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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา” นี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และต้นสังกัด ได้แก่ สํานักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาให้สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบครู
ทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและดําเนินการทดลองใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัย

ค

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และพั ฒ นา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1 .วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและ
การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2. พัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
และ 3. ตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา ได้แก่ ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 454 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็น
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ สถิติทดสอบที
สถิติท ดสอบไคสแควร์ ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณ ภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัยจาก
ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. โดยภาพรวม ครูมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด 9 มโนทัศน์ ในจํานวนนี้เป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจํานวน 6 มโนทัศน์ และเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผล
การประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้จํานวน 3 มโนทัศน์ ครูมีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ทั้ง 4 ขั้นตอน (การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) ในระดับปานกลางถึงมาก
2. กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจ
มโนทั ศน์ที่ ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่การปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อน ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
3. คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม
หลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในช่วงหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจํานวนครูที่ปฏิบัติระดับสูงมีมากกว่าจํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับกลางและระดับต่ํา
คะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานสูงกว่าคะแนน
มโนทัศน์โดยรวมของครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ง

Abstract
The purposes of the present research and development study were (a) to examine
teachers’ misconceptions and their current performance in using portfolio for elementary school
student assessment, (b) to develop a process to change teachers’ misconception in using portfolio
for elementary school student assessment, and (c) to examine the effectiveness of the developed
process to change teachers’ misconception in using portfolio for elementary school student
assessment. Participants consisted of two groups. The first group, 454 elementary school teachers,
was for the examination of teachers’ misconceptions and their current performance in using
portfolio for elementary school student assessment. The second group for the examination of the
developed process effectiveness were divided into two subgroups, i.e., (a) the experimental group
of 20 elementary school teachers which participated in the developed process, and (b) the control
group of 20 elementary school teachers which did not participate in the developed process.
Research instruments were questionnaire and manual for changing teachers’ misconception in
using portfolio for elementary school student assessment. Quantitative data were analyzed by
using descriptive statistics, i.e., frequency, percentage, mean and standard deviation, as well as
inferential statistics, i.e., t-test, and Chi-square test. Qualitative data from an interview were
analyzed by using content analysis, and analytic induction.
Results were summarized as follows:
1. Overall, teachers had misconceptions on nine concepts. Six concepts were about the
principles of student portfolio assessment and three concepts were about the utilization of the
results from student portfolio assessment. Teachers implemented the four main steps of student
portfolio assessment [i.e., (a) planning for the portfolio assessment, (b) collecting created products,
(c) selecting products and reflecting on selected products, and (d) revising and evaluating
products] at a medium to high level.
2. The developed process to change teachers’ misconception in using portfolio for
elementary school student assessment consisted of four main steps, i.e., (a) self-analysis,
(b) identification of the differences between the reasonable concepts and the pre-existing
concepts, (c) understanding of the reasonable concepts, and (d) changing the misconception.
Based on the experts’ opinions, Quality of the components in the developed process was in a high
to highest level.
3. Teacher score on the use of portfolio for elementary school student assessment after
the participation in the developed process was statistically higher than that before the
participation at the .01 level. After the participation, the numbers of teachers implementing the
four main steps of student portfolio assessment were statistically different among each
implementation level at the .01 level. There were more teachers implementing the four main
steps in a high level, comparing to those in a medium and low levels. Teachers who participated
in the developed process significantly had higher score on the use of portfolio for elementary
school student assessment than those who did not participated at the .01 level.
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการสอนและการเรียนรู้ และการปฏิรูป
การวัดและประเมินผลเป็นนโยบายที่ประกาศขึ้นหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในด้านการปฏิรูปการวัดและประเมินผล สถานศึกษาได้
ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การประเมิ น หลากหลายวิ ธีน อกเหนือ จากการประเมิ น แบบประเพณี นิย ม(traditional
method) ดั งจะเห็นได้จากมาตราที่ 26 ของพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กําหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน นอกจากนั้นยังกําหนดให้สถานศึกษาสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
ควบคู่ไ ปกั บ การทดสอบด้ วย โดยดํ า เนิ น การควบคู่ ไ ปในกระบวนการเรีย นการสอนตามความเหมาะสม
ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) จึงเป็นกระบวนการที่สถานศึกษานํามาใช้ใน
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิธีการต่างๆ ในการประเมินตามสภาพจริงสามารถ
ดําเนินการได้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องรอให้กิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงก่อน
เหมือนเช่นการประเมินแบบประเพณีนิยมทําให้ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพ จุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนาในด้านต่างๆ ของตนเองซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองก่อนสิ้นสุดการเรียน
การสอน นักการศึกษาและครูจํานวนมากไม่ยอมรับการประเมินแบบประเพณีนิยมที่ใช้การทดสอบเพียง
อย่ างเดี ยวเป็นวิ ธีการที่เหมาะสมในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน (Cole, Ryan, Kick, & Mathies,
2000) เนื่องจากการประเมินแบบประเพณีนิยมไม่เอื้อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ออกมาได้อย่างเต็มที่ และครูเป็นผู้ประเมินแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ช่วยลด
จุดอ่อนในเรื่องการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ หลากหลายด้านที่
ได้จากการเรียนรู้ออกมาได้ (Cole, Ryan, Kick, & Mathies, 2000) เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเป็น
กระบวนการที่เน้นการประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริงหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ เข้าใจและทักษะต่างๆ นอกจากนี้ การประเมินตามสภาพจริง
ยังเป็นวิธีการที่ นําไปสู่การพัฒนาผู้เรี ยนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย (กมลวรรณ ตั งธนกานนท์, 2549; ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2545)
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ (learning portfolio) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนภายใต้
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถและทักษะที่ซับซ้อนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง (กมลวรรณ ตังธนกานนท์,
2 5 4 9 ;Benson & Barnett, 1999; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety, 2006a)
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ เจตคติ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แฟ้มสะสมงานสามารถสะท้อนความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของผู้เรียน รวมถึง
สะท้อนภาพรวมของความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ ดังนั้น แฟ้มสะสมงานจึงเป็นเครื่องมือ
สํ า หรั บ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative assessment) และประเมิ น ผลสรุ ป รวม (summative
assessment) ได้ด้วย
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานคือกระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บุญญา สุทธิพงศ์, 2543;
ศิ ริ ม นตร์ ชิ ณ วงศ์ , 2543; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety, 2006b), แรงจู ง ใจใฝ่
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สัมฤทธิ์ (ศิริมนตร์ ชิณวงศ์, 2543) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประกอบ กรณีกิจ, 2544) การเรียนรู้แบบนํา
ตนเอง (Elango, Jutti, & Lee, 2005; Marianne & Denise, 2010) ความเชื่อมั่นในตนเอง (ยุพา เวียงกมล,
2542) และความคิดสร้างสรรค์ (ปวีณา สุจริตธนารักษ์, 2548) นอกจากนี้ กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานยัง
ประกอบด้ว ยขั้ น ตอนที่ ทํ าให้ ผู้เ รีย นได้ ฝึ ก การวิ เ คราะห์ต นเองและตระหนั ก ในจุ ด เด่ น จุ ด อ่อ นของตนเอง
โดยเฉพาะขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก ขั้ น ตอนการสะท้ อ นกลั บ ต่ อ ผลงาน (Danielson & Abrutyn, 1997;
Tangdhanakanond, 2005) ตลอดจนขั้นตอนการประเมิ นและปรับปรุงผลงานในแฟ้ มสะสมงาน (Priest
&Rober, 1998 as cited in McMullan, 2006) แฟ้มสะสมงานยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง
ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียนด้วย (Kingore, 1995)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอขั้นตอนในการจัดทําแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันไปขึ้นกับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ดังนั้นกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานจึงมีลักษณะยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง (Tangdhanakanond & Wongwanich, 2012; De Fina, 1992; Burke et al., 1994; Epstein,
2001; Pearson Education Development Group, 2001; ชัยพฤกษ์ และคณะ, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม
,2543; สุวิทย์ มูลคํา, 2543; คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
พบว่า ขั้นตอนสําคัญและจําเป็นที่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เสนอไว้สอดคล้องกันมี 4 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือก
ผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า การประเมินการเรี ยนรู้ของนักเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมงานในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจและมีการนําไปใช้ในสถานศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะหลังช่วง
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ภั ท ราวดี มากมี (2543) ได้ ศึ ก ษาสภาพการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องครู ข อง
สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542-2551)
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในช่วงสั้นๆ พบว่า โดยภาพรวม ครูใช้แฟ้มสะสมผลงานใน
ทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น อย่ า งไรก็ ต าม ครู ยั ง มี ค วามเข้ า ใจในความหมายของ
แฟ้มสะสมงานยังไม่ชัดเจน เช่น ครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นแฟ้มที่รวบรวมผลงานของนักเรียน
นําไปสู่การบรรจุชิ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแฟ้มสะสมงาน (เดลินิวส์, 2542) นอกจากนี้ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2012) ได้ศึกษาเจตคติและความต้องการจําเป็นของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ส องของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
(พ.ศ.2552-2561) พบว่า ครูมีเจคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงานแต่มีความต้องการจําเป็นในทุกขั้นตอน
ของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง งานวิจัยของ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2014) ยังได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งพบว่า แม้ว่าครูจะใช้แฟ้มสะสมงานทุกขั้นตอนในระดับ
ปานกลาง แต่ปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานที่พบมาก คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน และงานวิจัยดังกล่าวยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การเสริมสร้างทักษะของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดทําคู่มือสําหรับครูเกี่ยวกับขั้นตอน หลักฐานและเครื่องมือการ
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ประเมินผลที่จําเป็นในการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้ครูเข้าใจ
และสามารถใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มโนทั ศ น์ (concept) เกี่ ยวกับ เรื่องต่ างๆ เป็น ความคิ ด ความเชื่อ หรือ ความเข้ าใจที่ เป็ น ข้อสรุ ป
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยมโนทัศน์เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้น
ได้ ป ระสบ (อทิ ต ยา สํ า ราญอิ น ทร์ , 2553; Zirbel, 2004) หากบุ ค คลมี ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
(misconception) เกี่ยวกับเรื่องใดหรือสถานการณ์ใดแล้ว บุคคลนั้นจะมีความคิด ความเชื่อ หรือความเข้าใจ
ที่เกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานการณ์หนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งอาจเกิดจากการที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือตีความสิ่งนั้นไม่
ถู ก ต้ อ งหรื อ แตกต่ า งจากความเป็ น จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในทางวิ ท ยาศาสตร์ (ศิ ริ เ ดช สุ ชี ว ะ, 2537;
สุกัญ ญรั ตน์ คงงาม, 2552) และอาจส่ ง ผลต่อการกระทําหรือการปฏิบัติใ นสิ่งนั้นหรื อสถานการณ์นั้นได้
การปรับเปลี่ ยนมโนทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อนของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ เพราะการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจะเป็นการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจของบุคคลในเรื่องนั้นๆ และจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ได้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติในเรื่องการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนควรมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในเรื่องดังกล่าวด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา โดยดําเนินการศึกษามโนทัศน์ที่
ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา แล้ววิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
และพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาต่อไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2. เพื่อพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา และ 3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา โดยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุม 2 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ ส่วนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุม
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ผลการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะได้องค์ความรู้
เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ
แล้ว ยังได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาและได้กระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
เรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและเป็นสารสนเทศที่สําคัญต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
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เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ถูกต้องต่อไปซึ่งจะส่งผลให้ครูดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การนําผล
การประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. ใช้แฟ้มสะสมงานสําหรับเก็บผลงานทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว หรือเก็บเพียงแบบฝึกหัดที่
นักเรียนทําในรายวิชาต่างๆ
2. ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ครูมักจะจํากัดรูปแบบการนําเสนอผลงานในทุกส่วนของแฟ้มสะสมงาน เช่น
กําหนดรูปแบบของคํานําของแฟ้มสะสมงานนักเรียนเหมือนกันทุกคนทั้งห้อง หรือสารบัญของนักเรียนทุกคน
เหมือนกันทั้งหมด
3. ครูเข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานควรใช้เฉพาะวิชาที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาอย่างชัดเจนเท่านั้น เช่น วิชา
ศิลปศึกษา วิชาภาษาไทย เป็นต้น ในรายวิชาที่ไม่มีผลงานโดยตรงก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟ้มสะสมงาน เช่น วิชา
ดนตรีศึกษา
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
1. ครูไม่ได้นําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไปใช้ ทั้งในลักษณะของการประเมินกระบวนการ
ระหว่างเรียนรู้ (formative assessment) เพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และในลักษณะของ
การประเมินผลสรุปรวม (summative assessment) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ในกรณีที่แฟ้มสะสมงานสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ครูไม่สามารถประมวลผลและ
แปลความหมายคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ทําให้ไม่สามารถนําผลการประเมินในลักษณะ
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนไปใช้พัฒนานักเรียนต่อไปได้
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1. ครูไม่มีการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้ตั้งแต่ก่อนจัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้
เชื่อมโยงการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเข้ากับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร และไม่ได้จัดกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่สามารถใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูไม่ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การประเมินผลงานและแฟ้มสะสมงานไว้ครูจํานวน
หนึ่งพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกไม่ถูกหลักการและไม่สามารถนําไปใช้ได้จริง เนื่องจากคําบรรยาย
คุณภาพงานในแต่ละระดับของผลการประเมินมีความเป็นปรนัย และไม่ครอบคลุมลักษณะและคุณภาพของงาน
ตามสภาพจริง
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3. ครูไม่ได้ชี้แจง ตกลง และทําความเข้าใจร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานและเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
การเก็บรวบรวมผลงาน
1. การเก็บรวบรวมงานในแฟ้มสะสมงานต้องใช้แฟ้มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการบรรจุงาน
2. ครูให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่นักเรียนทําหรือสร้างขึ้น เนื่องจากครูไม่
ทราบว่าควรจะเก็บรวบรวมผลงานใดที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของนักเรียนต่อไป
3. ครูมักจะให้นักเรียนเก็บแต่แบบฝึกหัดที่ทําหรือผลงานเท่านั้นในแฟ้มสะสมงาน เนื่องจาก
เข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานการปฏิบัติงานและสร้างชิ้นงานต่างๆ เท่านั้น ไม่มุ่งเน้นการ
ประเมินกระบวนการทํางาน จึงไม่ได้ใช้แฟ้มสะสมงานในการเก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อนกระบวนการ
ทํางาน
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
1. ครูไม่ได้ให้นักเรียนคัดเลือก และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองได้สร้างขึ้นมา ทําให้
ขาดการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์งานของตนเองและครูมักจะนําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไปวาง
รวมกันไว้หลังห้องโดยที่ไม่ได้ชักนําให้นักเรียนทบทวนแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
2. ครูเข้าใจว่าครูเป็นผู้เลือกผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียนแทนที่จะ
ให้นักเรียนเป็นผู้เลือกผลงานของตนเอง
3. ในกรณีนักเรียนประถมศึกษา ครูให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองสร้างโดย
ให้นักเรียนเขี ยนสะท้อนในบันทึกปลายเปิ ด นั กเรียนส่วนใหญ่ไม่ส ามารถเขียนสะท้อนต่อผลงานได้ เช่น
นักเรียนไม่สามารถถอดบทเรียนที่ได้จากการทํากิจกรรมหรือสร้างผลงานชิ้นนั้นได้ นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง
บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการทํางานต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
1. ครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนที่สะท้อน
ผ่านผลงานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยครูมักจะให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเสริมแรงใน
ลักษณะการให้คําชมเชย เช่น ดีมาก สวยแล้ว หรือข้อมูลย้อนกลับแบบให้การยืนยัน คือ การบอกนักเรียนว่า
งานมีความถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่กระตุ้นนักเรียนเพื่อการพัฒนา รวมถึงไม่ได้
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ให้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของนักเรียน
2. นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์งานของตนเอง และประเมินงานของเพื่อนได้ นักเรียนประเมิน
งานในแฟ้มสะสมงานโดยไม่ได้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ครูกําหนด ตลอดจนไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน และครูก็ยังไม่
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทําให้นักเรียนไม่เห็นตัวอย่างของวิพากษ์งานอย่างมี
คุณภาพ
3. ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ครูขาดการชักนําให้นักเรียนทบทวนและพิจารณา
ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องแหล่งต่างๆ ทําให้นักเรียนไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานและ
ผลงานต่างๆ
4. ครูเข้าใจว่าในขั้นตอนการปรับปรุงผลงานเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเพียงแค่วาดรูประบายสี
หรือตกแต่งผลงานและแฟ้มสะสมงานของตนเองให้สวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปรับปรุงผลงานโดยใช้ผลการ
วิพากษ์ กระบวนการทํางานและผลงาน ตลอดจนผลการสะท้อนความคิดความรู้สึ กของงานมาใช้ใ นการ
ปรับปรุงผลงาน
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5. ในการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน ครูจํานวนหนึ่งประเมินปริมาณของชิ้นงาน
ว่ามีจํานวนตามที่กําหนดให้นักเรียนจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานหรือไม่ โดยไม่ได้พิจารณาคุณภาพของชิ้นงาน
ต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูทั่วประเทศในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสํารวจ พบว่า โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่เคยผ่านการ
อบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกั บการใช้แ ฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) มี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด 9 มโนทัศน์ ในจํานวนนี้เป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ของนั กเรียนจํานวน 6 มโนทัศ น์ และเป็นมโนทัศ น์เกี่ ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้จํานวน 3 มโนทัศน์ มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัด
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา รองลงมาคือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้
เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา แฟ้มสะสมงาน
ต้องใช้ในวิ ชาที่ มีการสร้างชิ้นงานขึ้ นมาชัดเจน แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน ตามลําดับ ส่วนมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว
ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู รองลงมาคือ
หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวมมากกว่าเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการใช้ประกอบการประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้ เมื่อพิจารณาครูในกลุ่มที่เคยผ่านการ
อบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า
ครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในมโนทัศน์เดียวกันทั้งมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้ง 4 ขั้ น ตอน (การวางแผนการจัด ทําแฟ้ ม สะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลื อ กและสะท้อ น
ความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) ในระดับปานกลางถึงมาก ใน 4 ขั้นตอน
ดังกล่าวของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการปฏิบัติของครูในกลุ่มที่
เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ขั้นตอนที่ครู
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอน
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ
ส่วนในกลุ่มครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
พบว่า ขั้นตอนที่ ครู ปฏิ บัติมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทํ าแฟ้ มสะสมงาน รองลงมาได้แ ก่
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางแบบวัดซ้ํา (two-way repeated measured analysis
of variance) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครู 2 กลุ่มดังกล่าวในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ตัวแปรอิสระคือ กลุ่มครู (ครูที่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) และตัวแปรวัดซ้ําได้แก่ การปฏิบัติของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติของครูทั้ง 2 กลุ่มในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (F(1,452) = 8.94, p<.01) แต่ พ บว่ าค่ า เฉลี่ ย การปฏิ บั ติข องครู ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และพบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ครู แ ละการปฏิ บั ติ ข องครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูและการปฏิบัติของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินลการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (simple
effect) ต่อไป พบว่า ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีการปฏิบัติในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงานมากกว่าครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่าง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ส่วนขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนั้น ครูที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระหว่างกลุ่มครูที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent-sample t-test) ผล
การวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวม ครูที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนมีการปฏิบัติในระดับที่สูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในทั้ง 4 ขั้นตอนของ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบในกิจกรรมย่อยๆ
ของ 4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน พบว่า ครูในสองกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีการปฏิบัติที่แตกต่าง
กันในบางกิจกรรมย่อยของ 4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ กิจกรรมการศึกษามาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอนกิจกรรมการกําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้าง
ในแต่ละสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
ของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียนกิจกรรมการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
กิจกรรมการกระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอและกิจกรรมการให้นักเรียนปรับปรุง
และพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
2. ผลการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนารูปแบบหรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
บริบทต่างๆ ทําให้ได้ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการวิจัยในครั้งนี้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สองการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
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คลาดเคลื่ อ น จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ร่ า งกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สังเคราะห์
จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรั บเปลี่ ยนมโนทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อนของครู ใ นการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนําใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงและประเมินผลงาน ทั้งนี้
หลักการที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาใช้หลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (conceptual change) ของ
Posner และคณะ (1982) และโมเดลการเรี ย นรู้ ท วิ ส ถานะ (dual situated learning model)ของ She
(2004)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน
4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จากนั้นเมื่อได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูใน
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น แล้ ว จึ ง ดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูตามกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป
ผู้วิจัยพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การ
วิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์มีอยู่เดิม
ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศ น์ที่ถูกต้ อง และขั้นตอนที่สี่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นการวิเคราะห์ตนเองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และการสะท้อนคิดต่อตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากแบบวัดมโนทัศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ ทั้งผลการวิเคราะห์ในส่วน
ที่เป็นหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง เป็นขั้นตอนที่ให้ครูนําผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและผล
การวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากขั้นตอนที่แล้วมา
กําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึง
การวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ขั้นการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน
ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และทําให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้างทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนที่ครู
ระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ขั้นการสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครู
ทั้งหลักการและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้ครูได้สะท้อนสภาพและปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับ
เพื่อนครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ขั้ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นนี้ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย 2 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
การดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและการตรวจสอบผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นขั้นตอนที่ครูดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ้ําอีกครั้งภายหลังดําเนินการปรับเปลี่ยน
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มโนทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาดํ า เนิ น การไปตามขั้ น ตอนหลั ก และขั้ น ตอนย่ อ ยของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง 1.1 ขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ประกอบด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ทีคลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ ของนักเรียนทั้งมโนทัศ น์ที่ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แ ฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรม
การรับทราบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูทํา
แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์
เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนํา
ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นประมวลผลการตอบแบบวัดเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์
ภาพรวม โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี 2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และแจ้งผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบวัดมโนทัศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 1.2 ขั้นตอนย่อยการสะท้อนคิดต่อ
ตนเอง ประกอบด้ ว ยกิจ กรรมการกํ าหนดประเด็น ที่ ต นเองควรปรั บ เปลี่ย นในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูพิจารณาผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการปฏิบัติในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอน 1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่ตนเองควร
ปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นให้ครูวิเคราะห์ผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานตามประเด็นที่กําหนดไว้ก่อน
หน้านี้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยนในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม 2.1 ขั้นตอน
ย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยกิจกรรมการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และกิจกรรมการทําให้ครูเข้าใจว่ามโน
ทัศน์ที่มีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้าง ในขั้นตอนย่อยนี้ให้
นําเสนอข้อความตามคําถามในแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งและมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทั้ ง หลั ก การในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ให้ครูรับทราบและพิจารณา
โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ เอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 2.2 ขั้นตอนย่อยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
และมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครู
พิจารณามโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีตามเอกสารหมายเลข 3แล้ววิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโน
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ในการวิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี
อยู่เดิมอาจทําในลักษณะให้ครูอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้
โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ เอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 3.1 ขั้นตอนย่อยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับ
รายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครูในด้านหลักการและการปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับ
หลักการที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ การนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้ โดยสามารถใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจของครู เช่น การ
บรรยายความรู้ การฝึกอบรมปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารความรู้ด้วยตัวเอง เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ในขั้นตอน
ย่อยนี้คือ เอกสารความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 ขั้นตอนย่อยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข กิจกรรมในขั้นตอน
ย่อยนี้คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ช่องทางต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกลุ่ม การสร้างกลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้ม
สะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเครื่องมือในขั้นตอนย่อยนี้คือ เอกสารประเด็นสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 4.1 ขั้นตอนย่อยการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือกิจกรรมการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูวางแผนกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานตามที่กําหนดแผนไว้ โดยเครื่องมือในขั้นตอนย่อยนี้ คือ แบบบันทึกแผนการ
ดํ าเนิ นการของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ม สะสมงานเพื่อประเมิน ผลการเรีย นรู้ ของนัก เรียน 4.2 ขั้ น ตอนย่ อยการ
ตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือ กิจกรรมการวิเคราะห์มโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ้ําอีกครั้งภายหลัง
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูทําแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
มโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น แล้ ว ประมวลผลการตอบแบบวั ด เพื่ อ วิ เ คราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยวิเคราะห์
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เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวม โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี 2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นแจ้งผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ และสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน แล้วสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนคือตั้งแต่ก่อนภาคการศึกษาจนสิ้นสุดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 ภาค โดย
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนหลั ก ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง การวิ เ คราะห์ ต นเอง ขั้ น ตอนที่ ส อง การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี และขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจ
มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งจะดํ า เนิ น การก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น ส่ ว นขั้ น ตอนที่ สี่ การปรั บ เปลี่ ย นเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนจะดําเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียน
ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนย่อย 1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และขั้นตอน
ย่อย 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่
2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนย่อย 2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่
มีอยู่เดิม ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนที่ 3 การสร้าง
ความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนย่อย 3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ขั้นตอนย่อย 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ใน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ขั้นตอนย่อย 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่ อ น ดํ า เนิ น การในช่ ว งระหว่ า งเปิ ด ภาคเรี ย น ส่ ว นขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 4.2 การตรวจสอบผลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในช่วงปลายภาคเรียน ระยะเวลาดําเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเริ่มตั้งแต่มีนโยบายให้ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกและให้เวลาครูใน
การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวตลอดจนช่วยสร้างเจตคติที่ดีให้แก่
ครูในเรื่องดังกล่าวด้วย
2. ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้น ครูควรมีความกระตือรือร้นอยาก
พัฒนาตนเองในเรื่องการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักการ
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3. เพื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนเดียวกัน จะต้องมีความสนใจในการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
ผลการตรวจสอบคุณภาพการกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ
ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามี
คุณภาพในระดับมากที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความ
เหมาะสมชัดเจนของหลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความสอดคล้องของขั้นตอนหลักและ
ขั้นตอนย่อยกับหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความเหมาะสมของกิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ และความเหมาะสมของลักษณะของบุคลาการที่ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ส่วนประเด็น
หลั กที่ ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ มี ความเห็ นว่ ามี คุ ณภาพในระดับมากได้ แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และความเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการ
ปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครู
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นโดยรวมหลั ง การใช้ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนมโนทัศน์ของครูแยกรายด้าน พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และด้าน
การนํ าผลการประเมิ นแฟ้ มสะสมงานไปใช้ หลั งการใช้ กระบวนการปรั บเปลี่ ยนมโนทั ศน์ สู งกว่ าก่ อนการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาก่อ นและหลั ง การใช้ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ พบว่า ในช่ ว งก่ อ นการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส่วนในช่วงหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจํานวนครูที่ปฏิบัติระดับสูงมีมากกว่าจํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับกลาง
และระดับต่ํา
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ โดยเมื่อพิจารณาคะแนนผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
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แฟ้มสะสมงานรวมทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ มโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และมโนทัศน์ด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ในช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ครูทุกคนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนในระดับที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีครูที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงจํานวน 10 คน ปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลางจํานวน 3 คน และปฏิบัติในระดับต่ําจํานวน 7 คน ส่วนในช่วงหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ครูทุกคนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับสูง
จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติ
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ว่า ช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการ
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ สู ง มากที่ สุ ด รองลงมาปฏิ บั ติ ร ะดั บ ต่ํ า และปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นในช่ ว งหลั ง ใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง
จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติ
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ว่า ช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการ
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ สู ง มากที่ สุ ด รองลงมาปฏิ บั ติ ร ะดั บ ต่ํ า และปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นในช่ ว งหลั ง ใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนมโนทั ศ น์ ใ นการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานของครูที่ เข้ า ร่ว มและไม่ ได้ เข้ าร่ ว ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่เข้าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานสูงกว่าคะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
คะแนนมโนทั ศ น์ ข องครู แ ยกรายด้ า น พบว่า คะแนนมโนทัศ น์ข องครู ที่ เข้ าร่ วมกระบวนการปรั บเปลี่ ย น
มโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั กเรียน และด้ านการนํ าผลการประเมิ นแฟ้มสะสมงานไปใช้ สู งกว่ าคะแนนมโนทั ศน์ ของครูที่ ไม่ ได้เข้ าร่ วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน
ผลการใช้ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลที่เกิดกับครูคือ การได้เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทําให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไป
ใช้ทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน
ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแต่ละขั้นตอนด้วย โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน นอกจากนี้ หลังจากที่ครูมีความรู้
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ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและการนําผลการประเมิน แฟ้มสะสมงานไปใช้แล้ว ครูสามารถนํา
ขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
ผลงาน) มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย ทําให้ครูเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนและละเอียด
ขึ้ น ครู ส ามารถติ ด ตามพั ฒ นาการของนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนสามารถประเมิ น นั ก เรี ย นตาม
ความสามารถและสภาพจริงได้ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ นอกจากนี้ ครูยังใช้แฟ้มสะสมงานเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับความผลการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของนักเรียน ส่วนผลที่เกิดกับนักเรียนคือ ผลที่เกิดกับ
นักเรียน เป็นผลสืบเนื่องหลังจากที่ครูสามารถนําขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสะท้อนคิดต่อตนเอ สามารถ
วิพากษ์และประเมินตนเองและเพื่อนได้อย่างถู กต้องและตรงตามสภาพจริงยิ่งขึ้น นั กเรียนรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเองส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะต่างๆ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วย ตลอดจนทําให้นักเรียนความสนใจมุ่งมั่นต่อการเรียนมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองมากขึ้นอันเนื่องมาจากการได้รับการเสริมแรงจากผลการประเมินจากแหล่งผู้ประเมินที่หลากหลาย ทั้งนี้
ครูรายงานว่าจากการพิจารณาผลการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงานที่ประเมินหลายครั้ง โดยภาพรวม
นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ของครูทั่วประเทศเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งพบว่ามโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัด
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา รองลงมาคือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้
เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา แฟ้มสะสมงาน
ต้องใช้ในวิ ชาที่ มีการสร้ างชิ้ นงานขึ้ นมาชัดเจน แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน ตามลําดับ ส่วนมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว
ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู รองลงมาคือ
หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวมมากกว่าเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการใช้ประกอบการประเมินการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย น จึ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ข้ อ มู ล จากการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานมาใช้ หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเช่ น
ศึกษานิเทศก์ ควรให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนดังที่ได้กล่าวข้างต้น
เพื่อให้ครูมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
2. ในการนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ไปใช้ ควรมีการศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นก่อนนําไปใช้ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ หลักการ ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนย่ อย รายละเอีย ดกิ จ กรรม และเครื่อ งมือที่ใ ช้ใ นแต่ล ะขั้ นตอนย่ อยของกระบวนการปรั บเปลี่ย น
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มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
นอกจากนี้บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ หลักการ และกระบวนการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะทําให้
สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนมโนทัศ น์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่
1 บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
คําถามวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปรับเปลี่ยน
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ภาคผนวก ข รายชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ของแบบสอบถาม
ภาคผนวก ค แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาที่ใช้ในระยะที่ 1
ภาคผนวก ง รายชื่อทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคู่มือการใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ภาคผนวก จ แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาที่ใช้ในระยะที่ 3
ภาคผนวก ฉ คูม่ ือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่
ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

4.1
4.2
4.3

4.4

โดยใช้แฟ้มสะสมงานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ
ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
จํานวนครูที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
ประถมศึกษา
ผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์/เนื้อหาที่ต้องการ
สอบถามในแบบสอบถามและความเหมาะสมของข้อคําถาม

ค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม
จํ า นวนครู ในกลุ่ ม ที่ เข้ า ร่ ว มและไม่ ได้ เข้ า ร่ ว มกระบวนการปรั บ เปลี่ ย น
มโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จําแนกตามกลุ่มสาระและระดับชั้นที่สอน
ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์มโน
ทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึ ก ษาระหว่ า งครู ก ลุ่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มและครู ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อนทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น
ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างครูกลุ่มที่
เข้าร่วมและครูกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อน
ทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เจตคติของครูทั่วประเทศต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดย
ภาพรวม และจําแนกตามการได้รับการอบรมพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนของกลุ่มครูที่เคยผ่านและไม่
เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน

หน้า
13
19
20
35
39
40
42
50
54
55

56

80
83
85

89

ป

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.5
ขั้นตอน กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา
4.6
ระยะเวลาที่ ใช้ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.7
ผลการตรวจสอบคุณภาพคูม่ ือกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ อง
นักเรียนที่ผู้วิจยั พัฒนาขึน้
4.8
ข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ ครูที่ เข้าร่วมกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.9
เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.10 ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.11 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
4.12 ผลการวิเคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ข องครูในภาพรวมแต่ ล ะขั้ น ตอนของการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการ
ใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.13 เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.14 ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.15 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์
4.16 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในภาพรวมแต่ละขั้นตอนของการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.17 ผลการเปรีย บเที ย บมโนทั ศ น์ ข องครูเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
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4.18 ผลการเปรีย บเที ยบการปฏิบั ติของครูเกี่ยวกับ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
4.19 รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
4.20 จํ า นวนครู ต ามลั ก ษณะของมโนทั ศ น์ แ ละการปฏิ บั ติ ข องครู ใ นการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นก่ อ นและหลั งใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของครูที่เข้า
ร่วมและไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น

หน้า
131
133
138
139

ฝ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
4.1
4.2

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การปฏิ บัติของครูในการใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิน ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในกลุ่มครูที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นของครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
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37
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการสอนและการเรียนรู้ และการปฏิรูป
การวัดและประเมินผลเป็นนโยบายที่ประกาศขึ้นหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในด้านการปฏิรูปการวัดและประเมินผล สถานศึกษาได้
ให้ ค วามสํ าคั ญ กับ การประเมิ น หลากหลายวิธีน อกเหนื อ จากการประเมิ น แบบประเพณี นิ ย ม(traditional
method) ดั งจะเห็ น ได้จากมาตราที่ 26 ของพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กําหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน นอกจากนั้นยังกําหนดให้สถานศึกษาสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
ควบคู่ ไปกั บ การทดสอบด้ วย โดยดํ าเนิ น การควบคู่ ไปในกระบวนการเรีย นการสอนตามความเหมาะสม
ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) จึงเป็นกระบวนการที่สถานศึกษานํ ามาใช้ใน
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิธีการต่างๆ ในการประเมินตามสภาพจริงสามารถ
ดําเนินการได้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องรอให้กิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงก่อน
เหมือนเช่นการประเมินแบบประเพณีนิยมทําให้ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพ จุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนาในด้านต่างๆ ของตนเองซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองก่อนสิ้นสุดการเรียน
การสอน นั กการศึกษาและครูจํานวนมากไม่ยอมรับการประเมินแบบประเพณี นิยมที่ใช้การทดสอบเพียง
อย่างเดี ยวเป็ น วิ ธีการที่ เหมาะสมในการประเมิน การเรีย นรู้ของนั ก เรียน (Cole, Ryan, Kick, & Mathies,
2000) เนื่องจากการประเมินแบบประเพณีนิยมไม่เอื้อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ออกมาได้อย่างเต็มที่ และครูเป็นผู้ประเมินแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ช่วยลด
จุดอ่อนในเรื่องการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ หลากหลายด้านที่
ได้จากการเรียนรู้ออกมาได้ (Cole, Ryan, Kick, & Mathies, 2000) เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเป็น
กระบวนการที่เน้นการประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริงหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ เข้าใจและทักษะต่างๆ นอกจากนี้ การประเมินตามสภาพจริง
ยั งเป็ น วิธีการที่ นํ าไปสู่ ก ารพั ฒ นาผู้ เรีย นได้ อย่างแท้ จริงอีก ด้วย (กมลวรรณ ตั งธนกานนท์ , 2549; ศิริชั ย
กาญจนวาสี, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2545)
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ (learning portfolio) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนภายใต้
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถและทักษะที่ซับซ้อนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง (กมลวรรณ ตังธนกานนท์,
2 5 4 9 ;Benson & Barnett, 1999; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety, 2006a)
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ เจตคติ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แฟ้มสะสมงานสามารถสะท้อนความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของผู้เรียน รวมถึง
สะท้อนภาพรวมของความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ ดังนั้น แฟ้มสะสมงานจึงเป็นเครื่องมือ
สํ า หรั บ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative assessment) และประเมิ น ผลสรุ ป รวม (summative
assessment) ได้ด้วย
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จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานคือกระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บุญญา สุทธิพงศ์, 2543;
ศิ ริ ม นตร์ ชิ ณ วงศ์ , 2543; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety, 2006b), แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (ศิริมนตร์ ชิณวงศ์, 2543) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประกอบ กรณีกิจ, 2544) การเรียนรู้แบบนํา
ตนเอง (Elango, Jutti, & Lee, 2005; Marianne & Denise, 2010) ความเชื่อมั่นในตนเอง (ยุพา เวียงกมล,
2542) และความคิดสร้างสรรค์ (ปวีณา สุจริตธนารักษ์, 2548) นอกจากนี้ กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานยัง
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ทํ าให้ ผู้ เรียนได้ ฝึ ก การวิเคราะห์ ต นเองและตระหนั ก ในจุ ด เด่ น จุ ด อ่ อ นของตนเอง
โดยเฉพาะขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก ขั้ น ตอนการสะท้ อ นกลั บ ต่ อ ผลงาน (Danielson & Abrutyn, 1997;
Tangdhanakanond, 2005) ตลอดจนขั้ นตอนการประเมิ นและปรับ ปรุงผลงานในแฟ้ ม สะสมงาน (Priest
&Rober, 1998 as cited in McMullan, 2006) แฟ้มสะสมงานยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง
ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียนด้วย (Kingore, 1995)
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้เสนอขั้นตอนในการจั ดทําแฟ้ม สะสมงานแตกต่างกัน ไปขึ้นกับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ดังนั้นกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานจึงมีลักษณะยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง (Tangdhanakanond & Wongwanich, 2012; De Fina, 1992; Burke et al., 1994; Epstein,
2001; Pearson Education Development Group, 2001; ชัยพฤกษ์ และคณะ, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม
,2543; สุวิทย์ มูลคํา, 2543; คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
พบว่า ขั้นตอนสําคัญและจําเป็นที่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เสนอไว้สอดคล้องกันมี 4 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือก
ผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อ งพบว่า การประเมิ น การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นโดยใช้
แฟ้มสะสมงานในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจและมีการนําไปใช้ในสถานศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะหลังช่วง
การประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
ภั ท ราวดี มากมี (2543) ได้ ศึ ก ษาสภาพการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องครู ข อง
สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542-2551)
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในช่วงสั้นๆ พบว่า โดยภาพรวม ครูใช้แฟ้มสะสมผลงานใน
ทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น อย่ า งไรก็ ต าม ครู ยั ง มี ค วามเข้ า ใจในความหมายของ
แฟ้มสะสมงานยังไม่ชัดเจน เช่น ครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นแฟ้มที่รวบรวมผลงานของนักเรียน
นําไปสู่การบรรจุชิ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแฟ้มสะสมงาน (เดลินิวส์, 2542) นอกจากนี้ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2012) ได้ ศึ กษาเจตคติ และความต้องการจําเป็นของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ส องของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
(พ.ศ.2552-2561) พบว่า ครูมีเจคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงานแต่มีความต้องการจําเป็นในทุกขั้นตอน
ของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง งานวิจัยของ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2014) ยังได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งพบว่า แม้ว่าครูจะใช้แฟ้มสะสมงานทุกขั้นตอนในระดับ
ปานกลาง แต่ปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานที่พบมาก คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน และงานวิจัยดังกล่าวยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการ
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ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การเสริมสร้างทักษะของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดทําคู่มือสําหรับครูเกี่ยวกับขั้นตอน หลักฐานและเครื่องมือการ
ประเมินผลที่จําเป็นในการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้ครูเข้าใจ
และสามารถใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มโนทั ศ น์ (concept) เกี่ ย วกั บ เรื่อ งต่ างๆ เป็ น ความคิ ด ความเชื่ อ หรือ ความเข้ าใจที่ เป็ น ข้ อ สรุป
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยมโนทัศน์เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้น
ได้ ป ระสบ (อทิ ตยา สํ า ราญ อิ น ทร์ , 2553; Zirbel, 2004) หากบุ ค คลมี ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
(misconception) เกี่ยวกับเรื่องใดหรือสถานการณ์ใดแล้ว บุคคลนั้นจะมีความคิด ความเชื่อ หรือความเข้าใจ
ที่ เกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานการณ์ หนึ่ งซึ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดที่ ได้รับการยอมรับทางวิท ยาศาสตร์
ซึ่งอาจเกิดจากการที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือตีความสิ่งนั้นไม่
ถู ก ต้ อ งหรื อ แตกต่ า งจากความเป็ น จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในทางวิ ท ยาศาสตร์ (ศิ ริ เดช สุ ชี ว ะ, 2537;
สุกั ญ ญรัต น์ คงงาม, 2552) และอาจส่ งผลต่ อการกระทํ าหรือการปฏิ บั ติในสิ่งนั้ น หรือ สถานการณ์ นั้ น ได้
การปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นของบุ ค คลจึงเป็ น สิ่งที่ ต้ องให้ ค วามสําคั ญ เพราะการปรับ เปลี่ย น
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจะเป็นการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจของบุคคลในเรื่องนั้นๆ และจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ได้ถูกต้องต่อไป
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ค รูส ามารถปฏิ บั ติในเรื่องการใช้แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนควรมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในเรื่องดังกล่าวด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา โดยดําเนินการศึกษามโนทัศน์ที่
ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา แล้ววิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
และพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาต่อไป ผลการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ แล้ว ยังได้สารสนเทศ
เกี่ยวกับมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาและ
ได้กระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่สําคัญในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและเป็นสารสนเทศที่สําคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนและการดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ถูกต้องต่อไปซึ่งจะส่งผลให้ครูดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และนักเรียน
ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน
คําถามวิจัย
1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างไร
2. กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาควรเป็นอย่างไร
3. กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการวิจัย
ครั้งนี้ครอบคลุม 2 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุม
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
ประชากรในการวิจัย คือ ครูประถมศึกษาที่ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย
แฟ้ ม สะสมงาน หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใช้ บ รรจุ ห ลั ก ฐานหรื อ ผลงานที่ แ สดงถึ งผลการเรี ย นรู้ แ ละ/หรื อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง การนําแฟ้มสะสมงานไปใช้ใน
การสะท้อนความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ และผลการเรียนรู้สรุปรวมของนักเรียน
มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นไปตามหลักการของ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย มโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิน ผลการเรียนรู้ของนั กเรียนที่ไม่ถูกต้อง
แตกต่างจากหลักการของการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียนซึ่ งประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ วัดได้จากแบบสอบถามการใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการในการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนที่ครูนํามาใช้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน
การคั ด เลื อ กและสะท้ อ นความรู้ สึ ก ต่ อ ผลงาน และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและประเมิ น ผลงาน วั ด ได้ จ าก
แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ชุดของขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้องและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบ
มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งและมโนทั ศ น์ ที่ มี ขั้ น ตอนที่ ส าม สร้ า งความเข้ า ใจมโนทั ศ น์ ถู ก ต้ อ ง และขั้ น ตอนที่ สี่
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น หมายถึ ง คุ ณ ภาพของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน พิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนก่อนและหลังการเข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และความคิดเห็นของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เครื่องมือในการวิเคราะห์และสารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครู
ในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่สามารถนํ าไปใช้ในการวาง
แผนการดําเนิ นการปรับ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ที่ คลาดเคลื่อนของครูป ระถมศึกษาในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
2. ได้กระบวนการและคู่มือการใช้กระบวนการสําหรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรีย นรู้ของนัก เรีย นประถมศึกษาที่ เหมาะสมซึ่ งบุ ค ลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถนํ า ไปใช้ ป รั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ป ระถมศึ ก ษาในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ในระหว่างการวิจัย กลุ่มตัวอย่างครูประถมศึกษาจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และได้รับการพัฒนามโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิจั ย เรื่อ งการพั ฒ นากระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาในครั้งนี้
แบ่ งการนํ า เสนอมโนทั ศ น์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น 3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนที่ 1 มโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น โดยใช้
แฟ้ ม สะสมงานการเรีย นรู้ ตอนที่ 2 มโนทั ศ น์ เกี่ ยวกั บ มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและการปรับ เปลี่ ย น และ
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ในส่วนนี้ ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอเป็น
9 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของแฟ้มสะสมงาน ความมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน ประเภทของแฟ้มสะสมงาน
ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงาน กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานการประเมิน
แฟ้มสะสมงาน การประเมินแฟ้มสะสมงาน ข้อดีและข้อจํากัดของแฟ้มสะสมงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
1.1 ความหมายของแฟ้มสะสมงาน
มีผู้ให้ความหมายแฟ้มสะสมงานไว้มากมายซึ่งความหมายที่ได้มีผู้นิยามมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
แฟ้มสะสมงานเป็นสิ่งที่ใช้รวบรวมหรือบรรจุหลักฐานหรือผลงานซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
เจตคติ ทักษะ ความพยายาม ความก้าวหน้า และพัฒนาการที่แท้จริงของเจ้าของแฟ้มสะสมงานในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายๆ ด้าน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีระบบ (Arter& Paulson, 1991; Bird, 1990)
นอกจากนี้ Hamm และ Adams (1991) และสํ านั ก งานการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ (2539)ยั งให้
ความหมายเพิ่มเติมว่าแฟ้มสะสมงานมีความหมายมากกว่ากล่องบรรจุผลงานของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือที่
ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อชักนําผู้เรียนให้มาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากผลงานที่
ตนเองเลือกขึ้น มา หรือผลงานที่เพื่ อนร่วมชั้นเรียนนําเสนออันเป็ นหนทางนําไปสู่การรู้จักคิดและเพิ่ ม พู น
ศักยภาพในการเรียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แฟ้มสะสมงานยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงครูและเด็กให้มีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน เนื่องจากการเก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลแนะนําของครู (บุญเชิด ภิญอนันตพงษ์, 2540) ในขณะที่สุวิทย์ มูลคํา (2543)ได้เพิ่มเติมว่าแฟ้มสะสมงาน
ของผู้เรียนจะเน้นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) มากกว่าการประเมินผลสรุปรวม (summative
evaluation)ดังนั้นแฟ้มสะสมงานจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลที่นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่องโดยทั้งผู้เรียน และครูต่างมีความเข้าใจร่วมกันและตรงกัน
อย่ างไรก็ ต าม โกวิ ท ประวาลพฤกษ์ (2541) ได้ ให้ ค วามหมายแฟ้ ม สะสมงานไว้ 3 ลั ก ษณะ คื อ
(1) เป็ น เอกสารรวบรวมข้ อ มู ล รายงานการทํ า งาน หรื อ ผลการทํ า งานของเจ้ า ของแฟ้ ม สะสมงานนั้ น
แล้วจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ อาจจะเก็บเป็นแฟ้ม เป็นกล่อง เป็นกระเป๋า แฟ้มสะสมงานเป็นภาพสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน (2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการทํางานเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของผู้เรียนที่สูงกว่าการเก็บเป็นคะแนน เพราะเป็นการนําความรู้มาใช้ในการสร้างงานหรือการแก้ปัญหาจนได้
ชิ้ น งาน (3) เป็ น การประเมิ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น การประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative evaluation) และ
การประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ที่คํานึงถึงการทํางาน (กระบวนการทํางาน) และผลงาน

7

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แฟ้มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุหลักฐาน หรือผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ความพยายาม ความก้าวหน้า และพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้าน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีระบบ มีจุดมุ่งหมายใน
การเลือกผลงาน เกณฑ์การประเมินผล และสะท้อนความคิดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเป็นหนทางให้
ผู้เรียนรู้จักคิดและเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ต่อไปได้ และแฟ้มสะสมงานสามารถใช้เป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปรวมได้
1.2 ความมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน
ในการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานนั้ น มี ค วามมุ่ ง หมายคื อ (ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช, 2540; พรรณ วลั ย
คีรีวงศ์วัฒนา, 2542)
1.เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเอง ประเมินผลการเรียนรู้ หรืองานที่ทําว่าประสบผลสําเร็จใน
ระดับใด ระบบการจัดทําเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับครูในการประเมินกระบวนการเรียนรู้
2.เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ป ระเมิ น เจ้ าของแฟ้ ม ว่ ามี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
พัฒนาการ หรือผลงานตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนต่อไป
3.เพื่อให้ ผู้ปกครองและครูติดต่อสื่อสารกันในการวางแผน แก้ปัญ หา และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1.3 ประเภทของแฟ้มสะสมงาน
ในการจัดประเภทของแฟ้มสะสมงานนั้น นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของแฟ้มสะสมงานโดยทั่วไปใน
การนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล โดยคํานึงถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้ (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ, 2540; อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์, 2541; สุวิทย์
มูลคํา, 2543)
1. แฟ้ มสะสมงานส่ ว นบุ ค คล (personal portfolio) เป็ นแฟ้ มรวบ รวมผลงานที่ แสดงถึ ง
ความสามารถ ผลงานต่างๆของเจ้าของแฟ้ม ซึ่งประกอบด้วย 1.1 แฟ้มสะสมงานรวมเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น
กิจกรรมที่ชอบ ภาพ งานอดิเรก ครอบครัว แนวคิด คติประจําใจ การวางแผนชีวิต เป็นต้น และ1.2 แฟ้มสะสม
งานที่ดีที่สุด เป็นแฟ้มที่ประกอบด้วยชิ้นงานที่ครูผู้สอน หรือผู้เรียนร่วมกันเลือกหรือผู้เรียนเลือกเอง โดยเลือก
เฉพาะชิ้นงานที่ดีที่สุดที่เป็นตัวแทนพฤติกรรมแสดงความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนเอง
2. แฟ้ มสะสมผลงานทางวิชาการ (academic portfolio) เป็ น แฟ้ มรวบรวมผลงานทางวิชาการที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถหลังจากผ่านการเรียนรู้หรือผลงานที่พัฒนาขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ประกอบด้วย 2.1 แฟ้มสะสมงานสําหรับให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา 2.2 แฟ้มสะสมงานแบบบูรณาการ
เป็นการสะสมงานด้วยการบูรณาการผลงานจากการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง มองเห็น
ภาพทั้งหมดของตัวผู้เรียนเอง 2.3 แฟ้มสะสมงานกลุ่ม เป็นแฟ้มสะสมงานที่นักเรียนร่วมกันพัฒนา เพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันการนําความสามารถที่แตกต่างกันมาร่วมกันสร้างสรรค์งานกลุ่ม เพื่อการอยู่
ร่ ว มกั น เช่ น กิ จ กรรมกลุ่ ม กิ จ กรรมโรงเรี ย น กิ จ กรรมของชุ ม ชน 2.4 แฟ้ ม สะสมงานหลายชั้ น เรี ย น
เป็นแฟ้มสะสมงานการเรียนจากหลายชั้นเรียนเช่นชั้นปีที่1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ
การพัฒนาของตนเองในช่วงปีที่ผ่านๆมา 2.5 แฟ้มสะสมงานที่เป็นความหลากหลายทางสติปัญ ญา 8 ด้าน
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ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligent) ของ Howard Gardner คือด้านความสามารถทางการ
ใช้ภ าษา ด้ านการใช้เหตุ ผลเชิงตรรกศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ด้านเนื้อหามิติสั มพั นธ์ ด้านดนตรี ด้ านการ
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ ด้านการเข้ากับผู้อื่น ด้านการวิเคราะห์ตนเอง และด้านความเข้าใจธรรมชาติ
โรงเรียนจะต้องหาวิธีการที่มั่นใจได้ว่านักเรียนมีความต้องการและความสามารถที่หลากหลายในด้านรูปแบบ
การเรียนรู้ และประสบความสําเร็จได้อย่างไร 2.6 แฟ้มสะสมงานของชั้นเรียน เป็นแฟ้มสะสมงานที่เป็นกิจกรรม
รวมของผู้ เรี ย นทั้ ง ชั้ น เช่ น คํ า ขวั ญ ภาพถ่ า ยห้ อ งเรี ย น เป้ า หมาย เพลง กิ จ กรรม กี ฬ า ละคร ฯลฯ
2.7 แฟ้ ม สะสมงานของโรงเรี ย น เป็ น แฟ้ ม สะสมงานที่ เ ป็ น กิ จ กรรมร่ ว มของนั ก เรี ย นทั้ ง โรงเรี ย น
2.8 แฟ้มสะสมงานของจังหวัด เป็นแฟ้มสะสมงานที่เป็นกิจกรรมร่วมของครูทั้งจังหวัด
3. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ (professional portfolio) ประกอบด้วย 3.1 แฟ้ ม สะสมงานการสมั ค ร
เข้าศึกษาต่อ ประกอบด้วย คะแนน กิจกรรม คํารับรองเป็นต้น 3.2 แฟ้มสะสมงานเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การสอน ประกอบด้ ว ย แผนการสอน หนั งสื อ อ่ า นประกอบการประชุ ม ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของครู พี่ เลี้ ย ง
เป็นต้น 3.3 แฟ้มสะสมงานของครู ประกอบด้วย รางวัลคําติชม จดหมายจากผู้เรียน หรือผู้ปกครอง เอกสาร
ต่ างๆ เป็ น ต้ น และ 3.4 แฟ้ ม สะสมงานของผู้ บ ริห าร ประกอบด้ วย หลั ก ฐานแสดงให้ เห็ น ความเป็ น ผู้ นํ า
ยุทธศาสตร์การประชุม การวางแผน นวัตกรรม เป็นต้น
แต่แฟ้มสะสมงานในบริบทห้องเรียนนั้น เป็นการเก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดง
ถึ งความรอบรู้ ทั กษะต่ างๆ ความรู้ และทั ศ นคติ ผลงานของผู้เรีย นแต่ล ะคนในแฟ้ ม สะสมงานจึงถื อเป็ น
สิ่งประดิษฐ์ ในบริบทห้องเรียนนั้น แฟ้มสะสมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องสะท้อนจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Pearson Education Development Group, 2001) คือ
1. แฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ (process oriented portfolio) แฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะ
บอกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพัฒนาการ หรือการเจริญเติบโตของผู้เรียน เนื้อหาในแฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะ
แสดงถึ งกระบวนการเรีย นรู้ และการสร้างสรรค์ ตลอดจนแบบร่างงาน (drafts) การสะท้ อนกระบวนการ
การเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการทํางานด้วย แฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะบรรจุผลงานของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น
ระหว่าง และสิ้นสุดการทํางานในหน่วยการเรียนรู้นั้น เช่น เรื่องสั้นที่ประกอบด้วย 3 ร่าง คือ ร่างแรก ร่างที่
ปรับปรุงใหม่หลังจากที่ได้รับการสะท้อนผลซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับจากครูผู้สอนและเพื่อน และร่างสุดท้าย
ผู้เรียนสามารถที่จะเสนอแนะและติชมผลงานเหล่านี้ได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้ได้หลักฐานที่แสดงถึงว่าผู้เรียน
สามารถพั ฒ นาได้ อ ย่ างไร ส่ ว นในวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช่ น การเขี ย นหรือ การประชุ ม ระหว่ างผู้ ป กครองและครู
ผู้เรียนจะสามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ได้นั้น กล่าวคือผู้เรียนจะระบุว่าทักษะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ผู้เรียนจะชื่นชมในความสําเร็จของตนเอง และจะกําหนดสิ่งที่ท้าทายที่จะทําต่อไปในปัจจุบันและอนาคต
โดยทั่วไปแฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ จะใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา เพราะการศึกษาใน
ระดั บ ประถมศึ กษามุ่ งสนใจที่ พั ฒ นาการและการเจริญ เติ บ โตของผู้ เรีย นแต่ ล ะคนมากกว่าที่ จะพิ จ ารณา
การปฏิบัติ อย่างไรก็ตามแฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะต้องสอดคล้องกับวิธีการสอนของครูผู้สอนด้วย
2. แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต (product oriented portfolio) แฟ้มสะสมงานประเภทนี้เป็นการ
เก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนโดยจะพิจารณาเลือกผลงานที่ดีที่สุด วัตถุประสงค์ของการใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทนี้คือการสะท้อนถึงคุณภาพและความสําเร็จมากกว่าสะท้อนถึงกระบวนการซึ่งทําให้บรรลุผลสําเร็จใน
การทําแฟ้มสะสมงานประเภทนี้ ผู้เรียนจะต้องเก็บสะสมผลงานตั้งแต่ต้นจนจบ และเมื่อถึงเวลาผู้เรียนจะต้อง
เลือกสิ่งที่ผู้เรียนได้ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นซึ่งเป็นตัวแทนของงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
ในการเลือกผลงานของผู้เรียนบรรจุลงในแฟ้มสะสมงานสามารถทําได้หลายวิธี กล่าวคือ ผู้เรียนจะเป็น
ผู้กําหนดสิ่งที่จะบรรจุลงในแฟ้มสะสมงาน หรือครูผู้สอนเป็นผู้กําหนดขอบเขตกว้างๆไว้ว่าแฟ้มสะสมงานควร
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จะบรรจุสิ่งใดเข้าไปบ้าง และสิ่งที่บรรจุควรมีคุณภาพเป็นอย่างไร เช่น ครูในวิชาคณิตศาสตร์กําหนดว่าแฟ้ม
สะสมงานจะต้องบรรจุหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้มโนทัศน์เรื่อง ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน และ
ฐานนิยม ครูอาจจะกําหนดด้วยว่าผลงานต้องได้คะแนนเท่าใดขึ้นไปจึงจะยอมรับได้ว่ามีคุณภาพสําหรับบรรจุ
ได้ในแฟ้มสะสมงานได้แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิตจะมีประสิทธิภาพในการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน
ในการผลิ ต ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ และโดยทั่ ว ไปแฟ้ ม สะสมงานประเภทนี้ จ ะให้ ผู้ เรี ย นได้ ส ะท้ อ นตนเอง
(self-reflection) ซึ่งมักจะเป็นการเขียนว่าเพราะเหตุใดผู้เรียนจึงเลือกผลงานแต่ละชิ้นมาเป็นชิ้นที่ถือว่าดีที่สุด
แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิตมักจะใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะเกรดเฉลี่ยของผู้เรียน
และคะแนนสอบของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษานั้น เป็นผลสุดท้ายที่เน้นที่สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนในระดับชั้นนี้มีทักษะการคิดในระดับที่สูงกว่า สามารถเลือกผลงานที่ดีที่สุดของตนเองได้อย่างชาญฉลาด
และยังสามารถสะท้อนตนเองได้อย่างลึกซึ้งด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีแฟ้มสะสมงานแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม
สําหรับผู้เรียนทุกระดับ ดังนั้นในการเลือกใช้แฟ้ มสะสมงาน ครูผู้สอนจึงควรคํานึงถึงรูปแบบการสอน และ
วัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย
องค์ประกอบประการสุดท้ายที่ควรจะต้องมีในแฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมาก็คือการจัดแสดง
ต่อสาธารณะ (public exhibition) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ครู ผู้ปกครอง หรือสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ชุมชน และผู้เรียนในการนําเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยในบางกรณี ผู้เรียนหรือกลุ่มของผู้เรียนก็ต้อง
นําเสนอแฟ้มสะสมงานเหมือนการแสดงในนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ หรือในบางกรณีผู้เรียนก็จะพัฒนาบางส่วน
ของแฟ้มสะสมงานให้ลึกซึ้งขึ้น โดยสะท้อนความสนใจในวิชาหรืออาชีพต่างๆของผู้เรียนแต่ละคน การจัดแสดง
แฟ้มสะสมงานนี้มีความสําคัญอยู่ที่การหล่อหลอมหรือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้เรียนและชุมชน
เมื่อแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนถูกประเมินและวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้อื่นจะเป็นการทําให้กระบวนการทั้งหมดมี
ความตรงมากขึ้น ทําให้ผู้เรียนมุ่งสนใจที่คุณภาพของงาน และเป็นการนําไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ผู้ปกครอง ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
1.4 ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน
ลั ก ษณ ะสํ า คั ญ ของแฟ้ ม สะสมงานผู้ เ รี ย น มี ดั ง นี้ (Bird, 1990; Wiggins, 1989;Wolf, 1989;
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2540)
1. มีการแสดงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ ครู หรือทั้งครูและผู้เรียนเป็นผู้กําหนดจุดมุ่งหมายของ
แฟ้มสะสมงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความคาดหวังก่อนเริ่มต้นพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตน
2. มีการบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการผสมผสานบูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชาการที่ได้จากการเรียนใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากภายนอกห้องเรียนเช่นครูที่สอนเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นอาจสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้พบปะ สนทนา หรือสัมภาษณ์นักเขียน แล้วบันทึกผลการสัมภาษณ์ลงในแฟ้มสะสมงาน
3. มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (multisources) เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆในแฟ้มสะสมงานต้องได้มา
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้การประเมินผลผู้เรียนมีความเที่ยงตรงแม่นยํามากที่สุด และสามารถตัดสิน
ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม
4. สะท้ อ นให้เห็น ถึ งสภาพที่ แ ท้ จริงโดยจะต้องมี การเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างสภาพการเรียน
การสอนที่ปฏิบัติจริงในห้องเรียนกับหลักฐานในแฟ้มสะสมงาน
5. เป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นพลวัต ข้อมูลจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การเจริญ งอกงาม และพัฒนาการผู้เรียนได้ทุกระยะเวลา และมีความ
ต่อเนื่อง
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6. สะท้ อ นบุ ค ลิ กภาพความเป็ น เอกลัก ษณ์ จากความเป็ น เจ้าของโดยผู้ เรียนการมี ส่ วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียน การรู้จักการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแต่ละคนจะ
เป็นการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีความเฉพาะตัว เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้เลือก ผลงานและประเมินผลตนเอง
7. นํ าไปใช้ได้ ในหลายจุ ดประสงค์ เอกสารหรือหลักฐานในแฟ้ มสะสมงานผู้เรียนสามารถนํ าไปใช้ ได้
มากกว่าหนึ่งจุดประสงค์หรือมากกว่าหนึ่งวิชา และใช้ได้ทุกระดับชั้น เช่น ใช้สนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็น
ที ม และการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เรีย น โดยให้ โอกาสผู้ เรีย นได้ แ ลกเปลี่ ย น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ และ
ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ แฟ้มสะสมงานยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการริเริ่มหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง อันเป็น
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ก ระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญาด้ ว ย และ
จุดประสงค์อีกประการหนึ่งที่สําคัญของการใช้แฟ้มสะสมงาน คือครูผู้สอนสามารถใช้ประเมินความสําเร็จของ
การสอนของตนได้ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนต่อไป
1.5 ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ (Cole et al., 2000; Barton &Collin, 1997;
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคณะ,2540)
1. จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่บอกว่าแฟ้มสะสมงานนั้น จะใช้เพื่ออธิบาย หรือเพื่อวัดสิ่งใดซึ่ง
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะเป็นแนวทางสําคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้ประสบผลสําเร็จแท้จริงเพียงใด
โดยทั่วไปจะมีจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานคือ
1.1 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้จากการสะท้อนความคิดในงานของตนเอง และ
พัฒนาตนเอง
1.3 เพื่ อ ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบของครู จ ากความสามารถในการสอนให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
2. เนื้อหา ประกอบด้วย หลักฐาน หรือแนวทางต่างๆตามความเป็นจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ
ในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยแสดงถึงจุดมุ่งหมายส่วนตัว ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ ล ะคน เนื้ อ หาที่ ค วรจะมี ใ นแฟ้ ม สะสมงานประกอบด้ ว ย5 ส่ ว น คื อ (1) ชิ้ น งานที่ ผู้ เรี ย นคั ด เลื อ ก
(2) การสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน (3) จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (4) ตัวอย่างในระหว่างเรียนและช่วงสุดท้าย
(5) ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือการเจริญเติบโตของผู้เรียน
งานวิจัยของ Barton และ Collin (1997) พบว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนบรรลุจดุ มุ่งหมายของ
แฟ้มสะสมงาน มี 4 ประเภท ได้แก่
2.1 เอกสารและผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างการเรีย นการสอนในชั้ น เรี ย น เช่ น แบบฝึ ก หั ด
การบ้าน เป็นต้น
2.2 เอกสารหรือผลงานที่แสดงถึงงานที่ผู้เรียนทํานอกห้องเรียน เช่น การสัมภาษณ์ โครงการ
พิเศษ เป็นต้น
2.3เอกสารที ่ค รูแ ละผู้เกี่ย วข้อ งใช้แ สดงให้เห็น ถึง ความก้า วหน้า ของผู้เรีย น เช่น แบบ
บันทึกการสังเกตของครู แบบบันทึกของผู้เรียน เพื่อนในชั้นเรียน ผู้ปกครอง และการสอบในลักษณะต่างๆ
เป็นต้น
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2.4 เอกสารที่ผู้เรียนเตรียมขึ้นเฉพาะบรรจุลงในแฟ้มสะสมงาน ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้
กล่าวได้ว่าสิ่งที่นํามาใส่ไว้ในแฟ้มสะสมงานควรจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
3. การกําหนดเวลา เป็นการวางแผนว่าจะให้ผู้เรียนประเมินแฟ้มสะสมงานเมื่อไร และประเมินด้วย
วิธีการใด โดยสิ่งที่จะต้องถูกนํามากําหนดก็คือ
3.1 การประเมินตนเอง เป็นการให้ผู้เรียนประเมินแฟ้มสะสมงานของตนเองว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
3.1.1กําหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการตรวจสอบผลงานโดยครูผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันกําหนดขึ้น ซึ่งนิยมกําหนดให้อยู่ในรูปคะแนนรูบริก (scoring rubric)
3.1.2 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เช่น แบบสํารวจ
รายการ บันทึกต่างๆ
นอกจากนี้ การประเมินด้วยกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนอาจจะประเมินตนเองด้วยวิธีการ
ต่อไปนี้ คือ (1) การจดบันทึกการเรียนรู้ (learning logs) เช่นการแก้ปัญหา การสังเกต การบรรยาย (2) การจด
บันทึกความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ (reflective journals) คือการให้ผู้เรียนเขียนแผนการเรียน การสะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียน บันทึกการสังเกตจากการเรียน การรวบรวมประสบการณ์ ซึ่งการเขียนบันทึก
ความคิดเห็นช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดเด่นของตนเอง อันจะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี และ (3) การกําหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น และระยะยาว จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
3.2 การสะท้อนความคิดเห็น เป็นการแสดงความรู้สึก และการให้คะแนนผลงาน ซึ่งทําให้
ผู้เรียนพิจารณาการเรียนรู้ของตนเอง อันเป็นการใช้ความคิดในขั้นสูง
4. การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมินความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย
ของแฟ้ ม สะสมงานกั บ หลั ก ฐานต่ างๆในแฟ้ ม สะสมงาน จุ ด มุ่ งหมายที่ สํ าคั ญ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานคื อ
การประเมินอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้การให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างครูกับผู้เรียนควบคู่กันไปกับการ
เรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาตลอดภาคเรียน การตัดสินแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแต่ละคนจะเน้นที่ผลการวัด
ความก้ าวหน้ า ในการเรี ย น มาตรฐานการวั ด ที่ ดี ที่ สุ ด ควรจะเกิ ด จากการตกลงกั น ระหว่ า งครู กั บ ผู้ เรี ย น
การประเมินแฟ้มสะสมงานขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างแฟ้มสะสมงานของชั้นเรียนคือ
ส่งเสริมนิสัยในการประเมินตนเอง หรือเพื่อวัดและติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
1.6 กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
จากการศึ ก ษากระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงานซึ่ งประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนต่ างๆ ในการจั ด ทํ า
แฟ้มสะสมงานหรือการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน พบว่า การจัดทําแฟ้มสะสมงานมีหลายขั้นตอนและสามารถ
กําหนดได้หลายแนวทางขึ้นกับความเหมาะสมของลักษณะงานที่เก็บสะสม ซึ่งมีผู้นําเสนอขั้นตอนที่แตกต่างกัน
หลายแนวทาง ในที่นี้ ผู้วิจัยนําเสนอขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานที่มีผู้นําเสนอไว้เป็นจํานวนมากขั้นตอน
ที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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Burke, Forgarty และ Belgrad (1994), Haertel (1991; อ้างถึงใน ประกอบ กรณีกิจ, 2544) และ
สุวิทย์ มูลคํา (2543)ได้กําหนดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานที่สมบูรณ์ไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมงาน (project purpose) เป็นขั้นที่ครูจะต้องพิจารณา
จุดประสงค์ที่ใช้แฟ้มสะสมงาน และตัดสินใจว่าจะใช้แฟ้มสะสมงานชนิดใด
2. รวบรวมและจัดการชิ้นงาน (collect and organize) โดยครูผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมวางแผนกันว่าจะ
เก็บชิ้นงานอย่างไร และจะต้องออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้จัดระบบชิ้นงานของเขา
3. เลื อกชิ้น งาน (select) โดยจะต้ องเลือกเนื้ อหาและชิ้น งานที่ จะบรรจุในแฟ้ ม สะสมงาน ซึ่งครูแ ละ
ผู้เรียนอาจจะร่วมกันคัดเลือกชิ้นงานบางส่วนจากชิ้นงานทั้งหมด ในขั้นนี้สามารถใช้กฎแห่งการเพิ่มคุณค่า
(value-added up principle) ในการคัดเลือกผลงาน กล่าวคือ เริ่มต้นจากการที่ผู้เรียนเลือกผลงานที่คิดว่าดี
ที่สุด และตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานมากที่สุดเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานเป็นหลักฐานที่ถือว่ามี
คุณค่าอันดับหนึ่ง จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกผลงานอันดับที่สอง พร้อมกับพิจารณาว่าหากรวบรวมผลงานชิ้นนี้ไว้
ในแฟ้มสะสมงานแล้ว จะทําให้เกิดคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้าง หากประเมินว่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นในแง่มุมใหม่ก็เก็บ
สะสมไปในแฟ้มสะสมงาน หากไม่มีคุณค่าก็ไม่ควรเก็บ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นงาน หรือจนผู้เรียน
เห็นว่ามีหลักฐานชิ้นงานที่มากพอจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานแล้ว
4. สร้างสรรค์ผลงาน เป็นการถ่ายทอดความสามารถการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกภาพ
(interject personality) และความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนแต่ละคน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน (reflect metacognitively) ผู้เรียนจะต้องตรวจสอบชิ้นงาน โดยผู้เรียนต้อง
ให้เหตุผลของการเลือกชิ้นงานต่างๆเข้ามาบรรจุในแฟ้มสะสมงาน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเริ่มรู้จักคิดไตร่ตรองด้วย
ตนเอง เป็นการสะท้อนวิธีการทํางาน ความรู้สึก ความต้องการ และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทํางานของ
ผู้เรียน
6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง (inspect to self-assess) ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินตนเอง และประเมินชิ้นงานของตนเองว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด พบจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อ
ควรปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้สมบูรณ์
7.ประเมิ น ค่ า ผลงาน (evaluate) เป็ น การให้ ร ะดั บ คะแนน โดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
(scoring rubric) ที่กําหนดล่วงหน้าตามหัวข้อการประเมิน โดยครูผู้ประเมินจะพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของผู้เรียนประกอบด้วย นอกจากนี้การประเมินจะต้องเน้นที่ความก้าวหน้าของผลงานของผู้เรียนแต่ละคน
มากกว่าเปรียบเทียบผลงานของผู้เรียนกับกลุ่ม
8. สร้ า งความสั ม พั น ธ์ (connect conference) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย น ครู และผู้ ป กครองได้ มี
ความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อการตัดสินใจได้
9. ทําให้มีคุณค่า (นําเข้าและเอาออกชิ้นงาน) (inject/eject to update) โดยการปรับเปลี่ยนผลงาน นํา
งานบางชิ้นเข้าแฟ้มสะสมงานและเอางานบางชิ้นออก เพื่อทําให้แฟ้มสะสมงานใหม่ และทันสมัย
10. ขั้นประชาสัมพันธ์ผลงาน (respect accomplishment) การจัดแสดงแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้ผู้เรียน
เตรียมจัดแสดงนิทรรศการด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณค่าของแฟ้มสะสมงานด้วยความภาคภูมิใจ
อย่างไรก็ตาม การจัดทําแฟ้มสะสมงานสามารถทําได้หลายรูปแบบ เนื้อหาสาระ และจุดมุ่งหมาย
(บุญ เชิด ภิญ โญอนันตพงษ์, 2539; กรมวิชาการ, 2539)ดังนั้นการพัฒ นาแฟ้มสะสมงานและการนําไปใช้
ปฏิบัติจริงจึงมิได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว แต่มีแนวโน้มการจัดทําได้หลายหลายวิธี แล้วแต่จุดมุ่งหมายของ
แต่ละชนิดและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการศึกษาได้ ซึ่งมีการเสนอขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้ 3
ขั้นตอนบ้าง 6 ขั้นตอนบ้าง (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557)
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กรณี 3 ขั้นตอนเป็นแนวทางที่เหมาะสมและจําเป็นสําหรับผู้เริ่มจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานกรณี 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นรวบรวมชิ้นงาน (collect) ขั้นเลือกชิ้นงาน (select) และขั้นข้อมูล
สะท้อนกลับ (reflect) ส่วนกรณี 6 ขั้นตอนเป็นแนวทางที่เหมาะสมสําหรับผู้ต้องการขยายขั้นตอนการจัดทําแฟ้ม
สะสมงาน ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานกรณี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการกําหนดโครงการ/
จุ ด ประสงค์ (project) ขั้ น รวบรวมชิ้ น งาน (collect) ขั้ น เลื อ กชิ้ น งาน (select)ขั้ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ
(reflect)ขั้นทําให้สมบูรณ์ (perfect) และขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (connect)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยจํานวน 9 ฉบับ (De Fina, 1992;Burke
et al., 1994; Epstein, 2001; Pearson Education Development Group, 2001; ชั ย พฤกษ์ เสรี รั ต น์
และคณะ, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม, 2543; สุวิทย์ มูลคํา,2543; คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552;
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) ซึ่งได้นําเสนอขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้หลายแนวทาง ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผลการ
สังเคราะห์ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 1













สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544)




สพฐ. (2552)

2. เก็บรวบรวมผลงาน
3. คัดเลือกผลงานและจัดระบบผลงาน
4.สะท้อนความคิดเห็นและความรูส้ ึกต่อ
ผลงาน
5. ตรวจสอบความสามารถ
ของตนเอง
6. ปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
ผลงาน
7. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับผลงาน
8. ปรับเปลี่ยนผลงาน
9. นําเสนอแฟ้มสะสมงาน
10. นําผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ประโยชน์

สุวิทย์มูลคํา (2543)



อมรรัตน์ พันธ์งาม 2543)



ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ และคณะ(2540)

Burke et al. (1994)

1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน

Epstein (2001)

De Fina (1992)

ขั้นตอนในกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานของนักเรียน

Pearson EduDev Group (2001)

ตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมงานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ล จากเอกสารตามตารางที่ 1 สรุป เป็ น สาระสํ าคั ญ เกี่ยวกั บ ขั้ น ตอนต่ างๆใน
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ได้ดังนี้
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการกําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัย
จํ า นวน 7 ฉบั บ เสนอขั้ น ตอนการกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงานเป็ น ขั้ น ตอนแรกของ
กระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเตรี ย มการครู แ ละนั ก เรี ย นหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล และขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ยกเว้นเอกสารของ Epstein (2001)
และเอกสารของ Pearson Education Development Group (2001) ซึ่งไม่ได้เสนอขั้นตอนนี้ในกระบวนการ
จัดทําแฟ้มสะสมงาน นอกจากนี้ เอกสารและงานวิจัยที่เสนอขั้นตอนการกําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานได้เสนอรายละเอียดเพิ่ มเติมในขั้นตอนนี้ด้วย กล่าวคือ อมรรัตน์ พั นธ์งาม (2543) ได้เสนอ
รายละเอียดในขั้นตอนนี้เพิ่มเติมเป็นขั้นการกําหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางของแฟ้มสะสมงาน ซึ่งเป็นการ
กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของแฟ้มสะสมงาน ส่วนชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ (2540) และสุวิทย์
มูลคํา (2543) ได้เสนอรายละเอียดของขั้นตอนแรกไว้เช่นเดียวกับเอกสารและงานวิจัยอื่นๆแต่เรียกขั้นตอนนี้ว่า
เป็นขั้นการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัยทุกฉบับนําเสนอขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมผลงานเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่นักเรียนจัดเก็บ
ผลงานทั้งหมดที่ทําและสร้างเข้าไว้ในแฟ้มของตนเอง แฟ้มที่จัดทําขึ้นในขั้นนี้เป็นแฟ้มสะสมงาน (working
folder) ซึ่งใช้รวบรวมผลงานชิ้นต่างๆ ให้เป็นระบบ การจัดผลงานต่างๆ ให้เป็นระบบสามารถจัดเก็บได้หลาย
วิธี คือ จัดเก็บตามลําดับ วัน เวลาที่สร้างผลงาน จัดเก็บตามลําดับความยากง่ายและความซับซ้อนของผลงาน
จัดเก็บตามความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ จัดเก็บตามหัวเรื่องที่ต้องการนําเสนอ และจัดเก็บในลักษณะ
ผสมผสานโดยนํ าวิธีการต่างๆ ข้างต้นมาจัดในแฟ้ มเดียวกัน โดยผลงานที่ รวบรวมไว้ต้องเป็นสิ่งที่ สามารถ
จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน เทปบันทึกเสียง แบบสังเกต แบบบันทึกต่างๆ แบบรายงาน แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์
ภาพถ่าย ภาพวาด แบบฝึกหัด เป็นต้น
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกและจัดระบบผลงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัยแต่ละฉบับนําเสนอ
ขั้นตอนการคัดเลือกและจัดระบบผลงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนคัดเลือกผลงานดีเด่นหรือผลงานชิ้นเอก
ที่แสดงถึงความเข้าใจ ความสามารถหรือความชํานาญของนักเรียนไป จัดทําแฟ้มสะสมงานดีเด่น (portfolio)ซึ่
งเป็ นแฟ้ มที่ เก็ บรวมรวมผลงานต่ างๆที่ คั ดเลื อกมา โดยคั ดเลือกผลงานอย่างมี หลักเกณฑ์ และเหตุผล แล้ ว
จัดระบบผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นอย่างเป็นระบบ เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ได้เสนอว่าการจัดระบบ
ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นขึ้นกับจุดประสงค์ของวิชาหรือโครงงานที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งเค้าโครงของแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นที่เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ได้เสนอไว้ ประกอบด้วย ส่วนนําหรือข้อมูลทั่วไป ส่วนเนื้อหาหรือ
หลักฐานต่างๆ และส่วนสนับสนุนหรือส่วนสรุป ยกเว้นในงานวิจัยของอมรรัตน์ พันธ์งาม (2543)ซึ่งไม่ได้เสนอ
ขั้นตอนนี้ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นอกจากนี้ De Fina (1992) ได้เสนอขั้นตอนการจัดระบบผลงาน
ไว้เท่านั้น และไม่ ได้ เสนอให้ มีการคัดเลือกผลงานในแฟ้ มสะสมงาน ในขณะที่ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคณะ
(2540) และสุวิทย์ มูลคํา (2543) ได้แยกขั้นตอนการจัดระบบผลงานออกจากการคัดเลือกผลงานด้ วย โดย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ(2540) ได้เสนอขั้นตอนการจัดระบบแฟ้มสะสมงานเป็นขั้นตอนที่ถัดจากขั้นตอนการ
คัดเลือกผลงาน ส่วน สุวิทย์ มูลคํา (2543) ได้เสนอขั้นตอนการจัดระบบแฟ้มสะสมงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อน
ขั้นการนําเสนอผลงาน
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เมื่อพิจารณาขั้นตอนการสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัย
จํานวน 8 ฉบับนําเสนอขั้นตอนการสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน โดยเสนอเป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่องจากการคัดเลือกชิ้นงาน ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในระดับสูง (metacognition) ใน
การสะท้ อ นความคิ ด เห็ น และความรู้ สึ ก ต่ อ งานชิ้ น ที่ เลื อ ก ซึ่ งทํ าให้ นั ก เรี ย นตระหนั ก และรั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเอง และเป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอย่างไม่เป็น
ทางการด้วย ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นนั้นเอกสารและงานวิจัยทุกฉบับได้เสนอให้นักเรียนตอบคําถามนําของ
ครู โดยเขียนบันทึกสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานหรือให้นักเรียนเขียนตอบแบบสะท้อนความ
คิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานที่เลือก โดยคําถามที่ใช้จะเป็นคําถามที่ให้นักเรียนระบุถึงเหตุผลที่เลือกผลงาน
ชิ้นนั้นเป็นผลงานชิ้นเอก จุดเด่นจุดสําคัญของผลงาน และแนวทางหรือวิธีการที่จะทําให้ผลงาน ชิ้นนั้นดีขึ้น
ในขณะที่เอกสารเพียง 1 ฉบับ คือเอกสารของ De Fina (1992) ไม่ได้นําเสนอขั้นตอนดังกล่าวนี้ไว้ แต่นําเสนอ
ว่าในขั้นประเมินผลงาน นักเรียนที่เป็นผู้สร้างผลงานควรมีโอกาสได้ประเมินผลงานหรือกระบวนการทํางาน
ของตนเอง ซึ่งจะทําให้ได้สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนเองออกมาได้
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบความสามารถของตนเอง พบว่า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 ฉบับ ได้แก่ Burke et al. (1994)ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ (2540) และสุวิทย์ มูลคํา (2543) ได้เสนอ
ขั้นตอนการตรวจสอบความสามารถของตนเองเป็ นขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการจัดทําแฟ้ มสะสมงานของ
นักเรียน โดยเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดในขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆในการเรียนรู้ โดยเฉพาะจุดเด่น
และจุดด้อยของผลงานและกระบวนการทํางาน โดยพิจารณาแฟ้มสะสมงานดีเด่นที่ได้เลือกรวบรวม ผลงานชิ้น
เอกไว้อย่างเป็นระบบในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อได้ใช้ข้อมูลต่างๆที่ค้นพบมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองและงาน
ต่ า งๆให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ไป เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในขั้ น นี้ ได้ แ ก่ แบบสํ า รวจรายการ แบบบั น ทึ ก การทํ า งาน
แบบประเมินตนเอง เป็นต้น ซึ่งแบบประเมินตนเองนั้นมักจะประเมินกระบวนการคุณลักษณะ และพฤติกรรม
การทํางานของผู้เรียน
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจํานวน 6 ฉบับ ได้แก่
De Fina (1992) Burkeet al. (1994) ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ (2540) สุวิท ย์ มู ล คํา (2543) อมรรัตน์
พันธ์งาม (2543) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ได้เสนอขั้นตอนการประเมินผล
งานเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน โดยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (2540) ได้เสนอขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนําเสนอผลงาน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานของ
นักเรียน ได้แก่ นักเรียนเอง เพื่อน และครูผู้สอนประเมินผลงานชิ้นเอกในแฟ้มสะสมงานดีเด่น ประเมินแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นโดยรวมที่นักเรียนจัดทําขึ้น และประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนหรือปฏิบัติงานด้วย โดยใช้
เกณฑ์การประเมินที่ครูและนักเรียนได้ตกลงร่วมกัน และหลังจากที่นักเรียนได้ทราบผลการประเมินของตนเอง
ทั้งพฤติกรรมการทํางาน และผลการประเมินผลงานแล้ว นักเรียนนําข้อมูลย้อนกลับที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง
ตนเองและผลงานต่อไป
เมื่อพิ จารณาขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกั บผลงาน พบว่า เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งจํ า นวน 4 ฉบั บ ได้ แ ก่ De Fina (1992) Burke et al. (1994) สุ วิ ท ย์ มู ล คํ า (2543) สมศั ก ดิ์
ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) ได้เสนอขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานไว้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียน โดยในขั้นตอนดังกล่าวนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้มีโอกาสในการ
อธิบาย อภิปราย รับข้อเสนอแนะ และฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่นักเรียนสร้าง
หรือทํา ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลงาน กระบวนการทํางาน และกระบวนการเรียนรู้ของ
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ตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ รูปแบบการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานอาจเป็นการสนทนาตัวต่อตัวระหว่าง
นักเรียนกับครู การส่งแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้ผู้ปกครอง หรือการจัดประชุมในโรงเรียน โดยประเด็นที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันจะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลงานและการทํางานของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
นอกจากนี้ De Fina (1992) ได้เสนอรายละเอียดในขั้นตอนนี้เพิ่มเติมว่า ในการประเมินผลงานและแฟ้มสะสม
งานของนักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประเมินผลงานหรือแฟ้มสะสมงานของนักเรียนควรทําหน้าที่
เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้แก่นักเรียนโดยการพูดคุย ติชม และเสนอแนะนักเรียน เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เมื่ อ พิ จ ารณ าขั้ น ตอนการปรั บ เปลี่ ย นผลงาน พบว่ า เอกสารและงานวิ จั ย 3 ฉบั บ ได้ แ ก่
Burke et al. (1994) ชั ย พฤกษ์ เสรีรัก ษ์ แ ละคณะ (2540) และสุวิท ย์ มู ล คํ า (2543) ได้เสนอขั้ น ตอนการ
ปรับเปลี่ยนผลงาน โดยขั้นตอนดังกล่าว เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่นักเรียนได้พิจารณาผลงานที่คัดเลือกไปเก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น แล้วปรับเปลี่ยนผลงาน ดังกล่าวโดยใช้หลักการของการเพิ่มคุณค่า โดยนําผลงานหรือ
หลักฐานเข้าหรือออกเพื่อให้ผลงานทันสมัยกว่าเดิมและแสดงถึงระดับความสามารถทางการเรียนรู้ขั้นที่สูงกว่า
มาเก็บไว้แทนที่ผลงานหรือหลักฐานเดิมที่ด้อยกว่าเพื่อการนําเสนอตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เมื่ อ พิ จ ารณาขั้ น ตอนการนํ า เสนอแฟ้ ม สะสมงาน พบว่ า เอกสารและงานวิ จั ย 4 ฉบั บ ได้ แ ก่
Burke et al. (1994) ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ (2540) สุวิทย์ มูลคํา (2543) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ได้เสนอขั้นการนําเสนอแฟ้มสะสมงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ชื่นชมความสําเร็จของ
นักเรียนร่วมกันโดยแฟ้มสะสมงานที่นักเรียนจัดแสดงเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้าง มี
ความก้าวหน้า ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆพัฒนาไปได้ในระดับใด
สําหรับขั้นตอนการนําผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานไปใช้ประโยชน์ พบว่าเอกสารและงานวิจัย5
ฉ บั บ ได้ แ ก่ De Fina (1992) Epstein (2001) Pearson Education Development Group (2001)
อมรรัตน์ พันธ์งาม (2543) และสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544)ได้นําเสนอให้ครูนําผลการประเมินโดยแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และการตัดสินกระบวนการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยชี้ให้เห็นว่าการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีการนําผลการประเมิน
ที่ได้จากการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ยังพบว่าเอกสารและงานวิจัยบางฉบับเสนอขั้นตอนในกระบวนการจัดทํา แฟ้มสะสมงานซึ่ง
ไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวในฉบับใดเลย ได้แก่เอกสารของ Burke et al.(1994) ซึ่งได้เสนอ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และตกแต่งผลงาน หลังจากขั้นตอนการคัดเลือกและจัดระบบผลงาน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของตนเองโดยการออกแบบและตกแต่ง
ผลงานที่ นั กเรี ยนสร้ างหรือทํ าขึ้ น รวมทั้ งออกแบบตกแต่ งหน้ าปกแฟ้ ม สะสมงานดี เด่ นให้ เป็ นเอกลั กษณ์
เฉพาะตัวสําหรับเจ้าของแฟ้มสะสมงานนั้น สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) เสนอขั้นแนะนําการประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมงานเพิ่มเติมขึ้น ส่วน Epstein (2001) ได้เสนอขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มเติมคือ ขั้นเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้า
กับชีวิตจริงด้วย
โดยสรุปแล้ว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงาน 9 ฉบับ
พบว่า เอกสารทั้ง 9 ฉบับเสนอขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันในรายละเอียดบาง
ประการ ส่วนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันเล็กน้อย เอกสารและงานวิจัย
บางฉบั บ เรีย กชื่ อ ของขั้ น ตอนบางขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงานแตกต่ างกั น ไปหรือ เพิ่ ม
รายละเอียดในขั้นตอนนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ขั้นตอนสําคัญ ที่เอกสารและงานวิจัยทั้ง 9 ฉบั บนําเสนอ
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ร่วมกันมากกว่า 5 รายการ แสดงดังผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 1 คือ ขั้นตอน
วางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อน
ความรู้สึ ก ต่ อ ผลงาน และขั้ น ตอนการปรับ ปรุงแก้ ไขและประเมิ น ผลงาน ซึ่ งผู้ วิจั ย ได้ ใช้ เป็ น กรอบในการ
วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
1.7 การประเมินแฟ้มสะสมงาน
การประเมินแฟ้มสะสมงานไม่สามารถให้คะแนนในลักษณะเดียวกันกับการให้คะแนนจากแบบสอบได้
เนื่องจากการประเมินแฟ้มสะสมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ผเู้ รียนสร้างขึ้นนั้นจะต้องอาศัยการตัดสินของผู้ประเมินหรือผู้สอน
ดังนั้นปัญหาในเรื่องความเทีย่ งและความตรงของคะแนนที่ได้จากการตัดสินของผู้ประเมินจึงเกิดขึ้น นักประเมินจึง
ได้คิดวิธีการประเมินและสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนแฟ้มสะสมงานขึ้น วิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมิน
แฟ้มสะสมงานมีรายละเอียดดังนี้
1.7.1 วิธีในการประเมินแฟ้มสะสมงาน
การประเมินแฟ้มสะสมงานหรือการให้คะแนนแฟ้มสะสมงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเบื้องต้นใน3 วิธีนี้
(Randall แ ล ะค ณ ะ,1987 อ้ างถึ ง ใน ชั ยฤท ธิ์ ศิ ล าเด ช, 2540; Kuhs, 1994 อ้ างถึ ง ใน ส ม ศั ก ดิ์
ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
วิธีที่หนึ่ง การประเมินชิ้นงานแต่ละชิ้นในแฟ้มสะสมงานแล้วหาค่าเฉลี่ย โดยทําการประเมินชิ้นงาน
แต่ละชิ้น ในแฟ้ มสะสมงานโดยใช้เกณฑ์ การให้คะแนน (scoring rubric) แล้วนําคะแนนมารวมกันเพื่ อหา
ค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวมของแฟ้มสะสมงานทั้งแฟ้ม
วิธี ที่ ส อง การประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบหรื อ สมรรถภาพ หรื อ ตามมิ ติ ข องงาน โดยทํ า การแยก
วิเคราะห์ชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานตามจุดมุ่งหมาย หรือมิติของงาน โดยการให้คะแนนแยกไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือสมรรถภาพที่ต้องการวัด ในการประเมินแฟ้มสะสมงานจะใช้วิธีนําหลักฐานหรือชิ้นงานจากแฟ้มสะสมงาน
ทีละชิ้น แล้วให้คะแนนตามสมรรถภาพที่หลักฐานหรือชิ้นงานนั้นแสดงออกหรือสื่อถึง โดยใช้เกณฑ์ก ารให้
คะแนนในแต่ละสมรรถภาพที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสมรรถภาพนั้น ทั้งนี้ชิ้นงาน 1 ชิ้น อาจจะได้รับการประเมิน
มากกว่า 1 สมรรถภาพได้ หลังจากนั้นจึงนําคะแนนมาคิดค่าเฉลี่ยในแต่ละสมรรถภาพ
วิธีที่สาม การประเมินแฟ้มสะสมงานโดยรวม โดยมองภาพรวมของแฟ้มสะสมงานทั้งหมด วิธีการนี้
แตกต่างกับ 2 วิธีแรก กล่าวคือ วิธีนี้จะไม่ให้คะแนนชิ้นงานเป็นรายชิ้น แต่จะให้คะแนนแฟ้มสะสมงานรวมทั้ง
ฉบับ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดขึ้นมาเฉพาะ เช่น การจัดระบบ ชิ้นงาน ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
ความครบถ้วนของชิ้นงาน คุณภาพของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
Paulson (1990, อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 2540) ได้เสนอขั้นตอนในการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ดังนี้
1. ตรวจสอบดูหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานแต่ละชิ้น โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สําคัญ 3
ประการ ได้แก่ มีการตอบสนองจุดประสงค์ มีการสะท้อน และมีการรับรอง
2. พิจารณาดูเนื้อหาของแฟ้มสะสมงานว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย และผู้เรียนมีความก้าวหน้าไปตามแนวทาง
ที่จุดมุ่งหมายกําหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือยังไม่เกิดความก้าวหน้า ผู้สอนควรพิจารณา
ว่ า ผู้ เรี ย นควรเพิ่ ม หลั ก ฐานหรื อ ชิ้ น งานอะไรในแฟ้ ม สะสมงานอี ก ซึ่ ง ผู้ ส อนควรกระทํ า เป็ น รายบุ ค คล
เฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้
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1.7.2 เกณฑ์ในการให้คะแนนผลงาน
เกณฑ์ในการให้คะแนนผลงานของผู้เรียนที่นิยมนํามาใช้กับการประเมินแฟ้มสะสมงานนั้น นิยมเรียก
กันว่า “เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก(scoring rubric)” เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (scoring rubric)
เป็นระดับที่แสดงลักษณะหรือความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือแฟ้มสะสมงาน ซึ่งใช้สําหรับการให้
คะแนนในการประเมิน หรือตัดสินความสําเร็จของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก
นี้จะมีคําอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนถึงคุณภาพในแต่ละระดับผลการประเมินกํากับไว้ตั้งแต่ระดับสูง
หรือดีมากจนถึงระดับต่ําหรือต้องปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนหรือรูบริกสามารถช่วยแก้ไขการประเมินทักษะซึ่ง
มีลักษณะค่อนข้างเป็นอัตนัย (subjectivity) ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเที่ยงที่เพิ่มขึ้นในการให้คะแนน (Jonsson,
& Svingby, 2007; Pearson Education Development Group, 2001; สมศั ก ดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธน์ ,2544;
กมลวรรณ ตั งธนกานนท์ ,2547, 2549, 2557 ) นอกจากนี้ ในบริบ ทการประเมิ น ในชั้น เรีย นเกณฑ์ การให้
คะแนนยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจได้ตรงกันว่าการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือแฟ้มสะสมงานที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับหรือได้มาตรฐานเป็นอย่างไร (Schamber & Mahoney, 2006; Panadero & Jonsson, 2013)
เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการกํากับตนเองของผู้เรียน และตลอดจนทําให้ผู้เรียนได้ทราบขอบเขตของสิ่งที่
ผู้สอนจะประเมิน ซึ่งเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ (Kuhl, 2000;
Wolters, 2003) เกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภท คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic scoring
rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)
1.7.3 ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
องค์รวม (holistic scoring rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring
rubric)
1.7.3.1 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบองค์ ร วม (holistic scoring rubric) เป็ น เกณฑ์ ที่
พิจารณาภาพรวมของชิ้นงานที่ประเมินว่ามีลักษณะอย่างไร เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้จะบรรยายลักษณะ
โดยรวมของชิ้นงานที่ประเมินลดหลั่นตามระดับคุณภาพจากสูงสุดถึงต่ําสุดเนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์
รวมนี้สร้างจากหลักการพื้นฐานที่ว่าการประเมินคุณภาพของสิ่งต่างๆ ควรต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของสิ่งนั้น
จะดีกว่าการพิจารณาเป็นมิติหรือองค์ประกอบแต่ละด้านของสิ่งที่มุ่งประเมินโดยเกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้
มักจะพิจารณาลักษณะเด่นหรือลักษณะจําเป็นของสิ่งที่ประเมิน (Johnson, Penny, & Gordon, 2009)เกณฑ์การ
ให้ ค ะแนนแบบองค์ ร วมเหมาะสมกั บ การประเมิ น ผลขนาดใหญ่ (large-scale assessment) ที่ มี ผู้ รั บ การ
ประเมินจํานวนมาก และการประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ซึ่งใช้สําหรับตัดสินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557)
แบบประเมินการเขียนเรียงความ
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………….ระดับชั้น…………………………………………….
วัน เดือน ปี…………………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ประเมิน…………………………….
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย O ล้อมรอบระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณภาพของเรียงความของนักเรียนมากที่สุด
ระดับ
เกณฑ์
คุณภาพ
ดีเยี่ยม






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดที่นําเสนอจํานวนมาก
วางลําดับเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล ทําให้การนําเสนอเนื้อหามีความสมบูรณ์
ใช้คํา และภาษาที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ ตรงกับคนอ่าน
เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความอย่างสม่ําเสมอ

ผ่าน






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดที่นําเสนออย่างพอเพียง
วางลําดับเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล การนําเสนอเนื้อหาบกพร่องเล็กน้อย
ใช้คํา และภาษาที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับคนอ่าน
เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความ

ควรปรับปรุง

 มีข้อมูลสนับสนุนความคิด แต่อาจไม่ตรงกับประเด็นที่เขียน
 วางลําดับเนื้อหาได้ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล การนําเสนอเนื้อหาขาดความ
สมบูรณ์
 การใช้คํา และภาษาบกพร่องบ้าง และไม่ค่อยตรงกับคนอ่าน
 เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความเล็กน้อย

ไม่ผ่าน






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดเพียงเล็กน้อย ขาดความคงเส้นคงวา
วางลําดับเนื้อไม่สัมพันธ์กัน
การใช้คํา และภาษาบกพร่อง และไม่ค่อยตรงกับคนอ่าน
ไม่ได้เขียนตามหลักการเขียนเรียงความ

1.7.3.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric) มีลักษณะ
เป็นเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานโดยพิจารณาคุณภาพของชิ้นงานเป็นรายองค์ประกอบหรือรายมิติเกณฑ์การให้
คะแนนประเภทนี้จะบรรยายคุณภาพของชิ้นงานเป็นรายองค์ประกอบลดหลั่นตามระดับคุณภาพตั้งแต่สูงสุดถึง
ต่ําสุด และถ้าองค์ประกอบหรือมิติที่พิจารณามีน้ําหนักไม่เท่ากันก็สามารถกําหนดน้ําหนักไม่เท่ากันให้เกณฑ์
เหล่านั้นได้ตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ
เหมาะสมกับการประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (formative evaluation) ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่ อการพั ฒ นาผู้ เรียน อย่างไรก็ตาม การใช้เกณฑ์ การให้ คะแนนประเภทนี้ ในการ
ประเมิน มั กจะใช้ เวลานานกว่าเกณฑ์ การให้ ค ะแนนแบบองค์ รวมเนื่ องจากความซับ ซ้อนในการพิ จารณา
องค์ประกอบของสิ่งที่ประเมินเป็นรายมิติ
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ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (ปรับจาก สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
ทักษะการฟัง
ระดับ แฟ้มสะสมงานมีหลักฐานแสดงสิ่งต่อไปนี้
4 เข้าใจสิ่งที่ฟังทุกเรื่อง
จดบันทึกสิ่งที่ฟังครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง
เข้าใจผู้พูดอย่างดี
3

เข้าใจสิ่งที่ฟังทุกเรื่อง
จดบันทึกสิ่งที่ฟังครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้อง
เข้าใจผู้พูดพอใช้

2

เข้าใจสิ่งที่ฟังบางเรื่อง
จดบันทึกได้ครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้บางเรื่อง
เข้าใจผู้พูดเพียงเล็กน้อย

1 เข้าใจสิ่งที่ฟังบางเรื่อง
จดบันทึกได้สาระและไม่ครบถ้วน
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้บางเรื่อง
ไม่เข้าใจผู้พูด
0

หลักฐานไม่สมบูรณ์

ทักษะการพูด
ระดับ แฟ้มสะสมงานมีหลักฐานแสดงสิ่งต่อไปนี้
4 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์ถูกต้อง
สื่อความหมายได้ครบถ้วน
ทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่องอย่าง สม่ําเสมอ
3 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์ถูกต้อง
สื่อความหมายได้ครบถ้วน
ทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่องบางครั้ง
2 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์บางคําไม่ถูกต้อง
สื่อความหมายผิดพลาดเล็กน้อย
ขาดการทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่อง
1 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดผิดไวยากรณ์เล็กน้อย
ใช้คําศัพท์ที่ไม่ถูกต้องบ่อย
สื่อความหมายในการพูดไม่ชัดเจน
ขาดการทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่อง
0 หลักฐานไม่สมบูรณ์
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ทักษะการอ่าน
ระดับ แฟ้มสะสมงานต้องมีลักษณะดังนี้
4 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียน
3

2

1

0

ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียนไม่
ครบถ้วน
ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ค่อนข้างถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์
เข้าใจจุดมุง่ หมายและเจตคติของผู้เขียนเพียง
เล็กน้อย
ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านผิดพลาดเล็กน้อย
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง
ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของเรื่อง
ผู้เขียน
หลักฐานไม่สมบูรณ์

ทักษะการเขียน
ระดับ แฟ้มสะสมงานต้องมีลักษณะดังนี้
4 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสํากดคําถูกต้อง
พัฒนาสํานวนเขียนสม่ําเสมอ
3 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําถูกต้อง
พัฒนาสํานวนเขียนบ้างเล็กน้อย
2 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําผิดพลาดเล็กน้อย
ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน
1 ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง
จัดระบบการเขียนไม่ชัดเจนยากต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และคําผิดพลาดมาก
ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน
0 หลักฐานไม่สมบูรณ์

1.7.4 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก
ขั้น ตอนในการสร้างเกณฑ์ การให้ ค ะแนนแบบรูบริกมีดังนี้ (Pearson Education Development
Group, 2001; Relearning by Design Inc, 2000; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์และ
คณะ, 2540)
1. กําหนดเนื้อหา มโนทัศน์ หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการประเมินซึ่งอาจจะกําหนดเป็นมิติต่างๆของสิ่ง
ที่จะประเมินหรือลักษณะเด่นของจุดประสงค์การเรียนรู้ก็ได้
2. ระบุประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
3. ระบุรายการพฤติกรรม คุณลักษณะของผลงาน หรือสิ่งที่บ่งชี้ที่แสดงถึงการบรรลุถึงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือมิติที่ต้องการประเมิน
4. คัดเลือกรายการพฤติกรรม คุณลักษณะของผลงาน หรือสิ่งบ่งชี้ที่สําคัญที่สามารถวัดและตัดสินได้
ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือมิติที่ต้องการประเมิน
5. นํารายการที่คัดเลือกไว้มาจัดมาจัดลําดับความสําคัญและกําหนดคุณภาพในแต่ละระดับ
6. บรรยายคุณภาพของเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการหรือแต่ละมิติ โดยใช้ภาษาที่ชัดเจน
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1.8 ข้อดีและข้อจํากัดของแฟ้มสะสมงาน
ข้อดีและข้อจํากัดของแฟ้มสะสมงานสรุปได้ดังนี้ (อมรรัตน์ พันธ์งาม, 2543; วิโรจน์ รอดเด็น, 2542)
1.8.1 ข้อดีของแฟ้มสะสมงาน
1. แฟ้มสะสมงานจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนตนเอง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง
ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน เช่น ทักษะการปฏิบัติงาน ความพยายาม ความคิด
ริเริ่ ม สร้ างสรรค์ แ ละยั งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ บ อกเหตุ ผ ลที่ เลื อกชิ้ นงานแต่ ละชิ้ นมาบรรจุ ลงใน
แฟ้มสะสมงาน ตลอดจนเกิดความชื่นชมในผลงานของตนเอง
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเพราะในการที่ผู้เรียน
จะเลือกผลงานที่ดีที่สุดของตนเองบรรจุลงในแฟ้มสะสมงานนั้น ผู้เรียนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน
และมีเหตุผล
3. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานจะทําให้ผู้เรียนได้ทํางานได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง
4. แฟ้มสะสมงานทําให้ครูทราบถึง ความรู้ ทักษะ พัฒนาการ ความสนใจ ความถนัดทัศนคติ และ
ความสามารถของผู้เรียนได้ ซึ่งการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแฟ้มสะสมงานจะสามารถประเมินได้ตาม
สภาพที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งดีกว่าการประเมินจากแบบสอบเพียงอย่างเดียว
5. ในกรณี ที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองและผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ งเข้ามามี ส่ ว นร่วมในกระบวนการประเมิ น
แฟ้มสะสมงาน จะทําให้ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปปรับปรุง และพัฒนาทักษะ
ในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
6. แฟ้มสะสมงานจะช่วยเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลเข้าด้วยกัน
1.8.2 ข้อจํากัดของแฟ้มสะสมงาน
1. การประเมินแฟ้มสะสมงานอาจมีความเที่ยง ความยุติธรรม และความเป็นปรนัยน้อยกว่าการ
ประเมินที่มีเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่แน่นนอน เช่นแบบสอบ
2. ในการประเมินแฟ้มสะสมงาน ครูจะต้องกําหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติทําได้ยาก
เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับในระดับต่างๆของเกณฑ์ และในการสร้างเกณฑ์การประเมินยังใช้เวลา
ค่อนข้างมากด้วย
3. เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินโดยการสอบด้วยแบบสอบ การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
จะทําให้ผู้เรียนเสียเวลาในการเก็บสะสมงาน ซึ่งต้องมีจํานวนมากพอ และสะท้อนถึงความรู้และทักษะของ
ผู้เรียนด้วย
4. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังไม่เป็นที่ยอมรับต่อผู้ปกครองเท่ากับการประเมินโดยใช้แบบสอบ
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
รายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนมีดังนี้
Tangdhanakanondและ Wongwanich (2012) ได้ศึกษาเจตคติของครูต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา และประเมิ น
ความต้ อ งการจํ า เป็ น ของครู ใ น การใช้ แ ฟ้ มสะสมงานเพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข องนั กเรี ย น
ระดั บ ประถมศึ ก ษาตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยกระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงานซึ่ งครู ใช้ ในการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น พิ จ ารณาจาก 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนการวางแผนการจั ด ทํ า
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แฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และขั้นตอนการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างคือครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นและครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมดจํานวน 242 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวม ครูมีเจตคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
ครูมีความต้องการจําเป็นในทุกขั้นตอนของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่
ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และขั้นตอนการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่าครูมีความต้องการจําเป็นเร่งด่วนมากที่สุดในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
รองลงมาคือ ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และขั้นตอนการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ ตามลําดับ
Ocak และ Ulu (2009) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
การเรียนรู้ของนั กเรียน โดยใช้ ระยะเวลาการศึ กษา 2 ภาคเรียน กลุ่มตั วอย่างแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
นั กเรียนระดั บประถมศึ กศึ กษาปี ที่ 5 จํ านวน 197 คน นั กเรียนระดั บมั ธยมศึ กษาปี ที่ 2 จํานวน 178 คน
ครูผู้สอนจํานวน 37 คน และผู้ปกครองจํานวน 92 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนชนิดมาตรประมาณค่าแบบ Likertผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเห็นไม่แตกต่างกันต่อการใช้แฟ้มสะสม
งานในการประเมิ นเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียน อย่างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 นั กเรียน ครู และ
ผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องมากเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
มีความเห็นเป็นไปในทางบวกต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน นอกจากนี้ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมี
ความเชื่อว่าการใช้แฟ้มสะสมงานมีบทบาทสําคัญต่อการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน และพบว่านักเรียน
ครู และผู้ปกครองรู้สึกมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเนื่องจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
มี ความเห็ นว่านักเรียนสามารถรู้และพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยการจั ดทํ าแฟ้ มสะสมงาน
นักเรียนสามารถขจัดความกังวลต่อการสอบ และสามารถประเมินงานของตนเองได้เมื่อใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
Wolfe, Chiu และ Reckase (1999) ได้ศึ กษาการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของครูมัธยมศึ กษาเกี่ ยวกับ
อุ ป สรรคของการประเมิ น โดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน โดยสอบถามครู ก่ อ นและหลั งจากที่ ค รู เข้ าร่ วมในระบบ
PASSPORT ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งพัฒนาทักษะของครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการพัฒนา
ครูในเรื่องกระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานใน
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การให้คะแนนและการรายงานคะแนนผลการประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ระบบดังกล่าวนี้ถูกออกแบบมาสําหรับพัฒนาครูในการใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนที่ครูในระบบ PASSPORT สอน จะได้
พัฒนาแฟ้มสะสมงานสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานดังกล่าวครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดคุณลักษณะผลงานที่คาดหวัง
สําหรับประเมินผลในแฟ้มสะสมงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองคัดเลือกผลงานในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรมาบรรจุในแฟ้มสะสมงานด้วย การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากครูมัธยมศึกษาจํานวน 14 โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชนในภูมิภาคต่างๆ จํานวน 10 มลรัฐในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมในระบบ PASSPORT เป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งครูในกลุ่มดังกล่าวเป็นครูที่รับรู้ว่าตนมี
อุปสรรคในด้านศักยภาพในการประเมินผู้เรียนโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถาม
การรับรู้เกี่ ยวกั บตนเองในเรื่องศั กยภาพในการประเมิ นผู้ เรียนโดยใช้ แฟ้ มสะสมงานก่ อนและหลั งเข้ าร่ วม
ดําเนินการในระบบ PASSPORT ผลการวิจัยพบว่า ความกังวลของครูเกี่ยวกับอุปสรรคด้านศักยภาพของตนเอง
ในการประเมินนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากครูมีประสบการณ์น้อยในการประเมิน
นักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานนอกจากนี้ ครูรับรู้ว่าการพัฒนาและให้คะแนนแฟ้มสะสมงานเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลามากกว่าการประเมินแบบประเพณีนิยม แต่ครูรับรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงานและการ
ต่อต้านของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนมีน้อยลง
Mitchell (1994) ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นพยาบาลและอาจารย์ ที่ มี ต่ อ การใช้
แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาผดุงครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน
พยาบาลในวิชาผดุงครรภ์จาํ นวน 24 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาผดุงครรภ์โดยใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยงในวิชาดังกล่าวจํานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม
พบว่ า นั ก เรี ย นพยาบาลมี ค วามเห็ น ในทางลบต่ อ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ แ ละ
ประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาผดุงครรภ์ นักเรียนพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแฟ้มสะสมงานไม่ทําให้เกิด
การเรียนรู้มากขึ้น และเห็นว่าต้องใช้เวลามากในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน อย่างไรก็ตาม นักเรียนพยาบาลมี
ความเห็นว่าแฟ้มสะสมงานสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากถ้าใช้นักเรียนได้อุทิศเวลาในการจัดทําแฟ้มสะ
สะสมงาน ในส่วนนักเรียนที่มีความคิดเห็นทางบวกเห็นว่าแฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือที่พัฒนาการเรียนรู้
เนื่องจากการจัดทําแฟ้มสะสมงานทําให้นักเรียนต้องอ่านมากขึ้น
งานวิ จั ย ของ Hoeft (1993)เรื่ อ งการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น
ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างครูประถมศึกษาจํานวน 5 คน และผู้เรียนของครูในกลุ่มดังกล่าวคนละ 8 คน งานวิจัยนี้
พิจารณาการส่งข้อมูลที่อธิบายถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า แฟ้มสะสมงานช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รู้จักการประเมินผลงานของตนเองเพื่อประมวลผลงานของตนลงในแฟ้มสะสมงานได้ การใช้แฟ้มสะสมงานยัง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูให้กลายมาเป็นนักวิจัยและนักประเมินมากขึ้น และการใช้แฟ้มสะสมงานยังทําให้
ผู้ปกครองเข้าใจความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วย
งานวิจัยของ Hillyer (1993) เรื่อง ผลกระทบของแฟ้มสะสมงานที่มีต่อการประเมินพัฒนาการการอ่าน
ของตนเองของผู้เรียนเกรด 2 การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเกรด 2 จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 32 คน โดย
ใช้การสัมภาษณ์ สังเกต ประชุมเพื่อให้ตกลงกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน และเก็บรวบรวมงานตลอดปี
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานส่งผลต่อความสามารถของผู้เรียนในการประเมินตนเอง และ
การประเมินตนเองยังทําให้ผู้เรียนได้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
ต่อไปได้
งานวิ จั ย ของ Crowley (1993) ได้ ศึ ก ษาการนํ าแฟ้ ม สะสมงานมาใช้ ในการประเมิ น ผู้ เรี ย นในวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู้ เรี ย นได้ รู้ คุ ณ ค่ า ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สามารถแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ได้
มีค วามคิดเชิงคณิ ตศาสตร์และมีเหตุผล งานวิจัยนี้ ได้นําแฟ้ มสะสมงานมาใช้เพื่ อแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยประมวลผลงานหรือหลักฐานต่างๆ เช่น ตัวอย่างงานเขียนเกี่ยวกับความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนเอง วิธีการแก้ปัญหาที่ท้าทายความสามารถ ภาพถ่ายผลงานผู้เรียน ลงไปในแฟ้มสะสม
งาน ผลงานดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงความสามารถและความพยายามของผู้เรียนได้ชัดเจน นอกจากนี้
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งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แฟ้มสะสมงานยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน และบ่งชี้จุดแข็งของผู้เรียนมากกว่าจุดอ่อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียน และหากนํา
แฟ้มสะสมงานมาใช้โดยวางแผนเป็นอย่างดีแล้ว จะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รู้จักตนเอง รู้จักการ
ทํางานเป็นขั้นตอน และเห็นคุณค่าของการประเมินมากขึ้นด้วย
ดํ ารง กรเกศกมล (2544) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและความคิ ด เห็ น ของครูเกี่ ย วกั บ การประเมิ น โดยใช้
แฟ้มสะสมงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ตลอดจน ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานระหว่างครูที่มีเพศและประสบการณ์ในการสอนที่ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 323 คน เครื่องมือที่ใช้
คือแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้ชายและครูผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานทุกเรื่อง ครูผู้ชายและครูผู้หญิงมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
โดยใช้แฟ้มสะสมงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการให้นักเรียนสร้างผลงานด้วย
การปฏิบัติจริง การให้นักเรียนเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ การให้นักเรียนได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ผลงานในแฟ้มสะสมงานให้เป็นปัจจุบัน การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานของตนเอง
การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานซึ่งกันและกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดง
ความคิดเห็นและประเมินผลงานของนักเรียน การให้นักเรียนนําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางาน
การประชุมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแฟ้มสะสมงาน การใช้
แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการประเมินความสําเร็จในการสอนของครู การตรวจสอบความตรง
และความเที่ ย งของการประเมิ น โดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน และการจั ด นิ ท รรศการแฟ้ ม สะสมงานนั ก เรี ย น
นอกจากนี้ยังพบว่า ครูที่ มีประสบการณ์ ต่างกันมีปัญ หาเกี่ยวกับการประเมินผลงานโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การกําหนดเกณฑ์ในการประเมินร่วมกันระหว่างครู
นักเรียน การให้นักเรียนสร้างผลงานด้วยการปฏิบัติจริง การให้นักเรียนสร้างผลงานที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงในชีวิตประจําวัน การให้นักเรียนเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ การให้นักเรียนเลือกเก็บผลงานด้วย
ตนเอง การให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนนักเรียน การเปิดโอกาส
ให้ ผู้ ป กครองได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย น การให้ นั ก เรี ย นนํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางาน การจัดประชุมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแฟ้มสะสมงาน การใช้แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการประเมินความสําเร็จใน
การสอนของครู การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของการประเมิน การใช้แฟ้มสะสมงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลระหว่างภาคและการประเมินผลปลายภาค และเรื่องการจัดนิทรรศการแฟ้มสะสมงาน
เมื่ อ จํ า แนกตามเพศและประสบการณ์ ก ารสอนพบว่ า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น โดยใช้
แฟ้มสะสมงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยเหมือนกันทุกเรื่อง เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
จําแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการนําแฟ้มสะสมงานไปใช้ได้ดีกับห้องเรียนที่มีนักเรียนจํานวนน้อย
จงกล ขันทอง (2543) ศึกษาความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูจํานวน 300 คน
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบวัดเจตคติ
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ต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผลการศึกษา พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
เจตคติต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานอยู่ในระดับปานกลาง ครูที่มีอายุ ประสบการณ์การสอน และกลุ่มวิชา
ที่สอนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
สูงกว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีอายุต่ํากว่า 30
ปีมีเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานดีกว่าครูที่มีอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ครูที่มีประสบการณ์สอนต่ํากว่า 5 ปี มีเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานดีกว่าครูที่มีประสบการณ์
การสอน 5-15 ปี และมากกว่า 15 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุคนธ์ทิพ สําเนียงดี (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน จากประชากรครู 660 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามความรู้และแบบวัดเจตคติต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผลการศึกษา
พบว่า ครูมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลโดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานอยู่ ในระดั บ ดี ม าก ครูที่ มี เจตคติ ต่ อ การ
ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานอยู่ในระดับดี ครูมีอายุ ประสบการณ์สอน และจํานวนครั้งที่เคยเข้าอบรม
ต่างกัน มีความรู้และเจตคติต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้และเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรู้และเจตคติต่อการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานของ
ครูมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีงานมีวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในลักษณะของการวิจัยเชิง
บรรยายเพื่อศึกษาความคิดเห็นและเจตคติต่อใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การวิจัยเชิงทดลองที่นําแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และใช้เป็นเครื่องมือ
พัฒนาความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาและ
พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์เกี่ยวกับมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอเป็น 5
หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ปัจจัยที่ทําให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน การวิเคราะห์
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
นั ก วิชาการได้ กํ าหนดคํ าว่ า “concept” ไว้ห ลายคํ า ทั้ งมโนทั ศ น์ สั งกั ป และความคิ ด รวบยอด
ในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยจะใช้คําว่า “มโนทัศน์” ทั้งนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายมโนทัศน์ไว้ว่าเป็น
ความคิดความเชื่อ หรือความเข้าใจที่เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง
ซึ่งสามารถอธิบายด้วยคําสั้นๆ ได้โดยมโนทัศน์เป็นผลมาจากประสบการณ์ ที่บุคคลนั้นได้ประสบ (อทิตยา
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สําราญอินทร์, 2553; Zirbel, 2004) ดังนั้น มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconception) จึงหมายถึง ความคิด
ความเชื่อ หรือความเข้าใจที่เกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานการณ์หนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดที่ได้รับการ
ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่ง
นั้ น หรื อ ตี ค วามสิ่ ง นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ แตกต่ า งจากความเป็ น จริ ง ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ ในทางวิ ท ยาศาสตร์
(ศิริเดช สุชีวะ, 2537; สุกัญญรัตน์ คงงาม, 2552) การที่บุคคลมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีแนวโน้มส่งผลต่อการ
กระทําหรือการปฏิบัติในสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นได้
2.2 ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลือ่ น
มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นอาจมาจากสาเหตุ ห ลายประการ จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยที่ทําให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยแรก คือ วุฒิภาวะ
และประสบการณ์ ปัจจัยที่สอง คือ วัฒนธรรม และปัจจัยสุดท้าย คือ ภาษาและสัญลักษณ์
สําหรับปัจจัยด้านวุฒิภาวะและประสบการณ์ การทําความเข้าใจมโนทัศน์ต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับวุฒิ
ภาวะหรือพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล นอกจากนี้ Hawkins และ Pea (1987) เสนอว่าโดยทั่วไปแล้ว
บุคคลจะสร้างความรู้ของตนเองเป็นพื้นฐานโดยความรู้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นได้จากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ ที่แวดล้อมรอบตัว ทั้งทางภายภาพ และทางสังคม หรือสิ่งที่ได้ประสบพบเห็น ดังนั้น บุคคลจึงแปล
ความหมายปรากฏการณ์ต่างๆ ตามการรับรู้ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดจากครูผู้สอนที่มีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในเรื่องนั้นๆ ทําให้บุคคลนั้นมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนไปด้วย วุฒิภาวะก็จัดอยู่ในปัจจัยด้านนี้ด้วย
สําหรับปัจจัยด้านวัฒนธรรม บุคคลมีแนวโน้มที่จะเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนไปตามวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ความเชื่อตามบรรพบุรุษหรือผู้อาวุโส หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น หรือ
ได้รับคําอธิบายที่ไม่เป็นรูปธรรม ทําให้บุคคลนั้นสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่สร้าง
ขึ้นนั้นเป็นมโนทัศน์ที่ถูกต้องและยึดถือปฏิบัติตามโนทัศน์นั้นต่อไป
ส่วนปัจจัยด้านภาษาและสัญลักษณ์ ในสถานการณ์ที่บุคคลต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ใหม่ๆ หรือนําภาษาที่
ตนเองใช้หรือคุ้นเคยมาปะปนกับการเรียนรู้หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ นอกจากนี้มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนอาจเกิดจากการที่บุคคลได้เรียนรู้จากสื่อหรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้ภาษาไม่ชัดเจนหรือให้ความรู้ที่
ไม่ถูกต้อง ก็ทําให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับมโนทัศน์นั้นได้เช่นกัน
2.3การวิเคราะห์มโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
วิธีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสามารถจําแนก
ออกเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่ วิธีการที่ไม่เป็นทางการ และวิธีการที่เป็นทางการ (ศิริเดช สุชีวะ, 2538)
2.3.1 วิธีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบไม่เป็นทางการ เป็นวิธีการค้นหาข้อบกพร่องของ
ผู้ถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีการอย่างง่าย เช่น การสังเกต การสอบถามเป็นรายบุคคล และการตรวจผลงาน วิธีการ
วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในกลุ่มนี้จะมีลักษณะไม่มีแบบแผนที่แน่นอน
2.3.1.1 การสั ง เกตและการสอบถามเป็ น รายบุ ค คล เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใช้ กั น ในระยะแรก วิ ธี ก ารนี้
ผู้วิเคราะห์จะสังเกตผู้ถูกวิเคราะห์ และตั้งคําถามเพื่อสอบถามผู้ถูกวิเคราะห์เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คาดว่ามีความ
คลาดเคลื่อน วิธีการสังเกตและสอบถามจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าผู้วิเคราะห์มีความชํานาญในเนื้อหาหรือ
มโนทัศน์ที่ต้องการวิเคราะห์ มีทักษะในการสังเกตและการสอบถามเป็นอย่างดี ผู้วิเคราะห์มีความใกล้ชิดกับผู้
ถูกวิเคราะห์ และกลุ่มผู้ถูกวิเคราะห์ เช่น มีผู้ถูกวิเคราะห์มีจํานวนไม่มาก
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2.3.1.2 การตรวจผลงาน เป็นวิธีการที่ให้ผู้ถูกวิเคราะห์สร้างผลงาน หรือทําแบบฝึกหัด ซึ่งอาจให้
แสดงวิธีคิด วิธีทํา หรืออธิบายขั้นตอนการคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ต้องการวิเคราะห์ จากนั้น ผู้วิเคราะห์นับ
ความถี่ ข องวิ ธี คิ ด ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยอาจะเรี ย งลํ า ดั บ วิ ธี คิ ด ที่ ผิ ด จากความถี่ ที่ พ บ วิ ธี ก ารนี้ จ ะใช้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพถ้าผู้วิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหรือมโนทัศน์ที่ต้องการวิเคราะห์ และกลุ่มผู้ถูกวิเคราะห์
เช่น นักเรียนมีจํานวนไม่มาก เช่นเดียวกันกับวิธีการสังเกตและการสอบถามเป็นรายบุคคล
2.3.2 วิธีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเป็นทางการ เป็นการค้นหาข้อบกพร่องของผู้ถูก
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบและมีแบบแผน เช่น การใช้แบบสอบ การใช้ดัชนีบ่งชี้ความผิดปกติของแบบ
แผนคะแนนการตอบ การใช้วิธีการของ Tastsuoka และการย้อนรอยกระบวนการคิด
2.3.2.1 การใช้แบบสอบ แบบสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นวิธีการที่นิยมใช้
มากในวงการการศึกษา ซึ่งแบบสอบที่ใช้ก็คือแบบสอบวินิจฉัย (diagnosis test) นั้นเอง แบบสอบวินิจฉัยนี้
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผู้ถูกวิเคราะห์ในด้านวิชาการและด้านจิตใจลักษณะสําคัญ
ของแบบสอบวินิจฉัย คือ เนื้อหาของแบบสอบมีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กําหนดไว้
สามารถหาสาเหตุของข้อพบพร่องเพื่อปรับปรุงบกพร่องดังกล่าวได้ต่อไป และระดับความยากตั้งแต่ .65 ขึ้นไป
(สุกัญญรัตน์ คงงาม, 2552)
2.3.2.2 การใช้ดัชนีบ่งชี้ความผิดปกติของแบบแผนคะแนนการตอบ วิธีการนี้ใช้ดัชนีบ่งชี้ความ
ผิดปกติของแบบแผนคะแนนการตอบ โดยหากแบบแผนคะแนนการตอบของผู้ถูกวิเคราะห์แตกต่างจากแบบ
แผนคะแนนการตอบที่สมบูรณ์มากเพียงใดก็แสดงว่ามีความผิดปกติของแบบแผนคะแนนการตอบมากเท่านั้น
ดั ช นี สํ า คั ญ ที่ ใช้ ในวิ ธี ก ารนี้ คื อ ดั ช นี ชี้ เตื อ นของ Sato ดั ช นี อิ งทฤษฎี ก ารตอบสนองข้ อ สอบรายข้ อ ของ
Harnisch และ Tastsuoka วิธีการนี้มีข้อจํากัด คือ ดัชนีดังกล่าวจะบ่งชี้ได้เพียงว่าแบบแผนคะแนนการตอบ
นั้นมีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าความผิดปกตินั้นมาจากรูปแบบการคิดแบบใด
2.3.2.3 การใช้วิธีการของ Tastsuokaวิ ธีการนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการประเมินกฎ Tastsuoka
(1987 อ้ างถึ งใน ศิ ริ เดช สุ ชี วะ 2537) ได้ เสนอว่าวิธีก ารนี้ ทํ าได้ โดยการตรวจสอบแบบการคิ ด ของผู้ ถู ก
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาจากแบบแผนคะแนนการตอบของแต่ละคน โดยเริ่มจากการสํารวจและวิเคราะห์แบบ
การคิดที่ไม่ถูกต้องที่เป็นไปได้ทั้งหมดในมโนทัศน์หรือเนื้อหานั้นๆ โดยแบบแผนคะแนนการตอบแต่ละแบบจะ
ถูกแทนด้วยจุดในเวกเตอร์สเปซสองมิติระหว่างค่าดัชนีบ่งชี้ความผิดปกติและค่าคะแนนรวม ซึ่งจะบ่งบอกถึง
ความใกล้ไกลของแบบแผนคะแนนการตอบของผู้สอบกับแบบการคิดแบบต่างๆ วิธีการนี้ยังมีข้อจํากัดบาง
ประการ กล่าวคือ แบบแผนการตอบมีแบบการคิดจํานวนหนึ่งที่เมื่อตรวจคําตอบและให้คะแนนแบบ 0-1 แล้ว
จะให้แบบแผนคะแนนการตอบที่เหมือนกันทุกประการทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่านักเรียนใช้แบบการคิด
แบบใด อีกทั้งการคํานวณค่าต่างๆ เช่น ค่าดัชนีชี้เตือนมาตรฐานหมายเลข 4 ค่าความสามารถตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ ค่าการตัดสินใจแบบเบยส์ มีความซับซ้อน และต้องใช้วิเคราะห์คนจํานวนมากเท่านั้น
2.3.2.4 การย้อนรอยกระบวนการคิด วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เสนอโดย ศิริเดช สุชีวะ (2537) โดย
อาศัยพื้นฐานจากแนวคิดการประเมินกฎ (rule assessment approach)ซึ่งเสนอว่า แบบการคิดของคนจะ
เกิดขึ้นจากความเข้าใจของตนเอง การเรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่เคยประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา
หากบุคคลมีแบบการคิดที่ผิดโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะใช้แบบการคิดนั้นในการแก้ปัญหา
เสมอ และแบบการคิดที่ผิดก็อาจะสามารถให้คําตอบที่ถูกต้องได้ในบางกรณีในการแก้ปัญหา วิธีการย้อนรอย
กระบวนการคิดซึ่งเป็นวิธีวินิจฉัยแบบการคิดที่ผิดจากชุดคําตอบโดยตรงเป็นการสืบย้อนไปถึงวิธีการคิดของ
นักเรียน โดยสังเกตร่องรอยคําตอบ โดยเริ่มต้นจากการสํารวจและวิเคราะห์แบบการคิดที่ไม่ถูกต้องที่เป็นไปได้
ทั้งหมดในเนื้อหาหรือมโนทัศน์นั้น แล้วสร้างข้อสอบปลายเปิดชนิดเติมคําตอบที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิง
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พฤติกรรม แล้ววินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนโดยการเปรียบเทียบชุดคําตอบของนักเรียนกับชุดคําตอบของ
แบบการคิดแบบต่างๆ โดยตรง การดําเนินการด้วยวิธีการนี้จะย้อนรอยกระบวนการคิดในข้อสอบทั้งชุดและมี
กระบวนการยืนยันว่าผู้ถูกวิเคราะห์ใช้แบบการคิดหรือไม่รอบคอบ หรือเดาสุ่ม วิธีการนี้แก้ไขข้อจํากัดของ
วิธีการของ Tastsuoka กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ง่ายในการนําไปใช้ การคํานวณไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องใช้
ในการวิเคราะห์คนจํานวนมาก
2.4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ (conceptual change) ได้เริ่มมีการศึกษาและกล่าวถึง
ค่อนข้างมากในทางการสอนวิทยาศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากเอกสารและงานวิจัยของ Fulmer (2013) และ
Pimthong, Yutakom, Rodrangka, Sanguanruang, Cowie, และ Cooper (2012) เป็ น ต้ น ต่ อ มาก็ มี
ผู้ ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ในด้ า นอื่ น ๆ มากขึ้ น เช่ น มโนทั ศ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์
(อาทิตยา สําราญอินทร์, 2553;ศิริเดช สุชีวะ, 2537) มโนทัศน์ทางสุขศึกษา (Johnson &Sinatra, 2013)
มโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การสอนและการจั ด การเรี ย นรู้ (Ho, Watkins & Kelly, 2001) มโนทั ศ น์ ท างการวิ จั ย
(ศิริวรรณ แก้วฟอง, 2549) มโนทัศน์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สุกัญญรัตน์ คงงาม,2552) เป็นที่
น่าสังเกตว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์นําเสนอเพียงแนวคิดหรือหลักการใน
การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ในเรื่ อ งต่ า งๆ เท่ า นั้ น เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ยั งไม่ ได้ นํ า เสนอ
กระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่างๆ
แนวคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นมี ห ลากหลายแนวคิ ด แนวคิ ด ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญ กับการปรับเปลี่ยนความรู้และความคิด หรือเป็นการปรับเปลี่ยนในด้านพุท ธิพิสัย (cognitive
domain) ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ Ozdemir และ Clark (2007) ได้สังเคราะห์แนวคิดการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนในด้านพุทธิพิสัย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดในเชิง
ความรู้เป็ น เสมือ นทฤษฎี (knowledge-as-theory) และกลุ่ม ที่ ส อง เป็น กลุ่ม ที่มี แ นวคิดในเชิงความรู้เป็ น
เสมือนองค์ประกอบย่อย (knowledge-as-elements)
2.4.1 กลุ่มที่มีแนวคิดในเชิงความรู้เป็นเสมือนทฤษฎี เชื่อว่ามโนทัศน์ของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
เป็นเสมือนทฤษฎีส่วนบุคคลที่เป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจเรื่องต่างๆ เฉพาะของบุคคลนั้น บุคคลสามารถ
ปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ ที่ มีอยู่เดิม หรือปรับจากทฤษฎีส่วนบุคคลไปเป็น ทฤษฎีที่ สมเหตุสมผลและได้รับการ
ยอมรับ ทางวิ ท ยาศาสตร์ได้ โดยการปรับ เปลี่ ย นดั งกล่ าวจะมี ลั ก ษณะเป็ น การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้างทาง
สติปัญญาของบุคคลแบบขนานใหญ่ (revolutionary change) ผ่านกระบวนการต่างๆ แนวคิดที่สําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในกลุ่มนี้มีดังนี้
2.4.1.1 แนวคิ ด การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ข อง Posner และคณะ Posner, Strike, Hewson
และ Gertzog (1982) ได้เสนอแนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการดูดซับและการปรับ
โครงสร้างทางปัญ ญา (assimilation and accommodation) ในการสร้างมโนทัศน์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivist theory) ของ Piaget Posner และคณะ (1982) เสนอว่า
หากมโนทัศน์ที่บุคคลมีนั้นสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ บุคคลนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของตน หรือแม้ว่ามโนทัศน์ที่บุคคลนั้นมีอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
บุคคลนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ของตนเองในระดับหนึ่ง หรือที่ Carey (1985) เรียกว่าเป็ นการปรับ
โครงสร้ างทางสติ ปั ญ ญาแบบอ่ อ นแอ (weak restructuring) ซึ่ งหมายถึ งบุ ค คลนั้ น มี ก ารดู ด ซั บ มโนทั ศ น์
(assimilation) แต่ ไม่ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญา (accommodation) ของตน ซึ่ ง ไม่ ถื อ เป็ น การ
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ปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ส มบู ร ณ์ ดั ง นั้ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นอย่ า งสมบู ร ณ์ ต้ อ งเป็ น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจในมโนทัศน์ที่มีอยู่ก่อนและต้องการที่จะมีมโนทัศน์ใหม่ที่มี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจได้ง่าย (intelligible) ประการที่สอง เป็นมโน
ทั ศ น์ ที่ ส มเหตุ ส มผล มี ค วามเป็ น ไปได้ (plausible) และประการที่ ส าม คื อ เป็ น มโนทั ศ น์ ที่ มี ป ระโยชน์
(fruitful) สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่เกิดจากความไม่พอใจต่อมโน
ทัศน์เดิมที่มีอยู่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่สมบูรณ์ ซึ่ง Carey (1985)เรียกการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ใน
ลั ก ษณะหลั ง นี้ ว่ า การปรั บ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญาแบบหยั่ ง ราก(radical restructuring) ดั ง นั้ น การ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ตามแนวคิดของ Posner และคณะจึงต้องพยายามทําให้เกิดเงื่อนไข 3 ประการดังกล่าว
ในบุคคลนั้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในมโนทัศน์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนนั่นเอง
2.4.1.2 แนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Carey Carey (1991) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงมโน
ทัศน์ต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้หากผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ ได้แก่ การแทนที่ (replacement) การ
แยกความแตกต่ า ง (differentiation) และการรวมตั ว กั น (coalescence) ในกระบวนการแทนที่
มโนทัศน์หนึ่งจะเข้าแทนที่มโนทัศน์หนึ่งเมื่อมโนทัศน์ทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกัน และการแทนที่มโนทัศน์
หนึ่ ง ด้ ว ยมโนทั ศ น์ ห นึ่ ง จะเหมื อ นกระบวนการที่ ม โนทั ศ น์ ใ หม่ ถู ก เขี ย นทั บ มโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม สํ า หรั บ
กระบวนการแยกความแตกต่ างนั้ น เป็ น กระบวนการที่ ม โนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ถู ก แยกเป็ น สองหรือ หลายๆ
มโนทัศน์ใหม่ ส่วนกระบวนการรวมตัวกันจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับกระบวนการแยกความแตกต่าง กล่าวคือ
มโนทัศน์ย่อยๆ ในเรื่องเดียวกันถูกนํามารวมกันเป็นมโนทัศน์เดียว นอกจากนี้ Carey (1991)ยังได้เสนอว่าหาก
บุคคลนั้นได้รับความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนได้รับประสบการณ์หรือ
ได้รับการสอน บุคคลนั้นก็จะค่อยๆ แทนที่มโนทัศน์เดิม ด้วยมโนทัศน์ใหม่ที่ถูกต้องได้
2.4.1.3 แนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Vosniadou Vosniadou และ Ioannides (1998)
เสนอว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์มี 2 แบบ คือ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่เกิดขึ้นเอง และการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ที่เกิดจากการได้รับการสอน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่เกิดขึ้นเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มักเกิดในเด็กที่
ยังไม่ได้รับการสอนใดๆ แต่เด็กได้สังเกตหรือไม่รับประสบการณ์ในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่การสอน ส่วนการปรับ
มโนทั ศ น์ ที่ เกิดจากการได้ รับการสอน เป็ น การเปลี่ย นแปลงที่ มีลักษณะเป็ นพั ฒ นาการของแบบแผนทาง
ความคิด (mental model) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลพยายามสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากทฤษฎีของตนเองไป
เป็นทฤษฎีได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์
2.4.2 แนวคิ ด ในเชิ ง ความรู้ เป็ น เสมื อ นองค์ ป ระกอบย่ อ ย เชื่ อ ว่ า การทํ าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
มโนทั ศ น์ เรื่ อ งหนึ่ ง เป็ น เสมื อ นการรวบรวมองค์ ป ระกอบย่ อ ยๆ ที่ เป็ น อิ ส ระจากกั น หลายองค์ ป ระกอบ
เข้าด้วยกัน โดยองค์ประกอบย่อยๆ นั้นอาจเป็นปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริง หลักการ หรือแบบแผนทางความคิด
ซึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างกันก็ได้ (Linn, Eylon, & Davis, 2004) โดยบุคคลจะเชื่อมโยงและเลือกใช้ชิ้นส่วน
ของความรู้ (knowledge pieces) ที่มีอยู่ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และระหว่างกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ตามแนวคิดนี้ดําเนินอยู่ องค์ประกอบย่อยๆ นั้นจะถูกปรับปรุงแก้ไขและขัดเกลาผ่านกระบวนการเพิ่ม
กําจัด และจัดระบบองค์ประกอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมโนทัศน์ในเรื่องนั้นของบุคคลนั้น ดังนั้น แนวคิดนี้
จึ ง เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ อ าศั ย กระบวนการประติ ด ประต่ อ ชิ้ น ส่ ว นความรู้ ม ากกว่ า ที่ จ ะเป็ น
กระบวนการแทนที่ด้วยทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับเหมือนกับแนวคิดในเชิงความรู้เป็นเสมือนทฤษฎี แนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในกลุ่มนี้ที่มีความสําคัญและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือ แนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ของ Disessa (1993) เสนอว่ า โครงสร้ า งความรู้ (knowledge structure) ของบุ ค คลโดยเฉพาะในเด็ ก
ประกอบด้วยการรวมตัวกันหรือประติดประต่อกันขององค์ประกอบย่อยหรือชิ้นส่วนย่อยๆ ของความรู้ซึ่ง

