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 หลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2556  มีเจตนารมณ์ทีจ่ะมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชีว้ัดทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร  ดังนั้นการที่ครูผู้สอนจะสามารถวดัและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อ
วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น  ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชีว้ัดแต่ละตวั ซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก
แตกต่างกัน  ประกอบด้วย พฤตกิรรมด้านความรู้ (Knowledge) หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) หรือจิตพิสัย (Effective Domain) และพฤติกรรม
ด้านทักษะกระบวนการ (Process Skill)หรือ ด้านทักษะพิสัย Psychomotor Domain) โดยมีรายละเอียด
ของพฤติกรรมการเรียนรู ้ดังต่อไปนี ้

1. พฤติกรรมการเรียนรูด้้านความรู้ (Knowledge) หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

พฤติกรรมการเรียนรูด้้านความรู้หรือพุทธพิสัย  ในที่นี้จะใช้แนวคิดของบลูม (Benjamin S.Bloom,  1956) 
เป็นพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการเรียนรู้ทางดา้นความรู้หรือ
ด้านพุทธิพิสัยตามล าดับขั้นทางปัญญาของบลูมนั้น  ได้มีมีการปรับปรุงใหม่ (Revised Bloom ’s Taxonomy) 
โดย Anderson &Krathwolh และคณะ (2000) ได้ท าการปรับปรุงล าดับข้ันทางสติปัญญาของบลูมที่เสนอไว้ คือ 
“เปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละระดับของความรู้ความคิดจากค านามเป็นค ากริยาเพื่อให้สะท้อนความเป็น
กระบวนการของสมองหรือสติปัญญาที่ชว่ยให้มนุษย์เกิดความรู้หรือสติปญัญาและเปลี่ยนความรู้ในระดับการ
สังเคราะห์จากเดิมเป็นการสรา้งสรรค์และจัดเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของล าดบัข้ันที่ปรับปรุงใหม่” ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

กระบวนการและค าศัพท์เดิม กระบวนการและค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู ้(Knowledge) 1. จ า (Remember) 
2. ความเข้าใจ(Comprehension) 2. เข้าใจ (Understand) 
3. การน าไปใช ้(Application) 3. ประยุกต์ใช้ (Apply) 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) 4. วิเคราะห์ (Analyze) 
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 5. ประเมินค่า (Evaluate) 
6. การประเมินค่า (Evaluation) 6. สร้างสรรค์ (Create) 
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โดยกระบวนการทางสตปิัญญาตามการจดัหมวดหมู่ล าดับความรู้ของบลูมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความ

ถูกต้องและเหมาะสมกับการจดัการศึกษาในปัจจบุัน มีทั้งหมด 6 ขั้น เรียงล าดับจากความรู้ระดับต่ าไปยังความรู้

ระดับสูง มีดังนี ้

1.1 จ า (Remembering) เป็นความสามารถของสมองในการระลึก/จ าความรูห้รือสารสนเทศที่เก็บไว้

ในสมอง ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว 

1.2 เข้าใจ (Understanding) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการสร้างความหมายหรือ

ความรูจ้ากสือ่หรือเครื่องมือทางการศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากการอา่น การอธิบายของครู 

ทักษะย่อยของความสามารถในข้ันนี้ ได้แก่ การแปลความหมาย (interpreting) การให้ตัวอยา่ง 

(exemplifying) การจดัจ าแนก (classifying) การสรุป (summarizing) การเปรียบเทียบ 

(comparing) และการอธิบาย (explaining) 

1.3 ประยุกต์ใช้ (Applying) จัดเป็นกระบวนการทางสมองในการใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้มาใน

สถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่คลา้ยคลึงกัน 

1.4 วิเคราะห์ (Analyzing) กระบวนการทางปัญญาในขั้นนี้  เป็นการแยกความรู้ออกเป็นส่วน ๆ โดย

สามารถให้เหตุผลว่า  ความรู้ส่วนย่อยที่แยกแตล่ะส่วนมีความเกี่ยวข้องกับโครงสรา้งของความรู้

ทั้งหมดอย่างไร  นักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์จะต้องสามารถจ าแนกความแตกต่าง

ได้ จดัระบบความรู้ได้ และบอกที่มาของความรู้หรือองค์ประกอบแต่ละส่วนได้ 

1.5 ประเมินค่า (Evaluating) เดิมความสามารถดา้นการประเมินจัดเป็นความรู้ขั้นสูงสุด  เป็น

ความสามารถของสติปัญญาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการวิพากษ์ตา่ง ๆ 

1.6 สร้างสรรค์ (Create) เป็นความสามารถของสติปัญญาในการสรา้งสิ่งใหม่จากสิ่งที่เคยเรียนรู้หรือ

