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บทคัดย่ อ
วัต รปฏิ บ ัติ ต ามปกติ ใ นการประเมิ น ผลงานนัก ศึ ก ษาทางด้า นการเรี ย นการสอน
สถาปั ตยกรรมนั=น มีวิธีการที3นิยมปฏิบตั ิอยูอ่ ย่างกว้างขวางสองวิธี คือการตัดสิ นและประเมินผลงาน
รวมโดยอาจารย์ที3ปรึ กษาของนักศึกษาทุกกลุ่มร่ วมกัน (Panel Jury) และ การตัดสิ นและประเมินผลงาน
โดยอาจารย์ที3ปรึ กษาประจํากลุ่ม (Independent Group Jury) อย่างไรก็ตามวิธีการทั=งสองยังขาด
การศึกษาถึงความแตกต่างของผลลัพธ์การประเมินว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญหรื อไม่
คณะวิจยั ศึกษาความแตกต่างนี= โดยอาศัยวิธีการทางสถิ ติเพื3อระบุความแตกต่างจากการประเมินโดย
วิธีการทั=งสองผ่านโครงการอออกแบบของนักศึกษาในรายวิชา ARC 119 โดยพบว่าวิธีการทั=งสอง มี
ความสอดคล้องกันในทิศทางการประเมิน และไม่มีความแตกต่างในเชิ งสถิ ติ อย่างไรก็ตาม มีความ
แตกต่างของการให้คะแนนระหว่างผูส้ อนในกลุ่ม ซึ3 งคณะวิจยั เสนอว่าการประเมินผลโดยวิธีการตรวจ
รวมยังคงมีความจําเป็ น เนื3 องจากยังปรากฎความแตกต่างของการให้คะแนนระหว่าผูส้ อน ในขณะที3
ความสอดคล้องกันของการประเมิน สามารถจัดการประเมินแบบรวมได้ โดยแบ่งผูป้ ระเมินเป็ นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 2-3 คน ซึ3งทําให้มีความคล่องตัวในการจัดการเรี ยนการสอนแบบสตูดิโอต่อไป
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ABSTRACT
In architectural studio pedagogy, there have conventionally been two practical
student project evaluating systems: the 'Panel' and 'Independent group' jury. The former is a method
gathered the evaluation from every instructor in a course; meanwhile the latter per se is within each
group. However, both have not been sufficient studied for its significant difference. The researchers
aim to statistically identify the degree of differentiation via the student project evaluation in ARC 119
course. It is discovered that the evaluating result of both methods presents in harmonic direction and
states no statistic difference. Notwithstanding, the researchers suggest that the panel jury is still
necessary for which the gap of marking outputs from various instructors might be fulfilled. Moreover,
the harmonic results help clustering to a couple of groups and provide more flexibility to studio and
course arrangement.
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บทที 1
บทนํา
1.1

ความสํ าคัญและทีมาของการวิจยั
การเรี ยนการสอนในรู ปแบบสตูดิโอเป็ นวิธีการศึกษาทีสาํ คัญในศาสตร์ดา้ นศิลปะและ
สถาปัตยกรรม โดยวิธีการเรี ยนการสอนดังกล่าวเป็ นการเรี ยนการสอนผ่านการปฏิบตั ิงานออกแบบ
และทดลองทํางานทีได้ผลลัพธ์เป็ นรู ปธรรม
อย่ า งไรก็ ต ามในกระบวนการสร้ า งสรรค์ง านและการออกแบบ บ่ อ ยครั. งพบว่า ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้น. นั มักปรากฎความคิดและการตีความหมายของการสร้างสรรค์ผา่ นสํานึกของ
ผูเ้ รี ยนและผูป้ ระเมินโดยสะท้อนในการสร้างสรรค์ผลงานที เจือปนความเป็ นอัตวิสัย ทําให้เกิ ดข้อ
ถกเถียงถึงกระบวนการวัดและประเมินผลทีให้ความตรง (Validity) ความเทียง (Reliability) ในการ
วัดผลการเรี ยนรู ้ต่อผูเ้ รี ยน ในปั จจุบนั พบว่าการตรวจวัด และประเมินผลงานนักศึ กษาในรู ปแบบ
สตูดิโอซึ งการเรี ยนการสอนวิชาศิ ลปะและการออกแบบสถาปั ตยกรรมนิ ยมใช้ อาศัยการประเมิน
โดยให้นักศึ กษาพัฒนางานด้ว ยตนเองจากการทําโครงการออกแบบ (Student Project) โดยมี
ระยะเวลาโครงการทั.งสิ. นประมาณ 6-8 สัปดาห์ ซึ งมี การทํางานปฏิบตั ิการออกแบบรายสัปดาห์
หรื อการทํา “แบบร่ าง” (Preliminary Design) และทําการพัฒนา แก้ไขปรับปรุ งผลงานไปอย่างมี
ขั.นตอน จนถึงการประเมินขั.นตอนสุ ดท้ายจากวิธีการนําเสนอและตัดสิ นผลงาน (Jury)
จากวัตรปฏิ บตั ิ ตามปกติ แล้วนั.นมี วิธีการที นิย มปฏิ บตั ิ อยู่อย่า งกว้างขวางสองวิธี คื อการ
ตัดสิ นและประเมินผลงานรวมโดยอาจารย์ทีปรึ กษาของนักศึกษาทุกกลุ่มร่ วมกัน (Panel Jury) และ
การตัดสิ นและประเมินผลงานโดยอาจารย์ทีปรึ กษาประจํากลุ่ม (Independent Group Jury) โดยมี
ข้อสังเกตเบื. องต้นว่าทั.งสองวิธีน. ี ป รากฎลักษณะของความแตกต่างของคะแนนผลลัพ ธ์ของการ
ประเมิน
แต่สถานภาพความรู้ ในด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบสตูดิโอที มีอย่าง
กว้างขวางในการเรี ยนการสอนด้านศิลปะและสถาปั ตยกรรมนั.น ยังขาดการศึกษาถึงความแตกต่าง
ของคะแนนผลลัพธ์ของการประเมินที ได้จากวิธีการทั.งสองแก่ผถู ้ ูกประเมินว่ามีความแตกต่างอย่าง
มี นัยยะสําคัญ หรื อไม่ จากเหตุ ผลตามที กล่า วมา การศึ กษาเปรี ย บเที ยบคะแนนผลลัพ ธ์ของการ
ประเมินด้วยวิธีการตัดสิ นผลงานนักศึกษาทั.งสองวิธี จักช่วยให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจมาก
ขึ.นในกระบวนการวัดและประเมินผลงานนักศึกษาเพือให้เข้าใจขีดความสามารถในการทดแทนกัน
ของวิธีการทั.งสอง ซึ งจักก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผสู ้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนยิง ขึ.น
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1.2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพือศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนจาการประเมิน โดยวิธีการประเมินแบบรวม
และแบบรายกลุ่ม
1.3 คําถามงานวิจยั
คําถามสําคัญในการวิจยั คือวิธีการประเมินผลแบบรวม (Panel jury) และวิธีการประเมินผล
แบบรายกลุ่ม (Independent group jury) มีความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญหรื อไม่
1.4 ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตของการศึกาครอบคลุมสองด้าน ประกอบด้วย ขอบเขตด้านปฏิบตั ิการการวัดและ
ประเมินผลงานของนักศึกษา และขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ดังนี.
1.4.1 ขอบเขตด้านปฏิบตั ิการการวัดและประเมินผลงานของนักศึกษา โดยการวิจยั ครอบคลุม
ในปฏิบตั ิการโครงการออกแบบชิ.นที 1 จากจํานวน 2 ชิ.นของการวัดผลทั.งภาคการศึกษา
มีระยะเวลาในการทําผลงานการออกแบบรวม 6 สัปดาห์ ซึ งนักศึกษาได้ทาํ การพัฒนา
ผลงานกับ ผูส้ อนประจํากลุ่มทุ กสัปดาห์ การวัด และประเมิ นผลงานวัดจากผลงานขั.น
สุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ 35 จากคะแนนโครงการทั.งหมด (คะแนนการพัฒนาผลงานคิดเป็ น
ร้อยละ 65)
1.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ทําการวัดและประเมินนักศึกษาชั.นปี ที 1 ทีลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา ARC 119 ทีได้ทาํ แบบฝึ กหัด (Assignment) ที 1 โครงการ “CUBE 2010” ซึ งเป็ น
การฝึ กทักษะการออกแบบทีวา่ ง รู ปทรงทีสัมพันธ์กบั การใช้สอยภายในห้องต่างๆ โดย
แบ่งนักศึกษาออกเป็ นสองกลุม่ ใหญ่ กลุ่มละ 21 (กลุ่ม A) และ 25 คน (กลุ่ม B) ตามลําดับ
กลุ่ม A ประกอบด้วยผูส้ อน 2 คน โดยผูส้ อนคนที 1 และ 2 มีผเู้ รี ยนในทีปรึ กษา 10 และ
11 คน ตามลําดับ ส่ วนกลุ่ม B ประกอบด้วยผูส้ อน 2 คน โดยผูส้ อนคนที 3 และ 4 มี
ผูเ้ รี ยนในทีปรึ กษา 12 และ 13 คน ตามลําดับ (ดังแสดงในภาพที 1.1)
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กลุ่ม A