31

เรี ย กว่ า p-prims (phenomenological primitives) เข้ าด้ ว ยกั น p-prims จะถู ก สร้า งขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลนั้ น มี
ปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ต่างๆ บุคคลนั้นจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบย่อยๆ หรือชิ้น
ส่วนย่อยๆ ของความรู้นั้น และจัดระบบเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
Ozdemir และ Clark (2007) สรุปว่าแนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึง
กันและแตกต่างกันบางส่วน แนวคิดทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่เสนอว่าบุคคลจะได้รับความรู้
จากประสบการณ์ ในชีวิตประจําวัน โดยความรู้ที่มีอยู่เดิมของบุคคลนั้นจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ที่มากขึ้น
ต่ อ ไป และยิ่ งบุ ค คลมี ค วามรู้ที่ มี อ ยู่เดิ ม มากก็ มีแ นวโน้ ม ที่ จะต่อ ต้านการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ม าก ดั งนั้ น
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา ส่วนความแตกต่างที่สําคัญของแนวคิดทั้งสอง
กลุ่มคือ ลักษณะของความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและลักษณะของการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในตัวบุคคล กล่าวคือ
ในประเด็นเรื่องลักษณะของความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล แนวคิดในเชิงความรู้เป็นเสมือนทฤษฎีเชื่อว่าความรู้เดิม
ของบุคคลจะถูกจัดระบบเป็นทฤษฎีส่วนบุคคลและจะถูกพัฒนาไปเป็นโครงสร้างทางสติปัญญา แต่แนวคิดใน
เชิงความรู้เป็นเสมือนองค์ประกอบย่อยเชื่อว่าความรู้ที่มีอยู่เดิมเกิดจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบหรือชิ้น
ส่วนย่อยๆ ของความรู้ ส่วนในประเด็นเรื่องลักษณะของการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในตัวบุคคล แนวคิดในเชิง
ความรู้เป็นเสมือนทฤษฎีเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ภายในบุคคลจะมีลักษณะแบบปฏิวัติหรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง กล่าวคือ เป็นการแทนที่มโนทัศน์เดิมด้วยมโนทัศน์ใหม่ แต่แนวคิดในเชิงความรู้เป็น
เสมือนองค์ประกอบย่อยเชื่อว่า การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆ พัฒนา
ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายไปเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ ช าการที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นซึ่ ง
ครอบคลุม การปรับ เปลี่ ยนความเชื่ อ ในด้านแรงจูงใจและเจตคติ เพิ่ ม เติม หรือ ปรับ เปลี่ย นในด้านจิตพิ สั ย
(affective domain) นอกเหนื อ จากการมุ่ งเน้ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ใ นด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย เช่ น แนวคิ ด
การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ต ามโมเดลพุ ท ธิ พิ สั ย -จิ ต พิ สั ย (Cognitive- Affective Model Conceptual
Change) ของ Gregoire (2003) ซึ่งเป็นโมเดลที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความรู้ และความเชื่อด้วยแรงจูงใจ
และด้านจิตใจของบุคคลด้วย เนื่องจากคุณลักษณะด้านจิตพิสัยมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของบุคคลได้ Gregoire (2003) เสนอว่า การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ควรเริ่มจากการระบุสิ่งที่
บุคคลนั้นต้องเปลี่ยนแปลงก่อน จากนั้นเป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
หรือไม่ หากวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองหรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเองในระดับต่ํา บุคคลนั้น
จะไม่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์หรือปรับเปลี่ยนมโนทัศน์โดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิม หากบุคคลวิเคราะห์ได้
ว่าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองในระดับสูงหรือรู้สึกว่าจะเกิดผลเสียหรือผลกระทบในทางลบต่อตนเองหากไม่
เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์นั้น ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้แรงจูงใจและความสามารถในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
โดยถ้าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจในระดับต่ําหรือมีความสามารถไม่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ บุคคลนั้นจะ
รู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็นเรื่องที่ยากลําบาก และส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลมีแรงจูงใจและความสามารถในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในระดับสูงหรือระดับที่
เพียงพอ บุคคลนั้นก็จะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในเรื่องนั้น จากนั้นจึงประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงานอีก
ครั้งเพื่อสะท้อนถึงความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
สํ า หรับ ในเรื่ อ งมโนทั ศ น์ ข องครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษานั้น เนื่องจากผลการวิจัยของ Tangdhanakanond และ Wongwanich (2012)พบว่าครูมีเจต
คติทางบวกในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา การวิจัย
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นี้จึงไม่ได้เน้นที่การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ครูในด้านจิตพิสัย แต่เน้นการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในด้านความรู้ความ
เข้าใจ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า แนวคิดต่างๆ มีลักษณะเป็น
หลักการกว้างๆ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยหรือผู้นําแนวคิดแต่ละแนวคิดไปใช้จะต้องวิเคราะห์สาระสําคัญ
ของแต่ละแนวคิดและพัฒนาเป็นกระบวนการและ/หรือขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆ ต่อไป
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนส่วนใหญ่ เป็นการพั ฒ นา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ตามแนวคิดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่นักวิจัยนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Ho, Watkins และ Kelly (2001) ได้ ส ร้ า งรู ป แบบปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
การสอนและการจั ด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย Hong Kong Polytechnic รู ป แบบ
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้เป็นมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของครูในการ
สร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนและการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มทดลองซึ่งเป็นอาจารย์
จํานวน 12 คน จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ที่ได้ผ่าน
การอบรมในโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ส่วนกลุ่มควบคุม คือ อาจารย์จํานวน 4 คนที่เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมดังกล่าวเพียงบางส่วน ผู้วิจัยได้พัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (conceptual change staff development
programme) โดยโปรแกรมดั ง กล่ า วเป็ น โปรแกรมระยะสั้ น ซึ่ ง เป็ น การอบรม 4 ครั้ ง ครั้ ง ละ 3 ชั่ ว โมง
โดยจัดการอบรม 4 สัปดาห์ต่อกัน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งประกอบด้วย
ก ร ะ บ ว น ก าร ห ลั ก ได้ แ ก่ ก ร ะ บ ว น ก าร แ ร ก ก ร ะ บ วน ก าร ส ร้ างค ว าม ต ร ะ ห นั ก ใน ต น เอ ง
(self-awareness process) ซึ่งให้อาจารย์ได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับตนเองและทําความเข้าใจมโนทัศน์ของตนเอง
โดยให้ อ าจารย์ ก รอกแบบสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ การสอนของตนเองที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ คํ า ถามปลายเปิ ด
กระบวนการที่สอง กระบวนการเผชิญหน้า (confrontation process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้อาจารย์ได้
เห็นว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่ และ/หรือการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ยังมีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม และทําให้
อาจารย์มีความต้องการจําเป็นในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่มีอยู่ โดยผู้วิจัยนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การสอน และให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโปรแกรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและอภิปรายกับเพื่ออาจารย์ด้วยกันเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้กิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจัยจัดให้ กระบวนการที่สาม กระบวนการเปิดสู่มโนทัศน์
ทางเลือก (exposure to alternative conceptions) ซึ่งจะเป็นการแนะนําให้อาจารย์ได้รู้จักตัวอย่างวิธีการ
สอนที่ ดี และกระบวนการที่ สี่ กระบวนการสร้างการเปลี่ ย นแปลงอย่ างมุ่ งมั่ น (commitment building
process) ซึ่งให้อาจารย์ได้ออกแบบวิธีการสอนในวิชาหรือหัวเรื่องที่สอนใหม่ในกรณีที่มโนทัศน์เกี่ยวกับการ
สอนที่ มี อ ยู่ กั บ มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งมี ค วามแตกต่ างกั น แล้ ว นํ า วิ ธี ก ารสอนที่ อ อกแบบไปสอนจริง จากนั้ น
ดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ดังกล่าวด้วยการตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับ
การสอนของอาจารย์ที่เข้าร่วมโปรแกรม การตรวจสอบคุณ ภาพการสอนของอาจารย์ และการตรวจสอบ
ผลกระทบ นั่นคือ ตรวจสอบวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยนี้ พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของอาจารย์ที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สามารถปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสอนได้ อาจารย์ทุกคนที่
มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ได้รับผลการประเมินคุณภาพการสอนจากนักศึกษาในระดับที่ดีขึ้นในปีการศึกษา
ถัดไปในขณะที่อาจารย์ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์มีผลการประเมินคุณภาพการสอนจากนักศึกษาไม่แตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสําคัญ และพบว่าอาจารย์ที่มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จํานวนครึ่งหนึ่งมีนักศึกษาที่มีวิธีการเรียนรู้
ที่ดีขึ้น
สุ กั ญ ญรั ต น์ คงงาม (2552) ได้ พั ฒ นาเครื่อ งมื อ วินิ จฉั ย มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นด้ านการประกั น
คุณภาพและพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ตามโมเดลพุทธิพิสัย-จิตพิสัยที่ Gregoire (2003) พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง
ประกอบด้ ว ย แบบตรวจสอบรายการและแบบทดสอบ ซึ่ งมี ค่ า ความเที่ ย งตั้ งแต่ .75 ขึ้ น ไป โมเดลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนแรก การสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาความสามารถเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่
ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ให้ถูกต้อง และการประเมินผลมโนทัศน์ของตนเองใหม่ และหลังการทดลองใช้
โมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นกับครูและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการประกันคุณภาพการศึกษา
จํานวน 40 คน จากโรงเรียน 6 โรง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนใหญ่มีระดับ
ความถูกต้องของมโนทัศน์เท่าเดิม แต่ครูมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ศิริวรรณ แก้วฟอง (2549) ได้สํารวจปริมาณมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการวิจัย และระดับ
ขั้นของมโนทัศน์การวิจัยของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สูง
และกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ําที่ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา และพัฒนากิจกรรม
การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย โดยใช้ โมเดลการเรี ย นรู้ ท วิ ส ถานะ (dual situated learning
model: DSLM) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและระดับขั้นของมโนทัศน์การ
วิจัยของนิสิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะและกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลทวิสถานะ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 3
มโนทั ศ น์ ขึ้ น ไปจาก 5 ทั้ ง หมดมโนทั ศ น์ ทั้ ง กลุ่ ม ที่ มี ร ะดั บ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ สู ง และต่ํ า โดยกลุ่ ม ที่ มี
ระดับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่ํามีมโนทัศน์การวิจัยที่คลาดเคลื่อนสูงกว่ากลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สูง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้ท วิสถานะซึ่งพั ฒ นาโดย She (2004)ซึ่งโมเดลดังกล่าวได้ประยุกต์แนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ Poster และคณะ โดยกิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับการ
วิจัยตามโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะแบ่งออกเป็น6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ภาวะทางปัญญาที่
ยังคลาดเคลื่อน โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่ผู้เรียนยังมีความคลาดเคลื่อน
ขั้นตอนที่สอง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้องที่ต้องปรับเปลี่ยนผู้เรียน ซึ่งได้จากการสนทนา
กลุ่มผู้ท รงคุณ วุฒิ 9 ท่ านเช่นกันกับขั้นตอนแรก เพื่ อกําหนดมโนทัศน์ที่ถูกต้องที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
ขั้นตอนที่สาม การออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ทวิสถานะให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกและ
ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สี่ การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของมโนทัศน์โดยทดสอบด้วยแบบสอบ ขั้นตอนที่
ห้า การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ทวิสถานะ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสพยาการณ์ อธิบาย และเปรียบเทียบ
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างมโนทัศน์เดิมและมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และสร้างมโนทัศน์ใหม่ขึ้น และขั้นตอน ที่หก
การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์ภาวะทางปัญญาที่กําหนดที่ได้มาไปใช้
กับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้พิจารณาตัวแปร
ระดั บ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ ข องนิ สิ ต คื อ ระดั บ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ สู ง ระดั บ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ต่ํ าด้ ว ย
ผลการวิจัยพบว่านิสิตผลการทดลอง พบว่า กลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์มีการเปลี่ยนแปลง
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มโนทัศน์จากที่คลาดเคลื่อนเป็นถูกต้องร้อยละ 90.91 ส่วนกลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ไม่มาก
คิดเป็นร้อยละ 20.00
นอกจากงานวิจัยที่พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อีกหนึ่งเรื่องคือ งานวิจัยของ Johnson และ Sinatra (2013) ได้ทํา
การวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการสอนที่เน้นการให้คุณค่างาน (task-value instruction) ที่แตกต่างกัน
ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของนักศึกษาในเรื่องสาเหตุของการเกิด
ไข้หวัด กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 165 คนซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ได้ทํากิจกรรมภายใต้การสอนที่เน้นการให้คุณค่างานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาจํานวน
54 คน ที่ได้รับการสอนที่เน้นการให้คุณค่างานในด้านความเป็นประโยชน์ (utility value) คือ การสอนที่ให้
นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่โน้มน้าวให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเรียนในเรื่องสาเหตุของการเกิดไข้หวัดและ
การนําความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปใช้ในอนาคต กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนักศึกษา จํานวน 54 คน ที่ได้รับการสอนที่
เน้นการให้คุณ ค่างานในด้ านการบรรลุความสําเร็จ (attainment value) คือ การสอนที่ให้นักศึกษาได้ทํา
กิจกรรมที่โน้มน้าวให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนในเรื่องสาเหตุของการเกิดไข้หวัดให้ได้ผลการเรียน
ที่ดีเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนความสามารถทางการเรียนของนักศึกษา และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมประกอบด้วย
นั กศึ ก ษาจํานวน 57 คน ที่ ได้ รับ การสอนแบบทั่ วไปในเรื่องสาเหตุ ข องการเกิ ดไข้ห วัด ผลการวิจัย พบว่า
กิจกรรมการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบที่เน้นการให้คุณค่างานทั้งในด้านความเป็นประโยชน์ และด้านการบรรลุ
ความสําเร็จสามารถทําให้นักศึกษามีพฤติกรรมการให้คุณค่างานต่างๆ ได้ตรงกับด้านที่ทํากิจกรรม นักศึกษาที่
ได้รับการสอนที่เน้นการให้คุณค่างานในด้านความเป็นประโยชน์รับรู้ตนเองว่ามีความยึดมั่นผูกกันต่อการเรียนรู้
ในเรื่องดังกล่ าวสูงกว่านักศึกษาในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสนแบบทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .01และ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนที่เน้นการให้คุณ ค่างานในด้านความเป็นประโยชน์สามารถปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวได้ในปริมาณที่มากกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนที่เน้นการให้คุณค่างานในด้านการ
บรรลุความสําเร็จ และการสอนแบบทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่
ได้ รั บ การสอนที่ เน้ น การให้ คุ ณ ค่ า งานในด้ า นความบรรลุ ค วามสํ า เร็ จ สามารถปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวได้ในปริมาณที่มากกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญ ที่
ระดับ .01 ด้วย
เมื่ อ สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ พั ฒ นารู ป แบบหรื อ โมเดลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีความ
สอดคล้องกั นและแตกต่างกั น บางส่ วนขั้น ตอนที่ แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดที่ ผู้วิจัยเลือกมาใช้ ใน
การออกแบบขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้น จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒ นา
รูปแบบหรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทําให้ได้ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศ น์ ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง การวิ เคราะห์ ต นเอง ขั้ น ตอนที่ ส อง การ
เปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง และ
ขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Ho, Watkins และ
สุกัญญรัตน์ คงงาม
ศิริวรรณ แก้วฟอง
สรุปสังเคราะห์
Kelly (2001)
(2552)
(2549)
สร้างความตระหนัก
สร้ า งก ารยอม รั บ ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ภ า ว ะ ท า ง การวิเคราะห์ตนเอง
เปลี่ยนแปลง
ปัญญาที่คลาดเคลื่อน
เผชิญหน้า
เรียนรู้ทวิสถานะ
การเปรี ย บเที ย บ มโน
ทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
มโนทัศน์ที่มี
การสร้ า งความเข้ า ใจ
เปิดสู่มโนทัศน์ทางเลือก การพัฒนาความสามารถ
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ สิ่ ง ที่
ถูกต้อง
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลง การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ จัดสถานการณ์ให้เกิดการ ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
อย่างมุ่งมั่น
ให้ถูกต้อง
เปลี่ ย นแปลงมโนทั ศ น์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
อย่างแท้จริง
ประเมินผลมโนทัศน์ของ
ตนเองใหม่
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พบว่า แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมหลักฐาน
ที่ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ทั ก ษะ และคุณ ลักษณะในด้านต่ างๆ ของนั กเรียนอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนภายใต้สภาพการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและ
ทักษะที่ซับซ้อนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานยัง
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ทํ าให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ ก การวิเคราะห์ ต นเองและตระหนั ก ในจุ ด เด่ น จุ ด อ่ อ นของตนเอง
แฟ้มสะสมงานยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และ
คุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียนด้วย
นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า โดยภาพรวม ครูใช้แฟ้มสะสมงานใน
ทุกขั้นตอนเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน (ภัทรวดี มากมี, 2543) อย่างไรก็ตาม ครูยังมีความเข้าใจใน
ความหมายของแฟ้มสะสมงานยังไม่ชัดเจน โดยครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นแฟ้มที่รวบรวมผลงาน
ของนักเรียน นําไปสู่การบรรจุชิ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแฟ้มสะสมงาน (เดลินิวส์, 2542) นอกจากนี้ ครูยังมี
ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในทุ ก ขั้ น ตอนของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(Tangdhanakanond & Wongwanich, 2012) โดยปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานที่พบมาก คือ ครูขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน(Tangdhanakanond & Wongwanich, 2014) จึงควรมี
การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ งครอบคลุ ม กระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงาน
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอน
การคั ดเลือ กผลงานและสะท้ อ นความรู้สึก ต่อ ผลงาน และขั้ นตอนการปรับ ปรุงแก้ ไขและประเมิน ผลงาน
จากนั้ น เมื่ อ ได้ ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ผู้วิจัยจึงพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย น โดยกระบวนการดั งกล่ า วประกอบด้ ว ย
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
และมโนทัศน์ที่มี ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งปรากฏตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 2.1
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การวางแผน
การจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน
หลักการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

การนําผลการ
ประเมิน
แฟ้มสะสมงาน
ไปใช้

มโนทัศน์ที่
คลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักเรียน

การปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน

การเก็บ
รวบรวม
ผลงาน
การคัดเลือก
และสะท้อน
ความรู้สึก
ต่อผลงาน

การปรับปรุง
แก้ไขและ
ประเมิน
ผลงาน

กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.
2.
3.
4.

การวิเคราะห์ตนเอง
การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
สร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (research and development) วิธีดําเนินการวิจัยของการ
วิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามจุดประสงค์การวิจัย ได้แก่ ระยะที่1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
การปฏิ บั ติ ข องครูในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น ระยะที่ 2 การพั ฒ นา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนและระยะที่ 3การตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพือ่
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ในระยะที่ 1 นี้เป็นการศึกษามโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระยะนี้ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ (1) กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า หรั บ การศึ ก ษา
มโนทัศน์ที่ถูกต้องและกําหนดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 5 ท่าน โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิไว้ คือ 1. เป็นผู้มี
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาหรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง
2. มีประสบการณ์ในการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงานไม่น้อยกว่า 3 ปี (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแสดงดังภาคผนวก ก) และ (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน คือ ครูที่
สอนในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป G*Power
3.1.5 สําหรับการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คํานวณตามสูตรการประมาณค่าขนาดตัวอย่างของ
Cohen (1988) โดยกําหนดค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่ 1 เท่ากับ .05
อํานาจการทดสอบ เท่ากับ 0.95 และกําหนดให้มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปดังกล่าวเป็นจํานวน 176 คน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Kerlinger (1986)
กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้วิจัยมักได้รับการตอบกลับเพียงประมาณร้อยละ 60 ซึ่งผู้วิจัยควรจะได้รับการตอบกลับ
ประมาณร้อยละ 80-90 ขึ้นไป จึงจะสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปอ้างอิงผลการวิเคราะห์ได้อย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้มากกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพิ่มเติมเป็นจํานวน 480 คน หลังจากกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) โดยดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามลําดับดังนี้
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1. สุม่ จังหวัดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยสุ่ม
1จังหวัดในแต่ละภูมิภาค
2. สุ่มสถานศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วยทั้งระดับประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่1) และระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2) โดยสุ่ม ตัวอย่างสถานศึกษาจํานวน 3 สถานศึกษาในแต่ล ะจังหวัด โดยแบ่งเป็ น
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในแต่ละจังหวัด
3. สุ่มครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนตามช่วงชั้นที่สอน ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและ
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยสุ่มครูช่วงชั้นละ 20 คน
รายละเอียดจํานวนครูที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 3. 1
ตารางที่ 3.1 จํานวนครูที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ภูมิภาค
เล็ก
ป.ต้น ป.ปลาย
เหนือ
20
20
กลาง
20
20
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20
20
ใต้
20
20
รวม
80
80

กลาง
ป.ต้น ป.ปลาย
20
20
20
20
20
20
20
20
80
80

ป.ต้น
20
20
20
20
80

ใหญ่
ป.ปลาย
20
20
20
20
80

รวม
120
120
120
120
480

ขั้นตอนในการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษามโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยศึกษา
เอกสารที่และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
2. พัฒนาแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนสําหรับวิเคราะห์มโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดย
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้องของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นมโนทัศน์ที่ครูมีความ
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ส่งแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไปให้กลุ่มตัวอย่างครู
ประถมศึกษาทางไปรษณีย์และติดตามผลการตอบกลับ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังนี้
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา จํ า นวน 5 คน โดยมี ก รอบ
การสั ม ภาษณ์ คื อ มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูเข้าใจคลาดเคลื่อน และ
การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3. นํ าข้อมูลจากการสั ม ภาษณ์ ม าออกแบบการสร้างข้ อ คํ าถามในแบบสอบถาม โดยสร้างตาราง
วิเคราะห์เนื้อหาของแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ดังตาราง 3.2
ตารางที่ 3.2 ตารางวิเคราะห์เนื้อหาแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา
ประเด็น
จํานวนข้อ
เลขข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1
1
2. อายุ
1
2
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1
3
4. ประสบการณ์สอน
1
4
5. ระดับชั้นที่สอน
1
5
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน
1
6
7
1
7. การเคยใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
8
1
นักเรียน
9
1
8. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบัน
9. การได้รับการอบรม/พัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงาน
10
1
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
10. ความสนใจ/ต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
11. เจตคติเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
1
11
เรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1-20
20
1. หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ประกอบด้วยมิติย่อยดังนี้
1-3,10,14
4
1.1 ลักษณะ/รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน
5,6,7
3
1.2 พิสัยการเรียนรู้ที่สามารถใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน
4,8-9
3
1.3 สิ่งที่สามารถประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
15-20
6
1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนของแฟ้มสะสมงาน
11-13
3
1.5 การจัดการเรียนการสอนที่สมั พันธ์กับการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมิน
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ประเด็น
2. การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
2.1 การนําผลประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ในภาพรวม
2.2 การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนและการสะท้อน
คุณภาพการสอนของครู
2.3 การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนานักเรียน
ตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
(9 ข้อรายการให้เลือก)
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
(5 ข้อรายการให้เลือก)
3. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
(8 ข้อรายการให้เลือก)
4. ขั้นตอนการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้

จํานวนข้อ
8
2
3

เลขข้อ
21-28
21-22
24,27-28

3

23,25-26

9

1.1-1.9

4

2.1-2.4

7

3.1-3.7

6

4.1-4.6

4. สร้างข้อคําถามในแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามที่
กําหนดไว้ในตารางวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์สอน ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักที่สอน การเคยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนั กเรียนในปั จจุ บั น การได้ รับการอบรม/พั ฒนาทั กษะการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนความสนใจ/ต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยสร้างข้อคําถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (checklist) รวมถึงเจตคติต่อการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งวัดด้วยข้อคําถามจากแบบวัดเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสม
งานที่ Tangdhanakanond และ Wongwanich (2012) สร้างขึ้น มาตรวัดดั งกล่าวเป็ น แบบมาตรจําแนก
ความหมาย (semantic differential scale) 7 ระดับ โดยผลการตอบแบบสอบถามในแต่ละช่องในมาตร
จําแนกความหมาย7 ระดับ มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านซ้ายในระดับมาก
2 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านซ้ายในระดับปานกลาง
3 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านซ้ายในระดับน้อย
4 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านซ้ายและขวาพอๆ กัน
5 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านขวาในระดับน้อย
6 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านขวาในระดับปานกลาง
7 หมายถึง ครูเห็นด้วยกับคําถามหรือวลีทางด้านขวาในระดับมาก
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โดยมาตรวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.72 แสดงว่ามาตรวัดดังกล่าวมีความเที่ยง
ในระดับปานกลาง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาของครู ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้โดย
เป็นข้ อความที่ เป็นมโนทั ศ น์ ที่ ถูกต้ องและมโนทัศ น์ที่ คลาดเคลื่อน ที่ ให้ผู้ ตอบตอบว่าเห็นด้วยกับข้อความ
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด (เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อคําถาม
ในส่วนดังกล่าวสร้างในลักษณะมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับส่วนตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแบบสอบถามวินิจฉัย
การปฏิบัติงานของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยข้อ
คําถามเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนที่ครูนํามาใช้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงานข้อคําถามในส่วน
ดังกล่าวสร้างในลักษณะในลักษณะมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เช่นเดียวกันโดยให้ผู้ตอบระบุว่า
ปฏิบัติบ่อยมากน้อยเพียงใด (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด)
5. ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณ วุฒิ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาที่ต้องการสอบถามใน
แบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือมีจํานวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาจํานวน 3 คนและนักวิชาการที่ทํางานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน
2 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้ที่มีวุฒิด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
และการวิจัยการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ทํางานในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือ
การวิจัยการศึกษาไม่ต่ํากว่า 10 ปี (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแสดงดังภาคผนวก ข) ผลการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์/เนื้อหาที่ต้องการสอบถามในแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์/เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม
ในแบบสอบถามและความเหมาะสมของข้อคําถาม
ตอนที่
ประเด็นคําถาม
ข้อเสนอแนะ
1
1. เพศ
2. อายุ
ปรับตัวเลือกที่ (1) จาก “น้อยกว่า
25 ปี” เป็น“ไม่เกิน 25 ปี” เพื่อให้
ตัวเลือกทุกข้อมีช่วงอายุที่ต่อเนื่องกัน
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ประสบการณ์สอน
5. ระดับชั้นที่สอน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่สอน

ปรับตัวเลือกที่ (1) จาก “น้อยกว่า 5
ปี” เป็น “ไม่เกิน 5 ปี” เพื่อให้
ตัวเลือกทุกข้อมีช่วงอายุที่ต่อเนื่องกัน
-
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

ประเด็นคําถาม
ข้อเสนอแนะ
7. การเคยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
8 . การใช้ แฟ้ มสะสมงานในการ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนใน
ปัจจุบัน
9. การได้รับการอบรม/พัฒนาทักษะ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
10. ความสนใจ/ต้ อ งการพั ฒ นา ปรับภาษาเป็น “…มีความสนใจ/มี
ทั ก ษะการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ความต้องการพัฒนาทักษะ....
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
11. การใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สิ่งที่….
ง่าย-ยาก
มีประโยชน์-มีโทษ
ประหยัดเวลา-เสียเวลา
เพิ่มภาระ-ลดภาระ
จําเป็น-ไม่จําเป็น
มีสาระ-ไร้สาระ
เหมาะสม-ไม่เหมาะสม
น่าเบื่อ-น่าสนุก
สิ้นเปลือง-ประหยัด
เพื่อความชัดเจนควรปรับเป็น
“สิ้นเปลืองเงิน-ประหยัดเงิน”
ชัดเจน-คลุมเครือ
-
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่
ประเด็นคําถาม
IOC ความหมาย
ข้อเสนอแนะ
มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บ
1.00
สอดคล้อง
รวบรวมแบบฝึกหัดที่นักเรียนทํา(มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน)
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับ
1.00
สอดคล้อง
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการ
1.00
สอดคล้อง
เรียนรู้ของนักเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นวิธีการ
1.00
สอดคล้อง
ประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย
(มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
1.00
สอดคล้อง
ด้านพุทธิพิสัยได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
1.00
สอดคล้อง
ด้านทักษะพิสัยได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
1.00
สอดคล้อง
ด้านจิตพิสัยได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน
1.00
สอดคล้อง
ชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน
1.00
สอดคล้อง
ชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ
1.00
สอดคล้อง
เรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา(มโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้าง 1.00
สอดคล้อง
ชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
(มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)

ควรปรับเป็น “แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมด
ตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา”
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 ปรับ
เป็น “แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบรรยาย”
-

-
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

ประเด็นคําถาม

IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

12. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียนต้องมีการวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ
เป็นต้น
(มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน คือ การที่นักเรียนได้
วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานใน
แฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้ม
สะสมงานได้เป็นระยะ
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงาน
ต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อน
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผล
งานในแต่ละระดับ
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
นักเรียนต้องประเมินผลงานของตนเอง
เป็นระยะ
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
20. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจาก
นักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)

1.00

สอดคล้อง

ข้อคําถามที่สร้างขึ้นมาถูกต้องเด่นชัด
เกินไป ควรปรับปรุงข้อคําถามโดยปรับให้
เป็นมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

0.8

สอดคล้อง

ควรระบุให้ชัดเจนว่าตัวอย่างผลงานที่
สะท้อนระดับคุณภาพจัดทําไว้สําหรับครู
หรือสําหรับนักเรียน

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

ควรเพิ่มข้อความ “เพื่อให้การประเมิน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน” ไว้ส่วนท้ายของ
ข้อคําถาม
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

ประเด็นคําถาม

IOC

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21. การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานถือเป็น
0.8
วิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลของ
นักเรียนจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้
(มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสม
งานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลสรุปรวม (summative
evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation)
(มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทําให้ครูสามารถทราบพัฒนาการ
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศสําหรับ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของ
นักเรียนได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ปรับคําที่ใช้ให้สื่อความหมายชัดเจนกว่านี้
อาจปรับเป็น “การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
เป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนํา
ข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมา
ใช้”
-

1.00

สอดคล้อง

ตัดคําว่า “สามารถ”ออก

1.00

สอดคล้อง

เป ลี่ ย น คํ าว่ า “สํ าห รั บ ” เป็ น คํ าว่ า
“ในการ”

0.8

สอดคล้อง

ตัดคําว่า “ในด้านต่างๆ” ออก

0.8

สอดคล้อง

ตัดคําว่า “ในด้านต่างๆ” ออก

0.8

สอดคล้อง

-
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

3

ประเด็นคําถาม

IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสม 0.8
สอดคล้อง
งานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานขอ
นักเรียนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อน
คุณภาพการสอนของครู
(มโนทัศน์ที่ถูกต้อง)
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
1.00
สอดคล้อง
หลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้อง 1.00
สอดคล้อง
สร้างในแต่ละสาระและกิจกรรมการ
เรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียน 1.00
สอดคล้อง
พัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเองตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้ม 1.00
สอดคล้อง
สะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวน
1.00
สอดคล้อง
และลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้องพัฒนา
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.6อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสม
1.00
สอดคล้อง
งานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมิน (เช่น 1.00
สอดคล้อง ควรนําคําในวงเล็บที่เป็นตัวอย่างเครื่องมือ
แบบบันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินในการจัดทําแฟ้มสะสมงานมาไว้
ประเมินต่างๆ) ที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสม
ต่ อจากคํ าว่ า “ที่ ใช้ ในการจั ดทํ าแฟ้ มสะสม
งานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน
งาน”
1.8จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับ
1.00
สอดคล้อง
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมานําเสนอ
ให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 1.00
สอดคล้อง
ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้มสะสมงานที่
เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงาน 1.00
สอดคล้อง
ในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

ประเด็นคําถาม
IOC
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 1.00
ผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงในแฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานใน
1.00
แฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เช่น จัดเก็บ
ผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บ
ผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการ
1.00
คัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อ
ผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้ม 1.00
พัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การ
1.00
ประเมินผลงานในการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลีย่ น
1.00
ผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเมื่อ
มีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่ 1.00
เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเพื่อให้การ
เก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดง 1.00
ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อผลงานที่
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดง 1.00
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
กระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น

ความหมาย
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-

สอดคล้อง

-
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตอนที่

ประเด็นคําถาม
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอยู่เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผล
งานตนเองเป็นระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของ
นักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้
วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

IOC

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

1.00

สอดคล้อง

-

6. ปรับปรุงข้อคําถามในแบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามฉบับปรับปรุงไปทดลองใช้ (try out) กับ
ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ด้วย
วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เพื่อพิจารณาระดับความสอดคล้อง
ภายใน (internal consistency) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของชุดของข้อคําถามใน
มาตรวัดเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาคเท่ากับ 0.72 แสดงว่าชุดข้อคําถามวัดเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีความเที่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อคําถามวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.88 แสดงว่า
ชุดข้อคําถามวัดมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีความเที่ยงอยู่ในระดับสูง ชุดข้อคําถามวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.75แสดงว่าชุดข้อคําถามวัดมโนทั ศน์ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้มีความเที่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และชุดข้อ
คําถามวัดการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาคเท่ ากั บ 0.98 แสดงว่ า ชุ ด ข้ อ คํ า ถามการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนมีความเที่ยงอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแบบสอบถามทั้งฉบับ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.96 แสดงว่า โดยภาพรวมแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงในระดับสูง
รายละเอียดค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม
ตัวแปร
มาตรวัดเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
รวมทั้งฉบับ

ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง
0.72

ความหมายของระดับ
ความเที่ยง
ปานกลาง

0.88

สูง

0.75

ปานกลาง

0.98

สูง

0.96

สูง

รายละเอี ย ดของแบบสอบถามการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาที่ใช้ในระยะที่ 1 แสดงดังภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้อง มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นด้ วยการวิเคราะห์ เนื้ อ หา
(content analysis)
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตอบแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สังกัด ระดับชั้น และกลุม่ สาระการเรียนรู้ที่สอนของผู้ตอบด้วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 1.00-1.49 หมายถึง ครูมเี จตคติทางลบในระดับมากที่สุดต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 - 2.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางลบในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 - 3.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางลบในระดับน้อยต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49หมายถึง ครูมีเจตคติในระดับปานกลางต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 - 5.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับน้อยต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.50 - 6.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.50 - 7.00 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับมากที่สุดต่อการใช้แฟ้มสะสม
งานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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2. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่วัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 1.00-3.49 แปลว่า มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ค่าเฉลี่ย 3.50-5.00 แปลว่า มีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
3. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลว่า ปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลว่า ปฏิบัติในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลว่า ปฏิบัติในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลว่า ปฏิบัติในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลว่า ปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางแบบวัดซ้ํา (two-way repeated measured analysis
Ofvariance) เพื่ อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครู 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนั ก เรีย นและกลุ่ ม ครูที่ ไม่ เคยผ่า นการอบรมเกี่ ยวกั บ การใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้ มสะสมงาน
การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล
งาน โดยให้ตัวแปรอิสระคือ กลุ่มครู (ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน และครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน) และตัวแปรวัดซ้ําได้แก่ การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว
ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ในระยะที่ 2 นี้เป็นการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในระยะนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษากลุ่มเดียวกันกับระยะที่ 1จํานวน 5 คน
ขั้นตอนในการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
2.ร่างกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน
3. พัฒนาคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการตรวจสอบคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ดังกล่าวด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาจํานวน 2 คนและนักวิชาการที่ทํางานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 3 ท่าน โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้ที่มีวุฒิด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาและการวิจัย
การศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ ทํางานในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการวิจัย
การศึกษาไม่ต่ํากว่า 10 ปี (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแสดงดังภาคผนวก ง)
5. แก้ไขและปรับปรุงคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามข้อเสนอและที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 คือ คู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นซึ่งมี(ร่าง) กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนโมนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสามงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 4
ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และ
ขั้นตอนย่อยการสะท้อนคิดต่อตนเอง
ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย
การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโน
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่
ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกั บ หลักการและการปฏิ บั ติที่ ถูกต้อง และขั้นตอนย่อยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขั้น ตอนที่ สี่ การปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ประกอบด้ วย ขั้ น ตอนย่ อ ยการดํ าเนิ น การ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และขั้นตอนย่อยการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

53

ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ในระยะที่ 3 นี้เป็นการทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในระยะนี้ คือ ครูที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนั กเรียนที่ สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ โรงเรียนพญาไท ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐานผู้วิจัยใช้การเลือกตั วอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)โดยแบ่ งครูในแต่ ละกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนพิจารณาจาก
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนก่อนเริ่มทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยคัดเลือกครูที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนโดยใช้ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม (ทั้งด้านหลักการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้) ทั้งนี้ ครูที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้อาจมีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับสูงหรือระดับต่ําก็ได้ก่อนเริ่มทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จากนั้นผู้วิจัยแบ่งครูที่มีมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่
ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมสําหรับเปรียบเทียบผลกลุ่มละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คนผู้วิจัยจัดให้
ครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเป็นครูที่สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กระจายทั้ง 8 กลุ่ม และเป็นครูที่สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทั้งนี้ ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการ
คัดเลือกครูที่เป็นกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 ประการ คือ 1.สมัครใจเข้ารับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และ2. ผู้บริหารโรงเรียนที่สังกัดยินดีให้การสนับสนุนครูในการ
เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวรายละเอียดจํานวนครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่สอนที่เข้าร่วม
และไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนแสดงดังตารางที่ 3.5
ผู้วิจัยเข้ าพบกลุ่ม ตัวอย่างเพื่ อแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่ได้พัฒนาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างทราบ ตลอดจนแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจะนําเสนอในภาพรวม ในกรณีที่นําเสนอเป็นรายกรณี ผู้วิจัยจะใช้นาม
สมมติแทนทั้งหมด และเมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัยแล้ว หากกลุ่มตัวอย่างต้องการจะออกจากการวิจัย
สามารถกระทําได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 3.5 จํานวนครูในกลุ่มที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจําแนกตามกลุ่มสาระและระดับชั้นที่สอน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
กลุ่มที่ได้รับการ กลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมโน
ปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์
ทัศน์
ภาษาไทย
ป.2
0
1
1
ป.3
1
1
2
ป.5
0
1
1
ป.6
1
0
1
รวม
2
3
5
คณิตศาสตร์
ป.2
0
1
1
ป.3
2
0
2
ป.4
1
1
2
ป.5
1
0
1
ป.6
0
2
2
รวม
4
4
8
วิทยาศาสตร์
ป.2
1
0
1
ป.3
0
2
2
ป.4
0
1
1
ป.5
1
0
1
รวม
2
3
5
สั ง ค ม ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
ป.1
0
1
1
วัฒนธรรม
ป.5
1
1
2
ป.6
1
1
2
รวม
2
3
5
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1
1
1
2
ป.2
1
0
1
ป.4
1
1
2
ป.6
0
1
1
รวม
3
3
6
ศิลปะ
ป.2
0
1
1
ป.5
1
0
1
รวม
1
1
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ป.1
1
0
1
ป.3
0
1
1
รวม
1
1
2
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับชั้น

ภาษาต่างประเทศ

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

รวม
รวมทั้งหมด

กลุ่มที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
1
1
1
1
1
0
5
20

กลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
0
0
0
0
1
1
2
20

รวม
1
1
1
1
2
1
7
40

ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างครูกลุ่มที่เข้าร่วมและครูกลุ่มที่ไม่ได้
เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อนทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้
สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (independent sample t-test) พบว่า ครูกลุ่มที่เข้าร่วมและครูกลุ่มที่
ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษามีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.6
ตารางที่ 3.6 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างครูกลุ่มที่เข้าร่วมและ
ครูกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อนทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อรายการ
1. หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
รวม

ครูที่เข้าร่วม
M
SD
3.03
0.28
3.19
0.33
3.08
0.20

ครูที่ไม่ได้เข้าร่วม
M
SD
3.12
0.27
3.06
0.44
3.10
0.27

t
-1.05
1.06
-0.35

นอกจากนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่ อประเมิ น ผลการเรีย นรู้ของนั กเรียนประถมศึ ก ษาระหว่างครูกลุ่ม ที่ เข้าร่วมและครูกลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อนทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒ นาขึ้นโดยใช้สถิติ
ทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (independent sample t-test) พบว่า ครูกลุ่มที่เข้าร่วมและครูกลุ่มที่ไม่ได้
เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษามีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.7
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ตารางที่ 3.7 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างครูกลุ่มที่เข้าร่วมและครูกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก่อนทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อรายการ

เจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา

ครูที่เข้าร่วม
M
SD
5.17
0.76

ครูที่ไม่ได้เข้าร่วม
M
SD
4.97
0.81

t
0.81

ขั้นตอนในการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 3 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทดลองใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒ นาขึ้นกับกลุ่มทดลอง โดยนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ออกแบบไว้ในระยะที่ 2ไป
ใช้ โดยดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอน และกิ จกรรมต่ างๆ ในกระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ต ามคู่มื อ การใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นโดยผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู โดยจั ด ให้ มี ก ารสะท้ อ นคิ ด
(reflection) ระหว่างผู้วิจัยกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และการสะท้อนคิดระหว่างครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย
กันเองผ่านช่องกลุ่มไลน์ (line group)
2.นําแบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ในระยะที่ 1ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแบบสอบถามในส่วนการ
ปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ในระยะที่ 1 จากมาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ ให้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) โดยให้ครูตอบเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่าได้ปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ หรือไม่ การปรับ
รายละเอียดดังกล่าวผู้วิจัยได้ดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ทําการทดลองใช้
3. สัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 3 แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ในระยะที่ 1 ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
คือ แบบรายงานการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งให้ครูสรุปการดําเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนหลังเข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ผลที่ได้จาก
การใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
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ปัญ หาที่เกิดขึ้น (รายละเอียดเครื่องมือแสดงดังภาคผนวก จ) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ ครูที่เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ(informal interview) เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ข้างต้นด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน และผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและภาพรวม โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
1.1 วิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานคะแนนก่ อ นและหลั ง การใช้ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดยวิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบ้ ความโด่งของคะแนนจากการวัดมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน และวิเคราะห์ค่า ความถี่ และร้อยละจากแบบสอบถามการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (dependent sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square
test) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
1.3 วิเคราะห์รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูเป็นรายบุคคลในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนําผลการวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติของครูในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาสรุปเป็นรูปแบบการปรับมโนทัศน์
1.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของครูกลุ่มทดลองซึ่งได้เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และครูกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์โดยใช้
สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (independent sample t-test)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผลการสัมภาษณ์ครูที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
และการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (analytic induction)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่ อ น และการปฏิ บั ติ ข องครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษา2. พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และ 3. ตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัยของการวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามจุดประสงค์การวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒ นากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิท ธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ
ครูที่สอนในระดับประถมศึกษา เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรี ย นรู้ข องนั ก เรีย น คู่ มื อ การใช้ ก ระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ และแบบวั ด มโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิงสรุป อ้ างอิ ง ได้แ ก่
สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติ
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการ
ปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ สถิ ติ ท ดสอบที แ บบเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นครู ที่ เข้ า ร่ ว มและไม่ ได้ เข้ า ร่ ว มกระบวนปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุป
เชิงอุปนัยจากผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนหลัก ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ที่ คลาดเคลื่อนและ
การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อนและการปฏิบั ติของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา และ 1.2 ผลการสํารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูทั่วประเทศใน
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การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษารายละเอียดของผลการวิจัยตอนที่ 1
มีดังนี้
1.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้องและคลาดเคลือ่ นของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ มโนทัศน์ที่
ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.
หากใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน หรือการสร้างผลงาน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และหากเป็นไปได้ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายวิชาแล้วประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนผ่านแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
“จะใช้แฟ้ม ต้องยึดหลัก authentic assessment ซึ่งเวลาทําปั๊บ มันจะทําให้
เกิดผล ต้องทําคู่กันไปกับ authentic curriculum แล้วก็ authentic learning
เพราะถ้า authentic assessment อย่างเดียว แต่หลักสูตรการเรียนรู้ไม่ใช่
มันก็ไม่เกิด ก็หัวใจน่าจะอยู่ตรงนี้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“มันต้อง authentic ตั้งแต่หลักสูตรมา authentic ตั้งแต่การเรียนรู้ แต่ละวิชา
ไม่ค่อยได้บูรณาการ เพราะจริงๆ portfolio มันจะดีที่สุดเมื่อหลักสูตรเป็นแบบ
บูรณาการการเรียนต้องเป็นแบบบูรณาการ ตอนนี้หลักสูตรเป็นแบบแยกเนื้อหา
แยกวิชาสอนก็แยกวิชา เราไปเน้นเอาการประเมินมา ก็ยังดี จริงๆ หลักสูตรต้อง
เป็นแบบunit ที่อิงเหตุการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้ทํางาน ได้สร้างผลงาน อันนี้
portfolio จะมีอานุภาพสูงสุดเลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“อีกอันก็คือ เข้าใจผิดว่า portfolio สามารถใช้ประเมินได้อย่างเดียวเลย
แต่ที่จริงแล้ว portfolio มันตั้งแต่หลักสูตรการเรียน แล้วถึงจะประเมิน
มันต้องสอดรับกันทั้งระบบมันถึงจะดี”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
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“ที่ต้องเน้นเลย คือ งานที่จะมอบหมายผู้เรียน ชิ้นงานนั้นควรจะสามารถดู
พัฒนาการของผู้เรียนได้ เพราะว่าในการมอบหมายงานที่เป็นแฟ้มสะสม
งานนี้ ต้องมอบหมายงานมากกว่าหนึ่งครั้งแน่ๆ แต่ละครัง้ มันจะต้องวัด
เรื่องเดียวกันเพื่อให้เห็นพัฒนาการ เป็นประเด็นสําคัญในการปฏิรูปที่เรา
บอกว่าเน้นพัฒนาการผู้เรียน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22มกราคา 2559)
2. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้สามารถใช้เก็บผลงานที่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้าน
ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยซึ่งนักเรียนสามารถสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานด้วย
วิธีที่แตกต่างกันได้ เช่น การเขียนบันทึกในกระดาษ หรือการนําเสนอผลการสะท้อนความรู้สึกผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
“แฟ้มสะสมงานน่าจะเป็นที่สะท้อนความสามารถของนักเรียนรอบด้าน ไม่ใช่เพียง
ด้านวิชาการอย่างที่ครูส่วนใหญ่เข้าใจ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“portfolio เป็นตัวรวบรวมหลักฐานทีแ่ สดงการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก อาจจะเป็น
หลักฐานเรื่อง cognitive, affective หรือperformance อยู่ที่ว่าหลักฐานนั้นเป็น
อย่างไร เช่น หลักฐานนั้นอาจจะเป็นการเขียนของเด็ก บรรยายความรู้สึกก็ได้
หรือว่าแค่เด็กบรรยาย เด็กแสดงความคิดเห็นหรือเด็กอัดใส่ youtube ซึ่งพวกนี้
มันสะท้อนออกมาได้หมดเลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“พิสัยการเรียนรู้อะไรก็ได้หมดนะ เพียงแต่ว่าใช้ง่ายถ้าเป็นทักษะ มันจะง่าย
แต่ว่าอย่างจิตพิสัยเนี่ย สมมติว่าเราจะวัดความซื่อสัตย์อย่างนี้ เราก็อาจจะให้เขา
เขียนในสิ่งที่เขาทํา บันทึก แล้วก็เห็นความก้าวหน้าของการบันทึก อย่างนี้ก็มีความ
เป็นไปได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
3. แฟ้มสะสมงานควรมีความเป็นพลวัตร นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนผลงานได้ตลอด ซึ่ง
สะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ
“ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละตัวชี้วัด เด็กก็จะเก็บผลงานสะท้อนการ
เรียนรูข้ องตัวเองไปเรื่อยๆ และมันก็สามารถเปลีย่ นแปลงผลงานได้ตลอด
เวลาด้วย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
4. แฟ้มสะสมงานควรสะท้อนความเป็นตัวตนของนักเรียนเจ้าของแฟ้มและเปิดโอกาสให้
นั ก เรีย นได้ อ อกแบบวิธีการนํ าเสนอผลงานที่ สะท้ อนการเรีย นรู้ด้ วยตนเอง โดยครูไม่กํ าหนดรูป แบบการ
นําเสนอที่ตายตัวทั้งหมดทุกส่วนนักเรียนสามารถเก็บสะสมงานที่นักเรียนทําหรือสร้างขึ้นนอกเหนือจากที่ครู
มอบหมายในแฟ้มสะสมงานได้
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“แฟ้มสะสมงานมันเป็นแนว authentic คือ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นว่ามันเป็น
สิ่งที่สะท้อนภาพการเรียนรู้ของคุณ คุณเก็บ นักเรียนควรจะมีสิทธิ์ได้ออกแบบ
รูปแบบและการนําเสนองานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของตัวเองรูปแบบมันจะ
ไม่ตายตัว”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ครูมักจะไปกําหนดรูปแบบทุกอย่างของแฟ้มสะสมงานไว้ตายตัว จริงๆ มันต้อง
แทนตัวคุณเลย อย่างที่บอกว่า มันต้องแสดงตัวตนของแต่ละคน มันต้องมความ
ต่างใช่มั้ย ไม่ใช่เหมือนกันไปหมด กลายเป็นสมุดบันทึกเล่มใหม่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16พฤศจิกายน 2558)
“แฟ้มสะสมงานเนื่องจากมันเป็น authentic คืองานทุกชิ้นที่สะท้อนการเรียนรู้
เก็บใส่แฟ้มได้ ไม่ว่างานที่บ้าน งานที่ไหนก็แล้วแต่ อาจจะไม่ใช่ครู assign เด็ก
ก็เอามาเก็บได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16พฤศจิกายน 2558)
5. แฟ้มสะสมงานควรใช้เป็นการประเมินเป็นเสมือนการเรียนรู้ (assessment as learning) โดย
แฟ้มสะสมงานจะเป็นทั้งเครื่องมือประเมินการเรียนรู้และเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้กํากับและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตน
ได้อย่างเหมาะสม
“แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในเชิง assessment ไปใช่ evaluate แล้ว assessment
ต้องเป็น assessment as learning ไม่ใช้ assessment of learning หรือ
assessment for learningก็คือมันกลืนเข้าไป”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“portfolio ถ้ามันมีแต่อะไรที่ถูกเก็บ มันเหมือนเด็กปฐมวัยเก็บแฟ้มภาพแฟ้ม
ผลงานเด็กๆ ไม่มกี ารประเมิน ไม่มีเครื่องมือ มันจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน
แต่ถ้าเมือ่ ไหร่มี scale มีการสร้าง scale วัดชิ้นงานเหล่านั้น จะกลายเป็นวิธี
การประเมินการเรียนรู้นักเรียน ถ้าทําสองอย่างมันก็น่าจะเป็นทั้งคู่ได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
1. แฟ้มสะสมงานควรใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ควรเน้นการประเมิน
ความก้าวหน้า (formative assessment) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียนรู้
สรุปรวม (summative evaluation)
“เราควรจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการเรียนรู้ของเด็ก เพราะว่าตัว portfolio
มันจะเก็บข้อมูลในเชิง formative ถ้าครูให้นักเรียนเก็บผลงานอย่างต่อเนื่อง มันจะ
เป็นเหมือน profile ของเด็กได้ ถ้าเก็บแบบนี้ เด็กไม่มีโอกาสตกหรอก เพราะมันเป็น
วิธีที่ทําให้รู้ได้ว่าเด็กเขาเรียนรู้ไปได้มากน้อยแค่ไหน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
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“ตัว portfolio มันจะเป็นตัวงานที่เด็กทํา เป็นที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในนั้นว่า growth
ของเด็กเป็นยังไงบ้าง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ใจผมว่า portfolio น่าจะยังใช้เพื่อพัฒนาซะมากกว่าที่จะใช้ตัดสินซะทีเดียว”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“แล้วปัญหาเราก็คือ แฟ้มมันจริงๆ มันสะท้อนระหว่างได้ด้วยนะ พอเด็กเรียนรู้ไป
มันเก็บผลงานแล้วเห็นความสามารถของเด็ก แต่ของเราไปประเมินเมื่อสิ้นสุด ก็
กลายเป็นครูไปเน้น summative โดยดูผลงานเด็กทั้งหมด แต่จริงๆ เรามองว่าแฟ้ม
เราเก็บหลายชิ้นงาน มันก็เห็นพัฒนาการ มันต้องมีประเมินระหว่างด้วยคือเน้น
การใช้ประโยชน์เชิง formative”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16พฤศจิกายน 2558)
“ที่จริงความคาดหวังของเรามากที่สุดก็คือตัว reflect หมายถึงว่าระหว่างเรียนใช้
portfolio แล้วเด็กก็เอาผลงานมา เด็กได้ reflect ครูได้ feedback เกิดการเรียนรู้
แล้วตรงนั้นเด็กจะเกิดการเรียนรู้ เด็กได้คิดแล้ว ตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญมากกว่าที่
จะไปตัดสินตรงนั้น แล้วที่จริง หลักสูตรอยากได้ตรงนี้ อยากให้เด็กได้คิด เด็กได้
reflect ตรงนั้นมันเป็นตัวเด่น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“มองว่าจุดเน้นส่วนนี้คือ formative คือระหว่างทางเน้นไปเรื่อยๆ ไม่อย่างนั้น
ถ้าไปเน้น summative มันก็คือ too late แล้วแต่ถ้าจะทํา summative ก็ได้
คือทําตอนสุดท้าย คือ สมมติเขามีงานหลายชิ้นแล้วพอ อยากจะคัดมาทํา
show case อะไรขึ้นมาก็อาจจะดึงอันที่เขาคิดว่าดีออกมาประเมินสรุปได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22มกราคม 2559)
2. ครูควรใช้ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จัดทําในภาคเรียนหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนให้ครูในระดับชั้นต่อไปเพื่อการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
“แฟ้มสะสมงานที่จัดทําอย่างเป็นระบบ จะโชว์พัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน
และมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนของเด็กด้วย แล้วให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่สามารถ
ใช้ในการส่งต่อได้ ครูชั้นถัดไปก็เอามาอ่าน หรือว่าในภาคเรียนถัดไปก็เอาไปอ่าน
อ๋อ เด็กคนเป็นอย่างนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งของระเบียนสะสมของเด็กเหมือนกัน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
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การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1. ครูต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนจัดการเรียนการสอนว่าแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียน
จะมุ่งสะท้อนผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้างนอกจากการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
แยกรายวิชาแล้ว ครูสามารถใช้แฟ้มสะสมงานในลักษณะบูรณาการในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนใน
หลายวิชาได้ด้วย
“ครูเขาต้องวางแผนก่อนนะว่าใน portfolio ของเค้าเนี่ย เค้ามุ่งเน้นที่จะดู
เด็กในเรื่องไหน ถ้าเขามีแผน เขาก็จะดูจะใส่ใจเด็ก ดูพัฒนาการของเด็กใน
เรื่องไหน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้าในกรณีที่เราทําแฟ้ม เราควรจะคุยกันก่อนเปิดเรียน แล้วกลุ่มสาระไหน
ที่จะใช้ มีประเด็นอะไรที่จะต้องประเมินเด็กแล้วมันคล้ายกัน อย่างคุณธรรม
ถ้าจะทํา portfolio มันได้ อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเนื้อหารายวิชา เป็นไปได้ไหม
วิชาวิทยาศาสตร์กับศิลปะจะมาบูรณาการด้วยกัน งานพวกนี้บางทีมันต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ก็ต้องคุยกัน ถ้าครูเข้าใจแฟ้มสะสมงานก็น่าจะเอามา
บูรณาการรวมกันได้ คือ หาลักษณะร่วมกันหลายๆ วิชา แล้วใช้ตัวนี้รวมเลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5,22มกราคม 2559)
“มีช่วงหนึ่งเด็กจะต้องลากกระเป๋า ลาก portfolio มาส่งครู พ่อแม่ต้องเอารถ
ลาก รถเข็น เข็น portfolio มา แต่สิ่งที่มนั ไม่ถึง ผมก็มองว่ามันใช้บูรณาการ
ได้ แต่ว่าครุเขาไม่ทําตรงนั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,16พฤศจิกายน 2558)
“มันเหมือนใช้ portfolio ก็ไปแยกรายวิชา จริงๆ จะใช้รวมกันก็ได้ ถ้าประเมิน
ใส่สิ่งที่ร่วมกันอยู่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3,16พฤศจิกายน 2558)
2. ครูต้องวางแผนการสอนในแต่ละครั้งให้มีการปฏิบัติงาน การสร้างผลงานที่สะท้อน
การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียน
“จะใช้แฟ้มสะสมงานประเมินก็ต้องวางแผนการสอนก่อน คือวางแผน
การสอนแต่ละครั้งให้มีการทํางาน มีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาจากการเรียนรู้
ในแต่ละครั้ง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เคยเห็นที่ไปทดลองทําในราชบุรี เขาทําดี ทําเป็น authentic คือ เรียนเรื่อง
บวกเลขเสร็จ เขาต้องไปสร้างสื่อ หรือเรียนเป็น project เด็กคิดทํา project
ขึ้นมากัน แต่ละคนคิดขึ้นมากัน ไม่เหมือนกันเลยก็ม”ี
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
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3. ครูควรกําหนดจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน จํานวนชิ้นงาน ลักษณะของงานต่างๆ
ที่จะให้นักเรียนเก็บในแฟ้มสะสมงาน และควรมีการตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเกี่ยวกับแฟ้มสะสมงาน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและกระบวนการของการจัดทําแฟ้มสะสมงานอย่างถูกต้อง เข้าใจจุดเน้นของ
แฟ้มสะสมงานว่าจะใช้ในการประเมินด้านใด และลักษณะของงานต่างๆ ที่จะต้องทําและจัดเก็บในแฟ้มสะสมงาน
“มันต้องเป็นการตกลงร่วมกันว่าแฟ้มสะสมงานจะมีจุดเน้นที่อะไร เน้นการ
ประเมินด้านใด จะให้น้ําหนักที่ด้านไหนต้องไปคิดร่วมกัน และไปตกลงกับ
นักเรียนด้วย นักเรียนเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าจะเก็บไงลักษณะไหนบ้าง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้าคุณไปกําหนดจุดมุ่งหมายก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากการที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กคนนี้จาก portfolio คุณก็จะไปกําหนดว่าใน portfolio มันควร
จะมีอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลประเภทไหนบ้างนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“มันต้องตั้งธงตั้งแต่แรกนะ ว่าแฟ้มเนี่ยมันต้องมีคุณลักษณะอะไรที่จะวัด
ตั้งแต่แรกเหมือนมัน routine ที่อาจารย์เขาเข้าใจกัน แต่เขาก็ไม่ได้ทํา
เขาไม่รู้จริงๆ นะ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
4. ครูควรมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆ และเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงานกําหนด
ไว้ก่อนเริ่มใช้ โดยอาจจะตกลงร่วมกันกับนักเรียน หรือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
และต้องให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์ การประเมินก่อนเริ่มกระบวนจัดทําแฟ้ มสะสมงาน โดยครูอาจจะอธิบาย
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินต่างๆ หรือเสนอตัวอย่างผลงาน (benchmark) ในแต่ละระดับคุณภาพที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เด็กเข้าใจเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
“เกณฑ์การประเมินต่างๆ ก็ต้องสร้างก่อนเริ่มเก็บงาน เริ่มทําแฟ้ม
อาจจะเป็นเกณฑ์การประเมินที่ครูสร้าง หรือที่ครูกับเด็กร่วมกันสร้าง
หรือตกลงร่วมกันก็ได้ แล้วก็ต้องมั่นใจว่าเด็กเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ ด้วย
ต้องอธิบายเขา”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“ถ้าครูมี case มีงานตุนไว้เป็นตัวอย่างมากพอ ก็ทาํ เป็น benchmark
เป็นตัวอย่างงานให้เด็กได้เห็นภาพว่าหน้าตาแบบนี้นะได้ 5 หน้าตางาน
แบบนี้นะได้ 4-3-2-1”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
การเก็บรวบรวมผลงาน
1. ในการเก็บรวบรวมผลงาน สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีในการเป็นที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานได้
ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแฟ้มเอกสารเท่านั้น เช่น การใช้กล่องใส่เอกสาร กระเป๋าที่มีอยู่แล้วแทนแฟ้มกระดาษที่ใช้
เก็บรวบรวมผลงาน
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“จริงๆ ครูจะใช้อุปกรณ์อะไรเก็บผลงานเป็นแฟ้มสะสมงานก็ได้ จะเป็น
แบบแฟ้มห่วง แฟ้มใส่เอกสาร หรือเอาเป็นกระเป๋า เป็นกล่อง แล้วทําเป็น
ที่เก็บรวบรวมงานของเด็กแต่ละคนก็ได้ อย่างโรงเรียนที่ไม่มีตังค์หรือไม่
ต้องการใช้เงินซื้อแฟ้มใหม่ก็นํากล่องที่มอี ยู่แล้วมาใช้แทนก็ได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เด็กแต่ละคนก็มีกล่องรายคน เช่น กล่องนี้ของเด็กชายอิทธิ กล่องนี้ของ
เด็กชายกิตติพงษ์ อันนี้ก็แปลว่าเขารู้จัก apply ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
2. ผลงานที่สามารถบรรจุในแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้มีหลายลักษณะ ทั้งหลักฐาน รูปภาพ
บันทึก เอกสาร หรือร่องรอยที่ สะท้ อนกระบวนการทํางาน เมื่อนําแฟ้ มสะสมงานไปใช้ในการประเมิน ครู
สามารถกําหนดจุดเน้นที่ต้องการประเมินได้ โดยอาจจะประเมินโดยเน้นเพียงกระบวนการเรียนรู้ เน้นผลการ
เรียนรู้ หรือเน้นทั้งกระบวนการและผลการเรียนรู้ก็ได้ ขึ้นกับธรรมชาติและจุดเน้นของหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอน นอกจากนี้แฟ้มสะสมงานยังสามารถบรรจุหลักฐาน เอกสาร หรือร่องรอยที่สะท้อนผลการทํางาน
ต่างๆ ตลอดจนเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินการทํางานต่างๆ ได้ด้วย
“แฟ้มสะสมงานก็บรรจุหลักฐานได้กว้างนะ อาจจะมีทงั้ ผลงาน บันทึก
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการทํางาน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน หลักฐานอื่นๆ ก็เก็บ
ไว้ได้ เช่น แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“มันขึ้นกับชิ้นงานที่เก็บ ชิ้นงานมันไม่จําเป็นต้องเป็นประเภทเป็นชิ้น
เป็นอัน มันเป็น artifact มันคือหลักฐาน หลักฐานนีก้ ็เป็นหลักฐานเชิง
ผลงาน หรือหลักฐานเชิง process ก็ได้ ในเชิง performance หลักฐาน
มีเป็นไม่รกู้ ี่ร้อยแบบ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“อะไรก็แล้วแต่ที่เด็กสามารถที่จะเก็บในแฟ้มสะสมงานมันสะท้อนว่าเขา
รู้อะไร เก็บรูปภาพ เก็บเป็นบันทึก report เก็บเป็นอะไรก็แล้วแต่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ตัวที่เขียน AAR (after action review) สมัยนี้ เด็กจะบันทึกการทํางาน
ของเขานั่นแหละ คือ ตัวที่เป็นผลึกของการปฏิบัติ ใช้ได้เหมือนกัน
เขียนบอกเล่ากระบวนการ บอกเล่าในการทํางาน อาจมีรูปประกอบด้วย
เล็กน้อย เดี๋ยวนี้สบาย เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ถ่ายได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16พฤศจิกายน 2558)
3. โดยภาพรวมของแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียน แฟ้มสะสมงานจะเก็บรวบรวม
ชิ้นงานหลายลักษณะ ได้แก่ ชิ้นงานที่ แสดงข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการหรือ
กิจกรรมการทํางานและการเรียนรู้ชิ้นงานที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมต่างๆ และชิ้นงานที่
สะท้อนความคิด ความเห็น และผลการประเมินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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“ผลงาน ชิ้นงานใน portfolio ส่วนใหญ่จะมีส่วนที่เป็น bio data
ของเด็ก ส่วนตัวงานหรือกิจกรรม ส่วนที่เป็น product และส่วนที่
เป็นการสะท้อนคิดและประเมิน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
1. ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
ของตนเอง ทั้งความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากการสร้างผลงานต่างๆ และความรู้สึกที่มีต่อผลงานที่ตนเองสร้าง
ขึ้นมาโดยสามารถใช้รูปแบบการสะท้อนคิดได้หลากหลาย เช่น การเขียนสะท้อนความรู้สึกและความคิดต่อ
ผลงาน การอธิบายพูดคุยกับครูเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับผลงาน เป็นต้น
“ถ้าเด็กรู้สึกว่างานชิ้นนี้ เขาพอใจมากๆ เขาเก็บแล้วครูก็ให้เด็กวิพากษ์
วิจารณ์งานตัวเอง หรือ discuss กับครูแล้วการสะท้อนก็ให้เขาสรุป
concept เขาได้อะไร วันนี้ เราได้เรียนแล้ว เราได้อะไร สรุปอย่างไร ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“จริงๆ มันต้องให้ครูได้เห็นคุณประโยชน์ของการเลือกและสะท้อนคิด
สะท้อนความรู้สึกต่องาน ต้องให้ครูเข้าใจก่อนว่าจะต้องบันทึกอะไรๆ อย่างไร
ถึงจะไปพาให้เด็กทํา พาให้เด็กรู้จักคิดพิจารณาคัดเลือกงานและรู้จักการคิด
สะท้อนเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและผลงานของตัวเองได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ขั้น reflect เนี่ยสําคัญมากๆ สําคัญที่สุด เพราะว่าจะทําให้เด็กได้เกิด
metacognition เกิดการเรียนรู้ คิดว่านี่คือขั้นที่สําคัญที่สุด”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“สิ่งทีค่ วรจะมีมากๆ คือ reflect คือ ให้สะท้อนความคิดของตัวเองที่มีต่อ
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดการคิดระดับสูง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
2. ในนักเรียนประถม โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
มาก่อนและมักจะไม่สามารถเขียนสะท้ อนความรู้สึกต่อผลงานได้ ครูต้องใช้คําถามนํ าให้ เด็กคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับผลงานของตนเองที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะคําถาม “ทําไม” บ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง หรือครูให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางในการบันทึกการสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
“เรื่องการ comment งาน สะท้อนคิดต่อตนเอง อันนี้ต้องให้ความรู้
เด็กเหมือนกันนะ เพราะว่าเราไม่เคยฝึกเด็กให้เขียน อาจต้องใช้คําถามนํา
กระตุ้นให้เด็กได้คิดเด็กหลายคนพอถามว่าทําไหมหนูถึงชอบงานชิ้นอันนี้
ตอบอย่างเดียวว่ามันสวย มันดี ไม่มีอะไรเลย มีอยู่ 2-3 คําเท่านั้นแหล่ะ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ต้องฝึกนักเรียน เหมือนฝึกนักเขียน แล้วก็ต้องเป็นนักคิดด้วย เออทําไมต้อง
เด็กที่ตั้งคําถามบ่อยๆ ว่าทําไมๆ เขาจะเขียนอย่างนี้ได้ แต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะ
เจอครูชมว่า เออดีแล้ว สวยลูก ยกตัวอย่างเช่น บันทึกหลังการอ่านของเด็ก

67

ครูให้บันทึกว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการอ่านเรื่องนี้ มาประโยคเป็นอันดับ
แรกเลย ได้ความรู้ค่ะ จบ ไม่มีเลย ไม่สรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้ ไม่มีเลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เวลาที่ครูให้นักเรียนเขียนประเมินตนเองหรือสะท้อนความคิด อาจจะต้อง
เริ่มด้วยการตั้งคําถามนําให้ แม้เด็กจะถามคําตอบคํา ไม่เป็นไร ครูก็ต้องวาง
Step ไว้ ขั้น 1 อาจถามว่าอ่านแล้วได้อะไร เขาตอบได้ความรู้ ครูก็เริ่ม step 2
ตั้งคําถามต่อเช่น ความรู้ว่าอะไร เขาก็จะตอบมาอีกสั้นๆ ครูกถ็ ามต่ออีกเป็น
step 3 ว่าความรู้นี้จะเอาไปขยายอะไรต่อได้ แล้วถามstep 4 step 5ต่อ
จากนั้นให้เด็กเอาสิ่งที่ตอบแต่ละstep มาร้อยเรียงกันขึ้นมา ต้องค่อยๆ ฝึก
ถ้าเด็กคิดไม่ออกจริงๆ ให้เด็กฟังหลายๆ รอบอ๋อ ครูคิดแบบนี้นะ เขาตั้ง
คําถามแบบนี้นะหลายคนก็ทําได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
1. ครูต้องมีบทบาทในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาที่สะท้อนออกมาจากผลงานใน
แฟ้ ม สะสมงานของนั กเรียน แล้ วบั น ทึ ก ข้ อมู ล ดั งกล่าว ตลอดจนข้อ เสนอแนะต่ างๆ เพื่ อ นํ าไปเป็ น ข้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่นักเรียนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและผลการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
“ต้องเป็นข้อเสนอแนะของครู ครูต้องมีบันทึกบางอย่างในแฟ้มสะสมงาน
ว่าเด็กเขามีพัฒนาการในด้านไหน คือ วิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อนของเด็กได้
แล้วให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะทําพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
2. ในการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน สามารถเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ครู เพื่อน และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย
“คนที่เข้ามาร่วมประเมินงาน ประเมินแฟ้มสะสมงานได้ด้วยนอกจาก
นักเรียนต้องประเมินตนเองแล้ว ก็มีครูแน่นอน และยังอาจให้พ่อแม่
ผู้ปกครองประเมินด้วย เด็กจะได้ feedback หลากหลาย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“ข้อดีของแฟ้มสะสมงานคือ ต้องมี feedback โดยผู้เกี่ยวข้อง
แล้วคนที่มาให้ feedback ก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นๆ ที่จะทําด้วย
เพราะว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องนี้ก็จะเห็นครู ตนเอง แล้วก็ผู้เรียน แล้วก็
อาจจะมีผู้ปกครองถ้าเป็นเด็กเล็ก ทั้ง 4 กลุ่มนี้ตอ้ งมีความเข้าใจ
ในงานที่มอบหมาย แล้วการให้ feedback ตรงนี้จะได้ประโยชน์”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5,22มกราคม 2559)
“ถ้าเป็นไปได้ เราไปถึงผู้ปกครอง ให้เขาได้เข้ามารวมประเมินงาน
ของนักเรียนด้วย ก็จะได้รับ feedback รอบด้าน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5,22มกราคม 2559)
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“ตอนที่มีการประเมินควรมีผู้ประเมินหลายกลุ่ม เด็กประเมินตัวเอง
ครูประเมิน เพื่อนประเมิน อะไรอย่างนี้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,16พฤศจิกายน 2558)
3. ในการประเมินผลงานของนักเรียน เพื่อให้การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ มีความ
ตรงและความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนน จะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนที่ตรวจให้คะแนนผลงาน
ในแฟ้มสะสมงานได้ เช่น เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก ซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม
(holistic scoring rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)
“รูบริกตรวจงานตรวจแฟ้มสะสมงานก็ต้องมีเป็นตัวเด่นของกระบวน
การจัดทํา portfolio”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“ในการประเมินแฟ้มสะสมงานจะต้องสร้าง scale วัดงาน ไม่งั้นมัน
จะเหมือน folder เก็บงานธรรมดา ไม่มีตัว scale วัด ไม่เป็น portfolio”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“จริงๆ ถ้าเราทํา concept ดีๆ อย่างสมมติให้เขียนเรียงความ สมมติ
เรามี rubric ให้เด็กดูเลยนะ ถ้าเธอจะได้ดีมาก งานของเธอต้องเป็น
แบบนี้ บอกให้เด็กรู้ล่วงหน้าเลย 5-4-3-2-1 เพราะฉะนั้น เวลาเด็ก
เขาประเมินตัวเอง ให้เพื่อประเมินได้เลย เมือ่ เทียบกับเกณฑ์เกณฑ์
ก็มีทั้งแบบ holistic แล้วก็ analytic”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
4. ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ครูจะต้องเปิดโอกาสหรือชักนํา
ให้นั กเรียนได้ พิ จารณาข้ อมูล ย้ อนกลั บ ที่ ได้จากผู้เกี่ยวข้อ งแหล่ งต่ างๆ และให้ นั กเรียนนํ าข้อมูล ย้อ นกลับ
ดังกล่าวเป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานและผลงานต่างๆ โดยอาจจะให้นักเรียนวางแผนการ
ปรับปรุงผลงานไว้ได้
“คราวนี้ถ้าให้ feedback แล้ว อยู่เฉยๆ เราไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนดู
feedback อย่างนี้มนั ก็จะไม่ได้ประโยชน์และต้องเน้นให้เขาเอา
feedback พวกนี้ไปใช้เพื่อจะพัฒนางานต่อไป”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“ครูไม่เอาไปทํา formative คือไม่ได้ผลประเมินหรือ feedback ไปใช้
อะไร คือเหมือนทําแฟ้มสะสมงานแล้วเอาไปใช้อะไรไม่ได้ คือไปไม่ถึง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
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1.1.2 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไป
ใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. ใช้แฟ้มสะสมงานสําหรับเก็บผลงานทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว หรือเก็บเพียงแบบฝึกหัดที่
นักเรียนทําในรายวิชาต่างๆ
“แฟ้มสะสมงานน่าจะเป็นที่สะท้อนความสามารถของนักเรียนรอบด้าน ไม่ใช่เพียงด้าน
วิชาการอย่างที่ครูส่วนใหญ่เข้าใจ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ข้อมูลในแฟ้มสะสมงานดูเหมือนครูจะเข้าใจว่าเก็บพวกแบบฝึกหัด ถ้าอย่างเป็นคณิตศาสตร์
ก็สมมติให้การบ้านไป 5 ข้อก็จะมีแบบฝึก ก็เป็น paper 5 ข้อ มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ครู
ไม่เข้าใจเรื่องการเก็บรวบรวมงานในแฟ้มสะสมงาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ครูจะเข้าใจว่า portfolio มันคือทีส่ ะสมงานของเด็ก ไม่รู้ว่างานนั้นคืองานที่
สะท้อนความรู้หรือสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้นมาใหม่จากความรู้ที่ได้เรียนรู้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
2. ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ครูมักจะจํากัดรูปแบบการนําเสนอผลงานในทุกส่วนของแฟ้มสะสมงาน เช่น
กําหนดรูปแบบของคํานําของแฟ้มสะสมงานนักเรียนเหมือนกันทุกคนทัง้ ห้อง หรือสารบัญของนักเรียนทุกคน
เหมือนกันทั้งหมด
“ครูมันจะวางกรอบคํานําให้เขียนเหมือนกันเป๊ะทุกคน เหมือนกันทั้งห้อง
ทํา pattern ทุกส่วนของแฟ้มสะสมงาน fix ตายตัว ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียน
สร้างสรรค์เองเลย ต้องเปิดโอกาส ถ้าเด็กเขียนไม่เหมือนครู ครูก็ลองดูสิวา่
เป็นอย่างไร แล้วค่อยไปต่อยอดให้เขาสิ ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นกรอบเดียวกัน
ทั้งหมด สารบัญเหมือนกันทัง้ หมดเลย จะไปให้อะไรที่สร้างสรรค์จะไม่มเี ลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ของเรา พอทําปั๊บ มันเป็น portfolio พอ portfolio ต้องเป็นแฟ้ม แฟ้มต้อง
เป็นแบบนี้ ถ้าเป็น electronic ต้องเป็นแบบนี้ มีองค์ประกอบแบบนี้เท่านั้น
คือกําหนดตายตัวไปหมด อันนี้ไม่ถูก แล้วส่งผลให้ครูไม่ชอบ ไม่อยากใช้
การประเมินจากแฟ้มสะสมงานด้วย เพราะคิดว่ายุ่งยาก”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
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3. ครูเข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานควรใช้เฉพาะวิชาที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาอย่างชัดเจนเท่านั้น เช่น วิชา
ศิลปศึกษา วิชาภาษาไทย เป็นต้น ในรายวิชาที่ไม่มีผลงานโดยตรงก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟ้มสะสมงาน เช่น วิชา
ดนตรีศึกษา
“ครูภาษาไทยก็เก็บเยอะเลย ส่วนครูวิชาอื่นๆ ไม่รู้ว่าจะเก็บอะไร อย่างครู
เกษตร เขาจะเก็บอะไร ถ้าครูเกษตร เขาก็จะไม่ค่อยทําแฟ้มสะสมงานกัน
ครูพวกงานอาชีพทั้งหลาย แต่บางอย่างที่มันสามารถ assign เป็น paper
ครูเขาจะมองไปที่ตัวชิ้นงานที่เป็น paper เป็นหลัก ถึงจะทํา portfolio ได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,16พฤศจิกายน 2558)
“อย่างที่เล่าให้ฟังว่าวิชาที่มันเป็นกลุ่มทักษะหรือเป็นการ performance ครู
เขาไม่รู้จะเก็บอะไร จริงๆ ได้หมด มันอาจจะเป็น primary sources หรือเป็น
secondary sources”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,16พฤศจิกายน 2558)
“จริงๆ แล้ว ทุกวิชามันเก็บแฟ้มได้หมด เพียงแต่ว่ามันแล้วแต่ธรรมชาติของ
วิชาด้วย บางวิชาอาจจะเหมาะกับแฟ้ม บางวิชาอาจจะยาก แต่จริงๆ มันทําได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2,16พฤศจิกายน 2558)
4. ครูเข้าใจว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนแล้ว ครูเก็บแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนไว้ และนําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนมาเป็นผลการสอนของครู
“ครูมักจะเอา portfolio เด็กไปครอบครอง เอาแฟ้มสะสมงานเด็กมาเป็นผลงาน
มาใส่แฟ้มสะสมงานของตนเอง เก็บไว้ที่ครูตลอด ไม่ส่งคืนให้เด็ก เด็กไม่ได้เข้าถึง
แฟ้มสะสมงาน ไม่ได้จัดการแฟ้มสะสมงานของตัวเองอย่างเต็มที่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
1. ครูไม่ได้นําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไปใช้ ทั้งในลักษณะของการ
ประเมินกระบวนการระหว่างเรียนรู้ (formative assessment) เพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอน และในลักษณะของการประเมินผลสรุปรวม (summative assessment) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
“พอนโยบายลงมาให้ใช้แฟ้มสะสมงาน ครูก็ทําไป เนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานอย่างถูกต้องก็เลยไม่ได้ใช้ผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนไม่ทําอะไร คือ ขอแค่มแี ฟ้มนักเรียนก็พอ ไม่ได้เอาผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานมาพิจารณา มาปรับการสอน หรือใช้ร่วมในการตัดสินผลการเรียน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ปัญหาที่เจอเยอะคือ เวลาประเมิน portfolioเสร็จ ครูไม่ได้เอามาทําอะไรต่อ
ครูส่วนน้อยนะที่จะรู้ว่าจะเอาผลการประเมินไปทําอะไร”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
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2. ในกรณีทแี่ ฟ้มสะสมงานสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ครูไม่สามารถ
ประมวลผลและแปลความหมายคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ทําให้ไม่สามารถนําผลการประเมิน
ในลักษณะพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนไปใช้พัฒนานักเรียนต่อไปได้
“เขาไม่เห็นประโยชน์ของการประเมินพัฒนาการ บางคนยังไม่รู้จักเลยว่า
พัฒนาการคืออะไร เวลาประเมินก็เก็บคะแนนบันทึกคะแนน แต่ไม่ได้คิด
ถึงการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละช่วง ไม่คิดถึงการประเมินพัฒนาการ
บางคนคิดว่าให้แบบฝึกหัดเรื่อยๆ ให้ quiz เก็บคะแนนก็เป็นพัฒนาการ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1. ครูไม่มีการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้ตั้งแต่ก่อนจัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้
เชื่อมโยงการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเข้ากับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร และไม่ได้จัดกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่สามารถใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ไม่ได้วางแผนการใช้แฟ้มสะสมงาน ไม่ได้วางแผนเรื่องการมอบหมาย
งานว่าต้องต่อเนื่อง ต้องดูพัฒนาการเด็กได้ ก็เลยใช้แฟ้มเป็นแค่ที่เก็บ
งานเด็ก ทําแบบไม่เป็นระบบ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“อีกเรื่องหนึ่งนะ ครูเขาไม่ได้มองถึงมาตรฐานว่าเจ้า portfolio ตัวนี้มัน
สะท้อนความสามารถอะไรตามหลักสูตร ส่วนใหญ่ก็จะเอาแค่แผนการสอน
ว่าแผนการสอนนี้สอนอะไร เก็บงานตามแผนการสอนเป็นครั้งๆ ไป”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ครูไม่สามารถเชื่อมโยงมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรเข้ากับการใช้
แฟ้มสะสมงานได้ เหมือนต้องวางแผนแต่แรก”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
2. ครูไม่ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การประเมินผลงานและแฟ้มสะสมงานไว้ครู
จํานวนหนึ่งพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกไม่ถูกหลักการและไม่สามารถนําไปใช้ได้จริง เนื่องจากคํา
บรรยายคุณ ภาพงานในแต่ล ะระดับ ของผลการประเมินมีค วามเป็น ปรนั ย และไม่ครอบคลุม ลัก ษณะและ
คุณภาพของงานตามสภาพจริง
“ไม่มี เขาไม่ได้ทําขนาดนั้น เขาไม่ได้สร้างรูบริกบางคนไม่รู้จัก rubric พอไปดู
จริง เขาไม่ได้ทํา”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
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“รูบริกเนี่ยนิดหนึ่งว่า บางทีเขาจะสร้างจะเขียนให้มันส่วนหรู แต่พอเอาไป
ประเมินจริงมันประเมินไม่ได้ คําที่ใช้บรรยายคุณภาพงานก็ไม่ชัดเจน เช่น
ระดับ 3 คือทํางานได้ดี ระดับ 4 ทํางานได้ดีมาก ดีกับดีมากของแต่ละคน
มันต่างกันถ้าครูสร้างรูบริกเองภาษาที่เขียนเป็นเชิงวิชาการ นักเรียนโดย
เฉพาะระดับชั้นเล็กๆ จะไม่เข้าใจ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“ครูบางคนให้คะแนนแบบ rating 5-4-3-2-1 ก็เขียนคะแนนผลประเมินไป
เลยว่าได้ 5 แล้ว 5 นี่หมายถึงทําอะไรได้บ้าง งานเป็นแบบไหน อาจจะ
เข้าใจไม่ตรงกัน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“แล้วรูบริกเนี่ย ครูไม่มี ไม่ได้สร้าง ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
3. ครูไม่ได้ชี้แจง ตกลง และทําความเข้าใจร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการใน
การจัดทําแฟ้มสะสมงานและเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ระหว่างการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
“แล้วแฟ้มสะสมงานเนีย่ เรื่องเกณฑ์ก็อีกเรื่อง พอเอาไปใช้ก็ใช้เลย ให้เด็ก
อ่านรูบริกแล้วประเมินเลย ไม่มกี ารอธิบายให้เด็กเข้าใจให้ถกู ต้องตรงกัน
ก่อนเลยว่าแต่ละระดับ งานจะมีลักษณะหรือหน้าตาออกมาแบบไหน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“เวลาทําแฟ้มสะสมงาน มันเหมือนมันถูกออกแบบ design โดยครู
ตามจริง แล้วครูไปกําหนดแบบนั้นแบบนี้ จริงๆ มันต้องมีการตกลง
ร่วมกันว่าในกระบวนการเรียนรู้อันนี้ เราจะเก็บชิ้นไหน สร้างข้อตกลง
กับเด็ก แต่ไม่ใช่มันถูก design โดยครูว่าจะใช้แฟ้มแบบนี้นะ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
การเก็บรวบรวมผลงาน
1. การเก็บรวบรวมงานในแฟ้มสะสมงานต้องใช้แฟ้มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการบรรจุงาน
“การเก็บเอกงานครูก็มักจะนึกว่าต้องใช้แฟ้ม ต้องไปหาซื้อหรือจัดเตรียม
แฟ้มไว้ เสียสตางค์ซื้อแฟ้ม เสียค่าถ่ายเอกสารนึกออกไหม พอนึกถึงการ
เก็บงานเก็บเอกสารก็นึกถึงแต่แฟ้มเพราะว่าชื่อมันบอกไง ชื่อมันบอกว่า
แฟ้มสะสมงานเค้าก็เลยมองแต่เห็นแต่แฟ้ม แล้วพอมีคนไปอบรมเขา ก็พูด
แต่ว่าเป็นแฟ้ม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เรื่องที่เก็บสะสมงาน ก็ไปคิดอย่างเดียวว่า แฟ้มมันต้องเป็นแฟ้มหนาๆ
รูปแบบเดียวเท่านั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
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2. ครูให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่นักเรียนทําหรือสร้างขึ้น เนื่องจากครูไม่
ทราบว่าควรจะเก็บรวบรวมผลงานใดที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของนักเรียนต่อไป
“เขาไม่รู้ว่าควรจะเก็บอะไรในแฟ้มสะสมงานที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กใน
การนําไปใช้ พอไม่รู้ก็เก็บหมด แล้วก็คิดกันว่าแฟ้มสะสมงานเพิ่มภาระ
ถ้าเขาเก็บเป็นเขาจะรู้ว่าจะเก็บอะไร เขาจะไม่รู้สึกเป็นภาระ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ครูส่วนใหญ่เค้าทําเหมือนเป็นแฟ้มเก็บงาน รวมงานให้อยู่ด้วยกัน
จะได้ไม่กระจายหายไปไหนเท่านั้น เขาเข้าใจแบบนี้จริงๆ มันเป็น
ความคลาดเคลื่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือเขาไม่รู้จริงๆ นะ แล้ว
เขาก็เก็บทุกงานเลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“ครูเองเขาไม่เข้าใจ ก็เหมือนกับเก็บงานเด็กทุกอย่างเข้าไว้ในแฟ้ม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เหมือนสอนหนึ่งวิชา ก็มีใบงานมีใบกิจกรรมสุดท้ายเก็บลงแฟ้มหมดเลย
รวมๆ กันไว้ อันนี้ไม่น่าจะใช่แม้แต่โรงเรียนพระราชทาน ก็ทําแฟ้ม แต่เป็น
การรวมผลงานของเด็ก แต่เค้าก็เรียกว่าแฟ้ม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
3. ครูมักจะให้นักเรียนเก็บแต่แบบฝึกหัดที่ทําหรือผลงานเท่านั้นในแฟ้มสะสมงาน
เนื่ องจากเข้ าใจว่าแฟ้ ม สะสมงานเป็ น ที่ เก็ บ รวบรวมผลงานการปฏิ บั ติ งานและสร้างชิ้ น งานต่ างๆ เท่ านั้ น
ไม่มุ่งเน้นการประเมินกระบวนการทํางาน จึงไม่ได้ใช้แฟ้มสะสมงานในการเก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน
กระบวนการทํางาน
“จะเก็บงานไหนในแฟ้มสะสมงานก็ต้องมีการกําหนดต้องคิดวางแผน เพราะ
ไม่อย่างนั้นก็จะเข้าใจผิด ที่เจอบ่อยคือครูให้เด็กเก็บแต่แบบฝึกหัด คือ
ถ้าไม่เข้าใจหลักการในเรื่องของการเก็บรวบรวมผลงานเนี่ยก็จะเก็บแต่
แบบฝึกหัด”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้าคุณไปกําหนดจุดมุ่งหมายก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากการที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กคนนี้จาก portfolio คุณก็จะไปกําหนดว่าใน portfolio มันควร
จะมีอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลประเภทไหนบ้างนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
และมันก็จะได้ไม่เป็นการเก็บแต่แบบฝึกหัดเท่านั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เวลาทําแฟ้ม ก็เอาแต่แบบฝึกหัด เก็บแต่แบบฝึกหัดแค่นั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“ตัว portfolio ที่เวลาเห็นจะกลายเป็นแบบฝึกหัด ส่วนใหญ่จะเก็บ
แบบฝึกหัดหรือ work sheet ที่มันอยูร่ ายท้ายๆ บทไป ลักษณะอย่างนั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
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“หลายคนเข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นที่เก็บผลงานเท่านั้น เลยกลายเป็นว่า
ถ้าใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินแล้ว จะต้องไปประเมินแต่ผลงานเท่านั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
1. ครูไม่ได้ให้นกั เรียนคัดเลือก และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองได้สร้างขึ้นมา
ทําให้ขาดการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์งานของตนเองและครูมักจะนําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไปวาง
รวมกันไว้หลังห้องโดยที่ไม่ได้ชักนําให้นักเรียนทบทวนแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
“พอไปดูแฟ้มกลายเป็นที่เก็บงาน รวมงาน รวมแบบฝึกหัดไม่ให้หาย ไม่ได้มีการเลือกงาน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เจ้าตัวเจ้าของแฟ้มต้องคัดเลือกผลงาน ปกติจะมีชิ้นงานอยู่หลายๆ ชิน้
แล้วเจ้าตัวต้องเลือก ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สะท้อนถึงความสามารถของตนเอง
ได้ดีที่สุด”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“เขามองว่ามันเสียเวลา เป็นภาระที่จะต้องมารอให้นักเรียนเขียนอะไรเกี่ยวกับ
งานที่เด็กทํา”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“reflect ไม่ค่อยมีอย่างที่ว่า คือตอนนี้ concept ของ portfolio ที่ทกุ คน
เห็นก็คือมีของเป็นชิ้น แล้วเอาของเป็นชิ้นนั้นไปประเมินกับ rubric แล้วอยู่
กับตรงนั้น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
“อีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาเวลาคัดเลือกงานเข้าแฟ้ม แล้วมีต้องมีการสะท้อน
reflect อาจจะ reflect ผ่านกระบวนการ reflect ตรงนี้ยังไม่ค่อยเกิด
แล้วการ reflect ของเด็กที่ครูให้ reflect ส่วนใหญ่ เธอเลือกอันไหนมา
เธอเลือกอันนี้ เพราะอะไร เป็นเพราะชอบ ตอบไม่ได้ อันนี้มันสวยสุด
มันไม่ได้สะท้อนว่าผลงานที่มันผ่านคําว่าสวยสุดมันต้องใช้ความรู้ความ
สามารถอะไร เรียนรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ไม่มีการคัดเลือกผลงานเลย มีงานอะไรใส่ไปในแฟ้มให้หมด อันนี้คอื ที่
เขาเข้าใจกัน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“นักเรียนมีแฟ้มของแต่ละคน ครูก็เอาไปเก็บรวมกันวางไว้หลังห้อง แล้ว
ครูเองก็ทําเหมือนมันเป็นการบ้าน เอาไปวางรวมกัน ไม่ได้เอาแฟ้มมาทํา
อะไรอีกเหมือนเก็บแบบฝึกหัด เหมือนให้คะแนนแบบฝึกหัด ไม่มีผลใดๆ
แล้วก็ show case ไม่มีการคัดเลือกงานไม่มี reflection”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
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“บางคนก็ให้นักเรียนทํา working portfolio นะ แต่ว่าครูยังไม่ทําอีกขั้นหนึ่ง
เลย คือ showcase portfolio ไม่ได้ทํา พอถึงเวลาครูไม่ทํา”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
2. ครูเข้าใจว่าครูเป็นผู้เลือกผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียนแทนที่จะ
ให้นักเรียนเป็นผู้เลือกผลงานของตนเอง
“ครูจํานวนหนึ่งจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกผลงาน บางคนเข้าใจว่าครูเป็นคน
คัดเลือกผลงานของเด็ก ก็ไม่ได้ให้เด็กได้คิด ประเมิน วิพากษ์งานของตนเอง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ถ้าตามหลักการแล้ว เวลาคัดเลือกผลงานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
เจ้าตัวต้องเลือก ไม่ใช่ให้ครูเป็นคนเลือก อันนี้เข้าใจกันผิด การเลือกก็คล้าย
กับว่าเด็กเรียนหนังสือไป สมมติว่าเด็กเรียนศิลปะ เทอมหนึ่งเขาอาจทํางาน
หลายชิน้ แล้วทําไปซักพักเขาก็เลือกชิ้นงานที่สะท้อนฝีมือของเขาออกมา
เด็กต้องเป็นคนเลือก แล้วเอาผลงานนั้นเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
3. ในกรณีนักเรียนประถมศึกษา ครูให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองสร้างโดย
ให้นั กเรียนเขียนสะท้ อ นในบั น ทึ ก ปลายเปิ ด นั กเรีย นส่วนใหญ่ ไม่ ส ามารถเขี ยนสะท้ อ นต่อ ผลงานได้ เช่น
นักเรียนไม่สามารถถอดบทเรียนที่ได้จากการทํากิจกรรมหรือสร้างผลงานชิ้นนั้นได้ นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง
บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการทํางานต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
“เด็กชั้นเล็กๆ โดยเฉพาะเด็กประถม เวลาครูให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึก
ความเห็นโน่นนี้ ครูก็ไม่รู้ ก็ให้เขียนเป็นบันทึกออกมา เขาก็เขียนกันไม่ได้ เด็ก
ไม่รจู้ ะเขียนอะไร”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ศักยภาพเด็กบางกลุ่ม อย่างกลุ่มเด็กเล็กทําไม่ได้ สะท้อนคิดจะทําไม่เป็น”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
1. ครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนที่สะท้อน
ผ่านผลงานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยครูมักจะให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเสริมแรงใน
ลักษณะการให้คําชมเชย เช่น ดีมาก สวยแล้ว หรือข้อมูลย้อนกลับแบบให้การยืนยัน คือ การบอกนักเรียนว่า
งานมีความถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่กระตุ้นนักเรียนเพื่อการพัฒนา รวมถึงไม่ได้
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ให้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของนักเรียน
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“เราไม่เคยฝึกครูให้รู้จักให้ feedback กับเด็ก ครูก็ประเมินงานเด็กแค่ว่า
ถูกต้องแล้ว หรือทํามาผิด สวยแล้ว ดีแล้ว ยังไม่ดีมีอยู่แค่นี้สรุปคือการให้
Feedback กับเด็ก ครูให้ไม่เป็นนะ สิ่งนี้มันเป็นอุปสรรคในการประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมงาน เดี๋ยวนี้มันเป็น feed up, feedback, feed forward
ครูก็ยิ่งทําไม่ได้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ตรงที่ให้ feedback โดยครูก็แค่ตรวจ แต่มันไม่ใช่ feedback ในเชิง feed forward
อะไรแบบนั้น แค่ตรวจถูกผิด”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
“แค่ feedback ครูก็ยังทําไม่ถูก feedbackในลักษณะกระตุ้น เชิงท้าทายไม่ค่อยมี จะ
ออกเป็นแนวดุ ตําหนิงาน แต่ไม่ได้ให้แนวทางในการปรับแก้”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ครูต้อง feedback แต่ครูก็ไม่รู้จะเขียนไปยังไง ก็เลยเขียนแค่ ดีมาก
แต่ว่าที่จริงแล้วเขาต้องการให้ feedback ที่เด็กเข้าใจว่าควรไปปรับยังไง
แก้อะไร ยังไง ไม่ใช่แค่ชื่นชมแล้วจบ มันมีวิธีเขียน”
(ผู้ทรงคุณวุฒ4ิ , 17 พฤศจิกายน 2558)
“ครู feedback ไม่ทํา พอไม่ทําก็เหมือนทํา portfolio ไปตามรูปแบบตาม
format แต่feedback ทีอ่ ยากได้กลับไม่ม”ี
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 4, 17 พฤศจิกายน 2558)
2. นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์งานของตนเอง และประเมินงานของเพื่อนได้ นักเรียน
ประเมินงานในแฟ้มสะสมงานโดยไม่ได้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ครูกําหนด ตลอดจนไม่สามารถให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขผลงานต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน
และครูก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทําให้นักเรียนไม่เห็นตัวอย่างของวิพากษ์
งานอย่างมีคุณภาพ
“เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกครูให้รู้จักให้ feedback ครูก็ไปฝึกให้เด็กวิเคราะห์ประเมิน
งานของเพื่อนไม่ได้ เป็นปัญหามาเป็นทอดๆ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“เด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะประเมินเพื่อน ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กจะยิ่งเล่นๆ แล้วก็
ให้คะแนนโดยไม่ดูเกณฑ์เลย”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
3. ในกรณีทมี่ ีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ครูขาดการชักนําให้นักเรียนทบทวนและพิจารณา
ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องแหล่งต่างๆ ทําให้นักเรียนไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานและ
ผลงานต่างๆ
“คราวนี้ถ้าให้ feedback แล้ว อยู่เฉยๆ เราไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนดู
feedback อย่างนี้มันก็จะไม่ได้ประโยชน์”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 22 มกราคม 2559)
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“ส่วนใหญ่ กระบวนการเวลาเขาประเมินแฟ้มสะสมงาน พอเก็บ
งาน คัดเลือกงาน ครูประเมินแฟ้มแล้ว มันไปไม่ถึงปรับปรุง เพราะ
มันหยุดตรงครูประเมินแล้วจบ การนํา feedback จากการประเมิน
ไปปรับปรุงงานยังไม่ค่อยถึง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
4. ครูเข้าใจว่าในขั้นตอนการปรับปรุงผลงานเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเพียงแค่วาดรูประบายสี
หรือตกแต่งผลงานและแฟ้มสะสมงานของตนเองให้สวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปรับปรุงผลงานโดยใช้ผลการ
วิพ ากษ์ ก ระบวนการทํ างานและผลงาน ตลอดจนผลการสะท้ อนความคิด ความรู้สึ กของงานมาใช้ในการ
ปรับปรุงผลงาน
“ที่คลาดเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้ คือ กลายเป็นว่าเด็กระบายสีงานของตนเอง มีแต่
ตัวที่มันเป็นตุ๊กตาวาดภาพหลากสี เป็นลูกกวาดหมดเลย แล้วก็มาดูว่าแฟ้มของ
ใครสีสวย อันนั้นผิด แต่ถ้าที่ถูกแล้ว ผลงงานของตนเองควรเปิดโอกาสเด็ก
comment งานตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบงานตรงนี้ เพราะอะไร”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 1, 16 พฤศจิกายน 2558)
“ที่ครูเข้าใจผิดกันก็คือ ขั้นปรับปรุงผลงานให้เด็กระบายสีใบงาน ใบกิจกรรม
แล้วเก็บเข้าแฟ้ม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16 พฤศจิกายน 2558)
5. ในการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน ครูจํานวนหนึ่งประเมินปริมาณของชิ้นงาน
ว่ามีจํานวนตามที่กําหนดให้นักเรียนจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานหรือไม่ โดยไม่ได้พิจารณาคุณภาพของชิ้นงาน
ต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
“ไปพบเรื่องจริงเลยนะ สมมติเขาจัดการเรียนการสอน บอกว่าต่อไปนะ
ต้องเก็บชิ้นงาน 10 ชิ้น แต่ใน 9 ชิ้น มันไม่รู้สะท้อนอะไรนะ แต่ไปนับ
จํานวนชิ้น อันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินของเขา ซึ่งมันไม่ใช่ นับปริมาณชิ้นงาน
อย่างเดียวเพื่อตัดสินว่าเด็กมีความรู้ จริงๆ ที่เรามองอาจจะไม่ต้องนับ
จํานวนชิ้นงาน แต่เหมือนดูคุณภาพงาน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3, 16พฤศจิกายน 2558)
“ต้องระวังไม่ใช่มุ่งไปประเมินแต่จํานวนชิ้นงาน อันนี้ไม่ใช่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2, 16 พฤศจิกายน 2558)
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1.2 ผลการสํารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบตั ิของครูทั่วประเทศในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการสํารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูทั่วประเทศในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาในส่วนนี้ แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษารายละเอียดมีดังนี้
1.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปโดยภาพรวมของ
ครูผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 454 คน พบว่า เป็นเพศหญิ ง (ความถี่ = 320, ร้อยละ = 70.48) มากกว่า
เพศชาย (ความถี่ = 134, ร้ อ ยละ = 29.52) เมื่ อ พิ จ ารณาอายุ ค รู ผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ครู ที่ ต อบ
แบบสอบถามอายุอยู่ในช่วง 51-55 ปี มากที่สุด (ความถี่ = 177, ร้อยละ = 38.99) รองลงมาอายุอยู่ในช่วง
26-30 ปี และ 31-35 ปี ซึ่งมีความถี่เท่ากัน (ความถี่ =61, ร้อยละ =13.44) และช่วง 36-40 ปี (ความถี่ = 45,
ร้อ ยละ =9.19) ตามลํ าดั บ ในส่ ว นของวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู งสุ ด ของครูผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ครูผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า (ความถี่ = 308, ร้อยละ = 67.84)
รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ความถี่ = 131, ร้อยละ = 28.85) ระดับต่ําปริญญาตรี (ความถี่ = 13,
ร้อยละ = 2. 86) และระดับปริญญาเอก (ความถี่ = 2, ร้อยละ = 0.44) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประสบการณ์
สอนของครู ผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ครู ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ป ระสบการณ์ ส อนมากกว่ า 30 ปี
(ความถี่ = 134, ร้อยละ = 29.52) มากที่สุด รองลงมามีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี (ความถี่ = 82, ร้อยละ
= 18.06) 6-10 ปี (ความถี่ =78, ร้ อ ยละ = 17.18) และ 16-30 ปี (ความถี่ = 52, ร้ อ ยละ = 11.45)
ตามลําดับ ในส่วนระดับชั้นที่สอน พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ความถี่ = 241, ร้อยละ = 53.08) มากกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น (ความถี่ = 213, ร้อยละ = 46.92)
และเมื่อพิ จารณากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ที่ ค รูสอน พบว่า ครูผู้ต อบแบบสอบถามสอนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
คณิ ตศาสตร์ มากที่ สุด (ความถี่ = 69, ร้อยละ = 15.20) รองลงมา ได้แก่ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
(ความถี่ = 66, ร้อยละ = 14.55) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ความถี่ = 59, ร้อยละ = 13.00) และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความถี่ = 58, ร้อยละ = 12.78) ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาข้อ มู ล ทั่ วไปของครูผู้ ต อบแบบสอบถามในกลุ่ ม ครูที่ เคยผ่ านการอบรมเกี่ ยวกั บ การ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 219 คน พบว่า เป็นเพศหญิง (ความถี่ = 169,
ร้อยละ = 77.17) มากกว่าเพศชาย (ความถี่ = 50, ร้อยละ = 22.83) เมื่อพิจารณาอายุครูผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามอายุอยู่ในช่วง 51-55 ปี มากที่สุด (ความถี่ = 108, ร้อยละ = 49.32) รองลงมา
อายุอยู่ในช่วงมากกว่า 55 ปี (ความถี่ =23, ร้อยละ =10.50) ช่วง 31-35 ปี (ความถี่ = 20, ร้อยละ = 9.13)
และช่วงอายุ 26-30 ปี (ความถี่ =17, ร้อยละ = 7.76) ตามลําดับ ในส่วนของวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่ า ครู ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
(ความถี่ = 145, ร้อยละ = 66.21) รองลงมาสํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโท (ความถี่ = 66, ร้อ ยละ =
30.14) ระดับต่ําปริญญาตรี (ความถี่ = 6, ร้อยละ = 2. 74) และระดับปริญญาเอก (ความถี่ = 2, ร้อยละ =
0.91) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประสบการณ์สอนของครูผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 30 ปีมากที่สุด (ความถี่ = 90, ร้อยละ = 41.10) รองลงมามีประสบการณ์ สอน
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16-30 ปี (ความถี่ = 35, ร้ อ ยละ = 15.98) 6-10 ปี (ความถี่ =25, ร้ อ ยละ = 11.42) และ 21-25 ปี
(ความถี่ = 20, ร้อยละ = 9.13) ตามลําดับ ในส่วนระดับชั้นที่สอน พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ความถี่ = 117, ร้อยละ = 53.42) มากกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ความถี่ = 102, ร้ อ ยละ = 46.58) และเมื่ อ พิ จ ารณากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ค รู ส อน พบว่ า ครู ผู้ ต อบ
แบบสอบถามสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากที่สุด (ความถี่ = 34, ร้อยละ = 15.53) รองลงมา ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (ความถี่ = 32, ร้อยละ = 14.61) กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ (ความถี่ = 28, ร้อ ยละ = 12.79) และวิ ท ยาศาสตร์(ความถี่ = 27, ร้อ ยละ = 12.33)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 235 คน พบว่า เป็นเพศหญิง (ความถี่ = 151,
ร้อยละ = 64.26) มากกว่าเพศชาย (ความถี่ = 84, ร้อยละ = 35.74) เมื่อพิจารณาอายุครูผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามอายุอยู่ในช่วง 51-55 ปี มากที่สุด (ความถี่ = 69, ร้อยละ = 29.36) รองลงมา
อายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี (ความถี่ =44, ร้อยละ =18.72) ช่วง 31-35 ปี (ความถี่ = 41, ร้อยละ =17.45) และ
ช่วงอายุ 36-40 ปี (ความถี่ =26, ร้อยละ = 11.06) ตามลําดับ ในส่วนของวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ความถี่
= 163, ร้อยละ = 69.36) รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ความถี่ = 65, ร้อยละ = 27.66) และ
ระดับต่ําปริญญาตรี (ความถี่ = 7, ร้อยละ = 2. 98) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประสบการณ์สอนของครูผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปีมากที่สุด (ความถี่ = 63, ร้อยละ
= 26.81) รองลงมามี ป ระสบการณ์ สอน 6-10 ปี (ความถี่ = 53, ร้ อ ยละ = 22.55) มากกว่ า 30 ปี
(ความถี่ =44, ร้อยละ = 18.72) และ 16-20 ปี (ความถี่ = 20, ร้อยละ = 8.51) ตามลําดับ ในส่วนระดับชั้น
ที่ ส อน พบว่ า ครู ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ส อนในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย (ความถี่ = 124,
ร้อยละ = 52.77) มากกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น (ความถี่ = 111, ร้อยละ = 47.23) เมื่อพิจารณากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ที่ ค รูส อน พบว่ า ครูผู้ ต อบแบบสอบถามสอนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ม ากที่ สุ ด
(ความถี่ = 41, ร้ อ ยละ = 17.45) รองลงมา ได้ แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(ความถี่ = 35, ร้อยละ = 14.89) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
จํานวนเท่ ากั น (ความถี่ = 32, ร้อ ยละ = 13.62) ตามลํ าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาประสบการณ์ ในอดี ต ในการใช้
แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาที่สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เคยใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ความถี่ = 349, ร้อยละ = 76.87) ในส่วนการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาที่สอนในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ความถี่ = 279, ร้อยละ = 61.45) และเมื่อพิจารณาความสนใจในการ
พัฒนาทักษะของตนเองในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่
สนใจที่จะได้รับการพัฒนาทักษะของตนเองในการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
(ความถี่ = 248, ร้อยละ = 54.63) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
ผ่านการอบรม
เพศ
รวม
อายุ

รวม
วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ไม่ผ่านการอบรม

รวม

n
ชาย
50
หญิง
169
219
ไม่เกิน 25 ปี
4
26-30 ปี
17
31-35 ปี
20
36-40 ปี
19
41-45 ปี
14
46-50 ปี
14
51-55 ปี
108
มากกว่า 55 ปี
23
219
ต่ํากว่าปริญญาตรี
6
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 145

%
22.83
77.17
100.00
1.83
7.76
9.13
8.68
6.39
6.39
49.32
10.50
100.00
2.74
66.21

n
84
151
235
13
44
41
26
18
15
69
9
235
7
163

%
35.74
64.26
100.00
5.53
18.72
17.45
11.06
7.66
6.38
29.36
3.83
100.00
2.98
69.36

n
134
320
454
17
61
61
45
32
29
177
32
454
13
308

%
29.52
70.48
100.00
3.74
13.44
13.44
9.19
7.05
6.39
38.99
7.05
100.00
2.86
67.84

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

66
2
219
19
25
14
16
20
35
90
219
102
117

30.14
0.91
100.00
8.68
11.42
6.38
7.31
9.13
15.98
41.10
100.00
46.58
53.42

65
0
235
63
53
19
20
19
17
44
235
111
124

27.66
0.00
100.00
26.81
22.55
8.09
8.51
8.09
7.23
18.72
100.00
47.23
52.77

131
2
454
82
78
33
36
39
52
134
454
213
241

28.85
0.44
100.00
18.06
17.18
7.27
7.93
8.59
11.45
29.52
100.00
46.92
53.08

219

100.00

235

100.00

454

100.00

รวม
ประสบการณ์สอน ไม่เกิน 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
16-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
รวม
ระดับชั้นทีส่ อน ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอน
ปลาย
รวม
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
กลุ่มสาระการ ภาษาไทย
เรียนรูห้ ลักทีส่ อน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม
การใช้แฟ้มฯ เคยใช้
ในอดีต
ไม่เคยใช้
รวม
การใช้แฟ้มฯ เคยใช้
ในปัจจุบัน
ไม่เคยใช้
รวม

ผ่านการอบรม
n
%
34
15.53
28
12.79
27
12.33
23
10.50
22
10.05
32
14.61
27
12.33
26
11.87
219 100.00
192 87.67

ไม่ผ่านการอบรม
n
%
32
13.62
41
17.45
32
13.62
35
14.89
24
10.21
22
9.36
29
12.34
20
8.51
235 100.00
157 66.81

รวม
n
66
69
59
58
46
54
56
46
454
349

%
14.55
15.20
13.00
12.78
10.13
11.89
12.33
10.13
100.00
76.87

27
219
155

12.33
100.00
70.78

78
235
124

33.19
100.00
52.77

105
454
279

23.13
100.00
61.45

64
219

29.22
100.00

111
235

47.23
100.00

175
454

38.55
100.00

สํ า รั บ เจตคติ ข องครู ที่ ต อบแบบสอบถามทั่ ว ประเทศในภาพรวมต่ อ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมครูมีเจตคติทางลบในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (M = 2.30, SD = 0.69) เมื่อพิจารณารูปแบบโค้งการแจกแจงเจตคติ
ของครูโดยภาพรวมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดย
พิจารณาจากค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า เจตคติในภาพรวมมีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ขวา (Sk = 2.19)
สําหรับลักษณะความโด่งของลักษณะการแจกแจงของเจตคติในภาพรวมของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติมีลักษณะโด่งกว่าโค้งปกติ (Ku = 7.72)
อย่างไรก็ตาม เจตคติในภาพรวม ยังมีลักษณะของลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติเมื่อพิจารณาจากค่าความ
คลาดเคลื่อนของความเบ้และความโด่งมีค่า 0.12 และ 0.23 ตามลําดับซึ่งไม่เกิน 2.00 หรือไม่น้อยกว่า -2.00
ยังถือได้ว่ามีลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (SPSS Base 8.0, 1998)
เมื่อพิจารณาเจตคติของครูผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูมีเจตคติทางลบในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (M = 2.27, SD = 0.72) เมื่อพิจารณารูปแบบโค้งการแจกแจงเจตคติของ
ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดย
พิจารณาจากค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า เจตคติของครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ขวา (Sk = 0.72) สําหรับลักษณะความ
โด่ ง ของลั ก ษณะการแจกแจงของเจตคติ ข องครู ที่ เคยผ่ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติมีลักษณะโด่งกว่าโค้งปกติ (Ku = 9.86)
อย่างไรก็ตาม เจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานของครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยังมีลักษณะของลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติเมื่อพิจารณาจากค่าความ
คลาดเคลื่อนของความเบ้และความโด่งมีค่า 0.16 และ 0.33 ตามลําดับซึ่งไม่เกิน 2.00 หรือไม่น้อยกว่า -2.00
ยังถือได้ว่ามีลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (SPSS Base 8.0, 1998)
เมื่อพิจารณาเจตคติของครูผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูมีเจตคติทางลบในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (M = 2.33, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารูปแบบโค้งการแจกแจงเจต
คติ ข องครู ที่ เคยผ่ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาโดยพิจารณาจากค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า เจตคติของครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนั ก เรีย นมี ลั ก ษณะการแจกแจงแบบเบ้ ข วา (Sk = 1.77)
สําหรับลักษณะความโด่งของลักษณะการแจกแจงของเจตคติของครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติมีลักษณะโด่งกว่าโค้งปกติ
(Ku = 5.38) อย่างไรก็ตาม เจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานของครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั กเรีย นยั งมี ลั ก ษณะของลั ก ษณะการแจกแจงเป็ น โค้ งปกติ เมื่ อ
พิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้และความโด่งมีค่า 0.16 และ 0.32 ตามลําดับซึ่งไม่เกิน 2.00
หรือไม่น้อยกว่า -2.00 ยังถือได้ว่ามีลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (SPSS Base 8.0, 1998)
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้แสดงตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เจตคติของครูทั่วประเทศต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
รายการ

ผ่านการอบรม
ไม่ผ่านการอบรม
Min Max M SD Sk SE Ku SE Min Max M SD Sk SE Ku SE Min Max M
(Sk)
(Ku)
(Sk)
(Ku)

รวม
SD Sk

SE
(Sk)

Ku

SE
(Ku)

