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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
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วิชาวิทยาศาสตร ์

เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวนุชจิรา  แดงวันส ี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลประเมินการศึกษานั่นคือข้อสอบซึ่งต้องมี
ความหลากหลาย สามารถวัดได้ ทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย ดังนั้น การสร้าง
ข้อสอบที่ดีจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจและการฝึกฝนการสร้างข้อสอบ  ซึ่งชุดฝึกอบรมฉบับนี้
กล่าวถึงคุณสมบัติของข้อสอบแบบเลือกตอบ  ขั้นตอนและแนวทางการสร้างข้อสอบ  การสร้าง
เครื่องมือวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงได้จัดทำชุดฝึกอบรมการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ ให้
ครูผู้สอนได้ใช้เป็นชุดฝึกอบรมในการฝึกสร้างข้อสอบ เพื่อนำข้อสอบไปให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน
ห้องเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถทำ
ข้อสอบ ONET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดต่อไป ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ 

คู่มือ การใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์
เล่มที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ  
เล่มที่ 4 การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ  
เล่มที่ 5 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสารเล่มที่ 3 ผู้จัดทำหวังว่าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเล่มนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างข้อสอบเลือกตอบ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ขอใหผู้้ศึกษาได้ศึกษาใบความรูแ้ละใบกิจกรรมใหค้รบทุกใบกิจกรรม เพื่อนำ
ความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
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 ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นเอกสารฝึกอบรมให้ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความข้าใจและเกิดแนวคิดในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  อันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริง ทุกชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกันและต่อเนื่องกัน ผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจศึกษาเอกสารโดยละเอียด พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
คำแนะนำการใช้ชุดฝึกด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ ขั้นตอนการศึกษาด้วยตนเอง 

 

ศึกษาภาพรวมเอกสาร/คำแนะนำ 
 

 ศึกษาวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา และสาระสำคัญ 

ประเมนิตนเองด้วยการทดสอบก่อนใช้ชุดฝึกอบรม 
 

  ศึกษาใบความรู้และทำใบกจิกรรม 
 

 

ประเมนิตนเองด้วยการทดสอบหลังฝึกอบรม 
 

 

ศึกษารายละเอียดการดำเนนิใช้ชุดฝึกอบรม 

 สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยผังความคิด 
 

 ไม่ผ่าน  ผ่าน 

ศึกษาเอกสารเล่มที่ 4 

คำชี้แจง 
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      การศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบเล่มนี ้พัฒนาขึ้น

สำหรับครวูิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาควรปฏิบัติดังนี้  
1. การเตรียมตัวเพื่อศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 

1.1 กำหนดเวลาในการศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
1.2 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุในชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง จะทำให้ผู้ศึกษามีความรู้และเข้าใจเร็วขึ้น  

2. การศึกษาชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง  
2.1 ทำแบบทดสอบก่อนศึกษา และตรวจคำตอบด้วยตนเองจากเฉลยแบบทดสอบโดยให้

คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกต้องและให้ 0 คะแนนสำหรับคำตอบที่ผิด  
2.2 ควรอ่านเนื้อหาสาระในใบความรู้ในแตล่ะเล่มอย่างน้อย 1 จบ แล้วสรุปความคิดรวบยอด  
2.3 ทำกิจกรรมในใบงานแตล่ะตอนและตรวจคำตอบด้วยตนเองจากแนวคำตอบในใบความรู ้

โดยให้คะแนน 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนนสำหรบัคำตอบที่ผิด  
2.4 ทำแบบทดสอบหลังศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองและตรวจคำตอบด้วยตนเองจาก

แบบทดสอบโดยให้คะแนน 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง ให้คะแนน 0 คะแนน สำหรับคำตอบที่ผิด  
2.5 ให้ศึกษาชดุฝึกอบรมด้วยตนเองต่อเนื่องให้จบเล่ม  
2.6 ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนี้ เป็นชุดฝึกอบรมด้วยตนเองที่ศึกษาด้วยตนเองได้ทุกสถานที่ ทุก

เวลา  
3 การประเมินผล 

3.1 ในตอนท้ายของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง จะมีการประเมินผลเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจแล้ว
ตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองจากเฉลย ให้คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูก และ 0 คะแนน สำหรับ
คำตอบที่ผิด โดยต้องผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป  

3.2 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนศกึษาและหลังศกึษาชุดฝึกอบรม  
 
 
 
 
 

คำแนะนำในการศึกษา 
 



 

                   ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

         เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ    

3 

 
 

 
 
เมื่อศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองชุดนีแ้ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
  มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได ้
 

 
   

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์     
2. แนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 
3. โครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. การสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
5. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
6. การวิเคราะห์หลักการเขียนข้อสอบ 
7. ประเภทของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
8. ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ  

 
 
 
 

 
การพัฒนาครูโดยชุดฝ ึกอบรมด้วยตนเอง ใช้แนวคิดการสร ้างองค์ความร ู ้ด ้วยตนเอง 

(Construction Knowledge)  ครูเป็นผู ้ศ ึกษาเรียนรู ้และลงมือทำกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 
(Learning by Doing) ไม่มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนที่ออกแบบ
ไว้  เป็นขั้นตอนหลักของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) เริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมในเรื่องที่จะเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากชุดฝึกอบรม
แล้วนำความรู้เดิม ไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนที่จะสรุปความรู้ ความเข้าใจของ
ตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผูศ้ึกษาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 

วัตถุประสงค ์

 

แนวคิด 
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ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่     +    ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม   =   องค์ความรู้ใหม่   
 
โดยเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมในเรื่องที่จะเรียนรู้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆนำความเข้าใจข้อมูลเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนที่จะสรุปองค์
ความรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 
 
การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนั้นสร้างให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัด ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 2551 ซึ ่งข้อคำถาม
แบบทดสอบเลือกตอบ  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  สถานการณ์ คำถาม และตัวเลือก การพัฒนาข้อสอบ
ยึดระดับการเรียนรู้ทางสติปัญญาตามทฤษฎีทางความรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy) ซึ่งมีลำดับขั้น 6 
ขั้น ได้แก่ การจำ การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์  การประเมินค่า การคิดสร้างสรรค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสำคัญ 
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คำชี้แจง ให้ทา่นเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ คือสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาและพฤติกรรมทางสมอง 
     1. ถูกต้อง           2. ผิด 
2. ข้อสอบเลือกตอบมี 4 ประเภท ได้แก่ แบบเลือกตอบแบบคำตอบเดียว แบบหลายคำตอบ   
    แบบเชิงซ้อน แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ ์ 
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ตามแนวคิดของบลูม มี 6 ระดับ ได้แก่ การจำ การเข้าใจ  
    การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างสรรค ์
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
4. การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ สถานการณ ์คำถาม  
   และตัวเลือก  
     1. ถูกต้อง          2. ผิด 
5. ตัวชี้วัดที่ว่า “สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ” พฤติกรรมที่ 
   ต้องการวัดและประเมินผลคือ การสำรวจและการอภิปราย  
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
6. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางสติปัญญาด้านความรู้ ของทฤษฎ ีBloom Taxonomy ในระดับการวิเคราะห์ 

1. การจัดระบบ         2. การวิพากษ์วิจารณ ์
3. การปรับปรุง          4. การเปรียบเทียบ 

7. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ตัวชี้วัด ว3.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อ 
    สารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 
  1. พฤติกรรมที่ต้องการวัดคือการทดลอง และการอธิบาย 
  2. พฤติกรรมที่ต้องการวัดคือสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 
   3. องค์ประกอบของตัวชี้วัดประกอบด้วยพฤติกรรมและสถานการณ ์

4. ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดอยู่ในลำดับขัน้การวิเคราะห ์
8. ข้อใด ไม่ใช ่หลักการสร้างข้อสอบแบบเลอืกตอบ  

1. คำถามควรเป็นสถานการณ์ รูปภาพ หรอืกราฟ 
2. คำถามควรหลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธ   
3. คำถามต้องถามในระดับการคิดวิเคราะห์ขึ้นไป 
4. ควรใช้คำถามให้เกิดความคิดทางปัญญาขั้นสูง 

แบบทดสอบก่อนศึกษาชุดฝึกอบรม 
 



 

                   ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

         เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ    

6 

9. ตารางสมบัติของหินชนิดต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อมูลในตาราง ควรเลือกใช้หินชนิดใดปูพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ก. A       ข. B ค. D  ง. C 
คำถามดังกล่าวเป็นข้อสอบระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นใด 

1. ความเข้าใจ                           2. การวิเคราะห ์
3. การประเมนิ                          4. การคิดสร้างสรรค ์

10. ข้อคำถาม “จากข้อมูลกราฟเส้นตรงของผลการขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทย 
 

 
 

นักเรียนคิดว่าแนวโน้มยอดขายของรถยนต์ในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร” จากคำถามเป็นพฤติกรรม 
ขั้นใดของบลูม 

1. การเข้าใจ 
2. การประยุกต์ใช ้
3. การวิเคราะห ์
4. การประเมนิค่า 
 
 

0

20000

40000

60000

ยอดขายของรถยนต์ในแต่ละปี

ปี ยอดรถท่ีจ ำหน่ำย

      สมบัต ิ  
       ของหิน 
ชนิด 
ของหิน 
 

เนื้อหิน 
มีผลึก
แร่ 

เกิด 
ปฏิกิริยา
เมื่อหยด
เกลือ 

 

มีกลิ่น
โคลน 

เมื่อหยด
น้ำ 

ละเอียด มีรูพรุน 

A ✓  ✓   
B  ✓    
C ✓   ✓  
D ✓    ✓ 
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ใบความรู้ที่ 1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
  

  1.ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร์ ( Science) มาจากภาษาลาติน “Scientia”  ซึ่งหมายถึงความรู้ (Knowledge)  
เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างใด อย่างหนึ่งในการค้นหาคำตอบ เขาจะตั้งคำถาม 3 ข้อคือ  

 

 

 

จะใช้คำถาม                 มีกระบวนการดังนี้              ความรู้มีดังนี้  

- มีอะไรเกิดขึ้น What question - การสังเกต     - ข้อเท็จจริง 
- เกิดขึ้นได้อย่างไร How question        - การวัด      - มโนมต ิ
- ทำไมจึงเกิดขึ้น Why  question        - การจัดประเภท     - หลักการ 
                                                - การคำนวณ     - สมมุติฐาน 
                                              - การควบคุมตัวแปร    - ทฤษฎี 
                                              - การตั้งสมมติฐาน              - กฎ 
                                              - การกำหนดนิยาม 
                                                 เชิงปฏิบัติการ 
                                              - การทดลอง  ฯลฯ  

 

 
ดังนั้น ความรูท้างวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสวงหาความรูจ้ากธรรมชาติ เป็นการศึกษาเรื่องราว

ของปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมี
ระเบียบวิธี  (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2540)  ทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยการสังเกตหรือการทดลอง
เป็นพ้ืนฐาน การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติวิทยาศาสตร ์โดยสืบเสาะหาความรู ้

 

เมื่อนักวิทยาศาสตร ์
พบปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
(Natural phenomena) 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบ  

(Scientific process) 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
(Science knowledge) 
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อย่างไม่หยุดยั้ง  (สุวัฒน์  นิยมค้า, 2531; ภพ เลาหไพบูลย์, 2537 ) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้น
หลังจากที่ได้มีการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้  การสืบค้นตรวจสอบจนน่าเชื่อถือได้ เป็นทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์
อื่น ๆ เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา ที่สามารถนำมาใช้อธิบายหลักการได ้

 
 2. ประเภทของวิทยาศาสตร์  
 

ได้มีนักวิชาการให้ประเภทของวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี ้
 Carin (1993:6-8) ได้จำแนกประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 5 ประเภทคือ ข้อเท็จจริง 
มโนทัศน ์หลักการ กฎ และทฤษฎี 

บัญญัติ ชำนาญกิจ (2553) กล่าวว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น ข้อเท็จจริง มโนทัศน์
หลักการ กฎ สมมติฐาน  
  พันธ์ุ  ทองชุมนุม (2547: 6-8) ได้กล่าวถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่ามี 4 ประเภทดังน้ี  

1. ข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลพื้นฐานและถือว่าเป็นความรู้ที่จะนำไปประกอบขึ้นเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประเภทอื่น ข้อเท็จจริงได้มาจากการสังเกต การวัด การทดลอง การบรรยาย อย่างมี
หลักเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือต่อสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งๆ อย่างตรงไปตรงมา  