กลุ่ม B

ผูส้ อน 1: ผูเ้ รี ยน 10 คน

ผูส้ อน 3 : ผูเ้ รี ยน 12 คน

ผูส้ อน 2 : ผูเ้ รี ยน 11 คน

ผูส้ อน 4 : ผูเ้ รี ยน 13 คน

ภาพที 1.1 การจัดกลุ่มในการฝึ กหัดการออกแบบแบบฝึ กหัด
1.5

ประโยชน์ ทีจะได้รับ
งานวิจยั ชิ.นนี. ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดรู ปแบบการศึกษา และสตูดิโอการออกแบบ
ในรายวิชา ARC 119 โดยมีประโยชน์ดงั นี.
1.5.1 สร้างความชัดเจนในการจัดระบบการตรวจงาน การประเมินผล และการจัดการเรี ยนการ
สอน อันเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการบริ หารจัดการเวลาทีใช้ในการเรี ยนการ
สอนได้ดียิงขึ.น
1.5.2 ช่วยสร้างทิศทางทีเหมาะสมในการประเมินผลให้มีความเทียงมากขึ.น
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บทที 2
วรรณกรรมทีเ กียวข้ อง
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั ชินนี สําหรับการวัดและประเมินผลงานนักศึกษาอัน
เป็ นตัว บ่ งชี สํา คัญอย่างหนึ* งของการวัดผลสั มฤทธิ. ทางการศึ กษาตวามวัต ถุป ระสงค์การเรี ย นรู้
ประกอบด้วยกรอบการทบทวนทฤษฎี และเอกสารที* เกี*ยวข้องสามกลุม่ ได้แก่ 1) กลุ่มทฤษฎี และ
วรรณกรรมที* เ กี* ย วข้อ งกับ การประเมิ น ผลงานโดยการปฏิ บ ัติ ด ้า นศิ ลปะ 2) กลุ่ มทฤษฎี แ ละ
วรรณกรรมที*เกี*ยวข้องกับการเรี ยนการสอนแบบสตูดิโอและการเรี ยนรู ้โดยให้โครงการปฏิบตั ิงาน
(Project-based learning) และ 3) กลุ่มทฤษฎี และวรรณกรรมที* เกี* ยวข้องทางสถิติศาสตร์ ซึ* งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการประเมินผลงานโดยการปฏิบัตดิ ้ านศิลปะ
2.1.1 การประเมินผลงานโดยการปฏิบตั ิ
การประเมินผลงานนักศึกษาอันเป็ น เครื* องมือสําคัญในการบ่งชี ความสามารถในการประ
ยุต์ใช้ความรู้ของนักศึกษาว่าได้บรรลุวตั ถประสงค์รายวิชาหรื อไม่น นั เป็ นวิธีการประเมินที* ใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย แต่ ในสาขาการออกแบบสถาปั ตยกรรม อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่อย่างจํากัด (สาธิ ดา
2550) ซึ* งต้องอาศัยการเที ยบเคียงกับการประเมินผลงานนักศึกษาในกลุ่มวิชาศิลปะ เนื*องจากมีแนว
ทางการคล้ายคลึ งกัน ผูว้ ิจยั อาศัยหลักการประเมิ นตามสภาพจริ ง ตามที* กมลววณ ตังธนกานนท์
(2549) ได้จาํ แนกไว้ 4 ลักษณะ โดยเฉพาะส่ วนที* เกี*ยวข้องกับการประเมินการปฏิบตั ิงาน โดยวัด
ทักษะและความสามารถในการนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ ภายใต้การมอบหมายให้ทาํ ชิ นงาน ใน
ลักษณะโครงการระยะสัน และใช้ระยะเวลาไม่นานนัก
ทิวตั ถ์ มณีโชติ (มปป) ได้สรุ ปสาระสําคัญภายใต้กรอบแนวคิดด้านการวัดและประเมินโดย
การปฏิบตั ิ (Performance Assessment) บางกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้สามารถวัดและประเมินโดยการ
ปฏิ บตั ิได้เกื อบทังหมด หรื อเกือบทุกมาตรฐานการเรี ยนรู้หรื อผลการเรี ยนรู ้ที*คาดหวัง การวัดและ
ประเมิ นจากการปฏิ บัติ มีข ้อ ดี คื อ สามารถวัด และประเมิ นผูเ้ รี ยนได้ต รงสภาพความเป็ นจริ ง
(Authentic Assessment) กล่าวคือ ถ้าผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้แสดงว่ามีความรู ้ความสามารถหรื อมี
การเรี ยนรู ้เรื* องนันแล้ว อย่างไรก็ดีการวัดและประเมินจากการปฏิบตั ิมีขอ้ จํากัดมากมาย เช่น สร้าง
แบบทดสอบและเกณฑ์ที*มีคุณภาพยาก สอบผูเ้ รี ยนจํานวนน้อย การสอบแต่ ละครั ง/แต่ละคนใช้
เวลามาก เป็ นต้น แต่ การวัดและประเมิ นจากการปฏิ บ ัติมีความสําคัญ โดยเฉพาะการวัด และ
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ประเมินทักษะ (Psychomotor Domain) ด้วยเหตุน ี กระทรวงศึกษาธิ การจึงกําหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรการศึ กษาขันพื นฐาน โดยเสนอวิธีการวัดและประเมินผล
จากการปฏิบตั ิ ให้ผสู ้ อนมอบหมายงานหรื อกิจกรรม (Tasks) ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ และให้มีการกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) รายละเอียดดังนี
ลักษณะของงานทีให้ ผ้เู รียนปฏิบัติ
งานที*ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ ควรมีลกั ษณะดังนี (Mc Millan, 2001 : 210 – 215)
1. บูรณาการระหว่างเนือหากับทักษะที*สาํ คัญ (essential skills)
2. เป็ นงานที*มีอยูจ่ ริ ง (authentic)
3. สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้หลายด้าน (to assess multiple learning targets)
4. สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้สาํ เร็ จ ( can help students succeed )
5. เป็ นงานที*มีความยืดหยุน่ (feasible)
6. สามารถทําได้หลายวิธี (multiple solutions)
7. มีความชัดเจน (clear)
8. เป็ นงานที*ทา้ ทายและเร้าใจให้ผเู ้ รี ยนทํา (be challenging and stimulating to students)
9. มีเกณฑ์การให้คะแนน (scoring criteria) ที*ชดั เจน
10. ระบุเงื*อนไขความสําเร็ จของงานอย่างชัดเจน (Constraints for completing the task)
นอกจากนี กรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2544 : 67 - 68) ได้เสนอ ชนิดของงาน
(Performance task) หรื อกิจกรรมที*ให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ จําแนกได้เป็ น 12 ประเภท ดังนี
1. งานที*ให้เปรี ยบเทียบกัน (Comparison task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบสถานที* คน
หรื อสิ* งของตังแต่ 2 สิ* งหรื อมากกว่า เช่น เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยเคมี
เปรี ยบเทียบตัวเอกของเรื* อง 2 เรื* อง ที*ผเู ้ รี ยนได้อา่ น เป็ นต้น
2. งานที*ให้จาํ แนก (Classification task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนจําแนก หรื อจัดประเภท คน
สถานที* หรื อสิ* งของ เช่น ให้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่มของสัตว์ตามถิ*นที* อยู่ จัดกลุ่มของพืชใบเลียงเดี*ยว เป็ น
ต้น
3. งานการจัดวางตําแหน่ง (Position support task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนจัดวางตําแหน่งของ
บุคคล หรื อการออกคําสัง* แล้วให้เหตุผลเพื*อปกป้ องตําแหน่งนัน เช่น ให้ผเู ้ รี ยนจัดวางตําแหน่ งของ
เพื*อนตามลําดับความรับผิดชอบ (พร้อมเหตุผลประกอบความเหมาะสมของคนในตําแหน่งนันๆ)
จัดเรี ยงลําดับของหัวหน้าพรรคการเมืองที*จะได้เป็ นนายกรัฐมนตรี (พร้อมเหตุผลประกอบ)
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4. งานการนําไปใช้ (Application task) เป็ นงานที*ให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ เช่น ให้ผเู้ รี ยนเขียนเรื* องสันโดยให้ผเู้ รี ยนอ่านเรื* องสันหลาย ๆ เรื* อง ให้หาประเด็นที*เป็ นตัว
ร่ วมของเรื* องสัน แล้วนําความรู ้ไปใช้เขียนเรื* องสันด้วยตนเอง เป็ นต้น
5. งานจากการวิเคราะห์ (Analyzing perspective task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์มุมมอง
ที*ต่างกัน 2 - 3 มุมมอง แล้วให้ผเู้ รี ยนเลือกมุมมองเพื* อแสดงความคิดเห็น สนับสนุ น เช่น ให้
ผูเ้ รี ยนวิ เคราะห์ มุมมองของการอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ* งแวดล้อมกับสาเหตุของการทําลายป่ าของ
เมืองไทย เป็ นต้น
6. งานการตัดสิ นใจ (Decision making task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนต้องบอกองค์ประกอบ
หรื อปั จจัยที* เป็ นสาเหตุ ของการตัดสิ นใจ เช่ น ให้ผูเ้ รี ย นบอกถึ งปั จจัย ที* ท ํา ให้ผูเ้ รี ย นเลื อกการ
ทดสอบความหวานของลําไยโดยใช้หลักการออสโมซิส เป็ นต้น
7. งานมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical perspective task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยน
พิจารณาทฤษฎีอื*นๆ นํามาตอบคําถามพืนฐานด้านประวัติศาสตร์ เช่ น ให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาทฤษฎี ที*
จะอธิ บายว่าทําไม และอย่างไรที*ไดโนเสาร์สูญพันธ์ เป็ นต้น
8. งานพยากรณ์ (Predictive task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนพยากรณ์วา่ อะไรเกิดขึนในอนาคต
เช่น ให้ผเู ้ รี ยนทายว่าถ้าโยนเหรี ยญ 10 ครัง จะออกหัวหรื อก้อยมากกว่ากัน เป็ นต้น
9. งานแก้ปัญหา (Problem solving task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนหาวิธีการแก้ปัญหา เช่น ให้
ผูเ้ รี ยนออกแบบผังวงจรไฟฟ้ า ในห้องทํางาน ซึ* งมีหลอดไฟ 3 หลอด พัดลมติดเพดาน 1 ตัว เป็ น
ต้น
10. งานทดลอง (Experimental task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนทดลองเพื*อทดสอบสมมติฐาน
เช่น ให้ผเู ้ รี ยนทดลองเพื*อพิสูจน์วา่ พืชจะเติบโตได้ดีในที*มืดหรื อที*มีแสงแดด เป็ นต้น
11. งานคิดค้น (Invention task) เป็ นงานที*ให้ผเู้ รี ยนสร้างสิ* งใหม่ข ึน เช่น ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ครี มกันแดดจากสมุนไพร สร้างเครื* องบินเล็กจากวัสดุที*หาได้ในท้องถิ*นและมีราคาถูก เป็ นต้น
12. งานค้นหาข้อบกพร่ อง (Error identification task) เป็ นงานที*ให้ผเู ้ รี ยนระบุขอ้ บกพร่ อง
หรื อข้อผิ ดพลาด เช่ น ให้ตาํ รวจเล่ าการปฏิ บตั ิ งานของเขาให้ผูเ้ รี ย นฟั ง และให้ผูเ้ รี ย นได้ดูการ
ปฏิ บตั ิ งานของตํารวจจากโทรทัศน์ แล้ว ให้หาดูว่า มีส*ิ งใดบ้างที* ต าํ รวจปฏิ บ ัติในโทรทัศน์ที* ไ ม่
เหมือนกับสิ* งที*ตาํ รวจจริ งๆ ปฏิบตั ิ (ที*เล่ามา) เป็ นต้น