เจตคติ 1.20 6.10 2.27 0.72 0.72 0.16 9.86 0.33 1.10 5.80 2.33 0.66 1.77 0.16 5.38 0.32 1.10 6.10 2.30 0.69 2.19 0.12 7.72 0.23
ของครู
เกี่ยวกับ
การใช้
แฟ้ม
สะสม
งาน
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1.2.2 มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครูในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั กเรียน
ประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.3 โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด 9
มโนทัศน์ ในจํานวนนี้เป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จํานวน 6 มโนทัศน์ และเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้จํานวน 3 มโนทัศน์
มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุดคือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียน
ได้ทํา (M = 2.24, SD = 1.00) รองลงมาคือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกัน
ทุ ก คน เช่น รูป แบบของการเขี ย นคํ านํ า และสารบั ญ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ การประเมิ น เป็ น มาตรฐานเดีย วกั น
(M = 2.35, SD = 1.01) และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา
(M = 2.14, SD = 1.08) แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน(M = 2.58, SD = 1.05)
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (M = 2.94,
SD = 1.06) และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนตั้งแต่ ต้นภาคเรียน(M = 3.31, SD = 1.18) ตามลําดับ ส่ วนมโนทั ศ น์ ที่ เกี่ยวกับ การนํ าผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
แล้ ว ครู ต้ อ งเก็ บ แฟ้ ม สะสมงานของนั ก เรี ย นไว้ เพื่ อ นํ า มาเป็ น หลั ก ฐานสะท้ อ นคุ ณ ภาพการสอนของครู
(M = 2.28, SD = 0.98) รองลงมาคือ หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลสรุปรวมมากกว่าเพื่อประเมินความก้าวหน้า (M = 2.90, SD = 1.04) และการประเมินโดย
แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการใช้ประกอบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้ (M = 2.83, SD = 1.27)
เมื่อพิจารณาครูในกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในมโนทัศน์เดียวกันทั้ง
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม และจําแนกตามการได้รับการ
อบรมพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
อบรม
ไม่อบรม
รวม
มโนทัศน์
(n=219)
(n=235)
(n=454)
M
SD
M
SD
M
SD
1. หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
1.1 แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวม 2.31 1.07 2.17 0.92 2.24 1.00
แบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
1.2 แฟ้ มสะสมงานเป็ นเครื่องมื อสํ าหรับประเมิ น 4.04 0.81 4.03 0.71 4.04 0.75
การเรียนรู้ของนักเรียน
1.3 แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ 4.02 0.79 4.03 0.75 4.03 0.77
ของนักเรียน
1.4 แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมิน 2.88 1.09 2.99 1.03 2.94 1.06
ที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
1.5 แฟ้ มสะสมงานใช้ ประเมิ นการเรี ยนรู้ ในด้ าน 3.79 0.84 3.71 0.93 3.75 0.89
พุทธิพิสัยได้
1.6 แฟ้ มสะสมงานใช้ ประเมิ นการเรี ยนรู้ ในด้ าน 4.00 0.74 3.84 0.96 3.92 0.86
ทักษะพิสัยได้
1.7 แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิต 3.90 0.74 3.74 1.01 3.81 0.89
พิสัยได้
1.8 แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่ 4.09 0.81 4.07 0.86 4.08 0.84
สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.9 แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่ 4.00 0.80 4.18 0.76 4.09 0.78
สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
1.10 การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น การ 2.47 1.04 2.35 1.12 2.41 1.08
เรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา
1.11 แฟ้ ม สะสมงานต้ องใช้ ในวิ ชาที่ มี การสร้ าง 2.57 1.04 2.59 1.06 2.58 1.05
ชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
1.12 การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น การ 3.32 1.20 3.30 1.16 3.31 1.18
เรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนไม่ จํ าเป็ นต้ องมี การวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.13 นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทํา 4.04 0.74 3.97 0.75 4.00 0.74
แฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
อบรม
มโนทัศน์
(n=219)
M
SD
1.14 ครู ควรกํ าหนดรู ปแบบแฟ้ มสะสมงานของ 2.49 1.06
นักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการ
เขี ย นคํ า นํ า และสารบั ญ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.15 หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน 3.92 0.83
คือการที่นักเรียนได้วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับ
ผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
1.16 ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียน 4.03 0.72
สามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
1.17 ครูต้ องมี เกณฑ์ การประเมิ นผลงานต่ างๆใน 4.15 0.72
แฟ้มสะสมงานของนักเรียนกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.18 ครู ค วรมี ตั ว อย่ า งผลงานที่ ส ะท้ อ นระดั บ 4.10 0.72
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ การประเมิ นผลงานในแต่ ละ
ระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
1.19 ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียน 4.12 0.71
ต้องประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะ
1.20 ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งนอกเหนื อ จากนั ก เรี ย น 3.91 0.76
เจ้ าของแฟ้ ม สะส ม งาน ต้ องมี ส่ วน ร่ วม ใน
การประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
2. การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
2.1 การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ 3.18 1.02
ประกอบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่
จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
มาใช้
2.2 หากจะใช้ ผลการประเมิ นโดยแฟ้ มสะสมงาน 2.92 1.03
ควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลสรุป
รวม (summative evaluation) ม าก ก ว่ าเพื่ อ
ประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation)
2.3 ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทํา 4.13 0.69
ให้ครูทราบพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
รายบุคคลได้
2.4 ผลการประเมิ นแฟ้ มสะสมงานของนั กเรี ยน 3.94 0.74
สามารถใช้ เป็ น สารสนเทศในการปรั บ เปลี่ ย น
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้

ไม่อบรม
(n=235)
M
SD
2.23 0.95

รวม
(n=454)
M
SD
2.35 1.01

4.02

0.72

3.97

0.77

4.04

0.69

4.03

0.71

4.17

0.71

4.16

0.71

4.10

0.66

4.10

0.69

4.12

0.64

4.12

0.67

4.01

0.78

3.96

0.77

3.15

1.11

2.83

1.07

2.87

1.05

2.90

1.04

4.19

0.59

4.16

0.64

4.07

0.67

4.01

0.70
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
อบรม
มโนทัศน์
(n=219)
M
SD
2.5 ผลที่ ได้ จากการประเมิ นแฟ้ มสะสมงานของ 4.02 0.73
นั กเรี ยนสามารถนํ าไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาของ
นักเรียนได้
2.6 ผลที่ ได้ จากการประเมิ นแฟ้ มสะสมงานของ 4.11 0.67
นั ก เรี ย นสามารถนํ า ไปใช้ ในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
2.7 ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานของ 4.07 0.73
นั กเรี ยนสามารถใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
2.8 เมื่ อสิ้ นสุ ดกระบวนการจั ดทํ าแฟ้ มสะสมงาน 2.33 1.01
แล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไว้เพื่อ
นํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

ไม่อบรม
(n=235)
M
SD
4.07 0.66

รวม
(n=454)
M
SD
4.05 0.69

4.14

0.61

4.12

0.64

4.05

0.66

4.06

0.69

2.24

0.95

2.28

0.98

1.2.3 การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่เคยผ่านการ
อบรมและไม่ เคยผ่ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น)
มี การปฏิ บัติในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรีย นรู้ของนั กเรียน ทั้ง 4 ขั้นตอน (การวางแผน
การจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน การเก็ บ รวบรวมผลงาน การคั ด เลื อ กและสะท้ อ นความรู้ สึ ก ต่ อ ผลงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) ในระดับปานกลางถึงมาก ใน 4 ขั้นตอนดังกล่าวของกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน (M = 3.52, SD = 0.93)
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (M = 3.50, SD = 0.82) ขั้นตอนการปรับปรุง
แก้ไขและประเมินผลงาน (M = 3.39, SD = 0.96) และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
(M = 3.34, SD = 0.93) ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ข องครู ในกลุ่ ม ที่ เคยผ่ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
(M = 3.66, SD = 0.88) ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (M = 3.58, SD = 0.79) ขั้นตอนการ
ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน (M = 3.52, SD = 0.92) และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อ
ผลงาน (M = 3.49, SD = 0.90) ตามลําดับ
ส่วนในกลุ่มครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรีย น พบว่ า ขั้ น ตอนการวางแผนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงาน (M = 3.43, SD = 0.84) ขั้ น ตอนการเก็ บ
รวบรวมผลงาน (M = 3.39, SD = 0.96) ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน (M = 3.26, SD =
0.97) ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน (M = 3.20, SD = 0.97) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางแบบวัดซ้ํา (two-way repeated measured analysis
of variance) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครู 2 กลุ่มดังกล่าวในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดทําแฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ตัวแปรอิสระคือ กลุ่มครู (ครูที่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) และตัวแปรวัดซ้ําได้แก่ การปฏิบัติของครูในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติของครูทั้ง 2 กลุ่มในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F(1,452) = 8.94, p<.01) แต่พบว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (F(3,1356) = 29.76, p<.01) และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูและการปฏิบัติของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอน (F(3,1356) = 3.04, p<.05) เนื่องจาก
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (simple effect) ต่อไป พบว่า ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับ ปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
มากกว่าครูที่ ไม่ เคยผ่านการอบรมเกี่ ยวกับเรื่องดั งกล่าวอย่างมี นัยสําคั ญ ที่ระดับ .01 (F(1,557) = 10.00,
p =.002; F(1,557) = 10.83, p =.001 และ F(1,557) = 8.95, p =.003 ตามลํ าดั บ ) ส่ วนขั้ น ตอนการวาง
แผนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานนั้ น ครู ที่ เคยและไม่ เคยผ่ านการอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
(F(1,557) = 3.48, p =.063)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระหว่างกลุ่มครูที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นโดยวิเคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ที แ บบกลุ่ ม ที่ เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (independent-sample t-test)
ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวม ครูที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติในระดับที่สูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในทั้ง 4 ขั้นตอน
ของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบในกิจกรรม
ย่อยๆ ของ 4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน พบว่า ครูในสองกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันในบางกิจกรรมย่อยของ 4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ กิจกรรมการศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอนกิจกรรมการกําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียน
ต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒ นา
แฟ้มสะสมงานของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียนกิจกรรมการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกัน
กับนักเรียนกิจกรรมการกระตุ้นให้ นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอและกิจกรรมการให้
นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนของกลุ่มครูที่เคยผ่านและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์
อบรม
ไม่อบรม
รวม
(n=219)
(n=235)
(n=454)
t/F
M
SD
M SD
M
SD
1.การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน 3.58 0.79 3.43 0.84 3.50 0.82 F = 3.48
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
3.78 0.86 3.76 0.97 3.77 0.92 t = 0.22
หลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียน
3.59 0.86 3.61 0.88 3.60 0.87 t = -0.18
ต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรมการ
เรียนรู้
3.50 0.98 3.39 1.03 3.44 1.01 t = 1.22
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้
นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของ
ตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทํา
3.46 0.93 3.32 1.07 3.39 1.01 t =1.42
แฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ใน
3.53 0.99 3.40 1.01 3.49 1.03 t = 2.01*
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้
นักเรียนเข้าใจ
1.6 ชี้แจงให้นกั เรียนทราบเกี่ยวกับ
3.60 0.92 3.35 0.98 3.49 1.01 t = 2.74**
จํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้อง
พัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
3.57 0.97 3.36 1.04 3.47 0.96 t = 2.20**
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานให้นักเรียนทราบตั้งแต่
ต้นภาคเรียน
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ 3.53 1.03 3.28 1.03 3.46 1.01 t = 2.57*
ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (เช่น แบบ
บันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆ) ให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
มโนทัศน์
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของ
นักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงาน
ในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงในแฟ้ม
พัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานใน
แฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เช่น
จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้
จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึก
ต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการ
คัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อ
ผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้ม
พัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลงานในการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยน
ผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเมื่อ
มีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครัง้ ต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงาน
ที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเพื่อให้
การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ

อบรม
ไม่อบรม
รวม
(n=219)
(n=235)
(n=454)
t/F
M
SD
M SD
M
SD
3.66 0.88 3.39 0.96 3.52 0.93 F = 10.00**
3.56 0.96 3.26 1.03 3.40 1.00 t = 3.25**

3.69

0.96

3.52

1.07 3.60

1.02

t = 1.74

3.75

0.94

3.43

1.03 3.59

1.00

t = 3.41**

3.64

0.98

3.35

1.03 3.49

1.01

t = 3.13**

3.49 0.90 3.20 0.97 3.34

0.95 F = 10.83**

3.51

0.99

3.22

1.03 3.36

1.02

t = 3.01**

3.55

0.99

3.26

1.01 3.40

1.01

t = 3.03**

3.60

0.99

3.25

1.03 3.42

1.03

t = 3.74**

3.57

0.98

3.25

1.05 3.40

1.03

t = 3.40**

3.37

0.98

3.16

1.10 3.26

1.05

t = 2.12*
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
มโนทัศน์
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อผลงานที่
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
กระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล
งาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
ในแฟ้มพัฒนางานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่
เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผล
งานตนเองเป็นระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงาน
ของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็น
ระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
แฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้
วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

อบรม
(n=219)
M
SD
3.43 1.00

ไม่อบรม
รวม
(n=235)
(n=454)
M SD
M
SD
3.13 1.10 3.27 1.06

t = 3.05**

3.40

3.14

t = 2.62**

1.02

1.10 3.26

1.07

t/F

3.52 0.92 3.26 0.97 3.39

0.96 F = 8..95**

3.55

0.93

3.30

1.02 3.44

0.98

t = 2.35*

3.54

0.96

3.37

1.09 3.45

1.03

t = 1.84

3.55

0.97

3.23

0.98 3.39

0.99

t = 3.52**

3.47

1.01

3.20

1.02 3.33

1.03

t = 2.83**

3.54

1.02

3.22

1.07 3.37

1.06

t = 3.24**

3.48

1.05

3.21

1.14 3.34

1.10

t = 2.64**
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ภาพที่ 4.1 การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มครูที่เคย
ผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 2.1 ผลการพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา รายละเอียดของผลการวิจัยตอนที่ 2 มีดังนี้
2.1 ผลการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนารูปแบบหรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
บริบทต่างๆ (Ho, Watkins& Kelly, 2001; สุกัญญรัตน์ คงงาม, 2552; ศิริวรรณ แก้วฟอง, 2549) ตามที่ได้
นําเสนอในบทที่ 2 ทําให้ได้ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการวิจัยในครั้งนี้4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี
อยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่ ค ลาดเคลื่ อ น จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ร่ า งกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สังเคราะห์
จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา รายละเอียดของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์บุคลากรที่
ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนโมนทัศน์ และปัจจัยสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
วัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนําใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงและประเมินผลงาน
หลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
หลักการที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาใช้ ห ลั ก การปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ (conceptual
change) ของ Posner และคณะ (1982) และโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ (dual situated learning model)
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ของ She (2004) ทั้งนี้ Posner และคณะ (1982) ได้เสนอว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่าง
สมบูรณ์ต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจในมโนทัศน์ที่มีอยู่ก่อนและต้องการที่จะมี
มโนทัศน์ใหม่ที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจได้ง่าย ประการที่สอง เป็น
มโนทัศน์ที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และประการที่สาม คือ เป็นมโนทัศน์ที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะของ She (2004) มีจุดเน้นที่การเสนอความแตกต่าง
ระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่บุคคลมีอยู่เดิมเพื่อให้บุคคลเปรียบเทียบความแตกต่างและเกิดการเรียนรู้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒ นาขึ้นนี้ เริ่มต้นที่ การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ และวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จากนั้นเมื่อได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วจึง
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูตามกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม
การสร้างความเข้ าใจมโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง และขั้ น ตอนที่ สี่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นการวิเคราะห์ตนเองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และการสะท้อนคิดต่อตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากแบบวัดมโนทัศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ ทั้งผลการวิเคราะห์ในส่วน
ที่ เป็ น หลั ก การของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานและการนํ า ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ตลอดจน
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง เป็นขั้นตอนที่ให้ครูนําผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและผล
การวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากขั้นตอนที่แล้วมา
กําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึง
การวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นด้วย
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ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ขั้นการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน
ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และทําให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้างทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนที่ครู
ระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ขั้นการสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นขั้นตอนการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครู
ทั้งหลักการและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้ครูได้สะท้อนสภาพและปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับ
เพื่อนครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ขั้ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นนี้ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย 2 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนที่ครูดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.2 การตรวจสอบผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น เป็ น การวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ้ําอีกครั้งภายหลัง
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและ
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นของครูในการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแสดงดังภาพที่ 4.2
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถกู ต้องและมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ ดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ น

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา

97

กิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ที่ คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ มสะสมผลงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาดํ า เนิ น การไปตามขั้ น ตอนหลั ก และขั้ น ตอนย่ อ ยของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมของขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ประกอบด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ที
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการรับทราบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของ
การใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ข องนั ก เรีย น ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ จ ะให้ ค รูทํ าแบบวั ด มโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรียนรู้ของนั กเรียนเพื่ อวิเคราะห์ม โนทั ศ น์เกี่ ยวกับ หลั กการของการใช้แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจน
วิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นประมวลผลการ
ตอบแบบวัดเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวมโดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี2
ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และแจ้งผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ขั้นตอนย่อยการสะท้อนคิดต่อตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรมการกําหนดประเด็นที่ตนเองควร
ปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการวิเคราะห์ผลที่จะ
เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ จ ะให้ ค รูพิ จ ารณาผลการวิเคราะห์
มโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อน และการปฏิ บัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอน 1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน จากนั้นให้ครูวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานตามประเด็นที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์และประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน(เอกสาร
หมายเลข 2)
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กิจกรรมของขัน้ ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ ดิม ดําเนินการตาม
ขั้นตอนย่อยดังนี้
2.1 ขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยกิจกรรมการนําเสนอ
มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และกิจกรรมการทํา
ให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้าง ใน
ขั้นตอนย่อยนี้ให้นําเสนอข้อความตามคําถามในแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหลักการในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้ มสะสมงานไปใช้ให้ครูรับทราบและ
พิจารณา โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือเอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
2.2 ขั้ น ตอนย่ อยการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างมโนทั ศ น์ที่ถูกต้องและมโนทั ศ น์ที่ มีอยู่เดิม
กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูพิจารณามโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีตามเอกสารหมายเลข 3แล้ววิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโน
ทั ศน์ที่มีอยู่เดิ ม ในการวิพ ากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทั ศ น์ที่ถูกต้องและมโนทั ศน์ที่มีอยู่เดิมอาจทําใน
ลักษณะให้ครูอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้ โดยเครื่องมือที่
ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือเอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 3การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1 ขั้นตอนย่อยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง กิจกรรม
ในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครูในด้านหลักการและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ โดยสามารถใช้
รูปแบบที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจของครูเช่น การบรรยายความรู้ การฝึกอบรมปฏิบัติการ
การศึก ษาเอกสารความรู้ด้วยตั วเอง เป็น ต้น โดยเครื่องมื อที่ ในขั้นตอนย่อยนี้ คือ เอกสารความรู้เกี่ ยวกับ
รายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน(เอกสารหมายเลข 4)
3.2 ขั้น ตอนย่อยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับ ปัญ หาและแนวทางการแก้ไขปัญ หา
กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญ หาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนย่อยนี้จะเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญ หาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในช่องทางต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกลุ่ม การสร้างกลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเครื่องมือในขั้นตอนย่อยนี้
คือ เอกสารประเด็นสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 5)
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กิจกรรมของขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
4.1 ขั้นตอนย่อยการดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือ
กิจกรรมการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้
จะให้ครูวางแผนกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
แล้วให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานตามที่กําหนดแผนไว้ โดยเครื่องมือใน
ขั้นตอนย่อยนี้ คือ แบบบันทึกแผนการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เอกสารหมายเลข 6)
4.2 ขั้นตอนย่อยการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กิจกรรมในขั้นตอนย่อย
นี้คือ กิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนั ก เรียนซ้ํ าอี ก ครั้งภายหลั งดํ าเนิ น การปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ แ ล้ว ทั้ งมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ย วกั บ
หลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูทําแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจน
วิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วประมวลผลการตอบ
แบบวัดเพื่อวิเคราะห์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวมโดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี
2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นแจ้งผลการวิเคราะห์มโน
ทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ข องนั ก เรีย นให้ ค รู
รั บ ทราบ และสรุ ป ผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น แล้ ว สรุ ป ผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแสดง
ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ขั้นตอน กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ขั้นตอน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
เครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การรับรู้ - ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ - ให้ ครูทําแบบวัดมโนทั ศ น์เกี่ยวกับ - แบบวั ด มโนทั ศ น์
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม
คลาดเคลื่อน ของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม การเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์ ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ เรียนรู้ของนักเรียน
ของนั กเรี ย น ทั้ งมโน เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และมโนทั ศ น์
ทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อ น เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้ม
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ สะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิ เคราะห์
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน การปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่ เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ นักเรียน
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ - ประมวลผลการตอบแบบวั ด เพื่ อ
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ของนักเรียน
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
- การรั บ ทราบผลการ เป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นราย
วิ เ คราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ข้ อ แ ล ะวิ เ ค ราะห์ ภ าพ รวม โด ย
คลาดเคลื่ อ นในการใช้ รายละเอียดผลการวิเคราะห์มี2 ส่วน
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ ได้ แ ก่ ม โน ทั ศ น์ ที่ ค ล าด เค ลื่ อ น
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ของนั กเรี ย น ทั้ งมโน ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย น
ทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อ น และการปฏิบั ติในการใช้แ ฟ้ มสะสม
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข อง
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน นักเรียน
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่ - แจ้ ง ผลการวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ เรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนักเรียน
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ขั้นตอน
กิจกรรม
1.2 การ
- การกําหนดประเด็นที่
สะท้อนคิดต่อ ตนเองควรปรับเปลี่ยน
ตนเอง
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม
งานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- การวิเคราะห์ผลที่จะ
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่
คลาดเคลื่อน

รายละเอียดกิจกรรม
- ให้ ค รู พิ จ ารณาผลการวิ เคราะห์
มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น และการ
ปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอน 1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่
ตนเองควรปรั บ เปลี่ ย นในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- ให้ ค รู วิ เ คราะห์ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
หลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
ตามประเด็นที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถกู ต้องและมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ ดิม
2.1 การรั บ รู้ - การนําเสนอมโนทัศน์ - นํ า เสนอข้ อ ความตามคํ า ถามใน
ม โน ทั ศ น์ ที่ ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้ม แบบวั ด มโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การใช้
ถู ก ต้ อ งและ สะสมงานเพื่อประเมิน แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
มโนทั ศ น์ ที่ มี ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง เรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมโนทัศน์ที่
นักเรียนให้ครูรับรู้
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
อยู่เดิม
- การทําให้ครูเข้าใจว่า ทั้งหลักการในการใช้แฟ้มสะสมงาน
มโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ใน เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน นักเรียน และการนําผลการประเมิน
เพื่ อป ระเมิ น ผลการ แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ให้ ค รูรั บ ทราบ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นมี และพิจารณา
อะไรบ้าง
2.2ก า ร - ก า ร ร ะ บุ ค ว า ม - ให้ ค รู พิ จ ารณามโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
วิ เ ค ร า ะ ห์ แตกต่ า งระหว่ า งมโน แ ล ะ ม โน ทั ศ น์ ที่ มี ต าม เอ ก ส าร
ค ว า ม ทั ศน์ ที่ ถู กต้องและมโน ห ม าย เล ข 3 แ ล้ ววิ พ าก ษ์ ค วาม
แ ต ก ต่ า ง ทั ศ น์ ที่ ค รู มี อ ยู่ เ ดิ ม ใน แตกต่ างระหว่ างมโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ระหว่ า งมโน การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน และมโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในการ
ทัศน์ที่ถูกต้อง เพื่ อป ระเมิ น ผลการ วิ พ ากษ์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งมโน
และมโนทัศน์ เรียนรู้ของนักเรียน
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ที่มีอยู่เดิม
อาจทํ า ในลั ก ษณะให้ ค รู อ ภิ ป ราย
ร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับ
ผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้

เครื่องมือ
- แบบบันทึ กผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักเรียน

- เอกสารมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์
ที่ มี ใน ก ารใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักเรียน

- เอกสารมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์
ที่ มี ใน ก ารใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักเรียน
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ขั้นตอน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
- การให้ ความรู้ แ ละ - ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับหลักการที่
3.1 การ
สร้างความเข้าใจของครู ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน และ การนํ า ผลการประเมิ น แฟ้ ม
เข้าใจ
เพื่ อป ระเมิ น ผลการ สะสมงานไปใช้ โดยสามารถใช้
เกี่ยวกับ
หลักการและ เรี ย นรู้ ข องครู ใ นด้ า น รู ป แบบที่ ห ลากหลายในการสร้ า ง
การปฏิบัติที่ หลักการและการปฏิบัติ ความรู้ค วามเข้ าใจของครูเช่ น การ
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม บ รรย าย ค วาม รู้ ก ารฝึ ก อ บ รม
ถูกต้อง
งานเพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารความรู้
เรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยตัวเอง เป็นต้น
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เปิ ด โอกาสให้ ค รู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย น
3.2 การ
แลกเปลี่ยน ระห ว่ า งค รู เ กี่ ยวกั บ เรี ย น รู้ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ ห าและแน ว
ปัญหาและแนวทางการ ท างก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าใน ก ารใช้
เรียนรู้
ระหว่างครู แ ก้ ไข ปั ญ ห าก าร ใช้ แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ เรียนรู้ของนักเรียนในช่องทางต่างๆ
เกี่ยวกับ
ปัญหาและ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ เช่ น การจั ด การประชุ ม กลุ่ ม การ
แนวทางการ ของนักเรียน
สร้างกลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
แก้ไขปัญหา
เรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
- การดําเนินการของครู - ให้ ค รู ว างแผนกิ จ กรรมในแต่ ล ะ
4.1 การ
ดําเนินการ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม ขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
ปรับเปลีย่ น งานเพื่อประเมินผลการ เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
นักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์ที่
- ให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้
คลาดเคลื่อน
ของนั ก เรี ย นโดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
ตามที่กําหนดแผนไว้

เครื่องมือ
-เอ ก ส า ร ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับรายละเอียด
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักเรียน

- เอกสารประเด็ น
สํ า ห รั บ ก า ร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่ า งครู เกี่ ย วกั บ
การใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- แ บ บ บั น ทึ ก
แผนการดํ าเนิ น การ
ของครูในการใช้แฟ้ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักเรียน
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ขั้นตอน
4.2 การ
ตรวจสอบผล
การ
ปรับเปลีย่ น
มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

กิจกรรม
- ก ารวิ เ ค ราะห์ ม โน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นซ้ํ า
อี ก ค รั้ ง ภ า ย ห ลั ง
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศ น์ แ ล้ ว ทั้ ง มโน
ทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม
- ให้ ครูทําแบบวัดมโนทัศ น์เกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์
มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และมโนทั ศ น์
เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิ เคราะห์
การปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
นักเรียน
- ประมวลผลการตอบแบบวั ด เพื่ อ
วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรี ย น
เป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นราย
ข้ อ แ ล ะวิ เ ค ราะห์ ภ าพ รวม โด ย
รายละเอียดผลการวิเคราะห์มี2 ส่วน
ได้ แ ก่ ม โน ทั ศ น์ ที่ ค ล าด เค ลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
และการปฏิบั ติในการใช้ แ ฟ้ มสะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน
- แจ้ ง ผลการวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นให้ ค รู รั บ ทราบ
และสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
- สรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน

เครื่องมือ
- แบบวั ด มโนทั ศ น์
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 1)
- แบบสรุ ป ผลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและ
การปฏิ บั ติ ในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักเรียน
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บุคลากรที่ทาํ หน้าทีใ่ นการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
บุคคลที่ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนอาจเป็นศึกษานิเทศก์ หรือนักการศึกษา ซึ่งจะต้องมีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ในด้านคุณลักษณะทางวิชาการ บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติ หลักการ และกระบวนการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะทําให้สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในด้านบุคลิกภาพ
จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะกระตุ้นและแนะนําช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจ
สร้างทัศ นคติ ที่ ดีของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานและปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นของครูในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรี ย นโดยบุ ค ลากรที่ ช่ ว ยในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนอาจะเป็นนักวิชากร หรือศึกษานิเทศก์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บุคลากรที่จะเป็นผู้ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนเริ่มดําเนินการ ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการประเมินนักเรียนด้วย
แฟ้มสะสมงานด้วย
ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนคือตั้งแต่ก่อนภาคการศึกษาจนสิ้นสุดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 ภาค
โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี และขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจ
มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งจะดํ า เนิ น การก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นส่ ว นขั้ น ตอนที่ สี่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนจะดําเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียน
ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนย่อย 1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และขั้นตอน
ย่อย 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่
2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนย่อย 2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่
มีอยู่เดิม ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนที่ 3การสร้าง
ความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนย่อย 3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ขั้นตอนย่อย 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ใน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ขั้นตอนย่อย 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่ อ น ดํ า เนิ น การในช่ ว งระหว่ า งเปิ ด ภาคเรี ย น ส่ ว นขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 4.2 การตรวจสอบผลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในช่วงปลายภาคเรียน ระยะเวลาดําเนินการ
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ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนย่อย
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 1
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
2-3 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ตนเอง
ก่อนเปิดภาคเรียน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง
2-3 ชั่วโมง
ก่อนเปิดภาคเรียน
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์
2-3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2
ที่มีอยู่เดิม
ก่อนเปิดภาคเรียน
การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโน
2-3 ชั่วโมง
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ก่อนเปิดภาคเรียน
ขั้นตอนที่ 3
3.1 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
3-4 ชั่วโมง
การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ก่อนเปิดภาคเรียน
ถูกต้อง
3.2 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งครู
1-2 ชั่วโมง
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อนเปิดภาคเรียน
ขั้นตอนที่ 4
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

4.1 การดําเนิ นการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

ระหว่าง
เปิดภาคเรียน

4.2การตรวจสอบผลการปรั บ เปลี่ ย นมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

2-3 ชั่วโมง
ปลายภาคเรียน

ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเริ่มตั้งแต่มีนโยบายให้ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกและให้เวลา
ครูในการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวตลอดจนช่วยสร้างเจตคติที่ดี
ให้แก่ครูในเรื่องดังกล่าวด้วย
2. ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้น ครูควรมีความกระตือรือร้นอยาก
พัฒนาตนเองในเรื่องการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักการ
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3. เพื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนเดียวกัน จะต้องมีความสนใจในการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนพิจารณาจากผลการตรวจสอบคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นแสดงดังตารางที่ 4.7 ซึ่งพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีคุณภาพใน
ระดั บมากที่ สุ ดได้ แก่ ความเหมาะสมของวั ตถุ ประสงค์ ของกระบวนการปรั บเปลี่ ยนมโนทั ศน์ (M = 5.00,
SD = 0.00) ความเหมาะสมชัดเจนของหลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (M = 5.00, SD = 0.00)
ความสอดคล้องของขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยกับหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (M = 5.00, SD = 0.00) ความ
เหมาะสมของกิ จ กรรมในกระบวนการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ (M = 4.80, SD = 0.45) ความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (M = 4.60, SD =
0.55) ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ (M = 4.60, SD = 0.55) และความเหมาะสมของลักษณะของบุคลาการที่ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์(M = 4.60, SD = 0.55) ส่วนประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีคุณภาพในระดับมาก ได้แก่
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (M = 4.40, SD = 0.55) และความเหมาะสมของ
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (M = 4.00, SD = 1.00)
ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนที่ผู้วิจยั พัฒนาขึน้
ประเด็นการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
M
SD
1. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับเปลี่ยน 5.00
0.00
มากที่สุด
มโนทัศน์
2. ความเหมาะสมชัดเจนของหลักการของกระบวนการ
5.00
0.00
มากที่สุด
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
3.ความสอดคล้องของขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยกับหลักการ
5.00
0.00
มากที่สุด
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ประเด็นการตรวจสอบ
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นตอนย่อย 1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ขั้นตอนย่อย 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์
ที่มีอยู่เดิม
ขั้นตอนย่อย 2.1 การรับรูม้ โนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี
อยู่เดิม
ขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ขั้นตอนย่อยที่ 3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ขั้นตอนย่อยที่ 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
ขั้นตอนย่อยที่ 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
ขั้นตอนย่อยที่ 4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์
4.1 กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง
4.2 กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถกู ต้อง
และมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ทมี่ ีอยู่เดิม
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม

ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ
M
SD
4.60
0.55
4.20
1.79
5.00
0.00
4.80
0.45

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.80

1.64

มาก

4.00

1.73

มากที่สุด

4.60
4.60

0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.84

มาก

5.00
4.60

0.00
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60
4.60
4.80
4.80

0.55
0.55
0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.40

0.55

มาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ประเด็นการตรวจสอบ
4.3 กิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่
ถูกต้อง
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 3.2 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างครู
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4.4 กิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลือ่ น
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
5. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
5.1 แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและเกณฑ์การตัดสิน
5.2 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยน
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
5.3 เอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5.4 เอกสารความรูเ้ กี่ยวกับรายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5.5 เอกสารประเด็นสําหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างครู
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
5.6 แบบบันทึกแผนการดําเนินการของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5.7 แบบสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรูข้ องนักเรียน
6. ความเหมาะสมของลักษณะของบุคลาการที่ทําหน้าทีใ่ นการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์

ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ
M
SD
4.80
0.45

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.20

0.84

มาก

4.20

0.45

มาก

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก
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นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณ วุฒิให้ข้อคิดเห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นคือมีลําดับขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ
ที่ชัดเจน เข้าใจได้ไม่ยาก น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้นําไปใช้อย่างไรก็ตาม จากร่างกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศน์ที่พัฒ นาขึ้น ยังไม่ได้ระบุ ให้ครูด้วยกันเองเป็นผู้ที่ สามารถทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของเพื่อนครูด้วยกันได้ และยังมีเนื้อหาบางของคู่มือที่มีความซ้ําซ้อน จึงมีข้อเสนอแนะให้ระบุ
เพิ่ ม เติ ม ให้ ค รู ด้ ว ยกั น เองเป็ น บุ ค คลากรที่ ทํ าหน้ า ที่ ในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย และให้จัดเนื้อหาในคู่มือให้กระชับไม่ซ้ําซ้อนไปมา
ตลอดจนปรับภาษาให้กระชับยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะทั้งหมดของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วจัดทํา
เป็นคู่มือกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ดังแสดงในภาคผนวก ฉ
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ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา แบ่งการนําเสนอออกเป็น 8 ตอน ได้แก่
3.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนก่อนการใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา 3.3 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้ นฐานคะแนนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศ น์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 3.4 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา 3.5 ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา 3.6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของครูที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้า
ร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา และ 3.7 ผลการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ รายละเอียดของ
ผลการวิจัยตอนที่ 3 มีดังนี้
3.1 ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ครู ที่ เข้ า ร่ ว มกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนมีจํานวน 20 คนมีประสบการณ์การสอน 1 ถึง 16 ปี เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจํานวน 5 คนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จํานวน 3 คนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาจํานวน 3 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 2
คน กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม 2 คน และกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ศิ ล ปศึกษา
จํ า นวน 1 คน ในจํ า นวนนี้ เป็ น ครู ที่ ส อนในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1จํ า นวน 3 คน สอนในระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 จํ า นวน 3 คน สอนในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จํ า นวน 4 คน สอนในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 3 คน สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 5 คน และสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 คน และในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ ซึ่งมีจํานวน 17 คนเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
แฟ้มสะสมงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนแสดงดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ลําดับที่ ชื่อสมมติ
ประสบการณ์
กลุ่มสาระ
ระดับชัน้
การอบรม
การสอน
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ
แฟ้มสะสม
งาน
1
ก
1
ภาษาต่างประเทศ
ป.1
ไม่เคย
2
ข
8
วิทยาศาสตร์
ป.1
เคย
3
ค
15
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1
ไม่เคย
4
ง
9
วิทยาศาสตร์
ป.2
ไม่เคย
5
จ
1
ภาษาต่างประเทศ
ป.2
ไม่เคย
6
ฉ
12
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.2
ไม่เคย
7
ช
2
คณิตศาสตร์
ป.3
ไม่เคย
8
ซ
1
ภาษาต่างประเทศ
ป.3
ไม่เคย
9
ฌ
5
คณิตศาสตร์
ป.3
ไม่เคย
10
ญ
1
ภาษาไทย
ป.3
ไม่เคย
11
ฎ
2
ภาษาต่างประเทศ
ป.4
ไม่เคย
12
ฏ
1
คณิตศาสตร์
ป.4
ไม่เคย
13
ฐ
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.4
ไม่เคย
14
ฑ
4
คณิตศาสตร์
ป.5
ไม่เคย
15
ฒ
10
สังคมศึกษาฯ
ป.5
เคย
16
ณ
16
วิทยาศาสตร์
ป.5
ไม่เคย
17
ด
3
ศิลปศึกษา
ป.5
ไม่เคย
18
ต
1
ภาษาต่างประเทศ
ป.5
ไม่เคย
19
ถ
5
ภาษาไทย
ป.6
เคย
20
ท
1
สังคมศึกษาฯ
ป.6
ไม่เคย
3.2 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิติพื้นฐานคะแนนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3
ตอน ได้แก่ 3.2.1 ผลการวิเคราะห์เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ 3.2.2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ และ 3.2.3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้มีดังนี้
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3.2.1 ผลการวิเคราะห์เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการวิเคราะห์ เจตคติ ของครูรายบุ ค คลต่อการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนเจตคติของครูต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อยู่ในช่วงตั้งแต่ 4.2 - 6.7
คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน และครูส่วนใหญ่ซึ่งมีจํานวน 16 คน มีเจตคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น มี ค รู จํ า นวน 3 คน มี เ จตคติ ใ นระดั บ ปานกลางต่ อ การใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรี ย น และมี ค รูจํ านวน 1 คนที่ มี เจคติ ท างลบต่ อ การใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในส่วนครูที่มีเจตคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกในระดับน้อยซึ่งมีจํานวน 9 คน รองลงมา
มีเจตคติทางบวกในระดับมากซึ่งมีจํานวน 6 คน และมีเจตคติทางบวกในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 1 คน
ตามลําดับ และในส่วนครูที่มีเจตคติทางลบต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมี
จํานวน 1 คนนั้น เป็นครูที่มีเจตคติทางลบในระดับน้อยต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ลําดับที่
ชื่อสมมติ
คะแนนเจตคติ
แปลผล
1
ก
5.20
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
2
ข
5.80
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
3
ค
5.50
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
4
ง
5.00
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
5
จ
5.30
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
6
ฉ
5.10
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
7
ช
5.40
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
8
ซ
4.40
มีเจตคติทางปานกลาง
9
ฌ
4.90
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
10
ญ
6.70
มีเจตคติทางบวกระดับมากที่สุด
11
ฎ
6.00
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
12
ฏ
4.20
มีเจตคติระดับปานกลาง
13
ฐ
5.50
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
14
ฑ
5.30
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
15
ฒ
3.20
มีเจตคติทางลบระดับน้อย
16
ณ
5.12
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
17
ด
5.90
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
18
ต
4.20
มีเจตคติระดับปานกลาง
19
ถ
5.00
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
20
ท
5.60
มีเจตคติทางบวกระดับมาก

113

3.2.2 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสถิ ติ พื้ น ฐานเจตคติ และมโนทั ศ น์ ข องครูเกี่ ยวกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูจํานวน 20 คน เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า ครูมี
เจตคติ ท างบวกในระดั บ น้ อ ยเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(M= 5.17, SD = 0.76) และมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (M= 3.08, SD = 0.20) เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งในด้าน
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (M= 3.03, SD = 0.28) และในด้านการนํา
ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ (M= 3.19, SD = 0.33) เมื่อพิจารณาข้อรายการย่อยในแต่ละด้าน พบว่า
มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุด 2 ประเด็นเท่ากัน คือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาค
การศึกษาที่นักเรียนได้ทํา (M= 1.95, SD = 0.69) และครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้
เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (M= 1.95, SD = 0.83) รองลงมา คือ แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
(M= 2.05, SD = 0.76) การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นต้ อ งแยกรายวิ ช า
(M= 2.10, SD = 0.85) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วนร่วมใน
การประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานด้ วย (M= 2.40, SD = 1.05) ตามลํ าดับ ส่ว นมโนทั ศ น์ เกี่ ยวกับ การนํ าผลการ
ประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ที่ ค รู มี ค วามคลาดเคลื่ อ นมากที่ สุด 2 ประเด็ น เท่ ากั น คื อ การประเมิ น โดย
แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้ (M= 2.65, SD = 0.93) และหากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้น
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) มากกว่าเพื่อประเมินความก้าวหน้า
(formative evaluation) (M= 2.65, SD = 0.93) รองลงมาคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
แล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู
(M= 2.70, SD = 1.03) ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดั บชั้นที่ สูงขึ้นได้ (M= 3.25, SD = 0.79) ตามลําดับ เมื่อพิ จารณา
รูปแบบโค้งการแจกแจงของคะแนนผลการวัดเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์โดยพิจารณาจาก
ค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติ มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในภาพรวม
มโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผล
การประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้มีลักษณะการแจกแจงคล้ายคลึงกันคือ เบ้ซ้าย (Sk = -0.65, -0.46, -0.19
และ -0.07 ตามลําดับ) สําหรับลักษณะความโด่งของลักษณะการแจกแจงของคะแนนผลการวัดเจตคติและมโน
ทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลการวัดเจต
คติและมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในภาพรวมมีลักษณะโด่งกว่าโค้งปกติ (Ku = 1.59 และ 1.74
ตามลําดับ) แต่คะแนนมโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
คะแนนมโนทัศน์ด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้มีลักษณะแบนกว่าโค้งปกติ (Ku = -0.07 และ
-1.08 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม คะแนนเจตคติ มโนทัศน์ในภาพรวม และมโนทัศน์ในแต่ละด้านยังมีลักษณะ
ของลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติเมื่อพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้และความโด่งมีค่า
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เท่ากับ 0.51 และ 0.99 ตามลําดับ) ซึ่งไม่เกิน 2.00 หรือไม่น้อยกว่า -2.00 ยังถือได้ว่ามีลักษณะการแจกแจง
เป็นโค้งปกติ (SPSS Base 8.0, 1998) รายละเอียดแสดงตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
1. เจตคติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
2. มโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
2.1 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.1 แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บ
รวบ รวมแบ บ ฝึ ก หั ด ทั้ งห มดตลอดภ าค
การศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2.1.2 แฟ้ ม สะสมงานเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.3 แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน
2.1.4 แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยาย
2.1.5 แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
ด้านพุทธิพิสัยได้
2.1.6 แฟ้ มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
ด้านทักษะพิสัยได้
2.1.7 แฟ้ มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ใน
ด้านจิตพิสัยได้
2.1.8 แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน
ชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.9 แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน
ชิ้ น งานที่ ส ะท้ อ นกระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน
2.1.10 การใช้ แฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น
การเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา
2.1.11 แฟ้ ม สะสมงานต้ อ งใช้ ในวิ ช าที่ มี ก าร
สร้างชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
2.1.12 การใช้ แฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร
วางแผนกิจ กรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้ น
ภาคเรียน

Min Max M
SD Sk SE(Sk) Ku
3.20 6.70 5.17 0.76 -0.65 0.51 1.59
2.54 3.46 3.08 0.20 -0.46 0.51 1.74
2.45 3.50 3.03 0.28 -0.19 0.51 -0.07

SE(Ku)
0.99
0.99
0.99

1

3

1.95 0.69 0.06 0.51 -0.63 0.99

2

5

3.05 0.95 0.31 0.51 -1.01 0.99

2

4

3.20 0.77 -0.37 0.51 -1.13 0.99

2

4

2.70 0.66 0.40 0.51 -0.55 0.99

1

5

2.85 1.14 0.84 0.51 -0.99 0.99

2

4

2.90 0.91 0.21 0.51 -1.85 0.99

2

4

3.15 0.93 -0.33 0.51 -1.88 0.99

2

5

3.50 1.10 -0.40 0.51 -1.26 0.99

2

5

3.95 0.76 -1.52 0.51 3.54 0.99

1

4

2.10 0.85 0.36 0.51 -0.30 0.99

1

4

2.05 0.76 0.72 0.51 1.20 0.99

2

5

3.55 0.89 -0.92 0.51 -0.25 0.99
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ข้อรายการ
Min Max M
SD
2.1.13 นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการ 1
5 3.05 1.28
จัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
2.1.14 ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 1
4 1.95 0.83
ของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบ
ของการเขี ย นคํ า นํ า และสารบั ญ เป็ น ต้ น
เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.1.15 หั ว ใจสํ า คั ญ ของกระบวนการจั ด ทํ า 2
4 2.80 0.83
แฟ้ ม สะสมงาน คื อ การที่ นั ก เรี ย นได้ วิ พ ากษ์
หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้ มสะสม
งานของตนเองเป็นระยะ
2.1.16 ในกระบวนการจัด ทํ าแฟ้ มสะสมงาน 2
5 4.00 0.65
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้มสะสม
งานได้เป็นระยะ
2.1.17 ครู ต้ อ งมี เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน 2
5 4.25 0.72
ต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนกําหนดไว้
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
2.1.18 ครู ค วรมี ตั ว อย่ า งผลงานที่ ส ะท้ อ น 2
5 3.90 0.72
ระดับคุณ ภาพตามเกณฑ์การประเมินผลงาน
ในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
2.1.19 ในกระบวนการจัด ทํ าแฟ้ มสะสมงาน 1
5 3.30 1.38
นั ก เรี ย นต้ อ งประเมิ น ผลงานของตนเองเป็ น
ระยะ
2.1.20 ผู้ มีส่ ว น เกี่ ย วข้ อ งน อกเห นื อจาก 1
4 2.40 1.05
นักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วนร่วม
ในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
2.2 การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ 2.63 3.75 3.19 0.33
2.2.1 การประเมิ น โดยแฟ้ ม สะสมงานเป็ น 1
4 2.65 0.93
วิ ธี ก ารที่ ใช้ ป ระกอบการประเมิ น การเรี ย นรู้
ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้
2.2.2 หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสม 1
4 2.65 0.93
งาน ควรเน้ น ก ารใช้ แ ฟ้ ม ส ะสม งาน เพื่ อ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส รุ ป ร ว ม ( summative
evaluation) ม า ก ก ว่ า เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความก้าวหน้า (formative evaluation)

Sk SE(Sk) Ku SE(Ku)
-0.27 0.51 -1.02 0.99
0.72 0.51 0.53 0.99

0.41 0.51 -1.43 0.99

-1.28 0.51 4.61 0.99
-1.37 0.51 4.11 0.99
-0.80 0.51 1.73 0.99

-0.60 0.51 -1.10 0.99
0.29 0.51 -0.99 0.99
-0.07 0.51 -1.08 0.99
-0.06 0.51 -0.73 0.99

0.38 0.51 -1.08 0.99
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ข้อรายการ
Min
2.2.3 ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานของ 2
นักเรียนทําให้ครูท ราบพัฒ นาการการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
2.2.4 ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานของ 2
นักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการปรับ
เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
2.2.5 ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน 2
ของนั ก เรี ย นสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการแก้ ไ ข
ปัญหาของนักเรียนได้
2.2.6 ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน 3
ของนั ก เรีย นสามารถนํ าไปใช้ ในการส่ งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
2.2.7 ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ 2
นัก เรียนสามารถใช้ เป็ น ข้อมู ลพื้ น ฐานในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่
สูงขึ้นได้
2.2.8 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสม 1
งานแล้ ว ครู ต้ อ งเก็ บ แฟ้ ม สะสมงานของ
นั ก เรี ย นทุ ก คนไว้ เ พื่ อ นํ า มาเป็ น หลั ก ฐาน
สะท้อนคุณภาพการสอนของครู

Max
5

M
SD Sk SE(Sk) Ku SE(Ku)
3.35 0.99 -0.81 0.51 -1.04 0.99

4

3.35 0.75 -0.70 0.51 -0.76 0.99

5

3.75 0.64 -1.09 0.51 2.17 0.99

5

3.85 0.59 0.01 0.51 0.18 0.99

4

3.25 0.79 -0.50 0.51 -1.15 0.99

4

2.70 1.03 0.04 0.51 -1.25 0.99

3.2.3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูจํานวน 20 คนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์มีรายละเอียดดังนี้
ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ครูส่วนใหญ่ ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน
ยกเว้นขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับ
นักเรียน และขั้นตอนย่อยการอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (เช่น แบบบันทึก
แบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ) ให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียนซึ่งมีครูที่ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติ
จํานวนเท่ากัน (จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00) และขั้นตอนย่อยการอธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสม
งานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียนซึ่งครูส่วนน้อยเท่านั้นที่ปฏิบัติ (จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00)
ในส่วนขั้นตอนย่อยที่ครูส่วนใหญ่ ปฏิ บัติ ขั้นตอนย่อยที่มีครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน และขั้นตอนย่อยการกําหนดจํานวนชิ้นงานที่
นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีครูที่ปฏิบัติเป็นจํานวนเท่ากัน (จํานวน 18 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 90.00) ขั้ น ตอนย่ อยการจัดหาตั วอย่างผลงานในแต่ละระดั บคุ ณภาพตามเกณฑ์ การประเมิ นมา
นําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ (จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00) และขั้นตอนย่อยการชี้แจงให้นักเรียนทราบ
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เกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน (จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00)
ตามลําดับ
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอนย่อย
1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้ นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพั ฒนางานอย่างเป็ นระบบ เช่น
จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น ซึ่งครูส่วนน้ อยเท่านั้นที่ปฏิบัติ
(จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00) ในส่วนขั้นตอนย่อยที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ ขั้นตอนย่อยที่มีครูปฏิบัติมาก
ที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการจัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้มสะสมงานที่
เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน ขั้นตอนย่อยการกระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
และขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงในแฟ้มพัฒนางานซึ่งมีครู
ปฏิบัติในจํานวนที่เท่ากัน (จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00)
ในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละ
ขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอนย่อย 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงาน
และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานซึ่งครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ (จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00) ส่วนขั้นตอน
ย่อยการให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ใน
ครั้งต่อไป และขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเพื่อให้การ
เก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบมีครูที่ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติจํานวนเท่ากัน (จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
50.00) ในส่วนขั้นตอนย่อยที่ครูส่วนน้อยเท่านั้นที่ปฏิบัติ ขั้นตอนย่อยที่ครูปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อย
การให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/
หรือ ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น (จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00) รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้
นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเป็นระยะ และขั้นตอนย่อยการให้
นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น ซึ่งมีครู
ปฏิบัติในจํานวนที่เท่ากัน (จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00)
ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ครูส่วนใหญ่ ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน
ยกเว้นขั้นตอนย่อย 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน ซึ่งครูส่วนน้อยเท่านั้นที่
ปฏิบัติ (จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00) ในส่วนขั้นตอนย่อยที่ ครูส่วนใหญ่ ปฏิบัติ ขั้นตอนย่อยที่มีค รู
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน (จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00)
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่
เสมอ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
และขั้นตอนย่อยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงาน
ของนักเรียน (จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00)
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
N
%
N
%
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชีว้ ัดตามหลักสูตรในรายวิชา
18
90.00
2
10.00
และระดับชั้นทีส่ อน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละ
18
90.00
2
10.00
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้ม
12
60.00
8
40.00
สะสมงานของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
10
50.00
10
50.00
ร่วมกันกับนักเรียน
1.5 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทํา
12
60.00
8
40.00
แฟ้มสะสมงานให้นักเรียนเข้าใจ
1.6 ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะ
13
65.00
7
35.00
ชิ้นงานที่นักเรียนต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียน
9
45.00
11
55.00
ทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทํา
10
50.00
10
50.00
แฟ้มสะสมงาน(เช่น แบบบันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์
การประเมินต่างๆ)ให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.9 จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตาม
14
70.00
6
30.00
เกณฑ์การประเมินมานําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
13
65.00
7
35.00
และจัดเก็บแฟ้มสะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของ
นักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนา
13
65.00
7
35.00
งานอยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงาน
13
65.00
7
35.00
เบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงในแฟ้มพัฒนางาน
9
45.00
11
55.00
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ เช่น จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรูส้ ึกต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงาน
13
65.00
7
35.00
และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
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ตาราง 4.11 (ต่อ)
ข้อรายการ
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไป
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานใน
การพิจารณาคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไป
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่นเมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ใน
ครั้งต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่นเพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไป
อย่างมีระบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นต่อผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/
หรือ ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้ม
พัฒนางานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นกั เรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็น
ระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์
ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของ
นักเรียน

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

N
9

%
45.00

N
11

%
55.00

11

55.00

9

45.00

10

50.00

10

50.00

10

50.00

10

50.00

9

45.00

11

55.00

8

40.00

12

60.00

11

55.00

9

45.00

11

55.00

9

45.00

10

50.00

10

50.00

8

40.00

12

60.00

12

60.00

8

40.00

11

55.00

9

45.00
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จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในภาพรวมแต่ละขั้นตอนและภาพรวมทั้งหมดของทุกขั้นตอน
ของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นประถมศึ ก ษาก่ อ นการใช้ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนและการ
ปฏิบัติในภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่ได้แสดงในเอกสารหมายเลข 1 ของคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ผลการการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 4.12 กล่าวคือ ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00) รองลงมาปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง (จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00) และปฏิบัตใิ นระดับต่ํา (จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00)
ตามลําดับ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
45.00) รองลงมาปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00) ในระดับต่ํา (จํานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.00) ตามลําดับ ในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานและขั้นตอนการ
ปรับ ปรุงแก้ไขและประเมิ น ผลงาน ครูส่วนใหญ่ ป ฏิ บั ติ ในระดั บ ต่ํ า (จํานวน 9 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 45.00)
รองลงมาปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00) และปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 15.00) ตามลําดับ ทั้ง 2 ขั้นตอน เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของทุกขั้นตอน พบว่า ครู
ส่วนใหญ่ปฏิบัติในระดับต่ํา (จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมาปฏิบัติในระดับต่ํา (จํานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.00) และปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในภาพรวมแต่ละขั้นตอนของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
สูง
กลาง
ต่ํา
n
%
N
%
n
%
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
9 45.00 8 40.00 3 15.00
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
9 45.00 5 25.00 6 30.00
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
8 40.00 3 15.00 9 45.00
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
8 40.00 3 15.00 9 45.00
รวม
10 50.00 3 15.00 7 35.00
3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3
ตอน ได้แก่ 3.3.1 ผลการวิเคราะห์เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ 3.3.2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ และ 3.3.3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้มีดังนี้

121

3.3.1 ผลการวิเคราะห์เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ผลการวิเคราะห์ เจตคติ ของครูรายบุ ค คลต่ อการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนเจตคติของครูต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อยู่ในช่วงตั้งแต่ 4.8 ถึง 7.0
คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน และครูทุกคนซึ่งมีจํานวน 20 คน มีเจตคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูส่วนใหญ่ มีเจตคติท างบวกในระดับมากซึ่งมีจํานวน 11 คน
รองลงมามีเจตคติทางบวกในระดับน้อยซึ่งมีจํานวน 8 คน และมีเจตคติทางบวกในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน
1 คน ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 เจตคติของครูรายบุคคลต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
หลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ลําดับที่
ชื่อสมมติ
หลังการทดลอง
คะแนนเจตคติ
แปลผล
1
ก
5.90
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
2
ข
7.00
มีเจตคติทางบวกระดับมากที่สดุ
3
ค
5.80
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
4
ง
5.60
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
5
จ
5.70
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
6
ฉ
4.80
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
7
ช
5.70
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
8
ซ
4.80
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
9
ฌ
4.90
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
10
ญ
6.00
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
11
ฎ
5.90
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
12
ฏ
4.90
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
13
ฐ
6.00
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
14
ฑ
5.70
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
15
ฒ
4.90
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
16
ณ
5.10
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
17
ด
5.30
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
18
ต
5.40
มีเจตคติทางบวกระดับน้อย
19
ถ
5.6
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
20
ท
6.00
มีเจตคติทางบวกระดับมาก
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3.3.2 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสถิ ติ พื้ น ฐานเจตคติ และมโนทั ศ น์ ข องครูเกี่ ยวกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูจํานวน 20 คน เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า
ครู มี เจตคติ ท างบวกในระดั บ มากเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(M= 5.55, SD = 0.55) และมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (M= 4.12,SD = 0.40) เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องทั้งในด้านหลักการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิน ผลการเรียนรู้ของนั กเรียน (M= 4.12, SD = 0.39) และในด้านการนํ าผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ (M= 4.13, SD = 0.56) เมื่อพิจารณาข้อรายการย่อยในแต่ละด้าน พบว่า ครูมี
มโนทัศน์ที่ถูกต้องในทุกข้อรายการทั้ง 2 ด้าน โดยมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผล
การเรียนรู้ของนักเรียน (M= 4.60, SD = 0.60) รองลงมา คือ ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆ ใน
แฟ้มสะสมงานของนักเรียนกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน (M= 4.45, SD = 0.51) และในกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะ (M= 4.45, SD = 0.51) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากันทั้ง 2 ประเด็นย่อย แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (M= 4.40, SD = 0.60)
แฟ้ ม สะสมงานใช้ เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานชิ้ น งานที่ ส ะท้ อ นกระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น (M= 4.40,
SD = 0.50) และในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้มสะสมงานได้เป็น
ระยะ (M= 4.40, SD = 0.50) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 3 ประเด็นย่อย ส่วนมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครู
ทราบพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ (M= 4.40, SD = 0.60) รองลงมา คือ ผลที่ได้จาก
การประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ (M= 4.30, SD =
0.66) และผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ (M= 4.30, SD = 0.57) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 2 ประเด็นผลการประเมินแฟ้มสะสม
งานของนักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้ (M= 4.15,
SD = 0.49) และข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ (M= 4.12, SD = 1.02) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารูปแบบ
โค้งการแจกแจงของคะแนนผลการวัดเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์โดยพิจารณาจากค่าความเบ้
และความโด่ง พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติ มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในภาพรวม มโนทัศน์
ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการ
ประเมิ นแฟ้ มสะสมงานไปใช้มี ลักษณะการแจกแจงคล้ายคลึงกันคือ เบ้ ข วา (Sk = 0.58, 0.38, 0.19 และ
0.33) สําหรับลักษณะความโด่งของลักษณะการแจกแจงของคะแนนผลการวัดเจตคติและมโนทัศน์ของครู
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลการวัดเจตคติมีลักษณะ
โด่งกว่าโค้งปกติ (Ku = 1.00) แต่คะแนนมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในภาพรวม คะแนนมโนทัศน์
ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และคะแนนมโนทัศน์ด้านการนําผลการ
ประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ มี ลั ก ษณะแบนกว่าโค้ งปกติ (Ku = -0.42, -0.13 และ -1.60) อย่ างไรก็ ต าม
คะแนนเจตคติ มโนทัศน์ในภาพรวม และมโนทัศน์ในแต่ละด้านยังมีลักษณะของลักษณะการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติเมื่อพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้และความโด่งมีค่า 0.51 และ 0.99 ตามลําดับซึ่งไม่เกิน
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2.00 หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า -2.00 ยั ง ถื อ ได้ ว่ า มี ลั ก ษณะการแจกแจงเป็ น โค้ ง ปกติ (SPSS Base 8.0, 1998)
รายละเอียดแสดงตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ค่าสถิติพื้นฐานเจตคติและมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ

Min

Max

M

SD

Sk

SE(Sk) Ku

SE(Ku)

1. เจตคติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน 4.80
2. มโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน 3.46
2.1 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล 3.40
การเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.1 แฟ้ ม สะสมงานการเรี ย นรู้ เป็ น แหล่ ง เก็ บ 2
รวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่
นักเรียนได้ทํา
2.1.2 แฟ้ มสะสมงานเป็ นเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ 2
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.3 แฟ้ ม สะสมงานเป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาการ 3
เรียนรู้ของนักเรียน
2.1.4 แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมิน 2
ที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
2.1.5 แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้าน 2
พุทธิพิสัยได้
2.1.6 แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้าน 3
ทักษะพิสัยได้
2.1.7 แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้าน 3
จิตพิสัยได้
2.1.8 แฟ้ ม สะสมงานใช้ เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐาน 3
ชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.9 แฟ้ ม สะสมงานใช้ เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐาน 4
ชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1.10 การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ 2
เรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา
2.1.11 แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มีการสร้าง 2
ชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
2.1.12 การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ 2
เรี ยนรู้ ของนั ก เรียนไม่ จํ าเป็ น ต้อ งมี การวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
2.1.13 นั ก เรี ย นจํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ใจกระบวนการ 3
จั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานในแต่ ล ะขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ต้ น
ภาคเรียน
2.1.14 ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของ 2
นักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการ
เขี ย นคํ า นํ า และสารบั ญ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน

7.00
5.00
5.00

5.55
4.12
4.12

0.55
0.40
0.39

0.58
0.38
0.19

0.51
0.51
0.51

1.00
-0.42
-0.13

0.99
0.99
0.99

5

3.75

0.85

-0.61

0.51

0.24

0.99

5

4.20

0.70

-1.33

0.51

4.44

0.99

5

4.40

0.60

-0.39

0.51

-0.57

0.99

5

3.50

1.27

-0.08

0.51

-1.74

0.99

5

3.95

0.76

-0.72

0.51

1.20

0.99

5

4.20

0.52

0.29

0.51

0.46

0.99

5

4.05

0.61

-0.01

0.51

0.19

0.99

5

4.60

0.60

-1.25

0.51

0.78

0.99

5

4.40

0.50

0.44

0.51

-2.02

0.99

5

3.95

0.83

-0.53

0.51

0.16

0.99

5

3.45

1.05

-0.16

0.51

-1.14

0.99

5

3.80

1.06

-0.75

0.51

-0.48

0.99

5

4.25

0.72

-0.42

0.51

-0.83

0.99

5

3.65

0.88

-0.77

0.51

0.11

0.99
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ข้อรายการ

Min

Max

M

SD

Sk

SE(Sk) Ku

SE(Ku)

2.1.15 หั วใจสําคัญ ของกระบวนการจัดทํ าแฟ้ ม
สะสมงาน คื อ การที่ นั ก เรี ย นได้ วิ พ ากษ์ ห รื อ
สะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของ
ตนเองเป็นระยะ
2.1.16 ในกระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ได้เป็นระยะ
2.1.17 ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆใน
แฟ้ ม สะสมงานของนั ก เรี ย นกํ า หนดไว้ ตั้ งแต่ ต้ น
ภาคเรียน
2.1.18 ครูค วรมี ตั วอย่ างผลงานที่ ส ะท้ อ นระดั บ
คุณ ภาพตามเกณฑ์ ก ารประเมินผลงานในแต่ล ะ
ระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
2.1.19 ในกระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน
นักเรียนต้องประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะ
2.1.20 ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องนอกเหนื อจากนักเรียน
เจ้ า ของแฟ้ ม สะสมงานต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
2.2 การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
2.2.1 การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่
ใช้ป ระกอบการประเมิ น การเรียนรู้ของนัก เรียน
จึงไม่ จําเป็ น ต้ องนํ าข้อมู ล จากการประเมิ น แฟ้ ม
สะสมงานมาใช้
2.2.2 หากจะใช้ ผ ลการประเมิ น โดยแฟ้ ม สะสม
งานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
สรุ ป รวม (summative evaluation) มากกว่ า
เพื่ อ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า (formative
evaluation)
2.2.3 ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ทําให้ครูทราบพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคลได้
2.2.4 ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
สามารถใช้ เป็ น สารสนเทศในการปรั บ เปลี่ ย น
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
2.2.5 ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญ หาของ
นักเรียนได้
2.2.6 ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนได้

3

5

4.30

0.57

-0.04

0.51

-0.40

0.99

4

5

4.40

0.50

0.44

0.51

-2.02

0.99

4

5

4.45

0.51

0.22

0.51

-2.18

0.99

3

5

4.30

0.57

-0.80

0.51

1.73

0.99

4

5

4.45 0.51

0.22

0.51

-2.18

0.99

3

5

4.30

0.57

-0.04

0.51

-0.40

0.99

3.50
2

5.00
5

4.13
3.90

0.56
0.97

0.33
-0.56

0.51
0.51

-1.60
-0..46

0.99
0.99

2

5

3.95

0.95

-0.73

0.51

-0.03

0.99

3

5

4.40

0.60

-0.39

0.51

-0.57

0.99

3

5

4.15

0.49

0.44

0.51

1.30

0.99

3

5

4.30

0.66

-0.40

0.51

-0.55

0.99

3

5

4.30

0.57

-0.04

0.51

-0.40

0.99
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ข้อรายการ

Min

Max

M

SD

Sk

SE(Sk) Ku

SE(Ku)

2.2.7 ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานของ
นักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
2.2.8 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
แล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคน
ไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอน
ของครู

