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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ัยเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางสมอง และสติปัญญาการจดจ�ำ
การเข้าใจเรือ่ งราวหรือสิง่ ต่าง ๆ การแก้ปญ
ั หา การคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ทีแ่ สดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล ผูส้ อน
จึงควรให้ความส�ำคัญและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพสิ ยั ในระดับสูงของผูเ้ รียน เพราะจะท�ำให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ จนเกิดทักษะการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั ตามแนวคิด
ของบลูมทีป่ รับใหม่แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1. มิตคิ วามรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความรูด้ า้ นข้อเท็จจริง 2) ความรูด้ า้ น
ความคิดรวบยอด 3) ความรู้ด้านกระบวนการ 4) ความรู้ด้านอภิปัญญา และ 2. มิติกระบวนการทางปัญญาหรือระดับ
พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั 6 ระดับ โดยเริม่ จากระดับพฤติกรรมทีซ่ บั ซ้อนน้อยไปหาพฤติกรรมทีซ่ บั ซ้อนมาก ได้แก่
1) จ�ำ 2) เข้าใจ 3) ประยุกต์ใช้ 4) วิเคราะห์ 5) ประเมินค่า 6) สร้างสรรค์ หากผูส้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละระดับเป็นอย่างดีจะสามารถน�ำไปจัดการเรียนรู้เพือ่ มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้สติปญ
ั ญาของผู้เรียนจากขัน้ พืน้ ฐาน
ไปสู่ขั้นสูงซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างองค์ความรู้
ให้เกิดขึ้นอันจะน�ำไปสู่การเกิดสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้, พุทธิพิสัย, แนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่
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ABSTRACT
Cognitive domain contains learning skills predominantly related to the mental skills and the acquisition of
knowledge of an individual, such as memorizing, understanding of stories or things, solving problems and thinking
creatively, which is a definitive sign of a person’s intelligence. Teachers should therefore devote much attention to
learning management that emphasizes the development of cognition at higher order thinking because it will enable
them to learn effectively and acquire practical skills. The revised version of cognitive domain has two dimensions.
The first dimension is knowledge dimension which is composed of four aspects: factual knowledge, conceptual
knowledge, procedural knowledge and metacognitive knowledge. The second dimension is cognitive process
dimension which is composed of six levels: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and
creating. If teachers have an intimate knowledge and thorough understanding of the particular learning behaviors
of each level in Bloom’s hierarchy, they will be able to deliver effective lessons that focus on leaners’ cognitive
development from surface learning to deep learning, which could be optimally advantageous to learners. Those
effective lessons will enable them to develop their critical and thinking skills, with a focus on constructing new
knowledge that would lead them to become competent learners.
KEYWORDS: Learning Behavior, Cognitive Domain, Bloom’s Revised Taxonomy
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บทน�ำ

กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายให้คนไทยเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
มีภมู คิ มุ้ กัน และรูเ้ ท่าทันในเวทีโลก (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2562, น. 8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ความคิด อารมณ์ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
ไปในทางทีพ่ งึ ประสงค์ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในตัวผู้เรียนนีเ้ อง
เรียกว่าพฤติกรรมทางการศึกษา และเพือ่ ให้การประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำ� หนด
ไว้ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2554, น. 16)
ให้การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาซึง่ ต้องครอบคลุมพฤติกรรม
การศึกษาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั (Cognitive
Domain) พฤติกรรมด้านจิตพิสยั (Affective Domain) พฤติกรรม
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งในบทความนี้
จะกล่าวเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นแรกคือพุทธิพสิ ยั
(Cognitive Domain) เพราะเป็นพฤติกรรมด้านความสามารถ
ทางสมอง ที่แสดงถึงสติปัญญาการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ เป็นพฤติกรรมส�ำคัญที่
ผู้สอนจะต้องพัฒนาให้เกิดขึน้ กับผู้เรียน เพราะหากผู้เรียน
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั โดยมีทกั ษะการคิด
ที่ดีจะก่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ดี
บลูม, เอนเจอร์ฮาร์ท, เฟอร์, ฮอลล์ และแครทโวทล์
(Bloom, Englehart, Furst, Hill and Krathwohl, 1956) ได้จำ� แนก
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั ตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objective) เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัยของ
ผูเ้ รียนเป็น 6 ระดับ เรียงจากระดับพืน้ ฐานทีม่ คี วามซับซ้อน
น้อยจนถึงระดับสูงที่มคี วามซับซ้อนมาก ได้แก่ 1) ความรู้
(Knowledge) 2) ความเข้าใจ (Comprehension) 3) การน�ำไปใช้
(Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์
(Synthesis) และ 6) การประเมินค่า (Evaluation) ถือว่า
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เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญและใช้กัน
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มีจดุ อ่อนและข้อจ�ำกัดหลายประการ
เช่น การเข้าใจว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
ของบลูม (Bloom) ทัง้ 6 ขัน้ เป็นระดับขัน้ ทีข่ าดกันอย่างสิน้ เชิง
ไม่สามารถคาบเกี่ยวกันได้ จะต้องให้บรรลุระดับขั้นที่
ต�่ำกว่าก่อนเสมอ บางครัง้ พฤติกรรมขัน้ วิเคราะห์มคี วาม
ซับซ้อนมากกว่าการประเมินค่า และการให้คำ� อธิบายหรือ
ค�ำนิยามของพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั ในแต่ละขัน้
ยังไม่สามารถแยกจากกันอย่างชัดเจน (เชาว์ อินใย, 2556,
น. 24-25) ในปี ค.ศ. 2001 แอนเดอร์สันและแครทโวทล์
(Anderson and Krathwohl, 2001, p. 213) ได้ปรับระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยใหม่เป็น “Bloom’s
Revised Taxonomy” โดยสิ่งที่แตกต่างกับ Bloom’s
Taxonomy มีดังนี้
1. ปรับนิยามศัพท์ จากการใช้คำ� นามเป็นค�ำกริยา
เพราะสามารถอธิบายระดับขั้นพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัยได้ดกี ว่าค�ำนาม เช่น ความรู้ (Knowledge)
เปลี่ยนเป็น จ�ำ (Remember) เป็นต้น
2. เพิ่มมิติความรู้ (Knowledge Dimension)
ควบคู่กับมิติกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process
Dimension) หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั
เพื่อช่วยก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Factual Knowledge)
ความรู้ด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge)
ความรู้ดา้ นกระบวนการ (Procedural Knowledge) ความรู้
ด้านอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge)
3. ปรับกระบวนการทางปัญญา (Cognitive
Process Dimension) หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัย ขั้นที่ 1 จากเดิม คือ ความรู้ (Knowledge)
เป็นจ�ำ (Remember) ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis)
เป็นประเมินค่า (Evaluate) และขั้นที่ 6 การประเมินค่า
(Evaluation) เป็นสร้างสรรค์ (Create) เพือ่ สะท้อนธรรมชาติ
ของการคิดที่นิยามไว้ในแต่ละขัน้ อย่างชัดเจน
4. ปรับค�ำนิยาม (Definition) ระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยในแต่ละขั้นให้มีความชัดเจน
มากขึ้น ดังรายละเอียดตามภาพที่ 1
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การประเมินค่า (Evaluation)

สร้างสรรค์ (Create)

การสังเคราะห์ (Synthesis)

ประเมินค่า (Evaluate)

การวิเคราะห์ (Analysis)

วิเคราะห์ (Analyze)

การน�ำไปใช้ (Application)

ประยุกต์ใช้ (Apply)

ความเข้าใจ(Comprehension)

เข้าใจ (Understand)

ความรู้ (Knowledge)
Bloom's Taxonomy

จ�ำ (Remember)
Bloom's Revised Taxonomy

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระดับขัน้ ของพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั ระหว่าง Bloom’s Taxonomy กับ Bloom’s Revised Taxonomy
ที่มา: Anderson and Krathwohl, 2001
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่
Bloom’s Revised Taxonomy จากเดิมที่วัดมิติเดียว คือ
พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั เป็นการวัด 2 มิติ ได้แก่
มิตกิ ระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process Dimension)
หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั และมิตคิ วามรู้
(Knowledge Dimension) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้สอนใน
การก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้ละเอียดและครอบคลุม
ทั้ง 2 มิติ อันจะน�ำไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาทักษะ
การคิดขัน้ สูงและเสริมสร้างสรรถนะให้กบั ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มิตกิ ระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process
Dimension) พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั ตามแนวคิด
ของบลูมทีป่ รับใหม่ได้ปรับค�ำศัพท์จาก “ค�ำนาม” เป็น “ค�ำกริยา”
เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยได้ชัดเจน
ยิง่ ขึน้ และปรับกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process
Dimension) โดยแบ่งระดับพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั
เป็น 6 ขัน้ ดังนี้
		 1.1 จ�ำ (Remember) เป็นความสามารถการจ�ำ
สาระต่าง ๆ ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้เรียนรูม้ า พฤติกรรมการเรียนรู้
ในส่วนนีม้ งุ่ วัดความสามารถในการจัดเก็บความรู้ (Retention)
ในตัวผู้เรียน สามารถแยกเป็น 2 ส่วน คือ