ประเภทของการทดสอบภาคปฏิบัติ (Type of performance tests)
การทดสอบภาคปฏิบตั ิ เป็ นการวัดทักษะความสามารถของคน โดยการวัดจะเน้นวิธีการ
(process) และ ผลผลิต (product) โดยการวัดมี 5 ลักษณะ ดังนี
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1. การปฏิบตั ิงานโดยข้อเขียน ( Paper and pencil performance)
2. การระบุชื*อและกระบวนการปฏิบตั ิ (Identification test)
3. การสร้างสถานการณ์จาํ ลอง (Simulated performance)
4. การกําหนดงาน (Work sample)
5. การทดสอบจากสถานการณ์จริ ง (Authentic performance)
รายละเอียด
1. การทดสอบภาคปฏิบัตงิ านด้ วยข้ อเขียน ( Paper and pencil performance)
การทดสอบภาคปฏิ บตั ิในลักษณะนี จะแตกต่างจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ. ทางการ
เรี ยน โดยการทดสอบภาคปฏิบตั ิน ี เน้นในการประยุกต์ความรู้และทักษะ ที*เรี ยนมา มาประยุกต์กบั
สถานการณ์ใหม่ ลักษณะของการทดสอบนันจะให้ผเู ้ รี ยนได้มีการวางแผน การเสนอโครงการ แต่
ยังไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง ตัว อย่ า งงานที* ใ ห้ ท ํา เช่ น จงสร้ า งแบบบ้า นประหยัด พลัง งาน จงเขี ย น
วงจรไฟฟ้ าบนกระดาษ จงสร้างแผนที* การท่ องเที* ยวของจังหวัด จงสร้างแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) สําหรับประเมินการอ่านของตนเอง เป็ นต้น การประเมินควรใช้ประเภทแยกเป็ นด้าน ๆ
(Trait-analytic) โดยพิ จารณาองค์ประกอบต่ าง ๆ เช่ น ความรอบรู ้เกี* ยวกับ งาน ความคิดริ เริ* ม
สร้างสรรค์ แผนการดําเนิ นการ (กระบวนการและยุทธวิธีและการส่ งงานตรงเวลา เป็ นต้น
2. การทดสอบภาคปฏิบัตโิ ดยให้ ระบุชือ (Identification test)
เป็ นการทดสอบที* ให้ระบุชื*อ เครื* องมือ หรื อชิ นส่ วนของอุป กรณ์ ต่างๆ พร้ อมทัง ระบุ
หน้าที* ของสิ* งเหล่านี ดว้ ย รวมทังความสามารถในการใช้และเลือกใช้เครื* องมือให้เหมาะสมกับงาน
เช่น ให้ฟังเสี ยงดนตรี แล้วตอบว่าเป็ นเครื* องดนตรี ประเภทใด และ เป็ นเสี ยงโน้ตตัวใด ถ้าหลอด
ไฟฟ้ า (ฟลูออเรสเซนต์) ไม่ติด มีสาเหตุมาจากอะไร และให้ระบุถึงเครื* องมือ วัสดุอุปกรณ์ที*จะใช้
ในการซ่อมแซมด้วย ให้ผเู ้ รี ยนฟังเสี ยงการทํางานของเครื* องจักรกลหรื อเครื* องยนต์ที*ชาํ รุ ด แล้วให้
ระบุส่วนที*ชาํ รุ ดของเครื* องจักรกลนัน พร้ อมทังระบุกระบวนการซ่ อมบํารุ งด้วย ให้บอกชื* อของ
ชิ นส่ วนหรื อสิ* งที* เห็นจากกล้อ งจุ ลทัศน์ ให้บ อกชื* อสารเคมีที* อยู่ในหลอดทดลองพร้ อมทังบอก
สมบัติของสารด้วย ให้บอกถึ งกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น เกณฑ์การให้
คะแนนควรเป็ น 0 - 1 คือ ตอบถูกหรื อปฏิบตั ิได้ ได้ 1 คะแนน แต่ถา้ ตอบผิด หรื อปฏิบตั ิผิด ได้
0 คะแนน
3. การทดสอบภาคปฏิบัตจิ ากสถานการณ์ จําลอง (Simulated performance)
การทดสอบแบบนี เนื* อ งจากไม่ ส ามารถที* จ ะนํา ผู ้เ รี ย นไปทดสอบภาคปฏิ บัติ กับ
สถานการณ์จริ งใด้ อาจจะเนื* องจากมีอนั ตราย มีเวลาจํากัด มีเครื* องมือหรื ออุปกรณ์จาํ กัด เป็ นต้น
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จําเป็ นต้องกําหนดสถานการณ์ข ึนมาให้คลายคลึงกับสภาพความเป็ นจริ งมากที* สุด เช่น การฝึ กขับ
รถยนต์จากจอภาพ การฝึ กโดร่ มจากหอ การฝึ กขับ เครื* อ งบิ นจากคอมพิ วเตอร์ สํา หรั บ การ
ประเมินการฝึ กทักษะจากสถานการณ์จาํ ลองนัน ควรประเมินทังกระบวนการ (Process) และผลงาน
(Product) โดยประเมินจากการเตรี ยมอุปกรณ์ (ถ้าผูส้ อบต้องเตรี ยมมาเอง) กระบวนการทํางานทัง
การใช้และการวางและเก็บเครื* องมือได้ถูกที* ในขณะปฏิ บตั ิ งาน ผลงานเสร็ จและเป็ นไปตามที*
กําหนดหรื อไม่ และการให้ความร่ วมมือในการปฏิ บัติงานกลุ่ม การจัดเก็บ บํารุ งรั กษา และทํา
ความสะอาดเครื* องมือและสถานที*ปฏิบตั ิงาน
4. การทดสอบจากตัวอย่ างงาน ( Work sample performance)
เป็ นการทดสอบการปฏิบตั ิจากตัวอย่างงาน หรื อสถานการณ์จริ งที* ผสู ้ อนต้องคอยกํากับ
ดูแลเช่ น การขับรถบนถนนโดยมีผูส้ อนนัง* ประกบ การให้ผูเ้ รี ยนสร้างเก้าอี 1 ตัวโดยใช้วสั ดุ
อุ ป กรณ์ ต ามที* ก าํ หนดและสร้ า งตามขนาดที* ก าํ หนดให้ การทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ การ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชี พขันต้น เช่น งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานบ้าน เป็ นต้น ในการประเมินผล
นัน ควรประเมินทังวิธีการ (Process) และผลงาน (Product) รวมทัง การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และ
ลักษณะนิสัยการทํางาน ด้วย
5. การทดสอบจากสถานการณ์ จริง (Authentic Performance)
เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบัติงานจากสภาพจริ ง หรื อคล้ายจริ งมากที* สุด เพื* อต้องการให้
ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิ ให้เกิดการเรี ยนรู้ที*ยง*ั ยืน และสามารสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง สา
มารพพัฒนาชี วิตของตนเองได้ และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ โดยสิ* งที* ควรเน้น คื อ การได้มี
โอกาสเลือกแนวทางปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีการประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน โดย
อาจจะประยุกต์ใช้ความรู ้ตรง ๆ (use knowledge) ปรับปรุ งบ้างเล็กน้อย (apply knowledge) หรื อ
ปรับแต่งและพัฒนาระบบ (Enhance knowledge) การประเมินการปฏิบตั ิงานจากสภาพจริ ง ควร
ประเมินกระบวนการทํางาน ผลงาน และลักษณะนิ สยั ตลอดจนคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2.1.2 การประเมินผลงานด้านศิลปะ
ศรี ยา นิยมธรรม (2544) ได้สรุ ปหลักการของการประเมินผลงานทางศิลปะไว้วา่ งานศิลปะ
ที*ผลิ ตออกมานันย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะเป็ นผลจากการที* บุ คคลดึงเอาการรั บรู้
ความประทับใจที* ได้จากประสบการณ์ ในอดี ตมาใช้ เมื*อเป็ นเช่ นนี จึงยากที* จะทําให้ผลงานนัน
ออกมาในลักษณะที*เหมือนกัน แม้วา่ จะได้รับการสอนแบบเดียวกัน งานศิลปะมิได้มีไว้สาํ หรับการ
ฝึ กใช้มือ ใช้อุปกรณ์หรื อฝึ กการรับรู ้ในเรื* องเส้นรุ ้งเส้นแวง มุม เงา สี เท่านัน หากยังแสดงถึงเจตคติ
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การรับรู ้อนั เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลอีกด้วย ผูเ้ รี ยนทุกคนแม้อายุเท่ากัน สมรรถภาพในการใช้
มือ การรับรู้อนั เป็ นความสามารถก็ไม่เท่ากัน การแสดงออกทางศิลปะ จึงมีความแตกต่างกันอย่าง
กว้างขวางตามประสบการณ์
การประเมินผลงานทางศิลปะ จึงควรเป็ นเรื* องของการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการต่อไป
มากกว่าจะทําให้ผเู ้ รี ยนท้อแท้ เบื*อหน่าย การวิจารณ์ผลงานที* ดีในที*ประชุม ย่อมทําให้เจ้าของ
ผลงานที*ไม่ดีมองเห็นตัวเองได้ดีกว่าการตําหนิ ผลงานที*ไม่สม ใจผูส้ อน ผูส้ อนจะต้องเข้าใจผูเ้ รี ยน
เข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เข้าใจถึงความสามารถ ความคิดริ เริ* มสร้างสรรค์ ผูส้ อนสอน
ศิลปะจึงควรมองผลงานของผูเ้ รี ยนของตนเป็ นศิลปิ นแค่ไหน หรื อเป็ นช่างศิลปะเพียงไร โดยเฉพาะ
ผูส้ อนศิลปะในชันประถมน่าจะมองศิลปะในฐานะที*เป็ นวิชาสามัญวิชาหนึ* งซึ* งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้
ผ่อนคลายอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที*จะฝังใจว่าการเรี ยนศิลปะได้จะต้องมีหัว มี
พรสวรรค์ หรื อมีปัญญาเลิศเท่านัน
เมื*อเป็ นเช่นนี การวัดผลการเรี ยนวิชาศิลปศึกษาจึงควรน่าจะมุ่งวัดระดับความ เจริ ญงอกงาม
ที*เกิดขึนจากการเรี ยนและการประกอบกิจกรรมทางศิลปะซึ* งจะเป็ น ผลดีต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนก็จะได้ทราบว่าตนเองมีความสามารถและมีความถนัดด้านใดบ้าง ควรแก้ไข
ปรับปรุ งในด้านใดบ้าง ผูส้ อนเองก็สามารถหาทางแก้ไขปรับปรุ งการสอนให้ดีข ึน ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
การประเมินผลการเรี ยนวิชาศิลปศึกษาที*สาํ คัญ ก็คือ การวัดพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้าน
การสร้างสรรค์สุนทรี ยภาพ การรับรู้ อารมณ์ สติปัญญา สังคม และการวัดพฤติกรรมที*เกิดจากการ
เรี ยนการสอนวิชาศิลปะ
2.1.3 การวัดและประเมินผลในบริ บทของงานวิจยั
อย่างไรก็ตามในแง่ของการปฏิบตั ิการจริ งที*เป็ นอยุ่ปัจจุบนั วิธีการวัดและประเมินผลจาก
ชินงานออกแบบของนักศึกษาผ่านการทําโครงการออกแบบระยะเวลาหนึ*งซึ* งมีการพัฒนาผลงาน
และประเมิ นผลเป็ นระยะโดยผูส้ อนนัน เป็ นวิธีการฝึ กฝนและชี วดั ความสามารถการปฏิ บตั ิ การ
ออกแบบของนัก ศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ใ นทุ กสถาบัน ในประเทศไทย ซึ* งวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ก าร
ออกแบบของนักศึ กษา จะถูกแบ่ งออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน โดยมีอาจาย์ป ระจํากลุ่มเป็ น
ผูส้ อนที* ปรึ กษา มีหน้าที*ให้คาํ แนะนําในการพัฒนาผลงาน ตลอดจนอาจเป็ นผูป้ ระเมิน หรื อมีส่วน
ในการประเมินผลงานของนักศึกษาที*ตนชีแนะ
ความแตกต่างหนึ* งในการวัดและประเมินผลของวิธีการดังกล่าวนี จึงอยูท่ ี*รายละเอียดการ
สร้ า งความคงเส้ นคงวาและความน่ าเชื* อถื อ ของการประเมิ น ทังนี ในหลักปฏิ บ ัติ น นั พบอยู่ส อง
2-6

