๑๐-๑

บทที่ ๑๐
การวัดผลและการประเมินผล
๑๐-๑ ทัว่ ไป
ก. การวัดผล ( Measurements ) มีความหมายคลายการทดสอบหรือตรวจสอบ ทีท่ างทหารเรา
ใชอยูคือ เปนการกําหนดคาเปนจํานวนหรือตัวเลขใหกบั คุณลักษณะของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ตามกฏเกณฑหรือ
มาตรฐานที่ตั้งไว การวัดผลมีลกั ษณะสําคัญ ๓ ประการคือ
๑) เปนการกําหนดคุณลักษณะของคน หรือวัตถุสง่ิ ของทีต่ อ งการทราบ
๒) ตองมีเครือ่ งมือวัดทีส่ ามารถทราบคุณลักษณะสิง่ ทีต่ อ งการวัดได
๓) ตองมีคา เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขแสดงระดับหรือจํานวนวามีมากนอยเพียงใด
ข. การวัดผลการศึกษา ( Educational Measurement ) หมายถึงการกําหนดคาเปนขอมูลเชิง
ปริมาณหรือตัวเลขใหกบั พฤติกรรมทางการศึกษาตามกฏเกณฑหรือมาตรฐานทีว่ างไว
ค. การประเมินผล ( Evaluate ) มีความหมายกวางขวางกวาการตรวจสอบหรือการวัดผลมาก
คือหมายถึงกระบวนการกําหนดขอมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลข ขอมูลเชิงคุณภาพและการตัดสินคุณคามา
พิจารณาคุณลักษณะของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ วามีราคาหรือคุณคาเพียงใดเมือ่ เทียบกับเกณฑมาตรฐาน ดังนัน้
การวัดผลจึงเปนขบวนการหนึ่งของการประเมินผลที่จะใหไดขอมูลมาประเมินคา
ง. การวัดผลแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ
๑) การวัดผลดานกายภาพ เปนการวัดคุณลักษณะของสิง่ ทีม่ ตี วั ตนเปนรูปธรรมจับตองได
การวัดแบบนี้มีเครื่องมือวัดและปรากฏผลทีแ่ นนอนเชือ่ ถือได เชน ความกวาง - ยาว ของโตะ เปนตน
๒) การวัดผลดานจิตวิทยา เปนการวัดพฤติกรรมของมนุษยทม่ี ลี กั ษณะเปนนามธรรม เชน
สติปญญา ความถนัด ความสนใจ และเจตคติ เปนตน ซึง่ เปนการวัดทีย่ ากมาก และอาจคลาดเคลือ่ นได
งาย

๑๐-๒ ปรัชญาการวัดผลการศึกษา
ก. การวัดผลเปนเครือ่ งมืออยางหนึง่ ทีจ่ ะชีใ้ หเห็นถึงประสิทธิผลของ ขบวนการเรียนการสอนและ
ขบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนา
ข. การวัดผลเปนการคนหาสมรรถภาพหรือขีดความสามารถของผูเ รียนเพือ่ ทีจ่ ะสงเสริมใหดยี ง่ิ ๆขึ้น
ค. การวัดผลควรวัดพฤติกรรมทุก ๆ ดานใชวธิ วี ดั หลาย ๆ แบบและใหเหมาะสมกับความมุงหมาย
ง. การวัดผลควรแจงผลโดยเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะใหผเู รียนปรับปรุงตัวเองไดทนั กาล
จ. การวัดผลควรกระทําบอย ๆ และกระทําตลอดเวลาเพือ่ ใหผเู รียนไดทราบความกาวหนาทาง
การศึกษาของตน
ฉ. การวัดผลควรกระทําทัง้ การวัดผลยอย ( Formative ) ในระหวางการเรียนและผลรวม

