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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

นโยบายการปฏริปูระบบการศกึษาไทยในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 
    รฐับาลจะมุง่เน้นใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีุณภาพ 
 สถานศกึษาจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการศกึษาหรอืการฝึกอบรม 
     เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัทีส่ดุในการพฒันาคนและประเทศ 
 การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรมหาบณัฑติในปจัจุบนั 
      ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
      นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการจดัท าวิจยัเพ่ือแสวงหาองคค์วามรู้ใหม่ 
    พฒันาความรูจ้ากการศกึษาในสาขาวชิาการในหลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้ 
 



 ปญัหาในการท าวจิยัของนกัศกึษามหาบณัฑติ 
     - คอืขาดทฤษฎ ีปรชัญา ฐานความคดิ และหลกัการ 
     - ถา้ไมศ่กึษาคน้ควา้ ใหรู้ล้กึ รูก้วา้งและรูจ้รงิ 
     - ไมส่ามารถเขา้ใจธรรมชาตขิองปญัหาและหาวธิกีารในการแกป้ญัหาได ้
     - เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษามน้ีอยไมเ่พยีงพอต่อการศกึษา คน้ควา้ 
     - ขาดการจดัการ และขาดวนิยัจากการไมม่แีบบแผนในการด าเนินการวจิยั 
       สง่ผลต่อความล่าชา้ในการท าวจิยั 
 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากขาดการจดัการความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พจน ์สะเพยีรชยั, 2550  



 การท าวจิยัของนกัศกึษาตอ้งศกึษาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 การเรยีนรูท้ีด่จีะตอ้งมกีารแสวงหาความรู ้และสะสมประสบการณ์ 
     การเรยีนรู ้โดยการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ จากแนวคดิและทฤษฎตี่างๆ  
     ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้ีต่อ้งการ เพือ่จ าแนก และสรปุความคดิใหม ่ 
     น ากรอบความคดิและความรูท้ีไ่ดม้าทดสอบความคดิ 
     โดยใชก้ระบวนการวจิยั หรอืการลงมอืปฏบิตั ิ

Kolb, 1991  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



 การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานจงึชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 
 นกัศกึษาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง  
 สะสมผลงานดเีดน่ของนกัศกึษาทีแ่สดงถงึความสามารถและ 
   ความเป็นผูเ้ชีย่วชาญ สะทอ้นใหเ้หน็ความสามารถในการปฏบิตังิาน  
    ความรู ้และทกัษะทีส่ะสมมาท าใหง้า่ยในการทีจ่ะคดิพฒันาวชิาชพี  
 แฟ้มสะสมผลงานชว่ยเชื่อมโยงการเรยีนรู ้ประสบการณ์  
 ความเชีย่วชาญ และโอกาสส าหรบัพฒันาวชิาชพี 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



 แฟ้มสะสมผลงานจึงเป็นการจดัการความรู้อย่างหน่ึง  
   - เจา้ของแฟ้มสะสมผลงานจะคน้หาความรูท้ีต่อ้งการ  
   - จากการไดย้นิ ไดฟ้งั ไดเ้หน็ ไดศ้กึษา คน้ควา้ จนกลายเป็นองคค์วามรูแ้ต่ละเรือ่ง  
   - โดยวธิกีารแสวงหาความรู ้การสรา้งความรูจ้ากการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
   - ใหไ้ดค้วามรูใ้หม ่และหาวธิกีารจดัเกบ็ความรู ้
   - ใหส้ามารถคน้หาความรูท้ีไ่ดส้ะสมไวใ้นแฟ้มสะสมผลงานใหง้า่ย สะดวก รวดเรว็ 
     ทนัต่อการน าไปใช ้และ 
   - สามารถถ่ายโอนความรูจ้ากการน าเสนอผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน  
   - สะทอ้นความคดิและท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ี ่
   - สามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในการท างาน หรอืประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



 การใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   - เป็นการเรยีนรูท้ีผ่า่นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปความรู ้
   - ทีส่ะทอ้นใหเ้กดิการเรยีนรู ้ความรว่มมอืของเพือ่นรว่มชัน้ และอาจารย ์
     ในการใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัน าไปใชใ้นการท าวจิยั 
   - สง่ผลต่อความพงึพอใจในผลงานของนกัศกึษาทีแ่ฟ้มสะสมผลงาน  
   - ชว่ยใหน้กัศกึษาเกดิแรงจงูใจในการท าวจิยั     
   - มคีวามเป็นไปไดก้บัความส าเรจ็ในการท าวจิยั และการไดร้บัการยอมรบั 
   - นกัศกึษามอีสิระในการแสวงหาความรู ้และมโีอกาสรูถ้งึผลงานทีท่ า  
   - เป็นการไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลงาน ท าใหบุ้คคลรบัรูผ้ลงานทีด่ ี
     หรอืไมด่ ีเพือ่จะไดพ้ฒันาปรบัปรงุผลงานใหด้ยีิง่ขึน้ สิง่น้ีจะสง่ผลลพัธ ์
     ใหเ้กดิแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน และความพงึพอใจในผลงานของตนเอง  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการจดัการความรูแ้ละความพงึพอใจในงาน 
    ของนกัศกึษามหาบณัฑติ ก่อนและหลงัใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้
2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการจดัการความรูแ้ละความพงึพอใจในงาน 
   ของนกัศกึษามหาบณัฑติระหวา่งกลุ่มทีใ่ชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้
   กบักลุ่มทีเ่รยีนรูต้ามปกต ิ   
 



สมมติฐานการวิจยั 

1. ความสามารถในการจดัการความรูข้องนกัศกึษามหาบณัฑติหลงัการใช ้
    แฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูม้ากกวา่ก่อนการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 
2. ความพงึพอใจในงานของนกัศกึษามหาบณัฑติหลงัการใชแ้ฟ้มสะสม 
    ผลงานเพือ่การเรยีนรูม้ากกวา่ก่อนใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้
3. ความสามารถในการจดัการความรูข้องนกัศกึษามหาบณัฑติกลุ่มทีไ่ดร้บั 
   การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูม้ากกว่ากลุ่มทีเ่รยีนรูต้ามปกต ิ

     4. ความพงึพอใจในงานของนกัศกึษามหาบณัฑติ กลุ่มทีไ่ดร้บั 
        การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูม้ากกว่ากลุ่มทีเ่รยีนรูต้ามปกต ิ
  

 



วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) 
 แบบแผนการทดลองเป็นแบบสองกลุ่มวดัสองครัง้ 
 ประชากรส าหรบังานวจิยัครัง้น้ี คอืนกัศกึษามหาบณัฑติ ทีก่ าลงัศกึษาใน    
   มหาวทิยาลยั สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร  
 กลุ่มตวัอย่างคอืนกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพฒันา   
   ทรพัยากรมนุษย ์คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 คดัเลอืกเขา้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยวธิกีารสุมอยา่งงา่ย  
   จบัฉลากแบบไมแ่ทนที ่ไดน้กัศกึษาสว่นกลางภาคปกต ิจ านวน 3 คน  
   ภาคพเิศษ จ านวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนกัศกึษาโครงการศกึษา    
   ภาคพเิศษ (Chief Change Officer-- CCO) จ านวน 20 คน เป็นกลุ่ม  
   ควบคุม  



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

       เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
 1. แผนการอบรมการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้
 2. แบบประเมนิความรูเ้รือ่งการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ 
 3. คูม่อืการสรา้งและการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน  
      เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. แบบสอบถามความสามารถในการจดัการความรู ้ 
 2. แบบสอบถามความพงึพอใจในงานของนกัศกึษามหาบณัฑติ  



การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือทุกชดุผา่นการหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา 
 หาค่าความเช่ือมัน่ 
1. แบบประเมนิความรูเ้รือ่งการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้โดย  
    หาคา่ความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง .55-.85 และคา่อ านาจจ าแนกอยู ่  
    ระหวา่ง .30-.90 หาค่าคเูดอร-์รชิารด์สนั 20 (Kuder-Richardson 20   
    --KR 20) ไดเ้ทา่กบั .77  
2. คา่สมัประสทิธแิอลฟา่ของครอนบาค 
   2.1 แบบสอบถามความสามารถในการจดัการความรู ้ไดเ้ทา่กบั .95  
   2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจในงานของนกัศกึษามหาบณัฑติ ได ้
        เทา่กบั .96  
 



