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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มีตน้ก าเนิดมาจากวงการศิลปะ เหล่าศิลปินจะสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง จนในระยะเวลาอนัสมควร ก็จะคดัเลือกผลงานดีเด่นจ านวนหน่ึง 
น ามาจดัเป็นนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานให้ผูอ่ื้นไดช่ื้นชมความงามของผลงานนั้น และไดรั้บรู้ถึง
ความสามารถและแนวคิดในการน าเสนอ  ในวงการโฆษณาก็เช่นกัน นักโฆษณามืออาชีพ                    
จะถ่ายภาพโฆษณาท่ีดีของตนมาเก็บไวใ้นแฟ้มกระเป๋าหนังสีด า เรียกว่า “Portfolio หรือ Black 
folder” เพื่อน าเสนอให้ผูว้า่จา้งดูว่าตนเองมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใดก่อนจะจา้งงาน ดงันั้น   
แฟ้มสะสมงานจึงคล้ายกับ Catalog ท่ีแสดงตัวอย่างสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชม ก่อนท่ี                      
จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นหลกัฐานยืนยนัถึงความสามารถของบุคคลดีกว่าการพูดอวดอา้งสรรพคุณ             
ให้ฟัง หรือน าใบปริญญาบตัรมาให้ดู เพราะผลงานท่ีไดส้ะสมไว ้เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์สามารถ
มองเห็นไดต้ามสภาพจริง (Robert  L. Wyatt  III &  Sandra  Looper แปลโดย  นิภา  ภิรมย,์ 2546) 

ในบริบทดา้นการศึกษา แฟ้มสะสมผลงาน เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลท่ีใชเ้ก็บผลงานดีเด่น
ของนกัเรียน ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้า (progression) และความส าเร็จ (achievement) ของการเรียนรู้ เป็นแหล่ง 
รวบรวมผลงานของผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประเมินสมรรถภาพของผู ้เรียน                   
ท่ีช่วยให้ ผู ้ เรียน ผู ้ สอน ผู ้ ปกครองหรือผู ้ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและมองเห็นเป็น
รูปธรรมไดว้า่ผลงานของผู ้ เรียนมีมาตรฐานอยู่ ในระดบัใด เป็นเคร่ืองมือประเมินผลงานตาม
สภาพจริง ท่ีให้โอกาสผู ้ เรียนไดใ้ช้ ผลงานส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความสามารถท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้รียน นอกจากน้ี                 ยงัสามารถน าไปใช้ประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ การเสนอผลงาน
ทางวชิาการหรือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการสมคัรเขา้ท างาน 

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั จึงมีแนวคิดในการจดัท า            
“แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์” แทนแฟ้มสะสมงานในรูปแบบเดิมท่ีเป็นกระดาษหรือเอกสาร โดย
ใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถจดัเก็บและสะสมผลงานไดใ้น
ส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว โดยอาศยัเวบ็ไซต์เป็นช่องทาง
ส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูล เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์ป็นเคร่ืองมืออนัทรงประสิทธิภาพท่ีไร้ขอ้จ ากดัเร่ือง
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เวลาและสถานท่ี  จึงท าใหส้ามารถส่งต่อ แลกเปล่ียน และกระจายขอ้มูลได้ในวงกวา้ง ท าให้เหมาะ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานส่วนตวัหรือขอ้มูลทางวชิาการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ นอกจากน้ี 
การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ยงัเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมุ่งมัน่สร้างผลงานของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน ทราบถึงพฒันาการทางการเรียนของตนเอง สามารถประเมินตนเอง
ผ่านผลงานได้ รวมถึงสามารถรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ท่ีมีต่อผลงานของตน ด้วยการมี
ปฏิสัมพนัธ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลกัษณะการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication)  
เช่น การแสดงความคิดเห็นบนเวบ็ไซต ์การติดต่อพูดคุยผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือทาง
อีเมลล ์