ลักษณะกล่ า วคื อ ลัก ษณะที* ห นึ* งเป็ นการประเมิ น ผลงานโดยผูส้ อนประจํา กลุ่ มเป็ นผุป้ ระเมิ น
นักศึกษาในกลุ่มที* ตนเองชีแนะ ทังในช่ วงการพัฒนาผลงานและการพิจารณาผลงานในขันสุ ดท้าย
ผ่านการแสดงแบบ (Presentation) ในขันสุ ดท้าย ซึ* งเรี ยกการประเมินด้วยวิธีน ี วา่ “การประเมินแบบ
รายกลุม่ ” (Independent group jury) และลักษณะที*สองเป็ นการประเมินโดยผูส้ อนผูส้ อนในรายวิชา
ทังหมด หรื อกลุ่มย่อยในกรณี ที*มีจาํ นวนผูส้ อนมากเกินกว่า 3 คนในแต่ละชันเรี ยน โดยในช่วงการ
พัฒ นาผลงานเป็ นการให้ ค ะแนนโดยผู้ส อนประจํา กลุ่ ม แต่ ใ นขัน การแสดงผลงานสุ ด ท้า ย
(Presentation) จะเป็ นการประเมิ นโดยผูส้ อนที* สอนในรายวิชาทังหมด และใช้ค่าเฉลี*ยคะแนนที*
ผูส้ อนแต่ละคนประเมิน ซึ* งเรี ยกวิธีการประเมินแบบลักษณะนี ว่า “การประเมินแบบรวม” (Panel
group jury)
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการวัดและประเมินผลด้านทักษะความสามารถในการ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรมแบบสตูดิโอนันไม่ปรากฎการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการ
ประเมินผลงานออกแบบของนักศึกษาด้วยวิธีการทังสองแบบ เพื*อระบุ ถึงความแตกต่างของความ
คงเส้นคงวาในการวัดประเมินโดยวิธีการทังสองมาก่อน
2.2 กลุ่มทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกีย วข้ องกับการเรียนการสอนแบบสตูดโิ อและการเรียนรู้ โดยให้
โครงการปฏิบัตงิ าน (Project-based learning)
ทางด้านความรู ้ที*เกี*ยวข้อง โดยเฉพาะการเรี ยนการสอนแบบสตูดิโอ ซึ* งมักปรากฏเป็ น
การเรี ยนการสอนในหลักการเรี ยนรู ้ผา่ นการให้โครงการปฏิบตั ิ งาน (Project-based learning) ซึ* ง
เป็ นวิ ธีปฏิ บตั ิ ซ* ึ งริ เริ* มมาจากโรงเรี ยนช่ างในยุคกลาง (Middle Age)มาสู่ โรงเรี ยนสถาปั ตยกรรม
ชันสู ง (Beaux Arts) และมาถึงสมัยใหม่ (The Bauhaus) (Lackney, 1999) และประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลลัพ ธ์ ข องโครงการปฏิ บ ัติ งาน อย่ า งไรก็ต ามการประเมิ นผลในสตูดิ โ อพบว่า มี หลายวิ ธี
ด้วยกัน Webster (2007) ได้สรุ ปวิธีการประเมินผลโครงการออกแบบของนักศึกษาสถาปั ตยกรรม
ในหลายระยะ ออกเป็ น 7 แบบ ประกอบด้วย 1) การตรวจที* โต๊ะแบบ 1-1 (One-on-one desk
critiques), 2) การตรวจรวมแบบไม่เป็ นทางการ (Studio pin-up), 3) การเขียนคําประเมินโดย
ผูเ้ ชี*ยวชาญ (Peer evaluation), 4) การประเมินผลงานตนเองของนักศึกษา (Self evaluation), 5) การ
ตรวจประเมิ นผลงานแบบรวม (Design Jury), 6) การเขี ยนคําประเมิ นอย่างละเอี ยด (Written
evaluation) และ 7) การประเมินผลแบบตัวต่อตัวโดยผูส้ อนที*ปรึ กษา (One-on-one evaluation)
นอกจากนี การใช้บทบาทสมมติ ระหว่างผูเ้ รี ยนในฐานะ “ผูอ้ อกแบบ” และ ผูส้ อนใน
ฐานะ “ลูกค้า” ยังพบว่ามีการปฏิบตั ิอยู่อย่างแพร่ หลายเพื*อให้เกิดสภาวะการณ์จาํ ลองในเชิงวิชาชี พ
ซึ*งส่งผลต่อทักษะในการปฏิบตั ิวิชาชีพการออกแบบมากยิง* ขึน (Bohemia, et.al, 2007)
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่างานวิจยั ของ Webster (2007) จะบ่งชี ว่าการตรวจประเมินผลงาน
แบบรวม (Design Jury) จะให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการเรี ยนรู ้ในระดับกลาง (ลําดับที* 4 จาก 7 วิธี)
วิธีการนี ยงั เป็ นวิธีที*คงความนิ ยมและเป็ นวิธีที*มีประสิ ทธิ ภาพที* สุดต่อผูเ้ รี ยนในบรรดาวิธีการตรวจ
รวมทังหมด และมี ส่ ว นสํา คัญ ในการเสริ มทัก ษะการเรี ยนรู ้ แ ละการประเมิ น ผลบางประการ
ประกอบกับการเรี ยนการสอนแบบให้คาํ แนะนําตัวต่อตัว (One-on-one Critique) ซึ* งมีประสิ ทธิ ภาพ
ในช่วงการพัฒนาผลงานการออกแบบมากกว่า
2.3 ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกีย วข้ องทางสถิตศิ าสตร์
ทางสถิติศาสตร์น นั การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของข้อมูลสองกลุ่มโดยที*ขอ้ มูล
ทังสองกลุม่ ไม่ได้ผกู พันธ์ หรื อ มีความเป็ นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแตกต่างจะมองที*ค่ากลาง
ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทังสอง ในกรณี การศึ กษาความแตกต่างของการวัดและประเมินผลงาน
โครงการของนักศึกษาผ่านการออกแบบชินงาน โดยการประเมินแบบรวมและแบบรายกลุ่มนันเป็ น
กรณี ที*ขอ้ มูลทังสองกลุ่มนี ไม่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อ มีความผูกพันธ์กนั ผูป้ ระเมินมีส่วนในการให้
คําชี แนะในช่ วงพัฒนาผลงานของนักศึ กษาทังหมด โดยผลคะแนนประเมินที* ได้จากทังแบบรวม
และแบบรายกลุ่มจักเรี ยกว่า คู่ (Pair) นัน* เอง ข้อมูลของแต่ละ Pair จะถูกเก็บภายใต้เงื*อนไขเดียวกัน
แต่ระหว่าง Pair อาจจะไม่ใช่เงื*อนไขเดียวกันก็ได้ ทังนี เป็ นการ ควบคุม (Treat) ข้อมูลให้มากขึน
เพื*อให้เห็ นถึงความแตกต่างกันให้ชดั เจนมากขึ นนัน* เอง ซึ* งการวิเคราะห์ความแตกต่างกระทําถึง
ระดับความต่างของข้อมูลแต่ละคู่โดยตรง นี*คือความแตกต่างกับกรณี ขอ้ มูล อิสระต่อกัน
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว ผูว้ ิ จยั เลือกใช้เครื* องมื อทางสถิติสําหรั บการวิเคราะห์เปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่างของการวัดปละประเมินผลงานนักศึ กษาระหว่างวิธีการประเมินแบบรวมและแบบ
รายกลุ่ม โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สถิติที*มีความเหมาะสมได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้
Paired sample T-test ซึ* งเป็ นสถิติที*ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี*ยของประชากรสองกลุ่ม เป็ นการ
ทดสอบค่าเฉลี*ยของ 2 กลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ โดยที*ตวั อย่างจะทําการสุ่ มทีละคู่ หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ ในการทดสอบจะทดสอบว่าความแตกต่างของแต่ละคู่วา่ มีความแตกต่างจากศูนย์หรื อไม่
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
3.1 ระเบียบวิธีการวิจยั
เนืองจากวิชาการออกแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นวิชาแกน โดยมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนการสอน
แบบสตูดิโอผ่านการให้โครงการออกแบบแก่ นกั ศึ กษา นักศึ กษาทํางานผ่านปฏิบตั ิ การออกแบบ
โดยวัดผลสัมฤทธิ1จากชิ2นงานทีนกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิ
เพือให้เกิ ดความชัดเจนถึ งความแตกต่างของคะแนนในการวัดผลการเรี ย นรู ้ทีทาํ โดยการ
วัดผลแบบรวมและแบบรายกลุ่ม จึ งต้องการเปรี ยบเที ยบและระบุผลทีได้จากการประเมินผลด้วย
วิ ธี การประเมิ น ที แตกต่ า งกัน ทั2งสองวิ ธี ผ่า นการทดลองเปรี ย บเที ย บโดยวิ ธี การตัด สิ นผลงาน
โครงการออกแบบของนักศึกษาทีลงทะเบียนในรายวิชา ARC 119
โครงการวิจยั
การสร้างตัวชี2 วดั ทีตรงกับวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้รายวิชา
การวัดประเมินแบบรวม

