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 จากประเภทของงานวจิยัทางด้านการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ี่กล่าวมาแล้ว 

ในบทที ่2 นัน้ ทาํใหว้เิคราะหไ์ปถงึวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูของงานวจิยัแต่ละประเภท 

 ประเภทของการวิจยัเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่สําคญัอยู่ที่ตัวผู้วิจยัเอง เพราะ

เครื่องมอืที่ใช้กบัการวจิยัเชงิคุณภาพส่วนมากอยู่ที่การสงัเกตของผู้วจิยัเอง และการ

สมัภาษณ์ทีม่ที ัง้แบบมรีปูแบบและไมม่รีปูแบบ 

 สว่นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณในดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรน์ัน้

จะใชก้บันักเรยีนทีโ่ตแลว้สามารถอ่านออกเขยีนไดห้รอือาจจะใชก้บัผูป้กครองทีต่อ้งเป็น

ผูป้กครองทีม่คีวามรู ้มคีวามสามารถอ่านออกเขยีนไดเ้พราะความสาํคญัของเครื่องมอืที่

ใช้ในการวจิยัเชงิปรมิาณนัน้ต้องสามารถสื่อความด้วยข้อความที่ทําให้ผู้ตอบทุกคนมี

ความเข้าใจตรงกันและตรงกับสิ่งที่ผู้วิจ ัยต้องการศึกษา ดังนัน้ข ัน้ตอนในการสร้าง

เครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณจงึมคีวามซบัซอ้นกวา่การวจิยัเชงิคุณภาพ 

 ประเภทของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทางดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์พอ

สรปุไดด้งัน้ี 

 

1. แบบสงัเกต แบง่ไดเ้ป็น 

 1.1 แบบสงัเกตทีใ่ชว้ธิกีารจดบนัทกึสิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ดงัตวัอยา่ง 

ตารางบนัทกึสิง่ทีส่งัเกตเหน็ในประเดน็ต่างๆ 

 ประเดน็ทีต่อ้งการสงัเกต  สิง่ทีพ่บจากการสงัเกต 

 สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีน  นกัเรยีนสว่นมากพดูคุยกนัเอง ไมไ่ดส้นใจ 

สิง่ที่ครูพูดอยู่หน้าชัน้เรยีน เสยีงนักเรยีน

คุยกนัดงักวา่เสยีงครแูละจะมเีสยีงพดูดงัๆ

วา่ “เงยีบๆหน่อย” 

 

บทท่ี 3 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
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1.2 แบบสงัเกตอยา่งมรีปูแบบจะประกอบดว้ยแบบฟอรม์ทีส่รา้งขึน้ภายใตก้รอบที่

ตอ้งการสงัเกต ดงัตวัอยา่ง 

ตารางแสดงผลการสงัเกตการทาํงานกลุม่ 

ชือ่นกัเรยีนที่

ตอ้งการสงัเกต 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการสงัเกต 

การใหค้วามรว่มมอื การรบัฟงัความ

คดิเหน็ 

การเสนอขอ้คดิเหน็ 

1. ด.ช.อัม้ 

2. ด.ญ.อนั 

3. ด.ญ.ออม 

4. ด.ญ.ออย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

2. แบบสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์มกัจะใชใ้นกรณดีงัน้ี 

 2.1 ผูใ้หข้อ้มูลไม่มเีวลาว่างพอทีจ่ะตอบแบบสอบถาม เช่น ผูบ้รหิาร ในการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร นักวจิยัต้องมคีวามพรอ้มในการเตรยีมขอ้คําถามและอาจจะต้องขอ

อนุญาตบนัทกึเทปการสมัภาษณ์ 

 2.2 ขอ้มลูทีต่อ้งการรูเ้ป็นเรือ่งสัน้ๆมคีาํถามเพยีงไมก่ีค่าํถามและใชผู้ใ้หข้อ้มลูไม่