๑๐-๒
( Summative ) เมือ่ จบแตละวิชาแลว

๑๐-๓ ความจริงเกี่ยวกับการวัดผล/ประเมินผลการศึกษา
ก. เปนการวัดทางดานปริมาณ ปรากฏผลออกมาเปนตัวเลข การวัดดานคุณภาพและคุณลักษณะ
ของคนวัดไดยากและไมจริง
ข. เปนการวัดโดยออม ไมสามารถวัดโดยตรงได เชน สติปญ
 ญา โดยวัดจากการกระทํา
แบบ
ทดสอบ เปนตน
ค. เปนการวัดทีไ่ มสมบูรณ วัดไดเฉพาะอยาง เฉพาะชวงเวลาเทานั้น
ง. เปนงานทีม่ คี วามสัมพันธกบั มาตรฐานหรือเกณฑทก่ี าหนดไว
ํ
จ. เปนงานทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ น เพราะอุปกรณ เครือ่ งมือและอารมณของผูว ดั มีผลอยางมาก
ฉ. มีหนวยวัดคงทีโ่ ดย พยายามใชวธิ กี ารทางคณิตศาสตรเขาชวย เพือ่ ใหเกิดความยุตธิ รรมมาก
ที่สุด

๑๐-๔ ประโยชนหรือจุดมุง หมายของการวัดผล/ประเมินผล
ก. เพือ่ คัดเลือกคน
ข. เพือ่ วิจยั วาบกพรองตรงไหน
ค. เพือ่ ประเมินการพัฒนาหรือดูความกาวหนา
ง. เพือ่ พยากรณหรือคาดการณลว งหนา
จ. เพือ่ ประเมินวิธกี ารหรือการปฏิบตั ทิ ม่ี หี ลายหนทาง
ฉ. เพือ่ แยกหรือจําแนกประเภท
ช. เพือ่ รักษามาตรฐาน

๑๐-๕ หลักเบื้องตนของการวัดผลทางการศึกษา
ก. ตองมีจุดมุงหมายที่แจมชัด
ข. เลือกวิธวี ดั ใหสอดคลองกับความมุง หมาย
ค. ใชหลายวิธใี นการวัด
ง. ศึกษาวิธวี ดั แตละวิธใี หละเอียด
จ. ใชผลการวัดใหคมุ คา
ฉ. วัดแลวตองประเมินผลตอและนําไปปรับปรุงแกไขสวนทีบ่ กพรอง

๑๐-๓
๑๐-๖ มาตรฐานของการวัดผล
ก. แบบอิงเกณฑ ( Criterion Referenced measurement ) เปรียบเทียบคะแนนของผูเ รียนกับ
เกณฑที่ยอมรับ เกณฑดงั กลาวอาจกําหนดโดยผูเ ชีย่ วชาญ หรือผูส อนโดยอาศัยประสบการณ
ข. แบบอิงกลุม ( Norm Referenced measurement ) ใชเกณฑมาตรฐานของกลุมเปนหลัก
เหมาะสําหรับใชคดั แยกประเภทของผูเ รียนเปนระดับตาง ๆ
ค. แบบอิงเกณฑและอิงกลุม คือใชทง้ั สองวิธรี วมกัน
มาตรฐานการวัดอาจกําหนดเปนแบบได ๓ แบบหรือ ๓ วิธกี ารดวยกัน คือ
๑) แบบคะแนนดิบ ไดแกทดสอบแตละเรือ่ งแตละวิชาออกมาเปนคะแนนดิบโดยละเอียดแลว
นํามารวมกันแลวคิดเปนจํานวนตอรอย วิธนี ว้ี ดั ไดละเอียด แตไมคอ ยจะเปนจริง
๒) แบบระดับหรือเกรด ไดแกแบงประเภทออกมาอยางหยาบแทนทีจ่ ะเปนคะแนนดิบโดย
ปกติมักจะแบงเปน ๔ หรือ ๕ ระดับ จาก ๐ ถึง ๔ วิธนี ค้ี อ นขางจะตรงกับความเปนจริงแตคดั แยกได
อยางหยาบ ๆ
๓) แบบผาน - ไมผาน เปนการวัดอยางหยาบทีม่ งุ จะวัดผลการปฏิบตั งิ านแตละอยางเปนหลัก
โดยกําหนดเกณฑผา นเอาไว ถาทําไดตามเกณฑถอื วาผาน ถาไมไดถือวาไมผาน วิธนี ท้ี างทหารนํามาใช
มาก โดยยึดถือแนวความคิดทีว่ า งานในการรบทุกงานมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนัน้ บุคคลหรือหนวยก็
ตามจําเปนตองทํางานทุกงานใหอยูใ นเกณฑผา นจึงจะถือวาใชได

