรางความคงทนในการจํา 

สมสวรรค พันธุเทพ, 2540 กลาววา ถึงแมวาการจําแบงออกไดเปนหลายประเภทดังกลาว ความ
คงทนในการจําไดรับความสนใจมากท่ีสุดในวงการศึกษา เนื่องจากเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจากคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน โดยไดมีการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการท่ีนําไปสูการจําและความ
คงทนในการจํา เพ่ือนําไปสูความรูไปใชใหเกิดผลในกระบวนการเรียนการสอน ท้ังนี้ นักจิตวิทยากลุม
ความคิดนิยมไดอธิบายเกี่ยวกับการจําวาเปนกระบวนการทางสมองท่ีจัดกระทํากับสารท่ีไดรับจากการ
เรียนรู ซ่ึงเรียกวากระบวนการจัดสาร (Information Processing) โดยเริ่มจากขั้นตอน (Stages) ในโครงสราง
ของความจําและกระบวนการจัดกระทําตอสาร(Process) ท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของโครงสรางของ
ความจํา ความจํารูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หรือเรียกวา SM เปนขั้นตอนแรกท่ีสมองรับสารเขาไป
หลังจากท่ีไดสัมผัสกับส่ิงเรา ขั้นตอนนี้สมองยังไมเกิดการรับรู ความหมายของสารนั้น และสารจะยังคงอยู
ขั้นนี้เพียง 1 วินาที แลวจะเขาสูขั้นตอไป ซ่ึงก็คือขั้นความจําระยะส้ัน (Short Term Memory) หรือเรียกวา 
STM ขั้นนี้สมองสามารถจดจําสารไดอยางจํากัด และสารจะยังคงอยูในขั้นตอนนี้ประมาณ 30 วินาทีเทานั้น 
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กลาวคือ ความจํานี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากท่ีสมองไดรับสาร แตความจําเกี่ยวกับสารก็หมดลงแทบจะทันที
เชนกัน แตถามีการกระตุนใหสมองสรางรอยความจําเกี่ยวกับสารนั้น เชนมีการฝกฝนหรือทําซํ้าเพ่ือเก็บ
สะสมขอมูลเกี่ยวกับสารนั้น ก็จะทําใหเกิดความจําระยะยาว (Long Term Memory) หรือเรียกวา LTM ขั้นนี้
เปนการจําท่ีอยูในชวงระยะเวลานานกวา 30 วินาที และไมมีการจํากัดความยาวนานของการจําสาร อีกท้ังยัง
สามารถดึงสารนั้นหรือส่ิงท่ีเคยเรียนรูหรอืมีประสบการณมากอนนั้นไปใชในโอกาสตอไปไดอีกดวย 

 สวนกระบวนการจัดกระทําตอสาร (process) ท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของโครงสรางความจํานั้น 
การเขารหัส (Encode) คือการแปลงหรือส่ิงท่ีเรียนรูจากลักษณะหนึ่งไปแฝงไวในสารอีกลักษณะหนึ่ง
เพ่ือท่ีจะเขาสูขั้นตอนอ่ืนๆ การเขารหัสแบงออกเปนไดหลายลักษณะ เชน การเขารหัสเปนภาพ การเขารหัส
เปนเสียงหรือถอยคํา หรือการเขารหัสเปนความหมาย การเก็บรหัส (Storage) หมายถึงการคงอยูของรหัสใน
โครงสรางความจําโดยท่ีรหัสนั้นคงทนตอการรบกวนของสารอ่ืนๆ หรือคงทนตอการเลือนหายของคอย
ความจําและการถอดรหัส (Retrieval) เปนการดึงรหัสท่ีเก็บไวออกมาใชในขณะท่ีการลืม (Forgetting) 
หมายถึงการท่ีสมองไมสามารถเก็บสารท่ีเรียนรูไวได หรือไมสามารถนําเอาความรูท่ีเก็บไวออกมาใชได 
การลืมเกิดจากการเลือนหายของสารท่ีไดรับเม่ือเวลาผานไป  หรืออาจเกิดจากการรบกวนระหวางสารใหม
กับสารเกา  สารใหมกับสารใหม หรือสารเกากับสารเกาก็ได  ซ่ึงการรบกวนดังกลาว    ทําใหประสิทธิภาพ
ในการจําของสมองลดลง  (ไสว   เล่ียมแกว  2528) การจําจะเกิดขึ้นมากนอยและคงทนอยูไดนานเพียงใดนั้น 
อยูท่ีการจัดการกระทําใหสารหรือส่ิงท่ีเรียนรูเขาไปอยูใน LTM หรือความจําระยะยาว เชน การใชเวลา
ทบทวนนานๆใน STM หรือความจําระยะส้ัน แอดคินสันและชิฟฟริน (Atkinson and shiffrin, 1968) และอยู
ท่ีความซับซอนหรือระดับความลึกของกระบวนการเขารหัส (Encoding) หรือการแปลงสารกอนการจัดเก็บ
ขอมูลหรือเขาสูขั้นตอนอ่ืนนั่นเอง โบรนและเอ็กสเทรน (Bourne and Ekstrand, 1982) ไดกลาวถึงวิธีการจํา
คําศัพทโดยการเขารหัสในระดับท่ีซับซอนกวามีลักษณะหลายประการดังนี ้

4.4.1 การโยงใยระหวางความรู (Elaboration) คือการท่ีผูเรียนพยายามนึกถึงความหมายของ
คําศัพทนั้นๆวาเหมือนอะไร 

4.4.2 การสังเกตความแตกตาง (Distinctiveness) คือ การเขารหัสท่ีจําเฉพาะจุดเดนของ
ความหมายของคําศัพทคํานั้นกับคําอ่ืนๆท่ีเรียนมาแลว 
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4.4.3 การใชความพยายาม (Effort) เปนการเขารหัสท่ีตองใชความพยายามในการคิดพอสมควร 
จึงจะตอบคําถามเกี่ยวกับคําศัพทนั้นๆ ได 

4.4.4 การจินตนาการและการจัดระบบ (Imaginary and Organization) เปนการเขารหัสโดยการ
จําคําศัพทนั้นโยงกับเหตุการณสําคัญตางๆสามารถสรุปไดวา ในกระบวนการท่ีนําไปสูการจําไดนั้น เริ่มท่ี
การรับสารในขั้นความจํารูสึกสัมผัส (Sensory Memory) ท่ีสารยังไมมีความหมายใด  จากนั้นสารก็เขาสู
ความจําระยะส้ัน (Short Term Memory) ซ่ึงเปนขั้นท่ีผูรับสารสามารถจดจําสารไดท้ังในปริมาณท่ีจํากัดและ
ในระยะเวลาอันส้ัน  จากนั้นถามีการจัดกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งกับสารท่ีไดรับซํ้า ๆ มาก ๆ และสรางลักษณะ
นิสัยเพ่ือใหผูเรียนเกิดความจําท่ีคงทน ผนการจัดประสบการณของผูสอนท่ีสงสารในส่ิงท่ีผูเรียนประสงคท่ี
จะไดรับ เพ่ือใหเกิดความจําในระยะยาวตอไป 

4.5 วิธีการปรับปรุงความจํา 
 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 กลาววา ส่ิงท่ีเปนปญหาใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีอายุมากๆ มักจะมีปญหาในการท่ีเปนคนขี้ลืม หรือจําไมเกง
เหมือนเด็กๆ นักจิตวิทยาหลายทานไดเสนอแนะวิธีตางๆ ท่ีจะชวยใหจําไดดีดังตอไปนี้ คือ 

4.5.1 การจัดระเบียบ คือ การจัดส่ิงเราหลายๆ ส่ิงใหเปนระเบียบ อาจจะโดยการรวมเปนกลุมเชน 
ส่ิงท่ีอยูใกลกนั คลายกัน หรือสัมพันธกันก็จัดอยูเปนกลุมเดียวกัน หรือโดยการจัดแบงส่ิงเราเหลานี้ออกเปน
ประเภทตางๆ ตามคุณสมบัติรวมกัน 

4.5.2 การสรางภาพในใจ ถาตองการจะจําโคลงสักบทหนึ่ง การนึกภาพตามลักษณะคําบรรยาย
ของโคลงจะชวยใหจําโคลงบทนั้นไดงายยิ่งขึ้น แมการสรางภาพในใจจะเปนส่ิงท่ีคําจํากัดความยาก แตทุก
คนท่ีคุนเคยกับส่ิงนี้มีความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องความงายหรือยากในการนึกภาพ และยิ่งมีมากขึ้น
ในความแจมชัดของภาพท่ีสรางขึ้น 

4.5.3 การเรียนเกินพอ คือ การศึกษาเนื้อหาเดิมซํ้าๆ อยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความจําในส่ิงนั้นดี
ขึ้น เชน การจําช่ือวัน เดือน ฯลฯ เม่ือสมัยเปนเด็กกวาจะจําไดหมดตองใชเวลาจําอีก ซํ้าๆ กันหลายๆ ครั้ง 

4.5.4 การทดสอบดวยตนเอง การทดสอบในขณะท่ีเรียน จะชวยใหจําบทเรียนไดมากยิ่งขึ้น 
ตัวอยางเชน เม่ืออานหนังสือจบ 1 บท แลวก็ปดหนังสือ ระลึกทบทวนและทดสอบดูวาส่ิงท่ีกลาวในหนังสือ
มีอะไรบาง ถาหากยับระลึกไมไดหมดก็อานซํ้าอีก 1 ครั้ง และศึกษาเพ่ิมเติมสวนท่ียังจําไมไดใหมากกวา
สวนอ่ืน แลวปดหนังสือระลึกทบทวนอีกจนจําไดหมด ในการทองบทอาขยานก็เชนกัน ถาจะใชวิธีศึกษานึก
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ทดสอบควบคูกันไป คือ อาน 1 เท่ียว ปดหนังสือทองพยายามทอง ติดตรงท่ีใด ทําแบบนี้เรื่อยๆ จนทองได
หมด (ชัยพร วิชชาวุธ) 

4.6 การวัดความคงทนในการเรียนรู 

ลินดวอลลและนิทโค (Lindvall and nitko, 1967 : 127) ไดกลาวถึง ระยะเวลาท่ีใชในการวัดความ
คงทนในการเรียนวา การสอบซํ้าควรใชเวลาหางกันตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน เพราะการเวนชวงเวลา
ดังกลาวจะทําใหเกิดความคงท่ีของคะแนนท่ีไดจากการสอบซํ้า 

 กมลรัตน หลาสุวงษ, 2528 : 242-248 ไดกลาวถึงการวัดความคงทนในการเรียนรูวา เม่ือผูเรียนได
เรียนรูแลวจะมีการคงไวซ่ึงผลการเรียนรู หรือสามารถระลึกไดตอส่ิงเราท่ีเคยไดเรียนหรือมีประสบการณ
รับรูมาแลว โดยจะท้ิงไวสักระยะหนึ่งแลวจึงเรียกวา การวัดความคงทนในการเรียนรูหรือการทดสอบ
ความจํา ซ่ึงมีวิธีการวัดอยู 3 วิธี คือ 

4.6.1 การจําได (Recognition) เปนการทดสอบความจํา โดยการปรากฏส่ิงเราท่ีเคยประสบ
มาแลวในอดีตปะปนกับส่ิงเราใหมๆ แลวใหช้ีวาส่ิงเราใดเปนส่ิงเราเดิมไดถูกตอง 