2. มโนมติ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ มโนมติที่มีความถูกต้องต่อสิ่งเร้า เช่น วัตถุสิ่งของ
หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ๆ และเป็นรูปแบบของความรู้ที่ถูกจัดกลุ่มขึ้น เพื่ออธิบายสิ่งของหรือ
ปรากฏการณ์ซึ่งรูปแบบของมโนมติดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นมติที่ใช้สำหรับเรียกช่ือ หรือสำหรับใช้เป็นคำ
จำกัดความ นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติรอบตัวเรา ก็ถือเป็นมโนมติที่ใช้สำหรับเรียกชื่อ 
เช่น ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ปรากฏการณ์ฝนดาวตก เป็นต้น  

3. หลักการหรือกฎ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการผสมผสานกัน ระหว่างความรู้ที่ได้
จากข้อเท็จจริง และมโนมติ หลักการเป็นคำที่ใช้เรียกความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ แต่ถ้าหลักการนั้นได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ในธรรมชาติเชิงเหตุ จะเรียก
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์นั้นว่า กฎ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล และผลที่สามารถเขียน
ออกมาในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า สสารทุก
ชนิดมีแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งกันและกัน ปรากฏการณ์ชนิดนี้สามารถเขียนเป็นกฎและหลักการได้ดังนี ้
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หลักการ : สสารจะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลกระทำซึ่งกันและกัน 
 กฎ : แรงดึงดูดระหว่างมวลของสสารจะมีค่าแปรผันโดยตรง กับผลคูณระหว่างมวลทั้งสองและมี

ความสัมพันธ์ กับ ระยะทางระหว่างวัตถุกำลังสอง ซึ่งแสดงได้ความสัมพันธ์ดังนี้  
 

                                               F  ∞  m1m2 
                   R2 
 

4. ทฤษฎี ความรู้ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ถ้าจะอธิบายต่อไปว่า
แรงดึงดูดระหว่างมวลเกิดอะไรขึ้น เกิดจากส่วนใด การจะอธิบายคำถามดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยความรู้
ระดับทฤษฎีจึงจะสามารถอธิบายได ้
  ภาณุเดช หงษาวงศ์ (2548 : 16-24) แบ่งประเภทของความรู ้ทางวิทยาศาสตร์  ออกเป็น 5 
ประเภทดังน้ี  

 1. ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นความรู้จริง ที่เกิดขึ้นจากการสังเกต การพิสูจน์ การทดลอง เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้ง เช่น เมื่อเหล็กได้รับความร้อน ก็จะขยายตัวการที่เป็นสารที่
สามารถละลายน้ำได้ ชิมดูจะมีรสเค็ม เป็นต้น  

2. ความรู ้ที ่เป็นความคิดรวบยอด ในทางวิทยาศาสตร์นั ้นมองในแง่ของความสัมพันธ์ของ
ข้อเท็จจริงเมื่อนำมาผสมผสานเข้าเป็นรูปแบบใหม่  ก็จะเกิดความคิดรวบยอดต่อสิ่งนั้นได้ หรือเป็น
ความคิดโดยสรุป ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ใด ๆ ในบางครั้งความคิดรวบยอดก็อาจเกิดขึ้น
จากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นจริง  

 3. ความรู้ที่เป็นความจริง เป็นความคิดรวบยอดที่ได้กลั่นกรองมาแล้ว และเป็นความคิดรวบยอด
ที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน และทดสอบแล้วให้ได้ผลอย่างเดียวกัน  

 4. ความรู้ที่เป็นทฤษฎี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อความอธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ๆ เช่น กฎ
หลักการ ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีช่วยในอธิบายกฎ และหลักการอธิบายตัวมันเองไม่ได้ ฉะนั้นในการอธิบายกฎหรือ
หลักการ ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องอาศัยทฤษฎีเข้ามาอธิบาย  

 5. ความรู้ที่เป็นกฎ เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล กฎ จะมีความจริงใน
ตัวของมันเอง ซึ่งสามารถทดสอบที่ให้ผลตรงกันทุกครั้ง หากกฎใดเมื่อทดสอบได้ว่าผลไม่ตรงกันหรือไม่
เป็นความจริงกฎนั้นจะถูกล้มเลิกไปเช่น กฎอารคิมีดิส 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2562) สามารถจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นความรู้

เกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวคิด และทฤษฎ ีตามหลักของธรรมชาติสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ด้าน
เนื้อหาระบบทางกายภาพ (Psychical System) ระบบสิ่งมีชีวิต (Living System) ระบบของโลกและ
อวกาศ (Earth and Space System)  แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระบบทางกายภาพ (physical System) ใช ้ความรู ้ เก ี ่ยวกับโครงสร ้างของสสาร เช่น 
แบบจำลองอนุภาค และพันธะสมบัติของสสาร เช่น การเปลี่ยนสถานะการนำความร้อนและการนำไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงทางเคม ีเช่น ปฏิกิริยาเคม ีการถ่ายโอนพลังงาน และกรด-เบส การเคลื่อนที่และแรง เช่น
ความเร็วและความเสียดทานแรงที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุอยู่ห่างกัน เช่น แรงแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วง และแรง
ไฟฟ้าสถิต พลังงานและการเปลีย่นรูปพลังงาน เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การสูญเสียพลังงานและปฏิกิริยา
เคมี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสสาร เช่น คลื่นแสง  คลื่นวิทย ุ คลื่นเสียง คลื่นแผ่นดินไหว  
 2. ระบบสิ่งมีชีวิต (Living System) ใช้ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ เช่น โครงสร้างและหน้าที่ DNA 
ของพืชและสัตว์ แนวความคิดของสิ่งมีชีวิต เช่น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ มนุษย์ เช่น 
สุขภาพโภชนาการระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งรวมทั้ง การย่อย การหายใจ การหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย 
การสืบพันธุ ์และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ประชากร เช่น สายพันธ์ุ  
การวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีววิทยา และความแปรผันทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ เช่น โซ่
อาหาร การถ่ายทอดพลังงาน ไบโอสเฟียร์ เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ และ ความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ  
 3. ระบบของโลกและอวกาศ (Earth and space systems) ใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ
โลกทั้งระบบพื้นดิน พื้นน้ำ และบรรยากาศ พลังงานในระบบโลก เช่น แหล่งพลังงาน และภูมิอากาศของ
โลก การเปลี่ยนแปลงในระบบโลก เช่น การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค วัฏจักรธรณี เคมี และแรงดึง 
ประวัติศาสตร์ของโลก เช่น ฟอสซิล และการกำเนิดและวิวัฒนาการของโลก โลกในอวกาศ เช่น  
ความโน้มถ่วงระบบสุริยะ และกาแล็กซ ีประวัติศาสตร ์และขนาดของจักรวาล เช่น ปีแสง และทฤษฎ ี
บิกแบง  
 

ดังนั้นสรุปได้ว่า   ความรู้วิทยาศาสตร์หมายถึง องค์ความรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาโดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาของความรู้อย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผลและมีขั้นตอนที่
สามารถตรวจสอบได้  แบ่งความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 6 ประเภท 
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1. ข้อบเท็จจริง (Fact) 
         2. ความคิดรวบยอดหรือ มโนมติ (Concept)  
         3. หลักการ (Principle) 
         4. สมมติฐาน (Hypothesis) 
        5. ทฤษฎี (Theory) 
         6. กฎ (Law) 
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ใบกิจกรรมที่  1 

 
                                          ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว  
                                               ลองตอบคำถามนะคะ........  

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
1. ความรู้วิทยาศาสตรห์มายถึงอะไร   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์มีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.  
 
 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 ให้ท่านชมคลิปวีดีโอ  http://gg.gg/jqjsn น้ี 
 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 
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ใบความรู้ที่ 2  แนวคิดทฤษฎีความรูข้องบลูม 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบการวิเคราะห์เป็นแนวทาง
เชื่อมโยงและความสอดคล้องจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อระบุสัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายการจัดการ
เรียนรู ้แบบอิงมาตรฐาน (Standard based learning) โดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู ้ตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy, 1956)  และ Bloom’s Revised Taxonomy, 2001 Anderson & Krathwohl, 
2001 อ้างอิงใน สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561 พฤติกรรมการเรียนรู ้ที ่ปรากฏในมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้  (Knowledge: K) ด้านคุณลักษณะ (Attribute: A)และด้านกระบวนการและทักษะ (Process and 
Skill: P) 
 
 

วิธีการวัดและประเมนิผลผู้เรียน  
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความรู้ความสามารถทางสมอง 
(Knowledge) 

องค์ความรู้ตามตัวชี้วัด 

ทักษะกระบวนการ 
(Process Skill) 

ขั้นตอน/ วิธีการ/หลักการ/
กระบวนการตามตัวชี้วัด 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
(Attribute) 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ตามตัวช้ีวัด 
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ภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ตามแนวคิดของบลูม 

 
 

ความสามารถ 
ในการระลึกได ้

ความสามารถใน 
การแปลความหมาย 

ความสามารถใน 
การนำไปใชใ้น

สถานการณ์ใหม่ 

ความสามารถใน 
การแยกความรู้เป็น
ส่วนๆ 

ความสามารถใน 
การตัดสิน ตีค่า 
เปรียบเทียบผล 

ความสามารถในการออกแบบ 
 การสร้างผลผลิตที่ไม่เหมือนใคร 

1.การจำ 
(Remembering) 

2.การเข้าใจ 
(Understanding)) 

3.การประยุกต์ใช้ 
(Applying) 

4. การวิเคราะห์ 
(Analyzing) 

5) การประเมนิค่า 
(Evaluating) 

6) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creating) 

1. ด้านความรู ้(Knowledge: K) 
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ภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการและทักษะ ตามแนวคิดของบลูม 
 

การทำความเข้าใจปัญหา วางแผน
ออกแบบแก้ปัญหา ดำเนินการตาม
แผน สรุปและตรวจสอบการ
แก้ปัญหา 

2. ด้านกระบวนการและทักษะ 
(Process and Skill: P) 

 

ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน 

 

ความสมารถในการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อสาร 
สื่อความหมาย นำเสนอ  

การกำหนดและควบคุมตัวแปร การคำนวณ 
การจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล การจำแนก 
การตั ้งสมมติฐาน การตีความหมายข้อมูล 
การทดลอง การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติ 
การพยากรณ์ การลงความเห็นข้อมูล การวัด 
การสังเกต การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
กับมิติและมิติกับเวลา 
 

การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
ทางประวัติศาสตร ์การคัดเลือก 
และประเมินข้อมูล การเรียบเรียง 

รายงาน ข้อเท็จจริง 
ทางประวัติศาสตร ์

การเข้าใจและใช้ระบบ
เทคโนโลยี เลือกและใช้โปรแกรม 
ประยุกต์อย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์งาน การวางแผน
การทำงาน ลงมือทำงาน 
ประเมินผลการทำงาน 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

กระบวนการวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

ทักษะและกระบวน 
การคณิตศาสตร์ 

ทักษะการใช ้
เทคโนโลย ี

ทักษะและ
กระบวนการทำงาน 
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ภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ ตามแนวคิดของบลูม 
 

2.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 
               

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom Taxonomy’s Revised) เป็น
พื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจุบันพฤติกรรมการเรียนรู้ มีการปรับปรุงใหม่ โดย 
Anderson and Krathwohl และคณะ ปี 2001 ได้ปรับปรุงกลุ่มพฤติกรรมขึ้นมาใหม่และสะท้อนผลงาน
ในศตวรรษที่ 21 แสดงรูปภาพที ่เป็นตัวแทนของคำกริยาใหม่ที ่ม ีความเกี ่ยวเนื ่องกับ  Bloom’s 
Taxonomy ที่เราคุ้นเคยมานาน โดยการปรับปรุงลำดับขั้นทางสติปัญญาของบลูมที่ได้เสนอไว้ คือ เปลี่ยน
ชื่อที่เรียกในแต่ละระดับความรู้ ความคิด จากคำนามเป็นกิริยาเพื่อสะท้อนความเป็นกระบวนการของสมอง
หรือสติปัญญา ที่ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู ้(พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2557)  แสดงดังภาพประกอบดังนี ้
 

 

 

  
คนที่ปฏิบัติตนอยู่บน
พื้นฐานความถูกต้อง

เหมาะสม มีคุณภาพ มี
จิตใจที่ดีงาม มี

คุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ทั้งด้าน
พฤติกรรม และจิตใจ 

 

คนที่มีสมรรถนะและ
สมรรถภาพสูงใน 

การดำเนินชีวิต โดยมี
ความสามารถพิเศษ

รอบด้าน 

คนที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพจิตดี 

จิตใจเข้มแข็ง 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียงตาม

อัตภาพ 

คนด ี

คนเก่ง 

คนมีความสุข 

3.ด้านคุณลักษณะ 
(Attribute: A) 
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ภาพประกอบ: พฤติกรรมทางสมองที่สำคัญต่อการเรียนรู ้ตามแนวคิด ทฤษฎี ความรู้

ของบลูม ตามแนวคิดเดิมและที่ปรับปรุงใหม่ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561) 
กระบวนการทางปัญญา เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญาด้านความรู้ ความสามารถใน