ซ่ึงในต่างประเทศ เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ถูกจดัท าข้ึนอย่าง
แพร่หลาย โดยมีสไตลก์ารออกแบบหนา้ตาเวบ็ไซตแ์ละการออกแบบกราฟิกเพื่อการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ช้เป็นลกัษณะเฉพาะตามอตัลักษณ์ของเจา้ของเว็บไซต์ มีการควบคุมการน าเสนอข้อมูลและ
ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความเก่ียวเน่ืองเป็นคอนเซปต์เดียวกัน จึงท าให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น 
น่าสนใจ มีลกัษณะเฉพาะและสามารถบ่งบอกถึงตวัตนของผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซต์  ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
การส่ือสารผา่นการออกแบบอีกวิธีหน่ึง เป็นการท าให้ผูรั้บสารไดต้ระหนกัถึงวา่ “ใคร” เป็นผูส่้ง
สาร ซ่ึงจะช่วยใหส้ารนั้นมีความพิเศษและเพิ่มความน่าเช่ือถือข้ึน (ศิรพจน์ ปรีดาผล, 2551)  

แต่ในบริบทของประเทศไทย การท าเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์           
มักถูกจัดท าข้ึนในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล ท่ี เป็นการสมัครสมาชิกเพื่อให้มีหน้าเพจ                       
เป็นของตนเอง โดยมีการออกแบบเทมเพลต (templete) และฟังคช์ัน่การท างานท่ีระบุให้ใส่เน้ือหา
แบบตายตวั ท าให้ผูใ้ช้ไม่สามารถควบคุมเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอและออกแบบหน้าตาเวบ็ไซต ์           
ท่ีโดดเด่น เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเองได ้  อีกทั้งยงัไม่มีการจดัระเบียบและน าเสนอขอ้มูลท่ีดี         
ในส่วนของการเผยแพร่ผลงานหรืองานวิจยั จึงท าให้เว็บไซต์ไม่มีความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์  
ขาดความน่าสนใจ ผูเ้ขา้ชมเกิดความเบ่ือหน่ายในการรับรู้ขอ้มูลและมีความสับสนในการใชง้าน  

ในการวจิยัคร้ังน้ี จึงจดัท าข้ึนเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบและแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนน้ไปท่ีเวบ็ไซตป์ระเภทการเผยแพร่ผลงานส าหรับ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร บทความทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเว็บไซต์ตวัอย่าง (Case Study) รวมถึงการเก็บขอ้มูลจาก               
ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มตวัอยา่งถึงความตอ้งการและแนวทางในการออกแบบ  จากนั้นจึงน าผลท่ีได ้มา
วเิคราะห์สรุป เพื่อจดัท าเป็นแนวทางการออกแบบและจดัท าเวบ็ไซตต์น้แบบข้ึน  แลว้จึงน าตน้แบบ
เขา้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลและ
เป็นต้นแบบส าหรับการค้นควา้ถึงแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
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อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ซ่ึงจะท าใหน้กัออกแบบหรือผูส้นใจสามารถน าผล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดองคป์ระกอบและแนวทาง ในการออกแบบเวบ็ไซต์
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพในการน าเสนอ  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ   
 
 1.  เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic 
User Interface) และเทคโนโลยีดา้นการน าเสนอขอ้มูล ของเวบ็ไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์                 

2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1.  ด้านวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งขอ้มูลและเป็นตน้แบบส าหรับการคน้ควา้ถึงแนวทาง          
การออกแบบเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2.  ด้านการออกแบบ เพื่อให้นักออกแบบและผูส้นใจสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัย               
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์        
ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีคุณภาพในการน าเสนอ 

  
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งการศึกษาขอ้มูลเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 
1. ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในเร่ือง

ของแนวคิดกระบวนการด้านการออกแบบเว็บไซต์ แนวคิดเ ก่ียวกับแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้และแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 

