1. การรูจักตนเอง (Self Awareness)
การทีเ่ ราเปดเผยตัวเองมากเทาไหร ก็จะยิง่ ใหเราเรียนรูทจี่ ะเขาใจตนเอง ยอมรับสภาพความเปนจริง
ที่เกิดขึ้น การรูจักตนเอง (Self awareness) รวมไปถึงการรับรูและรูจ ักความสามารถของตัวเราเอง จะตองรู
วาเราเปนคนอยางไร ชอบอะไร ไมชอบอะไร เกงอะไร ไมเกงอะไร และที่สําคัญเราตองรูอ ารมณของตนเอง
ดวย วาขณะนี้เรามีอารมณเปนอยางไร การรูจ ักอารมณตนเองจะนําไปสูการควบคุมอารมณและการแสดงออก
ที่เหมาะสมตอไป ซึง่ การที่จะรูจกั ตนเอง รูอารมณของตนเองได ตองเริม่ จากการรูตัว หรือการมีสติ การรูจัก
ตนเองเปนรากฐานของการสรางความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะการรูจ ักตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถ
ของตัวเรา รูขอจํากัดของตัวเองเรา อะไรทีท่ ําได อะไรทีเ่ กินฝน การรูจ ักตนทําใหเราเขาใจผูอื่นไดมากขึ้น เรา
จะพบวามีบางเรื่องทีเ่ ราคลายคนอื่น และมีอกี หลายเรื่องที่แตกตางกัน เชน เจตคติ ความคิด ความเชื่อ
ประสบการณ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้เองทีผ่ ลักดันใหเรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกตางกัน เมือ่ เราไดเขาใจ
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ก็จะทําใหเกิดการยอมรับและเขาใจผูอนื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข

มนุษยโดยองครวมเปนคําที่ใชเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษตางจากสัตวอื่น ๆ ทั่วไป
มนุษยมีเหตุผลหรือสติปญญาทีส่ รรคสรางแตละบุคคล แตละหมูพวกใหมีความแตกตางกันในรูปลักษณ
ความคิด จินตนาการ รูปแบบการพัฒนา การจัดองคกร แตโดยหนวยยอยเปนแตละคนแลว เรียกวา ตนหรือ
ตัวตน หรือรูป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2543) ในเรื่องการศึกษาตนเองและผูอ ื่นนี้ มีจุดมุง หมาย
ใหผูที่ศึกษาไดเขาใจตนเองในดานความเปนมา ดานอัตมโนทัศน ดานความเชื่อถือตนเอง การรูจักตนเองและ
ผูอื่น ทฤษฎีการเขาใจตนเองและผูอื่น การศึกษาบุคคลดวยวิธีการทางจิตวิทยา และลักษณะบุคลิกภาพทีพ่ ึง
ประสงค
การสรางตนเอง
ตนหรือตัวตน (self) เปนคําที่ใชเรียกสิง่ มีชีวิตชนิดหนึ่งที่ววิ ัฒนาการตนเองมาหลายขั้นตอน ตามแต
พันธุกรรมและสภาพแวดลอม ตัวตนนี้ไดมีผูทที่ ําการศึกษาและใหความหมายไวหลายประการ ซึง่ จะกลาวพอ
ไดใจความดังนี้
เค ยัง (K. Young. 1940) กลาววา ตนคือ จิตสํานึก (consciousness) ตอการกระทําและตอความคิด
ของตนเองและทีส่ ัมพันธกับบุคคลอื่น การที่ เค ยัง เนนเรื่องจิตสํานึกนั้นหมายความวา ตราบใดทีบ่ ุคคลยัง
สํานึกรูตัวตนอยู ตราบนั้นตัวตนก็ยังจะอยู ตัวตนนั้นไมใชมีโครงสรางหรือองคประกอบเดียว จะมีหลาย
องคประกอบซึ่งจะทําหนาทีส่ ัมพันธกัน ทําใหตัวตนดํารงอยูไ ด ตัวตนจะมีการพัฒนาตามสภาพครอบครัว
สังคม และองคประกอบทางสิง่ แวดลอม
วิลเลียม เจมส (James) กลาววา ตัวตนคือ ผลรวมของสวนยอยตาง ๆ ทุกสวนทีป่ ระกอบกันขึ้นในตัว
บุคคล หมายถึง คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพทางดานรูปรางหนาตา กิริยาทาทาง นิสัยใจคอ สติปญญา และ
ความสามารถทีม่ ีอยูในตัวบุคคลนั้น
ทางพุทธศาสนากลาวถึงตัวตนวา ตัวตนก็คือการประกอบเขาดวยกันของกลุม (ขันธ) 5 กลุม (กอง)
ที่เมื่อประกอบกันเขาแลวกลายเปนสิ่งมีชีวิต เปนสัตว เปนบุคคล เปนตัวตน เปนเรา เปนเขา ดังนี้
กลุมที่เปนรูป เปนรางกาย เปนสวนทีท่ ําใหเกิดพฤติกรรม เกิดคุณสมบัติตาง ๆ ทีเ่ ปนบุคคลนั้น ไดแต
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ สวนตาง ๆ ของรางกายมีทงั้ ที่เปนอวัยวะภายนอกที่มองเห็นได และอวัยวะภายในที่
ไมสามารถมองเห็นได
กลุมความรูสึก (เวทนา) คือกลุมที่ทําใหคนเราเกิดความรูสึก เมื่ออวัยวะสัมผัสคือ ตา หู จมูก กาย
และใจ กระทบกับสิ่งเราภายนอก ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส อารมณตาง ๆ แลว ทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสกึ
เปนทุกข เปนสุข หรือเฉย ๆ ตอสิ่งเราที่เขามากระทบนั้น
กลุมจดจํา (สัญญา) คือกลุมทีเ่ ปนสัญญา ทําใหบคุ คลนั้นจําได หมายรู รับรู สิ่งตาง ๆ ทีผ่ านเขามา
ทางทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เชน จําไดวาเปนสีแดง เขียว ขาว สูง ต่ํา ดํา ขาว อวน เตี้ย ผอม สูง
สิ่งนั้นคืออะไร มีรปู ทรงสัณฐานเปนอยางไร สามารถบอกไดอยางถูกตองชัดเจน

กลุมปรุงแตง (สังขาร) เปนกลุมที่คอยปรุงแตง หรือปรับปรุงจิตใหจิตคิดสิ่งที่พบเห็น หรือสิ่งที่รบั รู
วาสิ่งนั้น ๆ ดีหรือไมดี มีลักษณะเปนอยางไร โดยมีเจตนาเปนตัวนําทางที่คอยบงชี้วา สิ่งที่คิดนั้นดี (กุศล) ไมดี
(อกุศล) คือมีเจตนาดี หรือเจตนาราย หรือเจตนาที่เปนกลาง ๆ ตอ สิ่งที่พบเห็นแลวคิดในสิง่ นั้น ๆ
กลุมความรูความเขาใจ (วิญญาณ) คือกลุม ที่ทําความรูแจง เขาใจ ไดพบเห็นไดสัมผัสทาง ตา หู
จมูก เปนตนวา สิ่งนั้นคืออะไร มีรปู ราง มีลักษณะอยางไร สามารถเขาใจอยางแจมแจง ดังนั้น สวนนี้ก็คือสวน
ที่เปนจิต เปนความคิดของคนเรานั่นเอง
ในกลุมทัง้ 5 กลุมนั้น ถาจะยอลงมาอีกก็จะเหลือ 3 กลุม คือ กลุมทีเ่ ปน รูป ที่เรียกวา รูป กลุมที่เปน
ความรูสึก กลุมจดจํา กลุม ปรุงแตง เรียกวา เจตสิก และกลุม ความรู ความเขาใจ เรียกวา จิต ถาจะสรุปยอให
เหลือ 2 กลุมก็จะไดดังนี้คือ กลุมรูป เรียกวารูป กลุมความรูส ึก กลุม จดจํา และกลุมปรุงแตง เรียกวา นาม
สรุปก็คือ ตัวตนประกอบดวย 2 สวนคือ รูปและนาม
ฮิกกิ้น, มารกัส และวุฟ (Higgins, Markus & weef, 1987) กลาววา ตัวตนคือการรูจักแยกแยะ หรือ
ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ในดานภาพลักษณ จินตนาการ คุณสมบัติ รูปสมบัติ สิง่ แวดลอมตางๆ การคิด
เกี่ยวกับสังคม วิธีการคิด กระบวนการเรียนรูขอมูลขาวสาร
เคลน โลฟตัส และเบอรตัน (Klein, Loftus & Button, 1989) เนนตัวตนทางดานแรงจูงใน การ
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ การมีสุขภาพจิตและอารมณดี
เดวิส ฮุม (Davis Hume) กลาววา ตัวตนคือกอง หรือผลรวมของการรับรูแบบตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นตอ ๆ
กันอยางรวดเร็ว การรับรูของตัวเราจะทําใหเกิดการผันแปรไปตาง ๆ นานา ความคิด ระบบประสาท และ
สมรรถตาง ๆ ก็มสี วนตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของตัวตน
จากที่กลาวมาจะเห็นวา ตัวตนนี้ประกอบดวยกลุม (ขันธ) ทีเ่ ปนรูปและกลุมทีเ่ ปนความรูส ึก จดจํา ปรุงแตง
และความรูความเขาใจที่เปนนาม มีสถานภาพ และมีบทบาทประกอบกันเขา ทําใหเกิดเปนสิ่งมีชีวิต มี
ความรูสึกนึกคิด มีการจํา การรับรู

ความสําคัญของการรูจักตนเอง
การรูจ ักตนเองมีความสําคัญตอการกระทํา การประพฤติ และการแสดงออก ผูท ี่รจู ักตนเองทีพอจะ
ดํารงตนอยางพอเหมาะพอควร กอนทีจ่ ะทําอะไรอื่นบุคคลควรจะรูจ ักตนเองกอนและคนที่จะรูจกั ตนเองไดดีก็
คือ บุคคลนั่นเอง ดังคํากลาวที่วา ไมมีใครรูจ ักตัวเราเองไดดีเทากับตัวเราเอง มีนักปราชญหลายคนที่ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะกลาวดังนี้
โสคราติส (469-399 B.C.) เปนบุคคลแรกที่มองเห็นคุณคาและความสําคัญของการรูจกั ตนเอง โดยได
กลาววา จงรูจ ักตนเอง (Know yourself) และวาชีวิตที่ไมรูจักตนเองเปนชีวิตที่ไมมีคา (An unexamined life
is not worth living) ชีวิตของบุคคลนั้นจะเปนชีวิตที่มีคุณคาหรือไมนั้น อยูทกี่ ารทีบ่ ุคคลนั้นรูจักหรือสํารวจ
ตนเอง หรือตระหนักรูวา ชีวิตคืออะไร กําลังทําอะไรอยูและมีชีวิตอยูเพื่ออะไร
เพลโต (427-347 B.C.) ตัวตนของแตละคนนั้น มีสวนสําคัญ 3 สวนคือ สวนที่เปนความอยาก ความตองการ
สวนที่เปนอารมณ ความรูสึกตาง ๆ และสวนทีเ่ ปนเหตุผล สติปญญา
มอญเตญ (1533-1592) ชาวฝรั่งเศสไดเขียนหนังสือเลมหนึง่ ชื่อ The Essays ไดเนนตัวตนในที่
รูปแบบการดําเนินชีวิตวา จะตองมี 4 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาและทําความเขาใจตนเองทุก ๆ ดาน
2. ยอมรับตนเอง หลังจากที่ไดรูจกั ตนเองในทุกสวน ควรที่จะยอมรับตนเองทัง้ ในสวนดีและสวนไมดี
เพื่อทีจ่ ะไดปรับปรุงตนเองตอไป
3. จงยอมรับและเขาใจผูอื่นที่เกิดจากการศึกษาตนเอง เพราะผลที่ไดจากการทีเ่ ราเขาใจตนเองจะชวย
ใหเรายอมรับและเขาใจผูอื่นไดดี
4. จงใชชีวิตใหมีความสุข โดยใหสอดคลองกับธรรมชาติของตนเอง
ศาสตรแหงตนนี้เปนศาสตรที่แปลกกวาศาสตรที่เปนวิทยาศาสตรอื่น ๆ ยิ่งศึกษาก็จะยิ่งมองลึกเขาไป
ในตนเอง โดยอาศัยปจจัยหรือสิ่งแวดลอมภายนอก เปนตัวเสริมเขามา ที่จะทําใหรูจกั ตัวเองดียงิ่ ขึ้น
ปจจัยสงเสริมใหรจู ักตนเอง
ปจจัยที่สง เสริมใหรูจกั ตนเองนั้นมีหลายปจจัย แตที่จะกลาวในที่นี้ไดแก อัตมโนทัศน ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถแหงสมองและบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถทั่วๆ ไป และความสามารถพิเศษ
ความสนใจและนิสัย สุขภาพและศักยภาพ