๑๐-๗ ชนิดของแบบทดสอบในการวัดผล
ก. ขอสอบแบบอัตนัย
ข) ขอสอบแบบปรนัย

๑)
๒)
๑)
๒)

จํากัดคําตอบ
ขยายคําตอบ
ใหหาคําตอบเองหรือคําตอบสัน้ ๆ
ใหเลือกคําตอบ
ก. แบบถูกผิด
ข. แบบจับคู
ค. แบบเลือกตอบ

๑๐-๔
๑๐-๘ ขบวนการวัดผล เปนขบวนการทีต่ อ เนือ่ ง ดังแผนภูมิ

ตั้งจุดมุงหมาย

!

เขียนจุดมุงหมาย
เปนเชิงพฤติกรรม

!

เลือกปญหาสถานการณ
และเขียนขอสอบ

"
ทําการสอบ

"
วางแผนการสอนตอไป

ตรวจ/วิเคราะห
ขอสอบ

"
อภิปรายและอธิบาย
ขอสอบ

๑๐-๙ หลักการสอบแบบอัตนัย
ก. เขียนคําตอบไวกอ น
ข. เปรียบเทียบคําตอบ
ค. ตรวจโดยเปรียบเทียบทีล่ ะขอทัง้ ชัน้
ง. ระวังอารมณ รอยพิมพใจ และอคติของผูต รวจ

๑๐-๑๐ หลักของการสอบแบบปรนัย
ก. มากขอทีส่ ดุ
ข. มีตวั เลือกมากทีส่ ดุ

!

ปรับปรุง
ขอสอบ

๑๐-๕
ค. คําถามเปนประโยคทีส่ มบูรณ
ง. เนนจุดทีถ่ ามใหชดั แจง
จ. ขอเดียวถามเรือ่ งเดียว
ฉ. เขียนใหชดั เจนและตรงประเด็น
ช. ตองเปนการเปรียบเทียบหรือวิเคราะหทต่ี รงประเด็น
ซ. ตัดคําฟุม เฟอยในการตัง้ คําถามและตัวเลือกออก
ด. เรียงลําดับตัวเลือกทีเ่ ปนตัวเลขหรือกาลเวลา
ต. ไมควรใชคําถามปฏิเสธ
ถ. พยายามใชรูปภาพประกอบ
ท. มีตวั ถูกเพียงตัวเดียว
น. ตัวถูกและตัวผิดถูก/ผิดตามหลักวิชา
บ. ตัวเลือกแตละตัวเปนอิสระจากกัน
ป. คําถามแตละขอไมบง คําตอบขออืน่
ผ. ตัวเลือกทีถ่ กู สัน้ ยาวเทากับขออืน่ ๆ
ฝ. อยาใหตวั ถูกใชคําซํ้าหรือมีเสียงซํ้ากับคําถาม
พ. อยาใหตวั ถูกใชศพั ทหรือภาษาทีแ่ ปลกหรือสดุดตา
ฟ. คําถามและตัวเลือกเกีย่ วกันในเรือ่ งเดียวกัน
ม. เลี่ยงคําบรรยายทีแ่ นะคําตอบ
ย. เลี่ยงคําถามทีน่ กั เรียนคลองปากอยูแ ลว
ร. กระจายตําแหนงตัวถูก