เก็บรวบรวมขอ้มลูกอ่นทดลอง  

กลุม่ทดลอง 
1. จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารโดยการใชแ้ฟ้มสะสม  
    ผลงานเพือ่การเรยีนรูข้องนักศกึษา  
    มหาบัณฑติ (สปัดาหท์ี ่1) 
2. ด าเนนิการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การ 
    เรยีนรู ้มขีัน้ตอน ดังนี ้
    ข ัน้ตอนที ่1 การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละ   
    ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน (สปัดาหท์ี ่1) 
    ข ัน้ตอนที ่2 รวบรวมและจัดชิน้งาน (เดอืนที ่ 
     1, 2, 3) 
    ข ัน้ตอนที ่3 การคัดเลอืกชิน้งาน (เดอืนที ่4) 
    ข ัน้ตอนที ่4 การสะทอ้นขอ้มลูยอ้นกลับ  
    (เดอืนที ่5,6, 7) 
    ข ัน้ตอนที ่5 การท าชิน้งานสมบรูณ์และ 
    ประเมนิคา่ (เดอืนที ่8, 9, 10) 
    ข ัน้ตอนที ่6 การเชือ่มโยงและประชมุกลุม่  
    (เดอืนที ่11) 
3. การสรปุผลการสรา้งแฟ้มสะสมผลงานเพือ่ 
    การเรยีนรู ้(ปลายเดอืนที ่11) 

กลุม่ควบคมุ 
1. จัดการศกึษาเรยีนรูต้ามปกต ิไดแ้ก ่
    1.1 ปฐมนเิทศ และแนะน าการศกึษาเรยีนรู ้
          ตามหลักสตูร 
    1.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา คณะ 
          พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนะน า 
          กระบวนการ เรยีน การสอน และ 
          มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ ตาม 
          แผนการสอน 
2. การวดัประเมนิผลการเรยีนรู ้โดยการ 
    ทดสอบความรู ้และรายงานผลการเรยีนรู ้
   ตามทีไ่ดม้อบหมายงานตามหลักสตูร   
    กระบวนรายวชิาตามปกตทิีค่ณะพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ าหนดกรอบแผนการ 
    จัดการเรยีนรูไ้ว ้

ขัน้ตอนในการ
ด าเนนิการทดลอง 

เก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัทดลอง  



  การประเมนิผลการอบรมจากคะแนนทดสอบความรูต้าม 
แบบประเมนิความรูเ้รือ่งการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ 
โดยก าหนดเกณฑค์ะแนนความรูม้ากกวา่ 80 %  
ผลทีไ่ดค้อืทุกคนทีเ่ขา้รบัการอบรมผา่นเกณฑ ์(82.35-94.12%)  
ซึง่สงูกวา่ก่อนการอบรม (35.29-82.35%)   

สรปุผลการทดลอง 



สรปุผลการทดลอง 

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความสามารถในการจัดการความรู ้
ของนักศกึษามหาบณัฑติกอ่นและหลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ในกลุม่ทดลอง  
รายดา้น และโดยรวม  

*p < .05 



สรปุผลการทดลอง 

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ของนักศกึษามหาบณัฑติกอ่นและหลงัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ในกลุม่ทดลอง  
รายดา้น และโดยรวม  

*p < .05 



สรปุผลการทดลอง 
เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความสามารถในการจัดการความรู ้
ของนักศกึษามหาบณัฑติกอ่นการทดลองใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูร้ะหวา่ง 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ รายดา้น และโดยรวม  



สรปุผลการทดลอง 
เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความสามารถในการจัดการความรู ้
ของนักศกึษามหาบณัฑติหลงัการทดลองใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูร้ะหวา่ง 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ รายดา้น และโดยรวม  