1

5

4.10

1.02

-1.54

0.51

3.25

0.99

2

5

3.95

1.00

-0.60

0.51

-0.59

0.99

3.3.3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูจํานวน 20 คนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า โดยภาพรวมครูส่วนใหญ่
ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนย่อยที่มีครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชา
และระดับชั้นที่สอน ขั้นตอนย่อยการกําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้ และขั้นตอนย่อยการแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเองตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน ซึ่งมีครูที่ปฏิบัติเป็นจํานวนเท่ากัน (จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00) รองลงมาได้แก่ ขั้นตอน
ย่อยการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนเข้าใจ ขั้นตอนย่อยการ
ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน และขั้นตอน
ย่อยการอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (เช่น แบบบันทึก แบบประเมิน
และเกณฑ์การประเมินต่างๆ) ให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน ซึ่งมีครูที่ปฏิบัติในจํานวนที่เท่ากัน (จํานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00)
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนย่อยที่มีครู
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการจัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน
ที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน และขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบื้องต้นก่อน
จัด เก็ บ ลงในแฟ้ ม พั ฒ นางาน ซึ่ งมี ค รูที่ ป ฏิ บั ติ เป็ น จํานวนเท่ ากั น (จํานวน 20 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 100.00)
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เช่น
จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น (จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
95.00) และขั้นตอนย่อยการกระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ (จํานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.00) ตามลําดับ
ในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนย่อยที่มีครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ใน
แฟ้ ม สะสมงานดี เด่ น เมื่ อ มี ก ารคั ด เลื อ กผลงานใหม่ ในครั้งต่ อ ไป (จํ านวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00)
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนย่อยการกระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
จากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น (จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00) ขั้นตอนย่อยการ
กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียน
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คัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเป็นระยะ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนเขียน
บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น และขั้นตอนย่อยการ
ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ
ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น ซึ่งมีครูปฏิบัติในจํานวนเท่ากัน (จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00) และ
ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเพื่อให้การเก็บรวบรวม
ผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ (จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00) ตามลําดับ
ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในขั้นตอนย่อยแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนย่อยที่มีครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนา
งานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ (จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00) รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนย่อยการให้
นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็นระยะ และขั้นตอนย่อยการวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ซึ่งมีครูปฏิบัติในจํานวนเท่ากัน (จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00) ขั้นตอนย่อยการให้นักเรียนปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ และขั้นตอนย่อยการให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์
ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้ม
สะสมงาน (จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00) และขั้นตอนย่อยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้
วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน (จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00)
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
n
%
N
%
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและ
ระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระ
และกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสม
งานของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกัน
กับนักเรียน
1.5 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้ม
สะสมงานให้นักเรียนเข้าใจ
1.6 ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงาน
ที่นักเรียนต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนทราบ
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน

20

100.00

0

0.00

20

100.00

0

0.00

20

100.00

0

0.00

20

100.00

0

0.00

19

95.00

1

5.00

19

95.00

1

5.00

20

100.00

0

0.00
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
ข้อรายการ
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้ม
สะสมงาน (เช่ น แบบบั น ทึ ก แบบประเมิ น และเกณฑ์ ก าร
ประเมินต่างๆ) ให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.9 จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณ ภาพตามเกณฑ์
การประเมินมานําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด ทํา
และจัดเก็บแฟ้มสะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางาน
อยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ ของผลงานเบื้องต้น
ก่อนจัดเก็บลงในแฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่าง
เป็ น ระบบ เช่ น จั ด เก็ บ ผลงานตามจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน

3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บ
ไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้ นั ก เรีย นพิ จ ารณาปรับ เปลี่ ย นผลงานที่ เก็ บ ไว้ใน
แฟ้มสะสมงานดีเด่นเมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครั้ง
ต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นเพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ

3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นต่อผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้ นั ก เรีย นเขี ย น บอกเล่ า หรือ แสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ
ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนา
งานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

n
19

%
95.00

N
1

%
5.00

15

75.00

5

25.00

20

100.00

0

0.00

18

90.00

2

10.00

20

100.00

0

0.00

19

95.00

1

5.00

18

90.00

2

10.00

18

90.00

2

10.00

19

95.00

1

5.00

20

100.00

0

0.00

16

80.00

4

20.00

18

90.00

2

10.00

18

90.00

2

10.00

20

100.00

0

0.00
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
ข้อรายการ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็น
ระยะ
4.4 ให้ เพื่ อ นนั ก เรี ย นวิ พ ากษ์ ประเมิ น หรื อ ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิ พ ากษ์ ประเมิ น หรื อ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ
ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

n
18

%
90.00

N
2

%
10.00

19

95.00

1

5.00

18

90.00

2

10.00

19

95.00

1

5.00

15

75.00

5

25.00

จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์การปฏิบัติของครูในภาพรวมแต่ละขั้นตอนและภาพรวมทั้งหมดของทุกขั้นตอน
ของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาหลั งการใช้ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนและการ
ปฏิบัติในภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่ได้แสดงในเอกสารหมายเลข 1 ของคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ผลการการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 4.16 กล่าวคือ ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้ม
สะสมงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00) นอกนั้นปฏิบัติในระดับปาน
กลาง (จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00) ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00) ทั้ง 3 ขั้นตอน นอกนั้นปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
15.00) ทั้ ง 3 ขั้น ตอน เมื่ อ พิ จารณาภาพรวมทั้ งหมดของทุ ก ขั้น ตอน พบว่า ครูทั้ งหมดปฏิ บั ติในระดั บ สู ง
(จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ การปฏิ บัติของครูในภาพรวมแต่ละขั้นตอนของการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
สูง
กลาง
ต่ํา
n
%
n
%
n
%
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
19 95.00 1 5.00 0 0.00
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
17 85.00 3 15.00 0 0.00
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
17 85.00 3 15.00 0 0.00
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
17 85.00 3 15.00 0 0.00
รวม
20 100.00 0 0.00 0 0.00
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3.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2
ตอน ได้แก่ 3.4.1 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การใช้ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ และ 3.4.2 ผลการ
เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ข องครู เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ส่วนนี้มีดังนี้
3.4.1 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครู
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นโดยรวมหลั ง การใช้ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนมโนทัศน์ของครูแยกรายด้าน พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และด้าน
การนํ าผลการประเมิ นแฟ้ มสะสมงานไปใช้ หลั งการใช้ กระบวนการปรั บเปลี่ ยนมโนทั ศน์ สู งกว่ าก่ อนการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.17
ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ข้อรายการ
1. หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัด
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ก่อนใช้
กระบวนการฯ
M
SD
3.03
0.28

หลังใช้
กระบวนการฯ
M
SD
4.12
0.39

t
10.28**

1.95

0.69

3.75

0.85

9.00**

3.05

0.95

4.20

0.70

5.51**

3.20
2.70

0.77
0.66

4.40
3.50

0.60
1.28

6.44**
2.71**

2.85
2.90
3.15
3.50

1.14
0.91
0.93
1.10

3.95
4.20
4.05
4.60

0.76
0.52
0.61
0.60

4.07**
5.64**
3.76**
4.59**

3.95

0.76

4.40

0.51

2.44*
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ข้อรายการ
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้อง
ทําแยกรายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่
จําเป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตัง้ แต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่
ละขั้นตอนตัง้ แต่ตน้ ภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกัน
ทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้
การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่
นักเรียนได้วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุง
ผลงานในแฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผล
งานของตนเองเป็นระยะ
20.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงาน
ต้องมีส่วนร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
2. การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21.การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation)
มากกว่าเพื่อประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบ
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็น
สารสนเทศในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้

ก่อนใช้
กระบวนการฯ
M
SD
2.10
0.85

หลังใช้
กระบวนการฯ
M
SD
3.95
0.83

t
7.00

2.05
3.55

0.60
0.89

3.45
3.80

1.05
1.06

4.50**
0.87

3.05

1.28

4.25

0.72

4.19**

1.95

0.83

3.65

0.88

7.03**

2.80

0.83

4.30

0.57

8.11**

4.00

0.65

4.40

0.50

2.18*

4.25

0.72

4.45

0.51

1.17

3.90

0.72

4.30

0.57

2.99**

3.30

1.38

4.45

0.51

3.61**

2.40

1.05

4.30

0.57

7.29**

3.19
2.65

0.33
0.93

4.13
3.90

0.56
0.97

6.96**
4.08**

2.65

0.93

3.95

0.95

4.47**

3.35

0.99

4.40

0.60

4.70**

3.35

0.75

4.15

0.49

4.66**

3.75

0.64

4.30

0.66

3.58**

3.85

0.59

4.30

0.57

3.33**

131

ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ข้อรายการ
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บ
แฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อน*
คุณภาพการสอนของครู
รวม

ก่อนใช้
กระบวนการฯ
M
SD
3.25
0.79

หลังใช้
กระบวนการฯ
M
SD
4.10
1.02

t
3.22**

2.70

1.03

3.95

1.00

3.39**

3.08

0.20

4.12

0.40

11.37**

3.4.2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาก่ อ นและหลั งการใช้ ก ระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ พบว่า ในช่ วงก่ อ นการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส่วนในช่วงหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยจํ า นวนครู ที่ ป ฏิ บั ติ ร ะดั บ สู ง มี ม ากกว่ า จํ า นวนครู ที่ ป ฏิ บั ติ ใ น
ระดับกลางและระดับต่ํา รายละเอียดดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
หลังใช้กระบวนการฯ
ข้อรายการ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
2
2
สูง
กลาง
ต่ํา
สูง
กลาง
ต่ํา
n % n % n %
n % n % n %
1. การวางแผน 9 45.00 8 40.00 3 15.00 3.10 19 95.00 1 5.00 0 0.00 16.20**
การจั ด ทํ า แฟ้ ม
สะสมงาน
2 . ก า ร เ ก็ บ 9 45.00 5 25.00 6 30.00 1.30 17 85.00 3 15.00 0 0.00 9.80**
รวบรวมผลงาน
3. การคั ด เลื อ ก 8 40.00 3 15.00 9 45.00 3.10 17 85.00 3 15.00 0 0.00 9.80**
แ ล ะ ส ะ ท้ อ น
ค ว า ม รู้ สึ ก ต่ อ
ผลงาน
4. การปรั บ ปรุ ง 8 40.00 3 15.00 9 45.00 4.90 17 85.00 3 15.00 0 0.00 9.80**
แ ก้ ไ ข แ ล ะ
ประเมินผลงาน
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3.5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิ เคราะห์ รูป แบบการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครูในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ โดยเมื่อพิจารณาคะแนนผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานรวมทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ มโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และมโนทัศน์ด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ในช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ครูทุกคนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนในระดับที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีครูที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงจํานวน 10 คน ปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลางจํานวน 3 คน และปฏิบัติในระดับต่ําจํานวน 7 คน ส่วนในช่วงหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ ครูทุกคนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับสูง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
สมมติ คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
ผล
มโน
ผล
มโน
ผล
การ
ผล
มโน
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ทัศน์
ด้าน
รวม
ด้าน
การ
หลักการ
นําผล
ไปใช้
ก 2.85 คลาด 3.63 ถูกต้อง 3.07 คลาด 15 ปาน มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
กลาง คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับ
ปานกลาง
ข 3.45 คลาด 3.25 คลาด 3.39 คลาด 14 ปาน มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
กลาง คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับ
ปานกลาง
ค 3.00 คลาด 3.00 คลาด 3.00 คลาด 3
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
ง 2.65 คลาด 3.50 ถูกต้อง 2.89 คลาด 6
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา

หลังใช้กระบวนการฯ
คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ด้าน
ด้าน
รวม
หลักการ
การ
นําผล
ไปใช้
4.55 ถูกต้อง 4.88 ถูกต้อง 4.64 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

รูปแบบ
การปรับ
เปลี่ยน
มโนทัศน์

4.35

ถูกต้อง 4.38

ถูกต้อง 4.36

ถูกต้อง

26

สูง

มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

ปรับ
เปลี่ยน

3.70

ถูกต้อง 3.75

ถูกต้อง 3.71

ถูกต้อง

22

สูง

ปรับ
เปลี่ยน

5.00

ถูกต้อง 5.00

ถูกต้อง 5.00

ถูกต้อง

25

สูง

มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

ปรับ
เปลี่ยน

ปรับ
เปลี่ยน
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ชื่อ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
สมมติ คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
ผล
มโน
ผล
มโน
ผล
การ
ผล
มโน
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ทัศน์
ด้าน
รวม
ด้าน
การ
หลักการ
นําผล
ไปใช้
จ 3.00 คลาด 3.50 ถูกต้อง 3.14 คลาด 8
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
ฉ 3.25 คลาด 3.38 คลาด 3.29 คลาด 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
ช 3.40 คลาด 3.00 คลาด 3.29 คลาด 23
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
ซ

2.45

คลาด 2.75
เคลื่อน

คลาด 2.54
เคลื่อน

คลาด
เคลื่อน

24

สูง

หลังใช้กระบวนการฯ
คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ด้าน
ด้าน
รวม
หลักการ
การ
นําผล
ไปใช้
4.40 ถูกต้อง 4.63 ถูกต้อง 4.46 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
4.20 ถูกต้อง 3.88 ถูกต้อง 4.11 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
4.40 ถูกต้อง 4.88 ถูกต้อง 4.54 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

มีมโนทัศน์ที่ 3.40
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

ถูกต้อง 3.63

ถูกต้อง 3.46

ถูกต้อง

23

สูง

มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

รูปแบบ
การปรับ
เปลี่ยน
มโนทัศน์

ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน

ปรับ
เปลี่ยน
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ชื่อ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
สมมติ คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ทัศน์
ด้าน
รวม
ด้าน
การ
หลักการ
นําผล
ไปใช้
ฌ 3.05 คลาด 3.13 คลาด 3.07 คลาด 7
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
ญ 2.90 คลาด 3.00 คลาด 2.93 คลาด 25
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
ฎ 2.60 คลาด 3.75 ถูกต้อง 2.93 คลาด 15 ปาน มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน
กลาง คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับ
ปานกลาง
ฏ 2.85 คลาด 3.25 คลาด
คลาด 25
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน 2.96 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

หลังใช้กระบวนการฯ
คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ด้าน
ด้าน
รวม
หลักการ
การ
นําผล
ไปใช้
4.25 ถูกต้อง 4.88 ถูกต้อง 4.43 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
3.75 ถูกต้อง 4.75 ถูกต้อง 4.04 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
4.45 ถูกต้อง 4.13 ถูกต้อง 4.36 ถูกต้อง 25
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
3.70

ถูกต้อง 3.75

ถูกต้อง 3.71 ถูกต้อง

22

สูง

มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

รูปแบบ
การปรับ
เปลี่ยน
มโนทัศน์

ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน

ปรับ
เปลี่ยน
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ชื่อ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
สมมติ คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ทัศน์
ด้าน
รวม
ด้าน
การ
หลักการ
นําผล
ไปใช้
ฐ 3.00 คลาด 3.00 คลาด
คลาด 4
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน 3.00 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
ฑ 3.50 ถูกต้อง 3.38 คลาด
คลาด 4
ต่ํา มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน 3.46 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
ฒ 3.35 คลาด 2.63 คลาด
คลาด 23
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน 3.14 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
ณ 3.15 คลาด 2.75 คลาด
คลาด 25
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน 3.04 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

หลังใช้กระบวนการฯ
คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ด้าน
ด้าน
รวม
หลักการ
การ
นําผล
ไปใช้
3.70 ถูกต้อง 3.50 ถูกต้อง 3.64 ถูกต้อง 25
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
3.85 ถูกต้อง 3.88 ถูกต้อง 3.86 ถูกต้อง 19
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
4.15 ถูกต้อง 3.50 ถูกต้อง 3.96 ถูกต้อง 24
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
3.80 ถูกต้อง 4.00 ถูกต้อง 3.86 ถูกต้อง 26
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

รูปแบบ
การปรับ
เปลี่ยน
มโนทัศน์

ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ชื่อ
ก่อนใช้กระบวนการฯ
สมมติ คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ทัศน์
ด้าน
รวม
ด้าน
การ
หลักการ
นําผล
ไปใช้
ด 3.10 คลาด 3.13 คลาด
คลาด 24
สูง มีมโนทัศน์ที่
เคลื่อน
เคลื่อน 3.11 เคลื่อน
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
ต

ถ

ท

3.00 คลาด 3.63
เคลื่อน

ถูกต้อง
3.18

คลาด
เคลื่อน

3.05 คลาด 3.50
เคลื่อน

ถูกต้อง

3.00 คลาด 2.75
เคลื่อน

คลาด
เคลื่อน 2.93

25

สูง

ต่ํา

3.18

คลาด
เคลื่อน 7
คลาด
เคลื่อน 20

สูง

หลังใช้กระบวนการฯ
คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล คะแนน แปล
สรุปผล
มโน ผล มโน ผล มโน ผล การ ผล
ทัศน์
ทัศน์
ทัศน์ รวม ปฏิบัติ
ด้าน
ด้าน
รวม
หลักการ
การ
นําผล
ไปใช้
3.85 ถูกต้อง 3.50 ถูกต้อง 3.75 ถูกต้อง 18
สูง มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

มีมโนทัศน์ที่ 4.35 ถูกต้อง 3.50
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
มีมโนทัศน์ที่ 4.10 ถูกต้อง 3.63
คลาดเคลื่อน
และมีการ
ปฏิบัติระดับต่ํา
มีมโนทัศน์ที่ 4.40 ถูกต้อง 4.63
คลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

ถูกต้อง 4.11 ถูกต้อง

26

สูง

ถูกต้อง 3.96

ถูกต้อง

25

สูง

ถูกต้อง 4.46

ถูกต้อง

23

สูง

มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง
มีมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งและ
มีการปฏิบัติ
ระดับสูง

รูปแบบ
การปรับ
เปลี่ยน
มโนทัศน์

ปรับ
เปลี่ยน

ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
ปรับ
เปลี่ยน
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จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติ
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ว่า ช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการ
ปฏิบัติในระดับสูงมากที่สุด (จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมาปฏิบัติระดับต่ํา (จํานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.00) และปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00) ส่วนในช่วงหลังใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00) ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 4.20
จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติ
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ว่า ช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการ
ปฏิบัติในระดับสูงมากที่สุด (จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมาปฏิบัติระดับต่ํา (จํานวน 7 คน
คิดเป็น ร้อยละ 35.00) และปฏิบัติในระดับปานกลาง (จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00) ส่วนในช่วงหลัง
ใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง (จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00) ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 จํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มโนทัศน์
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงาน
ก่อนใช้กระบวนการฯ
หลังใช้กระบวนการฯ
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
n % n % n % n % N % n %
คลาดเคลื่อน
7 35.00 3 15.00 10 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ถูกต้อง
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00
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3.6 ผลการเปรี ย บเที ยบคะแนนมโนทัศ น์ใ นการใช้แ ฟ้ม สะสมงานของครู ที่ เ ข้ า ร่ ว มและไม่ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนมโนทั ศ น์ ใ นการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานของครูที่ เข้ า ร่ว มและไม่ ได้ เข้ าร่ ว ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่เข้าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานสูงกว่าคะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
คะแนนมโนทัศ น์ข องครูแ ยกรายด้ า น พบว่า คะแนนมโนทั ศ น์ข องครู ที่ เข้ าร่ วมกระบวนการปรั บเปลี่ ย น
มโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั กเรียน และด้านการนําผลการประเมินแฟ้ มสะสมงานไปใช้ สู งกว่ าคะแนนมโนทั ศน์ ของครูที่ ไม่ได้เข้ าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.21
ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของครูที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อรายการ

ครูที่เข้าร่วม
M
SD
4.12
0.39

1. หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัด
3.75
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของ
4.20
นักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4.40
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการ
3.50
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
3.95
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
4.20
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
4.05
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการ
4.60
เรียนรู้ของนักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อน
4.40
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้อง
3.85
ทําแยกรายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
3.45
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่
3.80
จําเป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตัง้ แต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ 4.25
ละขั้นตอนตัง้ แต่ตน้ ภาคเรียน

ครูที่ไม่ได้เข้าร่วม
M
SD
3.19
0.41

t
7.31**

0.85

2.45

0.89

4.73**

0.70

3.55

0.83

2.69*

0.60
1.28

3.25
2.80

0.91
0.70

4.72**
2.15*

0.76
0.52
0.61
0.60

3.30
3.25
3.25
3.30

0.92
1.02
0.91
0.98

2.43*
3.71**
3.27**
5.07**

0.50

3.35

0.88

4.65**

0.83

2.75

1.02

4.09**

1.05
1.06

2.40
3.10

0.88
0.85

3.42**
2.31*

0.72

3.50

0.95

2.83**
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
ข้อรายการ
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกัน
ทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้
การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่
นักเรียนได้วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุง
ผลงานในแฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผล
งานของตนเองเป็นระยะ
20. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงาน
ต้องมีส่วนร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
2. การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21.การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation)
มากกว่าเพื่อประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบ
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็น
สารสนเทศในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บ
แฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อน*
คุณภาพการสอนของครู
รวม

ครูที่เข้าร่วม
M
SD
3.65
0.88

ครูที่ไม่ได้เข้าร่วม
M
SD
2.35
1.04

t
4.28**

4.30

0.57

3.60

0.75

3.31**

4.40

0.50

3.60

0.75

3.95**

4.45

0.51

3.5

0.91

3.00**

4.30

0.57

3.50

0.83

3.56**

4.45

0.51

3.30

0.87

5.12**

4.30

0.57

3.50

0.89

3.39**

4.13
3.90

0.56
0.97

3.13
3.00

0.63
0.86

5.37**
3.11**

3.95

0.95

2.95

1.15

3.01**

4.40

0.60

3.60

0.94

3.21**

4.15

0.49

3.45

0.95

2.94**

4.30

0.66

3.15

1.04

4.18**

4.30

0.57

3.05

0.95

5.06**

4.10

1.02

3.15

0.93

3.07**

3.95

1.00

2.65

0.93

4.25**

4.12

0.40

3.30

0.38

6.70**
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3.7 ผลการใช้ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลที่
เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.7.1.1 ผลที่เกิดกับครู
การได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทําให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจนเกี่ยวกั บหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมิ น ผลด้ ว ยแฟ้ ม สะสมงาน ตลอดจนเข้ า ใจในกระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานแต่ ล ะขั้ น ตอนด้ ว ย
โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
“ตอนนี้เข้าใจชัดแล้วเกี่ยวกับสาระสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
เข้าใจมากขึ้น”
(ครู ค, 26 ตุลาคม 2561)
“ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ มากขึ้น ทั้งการ
กําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการจัดเก็บแฟ้ม”
(ครู จ, 26 ตุลาคม 2561)
“เกิดความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย กระบวนการและขั้นตอนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างถูกต้อง
ชัดเจนมากขึ้น ทําให้ประเมินนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
ทําให้เข้าใจเรื่องการสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน”
(ครู ฉ, 26 ตุลาคม 2561)
“มีความเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแต่ละขั้นตอนมากขึ้น
สามารถนําไปปฏิบัติได้”
(ครู ช, 26 ตุลาคม 2561)
“นอกจากจะเข้าใจขั้นตอนการทําแฟ้มสะสมงานดีขึ้นแล้วยังเข้าใจ
หลักการสร้างเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้องด้วย”
(ครู ซ, 26 ตุลาคม 2561)
“มีความเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานมากขึ้นตั้งแต่ใน
ด้านการออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดทําแฟ้ม
ขั้นตอนที่เข้าใจชัดเจนขึ้นมากคือขั้นการคัดเลือกผลงาน การสะท้อน
คิดต่อผลงาน และอีกขึ้นตอนหนึ่งคือ ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและ
ประเมินผลงาน ซึ่งได้รับความเข้าใจใหม่ว่าสามารถให้เพื่อนนักเรียน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินได้ด้วย ได้รู้วิธีที่ถูกต้องทําให้
สามารถกระตุ้นนักเรียนให้วิพากษ์ แสดงความเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต่องานของเพื่อนได้มากขึ้น”
(ครู ฌ, 26 ตุลาคม 2561)
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นอกจากนี้ หลังจากที่ครูมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้แล้ว ครูสามารถนําขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (4 ขั้นตอน ได้แก่
การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย ทําให้ครูเข้าใจนักเรียน
เป็นรายบุคคลได้ชัดเจนและละเอียดขึ้น ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถประเมินนักเรียนตามความสามารถและสภาพจริงได้ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์นอกจากนี้ ครูยังใช้แฟ้มสะสมงาน
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความผลการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของนักเรียน
“พอเราเปิดแฟ้มสะสมงานของนักเรียนดูก็ทําให้รู้จักนักเรียน
มากขึ้นไปอีก ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทําให้วัดความสามารถได้กว้างขึ้นด้วย”
(ครู ง, 26 ตุลาคม 2561)
“พอเกิดความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานก็ทําให้
เราใช้แฟ้มได้ถูก แฟ้มก็จะช่วยสะท้อนสภาพจริงของเด็กออกมา”
(ครู จ, 26 ตุลาคม 2561)
“เกิดความเข้าใจในหลักการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนมากขึ้น รวมถึงหลักการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงาน
ในแฟ้มสะสมงานด้วย”
(ครู ฎ, 26 ตุลาคม 2561)
"การใช้แฟ้มสะสมงานทําให้ครูผู้สอนประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
ได้ตามความสามารถของนักเรียนได้ดีขึ้น”
(ครู ค, 26 ตุลาคม 2561)
“ครูได้ตดิ ตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทําให้ทราบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น โดยทราบว่าทักษะใดบ้างของนักเรียนทีดีขึ้น”
(ครู ช, 26 ตุลาคม 2561)
“การใช้แฟ้มสะสมงานประเมินนักเรียนทําให้เกิดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน”
(ครู ค, 26 ตุลาคม 2561)
“ครูได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในช่วงการสร้างผลงาน ประเมิน
ผลงาน และการปรับปรุงผลงาน ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจบทเรียน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้ครูทราบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนในแต่ละเรื่องได้ด้วย ก็ทําให้ปรับแก้ไขนักเรียนได้ทันท่วงที”
(ครู ช, 26 ตุลาคม 2561)
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“แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้ได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน พัฒนาการการเรียนรู้และความต้องการของนักเรียน”
(ครู ข, 26 ตุลาคม 2561)
“แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง
หรือ ผู้ปกครองกับนักเรียนได้อย่างดี และเป็นตัวสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วนการพัฒนาบุตรหลานร่วมกันด้วย”
(ครู ณ, 26 ตุลาคม 2561)
3.7.1.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน
ผลที่เกิดกับนักเรียน เป็นผลสืบเนื่องหลังจากที่ครูสามารถนําขั้นตอน4 ขั้นตอนหลักของกระบวนการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสะท้อนคิด
ต่อตนเอ สามารถวิพากษ์และประเมินตนเองและเพื่อนได้อย่างถูกต้องและตรงตามสภาพจริงยิ่งขึ้น นักเรียน
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะต่างๆ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วย ตลอดจนทําให้นักเรียนความสนใจมุ่งมั่นต่อการเรียนมากขึ้น และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นอันเนื่องมาจากการได้รับการเสริมแรงจากผลการประเมินจากแหล่งผู้ประเมินที่
หลากหลาย
“นักเรียนสะท้อนคิดต่อตนเองได้ดีขึ้น สามารถบอกเหตุผลในการเลือก
ผลงานได้มากกว่าบอกว่าเหตุผลที่เลือกมาคือเพราะชอบ นอกจากนี้
นักเรียนสะท้อนคิดต่องานของคนอื่นได้ดีตามไปด้วย”
(ครู ก, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ และตัดสินใจได้หลังจากที่ได้ทบทวน
และเลือกงานของตนเองไว้ในแฟ้มสะสมงาน”
(ครู ข, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของเขาเอง ได้ปรับปรุง
งานเขารู้สึกต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น”
(ครู จ, 26 ตุลาคม 2561)
“ทําให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น”
(ครู ต, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนได้ค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง”
(ครู ข, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนสามารถเห็นความแตกต่างของงานตนเองและงานเพื่อน ทําให้
สามารถนําความแตกต่างนี้ไปพัฒนาการทํางาน และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้”
(ครู ฉ, 26 ตุลาคม 2561)
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“นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเกิดความสนุกสนาน และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง กล้าคิดกล้าทํา กล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย”
(ครู ฉ, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจากการได้รับแรงเสริมจากเพื่อน
ผู้ปกครอง และครู รวมถึงการที่ผลงานของตนเองได้รับการนําไปแสดง
ที่หน้าชั้นเรียน”
(ครู ฉ, 26 ตุลาคม 2561)
ทั้งนี้ ครูรายงานว่าจากการพิจารณาผลการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงานที่ประเมินหลายครั้ง โดย
ภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่สูงขึ้น
“โดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ สังเกตจากผลประเมิน
ผลงานในแฟ้มสะสมงานในครั้งหลังๆ มีพัฒนาการขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่”
(ครู ข, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนสูงขึ้น ทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้น
คือ ทักษะการเขียน เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ประเมินตนเอง
ส่วนเจตคติ ก็มีเจตคติที่ดีมากขึ้นด้วย ด้านคุณลักษณะที่พังประสงค์
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความมุ่งมั่นในการเรียน
และการทํางานมากขึ้น เพราะได้รับการเสริมแรงจากการสะท้อนผลงาน”
(ครู ช, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจในการทํางานมากขึ้น นักเรียนจะรู้ข้อดี
ข้อด้อยของงานตนเองได้”
(ครู ฑ, 26 ตุลาคม 2561)
“นักเรียนบางคนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้นและนักเรียนบางคนมีทักษะ
การวิเคราะห์ที่ดีขึ้น”
(ครู ช, 26 ตุลาคม 2561)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา” ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และพั ฒ นา (research and
development) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น และการปฏิ บั ติ ข องครู ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2. พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และ 3. ตรวจสอบ
ประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัยของการวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามจุดประสงค์การวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์
มโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนและการปฏิ บัติของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้วิเคราะห์มโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและการ
ปฏิบั ติในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึ กษา ได้แก่ ครูที่ สอนในระดั บ
ประถมศึ ก ษาจํ า นวน 454 คน และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการทดลอง ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน คู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ และแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และสถิติทดสอบไคสแควร์
เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้ แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกันเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนครูที่เข้าร่วม
และไม่ได้เข้าร่วมกระบวนปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัยจากผลการสัมภาษณ์
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนหลัก ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นากระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นของครูในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยแต่ละตอนได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบั ติของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิน ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั กเรียนที่ ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานสํ าหรับ เก็ บ ผลงานทางด้ านวิช าการเพี ยงอย่ างเดี ยว หรือ เก็ บ เพี ย งแบบฝึก หั ด ที่
นักเรียนทําในรายวิชาต่างๆ
2. ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ครูมักจะจํากัดรูปแบบการนําเสนอผลงานในทุกส่วนของแฟ้มสะสมงาน เช่น
กําหนดรูปแบบของคํานําของแฟ้มสะสมงานนักเรียนเหมือนกันทุกคนทั้งห้อง หรือสารบัญ ของนักเรียนทุกคน
เหมือนกันทั้งหมด
3. ครูเข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานควรใช้เฉพาะวิชาที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาอย่างชัดเจนเท่านั้น เช่น วิชา
ศิลปศึกษา วิชาภาษาไทย เป็นต้น ในรายวิชาที่ไม่มีผลงานโดยตรงก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟ้มสะสมงาน เช่น วิชาดนตรี
ศึกษา
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
1. ครูไม่ได้นําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไปใช้ ทั้งในลักษณะของการประเมินกระบวนการ
ระหว่างเรียนรู้ (formative assessment) เพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และในลักษณะของการ
ประเมิ น ผลสรุ ป รวม (summative assessment) เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการตั ด สิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
2. ในกรณีที่แฟ้มสะสมงานสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ครูไม่สามารถประมวลผลและแปล
ความหมายคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน ทําให้ไม่สามารถนําผลการประเมินในลักษณะพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนไปใช้พัฒนานักเรียนต่อไปได้
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การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1. ครูไม่มีการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้ตั้งแต่ก่อนจัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้เชื่อมโยง
การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเข้ากับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร และไม่ได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่สามารถใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ครูไม่ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การประเมินผลงานและแฟ้มสะสมงานไว้ครูจํานวนหนึ่ง
พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกไม่ถูกหลักการและไม่สามารถนําไปใช้ได้จริง เนื่องจากคําบรรยายคุณภาพ
งานในแต่ละระดับของผลการประเมินมีความเป็นปรนัย และไม่ครอบคลุมลักษณะและคุณภาพของงานตามสภาพจริง
3. ครูไม่ได้ชี้แจง ตกลง และทําความเข้าใจร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานและเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
การเก็บรวบรวมผลงาน
1. การเก็บรวบรวมงานในแฟ้มสะสมงานต้องใช้แฟ้มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการบรรจุงาน
2. ครูให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่นักเรียนทําหรือสร้างขึ้น เนื่องจากครูไม่ทราบว่า
ควรจะเก็บรวบรวมผลงานใดที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของนักเรียนต่อไป
3. ครูมักจะให้นักเรียนเก็บแต่แบบฝึกหัดที่ทําหรือผลงานเท่านั้นในแฟ้มสะสมงาน เนื่องจาก
เข้ า ใจว่ า แฟ้ ม สะสมงานเป็ น ที่ เก็ บ รวบรวมผลงานการปฏิ บั ติ งานและสร้ า งชิ้ น งานต่ า งๆ เท่ า นั้ น ไม่ มุ่ ง เน้ น
การประเมินกระบวนการทํางาน จึงไม่ได้ใช้แฟ้มสะสมงานในการเก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อนกระบวนการทํางาน
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
1. ครูไม่ได้ให้นักเรียนคัดเลือก และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองได้สร้างขึ้นมา ทําให้ขาด
การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์งานของตนเองและครูมักจะนําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนไปวางรวมกันไว้หลัง
ห้องโดยที่ไม่ได้ชักนําให้นักเรียนทบทวนแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
2. ครูเข้าใจว่าครูเป็นผู้เลือกผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ของนักเรียนแทนที่จะให้
นักเรียนเป็นผู้เลือกผลงานของตนเอง
3. ในกรณีนักเรียนประถมศึกษา ครูให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานที่ตนเองสร้างโดยให้
นักเรียนเขียนสะท้อนในบันทึกปลายเปิด นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนสะท้อนต่อผลงานได้ เช่น นักเรียนไม่
สามารถถอดบทเรียนที่ได้จากการทํากิจกรรมหรือสร้างผลงานชิ้นนั้นได้ นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงบทเรียนที่ได้
เรียนรู้จากการทํางานต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
1. ครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนที่สะท้อนผ่าน
ผลงานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยครูมักจะให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเสริมแรงในลักษณะ
การให้คําชมเชย เช่น ดีมาก สวยแล้ว หรือข้อมูลย้อนกลับแบบให้การยืนยัน คือ การบอกนักเรียนว่างานมีความ
ถูกต้องหรือไม่เท่ านั้ น ครูไม่ส ามารถให้ข้อมูล ย้อ นกลับที่ กระตุ้นนั กเรียนเพื่ อการพั ฒ นา รวมถึงไม่ ได้ ให้ ข้อมูล
ย้อนกลับที่ให้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของนักเรียน
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2. นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์งานของตนเอง และประเมินงานของเพื่อนได้ นักเรียนประเมิน
งานในแฟ้มสะสมงานโดยไม่ได้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ครูกําหนด ตลอดจนไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไขผลงานต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน และครูก็ยังไม่สามารถ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทําให้นกั เรียนไม่เห็นตัวอย่างของวิพากษ์งานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. ในกรณี ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ครูขาดการชักนําให้นักเรียนทบทวนและพิจารณาข้อมูล
ย้อนกลับที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องแหล่งต่างๆ ทําให้นักเรียนไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานและผลงานต่างๆ
4. ครูเข้าใจว่าในขั้นตอนการปรับปรุงผลงานเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเพียงแค่วาดรูประบายสีหรือ
ตกแต่งผลงานและแฟ้มสะสมงานของตนเองให้สวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปรับปรุงผลงานโดยใช้ผลการวิพากษ์
กระบวนการทํางานและผลงาน ตลอดจนผลการสะท้อนความคิดความรู้สึกของงานมาใช้ในการปรับปรุงผลงาน
5. ในการประเมิ น ผลงานในแฟ้ ม สะสมงาน ครูจํานวนหนึ่งประเมิ นปริมาณของชิ้ น งานว่ามี
จํานวนตามที่กําหนดให้นักเรียนจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานหรือไม่ โดยไม่ได้พิจารณาคุณภาพของชิ้นงานต่างๆ ใน
แฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูทั่วประเทศในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสํารวจ พบว่า โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่เคยผ่านการ
อบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) มีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทั้ งหมด 9 มโนทัศน์ ในจํานวนนี้เป็ นมโนทั ศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนจํานวน 6 มโนทัศน์ และเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
จํานวน 3 มโนทัศน์ มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูมีความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่
นักเรียนได้ทํา รองลงมาคือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของ
การเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
แฟ้ มสะสมงานการเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมื อประเมิ นที่ เหมาะกั บการจั ดการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย และการใช้
แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็ นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน ตามลําดับ ส่วนมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีความคลาดเคลื่อน
มากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไว้เพื่อนํามา
เป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู รองลงมาคือ หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้น
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลสรุ ป รวมมากกว่ า เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า และการประเมิ น โดย
แฟ้ ม สะสมงานเป็ น วิ ธี ก ารใช้ ป ระกอบการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น จึ งไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ข้ อ มู ล จาก
การประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้ เมื่อพิจารณาครูในกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนใน
มโนทัศน์เดียวกันทั้งมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับ
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
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โดยภาพรวม ครู (ทั้งที่ เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ การใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้ง 4 ขั้นตอน (การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึก
ต่อ ผลงาน และการปรับ ปรุงแก้ไขและประเมิ นผลงาน) ในระดับปานกลางถึ งมาก ใน 4 ขั้น ตอนดังกล่าวของ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม รองลงมาได้แก่
ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และขั้นตอนการ
คัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ เมื่อ พิ จารณาการปฏิ บั ติข องครูในกลุ่ มที่ เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและ
ประเมินผลงาน และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ ส่วนในกลุ่มครูที่ไม่เคยผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด
ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการ
ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางแบบวัดซ้ํา (two-way repeated measured analysis of
variance) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของครู 2 กลุ่มดังกล่าวในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ตัวแปรอิสระคือ กลุ่มครู (ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน) และตัวแปรวัดซ้ําได้แก่ การปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติของครูทั้ง 2 กลุ่ม
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(F(1,452) = 8.94, p<.01) แต่พบว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มครูและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอน
เนื่องจากพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (simple effect) ต่อไป พบว่า ครูที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการ
คัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงานมากกว่าครูที่ไม่เคย
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ส่วนขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
นั้น ครูที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการ
ปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มครูที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent-sample t-test) ผลการวิเคราะห์
พบว่า โดยภาพรวม ครูที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการ
ปฏิบัติในระดับที่สูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในทั้ง 4 ขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแฟ้ม
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สะสมงาน อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บในกิ จ กรรมย่ อ ยๆ ของ 4 ขั้ น ตอนใน
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน พบว่า ครูในสองกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันในบางกิจกรรมย่อย
ของ 4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ กิจกรรมการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ในรายวิชาและระดับชั้นที่สอนกิจกรรมการกําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้ กิจกรรมการแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
กิจกรรมการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียนกิจกรรมการกระตุ้นให้นักเรียนเก็บ
รวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอและกิจกรรมการให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
2. ผลการพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนารูปแบบหรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในบริบท
ต่างๆ ทําให้ได้ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการวิจัยในครั้งนี้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่
หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สองการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม
การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน จากนั้น
ผู้วิจัยได้ร่างกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าว
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนําใช้ในการพัฒนาครูให้มี
มโนทัศน์ที่ถูกต้องทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ และการปฏิ บั ติ ในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียนในขั้ นตอนต่ างๆ
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการ
คัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงและประเมินผลงาน ทั้งนี้ หลักการที่ใช้ใน
การพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาใช้หลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (conceptual change) ของ Posner และ
คณะ (1982) และโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ (dual situated learning model)ของ She (2004)
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยมุ่ งวิเคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และการนํ า ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ และวิ เคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงาน
4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จากนั้นเมื่อได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้
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แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ตามกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาซึง่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์
ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่
สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นการวิเคราะห์ตนเองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และ
การสะท้อนคิดต่อตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากแบบวัดมโนทั ศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ ทั้งผลการวิเคราะห์ในส่วนที่
เป็นหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง เป็นขั้นตอนที่ให้ครูนําผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและผลการ
วิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากขั้นตอนที่แล้วมากําหนด
ประเด็ น ที่ ต นเองควรปรับ เปลี่ ยนในการใช้ แ ฟ้ มสะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนัก เรียน รวมถึ งการ
วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ขั้นการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่
การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และทําให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้างทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนที่ครูระบุ
ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ขั้นการสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครูทั้งหลักการ
และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาส
ให้ครูได้สะท้อนสภาพและปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับเพื่อนครูที่ใช้
แฟ้มสะสมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ขั้นการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นขั้นตอนที่ครูดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงานโดยใช้
ความรู้ความเข้าใจที่ ได้ รับจากขั้นตอนที่ 1 ขั้น ตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาดํ าเนินการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนเป็นการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ้ําอีกครั้งภายหลังดําเนินการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิ จ กรรมในกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมผลงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาดําเนินการไปตามขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
กิ จ กรรมของขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ต นเอง 1.1 ขั้ น ตอนย่ อ ยการรั บ รู้ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ประกอบด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ทีคลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นทั้ ง มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ หลั ก การของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานและมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการ
รับทราบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้ จะให้ ครูทําแบบวัดมโนทั ศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์ การปฏิบั ติในการใช้แ ฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียน
จากนั้ น ประมวลผลการตอบแบบวัด เพื่ อ วิเคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ยวกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวม โดยรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์มี 2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และการปฏิ บัติ ในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียน และแจ้งผลการ
วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้
ครูรับทราบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน 1.2 ขั้นตอนย่อยการสะท้อนคิดต่อตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรมการกําหนดประเด็นที่
ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการวิเคราะห์ผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูพิจารณาผลการวิเคราะห์มโน
ทัศน์ที่ คลาดเคลื่อน และการปฏิบัติในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอน
1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จากนั้นให้ครูวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานตาม
ประเด็นที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และประเด็นที่
ต้องปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม 2.1 ขั้นตอนย่อย
การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยกิจกรรมการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และกิจกรรมการทําให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่
เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้าง ในขั้นตอนย่อยนี้ให้นําเสนอข้อความ
ตามคําถามในแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมโนทัศน์
ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหลักการในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ให้ครูรับทราบและพิจารณา โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ
เอกสารมโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งและมโนทั ศ น์ ที่ มี ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
2.2 ขั้นตอนย่อยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม กิจกรรมใน
ขั้ น ตอนนี้ คื อ กิ จ กรรมการระบุ ค วามแตกต่ างระหว่างมโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งและมโนทั ศ น์ ที่ ค รู มี อ ยู่ เดิ ม ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูพิจารณามโนทัศน์ที่ถูกต้องและ
มโนทัศน์ที่มีตามเอกสารหมายเลข 3แล้ววิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ในการวิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมอาจทําในลักษณะให้ครูอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ
เอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 3.1 ขั้นตอนย่อยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิน ผลการเรียนรู้ข องครูในด้านหลั กการและการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ โดยสามารถ
ใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจของครู เช่น การบรรยายความรู้ การฝึกอบรมปฏิบัติการ
การศึ ก ษาเอกสารความรู้ ด้ ว ยตั ว เอง เป็ น ต้ น โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ คื อ เอกสารความรู้ เกี่ ย วกั บ
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รายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 3.2 ขั้นตอนย่อยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในช่องทางต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกลุ่ม การสร้าง
กลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยเครื่ อ งมื อ ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ คื อ เอกสารประเด็ น สํ าหรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งครูเกี่ ย วกั บ การใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิ จกรรมของขั้ น ตอนที่ 4 การปรับ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น 4.1 ขั้ น ตอนย่ อยการดํ าเนิ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น กิ จ กรรมในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ คื อ กิ จ กรรมการดํ า เนิ น การของครู ในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูวางแผนกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้ของ
นั ก เรีย นโดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานตามที่ กําหนดแผนไว้ โดยเครื่อ งมื อ ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ คื อ แบบบั น ทึ ก แผนการ
ดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 4.2 ขั้นตอนย่อยการตรวจสอบ
ผลการปรับ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น กิ จกรรมในขั้ น ตอนย่อ ยนี้ คื อ กิ จ กรรมการวิเคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ้ําอีกครั้งภายหลังดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนย่อยนี้จะ
ให้ครูทําแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโน
ทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับ
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน แล้วประมวลผลการตอบแบบวัดเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวม
โดยรายละเอี ยดผลการวิเคราะห์ มี 2 ส่ วน ได้ แ ก่ มโนทั ศ น์ ที่ คลาดเคลื่ อ นเกี่ ยวกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จากนั้ น แจ้ งผลการวิเคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและการปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย นให้ ค รูรับ ทราบ และสรุ ป ผลการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น แล้ วสรุป ผลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนคือตั้งแต่ก่อนภาคการศึกษาจนสิ้นสุดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 ภาค โดยกระบวนการ
ปรับ เปลี่ยนมโนทั ศน์ ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียนซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี และขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้องจะ
ดําเนินการก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจะดําเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียน
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ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนย่อย 1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และขั้นตอนย่อย
1.2 การสะท้ อ นคิ ด ต่ อ ตนเอง ใช้ เวลาขั้ น ตอนย่ อ ยละประมาณ 2-3 ชั่ วโมงก่ อนเปิ ดภาคเรียน ในขั้ นตอนที่ 2
การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนย่อย 2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโน
ทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโน
ทัศน์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนย่อย 3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ใช้เวลา
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ขั้นตอนย่อย 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน ขั้นตอนย่อย 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ดําเนินการในช่วงระหว่างเปิด
ภาคเรียน ส่วนขั้นตอนย่อยที่ 4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3
ชั่วโมงในช่ วงปลายภาคเรียน ระยะเวลาดํ าเนิ น การในแต่ ล ะขั้ นตอนของกระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเริ่มตั้งแต่มีนโยบายให้ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกและให้เวลาครูในการ
วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวตลอดจนช่วยสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ครูในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย
2. ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้น ครูควรมีความกระตือรือร้นอยากพัฒนา
ตนเองในเรื่องการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
หลักการ
3. เพื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนเดียวกัน จะต้องมีความสนใจในการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนด้ วยวิธีการที่ หลากหลาย การประเมิน ตามสภาพจริง และการประเมิ นโดยใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
ผลการตรวจสอบคุณภาพการกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีคุณภาพใน
ระดับมากที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความเหมาะสมชัดเจน
ของหลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความสอดคล้องของขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยกับหลักการ
ปรับเปลี่ ยนมโนทั ศน์ ความเหมาะสมของกิจ กรรมในกระบวนการปรั บ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความเหมาะสมของ
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เครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และความเหมาะสม
ของลักษณะของบุคลาการที่ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ส่วนประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามี
คุณภาพในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และความเหมาะสมของ
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สูงกว่า
ก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนน
มโนทัศน์ของครูแยกรายด้าน พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
หลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สงู กว่าก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึ ก ษาก่ อ นและหลั งการใช้ ก ระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ พบว่า ในช่ วงก่ อ นการใช้ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่
ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในช่วงหลังการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น
จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
จํานวนครูที่ปฏิบัติระดับสูงมีมากกว่าจํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับกลางและระดับต่ํา
ผลการวิเคราะห์ รูป แบบการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศน์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครูในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ โดยเมื่อพิจารณาคะแนนผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้ม
สะสมงานรวมทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ มโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
มโนทัศน์ด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ในช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ครูทุกคน
มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่
แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีครูที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงจํานวน 10 คน ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางจํานวน 3 คน
และปฏิบัติในระดับต่ําจํานวน 7 คน ส่วนในช่วงหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ครูทุกคนมีมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูง
จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติของครูในการ
ใช้ แ ฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรีย นรู้ของนั กเรียนก่ อ นและหลังใช้กระบวนการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่
ผู้วิจั ยพั ฒ นาขึ้ น ได้ ว่า ช่วงก่อ นใช้ กระบวนการปรับ เปลี่ยนมโนทั ศน์ที่ ผู้วิจัยพั ฒ นาขึ้ น ครูทั้ งหมดมี มโนทั ศน์ ที่
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คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการปฏิบัติในระดับสูง
มากที่สุด รองลงมาปฏิ บัติระดับต่ํา และปฏิบั ติในระดับปานกลาง ส่วนในช่วงหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง
จากผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปรวมจํานวนครูตามลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติของครูในการ
ใช้ แ ฟ้ มสะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรีย นรู้ของนักเรียนก่ อ นและหลังใช้กระบวนการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่
ผู้วิจั ยพั ฒ นาขึ้ น ได้ ว่า ช่วงก่อ นใช้ กระบวนการปรับ เปลี่ยนมโนทั ศน์ที่ ผู้วิจัยพั ฒ นาขึ้ น ครูทั้ งหมดมี มโนทั ศน์ ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป็นครูที่มีการปฏิบัติในระดับสูง
มากที่สุด รองลงมาปฏิ บัติระดับต่ํา และปฏิบั ติในระดับปานกลาง ส่วนในช่วงหลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนมโนทั ศ น์ ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานของครู ที่ เข้ า ร่ ว มและไม่ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการปรับ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ที่ พั ฒ นาขึ้น พบว่า คะแนนมโนทั ศ น์ โดยรวมของครูที่ เข้ าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานสูงกว่าคะแนนมโนทัศน์โดยรวมของครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนน
มโนทัศน์ของครูแยกรายด้าน พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการใช้
แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการนํา
ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ สูงกว่าคะแนนมโนทัศน์ของครูที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน
ผลการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรีย นประถมศึ ก ษาที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผลที่ เกิ ด กั บ ครู คื อ การได้ เข้ าร่ว มกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทําให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่ อ ประเมินผลการเรีย นรู้ของนักเรียน และการนํ าผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ทํ าให้ เข้าใจความ
เชื่อมโยงระหว่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน ตลอดจนเข้าใจใน
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแต่ละขั้นตอนด้วย โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน นอกจากนี้ หลังจากที่ครูมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักการและการนําผลการประเมิน แฟ้มสะสมงานไปใช้แล้ว ครูสามารถนําขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน (4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย
ทําให้ครูเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนและละเอียดขึ้น ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถประเมินนักเรียนตามความสามารถและสภาพจริงได้ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ นอกจากนี้ ครูยังใช้
แฟ้มสะสมงานเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความผลการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของนักเรียน
ส่วนผลที่เกิดกับนักเรียนคือ ผลที่เกิดกับนักเรียน เป็นผลสืบเนื่องหลังจากที่ครูสามารถนําขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลัก
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ของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สะท้อนคิดต่อตนเอง สามารถวิพากษ์และประเมินตนเองและเพื่อนได้อย่างถูกต้องและตรงตามสภาพจริงยิ่งขึ้น
นั ก เรียนรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ข องตนเองส่ งผลให้ นั กเรีย นสามารถพั ฒ นาตนเองทั้ งด้ านทั ก ษะต่ างๆ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วย ตลอดจนทําให้นักเรียนความสนใจมุ่งมั่นต่อการเรียนมากขึ้น และมี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นอันเนื่องมาจากการได้รับการเสริมแรงจากผลการประเมินจากแหล่งผู้ประเมินที่
หลากหลาย ทั้งนี้ ครูรายงานว่าจากการพิจารณาผลการประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงานที่ประเมินหลายครั้ง
โดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่สูงขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นและการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษา
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านการวัด และประเมิ นผลการศึ กษาเกี่ยวกั บ มโนทั ศน์ ที่ ถู กต้ อ งและ
มโนทัศน์ที่ครูมักมีความคลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในส่วนที่
เป็นหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และในส่วนที่เป็นการนําผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนสัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนทําให้ผู้วิจัยได้ประเด็นสําคัญและรายละเอียดที่นําไปสู่การสร้างแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้น
ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูทั่วประเทศในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากการสํารวจ ซึ่งพบว่าโดยภาพรวม ครูทั้งที่เคยผ่านและไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด 9 มโนทัศน์ มโนทัศน์
เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา มโนทัศน์
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าครูมักจะมองแฟ้มสะสมงานเป็นที่เก็บ
รวบรวมแบบฝึกหั ดทุ กชิ้นที่ เรียน ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะครูม องแฟ้ มสะสมงานเป็ นแหล่งเก็บรวบรวมงานต่างๆ
ทุกงานที่ทําให้ชั้นเรียนให้อยู่ดว้ ยกันไม่ให้หายเท่านั้น นอกจากนี้ มโนทัศน์ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนรองลงมาในด้าน
นี้คือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และ
สารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของ
นั กเรีย นต้ อ งทํ าแยกรายวิ ช า ส่ วนมโนทั ศ น์ ที่ เกี่ยวกั บการนํ าผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ที่ ค รูมี ความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู นอกจากนี้ มโนทัศน์ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนรองลงมาใน
ด้านนี้ คือ หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้ มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อ ประเมินผลสรุปรวม
มากกว่าเพื่ อ ประเมิ น ความก้ าวหน้ า และการประเมิ น โดยแฟ้ ม สะสมงานเป็ น วิธี การใช้ ป ระกอบการประเมิ น
การเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้ ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็น
เหตุที่เป็นไปได้ที่ทําให้ครูไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน
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การกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเอง และปรับปรุงงานของตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าจะมีนโยบาย
และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เป็นต้นมาซึ่งครอบคลุม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ประเด็นด้านการประเมินตามสภาพจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ยังเป็นประเด็นที่ครูยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร และเมื่อ
พิจารณาครูในกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในมโนทัศน์เดียวกันทั้งมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับ
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ แสดงว่าการอบรมไม่ได้ช่วยให้ครูมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้
ผลการวิจัยยังพบว่าโดยภาพรวม ครูทั้ งที่ เคยผ่ านการอบรมและไม่เคยผ่ านการอบรมเกี่ ยวกับการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 4 ขั้นตอน (การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือก
และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) ในระดับปานกลางถึงมาก ใน 4
ขั้นตอนดังกล่าวของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนที่ครูปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน และ
ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กและสะท้ อ นความรู้ สึ ก ต่ อ ผลงาน ตามลํ าดั บ จะเห็ น ได้ ว่ าใน 4 ขั้ น ตอนของการจั ด ทํ า
แฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนที่ครูดําเนินการไม่มากเท่ากับขั้นตอนอื่นๆ คือ ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
ผลงาน และขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สอดรับกับจุดเน้นของการใช้
แฟ้มสะสมงานในเรื่องการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบที่ได้นําเสนอก่อนหน้านี้แล้ว กล่าวคือ ครูมีมโนทัศน์ที่ความคลาดเคลื่อนว่าหากจะใช้ผลการประเมินโดย
แฟ้ ม สะสมงานควรเน้ น การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลสรุ ป รวมมากกว่ า เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า
ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถพล ศรีไพจิตรวรสกุล และกมลวรรณ ตังธนกานนท์
(2555) ซึ่งพบว่าขั้นตอนที่ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดําเนินการน้อยที่สุดคือขั้นตอนการให้นักเรียน
ปรับปรุงผลงาน และขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินความสามารถของตนเองของนั กเรียน นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัยของ ดํารง กรเกศกมล (2544) ซึ่งพบว่าครูมีปัญหาในการดําเนินการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแฟ้มสะสมงานบางขั้นตอน เช่น การให้นักเรียนและผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นและ
วิพากษ์ชิ้นงานหรือหลักฐานในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน นอกจากนี้ ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์ ศรีรอด (2545) ซึ่งพบว่าครูมีอุปสรรคในการแนะนํานักเรียนในขั้นตอนของการคัดเลือก
ผลงานในแฟ้มสะสมงาน การสนับสนุนให้นักเรียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกต่อผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ตลอดจนการให้นักเรียนประเมินผลงานในแฟ้มงานและประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่สําคัญของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
กล่ าวคื อ ในระหว่ างที่ นั ก เรี ยนได้ ป รับ ปรุงแก้ ไขและประเมิ น ผลงานของตนเอง นั ก เรี ย นจะได้ พิ จ ารณาและ
ตรวจสอบจุดเด่นจุดอ่อนของตนเองซึ่งสะท้อนผ่านผลงานหรือหลักฐานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงาน และนักเรียนก็ได้
รั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองด้ ว ย (Danielson & Abrutyn, 1997; Priest & Robert, 1998 as cited in
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McMullan, 2006; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety. 2005; Tangdhanakanond, 2006;
Tangdhanakanond & Wongwanich, 2015; Tangdhanakanond, 2016).
สําหรับการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า
ครูในกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่สูงกว่าครูในกลุ่มที่ไม่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานจึงทําให้ครูในกลุ่มนี้มีการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานทั้ง 4 ขั้นตอนในระดับที่สูงกว่าครูในกลุ่มที่
ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าครูทั้งสองกลุ่มดังกล่าวดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมบางกิจกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งได้แก่
กิจกรรมการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน การกําหนดจํานวนชิ้นงานที่
นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ การแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสม
งานของตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน การกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน การกระตุ้น
ให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ และการให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้ม
พัฒนางานให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพื้นฐานของ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูทั้งสองกลุ่มทราบรายละเอียดของกิจกรรมเหล่านี้
อยู่แล้วจึงได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เป็นที่น่าสังเกตว่า ครูทั้งในกลุ่ม
ที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันในทุกกิจกรรมของขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากของ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน (ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540; โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2541; ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม, 2543; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; โชติกา ภาษีผล, ประกอบ กรณีกิจ
และพิทักษ์ โสตถยาคม, 2558; Pearson Education Development Group, 2001; Tangdhanakanond &
Wongwanich, 2012; Tangdhanakanond & Wongwanich, 2015) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่เคยผ่านการอบรม
ได้เรียนรู้และได้ฝึกการใช้กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือก
และสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
2. ผลการพั ฒ นากระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
และมโนทัศน์มี ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และได้จากการ
สังเคราะห์ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Ho, Watkins และ
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Kelly, 2001; สุ กั ญ ญรั ต น์ คงงาม, 2552; ศิ ริ ว รรณ แก้ ว ฟอง, 2549) กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นไปตามหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (conceptual change) ของ Posner และ
คณะ (1982) และโมเดลการเรีย นรู้ท วิ ส ถานะ (dual situated learning model) ของ She (2004) Posner
และคณะ (1982) ได้เสนอว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่างสมบูรณ์ต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
บุ ค คลนั้ น เกิ ด ความไม่ พึ งพอใจในมโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นและต้ อ งการที่ จ ะมี ม โนทั ศ น์ ใหม่ ที่ มี ลั ก ษณะสํ าคั ญ 3
ประการ คือ ประการแรก เป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจได้ง่าย ประการที่สอง เป็นมโนทัศน์ที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไป
ได้ และประการที่สาม คือ เป็นมโนทัศน์ที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เมื่อพิจารณา
กิ จ กรรมและขั้ น ตอนต่ างๆ ของกระบวนปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่าสองขั้ น ตอนแรกของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้เกิดความไม่พึงพอใจในมโนทัศน์ที่มีอยู่
เดิมสอดคล้องกับหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Posner และคณะ เนื่องจากขั้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์
ตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่มีกิจกรรมให้ครูได้รับรู้มโนทัศน์ที่ตนเองมีคลาดเคลื่อนและได้วิเคราะห์ตนเอง
ตลอดจนขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ท่ีมีเป็นกิจกรรมที่
ให้ครูได้รับรู้และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ในขั้นตอนที่
สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้องซึ่งมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญ หาการใช้
แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ก็เป็นอีกขั้นตอนที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ครูเกิดความ
ต้ อ งการที่ จ ะมี ม โนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นด้ ว ย
เมื่อพิจารณาลักษณะของมโนทัศน์ในการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่ามีลักษณะสําคัญ 3 ประการตามที่ Posner และคณะ
(1982) ได้เสนอไว้ กล่าวคือ มโนทัศน์เรื่องการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเรื่องที่
เข้าได้ไม่ยาก มีลําดับขั้นเป็นเหตุเป็นผล และมีประโยชน์ในการนําไปใช้ได้จริง ส่วนโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ
ของ She (2004) ซึ่งมีจุดเน้นที่การเสนอความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่บุคคลมีอยู่เดิม
เพื่อให้บุคคลเปรียบเทียบความแตกต่างและเกิดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้นําหลักการนี้เข้าไปออกแบบขั้นตอนที่ 2 ของ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานซึ่งได้ให้ครูเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ทีมี
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน
การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ทําให้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ท่พี ัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์นี้ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นที่การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และวิเคราะห์การ
ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนการจั ด ทํ า
แฟ้มสะสมงาน 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์จึงครอบคุลมทั้งมโนทัศน์ที่เป็นข้อความรู้ทั่วไป
ที่ควรทราบเพื่อเป็นหลักในการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และข้อความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ นอกจากนี้ในขั้นตอนการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยยังได้ออกแบบให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในส่วน
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การปฏิบัติจริงของครู จากนั้นเมื่อได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู
ตามกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป
สําหรับระยะเวลาที่ ใช้ ในการปรับ เปลี่ยนมโนทั ศ น์ ที่คลาดเคลื่ อนของครูในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นคื อ ตั้ งแต่ ก่ อ นภาคการศึ ก ษาจนสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ย 1 ภาค
โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี และขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่
ถู ก ต้ อ งจะดํ าเนิ น การก่ อ นเปิ ด ภาคเรีย น ส่ วนขั้น ตอนที่ สี่ การปรับ เปลี่ ย นเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นจะ
ดําเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียน ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนย่อย 1.1
การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ น และขั้นตอนย่อย 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 23 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนย่อย
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งและมโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ใช้ เวลาขั้ น ตอนย่ อ ยละประมาณ 2-3 ชั่ ว โมงก่ อนเปิ ด ภาคเรี ยน
เช่นเดียวกัน ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนย่อย 3.1 การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและการปฏิบั ติที่ ถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเปิ ดภาคเรียน ขั้นตอนย่อ ย
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ก่อ นเปิ ด ภาคเรียน ในขั้ น ตอนที่ 4 การปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ขั้ น ตอนย่อ ย 4.1 การดํ าเนิ นการ
ปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ดํ า เนิ น การในช่ ว งระหว่ า งเปิ ด ภาคเรี ย น ส่ ว นขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 4.2
การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในช่วงปลายภาคเรียน
ระยะเวลาดําเนินการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระยะเวลาของขั้นตอนย่อยต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่เพียงพอต่อการทํากิจกรรม
ต่างๆ และการดําเนินการทั้งหมดซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนจนเปิดสิ้นสุดภาคเรียนก็ออกแบบให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจาก การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการหนึ่งของการประเมินตาม
สภาพจริงซึ่งต้องดําเนินการไประหว่างการจัดการเรียนการสอน (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; กมลวรรณ
ตังธนกานนท์, 2549)
ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของการกระบวนการปรั บ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ยนที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒ นาขึ้ น พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า
องค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยประเด็นหลักที่ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่ามีคุณภาพในระดับมากที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ความเหมาะสมชัดเจนของหลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความสอดคล้องของขั้นตอนหลักและ
ขั้นตอนย่อยกับหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ความเหมาะสมของกิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
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และความเหมาะสมของลั ก ษณะของบุ ค ลาการที่ ทํ า หน้ า ที่ ในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ส่ วนประเด็ น หลั กที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีคุณภาพในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ และความเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซึ่งสรุปได้ว่ารายละเอียดและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ และน่าจะสามารถนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาได้จริง
3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์สูงกว่า
ก่อนการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนมโนทัศน์
ของครูแยกรายด้าน พบว่า คะแนนมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ก่อนการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ ยนมโนทั ศน์ สู งกว่ าหลั งการใช้ กระบวนการปรั บเปลี่ ยนมโนทั ศน์ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
เช่นเดียวกัน ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ พบว่า ในช่วงก่อนการใช้กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น จํานวนครูที่
ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในช่วงหลังการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น
จํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นของแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนครูที่
ปฏิบัติระดับสูงมีมากกว่าจํานวนครูที่ปฏิบัติในระดับกลางและระดับต่ํา ผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาสามารถสรุปรวมจํานวนครูตาม
ลักษณะของมโนทัศน์และการปฏิบัติของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและ
หลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ว่าช่วงก่อนใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยเป็นครูที่มีการปฏิบัติในระดับสูงมากที่สุด รองลงมาปฏิบัติระดับต่ํา และปฏิบัติในระดับปานกลาง ส่วนในช่วง
หลังใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ครูทั้งหมดมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และครูทั้งหมดมีการปฏิบัติในระดับสูง ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ครูที่เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ได้วิเคราะห์ตนเองผ่านการพิจารณาผลการวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจมโนทัศน์ใหม่ที่ถูกต้องทั้งในส่วนที่เป็นหลักการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ จึงเป็นการกระตุ้นให้ครูมี
ความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับหลักการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Posner