					1.1.1 จ�ำได้ (Recognize) เป็นความสามารถ
การจ�ำสาระต่าง ๆ และระบุได้ว่าสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้น
คืออะไร เช่น การน�ำภาพดอกไม้ต่าง ๆ ให้ผ้เู รียนพิจารณา
แล้วให้บอกว่าภาพใดเป็นภาพดอกมะลิ หรือการน�ำชื่อ
ผลไม้ตา่ ง ๆ ให้ผเู้ รียนพิจารณาแล้วบอกว่าในท้องถิน่ ของตน
มีผลไม้ชนิดใดอยู่บ้าง
					1.1.2 ระลึกได้ (Recall) เป็นความสามารถ
ย้อนระลึกถึงสาระต่าง ๆ ที่เคยประสบมา โดยไม่มสี ิ่งเร้า
มาช่วยกระตุ้นความจ�ำทันทีในขณะนัน้ เป็นส่วนความจ�ำ
ระยะยาวในสมองของผู้เรียน เช่น การให้ผู้เรียนบอกชื่อ
จังหวัดทีอ่ ยูภ่ าคเหนือของประเทศไทยมา 5 จังหวัด หรือการให้
สะกดค�ำภาษา อังกฤษที่แปลว่า “ดอกไม้” หรือการให้
ท่องจ�ำบทกลอน เป็นต้น
		 1.2 เข้าใจ (Understand) เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการน�ำเสนอความรู้ แนวคิด ด้วยถ้อยค�ำ
ภาษาเขียน ท่าทาง สัญลักษณ์ รูปภาพหรือวิธีการอื่น ๆ
ให้บุคคลอื่นทราบ โดยเน้นให้สามารถสื่อความหมาย
ของสาระบทเรียนที่ได้เรียนรู้มา ในรูปของการแปลความ
การตีความ และการขยายความ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกนี้
แบ่งออกได้เป็น 7 ส่วนย่อยคือ
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					1.2.1		ตีความ (Interpret) เป็นการสื่อ
ความหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่ตา่ งไปจาก
เดิมแต่คงความหมายเดิม เช่น การเปลีย่ นจากถ้อยค�ำเดิม
เป็นถ้อยค�ำใหม่ ถ้อยค�ำเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เป็น
ถ้อยค�ำ ถ้อยค�ำเป็นภาพ หรือภาพเป็นถ้อยค�ำ เช่น ให้
เขียนภาพอธิบายลักษณะท้องฟ้าทีเ่ กิดสุรยิ ปุ ราคา หรือให้
เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนค�ำพูดทีว่ ่าตะกร้านีม้ จี ำ� นวน
ส้มเป็นสองเท่าของฝรั่ง เป็นต้น
					1.2.2		ยกตัวอย่าง (Exemplify) เป็นการ
น�ำเสนอตัวอย่างหรือกรณีเฉพาะที่สอดคล้องกับสิ่งที่
เรียนรู้มาเพือ่ ให้บคุ คลอืน่ รับรู้ได้ เช่น ให้ยกตัวอย่างอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นมาน�ำเสนอ ยกตัวอย่างผลไม้ที่ปลูกใน
ท้องถิ่น ยกตัวอย่างสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคได้ (ที่ต่างไป
จากที่ครูสอนแล้วในชัน้ เรียน)
					1.2.3 จัดประเภท (Classify) เป็นการจัด
หมวดหมู่ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียน
สามารถจ�ำแนกอาหารทีก่ ำ� หนดให้วา่ จัดอยูใ่ นสารอาหารหลัก
หมู่ใดได้อย่างถูกต้อง
					1.2.4		สรุปความ (Summarize) เป็นการใช้
ข้อความสั้น ๆ เพื่อแทนถ้อยค�ำหรือสาระเรื่องราวที่มี
จ�ำนวนมาก โดยคงเนือ้ ความเดิมทีส่ ำ� คัญไว้ เช่น การสรุป
ชีวประวัติท่านพุทธทาสภิกขุจากบทชีวประวัติที่ให้อ่าน
การสรุปวรรณคดีไทยเรื่องปลาบู่ทอง
					1.2.5 อ้างอิงเชื่อมโยง (Infer) เป็นการใช้
รูปแบบหรือแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น จากเลข
“2, 4, 6, 8, 10” สามารถตอบได้ว่าตัวเลขล�ำดับถัดไป
น่าจะเป็นเลข “12” หรือการอธิบายการกระท�ำของบุคคล
จากข่าวว่าเป็นคนมีบุคลิกภาพเช่นไร
					1.2.6 เปรียบเทียบ (Compare) เป็นการ
ใช้ประเด็นเทียบเคียงความเหมือนและความแตกต่างของ
วัตถุ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมใด ๆ จากส่วนหนึ่งไปยัง
อีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะสามารถเทียบเคียงกันได้ เช่น
การเปรียบเทียบรูปทรงสิ่งของ การบอกความแตกต่าง
ด้านลักษณะนิสัยของตัวละครในวรรณคดี
					1.2.7 อธิบาย (Explain) เป็นการถ่ายทอด
เรือ่ งราว ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือความเห็นใด ๆ ให้
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บุคคลอื่นได้รับรู้ด้วยวิธีการสื่อสารทางใดทางหนึ่ง เช่น
การพูด การเขียน การใช้ท่าทาง หรือภาษาสัญลักษณ์ โดย
ใช้วธิ กี ารถ่ายทอดของตนเอง เช่น การอธิบายความหมาย
ของสมการที่ใช้หาค่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม การอธิบาย
สาเหตุการเกิดพายุฤดูร้อน การอธิบายสาเหตุที่ท�ำให้
น�้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ เป็นต้น
		 1.3 ประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นความสามารถ
ในการน�ำความรู้ทไี่ ด้เรียนไปใช้แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ที่
ต้องเผชิญหรือเกิดขึน้ ในชีวติ จริง ทัง้ นีจ้ ะต้องเป็นสถานการณ์