อัตมโนทัศน (Self – concept)
อัตมโนทัศนแยกออกเปน อัตตะ (ตัวตน) มโน (จิต, ความคิด) ทัศนะ (ความคิดเห็น) เมือ่ รวมกันก็
หมายถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตน ซึ่งถาถามแตละคนวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนของเขาอยางไร ก็จะมี
คําตอบไดมากมาย มารกัส (Markus, 1977) ไดแยกแยะการมองเห็นตนเองเปน 2 ลักษณะคือ
1. การมีจินตนาการเดียวกับตนเอง (Self - Image) บุคคลจะมีความคิดเกี่ยวกับตนไดทงั้ ดานดี มองตนเอง
มีคุณคา มีศักดิ์ศรี หรือดานเลว มองตัวเองต่ําตอย ไรศักดิ์ศรี โดยอาศัยประสบการณที่ตนไดพบเห็นกอน
จินตนาการที่บุคคลสรางขึ้นมานั้นจะสรางจากทางรางกายกอนแลวมาเปนทางดานสติปญ
 ญา จิตใจ และ
สังคม เปนลําดับมา (เรียม ศรีทอง, 2542)
2. การมองเห็นคุณคาของตนเอง (Self - Esteem) การมองเห็นคุณคาในตัวเองวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ
มีสติปญ
 ญากวาสัตวอื่น ๆ ตนเองก็เปนมนุษยเชนเดียวกันก็จะสามารถเรียนรูได สามารถคิด สามารถทํา
สามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได สามารถติดตอกับบุคคลอื่นได ทําอะไรไดเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ผูที่คิด
ไดดังกลาวจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และจะทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในการดํารงชีวิต
อยู และในการทํางาน

ลักษณะของตนที่มองเห็นคุณคาของตนเอง
 พูด ทํา คิด เชิงบวก
 รูจักตนเองและผูอื่นเชิงบวก
 มีสัมพันธภาพที่ดก
ี ับบุคคลอื่น
่ ขึ้น
 มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิม
 มีความสัมฤทธิ์สงู
ควรรูจักตนเองในดานใดบาง
 ฐานะทางเศรษฐกิจ รูจักการใชจายเหมาะสมกับฐานะเศรษฐกิจของตน
 ความสามารถแหงสมองและบุคลิกภาพ การเลือกทําอะไรทีเ่ หมาะกับความสามารถทางสมองและ
บุคลิกภาพของตนเอง
 ความรู ตองแสวงหาความรูอยูเสมอ โดยเฉพาะสาขาหรืองานที่ตนเองทําอยู
 ความสามารถทั่ว ๆ ไป และความสามารถพิเศษ ตองรูวาตนเองขาดความสามารถอะไร จะตองเปนคนรู
กวาง รูไกล ทันตอเหตุการณ
 ความสนใจและนิสัย สนใจในงานทีท
่ ําอยางสม่ําเสมอ และฝกจนเปนนิสัย
 สุขภาพกายและศักยภาพทางกาย

รูปแบบของการรูจักตนเอง
1. การรูจกั ตนเองตามแนวคิดของ คารล อาร โรเจอร (Carl R. Roger 1970)
คารล อาร โรเจอร ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับตนเองไว ดังนี้
ก) ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตนตามจินตนาการที่ตนคิดอยากจะเปนและอยากจะมี
เชน อยากจะเปนคนดี คนเดน คนดัง อยากร่ํารวย เปนตน
ข) ตนตามที่รับรู (Perceived Self) หมายถึง ตนตามที่ตนไดรับรู ทัง้ ที่ตนเองปกปดและเปดเผย
รวมทั้งตนตามที่ผอู ื่นคาดหวัง (Other Expectation) เชน เพื่อน ๆ คาดหวังวาเราควรเปนคนดี ไมประพฤติผิด
กฎหมายและศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมดังกลาวทําใหตนเองมีความคิดเกี่ยวกับตนเองขึ้นมาเรียกวา "อัตมโน
ทัศน (Self Concept)" ในสวนของอัตมโนทัศนนั้น ประกอบดวยพฤติกรรมสวนจริง พฤติกรรมสวนเกิน และ
พฤติกรรมสวนขาด คือ
พฤติกรรมสวนจริง เปนพฤติกรรมจริง ๆ ของตนเอง ทั้งที่มอี ยูและเปนอยู เชน ตนเองมีรางกายจริง ๆ
ที่เคลื่อนไหวได เปนตน
พฤติกรรมสวนเกิน เปนพฤติกรรมที่ไมมี / ไมเปนอยูจ ริง เชน การคุยโม โออวด โกหก
หลอกลวง การสรางภาพลวงตาใหผูอื่นหลงเชื่อ และคลอยตาม เปนตน
พฤติกรรมสวนขาด เปนพฤติกรรมที่มจี ริง และเปนจริงแตเปนการเสแสรง หรือบังคับใหเปน
เชนนั้น เชน การออนนอม ถมตน และการปฏิเสธความจริง เปนตน
ค) ตนตามความเปนจริง (Real Self) หมายถึง ตนที่เปนจริง ซึ่งมีทั้งจุดเดนและจุดดอย ทั้งที่
ทราบและไมทราบ ซึง่ เปนธรรมชาติของบุคคล วาไมมบี ุคคลใดที่สมบูรณแบบ ดังคํากลาววา "Nobody
Perfect"
ในความสัมพันธทั้งสามลักษณะดังกลาว ถาบุคคลใดมีทงั้ สามขอพอดีเทา ๆ กัน จะเปนคนดี
ไมมีปญหา ไมมีความยุงยากและวุนวาย
ถาตนตามอุดมคติและตนตามที่รบั รูสอดคลองกันดี จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ถา
ตนตามที่รบั รูและตนตามความเปนจริงสอดคลองกันดี บุคคลจะไดรับการยกยองนับถือวา "เปนคนดี"
2 การรูจกั ตนเองตามแนวคิดของโบลส และดาเวน พอรท (Boles and Davenport อางถึงในเสริม
ศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2522) ไดแบงการรูจักตนเอง 5 แบบคือ
ความคาดหวังตนเอง (Self - Expectation) เปนรูปแบบที่ตนเองคาดหวังตนเองในลักษณะตาง ๆ ที่
ยังมาไมถึง
ตัวเองตามที่มองเห็นตนเอง (Self - Perception) เรามองเห็นรับรูตนเองอยางไร
ตัวตนตามเปนจริง (Real - Self) ซึ่งดูไดจากการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
ตัวตนที่คนอื่นคาดหวังตอเรา (Other's Expectation) เปนความคาดหวังที่คนอื่นคาดหวังเราวา เรา
จะตองเปนอยางนั้นอยางนี้

ตัวตนตามที่คนอื่นรู (Other's perception) เปนความรับรูตามอาชีพของแตละอาชีพ เชน อาชีพ
เปนครู ทหาร ตํารวจ หมอ เปนอาชีพที่คนอื่นยอมวา จะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางนั้นอยางนี้
ความสอดคลองตามรูปแบบ 1 , 2 และ 3 จะเปนคนทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ ความสอดคลองตาม
รูปแบบที่ 3 , 4 และ 5 คนอื่นจะมองเราวาเปนคนดี ความสอดคลองตามรูปแบบที่ 4 และ 5 คนอื่นจะยอมรับ
2. ขอมูลนั้นสําคัญไฉน
ความหมายและประเภทของขอมูล
ขอมูล ( Data) คือ ขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้น ขอมูลอาจจะอยูในรูปของขอความหรือตัวเลข ซึ่งขอความ
หรือตัวเลขเหลานีอ้ าจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ คน พืช สัตว และสิง่ ของ เชน ปริมาณขาวที่ประเทศไทยผลิต
ไดในในป 2545 เปนขอมูลที่เปนตัวเลข หรือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เปนขอมูลที่
อยูในรูปขอความ เปนตน
ตัวแปร ( Variable) คือ ขอมูลที่ไดจากสังเกต วัด สอบถามจากหนวยที่ศึกษา โดยที่หนวยที่ศึกษา
อาจเปนคน สัตว พืช และสิ่งของ เมื่อหนวยศึกษาแตกตางกัน ขอมูลที่ไดจงึ แตกตางกัน จึงเรียกขอมูลที่
แตกตางกันนั้นวา ตัวแปร เชน รายไดของคนในจังหวัดสงขลา ในที่นี่หนวยที่ศึกษา คือ คนในจังหวัดสงขลา
แตละคนจะแตกตางกันออกไป ดังนั้นตัวแปร คือ รายไดของคนในจังหวัดสงขลา ซึง่ มีคาที่แตกตางกัน คา
ของตัวแปร คือ ขอมูลนั่นเอง
ประเภทของขอมูล
การแบงประเภทของขอมูล มีวิธีการแบงไดหลายวิธี ตามเกณฑในการจําแนก เชน
1. จําแนกตามลักษณะการเก็บขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 ขอมูลที่ไดจากการนับ (Counting Data) เชน จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน จํานวนรถที่
ผานเขา - ออกมหาวิทยาลัยในชวงเวลา
08.00 - 09.00 น . ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนเลขจํานวนเต็ม บางครั้งเรียกวาเปนขอมูลที่ไมตอเนื่อง
1.2 ขอมูลที่ไดจาการวัด (Measurement Data) เชน น้ําหนักของนักศึกษาแตละคน สวนสูง
ของนักศึกษาแตละคน ระยะเวลาในการ เดินทางจากบานมายังที่ทํางานของพนักงาน แตละคน ปริมาณ
น้ําฝนที่วัดได ขอมูลที่ไดจะมีลกั ษณะเปนเศษสวน หรือจุดทศนิยม บางครั้ง เรียกวาขอมูลแบบตอเนื่อง
1.3 ขอมูลที่ไดจากการสังเกต ( Ob servation Data) เปนขอมูลที่ไดจากการติดตามหรือเฝา
สังเกตพฤติกรรม หรือปรากฏการณตางๆ เปนตน
1.4 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ( Interview Data) เปนขอมูลที่ไดจากการถามตอบ
โดยตรง ระหวางผูสัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณ

2. จําแนกตามลักษณะขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เปนขอมูลที่แสดงความแตกตางในเรื่องปริมาณ
หรือขนาด ในลักษณะของตัวเลขโดยตรง เชน อายุ สวนสูง น้ําหนัก ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
- ขอมูลแบบไมตอเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ขอมูลที่มีคาเปนเลขจํานวนเต็มที่มี
ความหมาย เชน จํานวนสิ่งของ จํานวนคน เปนตน
- ขอมูลแบบตอเนื่อง ( Continuous Data) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปตัวเลขที่มีคาได
ทุกคาในชวงที่กําหนด และมีความหมายดวย เชน รายได น้ําหนัก เปนตน
2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เปนขอมูลที่แสดงลักษณะที่แตกตางกัน เชน เพศ
ชาย เพศหญิง จะเปนขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของตัวเลขโดยตรง
3. จําแนกตามการจัดการขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
3.1 ขอมูลดิบ (Raw Data) เปนขอมูลที่ไดจาการเก็บ ยังไมไดจัดรวบรวมเปนหมูเปนกลุมหรือ
จัดเปนพวก
3.2 ขอมูลที่จัดเปนกลุม (Group Data) เปนขอมูลทีเ่ กิดจากการนําขอมูลดิบมารวบรวมเปน
กลุมเปนหมวดหมู
4. จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล แบงไดเปน 2 ชนิด คือ
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการทีผ่ ูใชเปนผูเก็บขอมูลโดยตรง
ซึ่งอาจจะเก็บดวยการสัมภาษณหรือสังเกตการณ เปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากยังไมมี
การเปลี่ยนรูป และมีรายละเอียดตามทีผ่ ูใชตองการ แตจะตองเสียเวลาและคาใชจายมาก เชน ขอมูลที่ได
จากการนับจํานวนรถที่เขา - ออก มหาวิทยาลัยในชวงเวลา 08.00 - 09.00 น . ขอมูลจากการสัมภาษณ
นักศึกษา
4.2 ขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลที่มผี ูเก็บรวบรวมไว
แลว เปนขอมูลในอดีต และมักจะเปนขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหเบื้องตนมาแลว ผูใชนํามาใชไดเลย จึง
ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย บางครัง้ ขอมูลทุติยภูมิจะไมตรงกับความตองการหรือมีรายละเอียดไม
เพียงพอ นอกจากนั้นผูใชจะไมทราบถึงขอผิดพลาดของขอมูล ซึ่งอาจจะทําใหผูที่นํามาใช สรุปผลการวิจัย
ผิดพลาดไปดวย เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนตของนักศึกษาในป 2540 - 2541 เปนขอมูล
ที่บางครัง้ อาจถูกแปรรูปไปแลว แตเนื่องจากบางครัง้ เราไมสามารถที่จะจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิไดเราจึงตอง
ศึกษาจากขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมไวแลว

5. แบงตามมาตรของการวัด จะแบงได 4 ชนิด
5.1 มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) เปนการวัดคาที่งายที่สุดหรือสะดวกตอการใช
มากที่สุด เพราะเปนการแบงกลุมของขอมูล เพื่อสะดวกตอการวิเคราะห โดยการแบงกลุมจะถือวาแตละ
กลุมจะมีความเสมอภาคกันหรือเทาเทียมกัน คาที่กําหนดใหแตละกลุม จะไมมีความหมาย และไมสามารถ
มาคํานวณได เชน เพศ มี 2 คา คือ ชายและหญิง การจําแนกเพศอาจจะกําหนดคาได 2 คา คือ ถา 0
หมายถึงเพศชาย ถา 1 หมายถึงเพศหญิง เปนตน
5.2 มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) เปนการวัดที่แสดงวาขอมูลที่อยูในแตละกลุม จะมีความ
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากลําดับดวย นั่นคือสามารถบอกไดวา กลุมใดดีกวากลุมอื่นๆ หรือ กลุมใดที่
มากกวาหรือนอยกวากลุมอื่นๆ แตไมสามารถบอกปริมาณความมากกวาหรือนอยกวาเปนเทาใด และคาที่
กําหนดใหแตละกลุมไมสามารถนํามาคํานวณได เชน คําถามที่วา “ ทานอยากทําอะไรเมื่อมีวันหยุดพิเศษ
” โดยใหเรียงลําดับตามที่ตอ งการจะทํามากที่สุด 5 อันดับ
- ไปเที่ยวหางสรรพสินคา