4.6.2 การระลึกได (Recall) เปนการระลึกไดในส่ิงท่ีเคยประสบในอดีตออกมาโดยไมมีส่ิงเราท่ี
เคยประสบมาปรากฏใหเห็น 

4.6.3 การเรียนซํ้า (Relearning) หมายถึง การเรียนซํ้าในส่ิงท่ีเคยเรียนรูมาแลวและมาฝกซํ้าๆ 
หรือทบทวนอีก การเรียนรูแบบนี้มักใชวัดดวยเวลาหรือจํานวนครั้งการวัดความจํา โดยการเรียนซํ้านี้มีความ
ไวในการวัดมากกวาการจดจําไดและการระลึกได กลาวคือ ความจําบางอยางเหลือนอยจนไมอาจวัดไดดวย
วิธีการจําหรือการระลึก แตเม่ือใชวิธีการเรียนซํ้าก็จะพบวามีความจําเหลืออยู เชน เม่ือวัยเยาววัยเราเรียนรู
การทองอาขยานบทหนึ่งถึง  10 ครั้ง  จึงจําไดครั้นโตขึ้นเราคิดวาลืมบทอาขยานนั้นไปแลว แตถาตองการ
เรียนรูใหมจะใชระยะเวลาในการทองจําเพียง 5 ครั้ง หรือนอยกวา 10 ครั้ง ก็สามารถจําได 

นอกจากนี้ ชวาล  แพรัตกุล, 2526 : 1 ไดกลาวถึงการวัดความคงทนในการเรียนวา การวัดความ
คงทนในการเรียนนั้นใชการสอบซํ้า โดยการใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปสอบกับตัวอยางกลุมเดียวกัน 
เวลาในการทดสอบครั้งแรกและครั้งท่ีสอบควรเวนหางกันประมาณ 2-4 สัปดาห สอดคลองกับ ชัยพร  
วิชชาวุธ, 2520 : 118 ท่ีกลาวาระยะเวลาท่ีใชในการวัดความคงทนในการเรียนวา ชวงระยะเวลาท่ีความจํา
ระยะส้ันจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนในการจําในเวลาประมาณ 14 วัน หลังจากท่ีได
เรียนรูผานไปแลว 
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สรุปไดวา การวัดความคงทนในการเรียนรู มีวิธีการวัดคือ วิธีการสอบซํ้าโดยใชแบบทดสอบหรือ 
การประเมินซํ้า และนําผลการเรียนรูท่ีสอบซํ้ามาเปรียบเทียบกับผลการเรียนรูในอดีต โดยท้ิงชวงระยะเวลา
ในการวัดแตละครั้งจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีตองคํานึงถึง โดยมีระยะหางตั้งแต 2-4 สัปดาห 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ  
 บุญญา สุทธิพงศ, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “ผลการสอนวิชาสถาปตยกรรมภายใน โดยใช
แฟมสะสมผลงานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรัดบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 
แผนกวิชาสถาปตยกรรมภายในโดยใชแฟมสะสมผลงานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 1 แผนกวิชาสถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมภายในสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนโดยใช
แฟมสะสมผลงาน และยังพบวาการเรียนการสอนโดยใชแฟมสะสมผลงานทําใหนักศึกษามีทักษะการคิด 
การยอมรับและเห็นคุณคาในตนเองและสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น นักศึกษาเห็นคุณคาของการเรียน เห็น
ประโยชนของการเรียนท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีความเพลิดเพลินในการเรีย ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

วารุณี  เลียววิวัฒนชัย, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแฟมสะสมผงานในการประเมิน
ทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชแฟม
สะสมผลงานในการประเมินทักษะการเขียนในดานความสามารถในการเขียนคําและประโยคโครงสราง
ไวยากรณเพ่ือส่ือความหมายตลอดจนปฏิสัมพันธดานการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียน จาก
การศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําและประโยคโครงสรางไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือส่ือ
ความหมาย โดยมีระดับคะแนนแฟมสะสมผลงานเฉล่ียผานเกณฑท่ีกําหนด และมีพัฒนาการขอ ง
ความกาวหนาในดานทักษะการเขียนเพ่ิมขึ้น และปฏิสัมพันธดานการเรียน การสอนระหวางครูกับนักเรียน
ในช้ันเรียนพบวา ดานภาษาท่ีใชท้ังครูและนักเรียนใชภาษาอังกฤษบอยในช้ันเรียน 
 เอกรินทร สังขทองและสุลัยมา  หะยีหะมะ, 2543: บทคัดยอ ทําการวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใชแฟมสะสมงานท่ีมีตอสัมฤทธิผลและเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของการประเมินงานเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชแฟมสะสมผลงาน และศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนและเจตคติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชแฟมสะสมผลงาน ผลการวิจัยพบวา 
 1. คาความเท่ียงตรงสภาพของการจัดอันดับท่ีของอาจารยท่ีปรึกษากับการจัดอันดับท่ี โดยการ
ประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยแฟมสะสมงานมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและ
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คาความเช่ือม่ันของการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษของผูประเมินท้ัง 2 คน มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .90 
 2. การประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชแฟมสะสมงานทําใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการประเมินการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยแฟมสะสมงาน 
 ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ, 2547 ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงจาก
การเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีใชวิธีการเรียนการสอนตามสถานการณท่ีสงผลตอการรับรูความสามารถของ
ตนเองของผูเรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาพัมนารูปแบบ ศึกษาผล
การใช  และนําเสนอรูปแบบการวัดประเมินรูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงจากการเรียน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชวิธีการเรียนตามสถานการณท่ีสงผลตอการรับรูความสามารถของคนเองของผูเรียนใน
สถานศึกษา จากการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงฯ ประกอบดวยรายละเอียด 1) วัตถุประสงคการวัดประเมิน 
2) ตัวช้ีวัดการวัดประเมิน 3) เกณฑการวัดประเมิน 4) เครื่องมือการวัดประเมิน 5) บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของ
กับการวัดประเมิน และขั้นตอนของการวัดประเมินตามสภาพจริงฯ 5 ขั้นตอน ตือ 1) ขั้นเตรียมความพรอม
สําหรับการวดัประเมินตามสภาพจริงและการเรียนอิเล็กทรอนนิกสท่ีใชวิธีการเรียนตามสถานการณ 2) ขั้น
ออกแบบกิจกรรมการเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีสงเสรมิการวัดประเมินตามสภาพจริง 3) ขั้นการปฏิบัติงานและ
แลกเปล่ียนความรูจากการเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีใชวิธการเรียนตามสถานการณ 4) ขั้นการวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงจากการเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีใชวิธีการเรียนตามสถานการณ และ 5) ขั้นการสรุป
ความรูจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงใหบุคคลภายนอกรับทราบ 

2. ผูเรียนมีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการวัดประเมิน
ตามสภาพจริงฯ 

ปวีณา สุจริตธนารักษ, 2548 ทําการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนิสิตปริญญา
บัณฑิตสาขาสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารยและนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค สรางรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบ และนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ พบวา 

1. อาจารยและนิสิตมีความเห็นวา ใหใชวิธีการวัดความคิดสรางสรรคโดยใหโจทยกระตุนใหแสดง
ความคิด ใชเทคนิคการวัดความคิดสรางสรรคโดยการตั้งปญหาท่ีกระตุนความคิดจากเดิมไปสูการคิดแบบ
ใหม ใหนิสิตและอาจารยทําการสรุปผลการเรียนรวมกัน และสอนบนเว็บ รอยละ 40 สอนปกติ รอยละ 60 
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2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้น 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
เพ่ิมเติมบนเว็บ 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” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะและความพยายามในการใชแฟมสะสมผลงานในการประเมินวิชา
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา การใชแฟมสะสมผลงานมีท้ังขอดีและปญหา ขอดีท่ีไดจากการใชก็คือ 
นักเรียนมีความรอบรูเกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้น การประเมินของครูสามารถดําเนินการไดงายขึ้น ชวยเพ่ิม
คุณภาพทางดานการเขียนของนักเรียน ชวยเพ่ิมความรูสึกของการเปนเจาของผลงาน และผลของการใชแฟม
สะสมผลงานเปนท่ียอมรับของผูปกครอง สวนปญหาท่ีพบ ไดแก ปญหาเรื่อง เวลา ความรับผิดชอบ การเฟอ
ของเกรด การตอตานของนักเรียน และระดับความสามารถของนักเรียน 
 หยู เม เชน Yuh-Mei-Chen (2006) ไดศึกษาเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน : กรณีศึกษาในประเทศใตหวัน” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการดําเนินการใชระบบแฟมสะสมผลงานท่ีมีตอการเรียนรูของนักเรียนเกรด 7 
ในช้ันเรียนอีเอฟแอล (EFL) จํานวน 75 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนพอใจในการดําเนินงานการใชแฟม
สะสมผลงานและเห็นวาภารกิจการเรียน (learning tasks) นั้นเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
นอกจากนี้ยังเห็นวาแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีสามารถตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
และทําใหวิธีการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาขึ้นและจากขอสังแกตของครูผูสอนยังยืนยันดวยวา ผูเรียนได
ประโยชนจากการใชระบบแฟมสะสมผลงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือม่ันในการใชภาษาอังกฤษ 
ความรูสึกเปนเจาของในการเรียน (learning ownership) การมีพรสวรรคท่ีหลากหลาย (versatile talents) 
และการคิดยอางมีวิจารณญาณ (critical thinking) 
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 ราเมยและคณะ Sandra L Ramey et al (2003) ศึกษาเรื่อง “การใชแฟมสะสมผลานอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนและประเมินผลหลักสูตร” โดยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแหงวิทยาลัยแกรนดวิว รัฐไอโอวา จากการศึกษาพบวา การใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหทักษะการเขียนของผูเรียนดีขึ้น นอกจากนี้กระบวนการใชแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ความรอบคอบและการพัมนาสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษาและคณะอีกดวย 

โลเรนโซและอิทเทลสัน George Lorenzo and John Ittelson (2005) ศึกษาเรื่อง “การสาธิตและ
ประเมินผลการเรี ยนรูของนักเรียนดวยแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ”  จากกรณีศึกษาของ
สถาบันการศึกษาท่ีใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนท้ัง 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 และสะทอนใหเห็นถึงประสบการณตางๆ ของผูเรียน ตลอดจนการ
เตรียมพรอมดานการจัดการเอกสารทางิชาการและความพรอมในดานการทํางาน นอกจากนี้ยังพบวาการ
สรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนสามารถสงเสรมิการเรียนรูของพวกเขาใหดีขึ้น โดยทําให
ผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะตางๆ ของพวกเขาไดดีกวา นอกจากนี้ผลงานท่ีเก็บรวบรวมไวในรูปแบบ
ดิจิทัลก็สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินการเรียนรูในทุกระดับตั้งแตในรายวิชา แผนก ภาควิชา และ
ระดับสถานศึกษาอีกดวย 
 หยู เม เชน Yuh-Mei-Chen (2005) ไดศึกษาเรื่อง “ แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาการ
ดานวรรณกรรม: แบบแนวทางการปฏิบัติสําหรับนักศึกษาอีเอฟแอล (EFL)” โดยวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา
ผลของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนวิชาองคประกอบของภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมหาวิทยาลัยแหงชาติ ชุง ชุง ในประเทศใตหวัน จํานวน 20 คน พบวา กระบวนการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหนักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนภาษาอังกฤษท้ังในดานทักษะการอานและการ
เขียน นอกจากนี้นักษึกษายังมีเจตคติท่ีดีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสอีกดวย 
 จากงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือท่ีทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาผลงานไดตามศักยภาพของตนเอง สรางใหเกิดความรับผิดชอบ โดยทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะตางๆ ของพวกตนเองไดดีกวาส่ือประเภทอ่ืน การเก็บรวบรวมผลงานท่ีเก็บรวบรวมไวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินการเรียนรูในทุกระดับ สามารถสรางเจตคติท่ี
ดีตอการเรียนและชวยใหผูเรียนไดมีการประเมินความกาวหนาไดดวยตนเอง สงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรยีนกับผูสอน และผูเรียนกับผูอ่ืน และสรางสัมพันธภาพท่ีดีของผูเรียนไดเปน
อยางด ี