สิ่งที่พบเห็นในบริบทต่าง ๆ นักเรียนที่มีความสามารถในการสรา้งสรรค์จะต้องสามารถสร้างสรรค์

งาน  แผนงาน หรือผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงานที่แปลกใหม่ 

มิติของกระบวนการทางสติปัญญา (Cognitive Processes Dimensions) 

ตาราง  กระบวนการทางสติปัญญาและตัวอย่างพฤติกรรมตามแนวคิดของบลูมฉบับปรับปรุงใหม่ 
(Revised Bloom ’s Taxonomy) 
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กระบวนการทางสติปัญญา 
(Cognitive Processes Dimensions) 

ตัวอย่างพฤติกรรม (Examples) 

การจ า (Remembering-Produce the right information from memory) 
การระลึกได ้(Recognizing) - ระบุชนิดต่าง ๆ ในแผนผงัของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

- ค้นหาด้านที่เท่ากันสองดา้นของรูปสามเหลี่ยมที่ก าหนดให้ 
- ตอบค าถามแบบถูก-ผิด หรือแบบเลือกตอบได้ 

การจ าได ้(Recalling) - ระบุชื่อนักเรียนสตรีชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 จ านวน 3 
คน 

- เขียนข้อเท็จจริงแบบทวีคูณได ้
- สร้างสูตรเคมีของสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ได้ 

การเข้าใจ (Understanding-Make meaning from educational materials or experiences) 
การแปลความหมาย (Interpreting) - แปลความหมายโจทย์ปัญหาเป็นสมการพีชคณิตได้ 

- วาดรูประบบย่อยอาหารได้ 
- เรียบเรียงค าปราศรัยของประธานาธิบดีลินคอนได้ 

การใหต้ัวอย่าง (Exemplifying) - วาดรูปที่มีสมบัติคู่ขนานกันได้ 
- บอกชื่อสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนมที่อาศัยอยู่ในแถบบ้านเรา 

การจดัจ าแนกหมวดหมู่ (Classifying) - ท าสัญลักษณ์บวกหรือลบจ านวน 
- ท ารายการประเภทของรัฐบาลที่พบในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
- จัดกลุ่มสัตว์พื้นเมืองตามสปีชีส์ 

การสรุป (Summarizing) - ตั้งชื่อบทความสั้น ๆ ได้ 
- ท าการจดุส าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับการท าโทษดา้นการลงทุนที่

ด าเนินการผา่นเว็บไซต์ 
การสรุปอ้างอิง (Inferring) - อ่านเรื่องราว บทสนทนาระหว่างบุคคลสองบุคลิกพร้อมทั้ง

สรุปความสัมพันธ์ในอดตีของคนทั้งสอง 
- บอกความหมายของค าใหม่จากบริบทของเนื้อเรื่อง 
- ท านายจ านวนในอนุกรมได้ 

การเปรียบเทียบ (Comparing) - อธิบายว่าหัวใจมีความเหมือนกับป๊ัมน้ าอย่างไร 
- เขียนประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการบุกเบิกดินแดน

ทางตะวันตก 
- ใช้แผนภาพเวนในการอธบิายความเหมือนและความ
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แตกต่างของหนังสือสองเล่มที่แต่งโดยซาร ์ดิกเก้นส์ 
การอธิบาย (Explaining) - วาดแผนผังอธิบายว่าความดันอากาศส่งผลอยา่งไรต่อ

อากาศ 
- ค้นหารายละเอียดวา่ท าไมจึงมีการปฏิวตัิฝรั่งเศส เกิดขึ้น

เมื่อไรและมีการด าเนินการอย่างไร 
- อธิบายว่าอตัราการลงทนุมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกจิ 

การประยุกต์ใช้ (Applying-Use a procedure) 
การปฏิบัติ (Executing) - บวกเลขสองหลักในแนวตั้งได ้

- อ่านออกเสียงเรื่องราวที่เป็นภาษาต่างประเทศได้ 
- ขว้างลูกเบสบอลได้ไกล 

การน าไปใช้/การปฏิบัติ (Implementing) - ออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชในดิน
ต่างชนิดกัน 

- ตรวจอักษรงานเขียนได้ 
- สร้างงบประมาณการท างานได ้

การวิเคราะห์ (Analyzing-Break a concept down into its parts and describe how the parts 
relate to the whole) 
การหาความเหมือน-ความแตกต่าง 
(Differentiating) 

- เลือกข้อความหรือค าส าคัญจากโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และตดัข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องออก 