มาก ตวัอย่างเช่น ตอ้งการทราบว่านักเรยีนขณะอยู่บา้นทานผกัหรอืไม่และทานผกัอะไร

ไดบ้า้ง เป็นตน้ 

 2.3 เมือ่ผูใ้หข้อ้มลู ไม่สามารถอ่านออกเขยีนไดอ้ย่างดเีชน่ผูป้กครองบางคนหรอื

เดก็ระดบัประถมตน้ ผูเ้ขยีนไมเ่หน็ดว้ยกบัการสมัภาษณ์เดก็เลก็ระดบัอนุบาล เพราะจาก

ประสบการณ์ทีเ่คยสมัภาษณ์เดก็อนุบาล 2 พบว่าเดก็จะใหข้อ้มูลตามความคดิแบบ

จนิตนาการ ซึง่ไมอ่าจรูค้วามจรงิจากเดก็เลก็ไดเ้ลย 

 การสมัภาษณ์ม ี2 แบบ คอื แบบมรูปแบบและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึไม่มี

รปูแบบ การสมัภาษณ์แบบมรีปูแบบ ผูว้จิยัตอ้งเตรยีมขอ้คาํถามใหม้ากพอทีจ่ะครอบคลุม

ขอ้มูลทีต่้องการทราบ บางครัง้กใ็ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการสมัภาษณ์ ซึง่มขีอ้

คาํถามพรอ้มดว้ยน้ําหนกัของคาํตอบในแต่ละขอ้คาํถาม 

 ส่วนการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึหรอืไม่มรีูปแบบ จะเป็นการพูดคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูล

มากกว่าผู้ให้ขอ้มูลอาจรู้ตวัหรอืไม่รู้ตวัว่าถูกสมัภาษณ์ก็ได้ การสมัภาษณ์แบบน้ีผู้วจิยั
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จะตอ้งไดร้บัการฝึกใหม้ทีกัษะการสมัภาษณ์อย่างดแีละการบนัทกึเทปจะมคีวามสาํคญัซึง่

ควรจะนํามาใช ้

 ตวัอยา่งของการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึไมม่รีปูแบบไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ผูป้กครอง

ถึงวธิีการเลี้ยงดูลูกว่า เลี้ยงดูลูกอย่างไร ให้โอกาสลูกได้มกีารแสดงความคดิเห็นหรอื

ทดลองทาํบางสิง่บางอยา่งเพือ่พสิจูน์ขอ้ขอ้งใจหรอืเทจ็จรงิ 

 

3. เครื่องมือวดัด้านจิตพิสยั หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่ แบบสอบถามวดัความรูส้กึนึก

คดิ ในการวจิยัทางดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์จะใชแ้บบสอบถามวดัความรูส้กึ

นึกคดิมากทีส่ดุ เป็นตน้วา่ 

 3.1 แบบสอบถามวดัความคิดเหน็ทีม่ต่ีอเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง เชน่ ความคดิเหน็ทีม่ ี

ต่อการสอนของครู ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอเน้ือวทิยาศาสตร ์ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการทดลอง

ทางวทิยาศาสตร์ การวดัความเห็นมกัจะประกอบด้วยขอ้ความที่ให้แสดงความคดิเห็น 

แลว้ตอบความรูส้กึนึกคดิหรอืความคดิเหน็ทีม่ต่ีอขอ้ความนัน้ ด้วยการใหน้ํ้าหนักตัง้แต่

ระดบัมากทีสุ่ด (มคี่าเท่ากบั 5) ระดบัมาก (มคี่าเท่ากบั 4) ระดบัปานกลาง (มคี่าเท่ากบั 

3) ระดบัน้อย (มคีา่เทา่กบั 2) และระดบัน้อยทีส่ดุ (มคีา่เทา่กบั 1) 

 

 ตวัอยา่งการวดัระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการสอนของคร ู

ขอ้ความ เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

นักเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม่กบั

การสอนของครดูงัต่อไปน้ี 

1. สอนแบบบรรยายอย่าง

เดยีว 

2. มกีารทดลองเป็นประจาํ 

3. ใหน้ักเรยีนแสดงความ

คดิเหน็ 

4. ใหบ้นัทกึการทดลองดว้ย

ตนเอง 
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ขอ้ความ เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

5. ใหส้รุปผลการทดลอง

ดว้ยตนเอง 

6. ใหก้ารบา้นยากเกนิไป 

     

 

แบบวดัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงนัน้ จะสงัเกตวา่อาจมขีอ้ความคาํถาม

ที่เป็นนิเสธ (Negative) ด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มีต่อเรื่องนัน้ 

ดงันัน้การวดัความคดิเหน็ใกลเ้คยีงกบัการวดัเจตคตมิาก เช่น การวดัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรก์บัการวดัเจตคตทิี่มต่ีอวชิาวทิยาศาสตร ์ความแตกต่าง

ของเครื่องมอืวดั 2 เรือ่งน้ีอยู่ทีว่่า การวดัความคดิเหน็ เป็นการวดัความรูส้กึในระดบัตืน้ 

ซึง่เป็นความรูส้กึชัว่คราวและสามารถเปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิไดง้า่ย สว่นการวดัเจต

คตินัน้เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสมมาเป็นเวลายาวนานและเปลี่ยนแปลง

ความรูส้กึค่อนขา้งยาก ดงันัน้การวดัเจตคตทิีม่ต่ีอวทิยาศาสตรห์รอืวชิาวทิยาศาสตรจ์งึ

เป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะกลา่วต่อไป 

 3.2 แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวิทยาศาสตรแ์ละครวิูทยาศาสตร ์เครื่องมอืชนิดน้ี

สร้างให้มคีุณภาพยาก เพราะขอ้ความคําถามจะรุนแรงมากกว่าความคดิเห็นและต้อง

ประกอบด้วยข้อความคําถามที่มีทัง้ทางบวกและทางลบ (นิเสธ) และต้องมีข้อความ

คาํถามมากพอ ตวัอยา่งเครือ่งมอืวดัเจตคตทิีม่ต่ีอครวูทิยาศาสตร ์

 

ขอ้ความ เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

1. ครวูทิยาศาสตรส์ว่นมาก

พดูไมรู่เ้รือ่ง 

2. ครวูทิยาศาสตรเ์ป็นครทูี่

เก่งทีส่ดุ 

3. ครสูว่นใหญ่จะใจด ี

ยกเวน้ครวูทิยาศาสตร ์
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สาํหรบัขอ้ความทีเ่ป็นบวก การใหค้วามหมายคะแนน เป็นดงัน้ี 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4 หมายถงึ เหน็ดว้ย 

3 หมายถงึ ไมแ่น่ใจ 

2 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 

1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

สาํหรบัขอ้ความทีเ่ป็นลบ การใหค้วามหมายคะแนน เป็นดงัน้ี 

5 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 

3 หมายถงึ ไมแ่น่ใจ 

2 หมายถงึ เหน็ดว้ย 

1 หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3.3 แบบวดัความพึงพอใจ เครื่องมอืวดัความพงึพอใจ เป็นการวดัระดบัความ

คดิเหน็อย่างหน่ึง แต่ขอ้ความทีถ่ามไม่ควรจะมนิีเสธ เพราะจะตคีวามหมายยากบางขอ้

และคาํตอบจะประกอบดว้ยระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบัดงัน้ี 

5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 

ตวัอยา่งแบบวดัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสอนของครวูทิยาศาสตร ์

ขอ้ความ พงึพอใจ

อยา่งยิง่ 

พงึพอใจ ปานกลาง พงึพอใจ

น้อย 

พงึพอใจ

น้อยทีส่ดุ 

นกัเรยีนมคีวามรูส้กึพงึ

พอใจระดบัต่อการสอนของ

ครวูทิยาศาสตร ์

1. การอธบิายของคร ู
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ขอ้ความ พงึพอใจ

อยา่งยิง่ 

พงึพอใจ ปานกลาง พงึพอใจ

น้อย 

พงึพอใจ

น้อยทีส่ดุ 

2. การตรวจการบา้นของคร ู

3. ความยุตธิรรมของคร ู

     

 

 ให้สงัเกตว่าถ้าผู้วจิยัใชข้อ้ความนิเสธกบัการวดัระดบัความพงึใจ เช่น ความไม่

ยุติธรรมของครู ถ้าตอบว่าพึงพอใจมากที่สุด แสดงว่าสนับสนุนข้อความน้ี ก็จะมี

ความหมายเป็น 5 และถา้ตอบวา่พงึพอใจอยา่งทีส่ดุ แสดงวา่ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความนิเสธ

น้ีซึง่กม็คีวามหมายเป็น 5 เชน่กนั ดงันัน้การวดัระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใด ผูว้จิยัไม่

ควรสรา้งขอ้ความลบหรอืนิเสธ 

3.4  แบบวดัจิตวิทยาศาสตร ์การวดัจติวทิยาศาสตรใ์กลเ้คยีงกบัการวดัเจตคติ

ที่มีต่อวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการโดยสสวท. (สํานักวิชาการและมาตราฐาน

การศกึษา, 2551, หน้า 106) ไดใ้หค้วามหมายของคาํ 2 คาํน้ีไวด้งัน้ี 

 “จติวทิยาศาสตร ์(Scientific mind/Scientific attitudes) เป็นคุณลกัษณะหรอื

ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้น จากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

 จติวทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ ความสนใจใฝรู่ ้ความมุง่มัน่ 

อดทน รอบคอบ ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย ์ประหยดั การรว่มแสดงความคดิเหน็และ

ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

สรา้งสรรค”์ (ดตูวัอยา่งเครือ่งมอืในภาคผนวก) 

 “เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์(Attitudes Toward Sciences) เป็นความรูส้กึของบุคคล

ต่อวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยผ่านกจิกรรมที่หลากหลาย 

ความรูส้กึดงักลา่ว เชน่ ความสนใจ ความชอบ การเหน็ความสาํคญัและคุณคา่” 

 จากคํานิยามของจติวทิยาศาสตรก์บัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ผูว้จิยัทีส่นใจจะสรา้ง

เครื่องมอืวดัจติพสิยั 2 คําน้ี ก็สามารถสร้างจากนํานิยาม ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูท้รงคุณวุฒ ิและทดลองใชเ้พือ่หาคุณภาพของเครื่องมอืซึง่จะกล่าวในบทต่อไป ตวัอย่าง 

เครือ่งมอืวดัจติวทิยาศาสตรโ์ดยเวบ็ไซด ์Spreadsheets.google.com ในภาคผนวก 
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4. เครื่องมือวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การวจิยัทางด้านการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตร ์บรบิททีส่าํคญัทีค่วรวจิยักค็อื ทกัษะกระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตร ์

ดังนัน้เครื่องมือที่ใช้วดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ครู

วทิยาศาสตรค์วรรูจ้กั 

 ตามคํานิยามของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยสสวท. (สาํนกัวชิาการและมาตราฐาน

การศกึษา, 2551, หน้า 105) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “กระบวนการทางวทิยาศาสตร”์ 

ไวว้่า “เป็นกระบวนการในการศกึษาหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้ตอน

หลกัคอื การตัง้คําถามหรอืกําหนดปญัหา การสรา้งสมมุตฐิานหรอืการคาดการณ์คําตอบ 

การออกแบบวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล การลง

ขอ้สรปุและการสือ่สาร” 

 การวดัและประเมนิผลทกัษะกระบวนการทางวทิยาสาสตร ์จะตอ้งประเมนิทกัษะ

กระบวนการขัน้ตอนบางอย่าง ก่อนทีจ่ะประเมนิทกัษะตามกระบวนการขัน้ผสมหรอืขัน้สงู 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ (2540 หน้า 11) ได ้กล่าวถงึทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ทีพ่ฒันาขึน้โดย SAPA (Science – A Process Approach) ประกอบดว้ยทกัษะต่างๆดงั

ตาราง  

 

ทกัษะกระบวนการขัน้พืน้ฐาน ทักษะกระบวนการขัน้บูรณาการหรือขัน้

ผสมหรอืขัน้สงู 

การสงัเกต การใหนิ้ยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปร 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลาและมติ ิ การบง่ชีต้วัแปร 

การใชต้วัเลข การตัง้สมมตฐิาน 

การจาํแนกประเภท การทดลอง 

การวดั การตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ 

การทาํนาย  

การลงความคดิเหน็  

การสือ่ความหมายขอ้มลู  

 

ตวัอยา่งเครือ่งมอืวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ดไูดจ้ากภาคผนวก 



 