ใหม่ทตี่ ่างไปจากเดิม การประยุกต์ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
					1.3.1 การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน (Executing)
เป็นความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของผู้เรียน โดยปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้เรียนรู้มา ซึง่ บางส่วนเป็นปัญหาทีผ่ ้เู รียน
คุ้นเคยมาก่อน (Familiar Tasks) เป็นลักษณะการมุ่งเน้น
ด้านทักษะและโครงสร้างขัน้ ตอนการด�ำเนินการ (Skills and
Algorithms) เป็นส�ำคัญ เช่น เมือ่ ครูสอนการคูณเลขสามหลัก
จบลง ให้ผู้เรียนฝึกคูณเลขสามหลักทีม่ ตี วั เลขต่างไปจาก
โจทย์บนกระดาน
					1.3.2 การประยุกต์ (Implement) เป็นความ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
(Unfamiliar Tasks) หรือมีลกั ษณะบางส่วนแตกต่างไปจาก
บทเรียนทีเ่ รียนรูม้ า และการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวไม่มแี บบแผน
การแก้ปญ
ั หาทีช่ ดั เจนหรืออาจมีมากกว่าหนึง่ แบบ แต่วธิ กี าร
ที่เลือกจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ด�ำเนินการได้จริง เช่น การตัดสินใจก�ำหนดชนิดและปริมาณ
ของแป้งทีใ่ ช้ในการท�ำเค้กหน้าทุเรียนขนาด 2 ปอนด์ หรือ
การก�ำหนดวิธกี ารถนอมอาหารจากผลไม้ในแต่ละฤดูกาล
		 1.4 วิเคราะห์ (Analyze) เป็นการพิจารณา
แยกแยะเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ใด ๆ แล้วสามารถ
รู้เบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปหรือส่วนประกอบที่เป็น
รายละเอียดของสิ่งนั้น การคิดหาเหตุผลหรือค�ำตอบ
ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ตนสามารถรับรู้ได้ เช่น
การอธิบายว่าท�ำไมผึง้ ในรังหนึง่ จึงมีปริมาณลดลงในฤดูรอ้ น
การให้เหตุผลว่าท�ำไมพื้นที่จุดหนึ่งน�้ำจึงท่วมขังในขณะที่
อีกจุดหนึง่ ซึง่ อยู่ใกล้กนั ไม่มนี ำ�้ ท่วม เป็นต้น การวิเคราะห์
สามารถแยกเป็น 3 ลักษณะ คือ
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					1.4.1 การระบุลกั ษณะส�ำคัญความเหมือน
ความแตกต่าง (Differentiate) เป็นการระบุเรื่องราวหรือ
ประเด็นที่มุ่งศึกษาว่ามีสาระใดบ้างเป็นส่วนส�ำคัญ หรือ
การระบุความเหมือน ความแตกต่างของประเด็นทีส่ ำ� คัญ
ของสิ่งนั้นให้เห็นได้ชัดเจน เช่น การระบุลักษณะนิสัย
ที่เด่นของตัวละครในภาพยนตร์ การระบุสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันกับในอดีตได้
					1.4.2 การจัดระบบความสัมพันธ์ (Organize)
เป็นการระบุความเชื่อมโยง ความต่อเนื่องของเรื่องราว
ปรากฏการณ์หรือการใช้เหตุผลใด ๆ ว่าสิง่ นัน้ มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างไร เช่น การที่บุคคลสามารถอธิบายถึง
ความต่อเนือ่ งเกีย่ วพันของปัจจัยต่าง ๆ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารถูกครอบง�ำ
ทางวัฒนธรรม การระบุความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
คอนโดมิเนียมกับปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดขึ้น
					1.4.3การระบุคุณสมบัตภิ ายในหรือการ
ให้เหตุผล (Attribute) เป็นการระบุแนวคิด ข้ออคติ เจตนา
หรือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
การใช้เหตุผลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทีท่ รง
ยอมเสียดินแดนบางส่วนแก่ฝรั่งเศสเพื่อรักษาแผ่นดิน
สยามทั้งหมด หรือการพยายามระบุลักษณะร่วมกันของ
การด�ำรงตนเป็นคนดีตามแนวคิดของศาสนาต่าง ๆ ในโลก
ที่เขียนขึ้นด้วยความคิดของผู้เขียนเอง
		 1.5		ประเมิน (Evaluate) เป็นการสรุปตัดสิน
คุณค่าของกิจกรรม การกระท�ำ หรือปรากฏการณ์ใด ๆ ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ทัง้ นีก้ ารประเมินจะเกิดขึน้
ต้องเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าการประเมิน
สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ
					1.5.1 การตรวจสอบ (Check) เป็นขัน้ ตอน
การพิจารณาการด�ำเนินกิจกรรมกับผลลัพธ์ทไี่ ด้ หรือการ
ด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดหรือไม่ เช่น การตรวจสอบรายงานการวิจยั ทีจ่ ดั ท�ำ
มีสว่ นประกอบทีค่ รบถ้วน รวมทัง้ มีรายละเอียดและรูปแบบ
การเขียนทีถ่ กู ต้องเหมาะสมตามข้อก�ำหนดการเขียนรายงาน
การวิจยั หรือไม่ การตรวจสอบว่าพฤติกรรมของแพทย์คนหนึง่
เป็นไปตามจรรยาบรรณของการเป็นแพทย์หรือไม่

