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ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาดานแพทยศาสตรควรรูจักคำวา assessment utility หรือ อัตถ
ประโยชนของเครื่องมือประเมินผล คำนี้ปรากฏในเกณฑมาตรฐานของสมาพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก (Word 
Federation for Medical Education: WFME) ทั้งในระดับกอนปริญญาและหลังปริญญา ในองคประกอบที่ 3.1 
ในสวนอรรถาธิบาย ไดกำหนดนิยามของ assessment utility ไววา รูปแบบและเครื่องมือประเมินผลนั้น ควร
ประกอบดวยคุณลักษณะดานความตรง (validity) ความเที ่ยง (reliability) ผลกระทบโดยตรงตอการศึกษา 
(educational impact) ความยอมรับ (acceptability) และประสิทธิภาพ (efficiency) ตามรูปที่ 1 

Van der Vleuten (1996) ไดระบุองคประกอบเพิ่มเติมอีก 2 ขอ คือ feasibility หรือ ความเปนไปไดที่
จะนำเครื่องมือนั้น ๆ มาใช และคาใชจาย (cost) ของเครื่องมือ 

 

 
รูปท่ี 1 องคประกอบของ assessment utility 

 
ดังนั้น ผูบริหารการศึกษาควรมองในภาพรวมวา หลักสูตรมีการวางแผนการประเมินผลอยางไร มีระบบ 

รูปแบบ และการเลือกเคร่ืองมืออยางไรทีเ่หมาะสม เพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามท่ีได
กำหนดไวในหลักสูตร (มคอ.2)  ผูนิพนธขอแสดงรายละเอียดในแตละองคประกอบ 

การเลือกใชรูปแบบและเครื ่องมือการประเมินที ่ valid เปนเหมือนหญาปากคอก (เปนเรื่องงาย ไม
ซับซอน) อาจารยเปนผูสอนและออกขอสอบ ขอสอบจึง valid แตแนวคิดเรื่องความตรงหรือ validity มีหลายมิติ 
ไมง ายเส ียทีเดียว อาจเปนเร ื ่องของเครื ่องมือที ่ว ัดนั ้นตรงตามวัตถุประสงคท่ีนำมาใชหรือไม ใชประเมิน 
competency ที่ตองการประเมินจริงหรือไม (มี construct ถูกตองเหมาะสมหรือไม) หรือวาเครื ่องมือนั้นสุม
จำนวนตัวอยางของเนื้อหาที่เพียงพอและบอกไดวาเปนการวัดความรูในเรื่องนั้น ๆ อยางครอบคลุม (มีความเปน
ตัวแทนหรือ representativeness หรือไม) นอกจากนี ้เครื ่องมือมีความเสมือนจริง (authenticity) หรือไม 
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โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชประเมินทักษะทางคลินิก สิ่งเหลานี้ดูเหมือนไมยาก แตตองระวังหลุมพราง ตัวอยางเชน 
เมื่อพิจารณาขอสอบเรื่อง ยาชา อาจเปนขอสอบของรายวิชาเภสัชวิทยา หรือรายวิชาวิสัญญีวิทยาก็ได ขึ้นอยูกับ
ความซับซอนและวัตถุประสงคของโจทย หรือขอสอบของรายวิชาทางศัลยศาสตรท่ีเก่ียวกับผูปวยท่ีมีภาวะ upper 
GI hemorrhage แตโจทยอาจไปพองกับการ   approach ทางสาขาอายุรศาสตร ผู ที ่จะบอกไดวา โจทยขอน้ี 
valid หรือไมคือ อาจารยผูสอน อาจารยผูออกขอสอบ และ/หรือผูเชี ่ยวชาญดานการศึกษา ถาไมแนใจควรตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองขอสอบในเรื่อง validity โดยดูจากคา content validity index ทั้งรายขอ
และทั้งชุด 

ความเที่ยงหรือ reliability ของเครื่องมือประเมินเชนกัน ขึ้นอยูกับ test production เปนหลัก ถาผูสอน
สรางเครื่องมือท่ีมี objectivity ที่เพียงพอ คำตอบมีความจำเพาะและแนนอน ขอสอบมีจำนวนมากพอ ผูเขาสอบมี
จำนวนมากพอ มีระยะเวลาในการทดสอบนานพอ (กรณีสอบเปนรายทักษะ) อาจารยผูคุมสอบมีความเปนมือ
อาชีพ ไมอคติ ไมเอนเอียง จะทำใหความเที่ยงมีคาสูงขึ้นได คา reliability มีคาตั้งแต 0 (ไมมีความเที่ยง) ถึง 1 
(ความเท่ียงสมบูรณ) ขอสอบท่ีดีโดยเฉพาะขอสอบที่มีความสำคัญหรือ high stake เชน การสอบเพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควรมีคาความเที่ยงมากกวา 0.8 นอกจากนี้การมีความเที่ยงที่ดีจะทำใหมี validity ที่ดี
ตามไปดวย 