 32                                                                                           SE 651 (751) 

Pa
ge

32
 

5. เครื่องมือวดัความรู้ในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร ์เครื่องมอืวดัความรูใ้นเน้ือหาวชิา

วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักจะเป็นแบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่รูใชว้ดัในหอ้งเรยีน ทีจ่รงิแลว้การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วทิยาศาสตรไ์ม่ไดว้ดัทีเ่น้ือหาสาระอย่างเดยีว ควรมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และการแกป้ญัหาอยูด่ว้ยภายใตเ้น้ือหานัน้ 

 ระดบัขัน้ของการวดัทีนิ่ยมใชต้ัง้แต่ในอดตีกค็อื Bloom เมื่อปี ค.ศ.1956 ซึง่ม ี6 

ขัน้ เรยีกวา่ Bloom’s Taxonomy ต่อมาในปี 2000 ไดม้ผีูป้รบั 6 ขัน้ของ Bloom ใหมค่อื 

Anderson และ Krathwohl ซึง่ม ี6 ขัน้เช่นเดยีวกนั Wilson (2010) ไดเ้ขยีนตาราง

เปรยีบเทยีบลําดบัขัน้ความรู ้(Taxonomies of the Cognitive Domain) ระหวา่งของ 

Bloom และของ Anderson และ Krathwohl ไวใ้นเวปไซต ์ดงัน้ี 

Bloom’s Taxonomy 1956 Anderson และ Krathwohl’s Taxonomy 2000 

1.ความรู ้(Knowledge) : ความจาํการ

ดึ ง สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ม า ก่ อ น  ตัว อ ย่ า ง 

คํากริยาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รู้ นิยาม

บนัทกึ ระบุ ระลกึได ้ฯลฯ 

1.จํา (Remembering) : การดงึขอ้มูลจาก

หน่วยความจําการระลึกได้ การจําความรู้จาก

หน่วยความจํา การจําเกดิขึน้เมื่อหน่วยความจํา

ถูกดึงมาผลิตคํานิยามข้อเท็จจริง หรือข้อมูล

ต่างๆทีม่อียูใ่นความทรงจาํ 

2.ก า ร เ ข้ า ใ จ  ( Comprehension)  : 

ความสามารถในการสรา้งความหมาย

จากข้อมูล ตัวอย่างของคํากริยาที่

เกี่ยวขอ้งได้แก่ พูดใหม่ แสดงให้เห็น 

โต้แย้ง  ตีความ บรรยาย อธิบาย 

อา้งองิ บอกความแตกต่าง ฯลฯ 

2.เข้าใจ (Understanding) : การสร้าง

ความหมายจากรูปแบบต่างๆโดยสามารถเขยีน

หรือวาดรูปกราฟสื่ อถึ งการตีความ  การ

ยกตวัอย่าง การจดัจําแนก การสรุปความ การ

อา้งองิไปสูก่ารเปรยีบเทยีบและอธบิาย 

3.ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้  ( Application)  : 

ความสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการ

เรียนรู้ห รือการ นําข้อมูล ไปใช้ ใน

สภาพการณ์ใหม่ ตวัอย่างคํากริยาที่

เกีย่วขอ้งคอื ประยุกต์ใช ้จดัระบบ ฝึก

ปฏบิตั ิคาํนวณ พฒันา ฯลฯ 

3.ประยุกต์ใช ้(Applying) : การดงึหรอืการใช้

วธิกีารโดยผ่านการประมวลผล การประยุกต์ใช้

เกี่ยวขอ้งและอ้างองิถึงสภาพการณ์ที่ขอ้มูลถูก

นําออกมาได้ผลผลติ เช่น รูปแบบการนําเสนอ

ผลงาน 
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Bloom’s Taxonomy 1956 Anderson และ Krathwohl’s Taxonomy 2000 

4.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ( Analysis)  : 