					1.5.2 การตัดสิน (Judge) เป็นการสรุป
ผลประเมินให้กบั ผลผลิตหรือกระบวนการใด ๆ ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และมาตรฐานภายนอกที่ได้ก�ำหนดล่วงหน้า
หรือไม่อย่างไร เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
โดยก�ำหนดเกณฑ์คือราคาไม่สูงมากและสามารถใช้
ประโยชน์ในการท�ำงานได้อย่างคุ้มค่า หรือการให้ระดับ
ผลการเรียนของครูผ้สู อนตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและแจ้งให้
ผู้เรียนทราบตัง้ แต่ต้นภาคเรียน
		 1.6 สร้างสรรค์ (Create) เป็นการคิด พัฒนา
ประดิษฐ์ สร้าง หรือจัดกระท�ำสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นจาก
ความคิดของผู้สร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ในลักษณะการลอกทั้งชิ้นงาน รวมทั้งการน�ำสิ่งต่าง ๆ
ที่มีลักษณะเป็นส่วนย่อยมาพัฒนารวมกันให้เกิดขึ้น
เป็นผลงานชิน้ ใหม่ทแี่ ตกต่างไปจากเดิม เช่น ข้อเขียนหรือ
บทความ ชิน้ งาน ผลงานประดิษฐ์ โครงการ ภาพวาด ต�ำรา
หรือทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งสามารถแยกเป็น 3 ส่วน คือ
					1.6.1 การจัดกระท�ำใหม่ (Generate or
Hypothesized) เป็นการให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
สร้างสรรค์ หรือเห็นแนวทาง ขัน้ ตอนการจัดกระท�ำใหม่กบั
ปัญหาหรือขัน้ ตอนด�ำเนินการใด ๆ ที่มีอยู่โดยใช้แนวทาง
หรือวิธีการเดิมที่มีอยู่เป็นฐานและแนวคิดในการแก้ไข
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม
เช่น การที่ผู้เรียนน�ำเสนอวิธีเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อัตลักษณ์ชุมชน การเสนอแนวทางรักษาความสะอาด
ในโรงเรียนด้วยแนวทางใหม่
					1.6.2 การวางแผน (Plan) เป็นการจัด
ล�ำดับขั้นตอนหรือก�ำหนดสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อ
แก้ปญ
ั หาหรือกระท�ำการบางอย่างให้ลลุ ว่ งไป เพือ่ ให้เกิดผล
ตามทีต่ ้องการในกาลข้างหน้า เช่น การวางแผนการใช้เงิน
การก�ำหนดขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามที่
ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงส�ำเร็จ
					1.6.3 การสร้างและพัฒนา (Produce) เป็น
การใช้ความสามารถในการคิดค้น เขียน สร้าง วาด หรือ
พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความคิดของตนเอง ไม่ได้
ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อนื่ มาทัง้ หมดหรือคัดลอกมา
เกือบทุกส่วน เช่น การเขียนเรียงความ บทความ บทกลอน
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ค�ำประพันธ์ การน�ำเสนอภาพเขียนของตน การออกแบบ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ การออกแบบวัสดุของใช้
การน�ำเสนอหัวข้องานวิจยั ใหม่ การออกแบบหน้ากากอนามัย
ด้วยตนเอง เป็นต้น
2. มิตคิ วามรู้ (Knowledge Dimension) พฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่
ในมิตคิ วามรู้ (Knowledge Dimension) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
		 2.1 ความรูด า้ นขอเท็จจริง (Factual Knowledge)
เป็นความรูพ้นื ฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะตอง
ทราบในวิชาเรียน หรือการแกปัญหาต่าง ๆ ได้แก่
					2.1.1 ความรูศัพทเฉพาะ (Terminology)
เช่น ค�ำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ทีม่ คี วามหมายเฉพาะทางคณิตศาสตร์ การรู้ความหมาย
ของภาษามือ เป็นต้น
					2.1.2 ความรูเ กีย่ วกับรายละเอียดจ�ำเพาะ
และองคประกอบสวนต่าง ๆ (Specific Details and Elements)
เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ความรู้เกี่ยวกับชื่อและชนิดของไดโนเสาร์ เป็นต้น
		 2.2 ความรูด า้ นความคิดรวบยอด (Conceptual
Knowledge) หรือความรูเชิงมโนทัศน์ เป็นความรูเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ องคประกอบพืน้ ฐานต่าง ๆ
ในโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ท�ำใหองคประกอบพื้นฐานนั้น
สามารถท�ำงานร่วมกันได ประกอบด้วย
					2.2.1ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท
หมวดหมู และการจัดล�ำดับ (Knowledge of Classifications
and Categories) เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดสัตว์เป็น
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับประเภทของค�ำต่าง ๆ ใน
หลักภาษา เป็นต้น
					2.2.2 ความรูเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ
(Knowledge of Principles and Generalizations) เช่น ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์เลือดอุ่น ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทางคณิตศาสตร์ในเรือ่ งตรีโกณมิติ ความรูเ้ กีย่ วกับ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
					2.2.3 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีแบบแผน
และโครงสร้าง (Knowledge of Theories, Models, and
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Structures) เช่น ความรู้หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ความรู้การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา ความรู้ทฤษฎี
วิวัฒนาการของชารส์ดาร์วนิ
		 2.3 ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural
Knowledge) เป็นความรูเกี่ยวกับวิธีการท�ำงาน วิธีการ
แก้ไขปัญหา และวิธีการแสวงหาความรู จะท�ำอย่างไร
ได้แก่
					2.3.1 ความรูเ รือ่ งทักษะเฉพาะและเทคนิค
ในการดําเนินการ (Knowledge of Subject-Specifics Skills
and Algorithms) เชน ความรูเกีย่ วกับการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์วาโปรแกรมอะไรใช้งานด้านใด เป็นต้น
					2.3.2 ความรูเ ทคนิคและระเบียบวิธเี ฉพาะ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ (Knowledge of Subject-Specific Technique
and Methods) เชน เทคนิคการสร้างข้อสอบ เทคนิค
การวิจัย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัมภาษณ
เทคนิคการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น
					2.3.3 ความรูเรื่องเกณฑการพิจารณา
เลือกกระบวนการที่เหมาะสม (Knowledge of Criteria for
Determining When to Use Appropriate Procedures) เช่น
ความรู้เกีย่ วกับการเลือกใช้สถิตใิ นการทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั ความรู้เกีย่ วกับการเลือกใช้ฮอร์โมนให้เหมาะกับ
ชนิดของผักที่ปลูก เป็นต้น
		 2.4 ความรูด้านอภิปัญญา (Metacognitive
Knowledge) เป็นความรูเกีย่ วกับกระบวนการทางปัญญา
หรือกระบวนการเรียนรูข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
					2.4.1 กลวิธีในการเรียนรู้ การคิด และ
การแก้ปญ
ั หา (Strategic Knowledge) เช่น ความรูใ้ นการจัดท�ำ
โครงสร้าง จัดแผนผังการสรุปเนื้อหาบทเรียนในรูปของ
Mapping เป็นต้น
					2.4.2 ความรูเ กีย่ วกับกระบวนการใชปญ
ั ญา
การใชเนือ้ หาภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม (Knowledge About
Cognitive Tasks, Including Appropriate Contextual and
Condition Knowledge) เช่น รู้ว่าการระลึกได้ (Recall)
เป็นการใช้สมองที่ซับซ้อนกว่าการจ�ำ (Remember) รู้ว่า
การวางแผนการวิจัยต้องใช้สมองในระดับการคิดขั้นสูง
เป็นต้น
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					2.4.3 ความรูเ กีย่ วกับตนเอง (Self Knowledge)
เป็นการรูจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองว่ามีความรู้อะไร
ในระดับใด เช่น การรับรู้ว่าหากต้องการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตนเองยังขาดความรูเ้ รือ่ งใดบ้าง
การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถทางด้านกีฬาแต่ยงั ขาด
ทักษะทางด้านภาษา เป็นต้น