การวัดประเมินแบบรายกลุ่ม

สรุ ปผลเปรี ยบเทียบและระบุความแตกต่างของ
คะแนน
ภาพที 3.1 ขั2นตอนการวิจยั
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3.2 ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
ขั2นตอนการดําเนิ นงานประกอบด้วย
1) หารื ออาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชา เพือให้เกิดความตรงของหลักเกณฑ์และการกําหนด
องค์ประกอบในการวัดประเมินผลงานนักศึกษาทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
ของแต่ละรายวิชา ของอาจารย์ทีปรึ กษาประจํากลุ่ม ได้แก่ การให้ดา้ นค่านํ2าหนักในแต่ละ
องค์ประกอบ การจัดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบในการวัดและประเมินผล เป็ นต้น
2) การสร้างแบบประเมินร่ วมกัน
3) พัฒนาแบบร่ าง และผลงานออกแบบกับผูส้ อนประจํากลุ่มทุกสัปดาห์
4) การวัดผลงานทั2งในระดับการออกแบบร่ างและการตัดสิ นผลงานขั2นสุ ดท้าย
5) การประมวลและสรุ ปผลการประเมิน โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทีอาจ
เกิดขึ2นระหว่างวิธีการวัดประเมินผลทั2งสองแบบ
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 4 คน และนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ARC 119 ภาคเรี ยนที 2/53 จํานวน 46 คนโดยใช้ผลงานจากแบบฝึ กหัดที 1-2: CUBE 2010 เป็ นสิ งที
ใช้วดั และประเมินผล ซึ งมีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้เพือฝึ กฝนทักษะการออกแบบทีวา่ ง รู ปทรง และ
การใช้สอยพื2นทีภายในของห้องทีเป็ นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (ภาพที 3.2) ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
มีระยะเวลาในการพัฒนาผลงานส่ วนบุคคล (Individual) จนถึงการนําเสนองานขั2นสุ ดท้าย (Jury)
รวม 6 สัปดาห์
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ตัวอย่างผลงานกลุ่ม 1

ตัวอย่างผลงานกลุ่ม 2

ภาพที 3.2 ตัวอย่างผลงานของผูเ้ รี ยนในแบบฝึ กหัด 1-2 ทั2งสองกลุ่ม
3.4 เครื องมือการวิจยั
การบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนในชิ2นงานออกแบบ
(ตารางที 3.1) โดยจัดให้มีหวั ข้อประเมินตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของรายวิชาแต่ละวิชา โดยให้
อาจารย์ประจํากลุม่ ประเมินผลงานของนักศึกษาในกลุ่ม และประเมินรวม โดยการเปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลียแต่ละหัวข้อการประเมินระหว่างวิธีการวัดผลแบบรายกลุ่มและแบบรวมว่ามีความ
แตกต่างของคะแนนทีผา่ นการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Paired sample t-test) อย่างมีนยั ยะสําคัญของการ
ให้คะแนนหรื อไม่
เพือให้เกิดความเทียงของกระประเมิน คณะวิจยั ได้จดั ทํา Focus group ระหว่างกลุ่มผูส้ อน
เพือกําหนดเกณฑ์การประเมิน และทําความเข้าใจต่อความหมายของคําจํากัดความในแต่ละตัวชี2วดั
ซึงอ้างอิงจาก “คําอธิ บายรายวิชา” ดังนี2
“ศึกษาและปฏิ บัติการออกแบบที ว่างและรู ปทรงทางสถาปั ตยกรรมซึ งมี
ประโยชน์ ใช้ สอยไม่ซับซ้ อนโดยเน้ นความสั มพันธ์ ของสั ดส่ วนมนุษย์
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พฤติกรรมและจิตวิทยาในการครอบครองที ว่าง ความสั มพันธ์ ระหว่ างบริ บท
และสภาพแวดล้อม”
(มหาวิทยาลัยศรี ปทุม: 2553, 422)
ตารางที 3.1 ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนของแต่ละกลุ่ม
Final Jury 35%

Project :CUBE 2010

Interpret
15%

Compo
10%

Production present
5%
5%

Total

Group 1: อ. ผู้สอน 1
1

53000234

นาย ภานุพงค์ มณีศรี

2

53001164

นาย สุทธิกณ
ั ฑ์ ศรี สวัสดิ

3

53001311

น.ส. จิณห์จฑุ า ชูสนิ

4

53001493

นาย อําพล แย้ มทอง

5

53003140

นาย อิทธิศกั ดิ โสภาเวทย์

6

53004114

นาย อภิสร สวัสดิวงศ์

7

53005342

น.ส. อภิญญา ชัยยนต์

8

53005397

น.ส. สุพรรณิการ์ สว่างวงศ์

9

53007671

นาย พิสษิ ฐ์ บุญแก้ ว

10

53007695

น.ส. จันทิมา ครั-งฝา

จากคําอธิ บายรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนทั2งหมดได้สรุ ปร่ วมกันถึงเกณฑ์ทีใช้ในการประเมิน โดย
จําแนกออกเป็ น 4 ตัวบ่งชี2 ประกอบด้วย
− การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาสู่ การสร้างรู ปร่ าง และรู ปทรงทางสถาปัตยกรรม โดยยังคงยึดโยงและสัมพันธ์กบั
ข้อมูลขั2นต้นอย่างมีตรรกวิธี โดยระดับของคะแนนวัดจากระดับความเข้มข้น และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเชื อมโยงทีนกั ศึกษาสะท้อนออกมาในผลงานการออกแบบ
− การจัดองค์ประกอบ (Composition) หมายถึงทักษะความสามารถในการจัดองค์ประกอบ
ให้สวยงาม น่าสนใจ โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบเบื2องต้น โดยระดับของคะแนน
วัดจากความเหมาะสม และความชัดเจนในการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่างมาเป็ นชิ2นงาน
ของนักศึกษา
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− คุณภาพของผลงาน (Production) หมายถึง ความปราณี ต ความสะอาด ความเรี ยบร้อยของ
ชิ2นงาน
− การนําเสนอผลงาน (Presentation) หมายถึง ความสามารถในการอธิ บายผลงาน
และความคิด กระบวนการ จนมาเป็ นผลลัพธ์ของการออกแบบ อย่างเป็ นขั2น
เป็ นตอนของนักศึกษา
โดยคณะผูส้ อนได้นาํ ตัวอย่างของการออกแบบของนักศึกษาในปี การศึกษาก่อนหน้ามาใช้
ในการสร้างความชัดเจนในการประเมิน เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในคําอธิ บายและผลลัพธ์เชิง
การออกแบบของแต่ละคําอธิ บายของตัวบ่งชี2และเกณฑ์การประเมิน
3.5 ขันตอนการประเมิน
อาจารย์ผสู ้ อนประจํากลุ่มปฏิบตั ิการออกแบบรวบรวมผ่านแบบฟอร์มการบันทึกคะแนน
โดยกําหนดให้เป็ นเกรด จําแนกช่วงคะแนนตั2งแต่ A, B+, B, C+, C, D+. D และ F เรี ยงจากมากไป
หาน้อย ตามลําดับ
การประเมินผลงานโครงการออกแบบของนักศึกษาจักถูกประเมินโดยอาจารย์ประจําวิชา
ทั2งหมดในขั2นตอนสุ ดท้ายเมือผลงานเสร็ จสิ2 น โดยการตรวจประเมินผลงานมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี2
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ นกลุม่ ตามมาตรฐานสัดส่ วนผูส้ อน-ผูเ้ รี ยน โดยแต่อาจารย์แต่ละ
กลุ่มตรวจงานนักศึกษา 12-15 คน
2. การตรวจแบบร่ างอาจารย์ประจํากลุ่มเป็ นผูป้ ระเมินโดยขั2นตอนนี2 ดําเนินการพัฒนาแบบ
ร่ างรายสัปดาห์ประมาณ 6-7 ครั2ง โดยมีการให้คะแนนแต่ละครั2งของการตรวจแบบร่ าง
3. การตรวจผลงานในขั2นสุดท้ายทําการประเมินสองครั2ง ประกอบด้วย การประเมินโดย
อาจารย์ประจํากลุม่ และการประเมินโดยอาจารย์ผสู ้ อนทุกคนในรายวิชา โดยผลคะแนนที
ได้จากการประเมินทั2งสองวิธีจกั นําไปวิเคราะห์ความแตกต่างต่อไป
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลผลด้วยการใช้หลักสถิติ (paired t-test) โดยการวัดค่าความกระจายและความ
แตกต่างของคะแนน เพือสรุ ปว่าความแตกต่างของคะแนนนี2 เกิดขึ2นอย่างมีนยั ยะสําคัญ
หรื อไม่
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ชันเรี ยนเรื องการเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลงานโครงการออกแบบวิชา ARC
119 โดยวิธีการประเมินแบบรวมและแบบรายกลุม่ นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางประกอบ
ความเรี ยง ดังนี
4.1 ผลการประเมินโครงการออกแบบวิชา ARC 119
การวิจยั นี แบ่ง นักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 21 คน และ 25 คน ตามลําดับ นักศึกษาแต่
ละคน จะได้รับการประเมินผลโครงการออกแบบโดยอาจารย์ 2 ท่านจากอาจารย์ทีปรึ กษากลุ่มของ
นักศึกษาเอง 1 ท่าน และ อาจารย์ประจําที มประเมินอีก 1 ท่าน ด้วยแบบประเมินแบบเดียวกัน อาจารย์
ประจําทีมจะมีท งั หมด 4 ท่าน ได้ผลการประเมินดังตารางต่อไปนี
ตารางที 4.1 แสดงคะแนนผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 1 จําแนกตามอาจารย์
นักศึกษาคนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อาจารย์ทีปรึ กษา ผลการประเมินโดยอาจารย์ (คะแนนเต็ม 45)
A
B
ฯ
A
A

37.5

38.2

26.5

31.8

A

34.5

35.5

A

38.2

40.5

A

32.5

37.5

A

28.5

34.8

A

33.5

34.8

A

27.5

34.5

A

26.5

31.8

A

33.5

39.2

A

26.5

32.1

B

34.2

39.2
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นักศึกษาคนที
13
14
15
16
17
18
29
20
21
X

S.D.