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ2 เพ่ือศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน และเ พ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงา น
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน   

การดําเนินการวิจัย มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
2. ประชากรและตัวอยาง 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
5. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือ
นํามาใชในการรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจริง โดยการศึกษา เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการถายภาพ การ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลนและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับการเรียนการสอนวิชาถายภาพและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมและการวัด
และประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ ท่ีจําเปนโดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 
Interview)  
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1.3 ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการการออกแบบกิจกรรมเรียนการสอนบน
เครือขายสังคมออนไลน และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

1.4 พัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน รายวิชาการถายภาพ  
โดยนําผลการวิ เคราะหขอมูลพ้ืนฐานกําหนดเปนประเด็นในการพัฒนา แฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสําหรับการวัดและประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญดานการ
เรียนการสอนวิชาถายภาพ และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน 
 1.6 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.7 ทดลองใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ กับผู
กลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางพัฒนาแฟมสะสมผลงานของตนเองขึ้นและประเมินผลการใชงานแฟม
สะสมผลงานดังกลาว 
 1.8 ประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห
เพ่ือศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา 
 1.9 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล  

1.10 สรุปผลการวิจัย  
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน  30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย   
              
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบ One shot case study โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้  
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กลุม สอบกอน การทดลอง หลังการทดลอง ทดลองซ้ํา 
E      X T1 T2 

 
  
 เม่ือ E แทน การเลือกกลุมตัวอยาง 
  X แทน การการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายสังคม
ออนไลน 
  T1  แทน การประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

T2  แทน การประเมินผลซ้ําหลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชา
ถายภาพ 
  4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
  4.3 เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ  
  4.4 แบบประเมินคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 

4.5 แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
4.6 แบบวัดความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

 
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

โดยมีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้  
 5.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชา
ถายภาพ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใช
แบบสอบถามในลักษณะ Check list โดยมีวัตถุในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาการถายภาพ และการวัดและประเมินผลโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอน ในรายวิชาการถายภาพ 
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2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน 

3) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ 

4) นําทฤษฎีและขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ   จากเอกสารตําราท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามดังนี้  

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ช่ือ 
สาขาวิชา/ภาควิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ประสบการณในการใชเครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต  

ตอนท่ี 2 รายละเอียดของหัวขอและเนื้อหาในแบบสอบถามโดยมีประเด็น 
ตางๆ ดังนี้ เครื่องมือสื่อสารท่ีสําคัญสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในรายวิชา
ถายภาพ การนําเสนอผลงาน การสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานเล็ก
ทรอนิกส แหลงเรียนรูตาง ๆ กิจกรรมในรายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส และการประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และขอเสนอแนะอื่นๆ หรือ
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

5) นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence) โดยให
ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทานพิจารณาดังนี้ 

+1   แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0   ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
-1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 

6) นําขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอ
ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ียังไม
สมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ พบวาไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)  

7) นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีเรียนใน
รายวิชาถายภาพ จํานวน 211 คนจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนในรายวิชาถายภาพ 
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แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามนักศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน เร่ืองการประยุกตใชเว็บบล็อกเพื่อการศึกษา ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาถายภาพ การพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส  

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี

แกไขปรับปรุง 

นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวิชาถายภาพ สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไดแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการปรับปรุง 

นําแบบสอบถามไปใชกับผูเรียนท่ีเรียนในรายวิชาถายภาพ ในสถาบันอุดมศึษา  
จํานวน 211 คน  

นําขอมูลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคา 
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ 
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 5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใช

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีวัตถุในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ถายภาพ และการวัดและประเมินผลโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอน ในรายวิชาการถายภาพ 
2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน 
3) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

สําหรับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ 
4) นําทฤษฎีและขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ   จากเอกสารตําราท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนวิชาถายภาพโดยในแตละ
ฉบับมีรายละเอียด ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ช่ือ 
ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางาน  

ตอนท่ี 2 รายละเอียดของหัวขอและเนื้อหาในแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ เคร่ืองมือสื่อสารท่ีสําคัญสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสใน
รายวิชาถายภาพ การกําหนดโครงงาน (Project) การสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาแฟม
สะสมผลงานเล็กทรอนิกส นําเสนอผานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา กิจกรรมใน
รายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และการประเมินผลแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังคําถามในลักษณะปลายเปดเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ 
หรือขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

5) นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence) โดยให
ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทานพิจารณาดังนี้ 

+1   แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0   ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
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-1 แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 
6) นําขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอ

ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ียังไม
สมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ พบวาไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)  

7) นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ จํานวน 6 ทานโดยกําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญโดยเปนผูท่ีสอน
ในระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณในการสอนในรายวิชาถายภาพ ไมตํ่ากวา 5 ป และมีความรู
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน เรื่องการประยุกตใชเว็บบล็อกเพ่ือการศึกษา 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาถายภาพ การพัฒนาแฟมสะสม

ผลงานอิเล็กทรอนิกส  

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความความท่ี
ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี

แกไขปรับปรุง 

นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  มาสราง
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  2 ดาน  คือ ดาน

การพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และดานการเรียนการสอนรายวิชาถายภาพ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีผานการปรับปรุง 

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวิชาถายภาพ และการเรียนการ
สอนบนเครือขายสังคมออนไลน  

นําขอมูลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคา 
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ 
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5.2  แบบประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 ในการประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาถายภาพ นั้นผูวิจยัใชเกณฑ

การใหคะแนนแบบรูบริค (Rubrics scoring) ในการประเมินผลงานของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

1) ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสและการประเมินผลงานของนักศึกษา 

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบประเมินผลตามสภาพจริง 
3) สรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคโดยกําหนดองคประกอบการประเมินและ

คําอธิบายระดับคุณภาพ ท้ังนี้เกณฑการใหคะแนนจะแบงออกเปนองคประกอบหลักไดแกสถิติการเขา
ใชงานและความสม่ําเสมอ จํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะระหวางสมาชิก การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย 4 ระดับคะแนน 

4) นําเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคเพื่อประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับประเด็นและ
รายละเอียดในการประเมินผลงาน แลวนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมดมาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกรายการประเมินท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 

+1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา 
1)  ไมแนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา 

-1   แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับเนื้อหา 
5) นําผลการพิจารณามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวาไดคา IOC 

ในแตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก) แลวนําไปทําการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในเร่ืองรายละเอียดในการใหคะแนน การกําหนดคุณลักษณะการประเมิน
ในระดับคะแนนท่ีตางกันใหมีความชัดเจนในระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 

6) แบบประเมินผลงานของนักศึกษามาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเช่ียวชาญแนะนําแลว
นําไปใชจริงโดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้  
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คะแนนเฉลี่ยระหวาง  
3.50 - 4.00 การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับมากที่สุด 
2.50 – 3.49 การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับมาก 
1.50 – 2.49 การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับปานกลาง 
1.00 – 1.49 การสรางแฟมสะสมผลงานอยูในระดับนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
 
 

สรางแบบประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ 
 

นําไปทําการปรับปรุงในเรื่องรายละเอียดการประเมิน 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ 

ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงที่เกี่ยวของกับการ
ใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 
แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด

มาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

ไดแบบประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ 
า 

แกไขปรับปรุง 

ไมผาน 

ผาน 
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5.3 เครือขายสังคมออนไลนรายวิชาถายภาพ 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาไดสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางเครือขายสังคมออนไลนจาก
เว็บไซต เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

2) กําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน จากการ
สัมภาษณจากผูเช่ียวชาญ  

3) กํา หนดวัตถุประสงคของกิจกรรมในรา ยวิชา ถายภ าพ โดยกํ าหนดเปน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมินผลใหมีความสัมพันธกับวัตถปุระสงค 

4) กําหนดรูปแบบเครือขายสังคมออนไลน กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลน 
รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผล นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและ
ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออไลน ท่ีไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
 4.1) สรางเปนแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) และรูปแบบการเรียนบนเครือขาย
สังคมออนไลน (Model of Social Network)  

4.2) รูปแบบเครือขายสังคมออนไลน ท่ีสรางขึ้นและรายละเอียดเกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลไปปรึกษาผูสอน ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และผูเช่ียวชาญดานการออกการเรียนบน
เครือขายสังคมออนไลน จํานวน 6 ทานเพ่ือขอคําแนะนําและตรวจความถูกตองเหมาะสม เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข 

5) พัฒนาเครือขายสังคมออนไลน รายวิชาการถายภาพที่ไดบทภาพท่ีผานการ
ปรับปรุงแกไขเสร็จเรียบรอยแลว จึงสรางเครือขายสังคมออนไลนรูปแบบดังกลาว ซึ่งบทเรียนที่ดีนั้น
ตองสามารถนําเสนอไดท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง สีและกราฟกตางๆ พรอมท้ังมี
แบบทดสอบ การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

5.1) การออกแบบเครือขายสังคมมออนไลนในรายวิชาถายภาพ โดยผูวิจัยไดใช 
เครือขายสังคมออนไลนจากเว็บไซต Multiply.com ซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลนสําหรบัผูถายภาพใน
ระดับอาชีพและผูสนใจถายภาพท่ัวไป  

5.2) ออกแบบเมนูคําสั่ง ตกแตงเว็บเพจดวยภาพ และสีสันเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
หน า เ ว็บเพจ ประก อบดวย ช่ือ เค รือข า ยสั ง คมออนไล น  ร ายวิชา ถ า ยภา พโด ยกํ า หนด ช่ือ 
www.SilpakonPhoto.multiply.com มีเมนูคําสั่งตาง ๆ เชน เว็บบล็อกเพ่ือการศึกษา ภาพถายกิจกรรม
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ของรายวิชา บทความท่ีเกี่ยวของ วีดิทัศน ขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ หองแสดงผลงาน หองพบ
ผูเช่ียวชาญ แหลงเรียนรูอื่น ๆ เคร่ืองมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต เชน กระดานแสดงความคิดเห็น หอง
สนทนา และคูมือการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน  

6) กิจกรรมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยการเขียนบทความ
การถายภาพ (Photo Assay) โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะประเมินการถายทอดเนื้อหาสําหรับการถายภาพ การ
นําเสนอผลงานภาพถาย การนําเสนอภาพถายเพ่ือการสื่อความหมาย การเขียนบันทึกประจําวัน การ
แนะนําแหลงเรียนรู การแนะนําขาวสารท่ีเกี่ยวของ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถายของ
เพ่ือนรวมชั้นเรียน เปนตน 

7) การสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ ประกอบดวย  
 7.1) การกําหนดแนวคิดหลักในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
(Concept) 
 7.2) การเลือกชุดคําสั่งในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบ
ตาง ๆ (Theme)  
 7.3) การนําเสนอผลงานในรายวิชาการถายภาพ ไดแก นําเสนอภาพถาย บทความ 
แหลงเรียนรู กิจกรรมการถายภาพ 
 7.4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นในเครือขายสังคมออไลน 
 8) ประเมินผลแฟมสะสมผลงานจากโครงการถายภาพหรือแบบฝกหัด (Exercise) 
ประกอบดวยแบบฝกหัดในการนําเสนอภาพถาย แหลงเรียนรูตาง ๆ บทความ กิจกรรมตาง ๆ และ
ประเมินผลงานหลังเรียนบทเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
 9) นําบทเรียนที่สรางไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเครือขายสังคมออนไลน
ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของกิจกรรมในวิชาการถายภาพ จํานวน 5 ทานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณ โดยคาเฉลี่ยของผลการประเมินเทากับ 4.52 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด  

10) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพกับตัวแทนกลุมตัวอยาง ซึ่งกําหนดใหมีการ 
ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็กตัวแทนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบประสิทธิภาพ ไดแก ผูเรียน
จากกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 12 คน การทดสอบประสิทธิภาพทั้ง 2 แบบ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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        10.1) การทดลองหนึ่งตอหนึ่ง (One–on-one evaluation) ลักษณะการประเมินเพ่ือ
ประเมินการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใหตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน แลวทํา
การสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ เพ่ือปรับปรุงแกไข โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.96 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 แปลผลอยูในระดับมาก ท้ังนี้ผูวิจัยไมนําคะแนนการ
ประเมินในหัวขอจํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงานมาประเมินรวมกับหัวขออื่น เนื่องจาก
เปนการทดลองแบบรายบุคคลการจึงไมเขาขายของการกําหนดเกณฑ แตใชการสังเกตการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและติดตามการ บันทึกคําแนะนําและสิ่งท่ีควรปรับปรุงเคร่ืองมือท้ังหมด แลวนําเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพ่ือนําไปใชทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอไป 

    10.2) การทดลองกลุมเล็ก (Small group evaluation) ผูวิจัยเลือกตัวแทนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบัติเดียวกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหนึ่งตอหนึ่ง โดยทําการประเมิน
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการเรียนและการใช
เคร่ืองมือท้ังหมดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 แปลผลอยูในระดับ
มาก ท้ังนี้ผูวิจัยไมนําคะแนนการประเมินในหัวขอจํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงานมา
ประเมินรวมกับหัวขออื่นและบันทึกคําแนะนําและสิ่งท่ีควรปรับปรุงเคร่ืองมือทั้งหมด แลวนําเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพ่ือนําไปทดลองตอไป 
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แผนภาพท่ี 4 ขั้นตอนการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   
 
กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนของรายวิชาถายภาพ มีรายละเอียดดังนี ้

1. แนะนําความรูพื้นฐานสําหรับการจัดทําและจัดสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
เปนกิจกรรมในช้ันเรียนเปนการแนะนําการใชเครือขายสังคมออนไลนสําหรับการสื่อสารในรายวิชา 
โดยผูวิจัย จะสรางเว็บเปนศูนยกลางในรายวิชาซึ่งใชช่ือเว็บวา “silpakornphoto.multiply.com” เพ่ือให
ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมผานเว็บดังกลาว โดยจะมีแหลงเรียนรูจะแนะนําพ้ืนฐานในการสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส โดยอธิบายถึงคุณลักษณะของเว็บ การเขียนบทความ การนําเสนอภาพ การ

ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางบทเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
จากเอกสารและงานวิจัย 

 

พัฒนาเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นําเครือขายที่ผานการประเมินคุณภาพไปหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
 

กําหนดรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและกิจกรรมการเรียนรูจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาจัดทํารูปแบบกิจกรรม 

นําเครือขายสังคมออนไลนไปประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุง 

เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มีประสิทธิภาพ 

นําเครือขายท่ีทําการปรับปรุงไปหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข 
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แจงขาวสารกิจกรรมของชมรม และแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการประเมินผลงาน ซึ่งจะทําการ
อบรมภายในหองคอมพิวเตอรและใหนักศึกษาทุกคนไดสมัครสมาชิกและใหดูตัวอยางในการสรางเว็บ
จากสมาชิกคนอื่น ๆ    

2. การแนะนําตัว เขาเยี่ยมชมของสมาชิกในระบบเครือขายสังคมออนไลน 
กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมของผูเรียนท่ีจะตองทําการลงทะเบียนในเว็บท่ีเปนศูนยกลาง 

เพ่ือใหเว็บท่ีเปนศูนยกลางบันทึกช่ือสมาชิกไว เม่ือนักศึกษาเขามาในเว็บจะพบสมาชิกท่ีลงทะเบียนเปน
จุดเชื่อมเขาไปติดตอระหวางสมาชิกดวยกัน ซึ่งในขึ้นตอนดังกลาวผูพัฒนาไดออกแบบใหมีลักษณะ
การทํางานเหมือนกับหนาตาของเว็บท่ีนักศึกษาเคยไดใชงานอยูในชีวิตประจําวัน  

3. กิจกรรมถายภาพนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 
เปนกิจกรรมถายภาพนอกสถานท่ีโดยเปนกิจกรรมท่ีผูสอนไดพานักศึกษาไปเยี่ยมชม

ผลงานภาพถาย (Photo Gallery) และใหนักศึกษาเลาเร่ืองผานภาพถายในแนวคิดของนักศึกษาผานเว็บ 
และใหนักศึกษาถายภาพโดยไมกําหนดหัวขอเพ่ือใหเกิดความหลากหลายในการถายภาพและนําเสนอ
ผานเว็บหลังจากเสร็จกิจกรรม 

4. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บบล็อก (weblog) 
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานท่ีครั้งท่ี 1 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้นผานเครือขายสังคม
ของตนเอง พรอมท้ังเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพ่ือใหเพื่อนสมาชิกไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

5. กิจกรรมถายภาพนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2 
เปนกิจกรรมถายภาพ ณ พระราชวังสนามจันทรนครปฐม โดยใหนักศึกษาถายภาพ 

ตามหัวขอท่ีใบงานไดสงและมีหัวขออิสระใหนักศึกษาไดออกไปถายภาพโดยมีประสบการณในการ
ถายภาพรวมกัน  

6. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายสังคมออนไลน 
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานท่ีครั้งท่ี 2 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้น 

ผานเครือขายสังคมออนไลนของตนเองท่ีไปถายในสถานที่เดียวกันแตอาจจะมีเห็นผลและตางมุมมอง 
พรอมท้ังเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพ่ือใหเพ่ือนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

7. กิจกรรมถายภาพนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3  
เปนกิจกรรมถายภาพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยให 
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นักศึกษาถายภาพตามหัวขอท่ีใบงานไดสงและมีหัวขออิสระใหนักศึกษาไดออกไปถายภาพโดยมี
ประสบการณในการถายภาพรวมกัน  

8. การเขียนประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บบล็อก (weblog)  
หลังจากไดผานกิจกรรมนอกสถานท่ีครั้งท่ี 3 นักศึกษาทุกคนตองทําการนําภาพขึ้น 

ผานเครือขายสังคมออนไลนของตนเองท่ีไปถายในสถานที่เดียวกันแตอาจจะมีเห็นผลและตางมุมมอง 
พรอมท้ังเขียนเลาประสบการณในการถายภาพ เทคนิค ตาง ๆ เพ่ือใหเพ่ือนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

9. กิจกรรมถายภาพเพ่ือการเลาเรื่อง (Photo Assay) และกิจกรรมการถายภาพเพ่ือฝก
เทคนิคในทุก ๆ สัปดาห 

กิจกรรมถายภาพเพ่ือฝกเทคนิคเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาตองออกไปถายภาพในทุก ๆ 
สัปดาห และใหนําเสนอหัวขอดวยตนเอง เปนการถายภาพท่ีฝกเทคนิคตาง ๆ  เชนการวัดแสง การจัด
องคประกอบภาพ การใชความไวชัตเตอร และการถายภาพเพือ่การเลาเรื่อง โดยใหเปลี่ยนวิธีการในการ
เลาเรื่องผานภาพถายในทุก ๆ  สัปดาหและนําเสนอเปนเรื่องเลา ซึง่ในบล็อกจะทําการ Up-date ผาน
อีเมลของสมาชิกในทุก ๆ คน เพ่ือใหสามารถเขาถึงขาวสารไดทุก ๆ  เวลา 

10. พบผูเชี่ยวชาญผานระบบออนไลน 
เปนกิจกรรมท่ีผูพัฒนาโครงการจัดภายหลังจากการถายภาพทั้ง 3 ครั้ง โดยให 

นักศึกษาเชิญเพ่ือนท่ีอยูนอกช้ันเรียนเขารวมคุยกันผานหอง Chat room โดยจะมีผูเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณการในการถายภาพ เขาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งจะนัดโดยผาน
กระดานสนทนา หรือปฏิทินกิจกรรมท่ีผูพัฒนาโครงการไดจัดเตรียมไว 

11. นิทรรศการภาพถายออนไลน 
หลังจากสิ้นสุดโครงการผูสอนจะทําการรวบรวมภาพถายของสมาชิกท่ีดีที่สุดจากกา

ถายภาพในการออกภาคสนามและภาพถายประจําสัปดาห รวมเปนนิทรรศการถายภาพซึ่งมีหองแสดง
ภาพถายท่ีจัดเตรียมไว และใหสมาชิกไดนํา URL ของหองแสดงภาพถายนําไป Post ตามแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ในระบบออนไลนเพ่ือใหบุลคลภายนอกไดเขาชมและแสดงความคิดเห็นผานหองนิทรรศการ
ภาพถายดังกลาว 
 
 
 



 73

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 

กิจกรรมในรายวิชา 

Photography 

แนะนําความรูและการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน ฯ 

การแนะนําตัว และเย่ียมชมสมาชิก 

นิทรรศการภาพถายออนไลน 

Share News Event & Activity Review Weblog Link 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการเขารวม
กิจกรรมถายภาพ 

ประเมินผลสถิติการใชงาน 

ประเมินผลการมีสวนรวม 

ประเมินผลการมีนําเสนอภาพถาย 

ประเมินผลการเขียนบทความ 

ประเมินผลการแสดงความคิดเห็น 

ประเมินผลในภาพรวม 

ประเมินผลการแสดงความคิดเห็น 

ประเมินผลกระบวนการทุกระยะ 

บทความถายภาพ 

นําเสนอผลงานภาพถายเชิงเทคนิค 

นําเสนอผลงานภาพถายเพ่ือการเลาเรื่อง 

พบผูเชี่ยวชาญผานระบบออนไลน 

การแนะนําแหลงเรยีนรูตาง ๆ  
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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) นําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี ้

+1 แนใจวารายการพิจารณาในแบบประเมินคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหา 
  0  ไมแนใจวารายการพิจารณาในแบบประเมินคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหา 
-1   แนใจวารายการพิจารณาแบบประเมินคุณภาพไมสอดคลองกับ

เนื้อหา 
ผลการตรวจสอบคา IOC พบวาความสอดคลองรายขอคําถามพบวาไดคา IOC ใน

แตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก) จากนั้นปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหานําแบบประเมินคุณภาพไปประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
โดยกําหนดเกณฑในการเลือกผูเช่ียวชาญ เปนผูสอนในระดับอุดมศึกษามีประสบการณในการสอนไม
ตํ่ากวา 5 ป มีความเช่ียวชาญในดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพมาก 
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3 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพปานกลาง 
2 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพนอย 
1 หมายถึง เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพมีคุณภาพนอยท่ีสุด 

โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

5) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม 
ออนไลน 
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แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลน 

แกไขไมผาน 

ผาน 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบประเมิน จากตํารา และเอกสารตางๆ ศึกษาและวิเคราะห
เนื้อหา กิจกรรม ตามจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรม 

 

สรางประเมินคุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 
สังคมออนไลนใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน 

นําแบบประเมินท่ีสรางขึ้น มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

นําแบบประเมินคุณภาพประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อการ
เรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทําการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 



 77

5.5 แบบวัดความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนหลังจากท่ีไดพัฒนาแฟมสะสมผลงานบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแลว ซึ่งแบบสอบถามท่ีจะใหผูเรียนประเมินนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert) โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1) ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากตํารา และเอกสารตาง ๆ  
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
  2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีเกณฑในการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 5 ระดับ ไดแก มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด การวิเคราะหคาคะแนนมีดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

3) นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้น ใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบคาความ
สอดคลอง (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี ้  

+1  แนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองกับเนื้อหา 
0 ไมแนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลองกับเนื้อหา 

-1 แนใจวารายการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นไมสอดคลองกับเนื้อหา
 ผลการตรวจสอบพบวาพบวาไดคา IOC ในแตละรายขอมีคาสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนด (รายละเอียดดังภาคผนวก)  

4) นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 
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5) นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีพรอมใช เพ่ือนําไปใชกับกลุมทดลองท่ีไดทํา
กิจกรรมจากแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับ       
ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส  
 
 
 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากตํารา และเอกสารตาง  ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมในการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ระดับ 
ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคา 
IOC 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม  
ตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

 

แกไข
ไมผาน 

ผาน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจริง 
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6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
6.1 ขั้นเตรียมการ 

6.1.1 ผูวิจัยนําจดหมายจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1.2 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนรายวิชาถายภาพจากสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ และเจาหนาท่ี ผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมสถานท่ี กําหนดวันและเวลาท่ีใชใน
การทดลอง 

6.1.3 เตรียมสถานท่ีท่ีใชในการทดลองการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
เคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน 45 เคร่ือง โดยจัดใหผูเรียน 1 คน ประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง  

6.2 ขั้นดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทดลอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และกิจกรรมในการใช

เครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพ และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู โดย
ผูวิจัยเปนผูใหความชวยเหลือบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ขั้นเตรียมการทดลอง 
6.2.1 แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับบทบาทผูสอนและผูเรียน 

6.2.1.1 บทบาทผูเรียน 
ในกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ผูเรียนจะไดรับบทบาทใน

กิจกรรม ดังนี ้
ผูเรียนเปนผูกําหนดรูปแบบการสรางแฟมสะสมผลงานดวยตนเอง 
ผูเรียนเปนผูนําเสนอผลงานดวยตนเอง 
ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมดวยตนเอง 
ผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด 
ผูเรียนมีการศึกษาคนควาหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
ผูเรียนมีความคิดเห็นท่ีแตกตางจากเพื่อนรวมกลุมและผูสอนได 

6.2.1.2 บทบาทผูสอน 
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ในการจัดกิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ผูสอนจะไดรับบทบาทในกิจกรรม ดังนี ้

ผูสอนคอยใหคําชี้แนะผูเรียนเมื่อผูเรียนสงสัย 
ผูสอนเปนตัวอยางที่ดีในการสรางแฟมสะสมผลงาน 
ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนมีความคิดที่หลากหลายและสนับสนุนให

ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะแลกเปลี่ยนกันเองระหวางผูเรียนในกลุม ระหวางผูสอน
และผูเช่ียวชาญนอกช้ันเรียน  

6.2.2 ระยะเวลาการเรียน 
ในการทํากิจกรรมคร้ังนีใ้ชเวลาในการเรียนท้ังหมด 8 คาบเรียน และมีการประเมินผลซ้ํา 

หลังจากพัฒนาแฟมสะสมผลงานไปแลวอีก 4 สัปดาห 
6.2.3 จุดประสงคการเรียนรู 
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

สื่อสาร การจัดการขอมูลความรูอยางเปนระบบสามารถนําความรูไปประยุกตใชกิจกรรมระหวางเรียน 
ผูเรียนศึกษาผลงานงานจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และพัฒนางานของตนเอง หลังจากนั้นทดการวัดผล
พฤติกรรมซ้ําหลังจากทดลอง 

ขั้นดําเนินการทดลอง 
การดําเนินการทดลอง  มีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  ในขั้นของการทดลอง  ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพ่ือหาคุณภาพ
ของเครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพ 
 2) ในขั้นของการทดลองภาคสนาม เก็บรวบรวมผลการสรางแฟมสะสมผลงานของ
นักศึกษาจํานวน 8 คาบเรียน 
 3) ประเมินผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนหลังเรียน (Post-test) 
 4)  ใหนักศึกษา ทํา แบบสอบถา มวัดความคิด เห็น ท่ีมีตอแฟมสะสมผลงา น
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน 
 5)  ประเมินผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสซ้ําหลังจากทดลองไปแลว 
4 สัปดาหเพ่ือศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการสรางผลงานของนักศึกษา 
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 6) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใชในการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตถึง
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางท้ังกอนการเรียน  ในขณะท่ีทําการเรียน  และเม่ือหลังการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 7 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
7.  การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหและประเมินผลการทดลองของ การวิจัย เร่ือง ผลการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้     

 
 
 

เตรียมสถานท่ีที่ใชในการทดลองบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทดลอง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค  
และวิธีในการทํากิจกรรม และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู  

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ผูวิจัยนําขอความอนุเคราะหถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนถายภาพ และเจาหนาท่ีผูดูแลหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมสถานท่ี กําหนดวันและเวลาท่ีใชในการทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1) การประเมินความเหมาะสมของเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพโดย
วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2) การประเมินความสอดคลองของแบบประเมินคุณภาพ แบบสัมภาษณ และแบบ
ประเมินความคิดเห็นโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) 

3) การประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสโดยใชคะแนนเฉลี่ย 
( X ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

4) ผลความคงทนของพฤติกรรมในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
หลังจากทดลองไปแลว 4 สัปดาห โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
คาที (t - test for dependent) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังทดลองและความคงทน 

    
 
 
 
 
  



บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย เรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีผูวิจัยไดจัดแบงการ
นําเสนอตามวัตถุประสงคโดยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน 
วิชาถายภาพ 

ตอนท่ี 2 ผลประเมินการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม 
ออนไลน วิชาการถายภาพ 

ตอนท่ี 3 ผลความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ  
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน 
วิชาถายภาพประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบงออกเปน
ดังนี้ 

1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน 

1.1.1 ผลการศึกษาความเห็นของผูเรียนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ จากการสอบถามผูเรียนในระดับอุดมศึกษา 
สามารถอธิบายไดดังนี้  

1) ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการ
ถายภาพโดยเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 – 3 กันยายน 2554  จํานวน 211 คน สามารถ
จําแนกผูเรียนเปนเพศชาย จํานวน 92 คน เพศหญิงจํานวน 119 คน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 
128 คน ปท่ี 3 จํานวน 83 คน มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-2 ป จํานวน 27 
คน 3-4 ป 89 คน และ 4 ปขึ้นไป 95 คน เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม 76 คน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 65 คน นักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน 59 คน   
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2) ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน โดยผูวิจัยขอเสนอใน 3 ลําดับแรก สามารถอธิบายเปนตารางไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. ระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะท่ีจะสงผลตอการเรียน
รายวิชาถายภาพ  

ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหวท่ีนําเสนอบนเว็บ 
กระดานสนทนา (Web board) 
หองสนทนากลุม (Chat Room) 

2. เครื่องมือส่ือสารท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน 
 นําเสนอผานการ Post ภาพถาย  
 นําเสนอในลักษณะการเขียนบทความ (Blog) 
 นําเสนอในลักษณะโครงงาน (Project) 
3. ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบ
เครื่อขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพ 

นําทฤษฏีมาสรุปโดยใชภาษาของตนเอง 
อางถึงทฤษฏี และใหเหตุผลกอนตอบคําถาม 
อธิบายจากหลักการจากแผนงานหรือโครงการท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
4. ลักษณะการกําหนดโครงงาน (Project) ในรายวิชาถายภาพ 

ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงานอยางอิสระ 
อาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน 
มีการกําหนดหัวขอโครงงานรวมกันในช้ันเรียน 

5. วิธีการมีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส 
การนําเสนอขาวและอภิปราย 
การนําเสนอผลงานของนักถายภาพท่ีมีช่ือเสียง  
อ่ืน ๆ โครงงานท่ีอาจารยกําหนด 

6. แหลงเรียนรูผานระบบเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีบทบาทตอ
การเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 

เว็บไซตดานการถายภาพ   
เว็บบล็อกสําหรับการถายภาพ 
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รายการ จํานวน รอยละ 
ขาวสารการถายภาพ 

7. การติดตามผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
ติดตามจากระบบขาวสารความเคล่ือนไหว 

                  ติดตามจากการนําเสนอผานเว็บสวนตัว (Weblog  
                 ติดตามผานการสงงานตรงในระบบแบบสวนบุคคล 
(Private)  

8. ลักษณะของงานสําหรับการถายภาพควรมีลักษณะ 
งานท่ีฝกทักษะในการถายภาพ (การวัดแสง ควบคุม

ระยะชัด) 
งานท่ีเปนการนําเสนอผลงานแบบเลาเรื่อง (Photo 

Assay)  
ควรมีงานท่ีเปนขาวความเคล่ือนไหวสําหรับการ

ถายภาพ 
9. การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายทางสังคม 

ประเมินผลจากผลงานของผูเรียน 
ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคําชมเชย

ของเพ่ือนรวมช้ันเรียน 
10. เครื่องมือส่ือสารในระบบเครือขายสังคมออนไลนท่ีจะชวยให
การสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส   

เว็บบล็อก  
แหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของ (Link) 
หองแสดงผลงาน 

11. กิจกรรมในรายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส  

กิจกรรมแสดงภาพถาย 
กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพ่ือนในช้ันเรียน 
กิจกรรมสถานการณและแสดงความคิดเห็น 
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รายการ จํานวน รอยละ 
12. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกสรายวิชาถายภาพท่ีจะจูงใจใหเกิดการเรียนรู 
นําเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการถายภาพ 
ขาวสารใหม ๆ เชน กิจกรรมถายภาพ อุปกรณออกใหม 
โพลแสดงความคิดเห็น 

 
 

83 
40 
14 

 
 

39.33 
18.95 
6.63 

  
 จากตารางท่ี 1 โดยผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาท่ีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดจําแนกเปนราย

ขอดังนี้  ระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะท่ีจะสงผลตอการเรียนรายวิชาถายภาพไดแก 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีนําเสนอบนเว็บ จํานวน 124 คิดเปนนรอยละ 58.76 เครื่องมือส่ือสารท่ีเหมาะสม
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
ระบบเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีบทบาทตอการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ไดแกเว็บไซต
ดานการถายภาพ จํานวน 98 คิดเปนรอยละ 46.44 การติดตามผลการใชแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ติดตามจากระบบขาวสารความเคล่ือนไหว จํานวน 84 คิดเปนรอยละ 39.80 
ลักษณะของงานสําหรับการถายภาพควรมีลักษณะ ไดแก งานท่ีฝกทักษะในการถายภาพ (การวัด
แสง ควบคุมระยะชัด) จํานวน 113 คิดเปนรอยละ 53.55 การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายทางสังคม ไดแก ประเมินผลจากผลงานของผูเรียน จํานวน 98 คิด
เปนรอยละ 46.44 เครื่องมือส่ือสารในระบบเครือขายสังคมออนไลนท่ีจะชวยใหการสรางแฟม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บบล็อก จํานวน 56 คิดเปนรอยละ 26.53 กิจกรรมในรายวิชา
ถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ไดแก กิจกรรมแสดงภาพถาย จํานวน 
78  คิดเปนรอยละ 36.96 รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสรายวิชา
ถายภาพท่ีจะจูงใจใหเกิดการเรียนรู ไดแก นําเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการถายภาพ จํานวน 83 คิดเปน
รอยละ39.33 
 นอกจากนี้ผูเรียนไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมไดแก การนําเสนอผลงานควรมีการจัดให
นําเสนอผลงานในลักษณะโครงการหลักและมีแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน ควรใหมีผูอ่ืนนอกช้ัน
เรียนไดเขารวมกิจกรรมผานระบบเครือขายสังคมออนไลนได และควรใหผูเรียนสามารถแบงปน
ผานเครือขายสังคมออนไลนประเภทอ่ืนได เชน Facebook.com, Youtube.com เปนตน 



87 
 

  
 1.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นผูเช่ียวชาญในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
จากการสอบถามผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูสอนในรายวิชาถายภาพและมีประสบการณในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนในการจัดการเรียนการสอนจํานวน 5 ทาน พบวา การพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพ ไดแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

1) เครื่องมือส่ือสารท่ีสําคัญสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ใน 
รายวิชาถายภาพควรเลือกเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีเครื่องมือส่ือสารครบถวน และใชงานงาย เชน 
หองสนทนา (Chat room) กระดานขาว (Web boards) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การสืบคน
ขอมูลบนเว็บ (Search Engine) เว็บบล็อก (Weblog) วิกิ (Wiki) ส่ือทางสังคม (Social Media) แหลง
เรียนรูตาง ๆ (External Link) ท้ังนี้ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทานใหความคิดเห็นท่ีตรงกันในการเลือก
เครือขายสังคมออนไลน Multiply.com เนื่องจากเปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีความเหมาะสม
และเปนท่ีนิยมใชสําหรับการถายภาพซ่ึงเปนแหลงขอมูลในการท่ีผูเรียนจะเขาสูสังคมการถายภาพ
ไดอยางสะดวกและสามารถติดตอส่ือสารเรื่องราวตาง ๆ ในการถายภาพไดเปนอยางดี นอกจากนี้
คุณลักษณะของเครือขายสังคมออนไลนของเว็บไซตดังกลาวมีลักษณะเปนรูปภาพซ่ึงจะทําใหงาย
ตอการเรียนรู การนําเสนอ การปรับปรุงขอมูล และสามารถสรางหัวขอท่ีผูใชตองการไดอยาง
สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถชวยใหผูเรียนสรางแฟมสะสมผลงานไดอยางเปนระบบตลอดจนการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีท้ังแบบประสานเวลา และไมประสานเวลาทําใหผูสอนสามารถติดตามผลการใช
งานแฟมสะสมผลงานไดเปนอยางดี  

2) กําหนดโครงงาน (Project) ท่ีเหมาะสมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
ควรมีลักษณะเปนการนําเสนองานจากการฝกปฏิบัติเปนโครงการระยะส้ัน และระยะยาวโดยมีการ
กําหนดหัวขอการใชเทคนิคการถายภาพและนําเสนอในลักษณะภาพถายประจําสัปดาห และมี
โครงการระยะยาวในลักษณะภาพถายสําหรับการส่ือสาร นอกจากนี้ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
จัดหาสมาชิกท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นสําหรับการถายภาพ
รวมกัน โดยมีการจัดทําโครงการตาง ๆผานเครื่องมือส่ือสารอยางเปนระบบ ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญควรให
ผูเรียนทราบถึงกระบวนการเก็บผลงานในลักษณะแฟมสะสมผลงาน โดยมีท้ังส่ิงท่ีผู เรียน
สรางสรรคขึ้นและส่ิงท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากผูอ่ืน   

3) วิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส  
ผูสอนควรมีแฟมสะสมผลงานของตนเองเพ่ือเปนตนแบบทางการเรียนท่ีดีใหกับผูเรียนและมีการ
ติดตอประสานงานกับผูเรียนผานเครือขายสังคมออนไลนในรายวิชาอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการ
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมผานกิจกรรมท่ีผูสอนกําหนดขึ้น เชน ลักษณะขาวสารของแวดวงวิชา
ถายภาพ การประกวดภาพถาย ขาวสารนิทรรศการ เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการส่ือสาร
ผานกระดานสนทนา (Chat) และกระดานโตตอบตาง ๆ บนเว็บเปนตน 
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 4) การนําเสนผลงานถายภาพควรใชเครื่องมือส่ือสารในทุกประเภทเพ่ือใหทราบ
กระบวนการทํางานของผูเรียน ดังนั้นผูสอนจึงควรกําหนดลักษณะการส่ือสารผานเครื่องมือส่ือสาร
รวมกันโดยอาจแยกประเด็นหรือหัวขอตาง ๆ ดังนี ้
      4.1) ภาพถายประจําสัปดาห ควรนําเสนอดวยการนําเสนอภาพประกอบหัวขอในการ
ถายภาพส้ัน ๆ เพ่ือใหผูเขาชมรับทราบเรื่องราวตาง ๆ ผานภาพถาย  

        4.2) บทความ ควรนําเสนอในลักษณะการเขียนโดยแบงการเขียนเปน 2 ลักษณะ 
ไดแกการเขียนบันทึกประจําวัน (Blog) อาจเปนส่ิงท่ีผูเรียนอยากเขียนขึ้นมาเพ่ือถายทอดเรื่องราว
ตาง ๆ และการเขียนในลักษณะความรูประกอบการเรียนถายภาพ เชน อุปกรณใหม เทคนิควิธีการ
ถายภาพ เปนตน 
      4.3) โครงงาน ควรมีการนําเสนอในลักษณะการเขียนบทความประกอบภาพ (Photo 
Assay) ซ่ึงมีลักษณะสารคดีภาพถายจะทําใหผูชมมีความเขาใจมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาการเขียน
และการนําเสนอภาพถายอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงเครื่องมือส่ือสารตาง ๆ ประกอบการนําเสนอ เชน การ 
นําเสนอขาวสาร การใหคะแนนแหลงเรียนรูตาง ๆ (Rating) การแนะนําแหลงเรียนรูภายนอก 
ตลอดจนการแบงปนองคความรูความคิดเห็นผานกระดานเสวนา เปนตน 

5) กิจกรรมในรายวิชาถายภาพสําหรับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ควรมี
ลักษณะใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตนเองโดยผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอหรือโครงการ
อยางกวาง ๆ และใหผูเรียนนําเสนอดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้อาจมี
กิจกรรมนอกช้ันเรียนเชนการฝกปฏิบัติภาคสนามและมีการแบงปนภาพถายรวมกันจะชวยสรางให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมรวมและกิจกรรมรายบุคคลผานเครื่องมือส่ือสารท่ีผูสอนจัดเตรียมไวใหอยาง
สอดคลอง  

6) การประเมินผลแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสควรมีลักษณะการประเมิน 
กระบวนการ (Process evaluation) เพ่ือติดตามพัฒนาการของผูเรียนในทุกระยะ โดยพิจารณาความ
ตอเนื่องและเหมาะสมในการพัฒนาผลงานของผูเรียน เชน สถิติการเขาใชงานและความสมํ่าเสมอ 
จํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงาน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะระหวาง
สมาชิก การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอภาพถาย 
 การเขียนบทความ  การนําเสนอแนะนําแหลงความรู ดานการถายภาพ การแสดงความคิดเห็นตอ
ส่ือชนิดอ่ืน ๆ การนําเสนอขาวสาร กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
กับผูเช่ียวชาญ 
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพของคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ โดยขอ
นําเสนอเปนตาราง ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
 

มาตรฐาน แปลผล 

หลักการและวัตถุประสงคของแฟมสะสมผลงาน    
1 วัตถุประสงคมีความเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 

คุณลักษณะของกิจกรรม    
2 การลําดับกิจกรรมในแฟมสะสมผลงานเหมาะสมตอ

การเรียนรู 
4.60 0.54 มากท่ีสุด 

3 การดําเนินกิจกรรมมีความกระชับเหมาะสม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

4 กิจกรรมในเว็บมีความยืดหยุน 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

คุณลักษณะของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส    
5 การออกแบบหนาเว็บเพจ 4.40 0.89 มาก 

6 ความเหมาะสมของกราฟก 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

7 ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

8 ความเหมาะสมของภาพประกอบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9 เว็บตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได 4.20 0.83 มาก 

10 เครื่องมือส่ือสารบนอินเทอรเน็ตสามารถสืบคน
ความรูไดอยางกวางขวางสะดวก ไดแก กระดาน
สนทนา หองสนทนา และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

4.20 0.83 มาก 

11 เมนูคําส่ังตาง ๆ มีความเหมาะสม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

12 ความพรอมดานสภาพแวดลอมระบบสนับสนุน
ทางการเรียน 
 
 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
 

มาตรฐาน แปลผล 

การประเมินผล    

13 ลักษณะการประเมินผล กับกิจกรรมมีความ
สอดคลอง 

4.20 0.83 มาก 

ระยะเวลาในการเรียนรู    
14 ระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม  4.20 0.44 มาก 

คุณภาพของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม    

15 ภาพรวมของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.52 0.60 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของคุณภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 
โดยผลการประเมิน 3 ลําดับแรกไดแก ความเหมาะสมของภาพประกอบโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมของกราฟก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.80 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสม
ของตัวอักษร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมาก
ท่ีสุด และผลการประเมินคุณภาพในลําดับนอยท่ีสุด ไดแก เว็บตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลได ลักษณะการประเมินผล กับกิจกรรมมีความสอดคลอง เครื่องมือส่ือสารบนอินเทอรเน็ต
สามารถสืบคนความรูไดอยางกวางขวางสะดวก  และระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.20 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลอยูในระดับมาก 
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ตอนที่ 2 ผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม 
ออนไลน วิชาการถายภาพ โดยผูวิจัยแบง การนําเสนอเปน 2 สวนดังนี้ 
 

2.1 ผลการประเมินการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน  
ของผูเรียนโดยสามารถอธิบายเปนตาราง ดังนี ้
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนของผูเรียน 

(n = 30)  คะแนนเต็ม 4.00 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
 

มาตรฐาน แปลผล 

1 สถิติการเขาใชงานและความสมํ่าเสมอ 3.26 0.52 มาก 
2 จํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงาน 3.90 0.30 มากท่ีสุด 
3 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะระหวาง

สมาชิก 
3.03 0.31 มาก 

4 การกําหนดแนวคิดในการสรางแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส 