เมื่อพิจารณาร่วมกันทัง้ 2 มิติ เกิดเป็นเซลล์ซึ่ง
ประสานระหว่างมิตคิ วามรู้ (Knowledge Dimension) และ
มิตกิ ระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process Dimension)
หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของบลูม
ทีป่ รับใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) เป็น 24 เซลล์ยอ่ ย
ที่แสดงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงมิติความรู้และมิติกระบวนการทางปัญญาหรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมที่ปรับใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy)
มิติความรู้
(Knowledge Dimension)
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง
(Factual Knowledge)
ความรู้ด้านความคิดรวบยอด
(Conceptual Knowledge)
ความรู้ด้านกระบวนการ
(Procedural Knowledge)
ความรู้ด้านอภิปัญญา
(Metacognitive Knowledge)

มิติกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process Dimension)
หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
จ�ำ
เข้าใจ
ประยุกต์ใช้
วิเคราะห์
ประเมิน
(Remember) (Understand)
(Apply)
(Analyze) (Evaluate)
ตัวอย่างที่ 1

การใช้ตารางมิติความรู้และมิติกระบวนการ
ทางปัญญาหรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั
ตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่ (Bloom’s Revised
Taxonomy) มีวิธีการ คือ ผู้สอนต้องก�ำหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้อยู่ในมิติความรู้ (Knowledge Dimension)
ในมิตใิ ดมิตหิ นึง่ และมิตกิ ระบวนการทางปัญญา (Cognitive
Process Dimension) หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัยระดับใดระดับหนึ่งเช่นกัน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 ครูผู้สอนต้องการวัดความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) ในระดับจ�ำ (Remember)
ตัวอย่างการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เช่น
“ผู้เรียนสามารถระบุเกณฑ์การเลือกปัญหาการวิจัยได้”
ตัวอย่างที่ 2 ครูผู้สอนต้องการวัดความรู้ด้าน
ความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) ในระดับ
ประยุกต์ใช้ (Apply) ตัวอย่างการตัง้ จุดประสงค์การเรียนรู้
ในรูปแบบนี้ เช่น “ผู้เรียนสามารถน�ำหลักการสัมภาษณ์
ไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยภาคสนามได้”
ตัวอย่างที่ 3 ครูผู้สอนต้องการวัดความรู้ด้าน