การประเมินผลมีสวนสำคัญในการกำหนดการเรียนการสอนดวย เหมือนคำกลาวที่วา “Assessment 
drives learning” นั่นคือ การประเมินผลมีผลกระทบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่ง educational 
impact แสดงผลกระทบ 4 ดานคือ 1) เนื้อหาที่ประเมิน เชน ถาประเมินเฉพาะระดับ “ความจำ” ผูเรียนจะ
พยายามทองจำอยางเดียว ไมพยายามทำความเขาใจเนื้อหาหรือนำเนื้อหามาประยุกตเพ่ืออธิบายปรากฏการณ แต
ถาประเมินทักษะที่สูงขึ้น เชน การประยุกตใช การวเิคราะห การประเมินคา (ตาม Bloom’s taxonomy) ผูเรียน
จะเปลี่ยนวิธีการเรียนโดยศึกษาใหถองแท ใชปญหาเปนฐาน ใชทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ 2) รูปแบบการ
ประเมิน เชน การสอบรวบยอด comprehensive ปลายป ทำใหผูเรียนตองศึกษาทบทวนความรูทั้งหมดที่ศึกษา
ตลอดป ไมจำเพาะเจาะจงไปรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 3) การนำผลการประเมินมาใช การนำผลการประเมินมาใชใหเกิด
ประโยชน เกิดจากการแปลผลการสอบใหมีความหมาย (meaningful interpretation of test results) และนำ
การแปลผลนั้นมาปอนกลับใหผูเรียน อาจารยผูสอน และผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป โดยการประเมิน formative assessment จะมีบทบาทมาก และ 4) เงื ่อนไขของการประเมิน เชน 
จำนวนครั้งของการสอบ สัดสวนของคะแนนในการสอบแตละครั้ง ผูสอบอาจไมใหน้ำหนักของความทุมเทแตกตาง
กันตามสัดสวนคะแนน  การเปดโอกาสในการสอบแกตัว เกณฑการเลื่อนชัน้ปจากผลการสอบ เกณฑการตัดสินผล 
สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยในการกำหนดพฤติกรรมการเรียนและการสอบ นอกจากนี้ negative effect ท่ีเกิดจากการ
สอบ เชน จำนวนครั้งของการสอบที่ถ่ีจนไมมีเวลาใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาเพื่อความเขาใจ แตเปนการศึกษาเพ่ือ
ตอบคำตอบใหไดคะแนนมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสูการทองโจทยขอสอบเกา หรือการติวโดยรุนพี่หรือสถาบันกวดวิชา 
(ซึ่งหลายแหงกวด “ขอสอบเกา”) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การไดผลลัพธตามที ่ตั ้งไวในงบประมาณและเวลาที่เหมาะสม 
ดังนั ้นการลงทุนใด ๆ ในการประเมินผลตองคำนึงถึงความเปนไปได (feasibility) ในดานการเงินและการ
สิ้นเปลืองเวลา (และอาจรวมถึงบุคลากรดวย) ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญ อยางไรก็ตาม การจัดสอบ
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บางอยาง เชน การสอบ OSCE จะใชทรัพยากรมาก ถาผูเรียนมีจำนวนไมมากการนำมาใชตองคำนึงถึงความคุมคา
ในการจัดสอบเองดวย 

เรื่องสุดทายคือ การใชเครื่องมือประเมินนั้นเปนทีย่อมรับในวงกวาง (acceptability) หรือไม ในวงกวาง
หมายถึง ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ในประเด็นนี้มักถูกละเลยโดยมักคิดวา ถาผูสอนหรือผูบริหาร
กำหนดการเลือกใชเครื่องมือประเมินแลวผูเรียนนาจะยอมรับได เพราะเปนวิธีการที่ใชมาโดยตลอด สิ่งเหลานี้เกิด
จาก “ความเชื่อ” และ “ประสบการณสวนตัว” ของทั้งผูเรียนและผูสอน โดยที ่อาจไมไดศึกษางานวิจัยหรือ
หลักฐานเชิงประจักษทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับการประเมินผลน้ัน ๆ เชน สมัยกอนมักนิยมใชคำถามในรูปแบบถูก-
ผิด หรือ True/False format ซึ่งงายตอการออกขอสอบ ผูเรียนสะดวกในการใชวิธีการทองจำ ตอมาเมื่อมีงานวิจัย
ที่พบวา ขอสอบแบบนี้วัดผูเรียนเกง-ออนไมได เพราะคาดเดาไดงาย บางครั้งขอสอบมีความคลุมเครือ คำตอบอาจ
มีไดหลายแบบ ทำใหขอสอบชนิดนี้หมดความนิยมไป ซึ่งกวาจะทำให “ความเชื่อ” นี้สลายไปตองใชเวลานาน จน
ปจจุบันแทบไมมีการใชขอสอบแบบนี้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแลว 

การทำใหเครื่องมือหรือรูปแบบการประเมินเปนที่ยอมรับตองใชขอมูลเชิงประจักษในการทำความเขาใจ
และเปลี่ยน “ความเชื่อ” ของผูเรียน ผูสอนและผูบริหาร การมีเวทีหรือการประชุมที่รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน
และผูสอน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ รูปแบบ หรือเคร่ืองมือการประเมิน ตลอดจนการอธิบายและทำ
ความเขาใจถึงประโยชนที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะชวยใหการประเมินผลเปนที่ยอมรับมากขึ้น ลดแรงตาน 
และสามารถนำไปใชไดอยางราบรื่น ผูนพินธขอแนะนำวา คุณลักษณะของระบบ หรือเครื่องมือประเมินตามรูปท่ี 1 
เหลานี้ควรบันทึกหลักฐานไวใหครบในแตละประเด็นเพราะสามารถนำมาใชอธิบาย assessment utility ตาม
เกณฑของ WFME ได 
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