การคิด เรื ่องราวต่าง ๆ และการใช้สติปัญญาของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการทางสมอง ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรู้ที ่เป็นข้อเท็จจริง ความรู้ที ่เป็นความคิดรวบยอด ความรู้เกี ่ยวกับวิธีและ
กระบวนการ และความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะหรือกระบวนการความคิดของตนเอง (อภิปัญญา)  โดย
ด้านความรู้ส่วนใหญ่จะยึดตามแนวคิดทฤษฎีทางความรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
รู้จัก จำได ้ สัตว์น้ำชนิดใดบ้างออกลูกเป็นตัว 

จัดทำรายการ นักเรียนเขียนรายการสารท่ีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
อธิบาย การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเกิดขึ้นได้อย่างไรจงอธิบาย 
การระบุ นักเรียนระบุประเภทของใบเลีย้งเด่ียวและใบเลีย้งคู่มาทัง้หมด 

บอกความแตกต่าง สัตว์น้ำแตกต่างกับสัตว์บกอย่างไรบ้าง 

การจำ หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ การจำไดถ้ึง
ข้อมูลสารสนเทศ เหตุการณ์ ที ่เก็บไว้ในสมอง  เช่น
ความรู้ด้านเนื้อหา ศัพท์ นิยาม ความรู้เกี่ยวกับความจริง 
ข้อเท็จจริง ความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการ การจัดระบบ 
วิธีการแสวงหาความรู ้และลำดับขั ้นตอน เช่นความรู้
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียม ลำดับขั้นตอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกณฑ์ต่าง ๆ ความคิดรวบยอด หลัก
วิชาการทฤษฎี เป็นต้น 
 

พฤติกรรมที่บ่งชี้ ได้แก่ นักเรียนสามารถ
ในการจำได้ บอก/ระบชุื่อได้  บงช้ี บรรยาย 
เล ือก การแสดงรายการได ้  การบอก
ตำแหน่ง การให้สัญลักษณ์ ยกตัวอย่าง บอก
ความสัมพันธ์ การจัดกลุ่ม คัดเลือก อธิบาย
ใต้รูปภาพ เรียงลำดับ จับคู่ บันทึกข้อมูล 
ทบทวน อ้างอิง  เรียงลำดับ เป็นต้น 
 

การจำ (Remembering) 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการจำ 
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
การสรุปความ จากข้อความเรื่องภัยธรรมชาติ นักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญได้อย่างไร 
การแปลความหมาย จงอธิบายกราฟ ปริมาณออกซิเจนที่พบในนำ้กับจำนวนสิ่งมีชีวิตที่พบ   

จงวาดรูประบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
การเปรียบเทียบ จงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง 2 แห่ง ที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง 

จงอธิบายว่าหัวใจมีความเหมอืนกับปั๊มน้ำอย่างไร 
อธิบาย จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารประกอบต่อไปนี้ 

วาดแผนผังอธิบายความดันความดันอากาศส่งผลอย่างไรต่ออากาศ 
บรรยาย จากภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อให้นักเรียนบรรยายรายละเอียด 

     
พฤติกรรมที ่บ่งชี้  ได้แก่ ผู ้เร ียนอธิบายความหมาย
สารสนเทศ โดยการแปลความหมาย ตีความ และขยาย
ความสิ่งที่เคยเรียน ยกตัวอย่าง สรุปอ้างอิง การเรียบเรียง
ใหม่ การจำแนกหมวดหมู ่  ให ้คำจำกัดความ แปล
ความหมาย ประมาณค่า เขียนข้อความ ใหม่ อภิปราย 

 

การเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทาง
สมองในการแปลความหมาย การสร้าง
ความหมาย สร้างความรู้จากสื่อหรือ
เครื่องมือทางการศึกษาด้วยตนเอง   
 

การเข้าใจ (Understanding) 

 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการเข้าใจ 
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
การนำไปปฏิบตั ิ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร 
การลงมือทำ ถ้านักเรียนจะขนลังที่มีน้ำหนักมาก ๆ จะต้องทำอย่างไร 
การนำไปใช ้ จงยกอาหารที่มีคุณค่าและราคาถูกในชีวิตประจำวันและอธิบายด้วยว่ามีคุณค่าต่อร่างกายอย่างไร 

ออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาการสังเคราะห์แสงของพืช 
การจัดการ ถ้านักเรียนต้องการแยกขยะแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นักเรียนจะจัดการอย่างไร 

การแปลความหมาย จงอธิบายกราฟของผลการทดลองการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ กรด 

  

การประย ุกต ์ ใช ้  หมายถึ ง 
กระบวนการทางสมองในการใช้
กระบวนการที่ได้เรียนรู้มาใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรือคล้ายคลึง
ก ั น  ค ว ามสามารถ ในก า ร
นำไปใช ้ ประย ุกต ์ใช ้  แก ้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ    

 

 

 พฤติกรรมที ่บ ่งชี้  ได้แก่ ผ ู ้ เร ียนใช้
ความรู้และประสบการณ์จากที่เคยเรียนมา
ก่อนไปใช้ในการลงมือปฏิบ ัต ิหร ือแก้ไข
ปัญหาการจัดการ การคำนวณ  

    การคาดคะเนเหตุการณ ์
 
 การประยุกต์ใช้ (Applying) 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการประยุกต์ใช ้
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
การจัดระบบ จงเรียงลำดับการจัดระบบในร่างกายจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ให้ถกูต้อง 

การสืบเสาะ สืบสวน นักเรียนมวิีธีการใดบ้างในการทำน้ำให้สะอาด 
การให้เหตุผล การอ้างเหตุผล พืชมีการเจริญโต จงให้เหตุผลสนับสนุน 

จำแนกความแตกต่าง นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างกบกับปลามาตามเกณฑ์ที่นักเรียนกำหนด 
การตีค่า พฤติกรรมใด เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยก
ความรู้ออกเป็นส่วนๆ แตกองค์ประกอบเนื้อหาสู่
ส่วนประกอบย่อยและเข้าใจวา่แต่ละส่วนสัมพันธ์
กันอย่างไร รวมถึงโครงสร้างในการสร้างภาพรวม
ด้วย 

 

พฤติกรรมที่บ่งชี ้ได้แก่ ผู้เรียนย่อยความรู้
หรือข้อมูลสารสนเทศออกเป็นส่วนย่อย 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศนั้นอย่างลึกซึ้ง  เปรียบเทียบ 
แยกแยะเพื่อหาส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ 
ได้แก่ อธิบายลักษณะ การจัดการทดลอง 
แยกกลุ่ม คำนวณ วิพากษ์ วิจารณ์ ลำดับ
เรื่อง ทำแผนผัง หาความสัมพันธ์  

 

การวิเคราะห์ (Analyzing) 

 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการวิเคราะห ์
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
การตรวจสอบ ภาชนะบรรจุแกงส้ม ภาชนะควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
ตั้งสมมติฐาน ถ้าท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วฝนจะตก นักเรยีนคิดว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใด 
วิพากษ์วิจารณ ์ ทำไมจึงควรรับประทานอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆ   
ทดลอง นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลอง ใส่หินอ่านชิ้นเลก็ๆในน้ำบริสุทธ์และน้ำอัดลมอย่างละ

เท่า ๆกัน เพื่อทดลองเรื่องอะไร 
ตัดสิน นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของน้ำอัดลมและน้ำบริสุทธิ์ไดอ้ย่างไร 

 

     การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถ 
ทางสติปัญญา เกี่ยวกับการตรวจสอบ  
และการวิพากษ์ต่าง ๆ  การตัดสิน
คุณค่าบนพ้ืนฐานของเกณฑ์และ
มาตรฐาน 

 

พฤติกรรมที ่บ่งชี้ ได้แก่ ผู ้เร ียนสามารถ
ต ร ว จ ส อ บ  อ ภ ิ ป ร า ย  ต ั ด ส ิ น ใ จ 
วิพากษ์วิจารณ์ คัดเลือกหรือประเมินค่า
อย ่างสมเหตุสมผล และน่าเช ื ่อถ ือ ให้
คะแนน เปรียบเทียบผล ตีค่า สรุป แนะนำ 
ตัดสินใจ คัดเลือก 

การประเมินค่า (Evaluating) 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการประเมินค่า 
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พฤติกรรม ตัวอย่างคำถาม 
ออกแบบ ให้นักเรียนออกแบบห้องนอนที่นักเรยีนคิดว่าเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

สร้างสิ่งใหม่ ให้นักเรียนนำเสนอวิธีการสร้างหุ่นยนต์ใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากหุ่นยนต์เดิม 
ตั้งสมมติฐานเพือ่อธิบายว่าทำไมพืชต้องการแสง และน้ำ 

วางแผน นักเรียนเขียนขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหา 
ปรับปรุง จงบอกวิธีปรับปรุงดินให้เหมาะกับการปลกูข้าว 
พยากรณ ์ จากข้อมูลของกราฟเส้นตรง นกัเรียนคิดว่าแนวโน้มในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร 

 

ก า ร ค ิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์  ห ม า ย ถึ ง 
ค ว ามสามารถ ในการออกแบบ 
(Design) การสร้างผลผลิตที่ไม่เหมือน
ใคร 

 

 
พฤติกรรมที ่บ ่งชี้  ได ้แก ่ น ักเร ียน
สามารถออกแบบ (Desing) วางแผน 
ผลิต ประดิษฐ์ พยากรณ์ ทำนาย สร้าง
ส ูตร จ ินตนาการส ิ ่ งใหม ่ๆ โดยใช้
ประสบการณ์เดิมเป็นฐานคิด สร้างสิ่ง
ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ ชิ ้นงานที่แปลก
ใหม่ 

 

การคิดสร้างสรรค์ (Creating) 

 

ภาพ ตัวอย่างระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูมขั้นการสร้างสรรค ์
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ใบกิจกรรมที่  2 
 
 
                                                       

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี ้
 
1.จงบอกพฤติกรรมที่บ่งชีร้ะดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของบลูม ทั้ง 6 ขั้น  
 

ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรมที่บ่งชี ้
K1 (การจำ)   

 

K2 (การเข้าใจ)  

 

K3 (การประยุกต์ใช้)  

 

 

K4 (การวิเคราะห์)  

 

 

K5 (การประเมินค่า) 

 

 

 

 

K6 (การสร้างสรรค์)  

 

...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้
แล้วลองตอบคำถามนะคะ........ 
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         ใบกิจกรรมที่  2 (ต่อ)  
 
 

2.จงตัวอย่างคำถามที่แสดงถึงพฤติกรรมระดับตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 6 ขัน้ 
1.การจำ  

 

พฤติกรรม  คำถาม 
1. จำได้   

2. บอก/ระบุชื่อ  

3. การบอกตำแหน่ง  

4. การให้สัญลักษณ์  

5. ยกตัวอย่าง  

 

2.การเข้าใจ 
 

พฤติกรรม  คำถาม 

1. การสรุปความ      

2. การเปรียบเทียบ  

3. อธิบาย  

4. บรรยาย  

5. ยกตัวอย่าง  
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      ใบกิจกรรมที่  2 (ต่อ) 
 
3.การประยุกต์ใช้   
  

พฤติกรรม  คำถาม 
1. การนำไปปฏบิัติ  

2. การลงมอืทำ  

3. การจดัการ   

4. การแปลความหมาย  

5. แก้ไขปัญหา  

 
  

4.จงตัวอย่างของคำถามที่แสดงถึงพฤติกรรมระดับการวิเคราะห์  
 

พฤติกรรม  คำถาม 

1. การจัดระบบ  

2. การสืบเสาะ 
สืบสวน 

 

3. การอ้างเหตุผล  

4. จำแนกความ
แตกต่าง 

 

5. การตีค่า  
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      ใบกิจกรรมที่  2 (ต่อ)  

 
5. จงตัวอย่างของคำถามที่แสดงถึงพฤติกรรมระดับการประเมินค่า   
  

พฤติกรรม  คำถาม 
1. การตรวจสอบ  

2. ตั้งสมมติฐาน  

3. วิพากษ์วิจารณ ์  

4. ทดลอง  

5. ตัดสิน  
 

6.จงตัวอย่างของคำถามที่แสดงถึงพฤติกรรมระดับการคิดสร้างสรรค์  
  

พฤติกรรม  คำถาม 
1. ออกแบบ  

2. สร้าง  

3. วางแผน  

4. ปรับปรงุ  

5. พยากรณ ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ให้ท่านศึกษาใบความรู้ถัดไปเลยค่ะ.... 
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ใบความรู้ที่ 3 
โครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ มาตรฐานตัวชี้วัดและหลักสูตร 

 
องค์ประกอบของตัวชี้วัด 

 
ตัวชี้วัด  วิเคราะห ์  และ  อธิบาย    การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัต ิ     
                   เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 

