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บลูม (1965)

การสร้ างข้ อสอบ
แบบเลือกตอบ

ความรู ้ ความจํา (knowledge)
ความเข้าใจ (comprehension)
การนําไปใช้ (application)
การวิเคราะห์ (analysis)
การสังเคราะห์ (synthesis)
การประเมินค่า (evaluation)

อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ

ความจํา (remembering)
ความเข้าใจ (understanding)
การนําไปใช้ (applying)
การวิเคราะห์ (analyzing)
การประเมินค่า (evaluating)
คิดสร้างสรรค์ (creating)
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บลูม (1965)
ความรู้
ความจํา

ความเข้าใจ

การ
นําไปใช้

การ
วิเคราะห์

การ
สังเคราะห์

การ
ประเมินค่า
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ความรู ้ ความจํา
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ความสามารถในการจดจําเรื< องราวต่าง ๆ ที<ผา่ นมา และถ่ายทอด
สิ< งที<บนั ทึกไว้ออกมาได้ถูกต้อง
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ตัวอย่างข้ อสอบ
ทีว+ ดั ความรู้
ความจํา

“บุคคลไม่วา่ จะเกิดจากวรรณะใด ถ้าประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต
มโนทุจริ ต ความประพฤตินJ นั ก็เป็ นอกุศลกรรม” คําที<กล่าวนีJ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับใคร
ก. สามเณร 2 รู ป
ข. สุ ภทั ทปริ พาชก
ค. นางอัมพปาลีคณิ กา
ง. นายจุนทะ กัมมารบุตร

ความเข้าใจ

ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ
แปลความ: แปลความหมายของข้อความ ภาพตามท้องเรื< องได้
ถูกต้อง
ตีความ: จับความสัมพันธ์ระหว่างสิ< งย่อยๆ ของเรื< องนัJน จน
สามารถนํามากล่าวได้อีกนัยหนึ<ง
ขยายความ: ขยายความหมายและนัยของเรื< องนัJนออกไปจาก
สภาพข้อเท็จจริ งเดิม คาดคะเน พยากรณ์
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ตัวอย่างข้ อสอบ
ทีว+ ดั ความเข้ าใจ

วจีทุจริ ต มีความหมายตรงกับบุคคลในข้อใด
ก. นํJาจิต เล่นการพนันเพื<อหาเงินเลีJยงครอบครัว
ข. นํJาค้าง นําเสืJ อผ้าที<มีตาํ หนิขายปะปนกับเสืJ อผ้าที<ดี
ค. นํJาพุ บอกแม่วา่ จะไปทํารายงานที<โรงเรี ยนแต่หนีไปเที<ยว
ง. นํJาฝน ชอบเลีJยงแมวแต่ไม่ดูแลปล่อยให้อดอยาก
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การนําไปใช้
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ความสามารถในการนําความรู ้ที<มีอยูเ่ ดิมไปแก้ปัญหา หรื อพลิก
แพลงใช้ในสถานการณ์ที<แปลกใหม่ได้
ลักษณะสําคัญของคําถามคือ...
ต้องเป็ นเรื< องราวใหม่ที<นกั ศึกษาไม่คุน้ เคย
คําถามต้องซ่อนเงื<อนให้เกิดปั ญหา
ตัวคําถามจะต้องเกี<ยวพันธ์ระหว่างหลักวิชา และการคิด
คําตอบจะต้องมีลกั ษณะที<ให้เลือกหลักวิชาที<เหมาะสมกับ
เรื< องนัJนๆ
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ตัวอย่างข้ อสอบ
ทีว+ ดั การนําไปใช้

ถ้าพระสงฆ์นงั< บนอาสน์สงฆ์ที<ยกพืJนสู ง หลังจากถวายเครื< องไทย
ธรรมแล้ว ผูถ้ วายควรปฏิบตั ิตนตามข้อใด (การนําไปใช้)
ก. หมอบกราบ
ข. น้อมตัวลงยกมือไหว้
ค. กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
ง. จะแสดงความเคารพด้วยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม

การวิเคราะห์

เป็ นความสามารถในการแยกแยะส่ วนประกอบของเรื< องราว
แล้วสกัดให้เห็นความสัมพันธ์ ความสําคัญ และหลักการของ
เรื< องราว เพื<อค้นหาสิ< งที<ซ่อนอยูใ่ นเรื< องราวนัJน
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ข้ อสอบที+วดั
การวิเคราะห์

“ตราบใดที<ยงั ไม่บรรลุสิ<งที<ตอ้ งการ จะไม่ยอมลุกจากที<นงั< แม้เนืJอ
และเลือดจะเหื อดแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามที”
นักศึกษาได้ขอ้ คิดอะไรจากข้อความนีJ
ก. ชีวิตยังไม่สิJน ก็ดิJนต่อไป
ข. ถ้าจะทําสิ< งใด ก็ควรทําให้จริ งจัง
ค. เพื<อรักษาความถูกต้อง ยอมสละได้แม้ชีวิต
ง. ทําอะไรแล้ว ถ้าไม่ได้ตามที<ตอ้ งการเสี ยเวลาเปล่า
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การสั งเคราะห์
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ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงหรื อรวบรวมขึJนมาใหม่
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ตัวอย่ าง
ข้ อสอบที+วดั
การสั งเคราะห์

จงแต่งคําประพันธ์เกี<ยวกับวันวิสาขบูชา
จงเขียนเรี ยงความในหัวข้อ วันวิสาขโลก

การประเมินค่า

ความสามารถในการตัดสิ นคุณค่าว่า ดี เลว หรื อเหมาะสมอย่างไร
ซึ< งต้องมีเกณฑ์ในการตัดสิ น
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ข้ อสอบที+วดั
การประเมินค่ า

สมพรเชื<อเสมอว่า พระสงฆ์เท่านัJนที<สามารถบรรลุนิพพานได้
ความเชื<อดังกล่าวถูกต้องหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะนักบวชมีเวลาในการปฏิบตั ิธรรมมากกว่าคฤหัสถ์
ข. ถูกต้อง เพราะนักบวชมีความเข้าใจในหลักธรรมลึกซึJ งกว่าคฤหัสถ์
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะใครก็บรรลุนิพพานได้ หากสามารถดับกิเลสได้
โดยสิJ นเชิง
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะใครก็บรรลุนิพพานได้ หากหมัน< ทําบุญและ
ปฏิบตั ิธรรม
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แบบตัวเลือกคงที+
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จงใช้ตวั เลือกต่อไปนีJตอบคําถามข้อ 1-3
ก. ศีล 5
ข. อริ ยสัจ 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. พรหมวิหาร 4
1. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาข้อใดจัดเป็ นธรรมของผูป้ กครอง
2. หลักธรรมที<ช่วยให้เรามีความเข้าใจความเป็ นจริ งของธรรมชาติ
และรู ้จกั ชีวิตของตนเองอย่างแท้จริ งคือข้อใด
3. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาข้อใดหากปฏิบตั ิแล้วจะนําพาชีวิต
ให้ประสบผลสําเร็ จ
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แบบตัวเลือกซ้ อน

หลักคําสอนข้อใดที<ยนื ยันได้เป็ นอย่างดีวา่ พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จกั
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. โภควิภาค 4
2. โภคอาทิยะ 5
3. ทิฏฐธัมมิกตั ถะ 4
4. อริ ยสัจ 4

ขอบคุณค่ ะ

ก. 1 2 และ 3
ข. 1 2 และ 4
ค. 1 3 และ 4
ง. 1 2 3 และ 4
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