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ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) (1956) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloom เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัย
ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 
และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational 
objectives 

ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  คือ 
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1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ 

     1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆ และระลึกเรื่องราว
นั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นย า 

     1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญของเรื่องราวโดยการแปล
ความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ 

     1.3 การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลักการ กฎเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการต่างๆของเรื่องที่ได้รู้มา น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 

     1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็น
ส่วนย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน 

     1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน 
โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

     1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป 
การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่ก าหนดไว้  

2. จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 
            ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจ
ไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดี
งามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ จะประกอบด้วย 
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 

1. การรับรู้ 
2. การตอบสนอง 

3. การเกิดค่านิยม 

4. การจัดระบบ 

5. บุคลิกภาพ 

3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) 
      พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้
โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 

1. การรับรู้ 
2. กระท าตามแบบ 

3. การหาความถูกต้อง                         4. การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจ 

5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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จากทฤษฎีดังกล่าวคือผู้เรียนทุกคนนั้นต้องมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้ทุกคน  แต่อาจจะไม่เท่ากันเพราะ
คนเรามีการเรียนรู้ที่ต่างกัน  บางคนพบเจอสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ต่างจากคนอ่ืน 

แต่ถ้าผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้คล้ายๆกันมีความรู้ ความเข้าใจ มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์คล้ายๆ 
กัน  ผลการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายกันด้วย 

การที่ผู้เรียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา  ผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เราจะเรียนรู้  เมื่อมีความเข้าใจแล้วต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนจากนั้นถึงจะ
ประเมินค่า จากทฤษฎีดังกล่าวกล่าวว่ามนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และ
ด้านจิตใจ  ทุกสิ่งนี้ต้องด าเนินไปอย่างพร้อมๆกัน  ถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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Bloom’s Revised Taxonomy (2001)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Bloom’s Taxonomy Revised (2001) เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้
แบบดั้งเดิมโดยนักการศึกษา 2 ท่านได้แก่ Anderson และ Krathwohl ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้
พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณาลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น 
* สิ่งที่แตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom(1956) กับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001) คือ 
1) การเพ่ิมมิติด้านลักษณะความรู้เพ่ือช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) การปรับรูปแบบค าท่ีใช้จากค านามเป็นค ากิริยา 
3) ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจากค าว่า “ความรู้” เป็น “การจ า” , ขั้นที่ 5 เปลี่ยนจาก “สังเคราะห์” เป็น “ประเมิน” 
และ ขั้นที่ 6 เปลี่ยนจาก “ประเมิน” เป็น “สร้างสรรค์” 
โดยสามารถเปรียบเทียบได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาลักษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) 
** Anderson และ Krathwohl (2001) ได้แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
   1) ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง (Factual knowledge) 
หมายถึง ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริงอยู่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ และความรู้ในสิ่งเฉพาะต่างๆ 
   2) ความรู้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) 
หมายถึง ความรู้ที่มีความซับซ้อน มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ และโครงสร้างของความรู้ 
   3) ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural knowledge) 
หมายถึง ความรู้ว่าสิ่งนั้นๆท าได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เป็นทักษะ เทคนิค และวิธีการ 
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   4) ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive knowledge) 
หมาย ถึง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาของผู้เรียนเอง คือความรู้ที่ผู้เรียนจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและการแก้ปัญหา ไปจนถึงการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะความรู้ระดับล่าง——————->ทักษะความรู้ระดับบนสุด 
 

1. การจ า (Remembering) เป็นระดับพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการน าเอาหรือดึงเอาความรู้ การ
สืบค้น การเตือนความจ า ได้จากความจ าระยะยาวของคนออกมาเพ่ือก าหนดการเรียนรู้ ให้พัฒนาต่อไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ที่ได้จากความรู้เดิมของคน 
     จ า เรียกความรู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยความจ าระยะยาว 
         – ตระหนักถึง 
         – นึกถึง 
2. การเข้าใจ (Understanding) ระดับถัดมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมีความหมาย จากสื่อ จากการ
อธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ หรือการอธิบาย ที่จะน าไปสู่ความ
เข้าใจในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ 
   เข้าใจ ก าหนดความหมายของสิ่งที่เรียนจากการเขียนหรือจากสื่อ 
       – การตีความ 
       – ยกตัวอย่าง 
       – จ าแนก 
       – สรุป 
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       – เปรียบเทียบ 
       – อธิบาย 
3. การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้นต่อมา เป็นการน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ หรือ    
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
           – การด าเนินการ 
          – การใช้ประโยชน์ 
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับต่อมาเป็นกระบวนการน าส่วนต่างๆ ของการเรียนรู้ มาประกอบเป็น
โครงสร้างใหม่ ด้วยการการพิจารณาว่ามีส่วนใด สัมพันธ์กับส่วนอื่นอย่างไร พิจารณาโครงสร้างโดยรวมของสิ่ง
ที่เรียนรู้ แยกแยะวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
   – ความแตกต่าง 
   – การจัดรูปแบบ 
   – วัตถุประสงค์ 
5. การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ สิ่งที่ได้จากการเรียน สู่บริบทของตนเอง ที่
สามารถวัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเงื่อนไขและมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของ
เหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
6. การสร้างสรรค์ (Creating)  ในระดับสูงสุดของการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน ด้วย
การสังเคราะห์ เพ่ือเชื่อมโยง ให้รูปแบบใหม่ของสิ่งที่เรียนรู้หรือโครงสร้างของความรู้ที่ผ่านการวางแผน และ
การสร้างหรือการผลิตอย่างเหมาะสม 
– สร้าง 
– การวางแผน 
– การผลิต 
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