*p < .05 



สรปุผลการทดลอง 
เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ของนักศกึษามหาบณัฑติกอ่นการทดลองใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูร้ะหวา่ง 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ รายดา้น และโดยรวม  



สรปุผลการทดลอง 
เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ของนักศกึษามหาบณัฑติหลงัการทดลองใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูร้ะหวา่ง 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ รายดา้น และโดยรวม  

*p < .05 



 แสดงวา่แฟ้มสะสมผลงานมสีว่นชว่ยใหน้กัศกึษาเกดิการเรยีนรู ้เนื่องจาก  
   การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดเ้มือ่นกัศกึษาไดม้กีารแสวงหาความรู ้ทบทวนความรู ้ 
   วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรูท้ีไ่ดศ้กึษา คน้ควา้ ทัง้จากต ารา หนงัสอื บทความ 
   และงานวจิยัต่าง ๆ จนสามารถสรุปเป็นแนวคดิของตวัแปรทีต่อ้งการศกึษา  
   แลว้มาน าเสนอผลงานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นรว่มชัน้เรยีน  
   และอาจารย ์ไดร้บัฟงัขอ้เสนอแนะ และรบัการประเมนิ  
   น าขอ้เสนอแนะมาพจิารณาปรบัปรุงผลงาน ใหส้มบรูณ์ และจดัเกบ็ใน 
   แฟ้มสะสมผลงาน เป็นจดัการกบัความรูท้ีไ่ดศ้กึษา คน้ควา้ ใหส้ามารถ 
   คน้หาความรู ้และน าความรูเ้หลา่นัน้กลบัมาใชป้ระโยชน์  
   ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานของสวุทิย ์มลูค า (2544) 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการความรู้ของนักศึกษา
มหาบณัฑิต   เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 3  

สรปุและวิจารณ์ผล 



 สอดคลอ้งกบัหลกักระบวนการจดัการความรูท้ี ่Marquardt (1996, p. 130)  
   กลา่วถงึการจดัการความรูว้า่เป็นการไดค้วามรูโ้ดยวธิกีารแสวงหาความรู ้ 
   การสรา้ง การจดัเกบ็ การถ่ายโอนความรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์เพือ่   
   ความส าเรจ็  
 สอดคลอ้งกบั Awad and Ghaziri (2004, p. 3) ทีก่ลา่วถงึ การจดัการความรู ้  
   เป็นกระบวนการดกัจบัความรูท้ีไ่ดร้วบรวมจากความรูช้ดัแจง้ทีเ่ป็นเอกสาร   
   และฐานขอ้มลู (explicit knowledge) รวมถงึความรูฝ้งัลกึทีไ่ดจ้ากบุคลากร  
   (tacit knowledge) และน าความรูท้ีไ่ดร้วบรวมใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบก่อน 
   น าไปใช ้
 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการความรู้ของนักศึกษา
มหาบณัฑิต   เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 3  

สรปุและวิจารณ์ผล 



 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญสง่ หาญพานิช (2546) ทีศ่กึษาการพฒันา  
   รปูแบบการบรหิารจดัการความรูใ้นสถาบนัอุดมศกึษาไทย พบวา่ ผูบ้รหิาร  
   สถาบนัอุดมศกึษา มคีวามตอ้งการในระดบัมากเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
   ความรู ้ไดแ้ก่ การสรา้งความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้การน าความรูไ้ปใช ้และการ 
   แบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้
 เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบั กมลวรรณ ตงัธนกานนท ์(2547) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั   
   การพฒันากระบวนการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานเพือ่ประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนที ่ 
   ไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญาแบบ 
   เตม็รปูในโรงเรยีนดรณีุสกิขาลยั พบวา่ กระบวนการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานที ่   
   พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย ขัน้ตอน 8 ขัน้ตอน พบวา่ นกัเรยีนมพีฒันาการเรยีนรูด้า้น 
   ผลสมัฤทธิท์างวชิาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการความรู้ของนักศึกษา
มหาบณัฑิต   เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 3  

สรปุและวิจารณ์ผล 



2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนักศึกษามหาบณัฑิต        
    เป็นเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 