ลําดับที่ 4

- ดูทีวีที่บาน

ลําดับที่ 1

- ไปพักผอนที่ตางจังหวัด

" 2

- ไปเลนกีฬา

"

- ไปดูภาพยนตร

" 3

5

จากขางตนจะพบวา ทานนี้ชอบดูทีวีทบี่ านมากกวาไปพักผอนตางจังหวัด แตไมทราบวา ชอบมากกวา
เทาใด
5.3 มาตรวัดแบบชวง (Interval Scale) เปนการวัดที่แบงสิ่งที่ศึกษาออกเปนระดับหรือเปน
ชวงๆ โดยแตละชวงมีขนาดหรือระยะหางเทากัน ทําใหสามารถบอกระยะหางของชวงได อีกทัง้ บอกไดวา
มากหรือนอยกวากัน เทาไร จึงทําใหมีความแตกตางกันในเชิงปริมาณ เชน อุณหภูมิ คะแนนสอบ ซึง่ ตัวเลข
เหลานี้ บวก ลบ ได แต คูณ หาร ไมได แตศูนยของขอมูลชนิดนี้เปน ศูนยสมมติ ไมใชศูนยแท เชน
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไมไดหมายความวา ณ จุดนั้นไมมีความรอนอยูเ ลย หรือการที่นักศึกษาได
คะแนน 0 ก็ไมไดหมายความวา นักศึกษาไมมีความรูเลย แตเปนเพียงตัวเลขที่บอกวา นักศึกษาทําขอสอบ
นั้นไมได
5.4 มาตรวัดอัตราสวน (Ratio Scale) เปนการวัดที่ละเอียดและสมบูรณที่สุด ทีส่ ามารถ
บอกความแตกตางในเชิงปริมาณ โดยแบงสิ่งที่ศึกษาออกเปนชวงๆ เหมือนมาตรวัดอันตรภาค ที่แตละชวง
มีระยะหางเทากัน และ ศูนยของขอมูลชนิดนี้เปนศูนยแท ซึง่ หมายถึงไมมีอะไรเลยหรือมีจุดทีเ่ ริ่มตนที่
แทจริง และสามารถนําตัวเลขนี้มา บวก ลบ คูณ หารได เชน ความยาว เวลา

6. แบงตามเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล จะแบงได 2 ชนิด
6.1 ขอมูลอนุกรมเวลา ( Time-series Data) เปนขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมตามลําดับเวลาที่
เกิดขึ้นตอเนื่องไปเรื่อยๆ เชน จํานวนประชากรของประเทศไทยในแตแตละป จํานวนผูป วยที่เขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตางๆ ในแตละป เปนตน ขอมูลอนุกรมเวลาเปนประโยชนในการวิจัย
ระยะเวลายาว ทําใหผูวิจัยมองเห็นแนวโนมของเรื่องตางๆนัน้ ได
6.2 ขอมูลภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Data ) เปนขอมูลทีเ่ ก็บรวบรวม ณ เวลาใดเวลาหนึง่
เทานั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยอยางไรก็ตามในการจัดประเภทของขอมูลนี้ จะขึ้นอยูก ับวัตถุประสงคใน
การนําไปวิเคราะหและใชประโยชนดวย
การสํารวจขอมูล
การสํารวจดวยตัวอยาง หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากเพียงบางสวนของประชากร ซึง่ เปนการ
ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกตัวอยางจากประชากรทําไดหลายวิธี แตละ
วิธีก็จะมีหลักเกณฑเพื่อทีจ่ ะใหไดตัวอยางทีเ่ ปนตัวแทนที่ดีของประชากร คําวาตัวแทนที่ดี หมายถึง ตัวอยางที่
ถูกเลือกมาควรจะประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ของประชากรครบถวน เพราะการสรุปผลตองอางอิงถึง
ประชากร แตขอมูลที่ไดเปนขอมูลจากตัวอยางเทานั้น หากตองการขอมูลที่ดีและมีคุณภาพ ควรมีการวางแผน
และควบคุมการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ อยางรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีการสุม อยางดวยวิธีที่
เหมาะสม ซึง่ ขั้นตอนในการเนินการสํารวจขอมูล อาจแบงได 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมงานและวางแผน (Planning) ซึ่งจะรวมเรื่องการสรางแบบสอบถาม และการเลือกหนวย
ตัวอยางไวในขั้นตอนนี้
2. ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting)
3. ขั้นการประมวลผล (Processing & Analysis)
4. ขั้นการนําเสนอผลการสํารวจ และจัดทํารายงาน (Presenting & Reporting)
แบบสอบถาม
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีหนึง่ การสรางแบบสอบถามควร
พิจารณาจากวัตถุประสงคของการสํารวจเปนสําคัญ สรางแบบสอบถามใหมีคําถามครอบคลุมในเนื้อหา และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามความตองการ และตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว
และควรมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามกอนการเก็บรวบรวมขอมูล

การเลือกหนวยตัวอยาง
การเก็บขอมูลตัวอยางนั้น จะมีวิธีการเลือกหนวยตัวอยางเพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูลที่ถูกตอง โดย
จะตองเลือกวิธีการเลือกตัวอยางใหเหมาะสม และกําหนดขนาดตัวอยางที่เพียงพอ เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ
ไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากจะตองทําการวิเคราะหขอมูลจากตัวอยางเพื่ออางอิงถึงลักษณะของ
ประชากร วิธีการเลือกตัวอยางแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การเลือกตัวอยางที่ทราบความนาจะเปน (Probability Sampling)
2. การเลือกตัวอยางที่ไมทราบความนาจะเปน (Non Probability Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
พนักงานสนาม หรือผูท ี่เก็บรวบรวมขอมูล ควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โดยผูเก็บรวบรวมขอมูลควรทําความเขาใจขอคําถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมดอยางละเอียด และควรตรวจสอบคุณภาพของขอมูลทั้งในขณะที่อยูในงานสนาม และหลังปฏิบัติงาน
สนาม เพื่อลด Non sampling error ใหนอยลง นอกจากนี้ พนักงานสนามควรมีจรรยาบรรณในการทํางาน
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจริง
การประมวลผลขอมูล
แนะนําโปรแกรม (Freeware Package) สําหรับการประมวลผลขอมูล CSPro 2.6
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว จะตองทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําผลสรุปไปใช การ
วิเคราะหขอมูล อาจทําได 2 ลักษณะ คือ
1. การวิเคราะหขอมูลขั้นตน หรือที่เรียกกันวาสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
2. การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง หรือที่เรียกกันวาสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
การนําเสนอขอมูล
หลังจากการวิเคราะหขอมูลแลว จะตองมีการนําเสนอผลของการวิเคราะห โดยการนําเสนออาจ
ทําไดในรูปแบบตาง ๆ เชน ขอความ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ สวนใหญมักนําเสนอขอมูลในรูปขอความ
ควบคูกับตาราง แผนภูมิ กราฟ เพื่อใหสะดวกตอความเขาใจและสามารถเปรียบเทียบได

การแจกแจงความถี่ของขอมูล
หลังจากที่กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ตอ งการศึกษา
แลว ขอมูลทีเ่ ก็บไดเรียกวา ขอมูลดิบ (Raw Data) เชน ตองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ ก็จะมี
การสรางแบบทดสอบวิชาสถิติขึ้นมา นาไปสอบกับกลุมนักเรียนที่ตองการวัด แลวตรวจคะแนน คะแนนที่ได
เรียกวา ขอมูลดิบ (Raw Data) หรือคะแนนดิบ ซึง่ ขอมูลดิบนี้ยังไมมีความหมายอะไร วิธีเบื้องตนที่จะทําให
ขอมูลดิบนั้นมีความหมายคือการแจกแจงความถี่ ซึ่งจะสามารถทําใหขอมูลนั้นสามารถเอาไปใชไดงายขึ้น และ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงตางๆไดงายขึ้นดวย
ความหมายของการแจกแจงความถี่คือการนําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาจัดใหมใหเปนระเบียบ เปน
หมวดหมูเ รียงจากมากไปนอยหรือเรียงจากนอยไปมากเพื่อแสดงใหทราบวาขอมูลแตละคาหรือขอมูลแตละ
กลุมเกดขึ้นซ้ําๆกันกี่ครัง้ ซึง่ เปนการยอขอมูลเพื่อใหแปลความหมายไดมากขึ้นโดยตองสรางตาตารางแจกแจง
ความถี่ขึ้น
ตัวอยางที่ 1 ถาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหองหนึง่ จานวน 50 คน เปนดังนี้
70 51 80 63 84 64 85 53 62 74 42 62 73 76 52 51 64 88 65 78 77 48 81 42 65 77 54
65 56 68 64 58 61 74 43 44 66 55 59 78 60 47 63 48 68 73 50 69 54 89
ถานาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรมากําหนดเปนชวงๆ แลวนับจานวนนักเรียนทีส่ อบไดในแตละชวง
ซึ่งเรียกวา ความถี่ จะไดตารางที่เรียกวา ตารางแจกแจงความถี่ ดังนี้
ตารางแจกแจงความถี่
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 - 90

ความถี่
8
11
16
10
5

จากตารางแจกแจงความถี่ขางตน แสดงวา
มีนักเรียนทีส่ อบไดวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต 41 ถึง 50 จานวน 8 คน
มีนักเรียนทีส่ อบไดวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต 51 ถึง 60 จานวน 11 คน
มีนักเรียนทีส่ อบไดวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต 61 ถึง 70 จานวน 16 คน
มีนักเรียนทีส่ อบไดวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต 71 ถึง 80 จานวน 10 คน
มีนักเรียนทีส่ อบไดวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต 81 ถึง 90 จานวน 5 คน
ตารางแจกแจงความถี่ มีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1. อันตรภาคชั้น (Class Interval) หมายถึง ชวงคะแนนที่แบงออกเปนชวงๆ ในแตละ
ชวงคือคาที่เปนไปไดของขอมูล จากตะรางแจกแจงความถี่ขางตน แสดงวา
ชวงคะแนน 41 - 50 คือ อันตรภาคชั้นที่ 1
ชวงคะแนน 51 - 60 คือ อันตรภาคชั้นที่ 2
ชวงคะแนน 61 - 70 คือ อันตรภาคชั้นที่ 3
ชวงคะแนน 71 - 80 คือ อันตรภาคชั้นที่ 4
ชวงคะแนน 81 - 90 คือ อันตรภาคชั้นที่ 5
2. ขอบบน ขอบลาง (Upper - Lower Boundary)
ขอบบน ของอันตรภาคชั้นใด หมายถึง คากึ่งกลางระหวางคาที่เปนไปไดสูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้น
กับคาที่เปนไปไดต่ําสุดของอันตรภาคชั้นติดกันถัดไป
เชน ขอบบนของอันตรภาคชั้น 41 - 50 คือ 50+51 / 2 = 50.5
ขอบบนของอันตรภาคชั้น 51 - 60 คือ 60+61 / 2 = 60.5 เปนตน
ขอบลาง ของอันตรภาคชั้นใด หมายถึง คากึ่งกลางระหวางคาที่เปนไปไดต่ําสุดของอันตรภาคชั้น
นั้น กับคาที่เปนไปไดสูงสุดของอันตรภาคชั้นที่อยูติดกันกอนหนานั้น
เชน ขอบลางของอันตรภาคชั้น 51 - 60 คือ 51+50 / 2 = 50.5
ขอบลางของอันตรภาคชั้น 61 - 70 คือ 60+61 / 2 = 60.5 เปนตน

ขอสังเกต
1. ขอบบนของแตละอันตรภาคชั้น เทากับ ขอบลางของอันตรภาคชั้นที่สูงกวา 1 ชั้น
2. การหาขอบลางของแตละอันตรภาคชั้น ทําไดโดย
- ลบคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.5 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนจานวนเต็ม
- ลบคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.05 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนทศนิยม 1 ตําแหนง
- ลบคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.005 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนทศนิยม 2 ตําแหนง เปนตน
3. ในทานองเดี่ยวกัน การหาขอบบนของแตละอันตรภาคชั้น ทาไดโดย
- บวกคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.5 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนจานวนเต็ม
- บวกคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.05 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนทศนิยม 1 ตําแหนง
- บวกคาต่ําสุดของชั้นดวย 0.005 เมื่ออันตรภาคชั้นเปนทศนิยม 2 ตําแหนง เปนตน
จากตารางแจกแจงความถี่ขางตน สามารถนํามาแสดงขอบบน ขอบลางไดดังนี้
อันตรภาคชั้น
41 – 51
51 – 60
61 – 70
71 -80
81 - 90