สร้างสรรค์
(Create)

ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4

กระบวนการ (Procedural Knowledge) ในระดับประยุกต์
ใช้ (Apply) ตัวอย่างการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในรูป
แบบนี้ เช่น เมื่อเรียนเรื่องกระบวนการสร้างแบบทดสอบ
แล้วผู้เรียนสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพได้
ตัวอย่างที่ 4 ครูผู้สอนต้องการวัดความรู้ด้าน
อภิปรัชญา (Metacognitive Knowledge) ในระดับสร้างสรรค์
(Create) ตัวอย่างการตัง้ จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นรูปแบบนี้
เช่น “ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แล้วสามารถวางแผนการวิจัย
โดยเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบของโครงร่าง
การวิจัยได้”
การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั
ตามแนวคิดของบลูมทีป่ รับใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy)
นัน้ เป็นการปรับปรุงจุดมุง่ หมายทางการศึกษาด้านพุทธิพสิ ยั
ที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้สอนสามารถเขียนและวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ชดั เจนมากขึน้ สามารถวิเคราะห์
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ครอบคลุมและละเอียดมากขึน้ ทัง้
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ในมิตคิ วามรูแ้ ละมิตกิ ระบวนการทางปัญญา (ระดับขัน้ ของ
พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั ) รวมทัง้ ค�ำจ�ำกัดความ
ในแต่ละระดับขัน้ ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ซ�้ำซ้อนกัน หากผู้สอนวิเคราะห์
และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาให้อยู่ใน 2 มิติ
จะสามารถก�ำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขียนแผนการสอน สร้างสือ่ การเรียน
การสอน และสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียนได้ทั้งมิติ
ความรูแ้ ละมิตกิ ระบวนการทางปัญญาหรือระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

สรุป

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ยั ตามแนวคิด
ของบลูมทีป่ รับใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) ได้ปรับ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูพ้ ทุ ธิพสิ ยั ใหม่โดยเปลีย่ นค�ำกริยา
แทนค�ำนาม และค�ำอธิบายความหมายระดับพฤติกรรม
ตามล�ำดับดังนี้ 1. จ�ำ (Remember) 2. เข้าใจ (Understand)

เอกสารอ้างอิง
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3. ประยุกต์ใช้ (Apply) 4. วิเคราะห์ (Analyze) 5. ประเมินค่า
(Evaluate) และ 6. สร้างสรรค์ (Create) ตลอดจนปรับโครงสร้าง
การวัดเป็นสองมิติ คือ มิติด้านความรู้ (Knowledge
Dimension) ซึง่ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1. ความรูด้ า้ นข้อเท็จจริง
(Factual Knowledge) 2. ความรู้ด้านความคิดรวบยอด
(Conceptual Knowledge) 3. ความรู้ด้านกระบวนการ
(Procedural Knowledge) 4. ความรู้ด้านอภิปัญญา
(Metacognitive Knowledge) และมิตกิ ระบวนการทางปัญญา
(Cognitive Process Dimension) ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านพุทธิพสิ ยั ทัง้ 6 ระดับขัน้ เมือ่ น�ำมาประสานกันเกิดเป็น
24 เซลล์ย่อย สามารถน�ำไปก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของมิติความรู้ด้านพุทธิพิสัย
(4 ด้าน) และระดับใดระดับหนึง่ ของพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านพุทธิพสิ ยั ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการจัดการ
เรียนรู้เพือ่ พัฒนาการใช้สติปญ
ั ญาขัน้ สูงของผู้เรียนให้เกิด
การคิดสร้างสรรค์มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วย
ตัวเอง น�ำไปสู่การเกิดสมรรถนะต่อไป
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