๑๐-๑๑ ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
ก. เที่ยงตรง สามารถวัดสิง่ ทีต่ อ งการวัดไดถกู ตองครบถวน
ข. ยุตธิ รรม ไมเปดชองใหผฉู ลาดใชไหวพริบเดาไดถกู และไมเปดใหผเู ขลาเดาตอบได
ค. ถามลึก ไมถามตามตํารา หรือความจําเทานัน้ ควรถามลึกกวานัน้
ง. ยัว่ ยุ มีลอชน ปลุกใหตน่ื เตน กระหายที่จะลอง
จ. จําเพาะเจาะจง ถามตรงที่มุง ไมถามแบบครอบจักรวาล
ฉ. ปรนัย คือแจมชัด ใหคะแนนงาย มีความหมาย
ช. ประสิทธิภาพ วัดผลไดจริงและวัดไดถกู ตอง
ซ. ยากพอเหมาะ คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นควรอยูจุดกึ่งกลาง
ด. มีอํานาจจําแนก สามารถแยกผูเ รียนไดวา ใครเกงใครออน

๑๐-๖
ต. เชื่อมั่น สามารถใหคะแนนไดคงทีเ่ หมือนตราชัง่

๑๐-๑๒ การตรวจสอบ/ประเมินผลการฝกทางทหาร
ก. การตรวจสอบหรือประเมินผลการฝกทางทหารนัน้ ก็คงทําโดยยึดหลักการทํานองเดียว
กันแตเนนการปฏิบัติมากขึ้นเพราะเปนการฝกปฏิบัติเสียเปนสวนใหญ หากจะทดสอบโดยการสอบขอ
เขียนหรือปากเปลา ก็คงใชแบบทดสอบทีม่ ลี กั ษณะดังกลาวแลว
ข. การประเมินผลการฝกศึกษาอาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑) การประเมินผลภายใน ทําโดยผูฝ ก เอง เพือ่ วัดความกาวหนาของการฝกสอน
๒) การประเมินผลภายนอก ทําโดยกรรมการภายนอก เพือ่ วัดบุคคลหรือหนวย นัน้ ๆ วามี
ขีดความสามารถอยูใ นระดับใด
ค. การตรวจสอบ/ประเมินผลแตเดิมนั้น ใชการวัดเปนคะแนน กําหนดเกณฑไวดงั นี.้ ๑) ๙๕ % ขึ้นไป
ดีมาก
๒) ๘๕ - ๙๔.๙๙ % ดี
๓) ๗๐ - ๘๔.๙๙ % พอใช
๔) ตํ่ากวา ๗๐ %
ไมพอใช
ง. ปจจุบัน ทบ. กําลังพัฒนาการตรวจสอบ/ประเมินผลการฝกไปในแนวทางการฝกทีเ่ นนผลการ
ปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลา ป.วางหลักเกณฑไวดังนี.้ ๑) งานทางยุทธวิธีท่ีไมมมี าตรฐานเปนตัวเลข กําหนดเปนแบบ ผาน - ไมผาน
๒) งานอืน่ ๆ ทีม่ มี าตรฐานเปนตัวเลข เชน เวลา หรือความแมนยํา เปนตน กําหนดไวเปน
ระดับ คือ
ก) ดีเยีย่ ม ๙๐ - ๑๐๐ %
ข) ดีมาก ๘๐ - ๘๙.๙๙ %
ค) ดี
๗๐ - ๗๙.๙๙ %
ง) ไมผาน ตํากว
่ า ๗๐ %
๓) การฝกเปนบุคคลใชคมู อื ฝก และทดสอบเจาหนาทีต่ า ง ๆ (คฝ.๖ -) เปนหลัก
๔) การฝกเปนหนวยใชโครงการฝกและประเมินผลการฝกกองรอย(คฝป.๖-๑๐๐)
และกองพันใช (คฝป.๖-๔๐๐) เปนหลัก ซึ่งทั้ง คฝ.และ คฝป.ตางก็เปนบัญชีงานและกิจเฉพาะในการฝก
เปนบุคคลและเปนหนวยซึง่ มีมาตรฐานไวพรอมตามแนวทางการฝกทีเ่ นนผลการปฏิบตั ใิ หมของ ทบ.
หมายเหตุ ศึกษาเพิม่ เติมจาก คฝ.และ คฝป. นัน้ ๆ
*******************