2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเร่ืององค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์
เวบ็ไซตต์วัอยา่ง (Case Study) โดยแบ่งเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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2.1  เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษา               
จากต่างประเทศ จ านวน 5 เวบ็ไซต์ น ามาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในการน าเสนอขอ้มูลท่ีแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาควรมี รวมถึงองค์ประกอบในการออกแบบ 
Graphic User Interface และเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อคุณภาพในการน าเสนอขอ้มูลของเวบ็ไซต ์

2.2  เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลทั่วไป                      
จากต่างประเทศ ท่ีไดรั้บรางวลัเวบบี อวอร์ด (Webby Awards) ประเภทรางวลัชนะเลิศ จ านวน 5 
เวบ็ไซต ์น ามาวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบในการออกแบบ Graphic User Interface การสอดแทรก         
อตัลักษณ์ของบุคคลผ่านการออกแบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีด้านการน าเสนอข้อมูลท่ีท าให้
เวบ็ไซตมี์ความโดดเด่นในการน าเสนอ 

2.3   เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลทั่วไป                    
จากต่างประเทศท่ีไดรั้บการคดัเลือกจาก smashingmagazine.com ว่ามีการจดัเรียงขอ้มูลในการ
น าเสนอผลงานได้ดีควบคู่ไปกบัการออกแบบ Graphic User Interface ท่ีดี จ  านวน 5 เว็บไซต ์               
น ามาวเิคราะห์ถึงองคป์ระกอบในการออกแบบ Graphic User Interface ท่ีเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้

 
ขอบเขตด้ำนประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 
1.  ผูเ้ช่ียวชาญด้านแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (Expert) และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบเวบ็ไซต ์(Web Designer) จ  านวน 4 คน  
2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีเข้ามาตอบแบบสอบถามภายในเว็บไซต์สาธารณะ                 

แบบออนไลน์ จ  านวน 120 คน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 

วเิคราะห์เวบ็ไซตต์วัอยา่ง 15 เวบ็ไซต ์

ความคิดเห็นจากนกัศึกษา 120 คน 

ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 4 คน 

 

แนวทางการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
 

กำรวิเครำะห์  หมายถึง การพิจารณาถึงองค์ประกอบศิลป์ รูปแบบการน าเสนอ                    
การออกแบบโครงสร้าง การตอบโจทยท่ี์ไดต้ั้งไว ้เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เวบ็ไซต์เป็นท่ีนิยม
และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

องค์ประกอบและแนวทำงกำรออกแบบ ในการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ส่วนประกอบท่ีใช้ใน
การออกแบบเวบ็ไซตใ์นดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic User Interface) 
และการออกแบบโครงสร้างการจดัการขอ้มูลของเวบ็ไซตป์ระเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา                 
 เว็บไซต์ หมายถึง ส่ือผสม หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) ท่ีประกอบด้วยส่ือหลายชนิด            
ในงานช้ินเดียวกนั เช่น ตวัหนงัสือ ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป็นตน้ ท าหนา้ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
การจดัระเบียบและเช่ือมโยงกนัให้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยใช้เมาส์คลิกบนภาพหรือตวัหนงัสือ          
ท่ีถูกท าเคร่ืองหมายไวแ้บบ Hyper Text ท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงำนอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(student electronic portfolio website) หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษา จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมและ
น าเสนอผลงานของตน ลงบนเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนเองโดยเฉพาะ เป็นการรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษา
และผลงานทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถหลงัจากการเรียนรู้ หรือผลงานท่ีพฒันาข้ึน
และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยสะสมและจดัเก็บผลงานได้
จากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือขอ้ความ โดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ลิงค์ช่วยจดัการ            
ส่ือต่างๆ และเช่ือมโยงผลงานท่ีได้คัดเลือกไว้เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิ                
ทางการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน 

นักศึกษำ หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2, 3, 4 และสูงกวา่ชั้นปีท่ี4 ท่ีศึกษาอยูใ่นประเทศไทย 
 
 

 