อาจารย์ทีปรึ กษา ผลการประเมินโดยอาจารย์ (คะแนนเต็ม 45)
A
B
ฯ
B

27.5

37.2

B

37.1

40.5

B

39.2

40.5

B

26.5

32.8

B

30.5

35.9

B

34.5

38.5

B

32.5

43

B

34.1

38.3

B

29.5
31.94

30.1
36.51

4.22

3.51

-

จากตารางที 4.1 พบว่า ผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119 ของอาจารย์ B
มีคา่ สู งกว่า อาจารย์ B มีค่าเฉลียเท่ากับ 36.51 คะแนน และ 31.94 คะแนน ตามลําดับ

4.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC 119 ของนักศึกษากลุ่มที 1
ระหว่ างอาจารย์ ผู้ประเมิน 2 ท่ าน
ตารางที 4.2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119
ของนักศึกษากลุม่ ที 1 ระหว่างอาจารย์ A และ อาจารย์ B
ผูป้ ระเมิน
อาจารย์ A
อาจารย์ B

X

N

S.D.

31.94

21

4.22

36.51

21

3.51
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t - Test

P - Value

-7.650

0.000

จากตารางที 4.2 พบว่าค่าเฉลียผลการประเมินของอาจารย์ B มีค่าสู งกว่า ค่าเฉลียผล
การประเมินของอาจารย์ A เมือทดสอบความแตกต่างเฉลียของผลการประเมินผลโครงการระหว่าง
อาจารย์ผปู ้ ระเมินทัง 2 ท่านโดย ใช้สถิตสอบ ที แบบจับคู่ (Paired Sample t - Test) ได้ค่า t เท่ากับ
-7.650 มีค่า P = .000 ซึ งน้อยกว่า .05 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 1 โดย
อาจารย์ A และ B แตกต่างกันทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ .05
ตารางที 4.3 แสดง ค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์ของ Spearman's rho ระหว่างผลการประเมิน
โครงการของนักศึกษากลุ่มที 1 โดยอาจารย์ A และ B
อาจารย์ (r ( P-value))
A
B
A
1.000
0.774(.000)
B
0.774(.000)
1.000
จากตารางที 4.3 ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินโครงการของ
นักศึกษากลุ่มที 1 โดยอาจารย์ A และ B ด้วย ค่าสัมประสิ ทธิZสหสัมพันธ์ของ Spearman พบว่า
ผลการประเมินของอาจารย์ท งั สองมีความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกันถึงร้อยละ 77.40
อาจารย์

4.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC 119 ของนักศึกษากลุ่มที 1
ระหว่ างอาจารย์ ทีปรึกษากับอาจารย์ ทีไม่ ได้ เป็ นทีปรึกษาประจํากลุ่ม

ตารางที 4.4 แสดงคะแนนผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 1 จําแนกตามลักษณะ
การเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
นักศึกษาคนที
1
2

อาจารย์ (คะแนนเต็ม 45 )
เป็ นปรึ กษา
ไม่ได้เป็ นปรึ กษา
37.5

38.2

26.5

31.8
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นักศึกษาคนที
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
X

S.D.

อาจารย์ (คะแนนเต็ม 45 )
เป็ นปรึ กษา
ไม่ได้เป็ นปรึ กษา
34.5

35.5

38.2

40.5

32.5

37.5

28.5

34.8

33.5

34.8

27.5

34.5

26.5

31.8

33.5

39.2

26.5

32.1

39.2

34.2

37.2

27.5

40.5

37.1

40.5

39.2

32.8

26.5

35.9

30.5

38.5

34.5

43

32.5

38.3

34.1

30.1
34.34

29.5
34.11

5.17

3.78

จากตารางที 4.4 พบว่า ผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119 ของ
อาจารย์ทีปรึ กษาและอาจารย์ไม่ได้เป็ นที ป รึ กษามีค่าเฉลี ยใกล้เคี ยงกัน โดยผลการประเมิ นจาก
อาจารย์ทีเป็ นที ปรึ กษามีค่าเฉลียเท่ ากับ 34.34 คะแนน และจากอาจารย์ที ไม่ได้เป็ นที ปรึ กษามี
ค่าเฉลียเท่ากับ 34.11 คะแนน ตามลําดับ
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ตารางที 4.5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119
ของนักศึกษากลุ่มที 1 ระหว่างอาจารย์ทีปรึ กษาและอาจารย์ทีไม่ได้เป็ นปรึ กษา
อาจารย์
เป็ นปรึ กษา
ไม่ได้เป็ น
ปรึ กษา

X

N

S.D.

t - Test

P - Value

34.34

21

5.17

.197

0.845

34.11

21

3.78

จากตารางที 4.5 พบว่าค่าเฉลียผลการประเมินของอาจารย์ ทัง 2 ประเภทมีค่าใกล้เคียงกัน
เมือทดสอบความแตกต่างเฉลียของผลการประเมินผลโครงการระหว่างอาจารย์ผปู้ ระเมินทัง 2 ประเภท
โดย ใช้สถิติทดสอบ ที แบบจับคู่ (Paired Sample t - Test) ได้ค่า t เท่ากับ .197 มีค่า P = .845 ซึ ง
มากกว่า .05 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 1 โดยอาจารย์ ทังสองประเภทไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที 4.6 แสดง ค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์ของ Spearman's rho ระหว่างผลการประเมิน
โครงการฯ ของนักศึกษากลุ่มที 1 โดยอาจารย์ ทีปรึ กษาและอาจารย์ทีไม่ได้เป็ นปรึ กษา
อาจารย์ (r ( P-value))
เป็ นปรึ กษา
ไม่ได้เป็ นปรึ กษา
เป็ นปรึ กษา
1.000
0.329(.145)
ไม่ได้เป็ นปรึ กษา
0.329(.145)
1.000
จากตารางที 4.6 ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินโครงการของนักศึกษา
กลุ่มที 1 โดยอาจารย์ ทีปรึ กษาและอาจารย์ท่านอืนค่าสัมประสิ ทธิZสหสัมพันธ์ของ Spearman พบว่า
ผลการประเมินของอาจารย์ท งั สองประเภทไม่มีความสอดคล้องกันทางสถิติ
อาจารย์
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4.4 ผลการประเมินโครงการออกแบบวิชา ARC 119 ของนักศึกษากลุ่มที 2
ตารางที 4.7 แสดงคะแนนผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 2 จําแนกตามอาจารย์
นักศึกษาคนที

อาจารย์ทีปรึ กษา
ฯ

ผลการประเมินโดยอาจารย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C

C
33.50

C

35.50

34.80

C

29.20

29.50

C

29.20

28.80

C

32.80

31.80

C

36.50

34.20

C

31.80

32.50

C

37.50

36.90

C

33.20

34.50

C

27.20

26.50

C

38.20

35.50

12
13

C
D

37.90
30.80

36.10
31.90

14
15
16
17

D

33.20

31.80

D

36.50

36.50

D

32.80

31.50

D

34.50

35.50

18

D
D

31.50
35.20

30.50
34.50

D

34.80

34.50

D

34.20

33.50

D

37.10

36.50

D
D

36.50
33.50

37.90
32.50

19
20
21
22
23
24
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D
34.50

นักศึกษาคนที

อาจารย์ทีปรึ กษา
ฯ

25

D

X
S.D.

-

ผลการประเมินโดยอาจารย์
C
34.20
33.89

D
32.80
33.42

2.86

2.74

จากตารางที 4.7 พบว่า ผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119 ของอาจารย์ C
และอาจารย์ D ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลียเท่ากับ 33.89 คะแนน และ 33.42 คะแนน ตามลําดับ
4.5 การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC 119 ของนักศึกษากลุ่มที 2
ระหว่ างอาจารย์ ผู้ประเมิน 2 ท่ าน

ตารางที 4.8 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119
ของนักศึกษากลุ่มที 2 ระหว่างอาจารย์ C และ อาจารย์ D
ผูป้ ระเมิน
Mean
N
S.D.
t - Test
P - Value
อาจารย์ C
33.89
25
2.86
2.138
0.043
อาจารย์ D
25
33.42
2.74
จากตารางที 4.8 พบว่าค่าเฉลียผลการประเมินของอาจารย์ C และ D มีค่าใกล้เคียงกัน เมือ
ทดสอบความแตกต่างเฉลียของผลการประเมินผลโครงการระหว่างอาจารย์ผปู ้ ระเมินทัง 2 ท่านโดย
ใช้สถิตสอบ ที แบบจับคู่ (Paired Sample t - Test) ได้ค่า t เท่ากับ 2.138 มีค่า P = .043 ซึ งน้อย
กว่า .05 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 2 โดยอาจารย์ C และ D แตกต่างกัน
ทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ .05
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ตารางที 4.9 แสดง ค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์ของ Spearman's rho ระหว่างผลการประเมิน
โครงการของนักศึกษากลุ่มที 2 โดยอาจารย์ C และ D
อาจารย์

อาจารย์ (r ( P-value))