ภาพ องค์ประกอบของตัวชี้วัด 
 
 

คำสำคัญ (key word) หรือ พฤติกรรมที่ตอ้งการ
แสดง 

สถานการณ์ หรือ บริบทเนื้อหา 

หลักสูตร 

มาตรฐาน 1 

มาตรฐาน 3 

ตัวชี้วัด 2 

ตัวชี้วัด 3 

ตัวชี้วัด 4 

ความรู้ (Knowledge) 

 ทักษะกระบวนการ(Process & Skill) 

คุณลักษณะ  (Attribute) 

ตัวชี้วัด 1 

มาตรฐาน 2 
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 ตัวอย่าง 
 
ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร 
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
ตัวขี้วัด ว2.3 ป 6/2      เขียน   แผนภาพและ      ต่อวงจร     ไฟฟ้าอย่างง่าย 

 
 
 
ตัวขี้วัด ว2.3 ป 6/1     ระบุ      ส่วนประกอบและ   บรรยาย    หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
ตาราง โครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
1. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
 

ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การ
ลาเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของ 
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทา
งานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงาน

ว1.2 ป 6/1 1.  ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละ 
ประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

ว1.2 ป 6/2 2.  บอกแนวทางในการเลือก
รับประทาน อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัย
ต่อสุขภาพ 

 Process & Skill 

Knowledge 
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สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ว1.2 ป 6/3 3.  ตระหนักถึงความสำคัญของ 
สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน 
อาหารที่มีสารอาหาร ครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย  
รวมทั้ง ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ว1.2 ป 6/4 4.  สร้างแบบจำลอง ระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้ง 
อธิบายการย่อย อาหารและการ ดูด
ซึมสารอาหาร 

ว1.2 ป 6/5 5.  ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบย่อยอาหาร โดยการบอก 
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้ทางานเป็นปกติ 

2  วิทยาศาสตร์
กายภาพ 
 

  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสรา้งและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ว2.1 ป 6/1 1. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ
การแยกสาร 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่
กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ว2.2 ป 6/1 1.  อธิบายการเกิดและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ ขัดถู
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                
  

 ว 2.3 เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร และ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจา
วัน ธรรมชาติของคลื่น 

ว2.3 ป 6/1 1. ระบุส่วนประกอบและบรรยาย
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  

ว2.3 ป 6/2 2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 
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สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 

ว2.3 ป 6/3 3. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม  

ว2.3 ป 6/4 4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ว2.3 ป 6/5 5. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 

ว2.3 ป 6/6 6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อหลอดไฟฟ้า  แบบ
อนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจำกัด และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ว2.3 ป 6/7 7. อธิบายการเกิด เงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว2.3 ป 6/8 8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดง
การเกิด เงามืดเงามัว         

3  วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ 
 

 ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ 
ลักษณะ กระบวนการเกิด และ
วิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ ระบบ
สุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อวกาศ  

ว3.1 ป 6/1 1.  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดและเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ 
สุริยปุราคาและ จันทรุปราคา  

ว3.1 ป 6/2 2. อธิบายพัฒนาการ ของเทคโนโลยี 
อวกาศ และ ยกตัวอย่างการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

 ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณี
พิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ

ว3.2 ป 6/1 1.  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร และ
อธิบาย วัฏจักรหินจากแบบจำลอง  

ว3.2 ป 6/2 2. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิต 
ประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
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สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
ภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

ว3.2 ป 6/3 3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำ
บรรพ์ 

ว3.2 ป 6/4 4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจาก
แบบจำลอง 

 ว3.2 ป 6/5 5. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิด
ฤดูของประเทศไทย จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

ว3.2 ป 6/6 6. บรรยายลักษณะและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่งดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 

ว3.2 ป 6/7 7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
นำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น  

ว3.2 ป 6/8 8. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผล
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต  

ว3.2 ป 6/9 9. ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกโดย
นำเสนอแนวทาง การปฏิบัติตนเพื่อ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก 

4  เทคโนโลยี 
 

ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน

ว4.2 ป 6/1 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และ ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาที่พบ
ใน ชีวิตประจำวัน  

ว4.2 ป 6/2 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต 
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สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
การเรียนรู้ การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมี
จริยธรรม 

ประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
โปรแกรมและแก้ไข  

ว4.2 ป 6/3 3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ว4.2 ป 6/4 4. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือ บุคคลที่ไม่เหมาะสม 
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ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
 
การจัดทําตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำหนดเรื่องและตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์  โดยกรอกรายละเอียดลงในตารางวิเคราะห์  
2. พิจารณาว่าแต่ละตัวชี้วัดสามารถจัดการเรียนรู้และกำหนดจำนวนข้อสอบเพื่อทดสอบพฤติกรรม

ทางสมองระดับใด และพิจารณาลําดับความสําคัญของระดับพฤติกรรมว่าระดับใด มีความสําคัญเปน็
ลําดับที่ 1 และรองลง ไป ตามลําดับ โดยดูจากค่าร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม ดังตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อสอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที ่6 ตามพฤติกรรมทีต่้องการวัดให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ ตามระดับความสามารถของบลูม 
ตาราง วิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  

 ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 

จำนวนข้อสอบแต่ละระดับ
พฤติกรรม (ข้อ) 

รวม
ข้อสอบ 
(ข้อ) 

รูปแบบ
ข้อสอบ 

กา
รจ

ำ 

กา
รเข

้าใ
จ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 ์

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

กา
รค

ิดส
ร้า

งส
รร

ค์  

ว3.1ป.6/1 ทดลองและอธ ิ บ าย
สมบ ั ต ิ ของของแข็ ง
ของเหลวและแก๊ส 

- 1  3  - 4 เข ียนตอบ 
(1 ข้อ)/ 
เข ียนตอบ 
(3 ข้อ) 

ว3.1ป.6/2 จำแนกสารเป ็นกลุ่ม
โ ด ย ใ ช ้ ส ถ า น ะ ห รื อ
เกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง 

- 1  1  - 2 เข ียนตอบ 
(1 ข้อ)/ 
เข ียนตอบ 
(1 ข้อ) 

ว3.1ป.6/3 ทดลองและอธ ิ บาย
วิธีการ แยกสารบางชนดิ
ที่ผสมกันโดย การร่อน 
การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การ
ระเหยแห้ง 

- 2  2  - 4 เข ียนตอบ 
(2 ข้อ)/ 
เข ียนตอบ 
(2 ข้อ) 

รวมจำนวนข้อ  4  6   10  

ร้อยละ  40  60   100  

อันดับความสำคัญ  2  1     
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ใบกิจกรรมที่  3 

 
                                                      

                                              ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว                                                         
                                           ลองตอบคำถามนะคะ........ 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี ้
  1. ท่านมแีนวทางในการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ เพื่อวัดผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 2. องค์ประกอบของตัวชี้วดั มีอะไรบ้าง  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

           ให้ท่านศึกษาใบความรู้ถัดไปเลยค่ะ.... 
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ใบความรู้ที่ 4 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 
 

ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน  เพราะข้อสอบแบบเลือกตอบ
สามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ สามารถสร้างให้วัดได้ครอบคลุมเนื้อ
เรื่องตามโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปพัฒนาแบบสอบมาตรฐานได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2552 :156 -157,  กังวล  เทียนกัณฑ์เทศน์, 2550: 92) และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ยิ่งเป็นยุค
คอมพิวเตอร์การใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จะอำนวยความสะดวกในการตรวจได้อย่างดี ข้อสอบแบบ
เลือกตอบพัฒนามาจากข้อสอบแบบความเรียงและข้อสอบแบบเติมคำ ในข้อสอบดังกล่าวเมื่อมีคำถาม
หนึ่งคำถาม จะมีผลการตอบแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของคนที่ตอบคำถามถูกจะมีอยู่เพียงคำตอบ
เดียวเท่านั ้นดังนั ้น ผู ้ที ่ตอบเบี่ยงเบนไปจากคำตอบถูกถือว่าเป็นคำตอบผิด ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ประกอบด้วยส่วนที ่สำคัญ 2 ส่วนคือส่วนข้อคำถาม (Stem) และส่วนตัวเลือก (Alternative หรือ 
Choice) ตัวเลือกยังแยกออกเป็น 2 ส่วน คือตัวเลือกที่เป็นตัวถูก (Key) กับตัวเลือกที่เป็นตัวลวง (foil 
หรือ distractors) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548,นภา  หลิมรัตน์ :2546 ) จำนวนตัวเลือกจะมี
กี่ตัวเลือกนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาพื้นฐาน ความรู้และระดับการศึกษาของผู้ตอบ เช่น ในระดับประถมศึกษา
ควรใช้ข้อสอบ 3 ตัวเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาควรใช้ 4-5 ตัวเลือก (Hopkin and 
others, 1990 : 269 อ้างถึง สมศักดิ์ ลิลา, 2549 :17)  ในการสอบผู้เข้าสอบเพียงเลือก คำตอบที่เห็นว่า
ถูกต้องที่สุดและเหมาะสมที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นมาตอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2552) 
 
  4.1 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 
 ได้มีนักวิชาการแสดงขั้นตอนการสร้างข้อสอบ ดังนี้  

สุดารัตน ์นนทค์ลัง (2549) ได้ให้แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบดังนี้  
1. กำหนดจุดมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบ  
2. ศึกษาทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลักสูตรและแบบเรียน 
3. วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้
4. เขียนข้อสอบตามจุดประสงค์  
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5. สร้างแบบทดสอบฉบับร่างและตรวจสอบความเที่ยงตรง  
6. นำแบบทดสอบไปทดลองใช ้
7. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบและจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์  

ฉลอง ชูยิ้ม (2556) ได้แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบดังนี้  
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัด แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ เทคนิคการสร้างข้อสอบการตรวจสอบ
คุณภาพข้อสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและตัวแปรที่ต้องการศึกษา หลักการสร้าง 
ข้อสอบแบบต่าง ๆสามารถสร้างข้อสอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบได้ทั้งกำหนดนิยาม
ศัพท ์

3. จัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรให้ครอบคลุมจุดประสงค์เนื้อหาและพฤติกรรมที ่
ต้องการวัด  

4. ร่างข้อคำถามและองค์ประกอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวแปรที่ต้องการสร้าง  
เป็นแบบทดสอบเพ่ือใช้วัดความรู้ความเข้าใจ  

5. วิพากษ์ข้อสอบของแบบทดสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขข้อคำถาม 
6. นำแบบทดสอบไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่ต้องการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเนื้อหา  
7. ปรับปรุงข้อเสนอแนะนำผู้เชี่ยวชาญ 
8. แบบทดสอบไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข  
9. นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 แลว้นำกลับมาวิเคราะห์หาค่าความยากค่า 

อำนาจจำแนกและตรวจสอบคุณภาพทางฉบับด้วยการหาความเที่ยง 
10.นำแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไข  

สํานักทดสอบทางการศึกษา (2561) ได้แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบดังนี้ 
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดและหาคำสำคัญที่เป็นเปา้หมายในการเรียนรู้  
2. กำหนดพฤติกรรมตามที่ต้องการวัดให้ชัดเจน ควรวัดพฤติกรรมทางตั้งแต่ระดับ 

นำไปใช้ขึ้นไป  
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3. เลือกรูปแบบของข้อสอบ  
4. เขียนข้อคำถามให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ตอบทำอะไรอย่างไร  
5. ถามเฉพาะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง  
6. กำหนดความซับซ้อนและความยากให้เหมาะกับวัยของผู้ตอบ  
7. ควรเฉลยคำตอบไปพร้อมกันกับเขียนข้อสอบ  
8. ไม่ควรให้มกีารเลือกตอบบางข้อ 

 

พิชิต ฤทธิ์จำรูญ (2556) ได้แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หลักสูตรและสรา้งตารางวิเคราะห์หลักสูตร  
 2. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  
 3. กำหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง 
 4. เขียนข้อสอบ  
 5. ตรวจทานข้อสอบ  
 6. จัดพิมพ์ข้อสอบฉบับทดลอง 
 7. ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ  
 8. จัดทำข้อสอบฉบับจริง 
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ดังนั้นสามารถสรุป ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ มีดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ตรวจทานขอ้สอบ  

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (IOC) 
 

 ปรับปรงุข้อสอบ/ตรวจสอบคณุภาพข้อสอบ 

คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ 

ภาพ แสดงขั้นตอนในการสรา้งและการวิเคราะห์ข้อสอบ 

แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ 

แบบเชิงซ้อน 

แบบหลายคำตอบ 

ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ของหลักสูตร   

ระบุพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

พิจารณาพฤติกรรมว่าสอดคล้องกับลำดับขั้นใด 
ตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

ระบุประเภทของข้อสอบแบบ 

วิเคราะห์หลักการเขียนข้อสอบ แบบคำตอบเดียว 

สร้างข้อสอบแบบเลือกตอบตามแบบฟอร์ม 
บัตรข้อสอบ (Item Card) 
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ใบกิจกรรมที่  4 
 
 

                                                      ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว  
                                               ลองตอบคำถามนะคะ........ 