3.03 0.18 มาก 

5 การนําเสนอภาพถาย 3.30 0.53 มาก 
6  การเขียนบทความ 2.60 0.67 มาก 

7  การนําเสนอแนะนําแหลงความรู ดานการถายภาพ 2.40 0.77 ปาน
กลาง 

8 การแสดงความคิดเห็นตอส่ือชนิดอ่ืน ๆ (Review) 3.16 0.64 มาก 
9 การนําเสนอขาวสาร กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 2.73 0.58 มาก 
10 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับ

ผูเช่ียวชาญ 
2.23 0.89 ปาน

กลาง 
คาเฉลี่ยรวม 2.96 0.73 มาก 
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 จากตารางท่ี 3 โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลการประเมินแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาใน 3 ลําดับแรกไดแก จํานวนของสมาชิกท่ีเขาชมแฟมสะสมผลงาน คาเฉล่ียเทากับ 3.90 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด การนําเสนอภาพถาย คาเฉล่ียเทากับ 
3.30 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 แปลผลอยูในระดับมาก สถิติการเขาใชงานและความ
สมํ่าเสมอ คาเฉล่ียเทากับ 3.26 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 แปลผลอยูในระดับมาก และผล
การประเมินอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะกับผูเช่ียวชาญ 
คาเฉล่ียเทากับ 2.23 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 แปลผลอยูในระดับปานกลาง 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห สามารถอธิบายเปนตารางดังนี้  

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน

เครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห      
          n = 30 

ผลการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Sig 

คะแนนการประเมิน 
หลังเรียน 

4.00 2.96 0.73 

0.025 คะแนนการประเมิน
หลังเรียนไปแลว 4 

สัปดาห 

4.00 2.85 0.78 

* P > 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผลความการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลนจากการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหลังจากเรียนไปแลว 4 สัปดาห 
โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาหไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี                 (n=30) 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
 

มาตรฐาน แปลผล 

1 การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนในรายวิชา 

4.20 0.55 มาก 

2 รูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนมีความ
เหมาะสม 

3.96 0.71 มาก 

3 ภาพ กราฟก ตัวอักษร มีความเหมาะสม 4.20 0.66 มาก 
4 การเช่ือมโยงขอมูลมีความเหมาะสม 4.20 0.48 มาก 
5 เครื่องมือส่ือสารบนอินเทอรเน็ตมีความเหมาะสม 4.16 0.59 มาก 
6 ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.30 0.46 มาก 
7 การมีสวนรวมภายในเครือขายสังคมออไลน มีความ

เหมาะสม 
4.26 0.63 มาก 

8 กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลนความเหมาะสม 4.43 0.62 มาก 
9 เครือขายสังคมออนไลนมีการใชงานงายตอการ

เรียนรูและการนําเสนอ 
4.46 0.57 มาก 

10 การประเมินผลงานมีความเหมาะสม 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
11 ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแฟมสะสมผลงานบน

เครือขายสังคมออนไลน 
4.43 0.62 มาก 

12 พึงพอใจท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.31 0.60 มาก 
  
 จากตารางท่ี 5 โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอเครือขายสังคม
ออนไลนวิชาถายภาพใน 3 ลําดับแรกไดแก พึงพอใจท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
คาเฉล่ียเทากับ 4.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด การประเมินผล
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งานมีความเหมาะสม คาเฉล่ียเทากับ 4.53  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 แปลผลอยูในระดับ
มากท่ีสุด เครือขายสังคมออนไลนมีการใชงานงายตอการเรียนรูและการนําเสนอ คาเฉล่ียเทากับ 
4.46 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 แปลผลอยูในระดับมาก และผลการประเมินอยูในระดับนอย
ท่ีสุดคือ รูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนมีความเหมาะสม คาเฉล่ียเทากับ 3.96 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 แปลผลอยูในระดับมาก 
 

 
 
 

 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีตามลําดับหัวขอดังตอไปนี ้

1. วัตถุประสงคการวิจัย 
2. การดําเนินการวิจัย 
3. วิธีการดําเนนิการวิจัย 
4. สรุปผลการวิจัย 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
6. ขอเสนอแนะ 

 
1. วัตถุประสงคการวิจัย 

1.1 เพ่ือพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา 
ถายภาพ 

1.2 เพ่ือศึกษาผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม 
ออนไลน วิชาการถายภาพ  

1.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ  
 
2.  การดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย  ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการถายภาพ 2 จํานวน  30 คน ไดมาจากการสุมอยาง
งาย  (Simple random sampling)  
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือ
นํามาใชในการรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจริง โดยการศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการ
ถายภาพ การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลนและการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับการเรียนการสอนวิชาถายภาพและแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

3.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมและ
การวัดและประเมินผลในรายวิชาการถายภาพ ท่ีจําเปนโดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structure Interview)  

3.3 ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการการออกแบบกิจกรรมเรียนการสอนบน
เครือขายสังคมออนไลน และผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

3.4 พัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน รายวิชาการ
ถายภาพ  โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานกําหนดเปนประเด็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน 
 3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผล โดยผูเช่ียวชาญดานการ
เรียนการสอนวิชาถายภาพ และผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน 
 3.6 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.7 หาประสิทธิภาพเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพกับตัวแทนของกลุมตัวอยาง
รายบุคคล และกลุมยอยเพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 3.8 ทดลองใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคมออนไลน วิชาถายภาพ 
กับผูกลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางพัฒนาแฟมสะสมผลงานของตนเองขึ้นและประเมินผลการใช
งานแฟมสะสมผลงานดังกลาว 
 3.9 ประเมินผลการใชงานแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสหลังจากทดลองไปแลว 4 
สัปดาหเพ่ือศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา 
 3.10 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล  

3.11 สรุปผลการวิจัย  
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4.  สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัย สรุปไดดังนี ้

 ผลการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดแบงการรายงาน ดังนี้ 
4.1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา

ถายภาพ จากการประเมินคุณภาพมีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 โดย
แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด และผลการหาประสิทธิภาพมีคาเฉล่ียเทากับ 2.82 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก 

4.2 ผลผลประเมินผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน วิชาการถายภาพ พบวา  
       4.2.1 ผลการประเมินการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
สังคมออนไลน ของผูเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยแปลผล
อยูในระดับมาก        
  4.2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห ของผูเรียน พบวาพฤติกรรมการใชแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรินกสไมมีความแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายสังคม
ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก 

 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคมออนไลน วิชา
ถายภาพ พบวาผลการประเมินคุณภาพคาเฉล่ียเทากับ 4.52 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 แปล
ผลอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนอยางมีขั้นตอนโดย
ผูวิจัยมีการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสจากผูเรียนในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 211 คนและมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเครือขายสังคมออนไลน และดานการ
ถายภาพจํานวน 5 ทาน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาถายภาพ กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการถายภาพ การกําหนด
โครงงาน เครื่องมือส่ือสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงการพัฒนาแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวสอดคลองกับ Moor (1995) กลาววาแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนักเรยีนไดแสดงถึงช้ินงาน
ของตนและผลสําเร็จในแตละวันของผูเรียนท่ีไดรับการประเมินโดยบุคคลอ่ืน ดังนั้นการจัดเก็บควร
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จัดเก็บในระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ซ่ึงอาจจะเปนหนวยหรือเปนภาคเรียน โดยครูควรจะเก็บ
ช้ินงานหลักๆ ซ่ึงมี 4 ประการ ไดแก 1) ช้ินงานท่ีดีท่ีสุด (Best Piece Portfolio) เปนการเก็บจาก
ช้ินงานท่ีนักเรียนหรือครูคิดวาเปนช้ินงานท่ีดีท่ีสุดท่ีนักเรียนไดแสดงออกหรือไดกระทํา การเก็บ
แบบนี้เปนท่ีนิยมเพราะวาเปนการชวยสนับสนุน ใหผูเรียนไดสะทอนส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรูดวย
ตนเอง 2) การเก็บตามคําแนะนํา (Prescriptive Portfolio) การเก็บดังกลาวคอนขางมีความ
หลากหลาย เนื่องจากประกอบไปดวยเอกสารตางๆ ท่ีมาจากการผลิตช้ินงาน 3) การเก็บท่ีมี
กระบวนการ (Process Portfolio) การเก็บแบบนี้โดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยตัวอยางของงานท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงท่ีนักเรียนไดแสดงออกถึงความกาวหนาในฐานะผูอานหรือผูเขียน 4) งานท่ีสามารถ
ตรวจวัดได (Accountability Portfolio) ซ่ึงเปนการเก็บแฟมงานท่ีแสดงถึงประเด็นเฉพาะท่ีแสดงให
เห็นถึงสารบัญ คํานํา แบบอธิบายช้ินงานท่ีไดคัดเลือก ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวมีการวัดและประเมินผล
งานของแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาถายภาพ โดยดําเนินการมีกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาระบบอยางเปนขั้นตอน ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและการหาประสิทธิภาพในขั้น
การทดลองรายบุคคล และทดลองกลุมยอย   สอดคลองกับ อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2543) ท่ีกลาววา 
การวิเคราะหเนื้อหาเปนวิธีการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดท่ีปรากฏในเอกสาร ขาวสาร 
คําพูดหรือภาพ ทําใหทราบโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาอยางละเอียด รวมท้ังทําใหผูสอนเห็นการ
เปล่ียนแปลงของเนื้อหาในแตละชวงเวลาท่ีทําการวิเคราะหดวยและผลจากการแยกแยะแจกแจง
เนื้อหาชวยใหสามารถแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหัวเรือ่งหัวเรื่องยอยและหัวขอยอย ผูสอนตองทํา
ความเขาใจกับเนื้อหาสาระเพ่ือกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน เรียนเนื้อหาอะไรบางเรียนอะไร
กอนอะไรหลัง ไมใหส่ิงท่ีตองเรียนนั้นมากหรือนอยเกินไป ยากหรืองายเกินไป ซ่ึงผูวิจัยไดมีการ
กําหนดโครงงาน (Project) ท่ีเหมาะสมสําหรับแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส โดยควรมีลักษณะ
เปนการนําเสนองานจากการฝกปฏิบัติเปนโครงการระยะส้ัน และระยะยาวโดยมีการกําหนดหัวขอ
การใชเทคนิคการถายภาพและนําเสนอในลักษณะภาพถายประจําสัปดาห และมีโครงการระยะยาว
ในลักษณะภาพถายสําหรับการส่ือสาร นอกจากนี้ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดหาสมาชิกท้ัง
ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นสําหรับการถายภาพรวมกัน โดยมีการ
จัดทําโครงการตาง ๆผานเครื่องมือส่ือสารอยางเปนระบบ มีการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมผาน
กิจกรรมท่ีผูสอนกําหนดขึ้น เชน ลักษณะขาวสารของแวดวงวิชาถายภาพ การประกวดภาพถาย 
ขาวสารนิทรรศการ เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการส่ือสารผานกระดานสนทนา (Chat) 
และกระดานโตตอบตาง ๆ บนเว็บสอดคลองกับ ดริสคอล (Driscoll 2002) กลาววาการท่ีผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอน หรือกับกลุมผูเรียนดวยกนัเอง ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น สอดคลองกับประกอบ กรณีกิจ (2544) และ วิโรจน รอดเด็น (2543) ท่ีกลาวถึงการ