ขอบบน
50.5
60.5
70.5
80.5
90.5

ขอบลาง
40.5
50.5
60.5
70.5
80.5

3. ความกวางของอันตรภาคชั้น (Class Interval) คือ ผลตางของขอบบนและขอบลาง
ของอันตรภาคชั้นนั้น นิยมเขียนแทนดวย I เชน อันตรภาคชั้น 41 - 50 มีความกวาง = 40.5 - 50.5 = 10
อันตรภาคชั้น 51 - 60 มีความกวาง = 50.5 - 60.5 = 10 เปนตน
ขอสังเกต
1. ความกวางของอันตรภาคชั้นแตละชั้นไมจาเปนตองเทากันทุกชั้น แตถาความกวางเทากันทุกชั้นจะ
ทาใหสะดวกในการวิเคราะห
2. ในกรณีที่มีขอมูลบางขอมูลมีคานอยกวาขอมูลอื่นๆมาก หรือมีคามากกวาขอมูลอื่นๆมาก หรือมีทงั้
คานอยกวาและมากกวาขอมูลอื่นๆมากๆ จะใชอันตรภาคชั้นที่เรียกวา อันตรภาคชั้นเปด (Open end class
interval) วิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้นขางตนใชได โดยไมจากัดวาความกวางของอันตรภาคชั้นจะเทากัน
หรือไม

ตารางแจกแจงความถี่ที่ความกวางของอันตรภาคชั้นไมเทากัน
อันตรภาคชั้น
31 - 40
41 - 60
61 - 90
91 - 100

ความถี่
8
6
9
10

ตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นเปนอันตรภาคชั้นเปด
อันตรภาคชั้น
นอยกวา 30
30 - 39
40 - 49
50 - 59
มากกวา 59

ความถี่
40
18
22
13
7

4. จุดกึ่งกลาง (Mid point)
จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นใด คือ คาเฉลี่ยของชวงคะแนนในอันตรภาคชั้นนั้นๆ
จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นใด = (ขอบบน + ขอบลาง) / 2 (ของอันตรภาคชั้นนั้นๆ)
5. ความถี่ (Frequency) ความถี่ของอันตรภาคชั้นใด หมายถึง จานวนขอมูล (คาจากการสังเกต)
ที่ปรากฏอยูในชวงคะแนนหรืออันตรภาคชั้นนี้

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
ขอมูลสถิติควรจะมีความสมบูรณครบถวน (Completeness) และความถูกตอง
(accuracy) มากพอสมควร เพือ่ ผูใชขอมูลจะไดนําไปใชในการวิเคราะหวิจัยใหไดผลใกลเคียงความจริงมาก
ที่สุด การที่จะไดมาซึ่งขอมูลทีม่ ีความสมบูรณถูกตองก็คือ ตองขจัดความคลาดเคลื่อน ใหเหลือนอยทีส่ ุด
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล คือ
• ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการตางๆ วา ไดมีการบันทึกครบถวนทุก
รายการที่กําหนดหรือไม
• ตรวจสอบความถูกตองและความแนบนัยของขอมูล เปนการตรวจสอบขอมูลวา มีการบันทึกมาถูกตอง
แนบนัยหรือไม ดังนี้
• การตรวจสอบความแนบนัยภายใน (Internal consistency) คือ การตรวจวาขอมูลทีม่ ีความสัมพันธกัน มี
ความสอดคลองกันหรือไม
• การตรวจสอบความแนบนัยภายนอก (External consistency) เปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โดยอาศัยความรูความชํานาญหรือสถานการณภายนอกมาชวยในการพิจารณา
การตรวจสอบขอมูลสถิติควรจัดทําในขั้นตอนของการดําเนินงานทางสถิติ ดังนี้
1. ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล ( งานสนาม ) การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ เปนขั้นตอนหนึ่งทีส่ ําคัญมาก
เนื่องจาก ขอมูลสถิติจะมีคุณภาพดีหรือไมและมีความ เชื่อถือไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับคุณภาพของขอมูลที่
ไดจากการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นการตรวจสอบ ขอมูลในขั้นนี้จะตองตรวจสอบอยางละเอียด
รอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากทีส่ ุด สําหรับนําไปใชในขั้นตอนตอไป โดยตองทําการตรวจสอบ
- ความครบถวนของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการตางๆ ในแบบขอถามวาไดมีการบันทึกครบถวนทุก
รายการที่กําหนดหรือไม ในการบันทึกหรือกรอกแบบขอถามนั้น ถามีรายการหรือขอถามใดที่คําตอบวางไว
เฉยๆ ก็จะถือไดวา แบบขอถามนั้นขาดความครบถวนของขอมูลไป นอกจากอาจมีบางรายการที่ไมตองทําการ
บันทึกขอมูลเพราะเงื่อนไขบางประการ ตัวอยางเชน
สํารวจประชากรในชนบท
1. ชื่อ และ นามสกุล ………………… 2. เพศ ชาย หญิง
3. อายุ ………… ป 4. การศึกษา …………………………………
5. อาชีพหลัก …………………………….…………..( ถาตอบวามีอาชีพทําการเกษตร ใหถามขอ 6)
6. เนื้อที่ถือครอบทําการเกษตร …………… ไร
7. รายไดจากการประกอบอาชีพหลักในรอบปที่แลว …………………….. บาท

จากตัวอยางแบบขอถามขางตนจะตองตรวจสอบวา มีการบันทึกครบตามรายการหรือไม ในกรณี
ตัวอยางนี้ถาผูที่ถูกสํารวจมีอาชีพรับราชการ ก็ไมตอ งบันทึก ขอ 6 ขามไปบันทึก ขอ 7 แตถา ผูตอบมีอาชีพทํา
การเกษตรก็ตองบันทึกขอมูลเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร ( ขอ 6) ดวย ฉะนั้นในการตรวจสอบความครบถวน
ผูตรวจสอบจะตองดูทุกรายการวาไดมีการบันทึกหรือไมบันทึกอยางไร
- ความถูกตองและความแนบนัยของขอมูล เปนการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกอยูในแบบ ขอถามวามี
ความถูกตองหรือไม แบบขอถามบางแบบอาจจะบันทึกมาครบถวนทุกรายการที่กําหนด แตขอมูล ที่บันทึก
อาจไมถูกตอง เชน จากแบบสํารวจขางตน ถาการบันทึกแบบเปนดังนี้
สํารวจประชากรในชนบท
1. ชื่อ และ นามสกุล … นายดี มากหลาย … 2. เพศ ชาย หญิง
3. อายุ ……14…… ป 4. การศึกษา … จบปริญญาตรี ………………………………
5. อาชีพหลัก …… ทํานา ……………………….…………..( ถาตอบวามีอาชีพทําการเกษตร ใหถามขอ
6)
6. เนื้อที่ถือครอบทําการเกษตร ……10……… ไร ไดผลผลิต 20 เกวียน
7. รายไดจากการประกอบอาชีพหลักในรอบปที่แลว ………5,000…….. บาท
เมื่อตรวจสอบแบบขางตนอยางละเอียดแลว จะพบความผิดในการบันทึกขอมูลดังนี้
1) ขอ 2 การบันทึกเครื่องหมาย 3 ทั้งสองแหง ที่ถูกควรกา 3 ที่เพศชาย ไมใชกา 3 ทั้งสองเพศ
2) อายุ 14 ป มีการศึกษาจบปริญญาตรี ซึง่ จะเห็นวาคนอายุ 14 ป ยังไมนาที่จะจบปริญญาตรี ฉะนั้นจะเห็น
วาการบันทึกขอมูล ในขอ 3 และขอ 4 นี้ไมแนบนัยกัน
3) การบันทึกในขอ 6 มีที่นา 10 ไร ไดผลผลิตขาว 20 เกวียน ( เทากับ 2,000 ถัง ) เฉลี่ย ผลผลิตตอไร
=

เทากับ 200 ถังตอไร ซึ่งสูงผิดปกติ เพราะตามความเปนจริงนั้นผลผลิตขาวเฉลี่ย 1 ไร จะไมสูงถึง

200 ถัง ฉะนั้น การบันทึกขอมูลอาจจะผิดที่จํานวนที่นาหรือจํานวนผลผลิต ก็ได

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุนสูง ผูวจิ ัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเก็บขอมูลเพือ่ ให
ผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ และเกิดความไววางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงตองใชวิธีการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห วิธีหนึง่ ที่ไดรับความนิยม ก็คือ การตรวจสอบแบบสาม
เสาชิงคุณภาพมีหลายวิธี คือ(triangulation) วันนี้ไดรวบรวมเรื่องนี้จากหนังสือ ตําราของผูทรงคุณวุฒทิ ี่มี
ความรูและความเชี่ยวชาญในดานนี้ มีดังนี้
วรรณี แกมเกตุ(2551, หนา 201) กลาวถึง การเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิจัยเชิงคุณภาพมี
หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ การตรวจสอบแบบสามเสาชิงคุรภาพมีหลายวิธี ือ(triangulation) เปนแนวคิดที่ถายทอด
มาจากแนวคิดของการสํารวจหรือการชี้ทิศในการเดินเรือ ซึง่ ถารูจุดตรึงบนแผนทีส่ องจุด แลวลากเสนจากจุด
ทั้งสองมาตัดกันก็จะไดทิศทาง หรือถารูจ ุดตรึงเพียงจุดเดียว ผูสังเกตก็จะรูวาเราควรจะอยูในทิศทางระนาบ
ใดๆของเสนนั้นๆ วิธีการตรวจสอบสามเสานี้เปรียบเสมือนการตรึงความจริง ณ จุดหนึ่ง แลวก็จะรูถงึ ความจริง
อื่นๆ ซี่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดหลายวิธี
สุภางค จันทวานิช(2553, หนา 128-130) กลาวถึง ความสําคัญของการตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไววา ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะไดยินเสมอวา มีผูสงสัยในความแมนตรงและ
ความนาเชื่อถือของขอมูล เพราะแคลงใจในความลําเอียงของนักวิจัยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไดไปคลุกคลีกับ
ปรากฏการณและผูใหขอมูล นักวิจัยเชิงคุณภาพตระหนักดีถึงขอสงสัยนี้ และไดวางมาตรการที่จะปองกันความ
ผิดพลาด นั่นคือ การตรวจสอบขอมูลกอนทําการวิเคราะห การตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา(triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation)
คือ การพิสจู นวาขอมูลที่ผูวจิ ัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบ คือ
1) การตรวจสอบแหลงของขอมูล แหลงทีจ่ ะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแก
- แหลงเวลา หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม เชน ถาผูวิจัยเคยสังเกตผูป วยโรค
จิตเวลาเชา ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผูปวยเวลาบายและเวลาอื่นดวย
- แหลงสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานทีก่ ันจะเหมือนกันหรือไม เชน ผูปวยโรคจิตมีอาการคลุม
คลั่งเมื่ออยูในบาน ถาหากไปอยูที่อื่นจะยังมีอาการคลุมคลั่งหรือไม
- แหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม เชน เคยซักถาม
บุตรชายผูป วยเปลี่ยนเปนซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปจเจกบุคคลเปนกลุมบุคคลหรือกลุม
สังคม

2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation)
คือ ตรวจสอบวา ผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลแตกตางกันอยางไร โดยเปลี่ยนตัวผูส ังเกต แทนทีจ่ ะใช
ผูวิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไมแนใจในคุณภาพของผูร วบรวมขอมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนใหมี
ผูวิจัยหลายคน
3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation)
คือ การตรวจสอบวา ถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกัน
มากนอยเพียงใด อาจทําไดงายกวาในระดับสมมติฐานชั่วคราว(working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลง
มือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแตละเหตุการณ ปกตินกั วิจัยจะตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีไดยากกวา
ตรวจสอบดานอื่น
4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation)
คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคู
กับการซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
สุภางค จันทวานิช(2552, หนา 32) ไดสรุปไววา หลักของการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
คือ การไมปกใจวาแหลงขอมูลแหลงใดแหลงหนึง่ ที่ไดมาตั้งแตแรกเปนแหลงทีเ่ ชื่อถือได แลว นักวิจัย
จําเปนตองแสวงหาความเปนไปไดวายังมีแหลงอื่นใดอีกบาง มีวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยใช
วิธีการดังนี้
1. วิธีตรวจสอบโดยใชวิธีการเก็บขอมูลที่ตางกันออกไป (methodological triangulation)
2. วิธีตรวจสอบโดยใชแหลงขอมูลที่ตางกัน (data triangulation) ใชวิธีการโดยเปลี่ยนแหลงทีเ่ ปนบุคคลเวลา
หรือสถานที่ที่ใหขอมูล
3. วิธีตรวจสอบโดยใชผเู ก็บขอมูลที่ตางกัน (investigator triangulation)
สุภางค จันทวานิช(2552, หนา 34) ไดยกตัวอยางการใชวิธีการเก็บขอมูลที่ตางกันออกไป ไวดังนี้ ใน
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนของครูในโครงการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู ดวยการ
สัมภาษณครู ครูที่เปนผูใหขอมูลแจงวา ในการสอนเลขครูจะใชวิธีอธิบายตัวอยางแลวใหทําแบบฝกหัด ถาเด็ก
ไมเขาใจครูจะอธิบายซ้ําอีกครัง้ เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของครูเปนขอมูลสําคัญที่มผี ลตอคุณภาพ
การเรียนรู ผูวิจัยจึงตรวจสอบขอมูลนี้ดวยวิธีการเก็บขอมูลอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การสังเกตแบบไมมสี วนรวมนอก
หองเรียนและการเงี่ยหูฟง (eavesdropping) ผูวิจัยไดพบวาในชั่วโมงเลขเมื่อเด็กไมเขาใจตัวอยางและทํา
แบบฝกหัดไมได ครูดุวาเด็กดวยถอยคํารุนแรง ไมไดมีการอธิบายซ้ําดังที่ครูบอกแกผูวิจัย ขอมูลที่ไดมาจาก
วิธีการแบบทีส่ องจึงเปนขอมูลที่ตรงกันขามกับขอมูลที่ครูใหสัมภาษณ อยางไรก็ตามผูวิจัยไมไดปกใจเชื่อวา
ขอมูลจากการสัมภาษณเปนขอมูลเท็จทัง้ หมด แลวสรุปวาขอมูลทีผ่ ูวิจัยแอบเงี่ยหูฟง เปนขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือ
ได เพราะขอมูลทั้ง 2 แบบนีม้ ีลักษณะตรงกันขามโดยสิ้นเชิง