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
1.ข้อสอบแบบเลือกตอบมีลักษณะอย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
2. ท่านมขีั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอย่างไร

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

              

           ให้ท่านศึกษาใบความรู้ถัดไปเลยค่ะ.... 
 



 

                   ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

         เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ    

41 

 
ใบความรู้ที่ 5 

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด ของหลักสูตร      
 
            

 1. การระบุพฤติกรรมที่ปรากฏในตัวชี้วัด 
 
         การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด ของหลักสูตร      
 วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ และพฤติกรรมที่ตอ้งการจะวัด โดยการระบุ
พฤติกรรมที่ปรากฏในตัวช้ีวัด ที่นักเรียนแสดงออก หรือ คำสำคัญ (key 
word)    
  

 ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 สาระที่ 1 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

รหสัตัวชี้วัด ตัวชี้วัด พฤติกรรม/คำสำคัญ 
ว1.2 ป 6/1 1.  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ 

สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

-ระบุสารอาหาร 
-บอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละ 
ประเภท 

ว1.2 ป 6/2 2.  บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

-บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหาร 

ว1.2 ป 6/4 4.  สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทั้ง อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 

-สร้างแบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร  
-บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร 

-อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 
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ตัวอย่างที่ 2 ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด พฤติกรรม/คำสำคัญ 
ว1.2 ป 6/1 1.  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ 

สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

-ระบุสารอาหาร 
-บอกประโยชน์ของสารอาหาร 

ว1.2 ป 6/2 2.  บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

-บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร 

ว1.2 ป 6/4 4.  สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้ง อธิบายการย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร 

-สร้างแบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร  
-บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

-อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 

                                               
  

     2. ระบพุฤติกรรมที่แสดงออกตามตัวชี้วัด 
 

             การระบพุฤติกรรมการเรียนรูใ้นด้านความรู้ (K) ด้านคุณลักษณะ (A) 
หรือกระบวนการและทักษะ (P) ที่นักเรียนแสดงออกตามตัวชี้วัด หรือ  

คำสำคัญ เพื่อนำไปออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

 

รหัสตัวชี้วัด พฤติกรรม/คำสำคัญ ประเภทพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
ความรู้ 

(K) 
คุณลักษณะ 

(A) 
ทักษะ (P) 

ว1.2 ป 6/1 -ระบุ 
-บอก 

 - - 

ว1.2 ป 6/2 -บอก  - - 
ว1.2 ป 6/4 -สร้าง  

-บรรยาย 

-อธิบาย 

 -  



 

                   ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

         เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ    

43 

 
3.ระบพุฤติกรรมตามลำดับขั้นความรู้ของบลูม 

 

          การพจิารณาพฤติกรรมว่าสอดคล้องกับลำดับขั้นใดตามทฤษฎีความรู้ 
ของบลูม โดยนำคำสำคัญ หรือพฤติกรรมทีน่ักเรียนแสดงออก มาจากตัวช้ีวัด 
ในพฤติกรรมการเรียนรู้ ในด้านความรู้ (K) แล้วพิจารณาว่า คำสำคัญดังกล่าว 
สอดคล้องกับลำดับขั้นใดตามทฤษฎ ีความรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  
 

รหัสตัวชี้วัด คำสำคัญ 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  

ลำดับขั้นของพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

จำ เข้าใจ 
ประยุกต ์

ใช้ 
วิเคราะห ์

ประเมิน
ค่า 

คิดสร้าง 
สรรค ์

ว1.2 ป 6/1 -ระบุสารอาหาร 
-บอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละ 
ประเภท 

ความรู้ (K)       

ว1.2 ป 6/2 -บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหาร 

ความรู้ (K)       

ว1.2 ป 6/4 -สร้างแบบจำลอง ระบบ
ย่อยอาหาร  
-บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อย
อาหาร 

-อธิบายการย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร 

ความรู้ (K)       
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ใบกิจกรรมที่  5 

  
              

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
1. ให้ท่านระบุพฤติกรรมที่ปรากฏในตัวช้ีวัด ที่นักเรียนแสดงออก หรือ คำสำคัญ (key word)                                 

ข้อ ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คำสำคญั 

1.1 ว2.1 ป 6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออก การ
ร่อน การใช้แมเ่หล็กดึงดูด การ
รินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยก
สาร  

1.2  ว2.2 ป 6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ 
ขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์         

 
1.3 ว2.3 ป 6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยาย

หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์   

1.4 ว2.3 ป 6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย  

1.5 ว2.3 ป 6/3 ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม    

1.6 ว3.1 ป 6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
และเปรียบเทยีบ ปรากฏการณ์ 
สุริยุปราคาและ จันทรุปราคา  
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ข้อ ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คำสำคญั 

1.7 ว3.1 ป 6/2 อธิบายพัฒนาการ ของเทคโนโลยี 
อวกาศ และ ยกตัวอย่างการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์
ใน ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้  

1.8 ว3.2 ป 6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร 
และอธิบาย วัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง   

1.9 ว3.2 ป 6/2 บรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแรใ่นชวีิต 
ประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้   

1.10 ว4.2 ป 6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และ ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาที่
พบใน ชีวิตประจำวัน   

1.11 ว4.2 ป 6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาขอ้มูล
อย่างมีประสิทธิภาพ   

1.12 ว4.2 ป 6/4 ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือ บุคคลที่ไม่เหมาะสม  
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          ใบกจิกรรมที่  5 (ต่อ) 

 
 
2.ท่านมีหลักในการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนำไปสร้างข้อสอบอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ท่านบอกประโยชน์ของการวิเคราะห์หลักสูตร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมที่ 5 (ต่อ) 

 
 

 4. ใหก้าเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (K) หรือ (A) หรือ (P) ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตวัชี้วัด 

ประเภทพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

ความรู ้
 (K ) 

ทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะ 
(A) 

ว2.1 ป 6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดย
การหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวติประจำวันเกี่ยวกับการแยก
สาร 

   

 ว2.2 ป 6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุที่ผ่านการ ขัดถูโดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจักษ์         

   

ว2.3 ป 6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  

   

ว2.3 ป 6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย    
ว2.3 ป 6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่

เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  

   

ว3.1 ป 6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและ 
จันทรุปราคา  

   

ว3.1 ป 6/2 อธิบายพัฒนาการ ของเทคโนโลยี อวกาศ และ 
ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้
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ตัวชี้วัด รายละเอียดตวัชี้วัด 

ประเภทพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

ความรู ้
 (K ) 

ทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะ 
(A) 

ว3.2 ป 6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหนิแปร และอธิบาย วัฏจักรหิน
จากแบบจำลอง  

   

ว3.2 ป 6/2 บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ
หินและแร่ในชวีิต ประจำวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  

   

ว4.2 ป 6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ 
ออกแบบวิธีการ แก้ปญัหาที่พบใน 
ชีวิตประจำวัน  

   

ว4.2 ป 6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   

ว4.2 ป 6/4 ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อืน่ แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบข้อมูล
หรือ บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

   

 
 

5. ให้กาเครื่องหมาย (✓) ในช่อง ลำดับขัน้ของพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูมที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรม 

รหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  

ลำดับขั้นของพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

จำ เข้าใจ 
ประยุกต ์

ใช้ 
วิเคราะห ์ ประเมินค่า 

คิด 
สร้างสรรค ์

ว2.1 ป 6/1 อธิบายและเปรียบเทียบ
การแยกสารผสมโดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุ
วิธีแก้ปัญหาใน
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รหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  

ลำดับขั้นของพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

จำ เข้าใจ 
ประยุกต ์

ใช้ 
วิเคราะห ์ ประเมินค่า 

คิด 
สร้างสรรค ์

ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร 

 ว2.2 ป 6/1 อธิบายการเกิดและผลของ
แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ผ่านการ ขัดถูโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์         

       

ว2.3 ป 6/1 ระบุส่วนประกอบและ
บรรยายหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  

       

ว2.3 ป 6/2 เขียนแผนภาพและต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

       

ว2.3 ป 6/3 ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบายวิธีการและ
ผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม  

       

ว3.1 ป 6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดและเปรียบเทียบ 
ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา
และจันทรุปราคา  

       

ว3.1 ป 6/2 อธิบายพัฒนาการ ของ
เทคโนโลยี อวกาศ และ 
ยกตัวอย่างการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

       

ว3.2 ป 6/1 เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 
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รหัสตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  

ลำดับขั้นของพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

จำ เข้าใจ 
ประยุกต ์

ใช้ 
วิเคราะห ์ ประเมินค่า 

คิด 
สร้างสรรค ์

และหินแปร และอธิบาย 
วัฏจักรหินจากแบบจำลอง  

ว3.2 ป 6/2 บรรยายและยกตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์ของหิน
และแร่ในชีวิต ประจำวัน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

       

ว4.2 ป 6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน 
การอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาที่พบใน 
ชีวิตประจำวัน  

       

ว4.2 ป 6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตใน 
การค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

       

ว4.2 ป 6/4 ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือ บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้ท่านศึกษาใบความรู้ถัดไปเลยค่ะ.... 
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ใบความรู้ที่ 6 
การวิเคราะหห์ลักการเขียนข้อสอบ 

 
 

         
6.1 องค์ประกอบการเขียนขอ้สอบเลือกตอบ 
 

สำนักทดสอบทางการศึกษา (2561) ได้กำหนดหลักในการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ มี 
องค์ประกอบสำคัญของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ปัจจุบันข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
นิยมใช้ มักประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. สถานการณ์ (Stimulus) สถานการณ์กระตุ้น หรือข้อสารสนเทศ เป็นส่วนของข้อมูล รูปภาพ 
แผนภาพ และอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตอบคำถาม สถานการณ์ที่กำหนดต้องมีลักษณะคำศัพท์ที่ใช้
ในข้อสอบมีความเหมาะสม สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ตอบ เป็นเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงความจริง ไม่ใช้
คำพูด/การลวงเพื่อให้ผู้สอบเข้าใจผิด ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย หรือใช้รูปภาพประกอบเป็นตัวสถานการณ์  

2. คำถาม (Stem) เป็นส่วนของคำถามที่สั่งระบุให้ทราบว่าต้องการให้ทำอะไรโดยให้ตอบสนองโดย
การคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้แก้ปัญหา คำถามส่วนใหญ่มีลักษณะที่ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด  ซึ่ง
คำถามควรสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสถานการณ์ที่กำหนด สื่อสารได้ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดตัดสินใจ ประเมิน คำถามต้องใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้มาตอบ ถ้าจำเป็นต้องใช้ประโยค
ปฏิเสธ ควรเน้นด้วยข้อความที่ขีดเส้นใต ้

3. ตัวเลือก (Option) มีทั้งตัวเลือกถูก (Key) และตัวเลือกผิด (Distracters) ลักษณะของตัวเลือก 
ควรมีลักษณะดังนี้ คำตอบที่ถูกจะต้องเป็นตัวเลือกที่ไม่สั้น หรือยาวกว่าตัวเลือกอื่น ตัวเลือกแต่ละข้อต้อง
ไม่คาบเกี่ยว หรือซ้อนทับกับตัวเลือกอ่ืนสอดคล้องกับคำถาม ตัวลวงต้องมีความสมเหตุสมผล หรือเป็นจริง
ได้ในสถานการณ์ทั่วไป ควรกระจายตำแหน่งตัวถูกในตัวเลือกทุกตัวให้เท่าๆ กันในลักษณะสุ่มและคำตอบ
ที่ถูกและคำตอบที่ผิดต้องไม่แตกต่างกันชัดเจนจนเกินไป 

 
\ 
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 สุทธิวรรณ พรีศักดิ์โสภณ (2555) ได้กำหนดหลักในการเขียนข้อสอบเลือกตอบดังนี ้
1. ด้านคำถาม คำถามเป็นตัวเร้าตัวแรกที่จะทำให้เกิดการตอบสนอง การเขียนคำถามบอกให้แน่

ชัดว่าให้ทำอะไร เป็นคำถามที่ผู้ตอบได้ใช้ความคิด ถามให้ตรงจุดและชัดเจน กะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้ตอบ ไม่ใช้คำปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อน ควรถามเรื่องเดียวข้อคำถาม และไม่
ควรถามในสิ่งที่ผู้เรียนท่องจำจนคล่องปาก  

2. ด้านตัวเลือก ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  การเขียนตัวเลือกที่ดีจะจำแนกแยกผู้เรียนได้
ว่ามีความรู้เพียงใด ตัวเลือกควรมีคำตอบถูกเพียงตัวเดียว ตัวเลือกไม่ควรแนะคำตอบ ตัวเลือกควร
กะทัดรัดไม่ยาวยืดเยื้อหรือเพิ่มคำที่ไม่จำเป็นควร เป็นระบบเรียงลำดับตัวเลือกตามลำดับของตัวเลข ไม่
ควรมีประเภทถูกหมดทุกข้อไม่มีข้อใดถูกต้องถูกทั้ง ก และ ข  

สามารถสรุป หลักการเขียนข้อสอบได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ของ
นักเรียน ปัจจุบันข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่นิยมใช้ มักประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ตาม
ข้อสอบแนวใหม่  ได้แก ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ องค์ประกอบของข้อสอบ 
 
 
 
 

1. สถานการณ ์
(Stimulus) 

3 ตัวเลือก 
(Option) 

2 คำถาม 
(Stem) 
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  6.2 หลักการเขียนสถานการณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หลักการเขียนสถานการณ์  
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6.3 หลักในการเขียนตัวโจทย์ข้อคำถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หลักการเขียนตัวโจทย์ข้อคำถาม  
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    6.4 หลักการเขียนตัวเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หลักการเขียนตัวเลือก 
 

    6.5 หลักการให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หลักการให้คะแนน 



 

                   ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร ์

         เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ    

56 

ใบกิจกรรมที่  6 

 
 

                                                    ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว  
                                               ลองตอบคำถามนะคะ........ 