164

และคณะ (1982) ตามที่ ได้ กล่ าวถึ งไปแล้ ว นอกจากนี้ กระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงานที่ พั ฒ นาขึ้ น ผู้ วิจั ย
ดํ าเนิ น การในระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา ซึ่ งน่ าจะเป็ น เวลาที่ ไม่ ม ากไม่ น้ อ ยจนเกิ น ไปในการวิเคราะห์ แ ละ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงทําให้ครู
เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังครูได้สะท้อนผ่านผลการสัมภาษณ์ว่า
การได้เข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทําให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน
เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสม
งานไปใช้ทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วยแฟ้มสะสม
งาน ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแต่ละขั้นตอนด้วย โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกและ
สะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน นอกจากนี้ หลังจากที่ครูมีความรู้
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้แล้ว ครูสามารถนําขั้นตอน
หลักของกระบวนการจัด ทํ าแฟ้ มสะสมงาน (4 ขั้น ตอน ได้ แก่ การวางแผนการจัด ทํ าแฟ้ มสะสมงาน การเก็ บ
รวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน) มาใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย ผลจาการที่ครูมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนทําให้ครูเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนและละเอียดขึ้น ครูสามารถติดตามพัฒนาการ
ของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถประเมินนักเรียนตามความสามารถและสภาพจริงได้ดีขึ้น ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ ค รู ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาผู้ เรี ย นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
และทันการณ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ของครูทั่วประเทศเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งพบว่ามโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครู
มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาค
การศึกษาที่นักเรียนได้ทํา รองลงมาคือ ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รู ป แบบของการเขี ย นคํ า นํ า และสารบั ญ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และการใช้
แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยกรายวิชา แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มีการสร้าง
ชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จาํ เป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่
ต้นภาคเรียน ตามลําดับ ส่วนมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ที่ครูมีความคลาดเคลื่อน
มากที่สุดคือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงานของนักเรียนไว้เพื่อนํามา
เป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู รองลงมาคือ หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้น
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลสรุปรวมมากกว่าเพื่อประเมินความก้าวหน้า และการประเมินโดยแฟ้มสะสม
งานเป็ น วิ ธี ก ารใช้ ป ระกอบการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น จึ งไม่ จํ าเป็ น ต้ อ งนํ า ข้ อ มู ล จากการประเมิ น
แฟ้มสะสมงานมาใช้ หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเช่น ศึกษานิเทศก์ ควรให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
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ครูมีความคลาดเคลื่อนดังที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อให้ครูมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป
2. ในการนํ า กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น ในการวิ จั ย นี้ ไปใช้ ควรมี ก ารศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้
กระบวนการปรับ เปลี่ยนมโนทั ศ น์ ที่พั ฒ นาขึ้น ก่ อนนํ าไปใช้ เพื่อ ให้ เข้าใจวัตถุประสงค์ หลักการ ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนย่อย รายละเอียดกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อ นของครูในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ ประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียนประถมศึ ก ษา นอกจากนี้
บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติ หลักการ
และกระบวนการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียน ซึ่งจะทํ าให้ส ามารถวิเคราะห์ แ ละ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้ครูเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน และสาเหตุที่ทําให้ครูเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูในการใช้
แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ ประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กเรียนเพื่ อ ให้ ได้ ที่ม าของการเกิด มโนทั ศน์ ที่ และสิ่ งที่ ทํ าให้ ค รู
เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ต่อไป
2. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพิจารณาคะแนนผลการวัดมโนทัศน์ของครูเป็นสําคัญ ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรศึกษาผลกระทบที่เกิดตามมาหลังจากครูได้ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้วย โดยพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ที่เป็นผลจากการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาและนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาทดลองใช้กับครูในระดับประถมศึกษาเท่านั้น การวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการพัฒนาและนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย
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ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
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แบบสอบถาม
การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
เรียน คณาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ด้วยข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลโดยการตอบคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเข้าใจและความ
เป็นจริงที่ท่านปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาต่อไป คําตอบของท่านจะถูกประมวลผลใน
ภาพรวมและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้น
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับความร่วมมือและความตั้งใจในการให้ข้อมูลครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นและสํารวจครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบสอบถามนี้มีขอ้ คําถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และตอน
ที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่าน
1) เพศ (1) ชาย
(2) หญิง
2) อายุ (1) ไม่เกิน 25 ปี
(2) 26-30 ปี
(3) 31-35 ปี
(4)36-40 ปี
(5) 41-45 ปี (6) 46-50 ปี
(7) 51-55 ปี
(8) มากกว่า 55 ปี
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
(1) ต่ํากว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3) ปริญญาโท (4) ปริญญาเอก
4) ประสบการณ์สอน (1) ไม่เกิน 5 ปี (2) 6-10 ปี (3) 11-15 ปี (4)16-20 ปี
(5) 21-25 ปี (6) 26-30 ปี (7) มากกว่า 30 ปี
5) ระดับชั้นที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) อนุบาล
(2) ประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6)
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่สอน
(1)ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์
(4) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(5) ศิลปะ (6) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (7) ภาษาต่างประเทศ (8) สุขศึกษาและพลศึกษา
7) ท่านเคยใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาที่ท่านสอนหรือไม่ เคยใช้ ไม่เคยใช้
8) ปัจจุบันท่านใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาที่ท่านสอนหรือไม่
ใช้  ไม่ใช้ (โปรดระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ท่านใช้ ตอบได้มากกว่า 1 วิธี) ..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9) ท่านเคยได้รับการอบรม/พัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่
(1) เคย
(2) ไม่เคย
10)ท่านมีความสนใจ/มีความต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพือ่ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่
 ไม่มีความสนใจ/ไม่มีความต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงาน
 มีความสนใจ/มีความต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กรณีที่ท่านมีความสนใจ/มีความต้องการพัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพของท่าน ขอความกรุณาท่านกรอกชื่อ-นามสกุล สถานที่
ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับสําหรับประชาสัมพันธ์ท่านในกรณีที่มีการบรรยายหรือ
การฝึกอบรมปฏิบัติการ
ชื่อ-นามสกุล....................................................... สถานที่ทํางานโรงเรียน............................................................
ที่ตั้งโรงเรียน...............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................. อีเมลล์.............................................................................
11) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งมีคําอยู่ด้านซ้ายและขวา แล้วเขียนเครื่องหมาย Xในช่องว่างทีต่ รงกับความรู้สึกของ
ท่านมากที่สุดเพียงเครื่องหมายเดียวในแต่ละข้อเพื่อแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับคําในด้านใดมากกว่ากัน และโปรดตอบทุกข้อ
ตัวอย่างการตอบ ถ้าท่านคิดว่าการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่ใช่ทงั้
สองอย่าง

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

ง่าย

ยาก

การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่.........
มาก
ง่าย
มีประโยชน์
ประหยัดเวลา
เพิ่มภาระ
จําเป็น
มีสาระ
เหมาะสม
น่าเบื่อ
สิ้นเปลืองเงิน
ชัดเจน

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่ใช่ทงั้
สองอย่าง

น้อย

ปาน
กลาง

มาก
ยาก
มีโทษ
เสียเวลา
ลดภาระ
ไม่จําเป็น
ไร้สาระ
ไม่เหมาะสม
น่าสนุก
ประหยัดเงิน
คลุมเครือ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมาย Xทับช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและโปรดตอบทุกข้อ
ข้อรายการ
ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น
เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาค
การศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยก
รายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาทีม่ กี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
12. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตัง้ แต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอน
ตัง้ แต่ตน้ ภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่นักเรียนได้วิพากษ์
หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานใน
แฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
กําหนดไว้ตั้งแต่ตน้ ภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผล
งานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเช้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผลงานของ
ตนเองเป็นระยะ
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ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

20. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21. การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
มาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

ตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คํา โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความถี่ในการปฏิบัติของท่านมากที่สุด
ข้อรายการ
มาก
ที่สดุ
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่
สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเอง
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุง่ หมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้
นักเรียนเข้าใจ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้ อย
ที่สดุ
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1.6 ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้อง
พัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นกั เรียนทราบตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน(เช่น แบบ
บันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ)ให้นักเรียนทราบตัง้ แต่ต้น
ภาคเรียน
1.9 จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมา
นําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้มสะสม
งานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงใน
แฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เช่น
จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรูส้ กึ ต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึก
ต่อผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสม
งานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นกั เรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อ
ผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ).............………………………………………………………

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้ อย
ที่สดุ
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มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้ อย
ที่สดุ

4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มีคณ
ุ ภาพดี
ขึ้นอยู่เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็นระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงาน
ของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน
4.7 อื่นๆ (โปรดระบุ).............………………………………………………………
ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรค์ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หรือไม่ อย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ง
รายชื่อทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
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รายชื่อทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
1. รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล

ประธานสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4. ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี

อดีตผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

5. ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

ผู้เชี่ยวชาญ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ใช้ในระยะที่ 3
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แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง แบบวัดนี้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์ครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา แบบสอบถามนี้มีข้อคําถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 หลักการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องว่างทีต่ รงกับตัวท่านและเติมข้อมูลเกีย่ วกับตัวท่านในช่องว่าง
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................................ประสบการณ์การสอน…………… ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน.................................................................. ระดับชั้นที่สอน....................................................
ท่านเคยได้รับการอบรม/พัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพือ่ ประเมินผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนหรือไม่
 (1) เคย
 (2) ไม่เคย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งมีคําอยู่ด้านซ้ายและขวา แล้วเขียนเครื่องหมาย Xในช่องว่างที่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงเครื่องหมายเดียวในแต่ละข้อเพื่อแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับคําในด้านใดมากกว่ากัน
และโปรดตอบทุกข้อ
ตัวอย่างการตอบ ถ้าท่านคิดว่าการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
มาก
ปาน น้อย
ไม่ใช่ทั้ง
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
สองอย่าง
กลาง
ง่าย

ยาก

การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่.........
มาก
ง่าย
มีประโยชน์
ประหยัดเวลา
เพิ่มภาระ
จําเป็น
มีสาระ
เหมาะสม
น่าเบื่อ
สิ้นเปลืองเงิน
ชัดเจน

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่ใช่ทั้ง
สองอย่าง

น้อย

ปาน
กลาง

มาก
ยาก
มีโทษ
เสียเวลา
ลดภาระ
ไม่จําเป็น
ไร้สาระ
ไม่เหมาะสม
น่าสนุก
ประหยัดเงิน
คลุมเครือ
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ตอนที่ 2 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและโปรดตอบทุกข้อ
ข้อรายการ
ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย ด้วย
อย่าง
อย่าง
ยิ่ง
ยิ่ง
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอด
ภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ของนักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยก
รายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน
เช่น รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่นักเรียนได้
วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานใน
แฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ผลงานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผลงานของ
ตนเองเป็นระยะ
20.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมี
ส่วนร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
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ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21. การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้ม
สะสมงานมาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการ
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศใน
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

ตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง ปัจจุบันท่านปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติของท่านในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อรายการ
สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของ
ตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้
นักเรียนเข้าใจ
1.6 ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้อง
พัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
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ข้อรายการ
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน(เช่น
แบบบันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ)ให้นักเรียนทราบ
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.9 จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมา
นําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงใน
แฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
เช่น จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสม
งานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณา
คัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลีย่ นผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่นเมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อ
ผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอยู่เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็นระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5 วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
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ภาคผนวก ฉ
คู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
(Handbook of a Conceptual Change Process for Elementary School Teachers
in Implementing Student Portfolio Assessment)

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คํานํา
คู่มือกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาฉบับนี้เป็นเอกสารสําหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู ได้แก่ นักวิชาการ
ศึกษานิเทศก์และครูแกนนําในการวิเคราะห์มโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา และปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค รู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นโดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
กมลวรรณ ตังธนกานนท์
ผู้จัดทํา
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สารบัญ
ตอนที่ 1 บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ตอนที่ 2 กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
หลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
รายละเอียดกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ตอนที่ 3 แนวทางการนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาไปใช้
บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
(เอกสารหมายเลข 1)
แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 2)
เอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
เอกสารความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เอกสารหมายเลข 4)
เอกสารประเด็นสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 5)
แบบบันทึกแผนการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 6)
แบบสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 7)
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ตอนที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการสอนและการเรียนรู้ และการปฏิรูป
การวัดและประเมินผลเป็นนโยบายที่ประกาศขึ้นหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในด้านการปฏิรูปการวัดและประเมินผล สถานศึกษาได้
ให้ ค วามสํ าคั ญ กับ การประเมิ น หลากหลายวิธีน อกเหนื อ จากการประเมิ น แบบประเพณี นิ ย ม(traditional
method) ดั งจะเห็ น ได้จากมาตราที่ 26 ของพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กําหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน นอกจากนั้นยังกําหนดให้สถานศึกษาสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
ควบคู่ ไปกั บ การทดสอบด้ วย โดยดํ าเนิ น การควบคู่ ไปในกระบวนการเรีย นการสอนตามความเหมาะสม
ดังนั้ นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) จึงเป็ นกระบวนการที่สถานศึกษานํ ามาใช้ใน
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิธีการต่างๆ ในการประเมินตามสภาพจริงสามารถ
ดําเนินการได้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องรอให้กิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงก่อน
เหมือนเช่นการประเมินแบบประเพณีนิยมทําให้ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพ จุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนาในด้านต่างๆ ของตนเองซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองก่อนสิ้นสุดการเรียน
การสอน นั กการศึกษาและครูจํานวนมากไม่ยอมรับการประเมินแบบประเพณี นิยมที่ ใช้การทดสอบเพียง
อย่ างเดี ยวเป็ น วิ ธีการที่ เหมาะสมในการประเมิน การเรีย นรู้ของนั ก เรียน (Cole, Ryan, Kick, & Mathies,
2000) เนื่องจากการประเมินแบบประเพณีนิยมไม่เอื้อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ออกมาได้อย่างเต็มที่ และครูเป็นผู้ประเมินแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ช่วยลด
จุดอ่อนในเรื่องการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ หลากหลายด้านที่
ได้จากการเรียนรู้ออกมาได้ (Cole, Ryan, Kick, & Mathies, 2000) เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเป็น
กระบวนการที่เน้นการประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพจริงหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ เข้าใจและทักษะต่างๆ นอกจากนี้ การประเมินตามสภาพจริง
ยั งเป็ น วิธีการที่ นํ าไปสู่ ก ารพั ฒ นาผู้ เรีย นได้ อย่างแท้ จริงอีก ด้วย (กมลวรรณ ตั งธนกานนท์ , 2549; ศิริชั ย
กาญจนวาสี, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2545)
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ (learning portfolio) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนภายใต้
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถและทักษะที่ซับซ้อนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง (กมลวรรณ ตังธนกานนท์,
2 5 4 9 ;Benson & Barnett, 1999; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, &Archwamety, 2006a)
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งเก็บรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ เจตคติ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แฟ้มสะสมงานสามารถสะท้อนความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของผู้เรียน รวมถึง
สะท้อนภาพรวมของความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้ ดังนั้น แฟ้มสะสมงานจึงเป็นเครื่องมือ
สํ า หรั บ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative assessment) และประเมิ น ผลสรุ ป รวม (summative
assessment) ได้ด้วย

197

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานคือกระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บุญญา สุทธิพงศ์, 2543;
ศิ ริ ม นตร์ ชิ ณ วงศ์ , 2543; Tangdhanakanond, Pitiyanuwat, & Archwamety, 2006b), แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (ศิริมนตร์ ชิณวงศ์, 2543) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประกอบ กรณีกิจ, 2544) การเรียนรู้แบบนํา
ตนเอง (Elango, Jutti, & Lee, 2005; Marianne & Denise, 2010) ความเชื่อมั่นในตนเอง (ยุพา เวียงกมล,
2542) และความคิดสร้างสรรค์ (ปวีณา สุจริตธนารักษ์, 2548) นอกจากนี้ กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
ยังประกอบด้วยขั้นตอนที่ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ตนเองและตระหนักในจุดเด่นจุดอ่อนของตนเอง
โดยเฉพาะขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก ขั้ น ตอนการสะท้ อ นกลั บ ต่ อ ผลงาน (Danielson & Abrutyn, 1997;
Tangdhanakanond, 2005) ตลอดจนขั้ น ตอนการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ผลงานในแฟ้ ม สะสมงาน
(Priest &Rober, 1998 as cited in McMullan, 2006) แฟ้มสะสมงานยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียนด้วย (Kingore, 1995)
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้เสนอขั้ นตอนในการจัดทําแฟ้ม สะสมงานแตกต่างกัน ไปขึ้นกับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ดังนั้นกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานจึงมีลักษณะยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง(Tangdhanakanond & Wongwanich, 2012; De Fina, 1992; Burke et al., 1994; Epstein,
2001; Pearson Education Development Group, 2001; ชัยพฤกษ์ และคณะ, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม
,2543; สุวิท ย์ มู ล คํ า, 2543; คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน, 2552; สมศักดิ์ ภู่ วิภาดาวรรธน์, 2544)
พบว่า ขั้นตอนสําคัญและจําเป็นที่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เสนอไว้สอดคล้องกันมี 4 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือก
ผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อ งพบว่า การประเมิ น การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นโดยใช้
แฟ้มสะสมงานในประเทศไทยเริ่มได้รับความสนใจและมีการนําไปใช้ในสถานศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะหลังช่วง
การประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แ ก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
ภั ท ราวดี มากมี (2543) ได้ ศึ ก ษาสภาพการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องครู ข อง
สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542-2551)
หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในช่วงสั้นๆ พบว่า โดยภาพรวม ครูใช้แฟ้มสะสมผลงานใน
ทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น อย่ า งไรก็ ต าม ครู ยั ง มี ค วามเข้ า ใจในความหมายของ
แฟ้มสะสมงานยังไม่ชัดเจน เช่น ครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าแฟ้มสะสมงานเป็นแฟ้มที่รวบรวมผลงานของนักเรียน
นําไปสู่การบรรจุชิ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแฟ้มสะสมงาน (เดลินิวส์, 2542) นอกจากนี้ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2012) ได้ ศึกษาเจตคติ และความต้องการจําเป็ นของครูในการใช้ แฟ้ มสะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ส องของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
(พ.ศ.2552-2561) พบว่า ครูมีเจคติทางบวกต่อการใช้แฟ้มสะสมงานแต่มีความต้องการจําเป็นในทุกขั้นตอน
ของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง งานวิจัยของ Tangdhanakanond
และ Wongwanich (2014) ยังได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งพบว่า แม้ว่าครูจะใช้แฟ้มสะสมงานทุกขั้นตอนในระดับ
ปานกลาง แต่ปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานที่พบมาก คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน และงานวิจัยดังกล่าวยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
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การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การเสริมสร้างทักษะของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดทําคู่มือสําหรับครูเกี่ยวกับขั้นตอน หลักฐานและเครื่องมือ
การประเมินผลที่จําเป็นในการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้ครูเข้าใจ
และสามารถใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มโนทั ศ น์ (concept)เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ เป็ น ความคิ ด ความเชื่ อ หรื อ ความเข้ าใจที่ เป็ น ข้ อ สรุ ป
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยมโนทัศน์เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้น
ได้ ป ระสบ (อทิ ตยา สํ า ราญ อิ น ทร์ , 2553; Zirbel, 2004) หากบุ ค คลมี ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
(misconception) เกี่ยวกับเรื่องใดหรือสถานการณ์ใดแล้ว บุคคลนั้นจะมีความคิด ความเชื่อ หรือความเข้าใจ
ที่เกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานการณ์หนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
อาจเกิดจากการที่ บุคคลมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ เกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือตีความสิ่งนั้นไม่
ถู ก ต้ อ งหรื อ แตกต่ า งจากความเป็ น จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในทางวิ ท ยาศาสตร์ (ศิ ริ เดช สุ ชี ว ะ, 2537;
สุกัญ ญรัต น์ คงงาม, 2552) และอาจส่ งผลต่ อการกระทํ าหรือการปฏิ บั ติในสิ่งนั้ น หรือ สถานการณ์ นั้ น ได้
การปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของบุ ค คลจึงเป็ น สิ่งที่ ต้ องให้ ค วามสําคั ญ เพราะการปรับ เปลี่ย น
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจะเป็นการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจของบุคคลในเรื่องนั้นๆ และจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ได้ถูกต้องต่อไป
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ค รูส ามารถปฏิ บั ติในเรื่องการใช้แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ประถมศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนควรมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในเรื่องดังกล่าวด้วย คู่มือนี้จึงนําเสนอกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดใน
การปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ พบว่า แนวคิดต่างๆ มีลักษณะเป็นหลักการกว้างๆ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป
เมื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนารูปแบบหรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทําได้นําจุดเด่นของขั้นตอนต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Ho, Watkins & Kelly, 2001;
สุกัญ ญรัตน์ คงงาม, 2552; ศิริวรรณ แก้วฟอง, 2549) มาพัฒ นาเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
การนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้นําเสนอในเอกสารฉบับนี้ไปใช้จะทําให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาและได้ขั้นตอนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นสารสนเทศ
ที่สํ าคัญ ต่ อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการดําเนิ น การปรับ เปลี่ ยนมโนทั ศ น์ข องครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ถูกต้องต่อไป ทําให้ครูดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
คู่มือการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ได้จริงโดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์มโนทัศน์ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
จากนั้ น สามารถนํ ากระบวนการปรับ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครูในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไปใช้ได้ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ครูใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 2
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่วัตถุประสงค์ หลักการของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษา ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา และรายละเอียดของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
วัตถุประสงค์
กระบวนการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นของครูในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิน ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนําใช้ในการพัฒนา
ครูให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผล
การประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ในขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน และขั้นตอนการปรับปรุงและประเมิน
ผลงาน
หลักการของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
หลักการที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นประถมศึ ก ษาใช้ ห ลั ก การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ (conceptual
change) ของ Posner และคณะ (1982) และโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ (dual situated learning model)
ของ She (2004) ทั้งนี้ Posner และคณะ (1982) ได้เสนอว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่าง
สมบูรณ์ต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจในมโนทัศน์ที่มีอยู่ก่อนและต้องการที่จะมี
มโนทัศน์ใหม่ที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจได้ง่าย ประการที่สอง เป็น
มโนทัศน์ที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และประการที่สาม คือ เป็นมโนทัศน์ที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ใน
การแก้ปัญ หาต่างๆ ได้ ส่วนโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะของShe (2004)มีจุดเน้นที่การเสนอความแตกต่าง
ระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่บุคคลมีอยู่เดิมเพื่อให้บุคคลเปรียบเทียบความแตกต่างและเกิดการ
เรียนรู้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ และวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ งครอบคลุ ม กระบวนการจั ด ทํ าแฟ้ ม สะสมงาน
4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จากนั้นเมื่อได้สารสนเทศเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติของครูใน
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นแล้ ว จึ งดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูตามกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป
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เมื่ อ สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ พั ฒ นารู ป แบบหรื อ โมเดลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ แสดงดังตารางที่1พบว่า ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีความ
สอดคล้องกันและแตกต่างกันบางส่วนขั้นตอนที่แตกต่างกันส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการ
ออกแบบขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้น จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนารูปแบบ
หรือโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทําให้ได้ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ในการวิจัยในครั้งนี้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ถูกต้อง
และขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Ho, Watkins และ
สุกัญญรัตน์ คงงาม
ศิริวรรณ แก้วฟอง
สรุปสังเคราะห์
Kelly (2001)
(2552)
(2549)
สร้างความตระหนัก
สร้ า งก ารยอม รั บ ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ภ า ว ะ ท า ง การวิเคราะห์ตนเอง
เปลี่ยนแปลง
ปัญญาที่คลาดเคลื่อน
เผชิญหน้า
เรียนรู้ทวิสถานะ
การเปรี ย บเที ย บ มโน
ทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
มโนทัศน์ที่มี
เปิดสู่มโนทัศน์ทางเลือก การพัฒนาความสามารถ
การสร้ า งความเข้ า ใจ
เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ สิ่ ง ที่
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ถูกต้อง
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลง การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ จัดสถานการณ์ให้เกิดการ ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
อย่างมุ่งมั่น
ให้ถูกต้อง
เปลี่ ย นแปลงมโนทั ศ น์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
อย่างแท้จริง
ประเมินผลมโนทัศน์ของ
ตนเองใหม่
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นตอนที่สอง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์มีอยู่เดิม ขั้นตอนที่สาม
การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และขั้นตอนที่สี่ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
ขั้นการวิเคราะห์ตนเองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และการสะท้อนคิดต่อตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้จากแบบวัดมโนทัศน์
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ ทั้งผลการวิเคราะห์ในส่วน
ที่ เป็ น หลั ก การของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานและการนํ า ผลการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ตลอดจน
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง เป็นขั้นตอนที่ให้ครูนําผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและผล
การวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากขั้นตอนที่แล้วมา
กําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึง
การวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ขั้นการเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน
ได้แก่ การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนการนําเสนอมโนทัศน์ที่ถูกต้องใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และทําให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้างทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมเป็นขั้นตอนที่ครู
ระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ขั้นการสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3.1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นขั้นตอนการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครู
ทั้งหลักการและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้ครูได้สะท้อนสภาพและปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับ
เพื่อนครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ขั้ น การปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นนี้ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย 2 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ก าร
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนที่ครูดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาดําเนินการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
4.2 การตรวจสอบผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น เป็ น การวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นของครู ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย นซ้ํ า อี ก ครั้ ง ภายหลั ง
ดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์แล้ว ทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและ
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นของครูในการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแสดงดังแผนภาพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถกู ต้องและมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ ดิม
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ น

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
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กิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรมในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ มสะสมผลงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาดํ า เนิ น การไปตามขั้ น ตอนหลั ก และขั้ น ตอนย่ อ ยของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมของขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ประกอบด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ที
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานและมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ นการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการรับทราบผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
หลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูทําแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจน
วิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากนั้นประมวลผลการตอบ
แบบวัดเพื่ อวิเคราะห์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวมโดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี
2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและแจ้งผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ขั้นตอนย่อยการสะท้อนคิดต่อตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรมการกําหนดประเด็นที่ตนเองควร
ปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกิจกรรมการวิเคราะห์ผลที่จะ
เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ในขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ จ ะให้ ค รูพิ จ ารณาผลการวิเคราะห์
มโนทั ศน์ที่ คลาดเคลื่อน และการปฏิ บัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอน 1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่ตนเองควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน จากนั้นให้ครูวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานตามประเด็นที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือ แบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์และประเด็นที่ต้องปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน(เอกสาร
หมายเลข 2)
กิจกรรมของขัน้ ตอนที่ 2การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ดําเนินการตาม
ขั้นตอนย่อยดังนี้
2.1 ขั้นตอนย่อยการรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยกิจกรรมการนําเสนอ
มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับรู้ และกิจกรรมการทํา
ให้ครูเข้าใจว่ามโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้าง ใน
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ขั้นตอนย่อยนี้ให้นําเสนอข้อความตามคําถามในแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้งหลักการในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการนําผลการประเมินแฟ้ มสะสมงานไปใช้ให้ครูรับทราบและ
พิจารณา โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือเอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
2.2 ขั้ น ตอนย่ อยการวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่างมโนทั ศ น์ที่ถูกต้องและมโนทั ศ น์ที่ มีอยู่ เดิม
กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการระบุความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่ครูมีอยู่เดิมใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูพิจารณามโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีตามเอกสารหมายเลข 3แล้ววิพากษ์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโน
ทั ศน์ที่มีอยู่เดิ ม ในการวิพ ากษ์ ความแตกต่างระหว่างมโนทั ศ น์ที่ถูกต้องและมโนทั ศน์ที่มีอยู่เดิ มอาจทําใน
ลักษณะให้ครูอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้ โดยเครื่องมือที่
ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้คือเอกสารมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 3การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1 ขั้นตอนย่อยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง กิจกรรม
ในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจของครูเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของครูในด้านหลักการและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ โดยสามารถใช้
รูปแบบที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจของครูเช่น การบรรยายความรู้ การฝึกอบรมปฏิบัติการ
การศึก ษาเอกสารความรู้ด้วยตัวเอง เป็ น ต้น โดยเครื่องมื อที่ ในขั้นตอนย่ อยนี้ คือ เอกสารความรู้เกี่ ยวกับ
รายละเอียดในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน(เอกสารหมายเลข 4)
3.2 ขั้ น ตอนย่อยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ไขปั ญ หา
กิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญ หาการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนย่อยนี้จะเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญ หาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในช่องทางต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกลุ่ม การสร้างกลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเครื่องมือในขั้นตอนย่อยนี้
คือ เอกสารประเด็นสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน (เอกสารหมายเลข 5)
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ดําเนินการตามขั้นตอนย่อยดังนี้
4.1 ขั้น ตอนย่อยการดําเนิน การปรับ เปลี่ ยนมโนทัศ น์ที่คลาดเคลื่อนกิจกรรมในขั้นตอนย่อยนี้คือ
กิจกรรมการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในขั้นตอนย่อยนี้
จะให้ครูวางแผนกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
แล้วให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานตามที่กําหนดแผนไว้ โดยเครื่องมือใน
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ขั้นตอนย่อยนี้ คือ แบบบันทึกแผนการดําเนินการของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เอกสารหมายเลข 6)
4.2 ขั้นตอนย่อยการตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กิจกรรมในขั้นตอนย่อย
นี้คือ กิจกรรมการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนั ก เรียนซ้ํ าอี ก ครั้งภายหลั งดํ าเนิ น การปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ แ ล้ว ทั้ งมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ย วกั บ
หลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในขั้นตอนย่อยนี้จะให้ครูทําแบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมโนทัศน์เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ตลอดจน
วิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วประมวลผลการตอบ
แบบวัดเพื่อวิเคราะห์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อและวิเคราะห์ภาพรวมโดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์มี
2 ส่วน ได้แก่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ
การปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรียน จากนั้ น แจ้งผลการวิเคราะห์
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครู
รั บ ทราบ และสรุ ป ผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น แล้ ว สรุ ป ผลการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาแสดง
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขั้นตอน กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ขั้นตอน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
เครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การรับรู้ - ก ารวิ เ ค ราะห์ ม โน - ให้ครูทําแบบวัดมโนทัศ น์เกี่ยวกับ - แบบวั ด มโนทั ศ น์
มโนทัศน์ที่
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม
คลาดเคลื่อน ครูในการใช้แฟ้มสะสม การเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์ ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
งานเพื่อประเมินผลการ มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นทั้ ง แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และมโนทั ศ น์ (เอกสารหมายเลข 1)
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้ม
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน สะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิ เคราะห์
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่ การปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ นักเรียน
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ - ประมวลผลการตอบแบบวั ด เพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ของนักเรียน
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
- การรั บ ทราบผลการ ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
วิ เ คราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ เป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นราย
คลาดเคลื่ อ นในการใช้ ข้ อ แ ล ะวิ เ ค ราะห์ ภ าพ รวม โด ย
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ รายละเอียดผลการวิเคราะห์มี2 ส่วน
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ได้ แ ก่ ม โน ทั ศ น์ ที่ ค ล าด เค ลื่ อ น
ของนั กเรี ย น ทั้ งมโน เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อ น ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ และการปฏิบั ติในการใช้ แ ฟ้ มสะสม
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข อง
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่ นั ก เรี ย น (รายละเอี ย ดวิ ธี วิ เคราะห์
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ แสดงในเอกสารหมายเลข 1 ใน
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ภาคผนวก)
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ - แจ้ ง ผลการวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
ของนักเรียน
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ครูรับทราบ
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ขั้นตอน
กิจกรรม
1.2 การ
- การกําหนดประเด็นที่
สะท้อนคิดต่อ ตนเองควรปรับเปลี่ยน
ตนเอง
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม
งานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- การวิเคราะห์ผลที่จะ
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่
คลาดเคลื่อน

รายละเอียดกิจกรรม
- ให้ ค รู พิ จ ารณาผลการวิ เคราะห์
มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น และการ
ปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ขั้นตอน 1.1 แล้วกําหนดประเด็นที่
ตนเองควรปรั บ เปลี่ ย นในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- ให้ ค รู วิ เ คราะห์ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
หลังจากที่ครูปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
ตามประเด็นที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถกู ต้องและมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ ดิม
2.1 การรั บ รู้ - การนําเสนอมโนทัศน์ - นํ า เสนอข้ อ ความตามคํ า ถามใน
ม โน ทั ศ น์ ที่ ที่ถูกต้องในการใช้แฟ้ม แบบวั ด มโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การใช้
ถู ก ต้ อ งและ สะสมงานเพื่อประเมิน แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
มโนทั ศ น์ ที่ มี ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง เรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมโนทัศน์ที่
นักเรียนให้ครูรับรู้
อยู่เดิม
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
- การทําให้ครูเข้าใจว่า ทั้งหลักการในการใช้แฟ้มสะสมงาน
มโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ใน เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน นักเรียน และการนําผลการประเมิน
เพื่ อป ระเมิ น ผลการ แฟ้ ม สะสมงานไปใช้ ให้ ค รูรั บ ทราบ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นมี และพิจารณา
อะไรบ้าง
2.2ก า ร - ก า ร ร ะ บุ ค ว า ม - ให้ ค รู พิ จ ารณามโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
วิ เ ค ร า ะ ห์ แตกต่ า งระหว่ า งมโน แ ล ะ ม โน ทั ศ น์ ที่ มี ต าม เอ ก ส าร
ค ว า ม ทั ศน์ ที่ ถู กต้องและมโน ห ม าย เล ข 3 แ ล้ ววิ พ าก ษ์ ค วาม
แ ต ก ต่ า ง ทั ศ น์ ที่ ค รู มี อ ยู่ เ ดิ ม ใน แตกต่ างระหว่างมโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ระหว่ า งมโน การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน และมโนทั ศ น์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในการ
ทัศน์ที่ถูกต้อง เพื่ อป ระเมิ น ผลการ วิ พ ากษ์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งมโน
และมโนทัศน์ เรียนรู้ของนักเรียน
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ที่มีอยู่เดิม
อาจทํ า ในลั ก ษณะให้ ค รู อ ภิ ป ราย
ร่วมกันในกลุ่ม หรือการอภิปรายกับ
ผู้ทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ก็ได้

เครื่องมือ
- แบบบันทึ กผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 2)

- เอกสารมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์
ที่ มี ใน ก ารใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 3)

- เอกสารมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์
ที่ มี ใน ก ารใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 3)
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ขั้นตอน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
- การให้ ความรู้ แ ละ - ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับหลักการที่
3.1 การ
สร้างความเข้าใจของครู ถูกต้องในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน และ การนํ า ผลการประเมิ น แฟ้ ม
เข้าใจ
เพื่ อป ระเมิ น ผลการ สะสมงานไปใช้ โดยสามารถใช้
เกี่ยวกับ
หลักการและ เรี ย นรู้ ข องครู ใ นด้ า น รู ป แบบที่ ห ลากหลายในการสร้ า ง
การปฏิบัติที่ หลักการและการปฏิบัติ ความรู้ค วามเข้ าใจของครูเช่ น การ
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม บ รรย าย ค วาม รู้ ก ารฝึ ก อ บ รม
ถูกต้อง
งานเพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารความรู้
เรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยตัวเอง เป็นต้น
3.2 การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ระหว่างครู
เกี่ยวกับ
ปัญหาและ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระห ว่ า งค รู เ กี่ ยวกั บ
ปัญหาและแนวทางการ
แ ก้ ไข ปั ญ ห าก าร ใช้
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนักเรียน

- เปิ ด โอกาสให้ ค รู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย น
เรี ย น รู้ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ ห าและแน ว
ท างก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าใน ก ารใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในช่องทางต่างๆ
เช่ น การจั ด การประชุ ม กลุ่ ม การ
สร้างกลุ่มไลน์สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน

ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
- การดําเนินการของครู - ให้ ค รู ว างแผนกิ จ กรรมในแต่ ล ะ
4.1 การ
ดําเนินการ ใ น ก า ร ใ ช้ ขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
ปรับเปลีย่ น แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
มโนทัศน์ที่
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ นักเรียน
- ให้ครูดําเนินการประเมินการเรียนรู้
คลาดเคลื่อน ของนักเรียน
ของนั ก เรี ย นโดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
ตามที่กําหนดแผนไว้

เครื่องมือ
-เอ ก ส า ร ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับรายละเอียด
ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นั ก เรี ย น (เอ ก ส าร
หมายเลข 4)

- เอกสารประเด็ น
สํ า ห รั บ ก า ร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่ า งครู เกี่ ย วกั บ
ก า ร ใ ช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 5)

- แ บ บ บั น ทึ ก
แผนการดํ าเนิ น การ
ของครูในการใช้แฟ้ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 6)
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ขั้นตอน
4.2 การ
ตรวจสอบผล
การ
ปรับเปลีย่ น
มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

กิจกรรม
- ก ารวิ เ ค ราะห์ ม โน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
ครูในการใช้แฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นซ้ํ า
อี ก ค รั้ ง ภ า ย ห ลั ง
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
มโนทั ศ น์ แ ล้ ว ทั้ ง มโน
ทั ศน์ ที่ คลาดเคลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของ
การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
แ ล ะ ม โ น ทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ใ นการใช้
แ ฟ้ ม ส ะส ม งาน เพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม
- ให้ครูทําแบบวัดมโนทัศ น์เกี่ยวกับ
การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์
มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการของการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และมโนทั ศ น์
เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ ตลอดจนวิ เคราะห์
การปฏิ บั ติ ในการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน
เพื่ อป ระเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ข อง
นักเรียน
- ประมวลผลการตอบแบบวั ด เพื่ อ
วิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
เป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นราย
ข้ อ แ ล ะ วิ เ ค ราะห์ ภ าพ รวม โด ย
รายละเอียดผลการวิเคราะห์มี2 ส่วน
ได้ แ ก่ ม โน ทั ศ น์ ที่ ค ล าด เค ลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องนั ก เรี ย น
และการปฏิบั ติในการใช้แ ฟ้ มสะสม
งานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข อง
นั ก เรี ย น (รายละเอี ย ดวิ ธี วิ เคราะห์
แสดงในเอกสารหมายเลข 1 ใน
ภาคผนวก)
- แจ้ ง ผลการวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นให้ ค รู รั บ ทราบ
และสรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
- สรุปผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้
แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน

เครื่องมือ
- แบบวั ด มโนทั ศ น์
เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ฟ้ ม
ส ะ ส ม ง า น เ พื่ อ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(เอกสารหมายเลข 1)
- แบบสรุปผลการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนและ
การปฏิบัติในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
(เอกสารหมายเลข 7)
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ตอนที่ 3
แนวทางการนํากระบวนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาไปใช้
แนวทางการนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ในตอนนี้ ประกอบด้ ว ย
รายละเอียด 3ประเด็นหลัก ได้แก่ บุคลากรที่ทํ าหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทั ศน์ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนโมนทัศน์ และปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
บุคลากรที่ทาํ หน้าทีใ่ นการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
บุคคลที่เข้าทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนอาจเป็นศึกษานิเทศก์ หรือนักการศึกษา ซึ่งจะต้องมีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในด้านคุณลักษณะทางวิชาการ บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติ หลักการ และกระบวนการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะทําให้สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในด้านบุคลิกภาพ
จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะกระตุ้นและแนะนําช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจ
สร้างทัศนคติที่ดีของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานและปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้ม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยบุคลากรที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
อาจะเป็นนักวิชากร ศึกษานิเทศก์ หรือครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรที่ จ ะเป็ น ผู้ ที่ ช่ ว ยในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนประถมศึกษาฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนเริ่มดําเนินการ ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการประเมินนักเรียนด้วย
แฟ้มสะสมงานด้วย
ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู ใ นการใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนคือตั้งแต่ก่อนภาคการศึกษาจนสิ้นสุดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 ภาค
โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนที่สอง การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีและขั้นตอนที่สาม การสร้างความเข้าใจ
มโนทั ศ น์ ที่ ถู ก ต้ อ งจะดํ า เนิ น การก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นส่ ว นขั้ น ตอนที่ สี่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนจะดําเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียน
ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง ขั้นตอนย่อย1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และขั้นตอน
ย่อย 1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเองใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่ 2
การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนย่อย 2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโน
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ทัศน์ที่มีอยู่เดิม และขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มี
อยู่เดิม ใช้เวลาขั้นตอนย่อยละประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนที่3การสร้างความ
เข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนย่อย 3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ขั้นตอนย่อย3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน ในขั้นตอนที่ 4
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ขั้นตอนย่อย 4.1 การดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ดําเนินการในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน ส่วนขั้นตอนย่อยที่ 4.2 การตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในช่วงปลายภาคเรียนระยะเวลาดําเนินการในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ระยะเวลาที่ ใช้ในแต่ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการปรับ เปลี่ย นมโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อนในการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนย่อย
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 1
1.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
2-3 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ตนเอง
ก่อนเปิดภาคเรียน
1.2 การสะท้อนคิดต่อตนเอง
2-3 ชั่วโมง
ก่อนเปิดภาคเรียน
2.1 การรับรู้มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์
2-3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2
ที่มีอยู่เดิม
ก่อนเปิดภาคเรียน
การเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่
ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมโน
2-3 ชั่วโมง
ทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิม
ก่อนเปิดภาคเรียน
ขั้นตอนที่ 3
3.1 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
3-4 ชั่วโมง
การสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ที่ เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ก่อนเปิดภาคเรียน
ถูกต้อง
3.2 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งครู
1-2 ชั่วโมง
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อนเปิดภาคเรียน
ขั้นตอนที่ 4
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

4.1 การดําเนิ นการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน

ระหว่าง
เปิดภาคเรียน

4.2การตรวจสอบผลการปรั บ เปลี่ ย นมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

2-3 ชั่วโมง
ปลายภาคเรียน
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ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
ปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเริ่มตั้งแต่มีนโยบายให้ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกและให้เวลา
ครูในการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวตลอดจนช่วยสร้างเจตคติที่ดี
ให้แก่ครูในเรื่องดังกล่าวด้วย
2. ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้น ครูควรมีความกระตือรือร้นอยาก
พัฒนาตนเองในเรื่องการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักการ
3. เพื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนเดียวกัน จะต้องมีความสนใจในการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
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แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง แบบวัดนี้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์ครูเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา แบบสอบถามนี้มีข้อคําถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 หลักการใช้
แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องว่างทีต่ รงกับตัวท่านและเติมข้อมูลเกีย่ วกับตัวท่านในช่องว่าง
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................................ประสบการณ์การสอน…………… ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน.................................................................. ระดับชั้นที่สอน....................................................
ท่านเคยได้รับการอบรม/พัฒนาทักษะการใช้แฟ้มสะสมงานเพือ่ ประเมินผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนหรือไม่
(1) เคย
(2) ไม่เคย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งมีคําอยู่ด้านซ้ายและขวา แล้วเขียนเครื่องหมาย Xในช่องว่างที่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงเครื่องหมายเดียวในแต่ละข้อเพื่อแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับคําในด้านใดมากกว่ากัน
และโปรดตอบทุกข้อ
ตัวอย่างการตอบ ถ้าท่านคิดว่าการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
มาก
ปาน น้อย
ไม่ใช่ทั้ง
น้อย
ปาน
มาก
กลาง
สองอย่าง
กลาง
ง่าย

ยาก

การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่.........
มาก
ง่าย
มีประโยชน์
ประหยัดเวลา
เพิ่มภาระ
จําเป็น
มีสาระ
เหมาะสม
น่าเบื่อ
สิ้นเปลืองเงิน
ชัดเจน

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่ใช่ทั้ง
สองอย่าง

น้อย

ปาน
กลาง

มาก
ยาก
มีโทษ
เสียเวลา
ลดภาระ
ไม่จําเป็น
ไร้สาระ
ไม่เหมาะสม
น่าสนุก
ประหยัดเงิน
คลุมเครือ
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ตอนที่ 2 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและโปรดตอบทุกข้อ
ข้อรายการ
ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น
เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอด
ภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยก
รายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่นักเรียนได้
วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานใน
แฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผล
งานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผลงานของ
ตนเองเป็นระยะ
20.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
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ข้อรายการ

ไม่เห็น ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น
ด้วย ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21.การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศใน
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

ตอนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คําชี้แจง ปัจจุบันท่านปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติของท่านในการ
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อรายการ
สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของ
ตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้
นักเรียนเข้าใจ
1.6 ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้อง
พัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
1.8 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน(เช่น
แบบบันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ)ให้นักเรียนทราบ
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
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ข้อรายการ
1.9 จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมา
นําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบื้องต้นก่อนจัดเก็บลงใน
แฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
เช่น จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา
เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน
3.2 ให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสม
งานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณา
คัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
3.5 ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อ
ผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นักเรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานในแฟ้มสะสมงาน
ดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอยู่เสมอ
4.2 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ
4.3 ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็นระยะ
4.4 ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงาน
ของนักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
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วิธีการให้คะแนนและตัดสินผล
แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
แบบวัดมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้จะแบ่งการ
ให้คะแนนและตัดสินผลออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 เจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ส่วนที่ 2 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และส่วนที่ 3
การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้คะแนนผลการตอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละข้อในมาตรวัดเจต
คติแบบมาตรจําแนกความหมาย (semantic differential scale) ออกเป็น 7 ระดับ โดยยึดหลักการดังนี้
สําหรับข้อคําถามที่มีคําคุณศัพท์ทางบวกอยู่ด้านซ้ายและมีคําคุณศัพท์ทางลบอยู่ด้านขวา
ให้คะแนน 7 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับมาก
ให้คะแนน 6คะแนนหากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 5 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับน้อย
ให้คะแนน 4 คะแนน หากครูเลือกช่องไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
ให้คะแนน 3 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 1 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับมาก
สําหรับข้อคําถามที่มีคําคุณศัพท์ทางบวกอยู่ด้านขวาและมีคําคุณศัพท์ทางลบอยู่ด้านซ้าย
ให้คะแนน 7 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับมาก
ให้คะแนน 6 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 5 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านขวาในระดับน้อย
ให้คะแนน 4 คะแนน หากครูเลือกช่องไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
ให้คะแนน 3 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 1 คะแนน หากครูเลือกช่องเห็นด้วยกับคําถามหรือคําคุณศัพท์ทางด้านซ้ายในระดับมาก
กล่าวโดยสรุปว่าคะแนนผลการตอบในส่วนนี้ให้คะแนนดังนี้ (เลขในแต่ละช่องคือคะแนนที่ได้เมื่อ
ผู้ตอบเลือกช่องนั้นๆ)
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การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่.........

ง่าย
มีประโยชน์
ประหยัดเวลา
เพิ่มภาระ
จําเป็น
มีสาระ
เหมาะสม
น่าเบื่อ
สิ้นเปลืองเงิน
ชัดเจน

มาก

ปาน
กลาง

7
7
7
1
7
7
7
1
1
7

6
6
6
2
6
6
6
2
2
6

น้อย
5
5
5
3
5
5
5
3
3
5

ไม่ใช่ทั้ง
สองอย่าง

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
5
3
3
3
5
5
3

2
2
2
6
2
2
2
6
6
2

1
1
1
7
1
1
1
7
7
1

ยาก
มีโทษ
เสียเวลา
ลดภาระ
ไม่จําเป็น
ไร้สาระ
ไม่เหมาะสม
น่าสนุก
ประหยัดเงิน
คลุมเครือ

จากนั้น วิเคราะห์ผลการตอบรายบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) คะแนนผลการตอบทั้ง
10 ข้อ โดยแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 1.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางลบในระดับมากที่สุดต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 - 2.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางลบในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 - 3.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางลบในระดับน้อยต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49 หมายถึง ครูมีเจตคติในระดับปานกลางต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 - 5.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับน้อยต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.50 - 6.49 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับมากต่อการใช้แฟ้มสะสมงานใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 6.50 - 7.00 หมายถึง ครูมีเจตคติทางบวกในระดับมากทีส่ ุดต่อการใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์ ในส่ วนนี้ ใช้ ในการทํ าความเข้ าใจครู เกี่ ย วกั บ เจตคติ ต่ อ การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อประกอบการดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูใน
เรื่องดังกล่าวในขั้นตอนต่อๆ ไป
ส่วนที่ 2 หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อ
คําถามเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 20 ข้อและข้อคําถาม
เกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ จํานวน 8 ข้อให้คะแนนผลการตอบข้อคําถามในส่วนนี้ซึ่ง
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยยึดหลักการดังนี้
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สําหรับข้อคําถามที่นําเสนอข้อความที่ถูกต้องตามหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (ข้อที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 และ27)
ให้คะแนน 5 คะแนน หากครูเลือกช่อง“เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
ให้คะแนน 4 คะแนน หากครูเลือกช่อง “เห็นด้วย”
ให้คะแนน 3 คะแนน หากครูเลือกช่อง“ไม่แน่ใจ”
ให้คะแนน 2 คะแนน หากครูเลือกช่อง “ไม่เห็นด้วย”
ให้คะแนน 1 คะแนน หากครูเลือกช่อง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
สําหรับข้อคําถามที่นําเสนอข้อความที่ผิดจากหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน (ข้อ 1, 4, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 28)
ให้คะแนน 5 คะแนน หากครูเลือกช่อง“ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
ให้คะแนน 4 คะแนน หากครูเลือกช่อง “ไม่เห็นด้วย”
ให้คะแนน 3 คะแนน หากครูเลือกช่อง“ไม่แน่ใจ”
ให้คะแนน 2 คะแนน หากครูเลือกช่อง “เห็นด้วย”
ให้คะแนน 1 คะแนน หากครูเลือกช่อง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
จากนั้น วิเคราะห์ผลการตอบรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อ และภาพรวม
ในการวิเคราะห์รายข้อเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้ มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียน
แปลความหมายโดยยึดหลักการที่ว่า หากครูได้คะแนนผลการตอบในแต่ละข้อต่ํากว่า 4 คะแนน แสดงว่าครูมี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นนั้นในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูในการใช้แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมิน ผลการเรีย นรู้ของผู้เรียนให้ นํ าจํานวนข้อที่ ค รูต อบที่ ได้รับ ผล
วิเคราะห์ว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในมิติย่อยแต่ละมิติมาคิดเป็นร้อยละจากจํานวนข้อทั้งหมดในมิติย่อยนั้น
มิติย่อยใดที่มีค่าร้อยละดังกล่าวมากที่สุด แสดงว่า ครูมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในมิติย่อยนั้นมากที่สุด โดย
รายละเอียดของมิติย่อยมีดังนี้
1. ในส่ ว นมโนทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ หลั ก การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประกอบด้วยมิติย่อยได้แก่
1.1 ลักษณะ/รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน ข้อคําถามที่วัดมโนทัศน์ดังกล่าว 5 ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 13,10 และ 14
1.2 พิสัยการเรียนรู้ที่สามารถใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน ข้อคําถามที่วัดมโนทัศน์ดังกล่าว 3 ข้อ
ได้แก่ ข้อคําถามที่ 5-7
1.3 สิ่ ง ที่ ส ามารถประเมิ น โดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน ข้ อ คํ า ถามที่ วั ด มโนทั ศ น์ ดั ง กล่ า ว 3 ข้ อ ได้ แ ก่
ข้อคําถามที่ 4, 8-9
1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนของแฟ้มสะสมงาน ข้อคําถามที่วัดมโนทัศน์ดังกล่าว 6 ข้อ ได้แก่ ข้อคําถาม
ที่ 15-20
1.5 การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน ข้อคําถามที่วัดมโน
ทัศน์ดังกล่าว 3 ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 11-13
2. ในส่วนมโนทัศน์การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ ประกอบด้วยมิติย่อยได้แก่
2.1 การนําผลประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ในภาพรวม ข้อคําถามที่วัดมโนทัศน์ดังกล่าว 2 ข้อ ได้แก่
ข้อคําถามที่ 21-22
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2.2 การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สะท้อน ข้อคําถามที่วัดมโนทัศน์ดังกล่าว 3 ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 24, 27-28
ส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) คะแนนผลการตอบทั้ง 28 ข้อ แล้วแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-3.49
แปลว่า มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ค่าเฉลี่ย 3.50-5.00
แปลว่า มีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ในกรณี ที่ต้องการสรุปเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ครูมีความคลาดเคลื่อนระหว่างส่วนที่เป็น
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและส่วนที่เป็นการนําผลการประเมินแฟ้ม
สะสมงานไปใช้ ให้นําจํานวนข้อที่ครูตอบใน 2 ส่วนดังกล่าวที่ได้รับผลวิเคราะห์ว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมา
คิดเป็นร้อยละจากจํานวนข้อทั้งหมดในส่วนนั้น (คําถามเกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน จํานวน 20 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-20 และข้อคําถามเกี่ยวกับการนําผลการประเมินแฟ้มสะสม
งานไปใช้ จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 21-28) ส่วนใดที่มีค่าร้อยละดังกล่าวมากกว่า แสดงว่า ครูมีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในส่วนนั้นมากกว่า
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้คะแนนผลการ
ตอบข้อคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 4 ขั้นตอน
หลัก (การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อ
ผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน)ในส่วนที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยยึดหลักการดังนี้
ให้คะแนน 1 คะแนน หากครูเลือกช่อง“ปฏิบัติ”
ให้คะแนน 0 คะแนน หากครูเลือกช่อง “ไม่ปฏิบัติ”
จากนั้น วิเคราะห์ผลการตอบรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อ และภาพรวม
ในการวิเคราะห์ รายข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน แปลผลตามที่ครูตอบ (ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ)
ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอนหลักในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้
วิเคราะห์คะแนนรวมผลการตอบที่ได้ในแต่ละขั้นตอน แล้วแปลความหมายดังนี้
ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 9 คะแนนให้แปลความหมายดังนี้
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 7-9 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับสูง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 4-6 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 0-3 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 4 คะแนนให้แปลความหมายดังนี้
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 4 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับสูง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 2-3 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 0-1 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 7 คะแนนให้แปลความหมาย
ดังนี้
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 6-7 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับสูง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 3-5 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 0-2 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 6 คะแนนให้แปลความหมายดังนี้
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 5-6 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับสูง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 3-4 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนรวมในขั้นตอนนี้ 0-2 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
ส่วนในการวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์คะแนนรวมผลการตอบที่ได้จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน แล้วแปลความหมาย
ดังนี้
คะแนนรวม 18-26 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับสูง
คะแนนรวม 9-17คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนรวม 0-8 คะแนน แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
ในการประมวลผลรวมให้พิจารณาผลการวิเคราะห์ในส่วนมโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียนและการปฏิ บัติในการใช้แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน แล้วจึงแปลผลรวมดังนี้
มโนทัศน์
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

การปฏิบัติ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

การแปลผลรวม
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและมีการปฏิบัติในระดับสูง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องแต่มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในระดับสูง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและมีการปฏิบัติในระดับต่ํา

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะนําไปใช้ประกอบในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
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แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และประเด็นทีต่ ้องปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน...................................................... ระดับชั้นที่สอน....................................................
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตอบแบบวัดเจตคติต่อการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
.................................คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) ผลการวิเคราะห์แสดงว่า.........................................
............................................................................................................................................................................
2. ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์รายข้อ
ข้อรายการ
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอด
ภาคการศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยได้
6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้
7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยได้
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยก
รายวิชา
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี ารสร้างชิ้นงานขึน้ มาชัดเจน
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมี
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

คลาดเคลื่อน

ถูกต้อง
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15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน คือการที่นักเรียนได้
วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานใน
แฟ้มสะสมงานได้เป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผล
งานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงาน
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินผลงานของ
ตนเองเป็นระยะ
20.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21.การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
มาใช้
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation)
23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศใน
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็นหลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

คลาดเคลื่อน

ถูกต้อง

ผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ค่าเฉลี่ยคะแนนมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับ
.................. คะแนน แสดงว่า มีมโนทัศน์ที่ :
 ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50)
 คลาดเคลือ่ น (ค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.00-3.49)
ในส่วนมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มิติที่มมี โนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ..................................................................................................................................
ในส่วนมโนทัศน์การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ มิติที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นมากที่สุดคือ..........
..........................................................................................................................................................................
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3. ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์รายข้อ
ข้อรายการ
1. การวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน
1.2 กําหนดจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้างในแต่ละสาระและกิจกรรม
การเรียนรู้
1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนพัฒนาแฟ้มสะสมงานของ
ตนเองตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.4 กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานร่วมกันกับนักเรียน
1.5อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้
นักเรียนเข้าใจ
1.6ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้อง
พัฒนาตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.7 อธิบายขั้นตอนการจัดทําแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้น
ภาคเรียน
1.8อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน(เช่น
แบบบันทึก แบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ)ให้นักเรียนทราบ
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
1.9จัดหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมา
นําเสนอให้นักเรียนเข้าใจ
2. การเก็บรวบรวมผลงาน
2.1 จัดหาหรือให้นักเรียนจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บแฟ้ม
สะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน
2.2 กระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3ให้นักเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานเบือ้ งต้นก่อนจัดเก็บลงใน
แฟ้มพัฒนางาน
2.4 ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ของผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
เช่น จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา
เป็นต้น
3. การคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน

3.1 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลงานและสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงาน
3.2 ให้นกั เรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นเป็นระยะ
3.3 กระตุ้นให้นกั เรียนใช้เกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณา
คัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.4 ให้นกั เรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสม
งานดีเด่นเมื่อมีการคัดเลือกผลงานใหม่ในครัง้ ต่อไป
3.5ให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึกผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เพื่อให้การเก็บรวบรวมผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ

สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
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สภาพการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

3.6 ให้นกั เรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ต่อผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
3.7 ให้นกั เรียนเขียน บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนว
ทางการพัฒนากระบวนการทํางาน และ/หรือ ผลงานในแฟ้มสะสม
งานดีเด่น
4. การปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.1 ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มพัฒนางานให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยูเ่ สมอ
4.2ให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาผลงานในแฟ้มสะสมงานดีเด่นให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยูเ่ สมอ
4.3ให้นักเรียนเจ้าของผลงานประเมินผลงานตนเองเป็นระยะ
4.4ให้เพื่อนนักเรียนวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกีย่ วกับ
ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะเพือ่ การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
4.5วิพากษ์ ประเมิน หรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของ
นักเรียนเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียน
4.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วพิ ากษ์ ประเมิน หรือให้
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน

ผลการวิเคราะห์ภาพรวม
คะแนนรวมการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับ ....................คะแนน
แสดงว่า มีการปฏิบัติในระดับ สูง(คะแนนรวม 18-26 คะแนนขึ้นไป)
ปานกลาง (คะแนนรวม 9-17 คะแนน)
ต่ํา (คะแนนรวม 0-8 คะแนน)
4.ประมวลผลรวมการวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน สรุปว่า
 มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติในระดับสูง
 มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
 มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องแต่มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
 มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในระดับสูง
 มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
 มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและมีการปฏิบัติในระดับต่ํา
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5. จากผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มี
ดังนี้
5.1 ประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
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..............................................................................................................................................................................
5.2 ประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

233

6.หากมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นในการใช้แฟ้มสะสมงานตามประเด็นที่กําหนดไว้ข้างต้นนี้ จะ
ส่งผลอะไรต่อการปฏิบัติงาน การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการปรับปรุงพัฒนา
นักเรียนของท่านบ้าง
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..............................................................................................................................................................................
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มโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่มีในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน...................................................... ระดับชั้นที่สอน....................................................
ข้อรายการคําถามในแบบวัด
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
หลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่ง
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นแหล่งเก็บ
เก็บรวบรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดตลอดภาค รวบรวมชิ้นงานหรือหลักฐานต่างๆ ที่
การศึกษาที่นักเรียนได้ทํา
สะท้อนการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา
ไม่จําเป็น ต้องเก็บรวบรวมแบบฝึกหัด
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา
2. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือสําหรับ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนอกจากจะใช้เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
สําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้อีกด้วย

3. แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนอกจากจะใช้เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
สําหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้อีกด้วย

4. แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็น
แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่
เครื่องมือประเมินที่เหมาะกับการจัดการ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เรียนการสอนแบบบรรยาย
ผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือการเรียนการสอน
ที่ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมต่างๆ
มากกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยาย
5. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้
ในด้านพุทธิพิสัยได้

แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ได้
รอบด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสัย

6. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้
ในด้านทักษะพิสัยได้

แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ได้
รอบด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสัย

มโนทัศน์ที่มี
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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7. แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้
ในด้านจิตพิสัยได้

มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
แฟ้มสะสมงานใช้ประเมินการเรียนรู้ได้
รอบด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสัย

มโนทัศน์ที่มี
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
8. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวม
แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
หลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ชิ้นงานที่สะท้อนความพยายาม และ
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ของนักเรียน
ความสามารถของนักเรียน ดังนั้น แฟ้ม โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
สะสมงานจึงเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐาน ……………………………………………………..
หรือชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียน ……………………………………………………..
และ/หรือ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
……………………………………………………..
9. แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวม
แฟ้มสะสมงานใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
หลักฐานชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการ ชิ้นงานที่สะท้อนความพยายาม และ
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เรียนรู้ของนักเรียน
ความสามารถของนักเรียน ดังนั้น แฟ้ม โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
สะสมงานจึงเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐาน ……………………………………………………..
หรือชิ้นงานที่สะท้อนกระบวนการเรียน ……………………………………………………..
และ/หรือ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
……………………………………………………..
10. การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
การเรียนรู้ของนักเรียนต้องทําแยก
เรียนรู้ของนักเรียนสามารถทําแยก
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
รายวิชา
รายวิชาหรือรวมหลายรายวิชาก็ได้ขึ้นกับ โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
จุดประสงค์ของการประเมินนักเรียน
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
11. แฟ้มสะสมงานต้องใช้ในวิชาที่มกี าร แฟ้มสะสมงานใช้ในรายวิชาที่ให้นักเรียน เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
สร้างชิ้นงานขึ้นมาชัดเจน
เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
การจดบันทึกหรือการเขียนบรรยาย
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
ขั้นตอนและกระบวนการทํางาน การ
……………………………………………………..
วิพากษ์งานของตนเอง ไม่จําเป็นต้องใช้ ……………………………………………………..
ในกรณีทีครูให้นักเรียนสร้างชิ้นขึ้นมา
……………………………………………………..
ใหม่มาอย่างชัดเจน
12.การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมิน
การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการ เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
การเรียนรู้ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องมีการ เรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ จําเป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการเรียน โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
ต้นภาคเรียน
การสอนตั้งแต่ต้นภาคเรียนเพื่อให้ครูได้ ……………………………………………………..
วางแนวทางเกี่ยวกับการสร้างหลักฐาน ……………………………………………………..
หรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานนักเรียน
……………………………………………………..
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มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
13. นักเรียนจําเป็นต้องเข้าใจ
ครูควรร่วมกับนักเรียนในการกําหนด
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ จุดมุ่งหมายและขอบเขตของแฟ้ม
ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นภาคเรียน
สะสมงานร่วมกันกับนักเรียน และควร
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
14. ครูควรกําหนดรูปแบบแฟ้มสะสมงาน ครูควรกําหนดเค้าโครงคร่าวๆ เกี่ยวกับ
ของนักเรียนให้เหมือนกันทุกคน เช่น
รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน เช่น กําหนด
รูปแบบของการเขียนคํานํา และสารบัญ ว่าแฟ้มสะสมงานต้องมีคํานํา สารบัญ
เป็นต้น เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐาน เนื้อหา แต่ไม่จําเป็นต้องบังคับให้
เดียวกัน
นักเรียนทุกคนต้องเขียนคํานํา สารบัญ
และเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด
15. หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดทํา
การที่นักเรียนได้วพิ ากษ์สะท้อนคิด หรือ
แฟ้มสะสมงาน คือการที่นักเรียนได้
สะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับผลงานในแฟ้ม
วิพากษ์หรือสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานใน สะสมงานของตนเองเป็นระยะเป็นจุดเด่น
แฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะ
และขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของแฟ้มสะสม
งาน ซึ่งจะทําให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา
(metacognition)หรือการรู้คิด
16. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน การปรับปรุงผลงานในแฟ้มสะสมงานเป็น
นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานในแฟ้ม ขั้นตอนที่นักเรียนต้องทําหลังจากที่ได้
สะสมงานได้เป็นระยะ
วิพากษ์และสะท้อนคิดหรือสะท้อน
ความรู้สึกต่อผลงานของตนเองแล้ว
ดังนั้นในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสม
งานนักเรียนจึงต้องมีการปรับปรุงผลงาน
ในแฟ้มสะสมงานเป็นระยะ
17. ครูต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงาน เนื่องจากการประเมินแฟ้มสะสมงานเป็น
ต่างๆในแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแฟ้ม
กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นภาคเรียน
สะสมงาน ดังนี้ ครูต้องมีเกณฑ์การ
ประเมินผลงานต่างๆในแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนอย่างชัดเจนกําหนดไว้และ
ควรให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจเกณฑ์
ดังกล่าวตั้งแต่ต้นภาคเรียนด้วย
18. ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่สะท้อน
เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนของ
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผล หลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานที่
งานในแต่ละระดับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การ
เกณฑ์การประเมินผลงาน
ประเมินผล ครูควรมีตัวอย่างผลงานที่
สะท้อนระดับคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงานในแต่ละระดับ

มโนทัศน์ที่มี
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มคี ือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
19. ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน นักเรียนต้องประเมินชิ้นงานหรือ
นักเรียนต้องประเมินผลงานของตนเอง หลักฐานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของ
เป็นระยะ
ตนเองเป็นระยะ

มโนทัศน์ที่มี
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
20.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจาก
นอกเหนือจากนักเรียนต้องประเมิน
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
นักเรียนเจ้าของแฟ้มสะสมงานต้องมีส่วน ชิ้นงานหรือหลักฐานต่างๆ ในแฟ้มสะสม ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
ร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานด้วย งานของตนเองแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
……………………………………………………..
นอกเหนือจากนักเรียนเจ้าของแฟ้ม
สะสมงาน เช่น ครู เพื่อน หรือผู้ปกครอง ……………………………………………………..
ต้องมีส่วนร่วมในการประเมินแฟ้มสะสม ……………………………………………………..
งานด้วยเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล
ย้อนกลับจากหลายแหล่งเกี่ยวกับชิ้นงาน
หรือหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของ
ตนเอง
การนําผลการประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้
21.การประเมินโดยแฟ้มสะสมงานเป็น แม้ครูจะใช้แฟ้มสะสมงานประกอบการ เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
วิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ครูก็ควร ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เรียนรู้ของนักเรียน จึงไม่จําเป็นต้องนํา นําข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงาน โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
ข้อมูลจากการประเมินแฟ้มสะสมงานมา ไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนต่อไปด้วย
……………………………………………………..
ใช้
เนื่องจากการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน ……………………………………………………..
เป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินตามสภาพ ……………………………………………………..
จริง ซึ่งจะทําให้ครูได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งเป็นสารสนเทศที่กว้างขวาง
กว่าการใช้แบบสอบประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนเพียงอย่างเดียว
22. หากจะใช้ผลการประเมินโดยแฟ้ม
ในการใช้ผลการประเมินโดยแฟ้มสะสม เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
สะสมงานควรเน้นการใช้แฟ้มสะสมงาน งาน ควรเน้นการประเมินความก้าวหน้า ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เพื่อประเมินผลสรุปรวม (summative มากกว่าการประเมินผลสรุปรวม
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
evaluation) มากกว่าเพื่อประเมิน
เนื่องจากในกระบวนการจัดทําแฟ้ม
……………………………………………………..
ความก้าวหน้า (formative evaluation) สะสมงานมีขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้
……………………………………………………..
ประเมินและได้ปรับปรุงชิ้นงานในแฟ้ม ……………………………………………………..
สะสมงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการ
ประเมินความก้าวหน้า
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23. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนทําให้ครูทราบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้หาก
ครูได้ออกแบบให้มีการเก็บรวบรวม
ชิ้นงานหรือหลักฐานในการทํางาน
เดียวกันเป็นระยะๆ
24. ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ เช่นเดียวกันกับผลการประเมินการ
นักเรียนสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการ เรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการอื่นๆ ผล
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนก็
ของครูได้
สามารถใช้เป็นสารสนเทศในการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูได้
25. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสม เช่นเดียวกันกับผลที่ได้รับจากการ
งานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
วิธีการอื่นๆ ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้ม
สะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
26. ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสม
งานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้

เช่นเดียวกันกับผลที่ได้รับจากการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
วิธีการอื่นๆ ผลที่ได้จากการประเมินแฟ้ม
สะสมงานของนักเรียนสามารถนําไปใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้
27. ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน เช่นเดียวกันกับข้อมูลผลการประเมินการ
ของนักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูล
เรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการอื่นๆ
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียน ข้อมูลผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
การสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
นักเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
28. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้ม
สะสมงานแล้ว ครูต้องเก็บแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อนํามาเป็น
หลักฐานสะท้อนคุณภาพการสอนของครู

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสม
งานแล้ว ครูควรแจกแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนคืนให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียน
พิจารณาผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไป

มโนทัศน์ที่มี
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อความมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
โดยมโนทัศน์ที่มีคือ …………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้
มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้ในส่วนนี้แบ่งการนําเสนอเป็น 7หัวข้อ
ได้แก่ความหมายของแฟ้มสะสมงาน ความมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน ประเภทของแฟ้มสะสมงาน ลักษณะ
ของแฟ้มสะสมงาน ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงาน กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานการประเมินแฟ้มสะสมงาน
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
1.ความหมายของแฟ้มสะสมงาน
มีผู้ให้ความหมายแฟ้มสะสมงานไว้มากมายซึ่งความหมายที่ได้มีผู้นิยามมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
แฟ้มสะสมงานเป็นสิ่งที่ใช้รวบรวมหรือบรรจุหลักฐานหรือผลงานซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
เจตคติ ทักษะ ความพยายาม ความก้าวหน้า และพัฒนาการที่แท้จริงของเจ้าของแฟ้มสะสมงานในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายๆ ด้าน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีระบบ (Arter& Paulson, 1991; Bird, 1990)
นอกจากนี้ Hamm และ Adams (1991) และสํ านั ก งานการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ (2539)ยั งให้
ความหมายเพิ่มเติมว่าแฟ้มสะสมงานมีความหมายมากกว่ากล่องบรรจุผลงานของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือที่
ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อชักนําผู้เรียนให้มาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากผลงานที่
ตนเองเลือกขึ้น มา หรือผลงานที่เพื่ อนร่วมชั้นเรียนนําเสนออันเป็นหนทางนํ าไปสู่การรู้จักคิดและเพิ่ ม พู น
ศักยภาพในการเรียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แฟ้มสะสมงานยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงครูและเด็กให้มีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน เนื่องจากการเก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลแนะนําของครู (บุญเชิด ภิญอนันตพงษ์, 2540) ในขณะที่สุวิทย์ มูลคํา (2543)ได้เพิ่มเติมว่าแฟ้มสะสมงาน
ของผู้เรียนจะเน้นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) มากกว่าการประเมินผลสรุปรวม (summative
evaluation)ดังนั้นแฟ้มสะสมงานจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลที่นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่องโดยทั้งผู้เรียน และครูต่างมีความเข้าใจร่วมกันและตรงกัน
อย่ างไรก็ ต าม โกวิ ท ประวาลพฤกษ์ (2541) ได้ ให้ ค วามหมายแฟ้ ม สะสมงานไว้ 3 ลั ก ษณะ คื อ
(1) เป็ น เอกสารรวบรวมข้ อ มู ล รายงานการทํ า งาน หรื อ ผลการทํ า งานของเจ้ า ของแฟ้ ม สะสมงานนั้ น
แล้วจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ อาจจะเก็บเป็นแฟ้ม เป็นกล่อง เป็นกระเป๋า แฟ้มสะสมงานเป็นภาพสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน (2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการทํางานเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของผู้เรียนที่สูงกว่าการเก็บเป็นคะแนน เพราะเป็นการนําความรู้มาใช้ในการสร้างงานหรือการแก้ปัญหาจนได้
ชิ้ น งาน (3) เป็ น การประเมิ น ทั้ ง ที่ เป็ น การประเมิ น ความก้ า วหน้ า (formative evaluation) และ การ
ประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ที่คํานึงถึงการทํางาน (กระบวนการทํางาน) และผลงานดังนั้น
แฟ้มสะสมงานจึงเป็นที่เก็บรวบรวมชิ้นงานหรือหลักฐานที่สะท้อนทั้งกระบวนการและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แฟ้มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุหลักฐาน หรือชิ้นงานที่แสดงถึงกระบวนการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านพุ ท ธิพิสัย จิตพิ สัย และทั กษะพิสัย ตลอดจนสะท้ อนถึงความ
พยายาม ความก้าวหน้า และพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้าน โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีระบบ มีจุดมุ่งหมายในการเลือกผลงาน เกณฑ์การประเมินผล และสะท้อน
ความคิดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเป็นหนทางให้ผู้เรียนรู้จักคิดและเพิ่มพูนความสามารถในการ
เรียนรู้ต่อไปได้ และแฟ้มสะสมงานสามารถใช้เป็นการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปรวมได้
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2. ความมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน
ในการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานนั้ น มี ค วามมุ่ ง หมายคื อ (ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช, 2540; พรรณ วลั ย
คีรีวงศ์วัฒนา, 2542)
1.เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเอง ประเมินกระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ หรืองานที่ทําว่า
ประสบผลสําเร็จในระดับใด ระบบการจัดทําเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครูในการประเมินกระบวนการเรียนรู้
2.เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ป ระเมิ น เจ้ าของแฟ้ ม ว่ ามี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
พัฒนาการ หรือผลงานตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ครูสามารถนําข้อมูลผลประเมินแฟ้มสะสมงานไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานยังนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปด้วย
3.เพื่ อให้ ผู้ปกครองและครูติดต่อสื่อสารกันในการวางแผน แก้ปัญ หา และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3. ประเภทของแฟ้มสะสมงาน
สํ า หรั บ แฟ้ ม สะสมงานการเรี ย นรู้ เป็ น แฟ้ ม ที่ ร วบรวมชิ้ น งานที่ ผ่ า นการเรี ย นรู้ ที่ แ สดงให้ เห็ น
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาชิ้นงาน และผลที่เกิดจากการเรียนรู้แฟ้มสะสมงานการเรียนรู้สามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะการใช้งานดังนี้ (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์และคณะ, 2540; อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์, 2541;สุวิทย์
มูลคํา, 2543)
3.1 แฟ้มสะสมงานสําหรับให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา เป็นแฟ้มสะสมงานที่จัดทําแยกในแต่ละ
รายวิชาเรียนเพื่อแสดงกระบวนการและผลการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชานั้นๆ
3.2 แฟ้มสะสมงานแบบบูรณาการ เป็นการสะสมงานด้วยการบูรณาการผลงานจากการเรียนรายวิชา
ต่างๆ เพื่อให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง มองเห็นภาพทั้งหมดของตัวผู้เรียนเอง
3.3 แฟ้มสะสมงานกลุ่ม เป็นแฟ้มสะสมงานที่นักเรียนร่วมกันพัฒนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันการนําความสามารถที่แตกต่างกันมาร่วมกันสร้างสรรค์งานกลุ่ม เพื่อการอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรม
กลุ่ม กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมของชุมชน
3.4 แฟ้มสะสมงานหลายชั้นเรียนเป็นแฟ้มสะสมงานการเรียนจากหลายชั้นเรียนเช่นชั้นปีที่1ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการพัฒนาของตนเองในช่วงปีที่ผ่านๆมา
3.5 แฟ้ ม สะสมงานที่ เป็ น ความหลากหลายทางสติ ปั ญ ญา 8 ด้ า นตามแนวคิ ด ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา
(multiple intelligent) ของ Howard Gardner คือด้านความสามารถทางการใช้ภาษา ด้านการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านเนื้อหามิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ
ด้านการเข้ากับผู้อื่น ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านความเข้าใจธรรมชาติ โรงเรียนจะต้องหาวิธีการที่มั่นใจได้
ว่านักเรียนมีความต้องการและความสามารถที่หลากหลายในด้านรูปแบบการเรียนรู้ และประสบความสําเร็จได้
อย่างไร
แต่แฟ้มสะสมงานในบริบทห้องเรียนนั้น เป็นการเก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดง
ถึงความรอบรู้ ทั กษะต่ างๆ ความรู้ และทั ศ นคติ ผลงานของผู้เรีย นแต่ล ะคนในแฟ้ ม สะสมงานจึงถื อเป็ น
สิ่งประดิษฐ์ ในบริบทห้องเรียนนั้น แฟ้มสะสมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องสะท้อนจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Pearson Education Development Group, 2001) คือ
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1. แฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ (process oriented portfolio) แฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะ
บอกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพัฒนาการ หรือการเจริญเติบโตของผู้เรียน เนื้อหาในแฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะ
แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ ตลอดจนแบบร่างงาน (drafts) การสะท้อนกระบวนการ การ
เผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการทํางานด้วย แฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะบรรจุผลงานของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น
ระหว่าง และสิ้นสุดการทํางานในหน่วยการเรียนรู้นั้น เช่น เรื่องสั้นที่ประกอบด้วย 3 ร่าง คือ ร่างแรก ร่างที่
ปรับปรุงใหม่หลังจากที่ได้รับการสะท้อนผลซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับจากครูผู้สอนและเพื่อน และร่างสุดท้าย
ผู้เรียนสามารถที่จะเสนอแนะและติชมผลงานเหล่านี้ได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้ได้หลักฐานที่แสดงถึงว่าผู้เรียน
สามารถพัฒนาได้อย่างไร ส่วนในวิธีการอื่นๆ เช่น การเขียนหรือการประชุมระหว่างผู้ปกครองและครู ผู้เรียน
จะสามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ได้นั้น กล่าวคือผู้เรียนจะระบุว่าทักษะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้เรียน
จะชื่นชมในความสําเร็จของตนเอง และจะกําหนดสิ่งที่ท้าทายที่จะทําต่อไปในปัจจุบันและอนาคต
โดยทั่วไปแฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ จะใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา เพราะการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษามุ่งสนใจที่พัฒนาการและการเจริญเติบโตของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าที่จะพิจารณาการ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามแฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะต้องสอดคล้องกับวิธีการสอนของครูผู้สอนด้วย
2. แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต (product oriented portfolio) แฟ้มสะสมงานประเภทนี้เป็นการ
เก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนโดยจะพิจารณาเลือกผลงานที่ดีที่สุด วัตถุประสงค์ของการใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทนี้คือการสะท้อนถึงคุณภาพและความสําเร็จมากกว่าสะท้อนถึงกระบวนการซึ่งทําให้บรรลุผลสําเร็จใน
การทําแฟ้มสะสมงานประเภทนี้ ผู้เรียนจะต้องเก็บสะสมผลงานตั้งแต่ต้นจนจบ และเมื่อถึงเวลาผู้เรียนจะต้อง
เลือกสิ่งที่ผู้เรียนได้ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นซึ่งเป็นตัวแทนของงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
ในการเลือกผลงานของผู้เรียนบรรจุลงในแฟ้มสะสมงานสามารถทําได้หลายวิธี กล่าวคือ ผู้เรียนจะเป็น
ผู้กําหนดสิ่งที่จะบรรจุลงในแฟ้มสะสมงาน หรือครูผู้สอนเป็นผู้กําหนดขอบเขตกว้างๆไว้ว่าแฟ้มสะสมงานควร
จะบรรจุสิ่งใดเข้าไปบ้าง และสิ่งที่บรรจุควรมีคุณภาพเป็นอย่างไร เช่น ครูในวิชาคณิตศาสตร์กําหนดว่าแฟ้ม
สะสมงานจะต้องบรรจุหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้มโนทัศน์เรื่อง ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน และ
ฐานนิยม ครูอาจจะกําหนดด้วยว่าผลงานต้องได้คะแนนเท่าใดขึ้นไปจึงจะยอมรับได้ว่ามีคุณภาพสําหรับบรรจุ
ได้ในแฟ้มสะสมงานได้แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิตจะมีประสิทธิภาพในการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน
ในการผลิตผลงานที่มีคุณ ภาพ และโดยทั่วไปแฟ้มสะสมงานประเภทนี้จะให้ผู้เรียนได้สะท้อนตนเอง (selfreflection) ซึ่งมักจะเป็นการเขียนว่าเพราะเหตุใดผู้เรียนจึงเลือกผลงานแต่ละชิ้นมาเป็นชิ้นที่ถือว่าดีที่สุด
แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิตมักจะใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะเกรดเฉลี่ยของผู้เรียน
และคะแนนสอบของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษานั้น เป็นผลสุดท้ายที่เน้นที่สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนในระดับชั้นนี้มีทักษะการคิดในระดับที่สูงกว่า สามารถเลือกผลงานที่ดีที่สุดของตนเองได้อย่างชาญฉลาด
และยังสามารถสะท้อนตนเองได้อย่างลึกซึ้งด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีแฟ้มสะสมงานแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม
สําหรับผู้เรียนทุ กระดับ ดังนั้นในการเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน ครูผู้สอนจึงควรคํานึงถึงรูปแบบการสอน และ
วัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย
องค์ประกอบประการสุดท้ายที่ควรจะต้องมีในแฟ้มสะสมงานทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมาก็คือการจัดแสดง
ต่อสาธารณะ (public exhibition) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ครู ผู้ปกครอง หรือสมาชิกคนอื่นๆใน
ชุมชน และผู้เรียนในการนําเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยในบางกรณี ผู้เรียนหรือกลุ่มของผู้เรียนก็ต้อง
นําเสนอแฟ้มสะสมงานเหมือนการแสดงในนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ หรือในบางกรณีผู้เรียนก็จะพัฒนาบางส่วน
ของแฟ้มสะสมงานให้ลึกซึ้งขึ้น โดยสะท้อนความสนใจในวิชาหรืออาชีพต่างๆของผู้เรียนแต่ละคน การจัดแสดง
แฟ้มสะสมงานนี้มีความสําคัญอยู่ที่การหล่อหลอมหรือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้เรียนและชุมชน
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เมื่อแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนถูกประเมินและวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้อื่นจะเป็นการทําให้กระบวนการทั้งหมดมี
ความตรงมากขึ้น ทําให้ผู้เรียนมุ่งสนใจที่คุณภาพของงาน และเป็นการนําไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ผู้ปกครอง ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
4. ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของแฟ้ ม สะสมงานผู้ เ รี ย น มี ดั ง นี้ (Bird, 1990; Wiggins, 1989; Wolf, 1989;
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2540)
1. มีการแสดงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ ครู หรือทั้งครูและผู้เรียนเป็นผู้กําหนดจุดมุ่งหมายของ
แฟ้มสะสมงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความคาดหวังก่อนเริ่มต้นพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตน
2. มีการบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการผสมผสานบูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชาการที่ได้จากการเรียนใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากภายนอกห้องเรียนเช่นครูที่สอนเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นอาจสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้พบปะ สนทนา หรือสัมภาษณ์นักเขียน แล้วบันทึกผลการสัมภาษณ์ลงในแฟ้มสะสมงาน
3. มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (multisources)เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆในแฟ้มสะสมงานต้องได้มา
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้การประเมินผลผู้เรียนมีความเที่ยงตรงแม่นยํามากที่สุด และสามารถตัดสิน
ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม
4. สะท้อนให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงโดยจะต้องมีการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างสภาพการเรียนการ
สอนที่ปฏิบัติจริงในห้องเรียนกับหลักฐานในแฟ้มสะสมงาน
5. เป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นพลวัต ข้อมูลจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การเจริญ งอกงาม และพัฒนาการผู้เรียนได้ทุกระยะเวลา และมีความ
ต่อเนื่อง
6. สะท้ อ นบุ ค ลิ กภาพความเป็ น เอกลัก ษณ์ จากความเป็ น เจ้าของโดยผู้เรียนการมี ส่ วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียน การรู้จักการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแต่ละคนจะ
เป็นการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีความเฉพาะตัว เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้เลือก ผลงานและประเมินผลตนเอง
7. นํ าไปใช้ได้ในหลายจุดประสงค์ เอกสารหรือหลักฐานในแฟ้ มสะสมงานผู้ เรียนสามารถนํ าไปใช้ได้
มากกว่าหนึ่งจุดประสงค์หรือมากกว่าหนึ่งวิชา และใช้ได้ทุกระดับชั้น เช่น ใช้สนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็น
ที ม และการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เรีย น โดยให้ โอกาสผู้ เรีย นได้ แ ลกเปลี่ ย น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ และ
ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน จุดประสงค์อีกประการหนึ่งที่สําคัญของการใช้แฟ้มสะสมงาน คือครูผู้สอนสามารถ
ใช้ประเมินความสําเร็จของการสอนของตนได้ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนต่อไป
5. ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ (Cole et al., 2000; Barton & Collin, 1997;
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคณะ, 2540)
1. จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่บอกว่าแฟ้มสะสมงานนั้นจะใช้เพื่ออธิบายหรือเพื่อวัดสิ่งใดซึ่ง
จุด มุ่ งหมายที่ ชั ด เจนจะเป็ น แนวทางสํ าคั ญ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ เรี ย นได้ ป ระสบผลสํ าเร็จ แท้ จริ งเพี ย งใด
โดยทั่วไปจะมีจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานคือ
1.1 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้จากการสะท้อนความคิดในงานของตนเอง และ
พัฒนาตนเอง
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1.3 เพื่ อ ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบของครู จ ากความสามารถในการสอนให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
2. เนื้อหา ประกอบด้วย หลักฐาน หรือแนวทางต่างๆตามความเป็นจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ
ในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยแสดงถึงจุดมุ่งหมายส่วนตัว ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ละคน เนื้อหาที่ควรจะมีในแฟ้มสะสมงานประกอบด้วย5 ส่วน คือ (1) ชิ้นงานที่ผู้เรียนคัดเลือก(2) การ
สะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน (3) จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (4) ตัวอย่างในระหว่างเรียนและช่วงสุดท้าย (5)
ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือการเจริญเติบโตของผู้เรียน
งานวิจัยของ Barton และ Collin (1997) พบว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนบรรลุจดุ มุ่งหมายของ
แฟ้มสะสมงาน มี 4 ประเภท ได้แก่
2.1 เอกสารและผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างการเรีย นการสอนในชั้ น เรีย น เช่ น แบบฝึ ก หั ด
การบ้าน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มสะสมงานไม่ใช่การบรรจุแบบฝึกหัดทั้งหมดของ
ผู้เรียนลงในแฟ้มสะสมงาน แต่เป็นการใส่ผลงานบางส่วนที่สะท้อนและเป็นตัวแทนผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด
ลงในแฟ้มสะสมงาน
2.2 เอกสารหรือผลงานที่แสดงถึงงานที่ผู้เรียนทํานอกห้องเรียน เช่น การสัมภาษณ์ โครงการ
พิเศษ เป็นต้น
2.3เอกสารที ่ค รูแ ละผู้เกี่ย วข้อ งใช้แ สดงให้เห็น ถึง ความก้า วหน้า ของผู้เรีย น เช่น แบบ
บันทึกการสังเกตของครู แบบบันทึกของผู้เรียน เพื่อนในชั้นเรียน ผู้ปกครอง และการสอบในลักษณะต่างๆ
เป็นต้น
2.4 เอกสารที่ผู้เรียนเตรียมขึ้นเฉพาะบรรจุลงในแฟ้มสะสมงาน ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้
กล่าวได้ว่าสิ่งที่นํามาใส่ไว้ในแฟ้มสะสมงานควรจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
3. การกําหนดเวลา เป็นการวางแผนว่าจะให้ผู้เรียนประเมินแฟ้มสะสมงานเมื่อไร และประเมินด้วย
วิธีการใด โดยสิ่งที่จะต้องถูกนํามากําหนดก็คือ
3.1 การประเมินตนเอง เป็นการให้ผู้เรียนประเมินแฟ้มสะสมงานของตนเองว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
3.1.1กําหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการตรวจสอบผลงานโดยครูผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันกําหนดขึ้น ซึ่งนิยมกําหนดให้อยู่ในรูปคะแนนรูบริก(scoring rubric)
3.1.2 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เช่น แบบสํารวจ
รายการ บันทึกต่างๆ
นอกจากนี้ การประเมินด้วยกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนอาจจะประเมินตนเองด้วยวิธีการ
ต่อไปนี้ คือ (1) การจดบันทึกการเรียนรู้ (learning logs) เช่นการแก้ปัญหา การสังเกต การบรรยาย (2) การจด
บันทึกความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ (reflective journals) คือการให้ผู้เรียนเขียนแผนการเรียน การสะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียน บันทึกการสังเกตจากการเรียน การรวบรวมประสบการณ์ ซึ่งการเขียนบันทึก
ความคิดเห็นช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดเด่นของตนเอง อันจะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี และ (3) การกําหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น และระยะยาว จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
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3.2 การสะท้อนความคิดเห็น เป็นการแสดงความรู้สึก และการให้คะแนนผลงาน ซึ่งทําให้
ผู้เรียนพิจารณาการเรียนรู้ของตนเอง อันเป็นการใช้ความคิดในขั้นสูง
4. การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมินความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย
ของแฟ้มสะสมงานกับหลักฐานต่างๆในแฟ้มสะสมงาน จุดมุ่งหมายที่สําคัญในการใช้แฟ้มสะสมงานคือการให้
ผู้เรียนได้ประเมิน วิพากษ์ และสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานในแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นระยะและเพื่อให้การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างครูกับผู้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาตลอดภาคเรียน การตัดสิน
แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแต่ละคนจะเน้นที่ผลการวัดความก้าวหน้าในการเรียน มาตรฐานการวัดที่ดีที่สุดควร
จะเกิดจากการตกลงกันระหว่างครูกับผู้เรียนการประเมินแฟ้มสะสมงานขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หลักในการสร้างแฟ้มสะสมงานของชั้นเรียนคือส่งเสริมนิสัยในการประเมินตนเอง หรือเพื่อวัดและติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน
6. กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
จากการศึ ก ษากระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนต่ า งๆ ในการจั ด ทํ า
แฟ้มสะสมงานหรือการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน พบว่า การจัดทําแฟ้มสะสมงานมีหลายขั้นตอนและสามารถ
กําหนดได้หลายแนวทางขึ้นกับความเหมาะสมของลักษณะงานที่เก็บสะสม ซึ่งมีผู้นําเสนอขั้นตอนที่แตกต่างกัน
หลายแนวทางจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ของประเทศไทยและต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานจํานวน 9 ฉบับ (De Fina, 1992;Burke, Forgarty
และ Belgrad, 1994; Epstein, 2001; Pearson Education Development Group, 2001; ชัยพฤกษ์ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2540; อมรรัตน์ พันธ์งาม, 2543; สุวิทย์ มูลคํา, 2543; คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2552; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) ซึ่งได้นําเสนอขั้นตอนของการจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้หลายแนวทาง
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
ผลการสังเคราะห์ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 1
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สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544)




สพฐ. (2552)

2. เก็บรวบรวมผลงาน
3. คัดเลือกผลงานและจัดระบบผลงาน
4.สะท้อนความคิดเห็นและความรูส้ ึกต่อ
ผลงาน
5. ตรวจสอบความสามารถ
ของตนเอง
6. ปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
ผลงาน
7. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับผลงาน
8. ปรับเปลี่ยนผลงาน
9. นําเสนอแฟ้มสะสมงาน
10. นําผลการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
ไปใช้ประโยชน์
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สุวิทย์มูลคํา (2543)



อมรรัตน์ พันธ์งาม 2543)



ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ และคณะ(2540)

Burke et al. (1994)

1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน

Epstein (2001)

De Fina (1992)

ขั้นตอนในกระบวนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานของนักเรียน

Pearson EduDev Group (2001)

ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมงานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6


4



3
4
5



ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารตามตารางที่ 1 พบว่ า เอกสารทั้ ง 9 ฉบั บ เสนอขั้ น ตอนใน
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ส่วนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ
จัดทําแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันเล็กน้อย เอกสารและงานวิจัยบางฉบับเรียกชื่อของขั้นตอนบางขั้นตอนของ
กระบวนการจัดทํ าแฟ้มสะสมงานแตกต่างกันไปหรือเพิ่ม รายละเอียดในขั้นตอนนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า
ขั้นตอนสําคัญที่เอกสารและงานวิจัยทั้ง 9 ฉบับนําเสนอร่วมกันมากกว่า 5 รายการ แสดงดังผลการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนวางแผนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
1. ขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน ในขั้นตอนนี้ครูต้องเริ่มจากการศึกษามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรในรายวิชาและระดับชั้นที่สอน แล้วกําหนดลักษณะและจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนต้องสร้าง
ในแต่ละสาระ ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ครูควรแจ้งให้นักเรียนทราบ
ตั้ งแต่ต้น ภาคเรีย นว่าจะให้ นั กเรีย นพั ฒ นาแฟ้ มสะสมงานการเรีย นรู้ เมื่ อถึงช่ วงเริ่ม ต้ น ภาคเรียน ครูแ ละ
นักเรียนควรร่วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงาน จากนั้นครูอธิบายและชี้แจงให้นักเรียน
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เข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนต้องพัฒนา ตลอดจนอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน วิธีการใช้เครื่องมือประเมินที่ในกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน เช่น แบบ
บันทึกแบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินต่างๆ ให้นักเรียนทราบโดยทั่วกันด้วย และหากเป็นไปได้เพื่อความ
ชัดเจนครูอาจจะหาตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมานําเสนอให้นักเรียนเข้าใจด้วย
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงานในขั้นตอนนี้ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและจัดเก็บ
แฟ้มสะสมงานที่เหมาะสมกับชิ้นงานของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นแฟ้ม กล่องอัลบั้ม ซีดีที่สามารถบรรจุหรือบันทึก
ผลงานต่างๆ ของนักเรียนได้ นอกจากนี้ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มพัฒนางานอยู่
เสมอ ในขั้นตอนนี้ ครูควรมีกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานต่างๆ เบื้องต้นก่อน
จัดเก็บลงในแฟ้มพัฒนางาน และให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ผลงานในแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วย การจัด
หมวดหมู่ผลงานในแฟ้มพัฒนางานสามารถทําได้หลายแบบ เช่น จัดเก็บผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้
จัดเก็บผลงานตามวัน เวลา เป็นต้น
3. ขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงานในขั้นตอนนี้ครูจะกําหนดช่วงเวลาในการ
คัดเลือกผลงานและสะท้อนความรู้สึก/สะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน จากนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลา
ดังกล่าว ครูให้นักเรียนคัดเลือกผลงานจากแฟ้มพัฒนางานไปเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นเป็นระยะ โดย
พิจารณาผลงานต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่งได้พัฒนาไว้แล้วตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทํา
แฟ้มสะสมงานซึ่งครูและผู้เรียนอาจจะร่วมกันคัดเลือกชิ้นงานบางส่วนจากชิ้นงานทั้งหมด ในขั้นนี้สามารถใช้
กฎแห่ งการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า (value-added up principle) ในการคั ด เลือ กผลงาน กล่ าวคื อ เริ่ม ต้ น จากการที่
ผู้เรียนเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด และตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานมากที่สุดเก็บไว้ในแฟ้ม
สะสมงานเป็นหลักฐานที่ถือว่ามีคุณค่าอันดับหนึ่ง จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกผลงานอันดับที่สอง พร้อมกับพิจารณา
ว่าหากรวบรวมผลงานชิ้นนี้ไว้ในแฟ้มสะสมงานแล้ว จะทําให้เกิดคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้าง หากประเมินว่ามี
คุณค่าเพิ่มขึ้นในแง่มุมใหม่ก็เก็บสะสมไปในแฟ้มสะสมงาน หากไม่มีคุณค่าก็ไม่ควรเก็บ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
จนครบทุกชิ้นงาน หรือจนผู้เรียนเห็นว่ามีหลักฐานชิ้นงานที่มากพอจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสม
งานแล้ว ทั้งนี้ครูสามารถให้นักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่นได้เมื่อมีการ
คัดเลือกผลงานใหม่ในครั้งต่อไป ในขั้นตอนนี้เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน ครูอาจจะให้นักเรียนทําทะเบียนบันทึก
ผลงานที่ เก็ บ สะสมในแฟ้ ม สะสมงานดี เด่ น เพื่ อให้ การเก็บ รวบรวมผลงานเป็ น ไปอย่างมีระบบ จากนั้ น ให้
นักเรียนเขียนบอกเล่า แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่คัดเลือกมาไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น
เหตุผลในการคัดเลือกชิ้นงานนั้นๆ มาบรรจุในแฟ้มสะสมงาน การสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นจะทําให้
ผู้เรียนเริ่มรู้จักคิดไตร่ตรองด้วยตนเองเป็นการสะท้อนวิธีการทํางาน ความรู้สึก ความต้องการ และอุปสรรค
ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทํางานของผู้เรียนด้วย
4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน ในขั้นตอนนี้ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนปรับปรุงและ
พั ฒ นาผลงานในแฟ้ ม สะสมงานดีเด่ น ให้ มี คุ ณ ภาพดีขี้ น อยู่เสมอ ครูจัด ให้ นั ก เรีย นเจ้ าของแฟ้ ม สะสมงาน
ประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ครูวิพากษ์ ประเมิน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระยะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เพื่อนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้วิพากษ์ ประเมิน
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานของนักเรียนด้วยเช่นเดียวกัน ในการประเมินผลงานในขั้นตอนนี้ ครูควร
ให้ผู้ประเมินพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยในกรณีที่ครูเป็นผู้ประเมินจะพิจารณาผล
การประเมินตนเองของนั กเรียนเจ้าของแฟ้ม สะสมงานประกอบด้วย นอกจากนี้การประเมินจะต้องเน้นที่
ความก้าวหน้ าของผลงานของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าเปรียบเทียบผลงานของผู้เรียนกับกลุ่ม กิจกรรมใน
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ขั้นตอนนี้จะทําให้นักเรียนได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขงานขอ
ตนเองให้มีความสมบูรณ์ขั้นต่อไป
7. การประเมินแฟ้มสะสมงาน
การประเมินแฟ้มสะสมงานไม่สามารถให้คะแนนในลักษณะเดียวกันกับการให้คะแนนจากแบบสอบได้
เนื่องจากการประเมินแฟ้มสะสมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ผเู้ รียนสร้างขึ้นนั้นจะต้องอาศัยการตัดสินของผู้ประเมินหรือผู้สอน
ดังนั้นประเด็นเรื่องความเที่ยงและความตรงของคะแนนที่ได้จากการตัดสินของผู้ประเมินจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้อง
คํานึงถึง นักประเมินจึงได้คิดวิธีการประเมินและสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนแฟ้มสะสมงานขึ้น วิธีการประเมิน
และเกณฑ์ในการประเมินแฟ้มสะสมงานมีรายละเอียดดังนี้
7.1 วิธีในการประเมินแฟ้มสะสมงาน
การประเมินแฟ้มสะสมงานหรือการให้คะแนนแฟ้มสะสมงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเบื้องต้นใน3 วิธีนี้
(Randall และคณะ,1987 อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 2540; Kuhs, 1994 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์,
2544)
วิธีที่หนึ่ง การประเมินชิ้นงานแต่ละชิ้นในแฟ้มสะสมงานแล้วหาค่าเฉลี่ย โดยทําการประเมินชิ้นงานแต่
ละชิ้นในแฟ้มสะสมงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubric) แล้วนําคะแนนมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ออกมาเป็นคะแนนรวมของแฟ้มสะสมงานทั้งแฟ้ม
วิธี ที่ ส อง การประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบหรื อ สมรรถภาพ หรื อ ตามมิ ติ ข องงาน โดยทํ า การแยก
วิเคราะห์ชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานตามจุดมุ่งหมาย หรือมิติของงาน โดยการให้คะแนนแยกไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือสมรรถภาพที่ต้องการวัด ในการประเมินแฟ้มสะสมงานจะใช้วิธีนําหลักฐานหรือชิ้นงานจากแฟ้มสะสมงาน
ทีละชิ้น แล้วให้คะแนนตามสมรรถภาพที่หลักฐานหรือชิ้นงานนั้นแสดงออกหรือสื่อถึง โดยใช้เกณฑ์ก ารให้
คะแนนในแต่ละสมรรถภาพที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสมรรถภาพนั้น ทั้งนี้ชิ้นงาน 1 ชิ้น อาจจะได้รับการประเมิน
มากกว่า 1 สมรรถภาพได้ หลังจากนั้นจึงนําคะแนนมาคิดค่าเฉลี่ยในแต่ละสมรรถภาพ
วิธีที่สาม การประเมินแฟ้มสะสมงานโดยรวม โดยมองภาพรวมของแฟ้มสะสมงานทั้งหมด วิธีการนี้
แตกต่างกับ 2 วิธีแรก กล่าวคือ วิธีนี้จะไม่ให้คะแนนชิ้นงานเป็นรายชิ้น แต่จะให้คะแนนแฟ้มสะสมงานรวมทั้ง
ฉบับ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดขึ้นมาเฉพาะ เช่น การจัดระบบ ชิ้นงาน ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
ความครบถ้วนของชิ้นงาน คุณภาพของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
Paulson (1990, อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 2540) ได้เสนอขั้นตอนในการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ดังนี้
1.ตรวจสอบดูหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมงานแต่ละชิ้น โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สําคัญ 3
ประการ ได้แก่ มีการตอบสนองจุดประสงค์ มีการสะท้อน และมีการรับรอง
2. พิจารณาดูเนื้อหาของแฟ้มสะสมงานว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย และผู้เรียนมีความก้าวหน้าไปตามแนวทาง
ที่จุดมุ่งหมายกําหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือยังไม่เกิดความก้าวหน้า ผู้สอนควรพิจารณา
ว่ า ผู้ เรี ย นควรเพิ่ ม หลั ก ฐานหรื อ ชิ้ น งานอะไรในแฟ้ ม สะสมงานอี ก ซึ่ ง ผู้ ส อนควรกระทํ า เป็ น รายบุ ค คล
เฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้
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7.2 เกณฑ์ในการให้คะแนนผลงาน
เกณฑ์ในการให้คะแนนผลงานของผู้เรียนที่นิยมนํามาใช้กับการประเมินแฟ้มสะสมงานนั้น นิยมเรียก
กันว่า “เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก(scoring rubric)” เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกเป็นระดับที่แสดง
ลักษณะหรือความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือแฟ้มสะสมงาน ซึ่งใช้สําหรับการให้คะแนนในการ
ประเมิน หรือ ตั ดสิ น ความสํ าเร็จ ของผลงานหรือ ผลการปฏิ บั ติ งาน เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบรูบริกนี้ จะมี
คําอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนถึงคุณภาพในแต่ละระดับผลการประเมินกํากับไว้ตั้งแต่ระดับสูงหรือดี
มากจนถึงระดับต่ําหรือต้องปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนหรือรูบริกสามารถช่วยแก้ไขการประเมินทักษะซึ่งมี
ลักษณะค่อนข้างเป็นอัตนัย (subjectivity) ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเที่ยงที่เพิ่มขึ้นในการให้คะแนน (Jonsson,
&Svingby, 2007; Pearson Education Development Group, 2001; สมศั กดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธน ,2544;
กมลวรรณ ตังธนกานนท์,2547, 2549, 2557) นอกจากนี้ ในบริบทการประเมินในชั้นเรียนเกณฑ์การให้คะแนน
ยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจได้ตรงกันว่าการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือแฟ้มสะสมงานที่มีคุณ ภาพเป็นที่
ยอมรับหรือได้มาตรฐานเป็นอย่างไร (Schamber& Mahoney, 2006; Panadero&Jonsson, 2013) เป็นการ
กระตุ้นการเรียนรู้และการกํากับตนเองของผู้เรียน และตลอดจนทําให้ผู้เรียนได้ทราบขอบเขตของสิ่งที่ผู้สอนจะ
ประเมิน ซึ่งเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ (Kuhl, 2000; Wolters,
2003) เกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภท คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holisticscoringrubric) และ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analyticscoringrubric)
7.3 ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์
รวม (holistic scoring rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)
7.3.1เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมเป็นเกณฑ์ที่พิจารณาภาพรวมของชิ้นงานที่ประเมินว่า
มีลักษณะอย่างไร เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้จะบรรยายลักษณะโดยรวมของชิ้นงานที่ประเมินลดหลั่นตาม
ระดับคุณภาพจากสูงสุดถึงต่ําสุดเนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมนี้สร้างจากหลักการพื้นฐานที่ว่าการ
ประเมินคุณภาพของสิ่ งต่างๆ ควรต้องพิ จารณาภาพรวมทั้ งหมดของสิ่งนั้ นจะดีกว่าการพิ จารณาเป็ นมิ ติหรือ
องค์ประกอบแต่ละด้านของสิ่งที่มุ่งประเมินโดยเกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้มักจะพิจารณาลักษณะเด่นหรือ
ลั กษณะจํ าเป็ นของสิ่ งที่ ประเมิ น (Johnson, Penny, & Gordon, 2009)เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบองค์ ร วม
เหมาะสมกับการประเมินผลขนาดใหญ่ (large-scale assessment) ที่มีผู้รับการประเมินจํานวนมาก และการ
ประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ซึ่งใช้สําหรับตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวอย่างเกณฑ์การให้
คะแนนแบบองค์รวมแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557)
แบบประเมินการเขียนเรียงความ
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………….ระดับชั้น…………………………………………….
วัน เดือน ปี…………………………………………………. ครูผู้สอน/ผู้ประเมิน…………………………….
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย O ล้อมรอบระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณภาพของเรียงความของนักเรียนมากที่สุด
ระดับ
เกณฑ์
คุณภาพ
ดีเยี่ยม






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดที่นําเสนอจํานวนมาก
วางลําดับเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล ทําให้การนําเสนอเนื้อหามีความสมบูรณ์
ใช้คํา และภาษาที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ ตรงกับคนอ่าน
เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความอย่างสม่ําเสมอ

ผ่าน






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดที่นําเสนออย่างพอเพียง
วางลําดับเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล การนําเสนอเนื้อหาบกพร่องเล็กน้อย
ใช้คํา และภาษาที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับคนอ่าน
เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความ

ควรปรับปรุง

 มีข้อมูลสนับสนุนความคิด แต่อาจไม่ตรงกับประเด็นที่เขียน
 วางลําดับเนื้อหาได้ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล การนําเสนอเนื้อหาขาดความ
สมบูรณ์
 การใช้คํา และภาษาบกพร่องบ้าง และไม่ค่อยตรงกับคนอ่าน
 เขียนได้ตามหลักการเขียนเรียงความเล็กน้อย

ไม่ผ่าน






มีข้อมูลสนับสนุนความคิดเพียงเล็กน้อย ขาดความคงเส้นคงวา
วางลําดับเนื้อไม่สัมพันธ์กัน
การใช้คํา และภาษาบกพร่อง และไม่ค่อยตรงกับคนอ่าน
ไม่ได้เขียนตามหลักการเขียนเรียงความ

7.3.2เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)มีลักษณะเป็น
เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานโดยพิจารณาคุณภาพของชิ้นงานเป็นรายองค์ประกอบหรือรายมิติเกณฑ์การให้
คะแนนประเภทนี้จะบรรยายคุณภาพของชิ้นงานเป็นรายองค์ประกอบลดหลั่นตามระดับคุณภาพตั้งแต่สูงสุดถึง
ต่ําสุด และถ้าองค์ประกอบหรือมิติที่พิจารณามีน้ําหนักไม่เท่ากันก็สามารถกําหนดน้ําหนักไม่เท่ากันให้เกณฑ์
เหล่านั้นได้ตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ
เหมาะสมกับการประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (formative evaluation) ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่ อการพั ฒ นาผู้ เรียน อย่ างไรก็ ตาม การใช้เกณฑ์ การให้ คะแนนประเภทนี้ ในการ
ประเมิน มั กจะใช้ เวลานานกว่าเกณฑ์ การให้ ค ะแนนแบบองค์รวมเนื่ องจากความซั บ ซ้ อนในการพิ จารณา
องค์ประกอบของสิ่งที่ประเมินเป็นรายมิติ
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (ปรับจาก สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
ทักษะการฟัง
ระดับ แฟ้มสะสมงานมีหลักฐานแสดงสิ่งต่อไปนี้
4 เข้าใจสิ่งที่ฟังทุกเรื่อง
จดบันทึกสิ่งที่ฟังครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง
เข้าใจผู้พูดอย่างดี
3

เข้าใจสิ่งที่ฟังทุกเรื่อง
จดบันทึกสิ่งที่ฟังครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้อง
เข้าใจผู้พูดพอใช้

2

เข้าใจสิ่งที่ฟังบางเรื่อง
จดบันทึกได้ครบถ้วนและมีสาระ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้บางเรื่อง
เข้าใจผู้พูดเพียงเล็กน้อย

1 เข้าใจสิ่งที่ฟังบางเรื่อง
จดบันทึกได้สาระและไม่ครบถ้วน
ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังได้บางเรื่อง
ไม่เข้าใจผู้พูด
0

หลักฐานไม่สมบูรณ์

ทักษะการพูด
ระดับ แฟ้มสะสมงานมีหลักฐานแสดงสิ่งต่อไปนี้
4 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์ถูกต้อง
สื่อความหมายได้ครบถ้วน
ทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่องอย่าง สม่ําเสมอ
3 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์ถูกต้อง
สื่อความหมายได้ครบถ้วน
ทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่องบางครั้ง
2 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดถูกไวยากรณ์
ใช้คําศัพท์บางคําไม่ถูกต้อง
สื่อความหมายผิดพลาดเล็กน้อย
ขาดการทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่อง
1 ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
พูดผิดไวยากรณ์เล็กน้อย
ใช้คําศัพท์ที่ไม่ถูกต้องบ่อย
สื่อความหมายในการพูดไม่ชัดเจน
ขาดการทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่อง
0 หลักฐานไม่สมบูรณ์
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ทักษะการอ่าน
ระดับ แฟ้มสะสมงานต้องมีลักษณะดังนี้
4 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียน
3

2

1

0

ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียนไม่
ครบถ้วน
ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านได้ค่อนข้างถูกต้อง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์
เข้าใจจุดมุง่ หมายและเจตคติของผู้เขียนเพียง
เล็กน้อย
ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน
ลําดับเรื่องที่อ่านผิดพลาดเล็กน้อย
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง
ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายและเจตคติของเรื่อง
ผู้เขียน
หลักฐานไม่สมบูรณ์

ทักษะการเขียน
ระดับ แฟ้มสะสมงานต้องมีลักษณะดังนี้
4 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสํากดคําถูกต้อง
พัฒนาสํานวนเขียนสม่ําเสมอ
3 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําถูกต้อง
พัฒนาสํานวนเขียนบ้างเล็กน้อย
2 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนถูกต้อง
จัดระบบการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําผิดพลาดเล็กน้อย
ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน
1 ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระ
รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง
จัดระบบการเขียนไม่ชัดเจนยากต่อการติดตาม
ใช้ไวยากรณ์และคําผิดพลาดมาก
ขาดการพัฒนาสํานวนเขียน
0 หลักฐานไม่สมบูรณ์

7.4 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก
กระบวนการสร้างเกณฑ์ การให้ ค ะแนนแบบรูบ ริก ทั้ งแบบองค์ รวมและแบบแยกองค์ป ระกอบมี
แนวทางที่ใกล้เคียงกัน แต่มีรายละเอียดบางประการต่างกันเล็กน้อยดังนี้
7.4.1กระบวนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic scoring rubric) การสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ผลการเรียนรู้ หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน
ขั้นตอนนี้ผู้ประเมิ นต้องกําหนดว่าสิ่งที่ สําคัญ และจําเป็นต้องประเมินตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่
กํ า หนดไว้ คื อ อะไร การประเมิ น นั้ น เน้ น ที่ ก ระบวนการปฏิ บั ติ หรื อ ผลการปฏิ บั ติ หรื อ ทั้ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2กําหนดจํานวนระดับคะแนนหรือระดับคุณภาพของลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติ
ในแต่ละมิติหรือองค์ประกอบที่ประเมิน ซึ่งสามารถกําหนดระดับคะแนนในลักษณะเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็
ได้ ตัวอย่างเช่น ในเชิงปริมาณอาจกําหนดเป็นระดับคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ส่วนในเชิงคุณภาพ อาจ
กําหนดเป็นระดับ ดีมาก ดี พอใช้ และ ปรับปรุง ตามลําดับ โดยทั่วไปในการประเมินทักษะการปฏิบัติมักจะ
กําหนดให้จํานวนระดับคะแนนหรือระดับคุณ ภาพของลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติมีจํานวน 4-6
ระดับ (Johnson, Penny, & Gordon, 2009)
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ขั้นตอนที่ 3กําหนดคําอธิบายลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติของเกณฑ์แต่ละระดับ หากเป็นไป
ได้ควรจัดหาหรือคัดเลือกตัวอย่างการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติที่มีลักษณะครอบคลุมองค์ประกอบหรือมิติ
ที่ ต้ อ งการประเมิ น ทั้ ง ตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ สู ง กลาง และต่ํ า
ระดับคุณภาพละ 3 ตัวอย่างขึ้นไป คําอธิบายลักษณะการปฏิบัติงานหรือผลงานในเกณฑ์ แต่ละระดับอาจมี
ลักษณะเป็นคําอธิบายในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือผสมผสานคําอธิบายเชิงปริมาณและคุณภาพเข้า
ด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการปฏิบัติหรือผลงานที่ได้จากทักษะนั้นๆ เพื่อให้เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ซับซ้อนจนเกิดความไม่สะดวกในการนําไปใช้
ขั้นตอนที่ 4ควรนําร่างเกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นไปพิจารณาร่วมกันกับนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อร่างเกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้น เนื่องจาก
ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนและสิ่งที่นักเรียนจะได้รับการประเมินเป็นสิ่งที่สําคัญใน
การนําเกณฑ์การให้คะแนนไปใช้ ขั้นตอนนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนด้วย เนื่องจากการพิจารณาเกณฑ์การ
ให้คะแนนจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงานหรือผลงานในด้านทักษะ
การปฏิบัติของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5นําข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากนักเรียนไปพิจารณา และปรับร่างเกณฑ์การให้คะแนนก่อน
นําไปใช้จริง
7.4.2 กระบวนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบสําหรับประเมินทักษะการปฏิบัติมีหลักการโดยทั่วไป
เหมื อนกับการสร้างเกณฑ์ การให้คะแนนแบบองค์ รวม แต่มี รายละเอียดเพิ่ มเติม ขึ้นมากกว่าเกณฑ์ การให้
คะแนนแบบองค์รวมในส่วนที่เป็นมิติหรือองค์ประกอบที่จะประเมินในทักษะนั้นๆ การสร้างเกณฑ์การให้
คะแนนแบบแยกองค์ประกอบสําหรับประเมินประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1กํ าหนดสิ่งที่ ต้องการประเมิน ผลการเรียนรู้ หรือจุดประสงค์การเรีย นรู้ที่ ค าดหวังใน
ขั้นตอนนี้ ผู้ประเมินต้องกําหนดว่าสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต้องประเมินตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่
กํ าหนดไว้คื อ อะไร การประเมิ น ทั ก ษะนั้ น เน้ น ที่ ก ระบวนการปฏิ บั ติ งาน หรือ ผลการปฏิ บั ติ งาน หรื อ ทั้ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมิติหรือองค์ประกอบสําคัญของสิ่งที่จะประเมินซึ่งอาจเป็นกระบวนการปฏิบัติ
หรือผลการปฏิบัติ ในการประเมินที่เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน อาจกําหนดมิติหรือองค์ประกอบที่ประเมิน
เช่น ความถูกต้องในการปฏิบัติหรือแสดงทักษะนั้น ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติ ส่วนในการประเมินที่เน้น
ผลการปฏิบัติงาน อาจกําหนดมิติหรือองค์ประกอบที่ประเมิน เช่น ความถูกต้องของผลการปฏิบัติ จํานวนครั้ง
ระยะทาง เวลา ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้ ในทักษะที่แตกต่างกัน มิติหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมในการวัดก็
อาจจะมีความแตกต่างกันไปได้
ขั้นตอนที่ 3กําหนดจํานวนระดับคะแนนหรือระดับคุณภาพของลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติ
ในแต่ละมิติหรือองค์ประกอบที่ประเมิน ซึ่งสามารถกําหนดระดับคะแนนในลักษณะเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็
ได้ ตัวอย่างเช่น ในเชิงปริมาณอาจกําหนดเป็นระดับคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ส่วนในเชิงคุณภาพ อาจ
กําหนดเป็นระดับ ดีมาก ดี พอใช้ และ ปรับปรุง ตามลําดับ โดยทั่วไปในการประเมินทักษะการปฏิบัติมักจะ
กําหนดให้จํานวนระดับคะแนนหรือระดับคุณ ภาพของลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติมีจํานวน 4-6
ระดับ (Johnson, Penny, & Gordon, 2009)
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ขั้นตอนที่ 4กําหนดคําอธิบายลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติของเกณฑ์แต่ละระดับ หากเป็นไป
ได้ ควรจัดหาหรือคัดเลือกตัวอย่างการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติที่มีลักษณะครอบคลุมองค์ประกอบหรือมิติ
ที่ต้องการประเมินทั้งตัวอย่างการปฏิบัติงานหรือผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง กลาง และต่ํา ระดับคุณภาพ
ละ3 ตัวอย่างขึ้น ไป คํ าอธิบ ายลั กษณะการปฏิบั ติงานหรือผลงานในเกณฑ์ แ ต่ละระดั บอาจมีลัก ษณะเป็ น
คําอธิบายในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือผสมผสานคําอธิบายเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการปฏิบัติหรือผลงานที่ได้จากทักษะนั้นๆ เพื่อให้เกณฑ์การให้คะแนนไม่ซับซ้อนจนเกิด
ความไม่สะดวกในการนําไปใช้ เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบไม่ควรพัฒนาเกณฑ์ที่มีมากกว่า
6 องค์ประกอบ หรือ 6 มิติ
ขั้นตอนที่ 5ในบริบทห้องเรียน ควรนําร่างเกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นไปพิจารณาร่วมกันกับ
นักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อร่างเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ พั ฒ นาขึ้ น เนื่ อ งจากความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนและสิ่ งที่ นั ก เรี ย นจะได้ รั บ
การประเมินเป็นสิ่งที่สําคัญในการนําเกณฑ์การให้คะแนนไปใช้ ขั้นตอนนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนด้วย
เนื่องจากการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการ
ปฏิบัติงานหรือผลงานในด้านทักษะการปฏิบัติของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6นําข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากนักเรียนในข้อ 5 ไปพิจารณา และปรับร่างเกณฑ์การให้คะแนน
ก่อนนําไปใช้จริง
ในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบนั้นต้อง
คํานึงถึงภาษาที่ ใช้ให้เหมาะสมกับระดับอายุของผู้รับการประเมินหรือนักเรียน รวมถึงต้องมีความชัดเจน
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง นอกจากนั้น คําอธิบาย
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับของเกณฑ์การให้คะแนนควรมีลักษณะลดหลั่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางที่
นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัตินั้นๆ ได้ (Nitko, 2004) นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนควรจะ
สามารถใช้ในการประเมิ นเป็นช่ วงเวลาหรือประเมินอย่างต่อเนื่ องได้ กล่าวคือ สามารถใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของทักษะการปฏิบัติต่างๆ ได้เป็นช่วงยาว (Relearning by Design Inc., 2000;
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544)
ครูผู้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ
การปฏิบัติงานหรือลักษณะของผลการปฏิบัติงานกับระดับผลการประเมินในเกณฑ์การให้คะแนนที่นําไปใช้
กล่าวคือ ครูควรยกตัวอย่างผลงานที่มีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์แต่ละระดับ แล้วอธิบายว่าเหตุใดผลงานแต่ละ
ชิ้นหรือตัวอย่างการปฏิบัติงานนั้นๆ จึงเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ นอกจากนั้น เพื่อให้
นักเรียนใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นอย่างเที่ยงตรง ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองให้คะแนน
ตัวอย่างการปฏิบัติงานหรือผลงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นด้วย สิ่งที่ต้องคํานึงถึงอีกประการ
หนึ่งในการนําเกณฑ์ไปใช้ คือ ครูควรกําหนดงานที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในแต่ละช่วง
อายุ ซึ่งอาจพิจารณาจากพัฒนาการในแต่ละวัย รวมถึงจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนในการให้คะแนน
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ประเด็นสําหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างครู
เกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. สภาพการใช้แฟ้มสะสมงานในปัจจุบันในภาพรวม
1.1 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 สิ่งที่แฟ้มสะสมงานมุ่งประเมินนักเรียน
1.3 ขั้นตอนที่ดําเนินการในปัจจุบันในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.4 ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. การดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
2.1 สภาพการดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
2.2 สภาพการดําเนินการในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
2.3 สภาพการดําเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
2.4 สภาพการดําเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
2.5 สภาพการดําเนินการในขั้นตอนอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ปัญหาในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ถ้ามี)
3.1 ปัญหาการดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
3.2 ปัญหาการดําเนินการในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
3.3 ปัญหาการดําเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
3.4 ปัญหาการดําเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
3.5 ปัญหาการการดําเนินการในขั้นตอนอื่นๆ (ถ้ามี)
4. แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนต่ า งๆ ของกระบวนการจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ถ้ามี)
4.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
4.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนอื่นๆ (ถ้ามี)
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แบบบันทึกแผนการดําเนินการในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน...................................................... ระดับชั้นที่สอน....................................................
1. แผนการดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน
1.1 จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1.2 รายวิชาที่ต้องการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน .......................................................................................
1.3 ระยะเวลา ............................ ภาคเรียน
1.4 แผนการพัฒนาจํานวนชิ้นงานหรือหลักฐานสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1.5 เกณฑ์การประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน (แทรกเป็นภาคผนวก)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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2. แผนการดําเนินการในขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลงาน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บรวบรวมผลงาน.................................................................................................................
การกระตุ้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มสะสมงาน.............................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. แผนการดําเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกและสะท้อนความรู้สึกต่อผลงาน
ความถี่ของการคัดเลือกผลงาน.........................................................................................................................
การสะท้อนความรู้สึก/สะท้อนคิดต่อผลงานในแฟ้มสะสมงาน
 ให้นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้สึก/สะท้อนคิดเอง
 กําหนดคําถามนําให้นักเรียนในการสะท้อนความรู้สึก/สะท้อนคิด โดยมีคําถามดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………
4. แผนการดําเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงาน
ความถี่ของการปรับปรุงและประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน.........................................................................
ผู้ประเมินผลงานในแฟ้มสะสมงาน...................................................................................................................
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน.............................................................................................................
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แบบสรุปการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงาน
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน...................................................... ระดับชั้นที่สอน....................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย “” ในช่องที่ตรงกับลักษณะการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านหลักการและการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
มโนทัศน์ที่มี
มโนทัศน์ที่มี
สรุป
ผลการ
ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา
ปรับเปลีย่ น
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ถูกต้องคงเดิม
......................
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ถดถอย
......................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
มีพัฒนาการ
......................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อนคงเดิม
......................
2. การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
สรุป
ผลการ
ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา
ปรับเปลีย่ น
สูง
สูง
คงเดิมในระดับสูง
......................
สูง
กลาง
ถดถอยเล็กน้อย
......................
สูง
ต่ํา
ถดถอยมาก
......................
กลาง
สูง
มีพัฒนาการเล็กน้อย ......................
กลาง
กลาง
คงเดิมในระดับกลาง ......................
กลาง
ต่ํา
ถดถอยเล็กน้อย
......................
ต่ํา
สูง
มีพัฒนาการมาก
......................
ต่ํา
กลาง
มีพัฒนาการเล็กน้อย ......................
ต่ํา
ต่ํา
คงเดิมในระดับต่ํา
......................
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3. สรุปผลรวมมโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
ปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการพัฒนา
มโนทัศน์
การปฏิบัติ
การแปลผลรวม
ผลที่ได้ก่อนการ
พัฒนา
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
สูง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและมีการ
ปฏิบัติในระดับสูง
....................................
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ปานกลาง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและมีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง
....................................
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ต่ํา
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องแต่มีการ
ปฏิบัติในระดับต่ํา
....................................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
สูง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนแต่มี
การปฏิบัติในระดับสูง
....................................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ปานกลาง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนแต่มี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ....................................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ต่ํา
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนและ
มีการปฏิบัติในระดับต่ํา
....................................
4. สรุปผลรวมมโนทัศน์ด้านหลักการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
ปฏิบัติในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนา
มโนทัศน์
การปฏิบัติ
การแปลผลรวม
ผลที่ได้หลังการพัฒนา
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
สูง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและ
มีการปฏิบัติในระดับสูง ....................................
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ปานกลาง
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องและ
มีการปฏิบัติในระดับ
....................................
ปานกลาง
มโนทัศน์ที่ถูกต้อง
ต่ํา
มีมโนทัศน์ทถี่ กู ต้องแต่มี
การปฏิบัติในระดับต่ํา
....................................
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
สูง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
....................................
แต่มีการปฏิบัติใน
ระดับสูง
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ปานกลาง
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
แต่มีการปฏิบัติในระดับ ....................................
ปานกลาง
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ต่ํา
มีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อน
และมีการปฏิบัติในระดับ ....................................
ต่ํา
จากข้อ 4 และ ข้อ 5 รูปแบบการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็นแบบ  ปรับเปลี่ยน  ไม่ปรับเปลี่ยน
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