ผูวิจัยจึงไดหาวิธีการเก็บขอมูลใหมตอไปอีก โดยเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวมในหองเรียนทีม่ ีการสอน
เลขโดยครูคนเดิม แตทั้งนี้ ไดทอดเวลาใหผานไปจนผูวิจัยกับครูมีความสนิทสนมกัน เรียกกันเปนพีเ่ ปนนอง
แลว เมื่อไดสังเกตแบบมีสวนรวมในหองเรียนนีเ้ องผูวิจัยจึงไดพบวา ครูใชทั้งวิธีอธิบายซ้ําใหเด็กฟง และวิธีดุดา
เด็กดวยถอยคํารุนแรง โดยจะอธิบายซ้ําใหเด็กที่ตั้งใจเรียนแตสติปญญาเชื่องชา และจะดุดาดวยถอยคํารุนแรง
แกเด็กทีเ่ กเรในหองเรียน นอกจากนั้นการใชถอยคําดุวารุนแรงยังขึ้นอยูก ับพื้นฐานอารมณในวันที่มกี ารสอนอีก
ดวย ถาวันใดครูมีปากเสียงกับสามี ก็จะมีพื้นอารมณเสีย ดุวาเด็กรุนแรงกวาปกติ ขอมูลทีร่ วบรวมไดในทีส่ ุด
จึงเปนแบบ ค ซึ่งมีลักษณะการสังเคราะหขอมูลแบบ ก. และขอมูลแบบ ข. ก็เชื่อถือไดในระดับหนึ่ง แตขอมูล
ค มีความเชื่อถือไดมากขึ้น เพราะไดแสดงเงื่อนไข(Condition)วาเมื่อใดจึงจะเกิดขอมูล แบบ ก. และเมื่อไรจะ
เกิดขอมูลแบบ ข.
อรุณี ออนสวัสดิ์ (2551, หนา 282) สรุปไววา เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไมเนนขอมูลเชิงปริมาณ
การเก็บขอมูลจึงไมเนนที่การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้น ความถูกตองและนาเชื่อถือของ
ขอมูล จึงฝากไวที่คุณภาพของผูวจิ ัย และการตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะห โดยจะตองตรวจสอบขอมูลใน
ขณะที่เก็บขอมูลอยูในภาคสนาม และเมื่ออกจากภาคสนามก็ตองมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพือ่ พิจารณาวาขอมูล
ที่ไดนั้นเพียงพอที่จะตอบคําถามวิจัยไดหรือไม และขอมูลที่ไดมีความถูกตองนาเชื่อถือเพียงไร การตรวจสอบ
ขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา(Triangulation Method) ซึ่งกระทําได 3
ลักษณะ ไดแก
1. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานขอมูล
เปนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลในดานเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาวา ถาเก็บ
ขอมูลตางเวลา ตางสถานที่ และผูใหขอมูลตางคนจะยังไดขอมูลเหมือนเดิมหรือไม
2. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานผูวิจัย
เปนการตรวจสอบขอมูลวาถาเปลี่ยนผูเก็บขอมูลเปนผูชวยผูวิจัยรวม 3 คนแลว ขอมูลที่ไดควรจะ
ตรงกัน
3. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการ
เปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธีที่ตางกันแลวจะไดผลเหมือนเดิม เชน ใช
วิธีการสังเกต การสัมภาษณ และการใชเอกสาร
องอาจ นัยพัฒน(2551, หนา 252, 156) กลาววา ในทางปฏิบัตินักวิจัยภาคสนามสามารถประเมิน
แบบแผนความสัมพันธในขอมูลไดหลายวิธี เชน การตรวจสอบเชื่อมโยงแบบสามเสา โดยใชผูวิเคราะห หรือ
ตีความหมายขอมูลแตกตางกัน(data analyst/interpreter triangulation) การตรวจสอบโดยตัวอยางผูให
ขอมูลการวิจัย(member checks) การตรวจสอบโดยกลุม เพื่อนนักวิจัย(peer debriefing) และการตรวจสอบ
โดยใชหลักฐานรองรอย(audit trail)ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย เชน สมุดบันทึกการสังเกตการณใน
ภาคสนาม(field note) และใบสําเนาถอดเสียงถอยคําใหสัมภาษณ(interview transcript)

3. การจดบันทึก (Lecture)
ความหมายของการเขียนบันทึก
ในที่นี้ตองเขาใจถึงความหมายของ “บันทึก” และ “การเขียนบันทึก” เพื่อใหเกิดความเขาใจ ดังนี้
1.1 บันทึก คือขอความหรือขอมูลที่เปนประสบการณความรูหรือสาระสําคัญของเรื่องราวที่ตองการเก็บ
รักษาไวเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึง่ เชน เพื่อเตือนความจํา เพื่อเปนหลักฐานในการทํางานตางๆ หรือเพื่อ
ประโยชนในดานอื่นๆเชน เพื่อการถายทอดตอ หรือเพื่อนําไปแสวงหาผลตอบแทน เปนตน
เดิมบันทึกมักจะมีลกั ษณะขอมูลที่เขียนเปนลายลักษณอักษรไวในวัสดุตางๆเชน กระดาษ ไมไผ หลัก
หิน แผนดินเหนียว ผืนผา เปนตนแตในปจจุบันสามารถเก็บรักษาขอมูลไดหลายรูปแบบ เชนเปน เสียง รูปภาพ
สัญลักษณเปนตน นอกจากนั้นยังใชวัสดุไดหลากหลายประเภทเพื่อเก็บขอมูล เชนการบันทึกเสียงผานแผน CD
การบันทึกภาพทั้งในรูปถายภาพและสัญญาณตางๆเปนตน แตในที่นี้จะเนนเรื่องการบันทึกขอมูลที่เปนภาษา
เขียน เปนหลัก
1.2 การเขียนบันทึกเปนการเก็บรักษาขอมูลหรือบันทึกผานการเขียนซึง่ ผูเ ขียนอาจใชการบรรยายหรือ
พรรณนา โดยใชเฉพาะภาษาเขียนหรือใชสื่ออยางอื่นประกอบในบางครั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจใชคํายอ
หรือสัญลักษณอื่นๆ ประกอบการเขียนไดแตควรมีขอมูลสําคัญครบถวน เชน แหลงที่มา หรือวันเวลาทีเ่ กิด
เหตุการณและวันเวลาที่บันทึกเหตุการณ
2. วัตถุประสงคของการเขียนบันทึก
2.1 เพื่อเก็บรักษาขอมูลใหมีความคงทนชัดเจนและสะดวกในการนํากลับมาไดสามารถอางอิงหรือนําไปใช
ประโยชนไดในเหตุการณอื่นๆ ในลักษณะ
ทางการและไมเปนทางการโดยทําใหเกิดความเขาใจตรงกันใหไดรับทราบและใชปฏิบัตงิ านได
2.2 เพื่อบันทึกขอมูลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตองการเก็บรักษาดวยเหตุผลสวนตัวหรือเหตุผลเรื่องหนาที่การ
งาน เชน เพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อกันลืมเพื่อความถูกตอง และประสิทธิภาพในการใชขอมูล ตัวอยางเชน
(1) ติดตอบุคคลหลายคนในเวลาเดียวกัน
(2) สามารถถายทอดขอมูลตอเนือ่ งไดโดยสาระสําคัญไมสูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลง

2.3 ใชเปนขอมูลเพื่อการติดตอชี้แจงหรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานหรือการติดตอระหวางบุคคล
โดยบุคคลทีเ่ กี่ยวของไมตองติดตอกันโดยตรงแตใชบันทึกเปนเครื่องมือแทน
2.4 เพื่อเปนหลักฐานชี้แจงที่มาและความสําคัญของเรื่องที่จําเปน เชน บันทึกแจงความประจําสถานี
ตํารวจ เปนตน
การบันทึก หมายถึง ขอความที่จดไวเพื่อชวยความทรงจําหรือเพือ่ เปนหลักฐาน ขอความที่นํามาจดยอ ๆ ไว
เพื่อใหรูเรื่องเดิม
การจดบันทึก คือ การเขียนขอความ เพื่อชวยในการจํา
• การจดบันทึกมีประโยชนในการศึกษาทุกระดับ บางคนจดบันทึกไมไดเพราะพยายามจดอยาง
ละเอียด จนเกินความจําเปน ไมมีการสรุปประเด็น ไมมีการเรียบเรียงความคิด
• การจดบันทึก เปนทักษะในการเรียนทีส่ ําคัญและจําเปนมากสําหรับการเรียนซึง่ มีเนือ้ หาสาระ
หลากหลายเปนจํานวนมาก หากไมมีเทคนิค หรือเครื่องมือชวยในการจําที่ดีจะทําใหเกิดความสับสน
เมื่อตองการทบทวนกอนสอบ บันทึกยอที่ทําไวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ประโยชนของการจดบันทึก
1. ไดฝกทักษะในการจับประเด็นสําคัญ
2. ไดทบทวนความเขาใจและความจริงในการจดบันทึกฉบับเต็ม
3. สะดวกในการใชเมือ่ มีเวลาจํากัด เชน อานทบทวนกอนเขาหองสอบ
4. เปนเครือ่ งมือในการทดสอบความสามารถในการจํารายละเอียดของเนื้อหา
5. มีโอกาสขัดเกลา ความคิด สํานวนภาษา
แนวทางการจดบันทึก
1) บันทึกสาระสําคัญ
ตอบคําถามตามสูตร 5 W 1 H เชน
- ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอะไร
- อาจารยบรรยายถึงสิ่งนั้นอยางไร
- ทําไมจึงเปนเชนนั้น ฯลฯ

2) บันทึกชื่อหนังสือหรือตํารา และหัวขอ ชื่อผูแตง/หัวขอ และชื่ออาจารยผูบรรยาย ชวยในการ
คนควาเมื่อตองการรายละเอียด รวมทั้งการอางอิงไดทันที
3) จัดหมวดหมูของสาระสําคัญ
โดยแบงเปนกลุม ๆ หรือหมวดหมูตามเนื้อหา เพื่อคนควาหรือทบทวนไดสะดวก และจดจําไดงาย ทํา
ไดหลายวิธี เชน จัดหมวดหมูตามหัวขอ ความเหมือน/ความแตกตาง ฯลฯ
4) เรียงลําดับเรื่อง ใหอานและเขาใจงาย
เชื่อมโยงประเด็นใหเห็นความสัมพันธทั้งหมด และถูกตองตามความหมาย ทําไดหลายวิธี เชน
เรียงลําดับตามลําดับเวลา ตําแหนงพื้นที่ สาเหตุไปสูผ ล ฯลฯ
5) ใชถอยคําที่กระชับ
ชัดเจน เขาใจงาย และครอบคลุมเนื้อหา
วิธีการและเครื่องมือชวยในการบันทึก
การจดบันทึกสามารถดําเนินการไดหลายวิธี
เชนการใช ดินสอหรือปากกาขีดเสนใตหรือใชปากกาสีขีดบนขอความสําคัญไว หรืออาจทํา
เครื่องหมาย * > < = / หรือ ? เปนตน หลังจากนั้นก็นํามาจัดทําเปนบันทึกยอ ซึง่ สรุปสาระสําคัญจากการอาน
หรือการฟงการบรรยายทําใหไดเนื้อหาสั้น กะทัดรัดมีใจความสําคัญครบถวน อานงาย
1. การขีด เขียน ทําเครื่องหมาย * / >< ? ใชอักษรยอ
 ไมควรจดทุกคํา เลือกเฉพาะประเด็นที่สําคัญ พรอมเหตุผลสนับสนุน ถาจดละเอียดมากเกินไปจะทํา
ใหประสิทธิภาพในการฟงลดลงและจดไมทัน
 ถาสามารถเขียนเปนคําเดียวโดดๆ หรือเขียนเปนวลี ได

ไมควรเขียนเปนประโยค

 พยายามใชตัวยอ สัญลักษณ ลูกศร เชน ใช “&” แทน “และ” “>" แทน “มากกวา" “=” แทน
“เทากับ/หมายถึง” “-” แทน “ถึง”
“ค.” แทน “ความ” “ก.” แทน “การ” “ร.ร.” แทน “โรงเรียน”