 100

นําเสนอรูปแบบแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสและขั้นตอนในการสรางแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสท่ีกลาวไวตรงกัน คือ 1) เตรียมเครื่องมือและเตรียมผูเรียน 2) กําหนดเปาหมาย 3) 
สรางผลงาน รวบรวมผลงานและแกไขผลงาน 4) คัดเลือกผลงาน และสรางแฟมสะสมผลงานดีเดน 
5) สะทอนความรูสึกตอผลงาน 6) ประเมินแฟมผลงานดีเดน และ 7) ประชาสัมพันธแฟมผลงาน
ดีเดน สอดคลองกับการ บารเน็ต (Barrett, 2000) ไดเสนอขัน้ตอนการพัฒนาแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา 5 By 5 Model  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของ
แฟมสะสมผลงาน 2) สรางแฟมสะสมผลงาน 3) การสะทอนตนเอง 4) การออกแบบการเช่ือมโยง
ของแฟมสะสมผลงาน 5) นําเสนอแฟมสะสมผลงาน 

 
5.2 ผลประเมินการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายสังคม 

ออนไลน วิชาการถายภาพ จากการศึกษาพบวา ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายสังคมออนไลน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
สามารถแปลผลอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนผลมาจาการพัฒนาแฟมสะสมผลงานท่ีตรงตามความ
ตองการของผูเรียนในการเลือกใชระบบเครือขยสังคมออนไลนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
สอดคลองกับ สุนิตย เชรษฐา และชิตพงษ กิตตินราดร, ม.ป.ป. ท่ีกลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะของ 
เครือขายสังคมออนไลน บนเว็บ 2.0 ไวดังนี้ สังคมประกอบดวยผูคนหลากหลายท่ีมีความเห็นและมี
การตัดสินใจตางกัน (Diversity of Opinion) สามารถเลือกสรางเนื้อหาท่ีตนเองสนใจ มีการตัดสินใจ
ของคนในสังคมเปนไปอยางอิสระ ไมถูกใครบังคับ (Independence) บุคคลในสังคมสามารถคนหา
และแสดงความรูเฉพาะทางของตนได (Decentralization) มีกลไกในการเปล่ียนการตัดสินใจของ
คนแตละคน มาเปนการตัดสินใจรวมกลุม (Aggregation) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี  เลียว
วิวัฒนชัย, 2543 ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแฟมสะสมผงานในการประเมินทักษะการเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคํา
และประโยคโครงสรางไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือส่ือความหมาย โดยมีระดับคะแนนแฟมสะสมผลงาน
เฉล่ียผานเกณฑท่ีกําหนด และมีพัฒนาการของความกาวหนาในดานทักษะการเขียนเพ่ิมขึ้น และ
ปฏิสัมพันธดานการเรียน การสอนระหวางครูกับนักเรียนในช้ันเรียนพบวา ดานภาษาท่ีใชท้ังครูและ
นักเรียนใชภาษาอังกฤษบอยในช้ันเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเมเชียน (Yuh-Mei-Chen, 
2006) ไดศึกษาเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศกับการประเมินโดย
ใชแฟมสะสมผลงาน : กรณีศึกษาในประเทศใตหวัน” ผลการศึกษาพบวา นักเรียนพอใจในการ
ดําเนินงานการใชแฟมสะสมผลงานและเห็นวาภารกิจการเรียน (learning tasks) นั้นเอ้ือประโยชน
ตอการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ยังเห็นวาแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีสามารถ
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ตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และทําใหวิธีการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาขึ้นและจากขอสัง
แกตของครูผูสอนยังยืนยันดวยวา ผูเรียนไดประโยชนจากการใชระบบแฟมสะสมผลงานในสวนท่ี
เกี่ยวของกับความเช่ือม่ันในการใชภาษาอังกฤษ ความรูสึกเปนเจาของในการเรียน (learning 
ownership) การมีพรสวรรคท่ีหลากหลาย (versatile talents) และการคิดยอางมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) และ แรมเมยและคณะ (Sandra L Ramey et al, 2003) ศึกษาเรื่อง “การใชแฟมสะสมผลาน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนและประเมินผลหลักสูตร” โดยศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแหงวิทยาลัยแกรนดวิว รัฐไอโอวา จาก
การศึกษาพบวา การใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหทักษะการเขียนของผูเรียนดีขึ้น 
นอกจากนี้กระบวนการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค ความรอบคอบและการพัมนาสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาและคณะอีกดวย 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีการเปรียบเทียบความคงทนในการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาห พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนและคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนไปแลว 4 สัปดาหไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงจากการวิจัยได
พบวาผูวิจัยไดเลือกเครือขายสังคมออนไลนท่ีสอดคลองกับลักษณะของรายวิชาซ่ึงมีความเหมาะสม
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของเว็บไซต www.multiply.com เปน
เครือขายสังคมออนไลนท่ีนําเสนอในลักษณะรูปภาพซ่ึงทําใหผูเรียนใชงานไดงายและมีเครื่องมือ
ส่ือสารท่ีครบถวนตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 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 หรือแสดงรูปภาพเพ่ือใหเพ่ือนๆ ไดรับขอมูลท่ี
เปนปจจุบัน(Update) ของตนรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการรูจักกันผานเพ่ือนของเพ่ือน ซ่ึงก็คือการ
ใช networkingของเพ่ือนเพ่ือทําความรูจักกับบุคคลอ่ืน ซ่ึง วาเลนเซีย (Valencia (1995) กลาววาการ
ใชแฟมสะสมผลงานเพ่ือการตัดสินใจในช้ันเรียน แฟมสะสมผลงานสามารถใชเพ่ือสะทอนส่ิงท่ี
นักเรียนไดเรียนรูไปแลว ครูและนักเรียนสามารถวางแผนการท่ีจะทบทวนหรือศึกษาแฟมดังกลาว
ไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี เพ็ชรนอย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรูคําศัพท วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 2 รูปแบบ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รูปแบบเกมปริศนาอักษรไขวไมแตกตางกัน ความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของ
กลุมทดลอง ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมปริศนาอักษรไขวาไมแตกตาง
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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 นักเรียนท่ีมีความคงทนในการเรียนรูกลุมสถานการณ 94% 
(Simulation Group) นักเรียนกลุมฝกหัด (Drill Group) 63% และนักเรียนเฉพาะกลุมแบบฝกหัด 
(Workbook-only Group) 33% พิจารณาเวลาเม่ือเสร็จส้ินพบวาใชเวลาไมมากนักท้ังสองกลุมท่ีเรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร แตคะแนนวิชาคณิตศาสตรไมมีความแตกตางกันท้ัง 3 กลุม แสดงวาการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมีประโยชนเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสําหรับความคงทนใน
การเรียนรู และเวลาท่ีใชเรียนรู 
  5.3  ผลความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน วิชาการถายภาพ พบวามีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 4.31 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.60 โดยแปลผลอยูในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบเครือขายสังคมออนไลน
จากผลการสัมภาษณ โดยผูเรียนมีความตองการระบบเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะท่ีจะ
สงผลตอการเรียนรายวิชาถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยการนําเสนอภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหวท่ีนําเสนอ
บนเว็บ กระดานสนทนา (Web board) หองสนทนากลุม (Chat Room) โดยมีเครื่องมือส่ือสารท่ี
เหมาะสมในการนําเสนอผลงาน นําเสนอผานการ Post ภาพถาย นําเสนอในลักษณะการเขียน
บทความ (Blog) นําเสนอในลักษณะโครงงาน (Project) ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการ
ตอบคําถามในระบบเครื่อขายสังคมออนไลนในรายวิชาถายภาพโดยการนําทฤษฏีมาสรุปโดยใช
ภาษาของตนเอง ลักษณะการกําหนดโครงงาน (Project) ในรายวิชาถายภาพมีการกําหนดหัวขอ
โครงงานรวมกันในช้ันเรียน วิธีการมีสวนรวมในการสรางแฟมสะสมผลงานเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย การนําเสนอขาวและอภิปราย การนําเสนอผลงานของนักถายภาพท่ีมีช่ือเสียง  
การติดตามผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ติดตามจากระบบขาวสารความเคล่ือนไหว
ติดตามจากการนําเสนอผานเว็บสวนตัว (Weblog) และการประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบ
อิเล็กทรอนกิสผานระบบเครือขายทางสังคมประเมินผลจากผลงานของผูเรียน ประเมินผลจากการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคําชมเชยของเพ่ือนรวมช้ันเรียน
สงผลท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และจากการทดลองพบวา ผูเรียนท่ีมีการพัฒนาแฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน และพัฒนาผลงานงานของตนเองตาม
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ความสามารถ ซ่ึงนับไดวาเปนประโยชนของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับ 
Frazier and Paulson (1992) กลาววา คุณคาของแฟมสะสมผลงาน คือการแสดงใหเห็นถึงการวัด
ประเมินตัวของผูเรียนเอง ท้ังนี้การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงานจะชวยใหนักเรียนรับผิดชอบ
การเรียนของตนเอง ชวยในการสนับสนุนในการเห็นคุณคาการเปนเจาของงานของตนเอง มีความ
เคารพตนเองมากขึ้น ท้ังนี้นักเรียนจะมีความมุงม่ัน ในการพัฒนาตนเอง อีกท้ังขอมูลท่ีไดจากการ
สะสมเก็บรวบรวมไวสามารถนําไปชวยในโปรแกรมการประเมินและจะทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง 
โดยเฉพาะการสะทอนถึงความสําเร็จของตนเองในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย สงผลให
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการใชแฟมสะสมผลงานของตนเอง Proderick (1997: อางถึงใน วิโรจน 
รอดเด็น, 2543) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสวา แฟมสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกสจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียน ผลงานท่ีแสดงบน เวิลด ไวด เว็บ (World Wide 
Web) จะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมุงม่ันสรางผลงานของตนเองนักเรียนจะรูสึกภูมิใจเม่ือนักเรียนได
นําเสนอผลงานท่ีนักเรยีนสรางขึ้น นําเสนอผลงานบน (WWW.) ไปท่ัวโลก และแฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของนักเรียนระหวางครูกับนักเรียน ผูปกครองกับครู และ
ผูปกครองกับนักเรียน ใหเขาใจความสามารถของนักเรียนดวยการตรวจสอบจากผลงานของ
นักเรียน แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บไดในส่ือท่ีหลากหลาย ผลงานของ
นักเรียนบางอยางอาจจายตอการจัดเก็บในแฟมหรือในสมุดบันทึก นอกจากนี้ แฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงและแกไขไดอยางสะดวก เนื้อหาท่ีนําเสนอในเวิลด ไวด เว็บ 
สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทีท่ีนักเรียนตองการ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและความกาวหนาใน
การเรียนรูของนักเรียนเอง 
 
6.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยท่ีเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
6.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 

1) ผูท่ีจะนําเครือขายสังคมออนไลนวิชาการถายภาพไปใชควรศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนสอนและออกแบบกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือนําไปปรับใชกับ
การจัดการเรียนรูบนเครือขายไดอยางเหมาะสม 

2) การประเมินผลแฟมสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรายวิชาถายภาพ ควรศึกษาวิธีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจนควรมี
การติดตามผลการเรียนของผูเรียนในระหวางเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
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3) ควรคํานึงถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
และเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาทางเว็บไซตเพ่ือความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตอไป 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือ

นําไปประยุกตใชสําหรับการเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในลักษณะอ่ืน ๆ   
2) ควรมีการวิจัยการพัฒมนาแฟมสะสมผลงานบนเครือขายสังคมออนไลน

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาอ่ืน ๆ  
3) ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการวัดและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
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