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบของข้อสอบเลือกตอบมีกี่องค์ประกอบ จงอธิบาย  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 2. จงบอกหลักการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ  
 

องค์ประกอบข้อสอบ หลักการ 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
.................................................. 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 
 
 
 

              

           ให้ท่านศึกษาใบความรู้ถัดไปเลยค่ะ.... 
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ใบความรู้ที่ 7 ประเภทของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

                                  
 
 

      การเลือกประเภทข้อสอบที่ต้องการสร้าง โดยประเภทของข้อสอบ  
      แบบเลือกตอบที่ใช้การจัดการเรียนรู้ ที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผล
ในปัจจุบันมีอยู ่4 รูปแบบ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561)  คือ 

1.  ข้อสอบเลือกตอบแบบคำตอบเดียว (Multiple choice: MC) 
2.  ข้อสอบเลือกตอบแบบหลายคำตอบ (Multiple-selection /Multiple Response: MS) 
3.  ข้อสอบเลือกตอบแบบเชิงซ้อน (complex multiple choice: CM) 
4.  ข้อสอบเลือกตอบแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ ์(Responses related: RR) 
  สำนักทดสอบทางการศึกษา (2561) กล่าวว่าถึงการเลือกรูปแบบข้อสอบแบบ 

เลือกตอบตามแนวทางการทดสอบทั่วไป ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากลำดับขั้นของ
พฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  ดงัตารางนี้ 
 

ลำดับขั้นของพฤติกรรม 
ตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 

ประเภทของข้อสอบ 
ตามแนวทางการทดสอบเลอืกตอบ 

การสร้างสรรค ์ MC, MS, CM, RR 

การประเมินค่า MC, MS, CM, RR 

การวิเคราะห์ MC, MS, CM, RR 

การประยุกต์ใช ้ MC, MS, CM, RR 

การเข้าใจ MC, MS, CM, RR 

การจำ MC, MS, CM, RR 
 

ตัวอย่าง การกำหนดรูปแบบข้อสอบให้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตามทฤษฎีความรู้ของบลูม 
 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 

คำสำคญั พฤติกรรมตามทฤษฎี
ความรู้ของบลมู 

ประเภทของข้อสอบ 
แบบเลือกตอบ 

MC MS CM RR 
ว1.2 ป 6/1 -ระบุสารอาหาร 

-บอกประโยชน์ของสารอาหารแต่
ละ ประเภท 

เข้าใจ -  - - 

ว1.2 ป 6/2 -บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหาร 

วิเคราะห์ -  - - 
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รหัสตัวชี้วัด 

คำสำคญั พฤติกรรมตามทฤษฎี
ความรู้ของบลมู 

ประเภทของข้อสอบ 
แบบเลือกตอบ 

MC MS CM RR 
ว1.2 ป 6/4 -สร้างแบบจำลอง ระบบย่อย

อาหาร  
-บรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหาร 
-อธิบายการย่อยอาหารและการ
ดูดซึมสารอาหาร 

วิเคราะห์ -  - - 

 
    ประเภทข้อสอบเลือกตอบ 
 
               1. ข้อสอบเลือกตอบแบบคำตอบเดียว(Multiple choice: MC) 
 

        

เป็นลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ ที ่ม ีคำตอบที ่ถ ูกที ่ส ุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่างเช่น    
                                 
       1.1.ข้อสอบที่สถานการณ์เป็นแบบความเรียง 
 

      สถานการณ ์
       นักเรียนปลูกผักกาดไว้ที่บ้านพบว่า ตอนเที่ยงแดดร้อนจัดทำให้ผักเห่ียวตายไปหลายต้น และบางต้น
เริ่มมีหนอนและแมลงมารบกวน จึงคิดว่าควรหาวัสดุที่สามารถบังแสงแดดให้ผักกาดในตอนกลางวัน และ
สามารถป้องกันการรบกวนของหนอนและแมงที่จะมากินผกัได ้

ข้อคำถาม 
         นักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดใดมาทำที่บังแสงแดดและป้องกันแมลงและหนอนได ้

1. ถุงพลาสติกสีดำ 
2. ทางมะพร้าวแห้ง 
3. มุ้งเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
4. แผ่นสังกะสทีี่ใช้มุงหลังคา 

แนวคำตอบ 
ตอบ  3. มุ้งเกา่ที่ไม่ได้ใช้แล้ว มุ้งเก่าสามารถป้องกันแมลงและหนอนเข้ากัดกินใบพืชได้ อีกทั้งมุ้ง 

เป็นตัวกลางโปร่งแสง ยอมให้แสงผ่านได้บ้างเล็กน้อย ทำให้ลดแสงแดดที่ส่องลงมาถึงต้นพืช ช่วยลดการ
คายน้ำในตอนกลางวัน อันเป็นสาเหตุทำใหต้้นไม้ที่ปลูกเหีย่วได้ 
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สถานการณ ์: Aerogel 

 
 ซิลิกาแอโรเจล Silica aerogel) เป็นวัสดุทีม่ี 
รูพรุนที่มีน้ำหนักเบามากจนได้รับการบันทึกใน Guinness 
World Records ว่าเป็นของแข็งที่มีความหนาแน่นน้อย
ที่สุดในโลก เมือ่สัมผัสจะรู้สึกคล้ายกับโฟม ซิลิกาแอโรเจล 
เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อทำให้โครงสร้างของซิลิ
กามีรูพรุนขนาดเล็กระดับนาโนเมตรจำนวนมาก ทำให้ซิลิ
กาแอโรเจลจะมีอากาศอยู่ภายในโครงสร้างมากกว่า 90% 
ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ซิลิก้าแอโรเจลเป็นที่รู้จกักันว่าเป็น 

“ฉนวนที่ดีที่สดุในโลก” ด้วยสมบัตินี้ ซิลิก้าแอโรเจลจึงถูกใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิของหุ่นยนต์สำรวจดาว
อังคาร Mar Rover นอกจากนี้ ซิลิกาแอโรเจลที่สังเคราะห์ยังสามารถสังเคราะห์ให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำ 
หรือ Hydrophobic ได้ ซึ่งทำให้สามารถนำไปทำวัสดุเคลือบผิวกันน้ำ และ เป็น Self-cleaning surface 
หรือพื้นผิวที่ทำความสะอาดตัวเอง 
 ซิลิกาแอโรเจล ถูกใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิของหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร Mar Rover วัสดุทุกชนิด
สามารถดูดซับเสียงได้ในระดับที่แตกต่างกันไป เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบวัสดุ จะมีบางส่วนของพลังงาน
เสียงถูกดูดซับและที ่เหลือจะสะท้อนออกไป และเสียงที ่สะท้อนออกไปนั ้นจะมีพลังงานน้อยกว่า
แหล่งกำเนิดเสียงเสมอ และพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น 
โดยทั่วไปจะเป็นความร้อน วัสดุที่มีรูพรุนจะมีความเป็นฉนวนกันเสียงที่ดี เพราะขณะที่เสียงวิ่งตกกระทบ
ฉนวน พลังงานเสียงเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียง
กับรูพรุนของฉนวน ยิ่งถ้าเพ่ิมความหนาของฉนวนมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนมากขึ้น 
ข้อคำถาม: หากต้องการนำ Silica aerogel ไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทำผนังกันเสียง ข้อใดต่อไปนี้อาจจะ
เกิดขึ้น 

1. ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ห้องได้มากขึ้น 
2. ทำให้โอกาสในการเกิดเช้ือรามากขึ้นเนื่องจากผนังดูดซับความชื้น 
3. น้ำหนักผนังมีความเบา 
4. สามารถทำผนังห้องกันเสียงที่มีความบางขึ้น 
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1.2 ข้อสอบทีส่ถานการณเ์ป็นรูปแผนภูมิ หรือกราฟ 

 

        
         สถานการณ์  พิจารณารูปภาพแล้วตอบคำถาม  
 
 

 
 
 
 
   
  
 
 

    
กราฟ แสดงจดุเดือดและจุดเยือกแข็งของสารต่างๆ 

 

ข้อคำถาม 
        จากกราฟแสดงจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารต่าง ๆ สารใดที่มีจุดหลอมเหลวต่ำสุดและสูงสุด
ตามลำดับคือ  
   1. สาร D และสาร E ตามลำดับ 
 2. สาร E และสาร D ตามลำดับ 
 3. สาร E และสาร A ตามลำดับ 
 4. สาร D และสาร A ตามลำดับ 
 
แนวคำตอบ 1  
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1.3 ข้อสอบทีส่ถานการณ์เป็นรูปภาพ 

 
 
 

 สถานการณ ์
พิจารณาภาพถังขยะ และชนิดขยะที่กำหนดให้มาดังต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

  1) ขวดแก้ว  2) เศษไม ้
 3) เศษกระดาษ  4) กล่องพลาสติก 
 5) กล่องโฟม  6) ถุงพลาสติก 
 7) ขวดพลาสตกิ  8) หญ้าและใบไม้แห้ง 

 
 
 ข้อคำถาม  ขยะในข้อใดที่ควรคัดแยกใสใ่นถังขยะตามภาพทั้งหมด 
 ก 4) และ 7)   

ข 3) และ 8) 
 ค 5) และ 6)   

ง 6) และ 8) 
 

   แนวคำตอบ  ตอบ ก   4) และ 7) 
 
   2 ข้อสอบเลือกตอบแบบหลายคำตอบ (Multiple-selection/Multiple Response: MS) 

 
 
เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที ่ม ีข ้อคำถามเอื ้อให้คิดคำตอบได้

หลากหลายคำตอบ มีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ ตัวอย่างเช่น 
 

              2.1 ข้อสอบที่ไม่ได้กำหนดจำนวนคำตอบให้นักเรียนตอบ 
 

      

 ข้อคำถาม ข้อใดแสดงว่า ด.ช นโม แสดงพฤติกรรมว่ามีเจตคติที่ดีวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ก. เมื่อ ด.ช นโม ทำการทดลองได้ผลการทดลองถูกต้องสอดคล้องกับสมมติฐาน 
          ข. เมื่อ ด.ช นโม มีการวางแผนการทดลองและทำตามขั้นตอนการทดลองที่ได้วางแผนไว ้
          ค. เมื่อ ด.ช นโม เข้าเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตรงต่อเวลาทุกชั่วโมง 
          ง. เมื่อ ด.ช นโม อธิบายและอภิปรายผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
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            2.2 ข้อสอบที่มีการกำหนดจำนวนคำตอบให้นักเรียนตอบ 
 
 
 สถานการณ ์(เลือกตอบได้ 2 ข้อ) 
 แผนผังโซ่อาหาร  
 

สิ่งมีชีวิต A           สิ่งมีชีวิต B           สิ่งมีชีวิต C             สิ่งมีชีวิต   D    
 

 ข้อคำถาม จากแผนผังโซ่อาหารถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง 
1. สิ่งมีชีวิต A  มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
2. สิ่งมีชีวิต A จำนวนเท่าเดิม 
3. สิ่งมีชีวิต B  มีจำนวนลดลง 
4. สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
5. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนลดลง 
6. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
 

แนวคำตอบ    ข้อ  4  และ  5 
 
 
 

           3 ข้อสอบเลือกตอบแบบเชิงซ้อน (complex multiple choice: CM) 
 

 
เป็นลักษณะข้อสอบที่มีข้อคำถามย่อยรวมอยู ่ในข้อเดียวกัน โดยข้อ

คำถามแต่ละข้อจะถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
การเลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  หรือ “จริง”หรือ “ ไม่จริง” “ถูกต้อง” 