 หากจับประเด็นไมไดหรือจับไมทัน ควรเวนกระดาษพรอมทําเครื่องหมาย ? เพื่อถามเพือ่ นหรือคน
เพิ่มเติมภายหลัง
2. กระดาษยอความหรือแบบบันทึกยอ
แบงพื้นที่เปน 3 สวน
1. สาระสําคัญ
2. รายละเอียด
3. สรุป

1. สาระสําคัญ
ไดแก คําสําคัญ ประเด็นสําคัญหรือประโยคสําคัญทีม่ ีคุณลักษณะสําคัญ คือ เปนประโยคหรือคําทีม่ ี
ความหมายครอบคลุมยอหนาใดยอหนาหนึ่งมากทีส่ ุด เนื้อหาในสวนทีผ่ ูเขียนเนนย้ํามากทีส่ ุด และอาจเปนคํา
หรือขอความทีอ่ ธิบายรายละเอียด อธิบายสนับสนุนหรือความคิดเห็นที่แตกตาง มักปรากฏเปนตัวอักษรขนาด
ใหญ หรือตัวอักษรหนาเขม หรือ ตัวอักษรเอียง ฯลฯ
2. รายละเอียด
รายละเอียด คือสวนขอความที่เปนเนือ้ หาสาระที่ขาดไมได หรือเมื่อไมมีแลว อาจทําใหไมเขาใจ หรือ
เขาใจผิดได

3. สวนสรุป
การสรุปความหรือยอความ โดยการนําเอาเรื่องราวตางๆมาเขียนใหม ดวยสํานวนภาษาของผูเขียน
เองเมื่อเขียนแลวเนื้อความเดิมจะสั้นลง แตยังมีใจความสําคัญครบถวน การยอนี้ไมมีขอบเขตวายอลงไปเทาใด
จึงจะเหมาะสม เพราะบางเรื่องมีใจความมาก บางครั้งมีใจความสําคัญนอย ที่สําคัญควรครอบคลุมใจความ
หรือเนื้อหาสาระสําคัญเดิม

3. บันทึกแบบแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธ
• การบันทึกแบบแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธชวยใหนักศึกษาสามารถรวบรวมเนื้อหา สาระที่
นักศึกษาตองการไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ ดูงาย จํางาย

การจดบันทึก

ความหมาย

ประโยชน

แนวทางการจดบัก

วิธี/เครื่องมือ

ทึก

การเขียน ขอความ

2.1 เครื่องมือ

3.1 สาระสําคัญ

เพื่อชวยในการจํา

รวบรวมความรู

4.1 โดยการขีด

หัวขอ หลัก /รอง
ตอบคําถาม 5W1H

เขียน ทํา
เครื่องหมาย * /
>< ?

2.2ประมวล
ความคิด
2.3 ไดกรอบ
ความคิดใหม

3.2 ชื่อตํารา/ผูแตง
3.3 จัดหมวดหมู
สาระสําคัญ
แบงเปนกลุม ๆ
3.4.เรียงลําดับ
เรื่อง/พยายาม
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ(เวลา
พื้นที-่ ทิศ- เหตุผล)
3.5 ใชถอยคํา

4.2 แบบบันทึกยอ
4.3 แผนภูมิ ตางๆ
4.4 แผนภูมิ
ความคิด

4. บันทึกแบบแผนภูมิความคิด
• Mind maps หรือแผนภูมิชวยจํา เปนการบันทึกและ เรียบเรียงความเขาใจในสาระที่ไดจากเนื้อเรื่อง
ที่อานซึ่งอาจจะอยูในรูปของแผนภูมิ หรือแผนภาพทีท่ ําขึ้นไดงาย ๆ เขาใจงาย ๆ โดยมิไดเนนรูปแบบ
มากนัก เนื่องจาก ตองการใหอิสระแกผูจัดทําแผนภูมิ ในการสรุปตามความเขาใจดวยรูปแบบของ
ตนเอง
วิธีการเขียนแผนภูมิชวยจํา
1. เริ่มตนเขียนแผนภูมิ ดวยการเขียนหัวเรื่อง หัวขอสําคัญหรือประเด็นสําคัญทีส่ ุด ดวยรูปแบบใด ๆ ก็ไดที่
ชอบไว ตรงกลางกระดาษ
2. คอย ๆ แตกแขนงความคิด ความเขาใจออกไปเปนขอยอย ๆ โดยแตก แขนงออกจากศูนยกลาง
3. ใชเสนแสดงความเชื่อมโยงระหวางเรือ่ ง หรือขอยอยตาง ๆที่เกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกันโดยความยาวแต
ละเสนไมตองเทากัน ขึ้นอยูกับความยาวของคําบรรยายทีเ่ ขียนไวบนเสนนั้นๆ
4. เขียนคําบรรยายสั้น ๆ ไวบนเสนดังกลาว
5. ใชความหนาของเสนและขนาดของตัวหนังสือที่ตางกันขึน้ อยูกับระดับ ความสําคัญของเรื่อง (เรื่องทีส่ ําคัญ
กวาใหใชเสนหนา ตัวอักษรโต )
6. ใชหมายเลขชวยในการเรียงลําดับความสําคัญและความตอเนื่อง
การเขียนคําอธิบายควรสั้น ใชความหมาย รูปภาพ ตัวเลข สัญลักษณตางๆ มาประกอบ เพื่อใหการเขียน
แผนภูมิ เปนไปโดยงายและรวดเร็ว

เมื่อจดบันทึกมาแลว ควรรีบอานทบทวนบันทึกทีจ่ ดมาได เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ถาพบที่ผิดก็แกไข ปรับปรุง – ทบทวนและทําเนื้อหาใหกระชับ
และสั้นลง โดยเขียนประเด็นสําคัญ (Main ideas) คําถาม แผนผัง
สัญญาณเตือนความจํา ถาสามารถทบทวนไดภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
หลังจากการฟงคําบรรยาย จะชวยใหจําเนื้อเรื่องไดถึง 80%
หลังจากที่ไดทบทวนและทําความเขาใจบทเรียนแลว ควรสรุปประเด็นสําคัญ โดยเขียนเฉพาะคํา
สําคัญหรือวลี และเขียนสรุปเนื้อหา 1- 2 ประโยคดวยภาษาของเราเอง

4. แฟมสะสมงาน (Portfolio)
การจัดการเรียนรูโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio)
ความหมาย
แฟมสะสมงาน คือ การสะสมงานอยางมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงผลงาน ความกาวหนาและสัมฤทธิ์
ผลของนักเรียนในสวนหนึ่งหรือหลายสวนของการเรียนรูในวิชานั้นๆ การรวบรวมจะตองคลอบคลุมถึงการที่
นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา เกณฑการคัดเลือก และเกณฑการตัดสินใจในระดับคะแนน รวมทัง้
เปนหลักฐานที่สะทอนการประเมินตนเองของนักเรียนดวย (กรมวิชาการ, 2539: 68)
ทฤษฎี/แนวคิด
แนวคิดเรื่องแฟมสะสมงานไดถูกนํามาใชในชวงประมาณตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยนักศึกษา
ในกลุมประเทศแถบอเมริกา โดยมีประเทศแคนาดาเปนผูร ิเริ่มการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมทมี่ ี
หลักการสําคัญ คือ ยึดหลักการประเมินผูเ รียนจากการสะสมผลงาน และไดพัฒนาสูร ูปแบบใหมที่ชัดเจนขึ้น
ในประเทศแมกซิโก ในชื่อที่เรียกวา “The teaching portfolio” พรอมทั้งมีการศึกษากันอยางจริงจังใน
ระยะตอมาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยแนวคิดเรื่องแฟมสะสมงานเปนทีก่ ลาวขวัญในสหรัฐอเมริกา
ประมาณกลางป ค.ศ. 1980 แฟมสะสมงานนักเรียนไดถูกนํามาใชอยางจริงจังทั้งในระดับชั้นของโรงเรียนใน
เขตการศึกษาในและมลรัฐโดยมีการใชหลายรูปแบบ
1. แฟมรวบรวมผลผลิตจากโครงงานทีผ่ ูเรียนผลิตขึ้นเอง
2. แฟมรวบรวมผลงานประเภทตางๆ ของผูเ รียน และบันทึกของครู
3. แฟมรวบรวมผลลัพธที่ไดจากการวัดผลมาตรฐานที่นํามาใชวัดผลผูเรียน
การนําแฟมสะสมงานไปใชในการประเมินผลไดรับการพัฒนาและใชกันอยางแพรหลายในประเทศ
แถบตะวันตก ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ในราวป 1988 เปนตนมาโดยเรียกวา “การ
ประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio assessment)” ไดเปนที่ยอมรับกันอยาง
แพรหลาย เชน รัฐเวอรมอนต ไดใชวิธีการนี้ประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางเปนทางการทั่วทัง้ รัฐ
แทนวิธีการดั้งเดิมที่ใชแบบทดสอบ ซึ่งจากการสอบถามครูนักการศึกษาและผูบ ริหารการศึกษามีความเห็น
ตรงกันเปนสวนใหญวาเปนวิธีการประเมินผลที่ใชไดดีกวาวิธีการเดิม ในประเด็นทีส่ ามารถตรวจสอบไดวา
นักเรียนเรียนรูอยางแทจริงหรือไม และนักเรียนมีความสามารถอะไรบางจากการแสดงออกทัง้ ทางดาน
สติปญญา รางกายและความรูส ึก (ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 2540)

ประเภทของแฟมสะสมงาน
วรรณดี ชุณหวุฒิยานนท (2540: 4-5) ไดแบงแฟมสะสมงานตามจุดมุงหมายในการใชไวดังนี้
1. Personai portfolio เปน portfolio ที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศสวนตัวของนักเรียน เชน
บุคลิกภาพสวนตัว งานอดิเรก งานกิจกรรม งานทองเที่ยว ความสามารถพิเศษ เรื่องราวของ
ครอบครัว รวมทัง้ งานอาน งานเขียน สิ่งที่ภาคภูมิใจ สิ่งที่สนใจ สิ่งที่ประสบความสําเร็จ เปนตน
2. Learning portfolio เปน portfolio ที่รวบรวมงานของนักเรียน แสดงใหเห็นถึง
ความรู ความสามารถ ความพยายาม ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานของ
นักเรียนซึ่งเนนกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมักประกอบดวยรายงานกระบวนการทํางานของนักเรียน การ
ประเมินตนเองของนักเรียน การบันทึกของครู ความคิดเห็นของผูปกครองและเพื่อนนักเรียน
จุดมุงหมาย คือ ใหแนวทางแกครูและนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และใหผูปกครองมีสวน
รวมดวย
3. Accountability portfolio เปน portfolio ที่รวบรวมผลงานของนักเรียนที่คัดสรรแลว แสดง
ใหเห็นผลการเรียนรูของนักเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มักประกอบดวยผลการประเมินมาตรฐานการ
เรียนรู งานที่คัดเลือกแลวซึง่ สรางขึ้นตามเกณฑทกี่ ําหนด และบันทึกของครู จุดมุงหมาย คือ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพือ่ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
จากรายละเอียดของแฟมตามวัตถุประสงคตางๆ จะเห็นไดวาการนําแฟมสะสมงานมาใชเปน
เครื่องมือในการศึกษาพัฒนาการของนักเรียนจากผลงานตลอดจนการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
หองเรียน จะสามารถบอกไดถึงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จในการทํางานแฟมสะสมงานจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งทีจ่ ะศึกษาพัฒนาการไดอยางตอเนื่อง และสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาการในดานตางๆ
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงาน
กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงานในชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขั้นวางแผนรวมกันในการทํางาน
ขั้นรวบรวมชิ้นงานและจัดการชิ้นงาน
ขั้นเลือกชิ้นงาน
ขั้นสรางสรรคผลงาน
ขั้นสะทอนขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับชิ้นงาน
ขั้นตรวจสอบความสามารถของตนเอง
ขั้นประเมินคาผลงาน
ขั้นสรางความสัมพันธ
ขั้นใหคุณคา นําเขาและเอาออกของชิ้นงาน