A
B
C
1.000
0.902(.000)
D
0.902(.000)
1.000
จากตารางที 4.9 ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินโครงการของนักศึกษา
กลุ่มที 2 โดยอาจารย์ C และ D ด้วย ค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์ของ Spearman พบว่า ผลการประเมิน
ของอาจารย์ท งั สองมีความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน
โดยมีความสอดคล้องกันถึงร้อยละ 90.20
4.6 การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC 119 ของนักศึกษากลุ่มที 2
ระหว่ างอาจารย์ ทีปรึกษากับอาจารย์ ทีไม่ ได้ เป็ นทีปรึ กษาประจํากลุ่ม
ตารางที 4.10 แสดงคะแนนผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุ่มที 2 จําแนกตามลักษณะ
การเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
อาจารย์
นักศึกษาคนที
เป็ นทีปรึ กษาฯ
ไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ
33.50
34.50
1
35.50
34.80
2
29.20
29.50
3
29.20
28.80
4
32.80
31.80
5
36.50
34.20
6
31.80
32.50
7
37.50
36.90
8
33.20
34.50
9
27.20
26.50
10
38.20
35.50
11
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นักศึกษาคนที
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อาจารย์
เป็ นทีปรึ กษาฯ
ไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ
37.90

36.10

31.90

30.80

31.80

33.20

36.50

36.50

31.50

32.80

35.50

34.50

30.50

31.50

34.50

35.20

34.50

34.80

33.50

34.20

36.50

37.10

37.90

36.50

32.50

33.50

33.70
33.62
2.98
2.63
จากตารางที 4.10 พบว่า ผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา ARC119 ของอาจารย์ที
ปรึ กษาและอาจารย์ไม่ได้เป็ นทีปรึ กษามีค่าเฉลียใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลียเท่ากับ 33.69 คะแนนและ
33.62 คะแนน ตามลําดับ
X
S.D.

ตารางที 4.11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างผลการประเมินโครงการออกแบบรายวิชา
ARC119 ของนักศึกษากลุม่ ที 2 ระหว่างอาจารย์ทีปรึ กษาและไม่ได้เป็ นทีปรึ กษาฯ
ผูป้ ระเมิน
Mean
N
S.D.
t - Test
P - Value
เป็ นทีปรึ กษาฯ
33.70
25
2.98
ไม่เป็ นทีปรึ กษา
.333
.742
ฯ
33.62
25
2.63
จากตารางที 4.11 พบว่าค่าเฉลียผลการประเมินของอาจารย์ ทัง 2 ประเภทมีค่าใกล้เคียงกัน
เมือทดสอบความแตกต่างเฉลียของผลการประเมินผลโครงการระหว่างอาจารย์ผปู้ ระเมินทัง 2 ประเภท
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โดย ใช้สถิตสอบ ที แบบจับคู่ (Paired Sample t - Test) ได้ค่า t เท่ากับ .333 มีค่า P = .742 ซึ ง
มากกว่า .05 สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินโครงการของนักศึกษากลุม่ ที 2 โดยอาจารย์ ทังสองประเภทไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที 4.12 แสดง ค่าสัมประสิ ทธิZ สหสัมพันธ์ของ Spearman's rho ระหว่างผลการประเมิน
โครงการของนักศึกษากลุม่ ที 1 โดยอาจารย์ ทีปรึ กษาและอาจารย์ทีไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ
อาจารย์
เป็ นทีปรึ กษาฯ
ไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ

อาจารย์ (r ( P-value))
เป็ นทีปรึ กษาฯ
ไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ
1.00
.913(.000)
.913(.000)
1.00

จากตารางที 4.12 ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินโครงการของนักศึกษา
กลุ่มที 2 โดยอาจารย์ ทีปรึ กษาและอาจารย์ท่านทีไม่เป็ นทีปรึ กษาฯ ค่าสัมประสิ ทธิZสหสัมพันธ์ของ
Spearman พบว่า ผลการประเมินของอาจารย์ท งั สองประเภทมีความสอดคล้องกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กนั ร้อยละ 91.3
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 การอภิปรายผล
จากผลการทดสอบทางสถิติของคะแนนโดยวิธีการประเมินผลงานแบบรวม และแบบราย
กลุ่มโดยวิธีการ Paired Sample T-Test พบว่า ในกลุ่มที2 1 ของอาจารย์ผสู ้ อน A และ อาจารย์ผสู้ อน
B พบว่า มีค่าเฉลี2ยการให้คะแนนจากอาจารย์ในกลุ่มที2แตกต่างกัน โดยอยูท่ ี2 31.94 และ 36.51
ตามลําดับ โดยเมื2อนําค่าเฉลี2ยทัBงสองมาหาความแตกต่างในการให้คะแนน พบความแตกต่างของค่า
คะแนนอย่างมีนยั สําคัญที2ระดับ .05 และเมื2อนําคะแนนมาทดสอบความสอดคล้องของอาจารย์
ผูส้ อน พบว่า ผลการประเมินของอาจารย์ทBงั สองมีความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที2
ระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกันถึงร้อยละ 77.40 เมื2อทดสอบความแตกต่าง
ในการให้คะแนนระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนที2เป็ นที2ปรึ กษาและอาจารย์ผสู ้ อนที2ไม่ได้เป็ นที2 ปรึ กษา
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ในกลุ่มที2 2 ของอาจารย์ผสู ้ อน C และอาจารย์ผสู้ อน D พบว่า มีค่าเฉลี2ยการให้คะแนนจาก
อาจารย์ในกลุ่มที2แตกต่างกัน โดยอยูท่ ี2 33.89 และ 33.42 ตามลําดับ โดยเมื2อนําค่าเฉลี2ยทัBงสองมาหา
ความแตกต่างในการให้คะแนน ไม่พบความแตกต่างของค่าคะแนนอย่างมีนยั สําคัญ และเมื2อนํา
คะแนนมาทดสอบความสอดคล้องของอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า ผลการประเมินของอาจารย์ทBงั สองมี
ความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที2ระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสอดคล้อง
กันถึงร้อยละ 90.20 เมื2อทดสอบความแตกต่างในการให้คะแนนระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนที2เป็ นที2
ปรึ กษาและอาจารย์ผสู ้ อนที2ไม่ได้เป็ นที2ปรึ กษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ผลการอภิ ปรายการเปรี ยบเที ยบวิธีการประเมินผลแบบรวมและแบบรายกลุ่ม แสดงใน
ตารางที2 5.1 โดยการประเมินผลงานทัBงสองวิธีมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ จากนัยยะของการเป็ นอาจารย์ที2เป็ นที2ปรึ กษาและไม่เป็ น
ที2ป รึ กษาในการประเมินผลงานของนักศึ กษาในกลุ่ม กล่าวคื อผูป้ ระเมิ นเป็ นอิส ระจากความเอน
เอียง นอกจากนีB ผลลัพธ์ของการประเมินยังมีความสอดคล้องกันระหว่างผูป้ ระเมินทัBงหมด
อย่างไรก็ตาม ในระดับของการให้คะแนน ปรากฎพบความแตกต่ างของการให้คะแนน
อย่างมีนยั สําคัญในกลุ่มที2 1 และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ยสําคัญในกลุ่มที2 2 แสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานการให้คะแนนยังไม่มีความเที2ยง (Reliability) ที2ยอมรับได้
5-1

ตารางที2 5.1 เปรี ยบเทียบผลการประเมินผลงานโครงการนักศึกษาทัBงสองกลุ่ม
ค่ าคะแนน ความแตกต่ าง ความสอดคล้ องกัน ความแตกต่ างระหว่ างอาจารย์
กันของการให้ ของการประเมิน
ทีปรึกษาและอาจารย์ ทีไม่ ได้
คะแนน
เป็ นทีปรึกษา
กลุ่มที2 1 A = 31.94 แตกต่างกันที2 สอดคล้องกัน
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระดับ
B = 36.51
นัยสําคัญ .05
กลุ่มที2 2 C = 33.89 ไม่มีความ
สอดคล้องกัน
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
D = 33.42 แตกต่างกัน

5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในงานวิ จัย ทํา ให้เ กิ ด ข้อ เสนอแนะในปรั บ ปรุ งการจัดการเรี ย นการสอน
เพื2อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและการใช้ทรัพยากร ดังต่อไปนีB
1. การประเมินผลงานโครงการออกแบบของนักศึกษา สามารถประเมินโดยอาศัยค่าเฉลี2ยของ
คะแนน เพื2 อ ใช้ในการตัด สิ นผลงานขัBนสุ ด ท้ายได้ เนื2 อ งจากการประเมิ นในภาพรวมมี
สอดคล้องกัน ระหว่า งผูป้ ระเมิ น อย่า งไรก็ตามการประเมิ นรายกลุ่ มกับ อาจารย์ผูส้ อน
ประจํากลุม่ เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทดแทนการประเมินผลแบบรวมได้ เนื2 องจากพบ
ความแตกต่ า งในมาตรฐานการให้คะแนนของอาจารย์อยู่บ้าง ซึ2 งจะส่ งผลถึ งความตรง
(Validity) ในการประเมินผลงาน จากผลลัพธ์ตามที2 กล่าวมา คณะผูว้ ิจยั เสนอให้ จัดการ
ประเมินแบบกลุ่มเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก ไม่เกินกลุ่มละ 2-3 คนเพื2อประสิ ทธิ ภาพในด้านเวลา
ในการประเมินผลงานนักศึ กษาให้มีความกระชับ และยังสามารถแก้ปัญหาความแตกต่าง
ของการประเมินระหว่างผูส้ อนได้ อีกทัBงเป็ นการประสานการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
ให้เข้ากับทฤษฎีการการประเมินผลการเรี ยนรู้ เพราะในงานวิจยั ที2 มีก่อนหน้า ได้ชB ี ว่าวิธีการ
ตรวจรวมทัBงชัBน (Panel jury) ยังเป็ นวิธีที2มีประสิ ทธิ ภาพที2สุดต่อผูเ้ รี ยนในบรรดาวิธีการ
ตรวจรวมที2ใช้ในการเรี ยนการสอน
2. คณะผูว้ ิจยั พบว่า ถึงแม้ว่าจะมีการซักซ้อมความเข้าใจและกําหนดรายละเอี ยดของเกณฑ์
และตัวชีB วดั ในการประเมินผลคะแนนก่อนการประเมินระหว่างกลุ่มผูส้ อนแล้ว อย่างไรก็
ตามการประเมินผลในขัBนสุ ดท้าย ผูป้ ระเมิ นยังความเห็นและแนวทางการประเมินที2 เป็ น
อิสระจากเกณฑ์อยู่ ดังปรากฎในค่าคะแนนที2 มีความแตกต่างกันของผุป้ ระเมินในกลุ่มที2 1