หรือ “ไม่ถูกต้อง” ซึ่งจะได้คะแนนเมื่อตอบถูกทั้งหมดในชุดคำถามนั้น สามารถ
เลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบจากรายการที่กำหนดให้ และต้องมั่นใจว่า ข้อคำถาม
ในแต่ละชุดคำถามไม่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกันและกัน กล่าวคือแต่ละข้อต้องไม่ถามใน

ประเด็นคำถามเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  
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    สถานการณ์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย ์

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการปั่นกังหันในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยการไหลของ
น้ำ หรือไอน้ำ เป็นวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักที่นิยมใช้ในปัจจุบัน สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ได้
จากการปั่นกังหันของไอน้ำ จะต้องมีการให้พลังงานความร้อนกับน้ำ เพื่อทำให้น้ำกลายเป็นไอ
น้ำ ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะอาศัยแหล่งพลังงานหรือเช้ือเพลิงที่แตกต่างกัน 

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย์ (Concentrating solar 
power plant) ถือเป็นโรงไฟฟ้าแนวใหม่ที ่อาศัยการวางแผ่นสะท้อน เมื ่อมีรังสีของดวง
อาทิตย์ตกกระทบและสะท้อน ไปยังตัวรับรังสี (receiver) หรือตัวดูดกลืน ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
ดังรูป และถ่ายเทพลังงานผ่านตัวกลางที่สะสมความร้อนได้ เช่น เกลือหลอมเหลว (molten 
salt) จากนั้น นำความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 

ข้อดีของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ คือ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงที่ไม่มีแดดได้อีก
ระยะหนึ่ง ในขณะที่โรงไฟฟ้าแบบเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell power plant) จะใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ ในการแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ้งทำให้สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉพาะในช่วงที่มีแดดเท่านั้น 
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ข้อคำถาม : จากข้อมูลอ้างอิงด้านข้างนักเรียนคิดว่าข้อความใดต่อไปนี ้
 

   ข้อใดอธิบายถึงลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย์ ได้ถูกต้อง 
 

ข้อความ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1.เป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ และมี 
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน 

  

2.ตัวแผ่นสะท้อนแสงควรมีสีดำเพ่ือช่วยในการสะท้อนรังสี
ดวงอาทิตย์ไว้ 

  

3.ตัวรับรังสี (receiver) หรือตัวดูดกลืน ควรมีความสามารถ
ในสะสมพลังงานความร้อนไว้ได้นาน เพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้แบบต่อเนื่อง 

  

 

  
 
       4 ข้อสอบเลือกตอบแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์(Responses related: RR) 

 
 
           เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ที่มีเงื่อนไขให้คิดที่ต่อเนื่อง
และสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น 
                4.1 แบบโจทย์สัมพันธ์ เป็นข้อสอบที่คำตอบที่ได้จากโจทย์ 
ข้อแรก จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตอบข้อคำถามต่อไป 

 

   สถานการณ์ ใช้ข้อความที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อที่ 1-2  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
1. แบบเหยื่อกับผู้ล่า 
2. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน 
3. แบบอิงอาศัย 
4. แบบพึ่งพากัน 
5. แบบปรสิต 
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         ข้อคำถาม 1. สิ่งมีชีวิตคู่ใด ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในแบบที่ 1 
  1. สิงโต ม้าลาย 
  2. กิ้งก่า แมลง 
  3. นกกระสา ปลา 
  4. เห็บ สุนัข 
         แนวคำตอบ  ข้อ 5  
 2. จากคำตอบข้อ 1 สิ่งมีชีวิตคู่นั้นมีความสัมพันธ์ในระบบใด 
  1. แบบที่ 5 
  2. แบบที่ 4 
  3. แบบที่ 3 
  4. แบบที่ 2 
          แนวคำตอบ  ข้อ 1  
                 
 4.2 แบบคำตอบสัมพันธ์ เป็นข้อสอบที่มีลักษณะเป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
คำตอบของชุดคำตอบ 2 ชุดคำตอบเช่น 
 

 สถานการณ ์       
         
 
 
 
 
 
       

 

     ข้อคำถาม ให้นักเรียนจับคู่วิธีการแยกสารกับสารผสมแต่ละชนิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
     แนวคำตอบ  
      1. การร่อน C   สารผสมของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดต่างกัน 

2. การตกตะกอน A  สารผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว 
3. การกรอง B  สารผสมที่มีของแข็งละลายในของเหลว 
4. การระเหิด E      สารผสมของแข็งกับของแข็งที่ระเหิดได้กับระเหิดไม่ได้ 
5. การระเหยแห้ง D      สารผสมทีม่ีสถานะเป็นของเหลวออกจากของแข็ง 

 
 

วิธีการแยกสาร สารผสม 
1. การร่อน  A สารผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว 
2. การตกตะกอน  B สารผสมที่มขีองแข็งละลายในของเหลว 
3. การกรอง  C สารผสมของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดต่างกัน 
4. การระเหิด  D สารผสมทีม่ีสถานะเป็นของเหลวออกจากของแข็ง 
5. การระเหยแห้ง  E สารผสมของแข็งกับของแข็งที่ระเหิดได้กับระเหิดไม่ได ้
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ข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบเลือกตอบ 
  
 

ตาราง การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบเลือกตอบ 
 

ข้อดี จำกัด 
1. วัดได้ครอบคลุมเนื้อหาและสมรรถภาพทาง 
ปัญญาตั้งแต่ขัน้ต้นถึงขั้นสูง  
2. ตรวจให้คะแนนได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะ
สำหรับใช้สอบคัดเลือกที่มีผูส้อบจำนวนมาก ๆ  
3. มีความเป็นปรนัยสูงซึ่งสามารถเข้าใจคำถามได้
ตรงกันตรวจให้คะแนนตรงกันและการแปล
ความหมายคะแนนได้ตรงกัน  
4. สามารถนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงให้มี
คุณภาพดีขึ้นได้ง่าย 
5. มีโอกาสให้ความยตุิธรรมสูงเพราะออกข้อสอบ
ได้ครอบคลุมตัวอย่างของเนื้อหาและพฤติกรรมที่
ต้องการวัด  

1. สร้างได้ยากและเสียเวลาในการสร้างเพราะต้อง
อาศัยความรู้ความชำนาญของผู้สร้างเป็นสำคัญ  
2. ความคิดลึกซึ้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ภาษาและแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ได้ยาก  
3. ไม่ส่งเสริมหรือช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียน  
4. สิ้นเปลืองมากโดยต้องลงทุนกระดาษหมึกและ
อุปกรณ์ในการสร้างและผลิตข้อสอบ  
5. ส่งเสริมการเดาถ้าผู้สอบไม่ตอบการคิดหา
คำตอบอาจใช้การเดาคำตอบแทน 
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ใบกิจกรรมที่  7 

 
 

                                                      ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว  
                                               ลองตอบคำถามนะคะ........ 

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
1. จงอธิบายลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ ต่อไปนี ้

1.1 ข้อสอบเลือกตอบแบบคำตอบเดียว (Multiple choice: MC) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

1.2 ข้อสอบเลือกตอบแบบหลายคำตอบ (Multiple - selection /Multiple Response: MS) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

1.3 ข้อสอบเลือกตอบแบบเชิงซ้อน (complex multiple choice: CM) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

1.4 ข้อสอบเลอืกตอบแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ (Responses related: RR) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ท่านมแีนวทางการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. ให้ท่านสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบตามรูปแบบการสร้างข้อสอบที่กำหนดให้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
ข้อที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับชั้น 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 
ตัวชี้วัด 
 
พฤติกรรมที่แสดงออก/คำสำคัญ 
รูปแบบข้อสอบแบบคำตอบเดียวแบบหลายคำตอบแบบเชิงซ้อน แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ 
ระดับพฤติกรรมที่วัดจำเข้าใจ ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์    ประเมินค่า  สร้างสรรค ์
สถานการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์และตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคำตอบ 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน/คะแนนเต็ม 
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ข้อที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับชั้น 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 
ตัวชี้วัด 
 
พฤติกรรมที่แสดงออก/คำสำคัญ 
รูปแบบข้อสอบแบบคำตอบเดียวแบบหลายคำตอบแบบเชิงซ้อน แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ 
ระดับพฤติกรรมที่วัดจำเข้าใจ ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์    ประเมินค่า  สร้างสรรค ์
สถานการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์และตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคำตอบ 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน/คะแนนเต็ม 
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4. จงบอกข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบเลือกตอบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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วิพากษ์ข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 

                                                      ...จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว  
                                               ลองตอบคำถามนะคะ........ 

คำชี้แจง 
ให้ท่านนำข้อสอบที่สร้างขึ้นจากใบกิจกรรมที่ 7  ในข้อที่ 3 มาร่วมวิพากษ์/พิจารณาตามประเด็นที่

กำหนดวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง ของแบบทดสอบพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและแนวทางการแก้ไขพอสังเขป 
 

ข้อที่ 1 ผลการพิจารณาข้อสอบ  

รายการ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อคำถามมี สถานการณ์คำถาม และตัวเลือก หรือไม ่
 ม ี   ไม่ม ี

 

2. รูปแบบของข้อสอบสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในบัตรข้อสอบ 
หรือไม ่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

3.สถานการณ์สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

4.สถานการณ์หรือข้อสนเทศที่กำหนดสอดคล้องกับกับความสนใจ
หรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง  

 

5. สถานการณ์ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยหรือไม ่
      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

6. สถานการณ์หรือข้อสนเทศที่กำหนด มีข้อมูลเพียงพอในการใช้
ตอบคำถามหรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

7. สถานการณม์ีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับผู้เรียนหรือไม ่
      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

8. คำถามสอดคล้องกับสถานการณห์รือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 
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รายการ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

9. คำถามชัดเจนสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ระบุหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

10. คำถามสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

11. คำถามสอดคล้องกับหลักการเขียนใหอ้ยู่ในรูปประโยคคำถามที่
สมบูรณ์หรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

12. คำถามมีความเหมาะสมกับความรู้ของผู้ตอบหรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

13. คำถามสื่อสารได้ชัดเจนและใช้ภาษาทีเ่หมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียนหรือไม ่
     เหมาะสม             ไม่เหมาะสม 

 

14. คำถามส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะหห์รือไม ่
     ส่งเสรมิ             ไม่ส่งเสริม 

 

15. คำถามมีข้อมูลหรือกำหนดเง่ือนไขเพียงพอต่อการเลือกคำตอบ
หรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

16. ตัวเลือกแต่ละข้อแยกกันอย่างชัดเจนกับตัวเลือกอื่นหรือไม ่
      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

17. ตัวเลือกมีความสอดคล้องกับคำถามหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

18. ตัวลวงมีความเหมาะสมหรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

19. เฉลยหรือคำตอบมีความถูกต้องหรือไม ่
      ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 

 

20. เฉลยหรือคำตอบครอบคลุมหรือไม ่
      ครอบคลุม   ไม่ครอบคลุม 

 

รวมรายการ  
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ข้อที่ 2 ผลการพิจารณาข้อสอบ  

รายการ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อคำถามมี สถานการณ์ คำถาม และตัวเลือก หรือไม ่
 ม ี   ไม่ม ี

 

2. รูปแบบของข้อสอบสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในบัตรข้อสอบ 
หรือไม ่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

3.สถานการณ์สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

4.สถานการณ์หรือข้อสนเทศที่กำหนดสอดคล้องกับกับความสนใจ
หรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง  

 

5. สถานการณ์ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยหรือไม ่
     เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

 

6. สถานการณ์หรือข้อสนเทศที่กำหนด มีข้อมูลเพียงพอในการใช้
ตอบคำถามหรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

7. สถานการณม์ีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับผู้เรียนหรือไม ่
     เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

 

8. คำถามสอดคล้องกับสถานการณห์รือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

9. คำถามชัดเจนสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ระบุหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

10. คำถามสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

11. คำถามสอดคล้องกับหลักการเขียนใหอ้ยู่ในรูปประโยคคำถามที่
สมบูรณ์หรือไม่ 
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 
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รายการ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

12. คำถามมีความเหมาะสมกับความรู้ของผู้ตอบหรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

13. คำถามสื่อสารได้ชัดเจนและใช้ภาษาทีเ่หมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียนหรือไม ่
      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

14. คำถามส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะหห์รือไม ่
      ส่งเสรมิ             ไม่ส่งเสริม 

 

15. คำถามมีข้อมูลหรือกำหนดเง่ือนไขเพียงพอต่อการเลือกคำตอบ
หรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

16. ตัวเลือกแต่ละข้อแยกกันอย่างชัดเจนกับตัวเลือกอื่นหรือไม ่
      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