แนวทางการจัดการเรียนรู
จากเอกสาร แผนแหงความหวังและอนาคตของชาติ : แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่
8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีไดระบุปญ
 หา
เกี่ยวกับการศึกษาไววา กระบวนการเรียนการสอนยังคงมุง เนนการทองจําเพือ่ สอบมากกวามุงใหนกั เรียน
คิด วิเคราะห เสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ ไมรู
วิธีการเรียนรู การใชแฟมสะสมงานจึงเปนทางหนึ่งในการแกปญหานี้ เพราะแฟมสะสมงานนอกจากใชเพื่อ
ประเมินผลงานของนักเรียนแลว ยังสามารถใชประโยชนอีกมากมาย อาทิ เชน ใชเปนกระบวนการเรียนการ
สอน ใชเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และใชเพื่อเปนเครื่องชวยใหเกิดพัฒนาการใน
วิชาชีพครู เปนตน (สําลี ทองธิว, 2541) เพราะแฟมสะสมงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเจาของแฟมสมบูรณ
ครบถวน ตามหลักการพัฒนาเจาของแฟมเปนรายบุคคล หรืออีกนัยหนึง่ เปนการพัฒนาเจาของแฟมแตละคน
ในหลายๆ ดาน พรอมๆ กัน เพราะการจัดทําแฟมตองอาศัยความคิด ความรู ความ
อดทน วิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะตางๆ ซึ่งคลุมลักษณะทางสมอง (cognitive) ทาง
จิตใจ (psychological) ทางทักษะของเจาของแฟม (อุทุมพร จามรมาน, 2540)
นอกจากนี้ จิราภรณ ศิริทวี (2540) ไดกลาวไววาการใชแฟมสะสมงานในกระบวนการเรียนการ
สอน จะชวยใหนักเรียนเปนผูส รางความรูและรูจ ักแกปญหาดวยตนเอง การใหนักเรียนวิพากษวิจารณผลงาน
ของตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตองานทีท่ ํามากขึ้น และมุงพัฒนาคุณภาพงานใหดีขึ้น อีกทั้งตัว
ครูเองก็จะไดพฒ
ั นาการสอนของตนเองขึ้นดวย การนําแฟมสะสมงานมาใชในการประเมินผลกระบวนการ
เรียนการสอนมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน ครูผูสอนวางแผนในการสอนดังนี้ คือ ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหา
และวิธีการประเมินผล ศึกษาคูมือเอกสารที่เกี่ยวของกําหนดการสอน เนื้อหาวิชาและเวลาใหสอดคลองกับ
จุดประสงค และการทําการสอน ครูควรชี้แจงใหนกั เรียนทราบกระบวนการเรียนตามสภาพที่แทจริงและการ
นําแฟมสะสมงานมาใช กิจกรรมที่นกั เรียนตองปฏิบัติอยางไร และมีแผนการประเมินผลอยางไร
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมและจัดเก็บผลงาน เปนการจัดเก็บผลงาน เปนการจัดเก็บผลงานและเนื้อหา
ขอมูลเอกสารทีส่ ําคัญลงในแฟมสะสมงาน ไดแก ใบความรูที่ครูแจก หรือนักเรียนคนควาเพิ่มเติม ใบงาน
ใบประเมินผลแบบสะทอนความคิดเห็นในการจัดเก็บผลงานตองจัดเก็บอยางมีระบบ แยกเก็บผลงานตาม
เนื้อหาและจุประสงคการเรียนรู
ขั้นที่ 3 ขั้นการคัดเลือกผลงาน หลังจากเก็บรวบรวมผลงานไปสักระยะหนึ่งใหนกั เรียนคัดเลือก
ผลงานที่นักเรียนชอบและมีความหมายตอตัวนักเรียนเก็บสะสมไวในแฟมสะสมงานโดยขอคําแนะนําจาก
ครู หรือรวมกันกําหนดวาในการเลือกผลงานนั้นควรมีหลักการใด ผลงานที่นาจะจัดเก็บไวควรมีลกั ษณะเชน
ไร ผลงานนั้นไมจําเปนวาตองเปนผลงานที่ดีที่สุดเพียงอยางเดียวแตตองเปนผลงานที่แสดงออกไดถึง
กระบวนการคิดการทํางานของนักเรียนดวย เพื่อดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นในการทํางานแตละครั้ง

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความสามารถตนเองของนักเรียน การตรวจสอบความสารถของตนเอง
เบื้องตนจากการสังเกตเปนการตรวจสอบแบบงายที่สุด นักเรียนสามารถเปรียบเทียบไดจากผลงานวามีความ
สารมารถในการพัฒนาทักษะในดานใดในการทํางานแตละชิน้ เชน ทักษะในการวาดภาพมีความคลองแคลว
มั่นใจขึ้น ทักษะทางการพูดการเขียน รูจ ักวิเคราะหวิจารณไดดีขึ้นตรงประเด็น นอกจากสังเกตตัวเองแลวยัง
ใชแบบประเมินและแบบสะทอนความคิดเห็นตอผลงานเปนตัวตรวจสอบ ซึ่งการประเมินตนเองจะสามารถ
ชวยพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น แกไขจุดดอยพัฒนาจุดเดนของตนเองไดตรงจุด
ขั้นที่ 5 ขั้นสะทอนความคิดเห็นและความรูส ึกตอผลงาน การสะทอนความคิดเห็นตอผลงานมีผลตอ
การแสดงความคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนการบูรณาการวิชาอื่นเขารวม
ดวย เชน วิชาภาษาไทย คือ การบรรยาย การใชคํา นอกจากนีจ้ ะสงเสริมการแสดงออกใหมีความมั่นใจ
ขึ้นในการวิพากษวิจารณ กลาคิดกลาทําโดยมีหลักการและเหตุผลเปนการใชกระบวนการคิดทีล่ ึกซึ้ง การ
สะทอนความคิดเห็นอาจแสดงไดหลายรูปแบบ จาการบรรยาย จากแบบสอบถาม การตรวจสอบ
ผลงาน การสัมภาษณหรือจากการวิพากษวิจารณผลงานตนเองหรือผูอื่น นอกจากจะไดทกั ษะหลายดาน
แลว ยังไดทักษะทางสังคมอีกดวย อาจมีการแลกเปลี่ยนศึกษาผลงานของเพื่อน แลกเปลี่ยนแนวคิดและขอ
ปรับปรุงแกไขในการทํางาน
ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินแฟมสะสมงาน ประเมินรูปแบบเนือ้ หา ประเมินไดทั้งภาคปฏิบัติ
กระบวนการทํางาน ประเมินตนเองตามเกณฑที่กําหนด ตรวจสอบพัฒนาการตัง้ แตตนจนจบกระบวนการ
สุดทายจากแฟมสะสมงาน
ขั้นที่ 7 ขั้นจัดนิทัศการ เพื่อใหนักเรียนภาคภูมิใจ ชื่นชมในผลงานและความสามารถของตน โดย
ใหนักเรียนเปนผูดําเนินการวางแผนเอง
ขอคนพบจากการวิจัย
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแฟมสะสมงาน มีขอคนพบจากการวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียน สมชาย มิ่งมิตร (2539) วิจัยศึกษาผลของการ
ประเมินจากพอรตโฟลิโอ วิชาภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกาปที่ 5 พบวานักเรียนที่ไดรับการ
ประเมินผลโดยใชพอรตโฟลิโอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
ประเมินผลแบบเดิม และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2540) วิจัยพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกาปที่ 3 พบวา กระบวนการของแฟมสะสมงานชวยใหนักเรียนมี
ความกาวหนาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะและสรางแรงจูงใจการเรียนใหแกผูเรียนมาก

2. ความภาคภูมิใจในการสอนและทักษะทางการเรียนของผูเรียน ชัยพฤกษ เสรีรักษ (2540) วิจัย
พัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียน โดยใชแฟมผลงานดีเดนวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 จํานวน 1 คนและชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 7 คน พบวาผูส อนมีความเห็นวาแฟมสะสมงาน
ดีเดนสามารถใชประเมินความกาวหนาและความสารถที่แทจริงของนักเรียนไดตรงกับสภาพ หลักฐานที่แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่พฒ
ั นาขึ้นของผูเรียนผูส อนมีความรูสกึ ภาคภูมิใจที่สามารถชวยใหผเู รียนมี
ทักษะทางการเรียนสูงขึ้นแลผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดดียิ่งขึ้น นักเรียนชอบวิธีการประเมินโดยใชแฟม
ผลงานดีเดนเพราะมีความยุติธรรม เนื่องจากมีการพิจารณาตัดสินผลการเรียนจากผลงานทีป่ ฏิบัติจริง ได
เรียนรูเทคนิคในการประเมินตนเอง ตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุงสวนที่บกพรองไดทันที
3. ทักษะการวิจารณ ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะทางจิตพิสัย พรรณวลัย คีรีวงศวัฒนา
(2542) วิจัยการใชแฟมสะสมงานนักเรียนทีม่ ีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาจิตรกรรมสูงกวานักเรียนดวย
วิธีการปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการใชแฟมสะสมงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะพิสัยและจิตพิสัยสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนโดยวิธีปกติ และนักเรียนมีทักษะการวิจารณ
และความคิดสรางสรรคสูงขึ้น มีคุณลักษณะทางจิตพิสัยในดานความพึงพอใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ยอมรับตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่นและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้นรวมทัง้ ทําใหนกั เรียนมีความ
รับผิดชอบเอาใจใสแลเห็นคุณคาในผลงานของตนมากขึ้นอีกดวย
ความสําคัญของแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานเปนการรวบรวมขอมูลจาก
1. ตัวอยางผลงานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ (Process Samples)
2. ตัวอยางผลงานที่เปนผลผลิต ( Product Samples)
3. การสังเกตของครู (Teacher Observations )
4. ขอมูลทีร่ วบรวมไดจากการวัด และ ประเมินผลดวยวิธีการหลากหลาย
5. ขอมูลที่เปนขอเสนอแนะจากผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน ในการจัดทําแฟมสะสมงานมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ
1. เพื่อใหเจาของแฟมไดประเมินตนเองวา ผลการเรียนรูห รืองานที่ทําเปนอยางไรประสบผลสําเร็จใน
ระดับใด มีระบบหรือไม ควรจะปรับปรุงแกไขหรือไมอยางไร
2. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดประเมินเจาของแฟมวา มีความสามารถในการเรียนรูหรือการปฏิบัตงิ านเปน
อยางไร ประสบความสําเร็จในระดับใด ควรจะไดรับการชวยเหลือหรือพัฒนาหรือไมอยางไร

ลักษณะของแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงาน มีลักษณะสําคัญๆ พอสรุปได ดังนี้
1. แฟมสะสมงานสามารถนําไปใชประโยชนในการสอนเปนรายบุคคลไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนแต
ละคนจะมีแฟมสะสมงานเปนของตนเอง มีการสรางสรรคผลงานทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ครูจะทราบ
จุดเดนและจุดดอยของนักเรียนแตคนจากแฟมสะสมงานผลงานในแฟมสะสมงานจะมุงตอบสนองตอ
จุดมุงหมายของการสอนทีร่ ะบุวา อยางไร (how) มากกวาอะไร (what) 2. แฟมสะสมงานจะเนนผลผลิตของ
งานมากกวากระบวนการทํางาน อยางไรก็ตาม สําหรับประเด็นนี้ ฟาร และโทน ( Farr and Tone, 1994 :
58-59) มีความเห็นวาถาเปนแฟมสะสมงานทางวิชาชีพ เชน พวกจิตรกร ชางภาพ ก็ควรใชแฟมสะสมงานที่
สามารถทําใหมองเห็นกระบวนการ ความกาวหนา และพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียนได นอกจากนั้น
ยังทําใหครูไดเรียนรูเกี่ยวกับผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน แฟมสะสมงานทีเ่ นน
ผลผลิต เรียกวา Show Portfolios หรือ Final Portfolios แฟมสะสมงานที่เนนกระบวนการ เรียนวา
Working Portfolios
2. แฟมสะสมงานจะเนนจุดเดนมากกวาจุดดอยของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง สําหรับจุดออนนั้น ครูก็จะนําไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบแบบเดิม
มักตรวจหาความผิดพลาด หรือขอบกพรองของนักเรียน
3. แฟมสะสมงานจะเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ซึง่ นักเรียนจะเปนผูวางแผนลงมือทําผลงาน ประเมิน
และปรับปรุงผลงานดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีครูจะชวยชี้แนะ นักเรียนเปนเจาของผลงาน เจาของแฟม
สะสมงาน ผลงานของนักเรียนตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสภาพชีวิตจริงๆ
4. แฟมสะสมงานชวยสื่อความหมายในเรื่องความรู ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในเรื่อง
ตางๆ รวมทัง้ ความกาวหนาและพัฒนาการของนักเรียนแกคนอื่น เชน ผูปกครอง นักแนะแนว ครูผสู อน และ
ผูบริหารโรงเรียนไดเปนอยางดี
5. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานยังมีปญหาเรื่องความเชื่อมั่น หรือความเห็นที่สอดคลองกันในการ
ประเมิน ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการกําหนดเกณฑในการประเมินไมคอยชัดเจน หากผูประเมินยึดองคประกอบ
ของการประเมินตางกัน จะมีผลทําใหความเชื่อมั่น หรือความสอดคลองของการประเมินมีคาต่ํา
ประโยชนของแฟมสะสมงาน
แฟมสะสมงานมีประโยชนในการแสดง หรือ นําเสนอผลงานของนักเรียนทีส่ อดคลองกับความสามารถที่แทจริง
ของนักเรียน เพราะแฟมสะสมงานใหขอมูลที่ครบถวนกวาผลการทดสอบดวยการทดสอบ การจัดทําแฟมตอง
อาศัยความคิด ความรู ความอดทน วิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะตางๆ ของเจาของแฟม ดังนั้น แฟม
สะสมงานจึงสามารถใชประโยชนไดหลายประการ คือ