คณะผูว้ ิจยั เสนอว่าควรมีการปรับฐานคะแนนระหว่างผูป้ ระเมินก่อนการประเมินจริ ง โดย
อาจใช้ผลงานตัวอย่าง เพื2อพิ จารณาในมุมมองการให้คะแนนอันเป็ นการปรับฐานคะแนน
ระหว่างผูป้ ระเมินให้เข้าใจในเกณฑ์การประเมินได้ใกล้เคียงกัน ซึ ง่จะสามารถลดระยะห่ าง
ของความแตกต่างในการประเมินค่าผลงานได้

บรรณานุกรม
กมลวรรณ ตังธนกาญจน์ (2549). การประเมินตามสภาพจริ ง. วารสารครุ ศาสตร์ 34(3): 1-13
ทิวตั ถ์ มณีโชติ (มปป.). การประเมินจากการปฏิ บัติ. เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
www.ird.rmuti.ac.th/newweb/fmanager/files/3Tiwat.doc สื บค้นวันที. 18 มกราคม
2554
ศรี ยา นิยมธรรม (2544). ศิลปะกับเยาวชน. กรุ งเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์
สาธิ ดา สกุลรัตนชัยกุล (2553). การพัฒนารู ปแบบการประเมินการเรี ยนการสอนแบบสตูดิโอทาง
สถาปั ตยกรรมโดยใช้ การประเมินแบบเสริ มอํานาจ. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรรถพร เพชรานนท์. (2531). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปั ตยกรรม
ภายใน สําหรั บภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาศิลปศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารี ยา คลังชํานาญ. (2537). การนําเสนอรู ปแบบการประเมินผลศิ ลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ระดับปริ ญญาตรี . วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาศิลปศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Anthony, Kathryn H. (2002). Designing for Diversity: Implication for Architectural
Education in the Twenty-first Century. Journal of Architectural Education, 257267.
Attoe, Wayne and Mugerauer, Robert. (1991) Excellent studio teaching in architecture.
Studies in Higher Education, 91 (16), Issue 1.
Bohemia, E., et.al (2007) ‘Outcome from a Distributed Design Studio’ Proceedings of
International Conference on Engineering and Product Design Education,
Newcastle Upon Tyne, UK, September 13-14.
Dermirbas, Osman O. and Demirkan, Halime. (2007) Learning styles of design students
and the relationship of academic performance and gender in design education.
Learning and Instruction, 17, 345-557.
Kvan, Thomas and Yunyan, Jia (2005) Students’ learning styles and their correlation with
performance in architectural design studio. Design Studies, 26 (1), 19-34.
i

Oschner, Jeffery Karl. (2000) Behind the Mask: A Psychoanalytic Perspective on
Interaction in the Design Studio. Journal of Architectural Education, 53 (4), 194206.
Roberts, Andrew. (2006) Cognitive styles and student progression in architectural
design education. Design Studies, 27 (2), 167-181.
Uluoglu, Belkis. (2000) Design knowledge communicated in studio critiques. Design
Studies, 21 (1), 33-58.
Webster, Helena. (2007) The Analytics of Power: Re-presenting the Design Jury.
Journal of Architectural Education, 21-27.

ii

ภาผนวก ก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ คะแนนโดยอาจารย์ ทีปรึกษาในกลุ่มที 1
Descriptive
Descriptive Statistics
N
TA
TB
Valid N (listwise)

21
21
21

Minimum
26.50
30.10

Maximum
39.20
43.00

Mean
31.9429
36.5095

Std. Deviation
4.21587
3.50555

T-Test
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean
31.9429
36.5095

TA
TB

N
21
21

Std. Deviation
4.21587
3.50555

Std. Error
Mean
.91998
.76497

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

TA & TB

21

Correlation
.764

Sig.
.000
Paired Samples Test

Paired Differences

Pair 1

TA - TB

Mean
-4.5667

Std. Deviation
2.73575

Std. Error
Mean
.59699

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-5.8120
-3.3214

Nonparametric Correlations
Correlations

Spearman's rho

TA

TB

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

TA
1.000
.
21
.774**
.000
21

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

iii

TB
.774**
.000
21
1.000
.
21

t
-7.649

df
20

Sig. (2-tailed)
.000

Descriptives
Descriptive Statistics
N
TA
TB
Valid N (listwise)

21
21
21

Minimum
26.50
26.50

Maximum
43.00
40.50

Mean
34.3429
34.1095

Std. Deviation
5.16455
3.78284

T-Test
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean
34.3429
34.1095

TA
TB

N
21
21

Std. Deviation
5.16455
3.78284

Std. Error
Mean
1.12700
.82548

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

TA & TB

21

Correlation
.298

Sig.
.189
Paired Samples Test

Paired Differences

Pair 1

TA - TB

Mean
.2333

Std. Deviation
5.41519

Std. Error
Mean
1.18169

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-2.2316
2.6983

Nonparametric Correlations
Correlations
Spearman's rho

TA

TB

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

iv

TA
1.000
.
21
.329
.145
21

TB
.329
.145
21
1.000
.
21

t

df
.197

20

Sig. (2-tailed)
.845

ผลการวิเคราะห์ คะแนนโดยอาจารย์ ทีปรึกษาในกลุ่มที 2
Descriptives
Descriptive Statistics
N
TC
TD
Valid N (listwise)

25
25
25

Minimum
27.20
26.50

Maximum
38.20
37.90

Mean
33.8920
33.4200

Std. Deviation
2.85875
2.74333

T-Test
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean
33.8920
33.4200

TC
TD

N
25
25

Std. Deviation
2.85875
2.74333

Std. Error
Mean
.57175
.54867

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

TC & TD

25

Correlation
.923

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

TC - TD

Mean
.4720

Std. Deviation
1.10360

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.0165
.9275

Std. Error
Mean
.22072

t
2.138

Nonparametric Correlations
Correlations
Spearman's rho

TC

TD

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

TC
1.000
.
25
.902**
.000
25

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

v

TD
.902**
.000
25
1.000
.
25

df
24

Sig. (2-tailed)
.043

Descriptives
Descriptive Statistics
N
TC
TD
Valid N (listwise)

25
25
25

Minimum
27.20
26.50

Maximum
38.20
37.10

Mean
33.6960
33.6160

Std. Deviation
2.97860
2.63418

T-Test
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean
33.6960
33.6160

TC
TD

N
25
25

Std. Deviation
2.97860
2.63418

Std. Error
Mean
.59572
.52684

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

TC & TD

25

Correlation
.916

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

TC - TD

Mean
.0800

Std. Deviation
1.20139

Std. Error
Mean
.24028

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.4159
.5759

t

df
.333

Nonparametric Correlations
Correlations
Spearman's rho

TC

TD

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

TC
1.000
.
25
.913**
.000
25

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

vi

TD
.913**
.000
25
1.000
.
25

24

Sig. (2-tailed)
.742

ประวัติย่อผู้วจิ ัย

ชือ

นายณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

สถานที เกิด

กรุ งเทพมหานคร

สถานทีอยูป่ ัจจุบนั

145 รามคําแหง 26/2 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

ตําแหน่งหน้าทีการงานปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั บูรณาการภาพพื6นทีและสังคม
สถานทีทาํ งานปัจจุบนั

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
61 พหลโยธิน จตุจกั ร ทกม. 10900

ประวัติการศึกษา
2551
Dr. rer. pol. (Planning) มหาวิทยาลัยแห่ งเมืองคาสเซิ ล ประเทศเยอรมัน
2544
M. Sc. (Urban Environmental Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย
2541
สถ.บ (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานด้านการวิจยั
“การศึกษาข้อมูลการอยูอ่ าศัยและแนวทางการพัฒนาพื6นทีชุมชบนทีดินสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยบ์ ริ เวณริ มถนนพระรามสี ตดั กับถนนวิทยุ
(Superblock)”, รายงานศึกษาเสนอต่อ สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย,์
เมษายน 2554
“Housing Density and Preference Study for Low and Lower-Middle Income Settlements
in Thailand”, research report submitted to Asian Coalition for Housing Rights,
April 2011
“แผนพัฒนาทีอยูอ่ าศัยระดับเมืองภายใต้กระบวนการเสริ มสร้างสมรรถนะในการพัฒนา
ทีอยู่อาศัย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน กลุ่ม 1 จังหวัดชุมพร, รายงานศึกษา เสนอต่อ
การเคหะแห่งชาติ, ธันวาคม 2553
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“แผนพัฒนาทีอยูอ่ าศัยระดับเมืองภายใต้กระบวนการเสริ มสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที
อยูอ่ าศัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง จังหวัดพิจิตร” รายงานศึกษา เสนอต่อการ
เคหะแห่ งชาติ, สิ งหาคม 2552
“โครงการถอดชุดประสบการณ์กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ผ่านการออกแบบและจัดการ
การก่อสร้างของสถาปนิ กชุมชนภายในโครงการบ้านมัน คง” รายงานวิจยั เสนอต่อ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มิถุนายน 2552 (ร่ วมกับสักริ นทร์ แซ่ภ่)ู
“แผนแม่บทการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม, ชุมชนบ้านนํ6าเค็ม จ. พังงา” เสนอต่อมูลนิ ธิชุมชน
ไท, เมษายน 2550 (หัวหน้าโครงการ)
“โครงการวางแผนการปรับปรุ งพื6นทีตลาดสามชุกเพือการอนุรักษ์และพัฒนา, จังหวัด
สุพรรณบุรี” เสนอต่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, กันยายน 2549, (ร่ วมกับ สัก
ริ นทร์ แซ่ภู่ และมนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี)
“การสังเคราะห์ชุดความรู ้ในกระบวนการการวางผังชุมชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ”
เสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สิ งหาคม 2549 (หัวหน้าโครงการ)
“การฟื6 นฟูทีวา่ งสาธารณะในชุมชนทีอยู่อาศัยของรัฐ กรณี ศึกษา: โครงการเคหะชุมชน
เมืองใหม่บางพลี วาระที1” กรุ งเทพฯ: สภาวิจยั แห่ งชาติ, 2547 (หัวหน้าโครงการ)
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