17. ตัวเลือกมีความสอดคล้องกับคำถามหรือไม ่
 สอดคล้อง  ไม่สอดคล้อง 

 

18. ตัวลวงมีความเหมาะสมหรือไม ่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

19. เฉลยหรือคำตอบมีความถูกต้องหรือไม ่
      ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 

 

20. เฉลยหรือคำตอบครอบคลุมหรือไม ่
      ครอบคลุม   ไม่ครอบคลุม 

 

รวมรายการ  
 

 

 

 
 
 
 
 

 …….มีตัวอย่างข้อสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
6 ทุกตัวช้ีวัด เราไปศึกษากันเลยค่ะ......... 
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ใบความรู้ที่ 8  ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
        วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษยท์ี่ทา
งานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 
ตัวชี้วัด ว1.2 ป 6/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแล 
                         รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทางานเป็นปกต ิ
 
สถานการณ์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แลว้ตอบคำถาม 

 
น้ำผลไม้ - ผลไม้สด 

การด่ืมน้ำผลไม้ทำให้เราได้สารอาหารแต่จะเสียโอกาสได้รับไฟเบอร์ที่มีอยู่ในผักผลไม ้และการ
กินผลไม้สดบางชนิดทำให้เราได้ไฟเบอร์มากและบางชนิดเราได้ไฟเบอร์น้อย ไฟเบอร์ไม่ใช่สารอาหาร 
 แต่เป็นสารทีม่ีคุณสมบัติอมน้ำ ทำให้เกิดนำ้หนัก ซึ่งไฟเบอร์จะเคลื่อนทีผ่่านกระเพาะ ลำไส้ขณะผ่าน
ลำไส้มันจะกวาดเอาน้ำตาล ไขมัน และคอเลสเตอรอล ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุของการอุดตันในเส้น
เลือด ดังนั้นไฟเบอร์จึง เปรียบเป็นไม้กวาดกวาดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย (สพป.สฎ2, 2561) 

 
คำถาม ไฟเบอร์มีผลดีโดยตรงต่อการทำงานของร่างกายในระบบใดทั้งหมด  

1. ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร  
2. ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด  
3. ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย  
4.ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย 

 
แนวคำตอบ ขอ้ 3  
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มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล ์ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ว1.2 ป 6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่ 
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 
สถานการณ ์พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  
 

ตารางแสดงพลังงานที่ได้รับจากอาหารแต่ละชนิด 
อาหาร พลังงาน (กิโลแคลอรี่) อาหาร พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 

ข้าวหมูแดง 540 ขนมจีนน้ำยา 332 
ข้าวผัดกะเพราไก่ 554 ปีกไก่ 1 ชิ้น 181 

ข้าวมันไก ่ 596 แฮมเบอร์เกอร ์ 270 
ข้าวคลุกกะป ิ 614 น้ำส้มคั้น 80 
ก๋วยเตี๋ยวหมู 530 น้ำอัดลม 150 

 
ข้อคำถาม ถ้านักเรียนต้องการพลังงาน 1,900 กิโลแคลอรี่ตอ่วัน ควรรับประทานอาหารตามข้อใด  
(Pre ONET,2560)  

1. ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ น้ำอัดลม  
2. ก๋วยเตี๋ยวหมู ขนมจีนน้ำยา แฮมเบอร์เกอร์ น้ำส้มคั้น  
3. ข้าวผัดกะเพราไก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ปีกไก่ นำ้อัดลม 
4. ข้าวคลุกกะปิ ข้าวผัดกะเพราไก่ ขนมจีนน้ำยา น้ำส้มคัน้ 

แนวคำตอบ ขอ้  1    
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มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ตัวชี้วัด ว2.3 ป 6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
 
สถานการณ์     จากภาพ                           
   
 
 
 
 
 

นิดนำถ่านไฟฉาย 1 ก้อน หลอดไฟ 1 หลอด สายไฟ 3 เส้นและสวิตซ์ไฟ 1 อัน มาต่อเป็น
วงจรไฟฟ้า เมื่อต่อเสร็จนิดเปิดสวิตซ์ไฟปรากฏว่าหลอดไฟสว่าง (สพป.สฎ2, 2562)  
 โจทย์และตัวเลือก   นิดสามารเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าได้ตามข้อใด  

  
   1. 
   
 
  
                               2.  
 
  
 
                               3.  
 
 
                                        
                               4. 
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มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัด ว3.2 ป 6/1  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบาย  
                           วัฏจักรหินจากแบบจำลอง 
 
สถานการณ ์
 นักวิทยาศาสตร์สังเกตลักษณะเนื้อหิน 3 ชนดิและการเปลีย่นแปลงของหินเมื่อหยดกรดเกลือ  

ได้ผลดังนี ้(Pre ONET,2559)  
ชนิดหิน ลักษณะของหิน การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดกรดเกลือ 

ก แบ่งเป็นชั้นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง 
ข สีขาวมีลวดลาย เกิดฟองแก๊ส 
ค เป็นผลึกหยาบ มี 3 ส ี ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
ข้อคำถาม จากข้อมูลข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1.หิน ก เกิดจากการทับถมของหินปูน หิน ข มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ และหิน ค เกิดจาก 
การเย็นตัวของหินที่ร้อนและหลอมเหลว 

2.หิน ก เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน ข เกิดจากการแปรสภาพของหินปูน และหนิ ค  
เกิดจากการเย็นตัวของหินที่ร้อนและหลอมเหลว 

3.หิน ก เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน ข เกิดจากการทับถมของหนิปูน และหิน ค เกิด 
จากการทับถมของหินต่างกันสามชนิด 

4.หิน ก เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน ข เกิดจากการแปรสภาพของหินปูน และหนิ ค  
เกิดจากการทับถมของหินต่างกันสามชนิด 
 

แนวคำตอบ ขอ้ 2 
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มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัด ว3.2 ป 6/7  ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางใน
การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น  

 
สถานการณ์  จากภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อคำถาม  ถ้าประชากรบุกรุกป่าเพ่ือนำพื้นที่ไปทำกินโดยนำกล้าไม้ ที่ไม่มีรากแก้ว ดังภาพ ไป

ปลูกแทนจะเกดิภัยพิบัติใดได้ง่ายที่สุด (Pre ONET,2559)  
  

1. เกิดไฟป่า  
2. เกิดการระบาดของโรคพืชอย่างรุนแรง  
3. เกิดดินถล่ม 
4. เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

แนวคำตอบ ขอ้  3 
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มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อวกาศ 
 
ตัวชี้วัด ว3.1 ป 6/2 อธิบายพัฒนาการ ของเทคโนโลยี อวกาศ และ ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศ
มาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได ้ 
 
    สถานการณ์  

ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวงเป็นดังนี ้ 
 

ดาวเทียม ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ดาวเทียม 
A ภาพถ่ายแสดงปริมาณและสดัส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณและสัดส่วนของแหล่ง

น้ำและลักษณะภูมิประเทศ 
B ภาพถ่ายแสดงอุณหภูมิของพ้ืนผิวโลกอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศความ

หนาแน่นของเมฆลักษณะของพายุหมุนเขตร้อนและทิศทางการเคลื่อนตัวของ
พายุ 

 
ข้อคำถาม  จากข้อมูลดาวเทียม a และ b เป็นดาวเทียมประเภทใดตามลำดับ  (Pre ONET,2560)  

1. ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
3. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมดาราศาสตร์  
4. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก และดาวเทียมดาราศาสตร์ 
 

แนวคำตอบ  ข้อ 2 
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สาระที่ 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อวกาศ 
 
ตัวชี้วัด ว3.1 ป 6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา    
                          และจันทรุปราคา 
 
สถานการณ ์ 
ชมรมดาราศาสตร์ได้แสดงแผนภาพการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งหนึ่งในประเทศไทย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้อย อร โอ และอำนาจ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี ้(Pre ONET,2560)  
อ้อย : คนที่อยูจ่ังหวัดเชียงรายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง  
อร : คนที่อยู่จงัหวัดหนองคายมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง 
โอ : คนที่อยู่กรุงเทพมหานครมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วน  
อำนาจ : คนทีอ่ยู่จังหวัดยะลาไม่เห็นสุริยุปราคา 
ข้อคำถาม จากข้อมูล ใครกล่าวถูกต้อง  

1. อ้อยและอร     2. อรและโอ  
3. โอและอำนาจ   4. อ้อยและอำนาจ 
 

แนวคำตอบ  ข้อ 3  
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                   ต่อไปเป็นการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ      
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 หลังจากที่สร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  
แบบเลือกตอบแล้ว ให้ท่านศึกษาการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ 
ในเอกสารชุดฝึกอบรมชุดที่ 3 เรื่องการสร้างข้อสอบแบบเขียน
ตอบ กันค่ะ 
 

        

และหลังจากท่านทำใบกิจกรรมทุกแล้ว.......  
ให้ท่านทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ และตรวจคำตอบ     
ด้วยตนเองประเมินตนเอง ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม ว่ามี
ความก้าวหน้าเพียงใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด หากไม่เข้าใจในเนื้อหาให้ท่าน
ทบทวนได้เสมอ  
        หวังเป็นอย่างยิง่ว่าชุดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ต่อท่าน   
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1. ข้อดีของข้อสอบแบบเขียนตอบคือสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาและพฤติกรรมทางสมอง 
     1. ถูกต้อง           2. ผิด 
2. ข้อสอบเลือกตอบมี 4 ประเภท ได้แก่ แบบเลือกตอบแบบคำตอบเดียว แบบหลายคำตอบ   
    แบบเชิงซ้อน แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์  
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ตามแนวคิดของบลูม มี 6 ระดับ ได้แก่ การจำ การเข้าใจ การ 
   ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ 
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
4. การเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ สถานการณ์ คำถาม  
   และตัวเลือก  
     1. ถูกต้อง          2. ผิด 
5. ตัวชี้วัดที่ว่า “สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ” พฤติกรรมที ่
   ต้องการวัดและประเมินผลคือการสำรวจและการอภิปราย  
      1. ถูกต้อง           2. ผิด 
6. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางสติปัญญาด้านความรู้ตามทฤษฎี (Bloom Taxonomy)  
    ระดับการวิเคราะห์ 

1. การจัดระบบ         2. การวิพากษ์วิจารณ์ 
3. การปรับปรงุ          4. การเปรียบเทียบ 

7. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ตัวชี้วัด ว3.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อ 
    สารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 
 1. พฤติกรรมทีต่้องการวัดคือการทดลองและการอธิบาย 
 2. พฤติกรรมทีต่้องการวัดคือสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 
 3. องค์ประกอบของตัวชี้วัดประกอบด้วยพฤติกรรมและสถานการณ ์

4. ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดอยู่ในลำดับขัน้การวิเคราะห ์
8. ข้อใด ไม่ใช ่หลักการสร้างข้อสอบแบบเลอืกตอบ  

1. คำถามควรเป็นสถานการณ์ รูปภาพ หรอืกราฟ 
2. หลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธ   
3. คำถามต้องถามในระดับการคิดวิเคราะห์ขึ้นไป 
4. ใช้คำถามให้เกิดความคิดทางปัญญาขั้นสูง 

 

แบบทดสอบก่อนศึกษาชุดฝึก
อบรม 
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9. ตารางสมบัติของหินชนิดต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลในตาราง ควรเลือกใช้หินชนิดใดปูพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ก. A       ข. B ค. D  ง. C 
คำถามดังกล่าวเป็นข้อสอบระดับพฤติกรรมทางสติปัญญา 
ของบลูมขั้นใด 

1. ความเข้าใจ 
2. การวิเคราะห์ 
3. การประเมนิ 
4. การคิดสร้างสรรค ์

10. ข้อคำถาม “จากข้อมูลกราฟเส้นตรงของผลการขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทย 
 

 
นักเรียนคิดว่าแนวโน้มยอดขายของรถยนตใ์นปีต่อไปจะเป็นอย่างไร” จากคำถามเป็นพฤติกรรมขั้นใดของบลูม 

1. การเข้าใจ 
2. การประยุกต์ใช ้
3. การวิเคราะห ์
4. การประเมนิค่า 

 

0

20000

40000

60000

ยอดขายของรถยนต์ในแต่ละปี

ปี ยอดรถท่ีจ ำหน่ำย

      สมบัต ิ  
       ของหิน 
ชนิด 
ของหิน 
 

เนื้อหิน 
มีผลึก
แร่ 

เกิด 
ปฏิกิริยา
เมื่อหยด
เกลือ 

 

มีกลิ่น
โคลน 

เมื่อหยด
น้ำ 

ละเอียด มีรูพรุน 

A ✓  ✓   
B  ✓    
C ✓   ✓  
D ✓    ✓ 
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ข้อ  ข้อ  
1 2 6 1 
2 1 7 2 

3 2 8 4 
4 1 9 2 
5 1 10 1 

เฉลย 
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