1. สอนนักเรียนเปนรายบุคคล ใหนักเรียนจัดทําดวยตนเอง แตละคนสามารถเลือกทํางานแตละชิ้นได
อยางอิสระตามความสนใจ และ ความสามารถของนักเรียน และสามารถนําผลงานมาปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นได
2. ทําหนาที่สะทอนความสามารถ และ วิธีการทํางานของเด็กไดทุกขั้นตอน
3. ทําหนาที่แตกตางจากแบบทดสอบ ทีส่ วนมากเปนการสอบเพื่อหาทีผ่ ิดพลาด แฟมสะสมงานจะทํา
ใหครูสามารถหาจุดเดนของนักเรียนไดมากกวาจุดดอย
4. ทําหนาที่สําคัญในการแจงผลสําเร็จของนักเรียนใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งสามารถนําไปใช
ในการอภิปรายความกาวหนาของนักเรียนกับผูปกครองได การประเมินจากแฟมสะสมงานก็มีลกั ษณะเปดเผย
ตรงไปตรงมา
5. การเก็บสะสมผลงานงานทุกชิ้นที่พจิ ารณาคัดเลือกไวแลว ตองเขียน ชื่อ วัน เดือน ปติดไว เพื่อให
สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได
การใชแฟมสะสมงาน
แฟมสะสมงานนอกจากนํามาใชสําหรับประเมินผลนักเรียนโดยตรงแลว ยังสามารถนํามาใชใน
กิจกรรมอยางอื่นไดอีกดังนี้
1. นํามาใชสอนนักเรียนใหรจู ัก วิพากษ วิจารณ ตนเองและสะทอนใหเห็นความคิดของนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห และ ตัดสินใจได หลังจากที่นกั เรียนไดพิจารณา
ทบทวนเลือกงานของตนเองไวในแฟมสะสมงานแลว
3. ใหนักเรียนพิจารณาทบทวน โดยการนําแฟมมาอภิปรายกับคนอื่นๆ เพือ่ ชวยใหนักเรียนมองเห็น
ความกาวหนาของตนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
4. นักเรียนสามารถนําแฟมของตนเองไปแลกเปลี่ยนความคิดกับผูป กครองตน ทําใหผูปกครองทราบ
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความตองการของนักเรียน
5. เมื่อสิ้นปการศึกษา ครูสามารถนําแฟมสะสมงานวิชาตาง ๆ ของนักเรียนแตละคนมาพิจารณา
ทบทวนรวมกันกับนักเรียน วาจะเลือกผลงานชิ้นใดเปนตัวแทนของผลงานทั้งหมดเพื่อนํามาเก็บไวในแฟม
สะสมงานระดับโรงเรียน
6. ผลงานในแฟมสะสมงาน บางครัง้ อาจไมนํามารวมไวในแฟมระดับโรงเรียนแตจะใหนักเรียนนํา
กลับไปบานใหผูปกครอง และ ตัวนักเรียนเก็บไว ซึ่งผลงานทั้งหมดตลอดปการศึกษา ก็จะถูกเก็บรวบรวมไวใน
แฟมสะสมงานของผูปกครองและนักเรียน

องคประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ
1.หนาปก
ควรออกแบบใหสะดุดุตา แบบเห็นปุบแลวคนหยิบขึ้นมาอานเลย ใสรปู ตัวเองลงไป present ตัวเอง
เต็มที่ เขาใจงาย สรุปเนือ้ หา และ มีรายละเอียดครบถวนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อยางไร เหตุ
ใด ฯลฯ (แตตองเนนสวนทีเ่ ปนตัวของเราที่สุด ทําออกมาใหเปนตัวของตัวเอง)
2.ประวัติสวนตัว
นําเสนอตัวเองเต็มที่ ประวัติทางดานสถานศึกษา ถาจะใหดี ขอแนะนําวาใหทําเปน 2 ชุด คือ สวนที่
เปนภาษาไทย รวมไปถึงขอมูลทีเ่ ปน personal data และสวนที่เปนภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดง
ความสามารถของตนใหแฟมดูนาเชื่อถือมากขึ้นคะ
3.ประวัติทางการศึกษา
ใหเรียงลําดับจากการศึกษาที่นอยสุด จนกระทั่งปจจุบันและผลสรุปของผลการเรียนที่ไดครั้งลาสุด
ควรเนนเปนสวนทายทีเ่ ห็นเดนชัดที่สุด(อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาดวย)
4.รางวัลและผลงานที่ไดรับ
เขียนในลักษณะเรียงลําดับการไดรับ จากป พ.ศ.(ในสวนนี้ไมตองใสเกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทํา
ใหแฟมดูไมมจี ุดเดน เพราะมันเดนหมด ควรไปเนนขอตอไปดีกวา)
5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
เปนผลงานหรือรางวัลที่ไดรบั และเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เปนรางวัลแหง
ชีวิตขาพเจา (ควรใสหลักฐานลงไปดวยอาจมีรปู ถายประกอบจะดีมาก)
6.กิจกรรมที่ทําในโรงเรียน
เชนเปนประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออยางอื่นใสเพื่อใหรูวาเรามีประสบการณจากการ
ทํางาน หรือตรงสวนนี้จะใชเปนงานพิเศษที่กําลังทําก็ได หากเรียนไปดวยทํางานไปดวยจะทําใหผลงานมีคุณคา
มากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอานจะเห็นคุณคาของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงดวยจะดีมาก)

7.ผลงานตัวอยาง
คือ งานหรือรายงานที่คิดวาภาคภูมิใจมากทีส่ ุดจากการเรียนทีผ่ านมา เชน โครงงานวิทยาศาสตร
รายงาน การวิจัยตางๆ อาจนําเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เปนตน
8.ความสามารถพิเศษตางๆ
ควรโชวในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยูเ ปนสวนนอยที่สามารถทําได หรือเปนความสามารถ
พิเศษที่สามารถสอดคลองกับคณะ ทีเ่ ราตองการศึกษาตอ หรือถาไมมี ก็เปนความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เชน
รองเพลง เลนดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯในแตละหัวขอถาหากมีการแสดงรูปถายที่เกี่ยวของดวยจะดีมากๆ ขอให
แฟมสะสมผลงานของนักเรียนออกมาเปนที่พึงพอใจของมหาวิทยาลัย การทํา Portfolio จึงนาจะชวยให
มหาวิทยาลัยไดคัดเอาผูทมี่ ีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เขาไปเรียน ซึง่ จะทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข
และประสบความสําเร็จในการเรียน การเรียนตอ หรือ การทํางานในอนาคตตอไป.............

Portfolio นั้นสําคัญไฉน
Portfolio หรือแฟมสะสมผลงาน เปนแฟมทีแ่ สดงขอมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เชน ประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมตางๆที่เราเคยทํามา ซึง่ Portfolio
มีผลในการคัดเลือกนักเรียนของมหาวิทยาลัยตางๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรง ดังนั้นจึงควรจัด portfolio ให
มีความนาสนใจ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเขาศึกษาตอในคณะทีใ่ ฝฝน
ขั้นตอนการทํา portfolio
1. หนาปก (ภาพสี)
2. ปกรอง (ขาว-ดํา)
3. คํานํา
4. สารบัญ (องคประกอบ)
5. สวนที่ 1 : ประวัติสวนตัว
- ใบประวัติสวนตัว
- รูปภาพตอนเปนเด็กสัก 1 รูป
- ใบสูตบิ ัตร
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน

6. สวนที่ 2 : ประวัติการศึกษา
- ตารางประวัติการศึกษา
- เอกสารที่ยืนยันการสําเร็จการศึกษา เชน
ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พรอมรูปภาพทีม่ ีนักเรียนรวมหองทุกคน
ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมรูปภาพทีม่ ีนักเรียนรวมหองทุกคน
ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พรอมรูปภาพทีม่ ีนักเรียนรวมหองทุกคน
- คํารับรองจากอาจารยประจําชั้นหรืออาจารยที่ปรึกษา (แนะนําใหเปนลายมือของ อ.เองคะ)
- ใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.1) แนะนําใหเอา ม.4-ม.6 นะคะ
7. สวนที่ 3 : ผลงานที่ไดรับ (แยกเปนแตละดาน)
ดานวิชาการ
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานวิชาการ
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ
ดานพัฒนาชุมชนและสังคม
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานพัฒนาชุมชนและสังคม
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานศิลปะและวัฒนธรรม
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ
ดานความเปนผูนํา
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานความเปนผูน ํา
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ
ดานกีฬา
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานกีฬา
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ
ดานศีลธรรมและจริยธรรม
- ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรดานศีลธรรมและจริยธรรม
- ใบประกาศนียบัตร
- รูปภาพ

8. ใบรองปกหลัง
* คําแนะนํา
ใหจัดใบประกาศนียบัตรปปจ จุบันขึ้นกอน แลวตามดวยรูปภาพที่อางอิงในแตละดาน
หากมีหนังสือคําสัง่ ที่ไดรบั จากโรงเรียนในแตละใบประกาศนียบัตร ใหนํามาอางอิงดวย
หากไมมรี ูปเยอะพอที่จะแยกเปนดานได ใหแบงเปน สวนที่ 4 : รวมรูปภาพกิจกรรม

รายละเอียดประวัติสวนตัว (จากขอ 5)
ประวัติสวนตัว

(พิมพตัวเล็กๆที่ขวามือบนดวยวา
ขอมูลลาสุดเมื่อวันทีเ่ ทาไหร)

(ติดรูปชุดนักเรียนถายไวไมเกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว)
ชื่อ(มีคํานําหนาชื่อดวย).................นามสกุล...................เพศ..........ชื่อเลน..............
เกิด(วันที่ เดือน ปพ.ศ.)............อายุ.................สถานที่เกิด.................................
สัญชาติ..................เชื้อชาติ....................ศาสนา..........................................
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน................................ กลุมเลือด...............
ขอมูลและประวัติครอบครัว
ชื่อ-สกุล
บิดา
มารดา
ผูปกครอง
ผูปกครองมีความเกี่ยวของเปน...........
จํานวนสมาชิกในครอบครัว.............................

อายุ

อาชีพ

รายได/ป

โทรศัพท

พี่นองรวมบิดามารดา......................(รวมตนเอง)
1. (ชื่อ-สกุล)

(อายุ) (การศึกษา/อาชีพ) (โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/บริษัทที่ทํางาน)

2.
3.
ที่อยูในสําเนาทะเบียนบาน...........................
ที่อยูปจ จุบัน.............................................
โทรศัพท................................................
โทรสาร.................................................
โทรศัพทมือถือ.....................................
รายละเอียดประวัติการศึกษา (จากขอ6)
ประวัติการศึกษา
1.................
2................
3..............
เรียงจากอดีตจนปจจุบันเปนขอๆ (ชื่อสถานศึกษา เรียนจากชั้นไหนถึงชั้นไหน คณะ/สาขา/แผนก)

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (เปนขอๆ เชน เคยเปนประธานนักเรียน เปนเลขาฯหอง ฯลฯ)
1...................
2..............
3..............
ความสนใจ/กิจกรรมพิเศษ/ชมรม
1..............
2.............
3...........
ผลงานที่ภูมิใจ (ผลงานเดนๆสัก2-3 ผลงานระดับโรงเรียนขึน้ ไป *ไมเอาแบบไดเรียงความที่ 1 ของหองนะ เอา
ผลงานแบบ นักเรียนตัวอยางของโรงเรียน ยุวทูตความดีของอําเภอ นักกีฬาทีมชาติ)
ความสามารถพิเศษ..................................................
คณะ/สาขาวิชาทีส่ นใจศึกษาตอ (เอาแบบคณะเดียว หรือ 2 คณะที่ใกลเคียงกันนะ)
ประสบการณที่เกี่ยวของกับคณะ/สาขาวิชาที่สนใจศึกษาตอ (สวนนี้เนนเดนๆมาเต็มที่เลย วาเคยไปคายที่
ไหนมา ศึกษาดูงาน ฝกงานที่ไหนมา บอกระยะเวลา สถานที่ หนวยงานที่จัดดวย)
สําหรับหนาปกPortfolio แบบสําเนาที่ตองสงกรรมการ (สอบสัมภาษณแบบคิดคะแนน)
ตองมีหัวขอวา แฟมสะสมผลงาน ตามดวยขอมูล ชื่อ-สกุล โรงเรียน รหัสที่เราสมัคร รหัสคณะ ชื่อคณะ/
สาขาวิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไร (เชน โควตานักเรียนเรียนดี โควตานักกีฬาฯ) ถาเขาอินเตอร
ใตหัวขอ แฟมสะสมผลงานใสคําวา Portfolio ดวย และใตขอมูลภาษาไทยแตละอยางใสเปนภาษาอังกฤษ
ดวย หรือขอมูลอื่นแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวตองมีรปู นักเรียนติดดวยนะ

สําหรับหนาปก Portfolio ฉบับจริงที่เราเก็บไวกับตนเอง และสําหรับสอบสัมภาษณแบบไมคิดคะแนน
(หลังจากAdmission หรือหลังสอบตรง)
ใสแคหัวขอ แฟมสะสมผลงาน ชื่อ-สกุลก็พอ ถาเขาอินเตอร ใสหัวขอ Portfolio และชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
ดวย
*** ขอแนะนําอื่นๆ
1. ถาเขาอินเตอร ประวัติและขอมูลตางๆ ทําเปนภาษาอังกฤษดวยนะ ใสหลักฐานผลการสอบ TOEIC TOEFL
IELTS CU-TEP ฯลฯ เพื่อแสดงวาเรามีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ โดยตองมีระดับคะแนนที่นาพึง
พอใจดวยนะ
2. ถาเขาคณะที่มีการแขงขันเยอะๆ กรรมการจะไมมเี วลาเปดดู Portfolio มาก เพราะฉะนั้นเราตองใสผลงาน
ที่เกี่ยวของกับคณะทีเ่ ราจะเขาจริงๆ และผลงานเดนๆ ระดับใหญๆ ดวยนะ