ความสามารถในการแยกแยะหรอืดึง

ความแตกต่างของขอ้มลูออกมาไดเ้ป็น

องคป์ระกอบ เพื่อจดัระบบโครงสรา้งที่

อาจดีกว่าความเข้าใจ ตัวอย่างของ

คํ า ก ริย า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ แ ก่  ก า ร

วิเคราะห์ บอกความแตกต่าง การ

ทดลอง การเปรยีบเทยีบ จดัจาํพวก 

4.วเิคราะห ์(Analyzing) : แยกแยะขอ้มลูหรอื

ความคดิรวบยอดออกเป็นส่วนๆแล้วพจิารณา

ว่ามีส่วนใดสมัพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องกันด้วย

โครงสรา้งหรอืดว้ยจุดประสงคเ์ดยีวกนั สมองจะ

ดาํเนินการแยกแยะ จดัระบบและแยกเป็นสว่นๆ 

รวมทัง้สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง

องคป์ระกอบได ้เมือ่ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหเ์ขา

จะแสดงการทํางานของสมองโดยการสร้าง

ความคดิทีแ่ยกแยะประเดน็สาํรวจแลว้แสดงเป็น

ผงัภาพ แผนภมู ิหรอืแผนผงั 

5.ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  ( Synthesis)  : 

ความสามารถรวบรวมความรูท้ีม่อียู่มา

เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเกิดเป็นความรู้

ใหม่ คํากริยาที่เกี่ยวข้องได้แก่ แต่ง

ความผลติ ออกแบบ สรา้งชิน้งาน ฯลฯ 

5.ประเมนิ (Evaluating) : ตดัสนิใจภายใต้

เกณฑแ์ละมาตราฐานผ่านการตรวจสอบและคดิ

ไตร่ตรอง การวิพากย์และรายงานผลผลิตที่

สามารถแสดงกระบวนการ 

6.ก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล  ( Evaluation)  : 

ความสามารถในการตดัสนิ ตรวจสอบ

แ ล ะ ไ ต ร่ ต ร อ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ข้ อ มู ล 

ตัวอย่างคํากริยาที่ เกี่ยวข้องได้แก่ 

ตดัสนิ ประเมนิ เปรยีบเทยีบ ฯลฯ 

6.คดิสรา้งสรรค ์(Creating) : เป็นการนําความรู้

ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกันและจัดระบบใหม่ไปสู่

รปูแบบหรอืโครงสรา้งจนก่อกําเนิดผลผลติ การ

คิดสร้างสรรค์ต้องการการนําส่วนต่างๆของ

ความรูม้ารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นวธิกีารใหม่หรอืสิง่

ใหมก่ระบวนการณ์สมองจะทาํงานยากทีส่ดุ 
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Changes to Bloom’s 

 
 

 การจาํแนกระดบัของความรูท้ ัง้ 6 ขัน้ทีก่ลา่วมาทัง้ 2 แบบน้ี มจุีดสาํคญัทีแ่ตกต่าง

กนัคอืขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 มกีารสลบัทีก่นั ในทางปฏบิตัจิรงิๆแลว้ขอ้สอบทีเ่ราออกมาแลว้

คดิวา่จะสามารถวดัผูเ้รยีนไดร้ะดบัขัน้สงูๆแลว้ แทท้ีจ่รงิขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนทีม่ภีมูหิลงัหรอื

ประสบการณ์อะไรอยูก่่อนแลว้ ทาํใหผู้เ้รยีนใชแ้ค่ความรูค้วามจาํมาตอบแทนทีจ่ะใชข้ ัน้

คดิวเิคราะหท์ีค่รผููส้รา้งขอ้สอบตัง้ใจจะวดัผูเ้รยีน 

 นอกจากน้ีการตคีวามขอ้สอบวา่จะวดัความรูใ้นระดบัขัน้ใดนัน้ ข ัน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัก็

จะแยกกนัไมอ่อก ดงันัน้ผูเ้ขยีนจงึขอรวบขัน้ตอนของการวดัความรูผู้เ้รยีนเป็นแค ่4 ขัน้ 

คอื ข ัน้ความรู ้– ความจาํ ขัน้ความเขา้ใจและนําไปใช ้ข ัน้วเิคราะหแ์ละประเมนิผลและขัน้

สงัเคราะห/์สรา้งสรรค ์

 ตวัอยา่งเครือ่งมอืวดัความรูใ้นเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร ์ดไูดจ้ากตวัอยา่งขอ้สอบ 

TIMSS ในภาคผนวก 