สรปุและวิจารณ์ผล 

 แสดงว่า การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูส้รา้งความพงึพอใจในงานใหก้บันกัศึกษา 

 ท ัง้นี้ เนื่องมาจากการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานเป็นการรวบรวมผลงานและผลการประเมนิ 

 แสดงถงึความกา้วหนา้ ความส าเร็จในการศึกษา 

 องคค์วามรูท้ีไ่ดร้วบรวมมาผ่านการประเมนิผลงานจากตนเอง เพือ่นร่วมช ัน้ และ 

   อาจารยท์ีป่ระเมนิผลงาน และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน ์ในการปรบัปรุงผลงานใหด้ีขึ้น 

 นกัศึกษาจงึมคีวามพงึพอใจในงาน 



2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนักศึกษามหาบณัฑิต        
    เป็นเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 

สรปุและวิจารณ์ผล 

 สอดคลอ้งกบั Knowles (1975) ทีก่ลา่วถงึหลกัการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 
   เพือ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนผูใ้หญ่ ทีม่คีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้ 
   สามารถเรยีนรูไ้ด ้ดว้ยตนเอง ทีส่ะสมประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 
   ผลงานจากการเรยีนรูข้องนกัศกึษาแสดงตวัอยา่งแรงจงูใจในการท างาน  
   ความกา้วหน้า และความส าเรจ็ในการท างาน 
 สอดคลอ้งกบั Schon, (1983) & Benner (1984) แนะน าวา่ การใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 
   เป็นการประเมนิและพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นใหเ้หน็การปฏบิตังิาน และ 
   การเรยีนรูร้ว่มกนัจากประสบการณ์ในการปฏบิตังิานหลายสถานการณ์ 
 



 เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ สมศริ ิพรหมทอง (2545) ศกึษา 
   เกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน พบวา่ ความพงึ 
   พอใจในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพยาบาล 
   วชิาชพี กลุม่ทีใ่ชก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานสงูกวา่  
   กลุม่ทีใ่ชก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบปกต ิ
 งานวจิยัของ Hayes et al. (2002, 119-25) กบัการศกึษาเกีย่วกบัแฟ้มสะสม 
   ผลงานของพยาบาลระดบัปรญิญาโท กบัหลกัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ และการ 
   เป็นพีเ่ลีย้ง โดยคดัเลอืกตวัอยา่งแฟ้มสะสมผลงานของนกัศกึษาและท าการทดลอง 
   กบักลุม่ผูป้ฏบิตักิารพยาบาลใน The University of  Massachssetts, Amherst,  
   School of Nursing พบวา่ แฟ้มสะสมผลงานทบทวนและพฒันาความสามารถใน 
   การปฏบิตังิาน และท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนักศึกษามหาบณัฑิต        
    เป็นเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 

สรปุและวิจารณ์ผล 



ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารน ารปูแบบการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรูม้าประยกุตใ์ชใ้น 
   การจดัการเรยีนการสอนกบันกัศกึษามหาบณัฑติในรายวชิาอื่นๆ  ตลอดหลกัสตูร 
2. การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ในการน าไปประยกุตใ์ชเ้พือ่การประเมนิผลงาน  
   และประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบันกัศกึษามหาบณัฑติ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั 
   วตัถุประสงคข์องการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน การก าหนดองคป์ระกอบของแฟ้มสะสม 
   ผลงาน เกณฑก์ารประเมนิคา่แฟ้มสะสมผลงาน ประเภท และชิน้งานใหเ้หมาะสม 
3. การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพือ่การเรยีนรู ้ควรน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความรู ้
   ในหน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ เน่ืองจากกระบวนการจดัการความรู ้สอดคลอ้งกบั 
   หลกัการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน นบัตัง้แต่การแสวงหาและสรา้งความรู ้ 
   การจดัเกบ็ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ โดยผา่นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และกลัน่กรองความรู ้
   จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากผลการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  
   องคก์ารตอ้งจดัใหม้กีารน าเสนอผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน โดยการจดันิทรรศการ  
   เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ายโอนความรูใ้หก้บับุคลากรในองคก์าร 