- วาดแผนภาพแสดงประเด็นหลักและประเด็นรองของบท
ประพันธ ์

การจดัระบบ (Organizing) - จัดวางหนังสือในห้องสมุดให้ตรงตามหมวดหมู่ 
- ท าแผนผังอุปกรณ์ที่ใช้บอ่และอธิบายผลการใช้ 
- ท าแผนผังแสดง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืชกบัสัตว์ 

ให้เหตุผลหรืออ้างเหตุผล (Attributing) - เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเพื่อตดัสินความคดิเห็นของผู้
แต่งที่มีต่อปัญหาในท้องถิ่น 

- ระบุตัวละครหรือเรือ่งราวที่เป็นจุดเด่นในบทประพันธ์หรือ
เรื่องสั้น 

- ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับมุมมองของนักการเมืองที่มตี่อปัญหา
ต่าง ๆ  

การประเมิน (Evaluating-Make judgments based on criteria and standards) 
การตรวจสอบ (Checking) - มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ให้ข้อมูลป้อนกลับในการ



6 บทความทางการศึกษา   เร่ือง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ท างานหรือข้อโต้แย้งอยา่งมีเหตุผล 
- ฟังการปราศรัยทางการเมืองแล้วท ารายการข้อความที่มี

ความขัดแย้งกัน 
- ทบทวนแผนของโครงการว่าได้รวมขั้นตอนที่จ าเป็นไว้ใน

การด าเนินงานหรือยัง 
การวิพากษ์วิจารณ ์(Critiquing) - ตัดสินวา่ควรด าเนินการอย่างไรให้โครงการประสบ

ความส าเรจ็ตามเกณฑ ์
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด 

การสร้างสรรค์ (Creating-Put pieces together to form something new or recognize 
components of a new structure) 
สร้างสิ่งใหม่ (Generating) - สร้างเกณฑ์หรือทางเลือกส าหรับการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างเชื้อชาติในโรงเรยีน 
- ตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายว่าท าไมพืชต้องการแสงอาทิตย์ 
- เสนอทางเลือกในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากซากพืชซาก

สัตว์เพื่อลดปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ท าตามสมมติฐานทางเลอืกตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

การวางแผน (Planning) - ท าบทภาพยนตร์ในการน าเสนอผลงานที่เกี่ยวกบัแมลง 
- ท าเค้าโครงรายงานการวจิัยเรื่องความคดิเห็นของ Mark 

Twain ที่มีต่อศาสนา 
- ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบผลของดนตรีประเภท

ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลติไข่ของไก่ 
การผลติผลงาน (Producing) - เขียนบทความจากความคิดเห็นของทหารกลุ่มพันธมิตรหรือ

สหภาพ 
- สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยใหส้ัตว์ปีกในท้องถิ่น 
- แสดงละครเกี่ยวกับเรื่องราวบางตอนในบทประพนัธ์ที่ได้

จากการอา่น 
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    การสร้างสรรค ์
(Creating) 

    การประเมิน 
(Evaluating) 

   การวิเคราะห ์
(Analyzing) 

  การประยุกต์ใช ้
(Applying) 

 การเข้าใจ 
(Understanding) 

การจ า 
(Remembering) 
แผนภาพ  ล าดับข้ันพฤตกิรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้หรือพุทธิพิสัยฉบับปรับปรุงของ Bloom (Revised 
Bloom ’s Taxonomy, 2000) 

2. พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) หรือจิตพิสัย (Effective Domain) 
พฤติกรรมการเรียนรูด้้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจิตพิสัย  ในที่นีจ้ะใช้แนวคิดของ แครธโฮลและ 

คณะ (Krathwohl, et al., 1954)ที่ระบุว่า พฤตกิรรมของมนุษย์เริ่มจากความรู้สกึโดยเริ่มจากความสนใจ 
(Interest) มาเป็นอันดับแรกตามมาดว้ยความซาบซ้ึง (Appreciation)เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และ
การปรับตวั (Adjustment) แต่เมื่อพิจารณาล าดบัความรู้สึกเป็นข้ัน ๆ จะเริ่มจากการรับรู้ (Receiving) การ
ตอบสนอง (Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจดัระบบ (Organization) และการสร้างลักษณะนิสัย
ตามค่านิยม (Characterization) โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
         1. การรับรู ้(Receiving) เป็นขั้นแรกของความรู้สกึ ถือเป็นการสัมผัสเบ้ืองต้นเพียงได้รู้ได้เห็น เรียกว่า  
เป็นขั้นการจดจ าสิ่งที่ไดร้บัจากประสาทสัมผัส แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก ่

1.1 การรู้จัก (Awareness) เป็นเพียงการสังเกตเห็นปรากฏการณ์นั้นโดยปราศจากความสนใจ เช่น  
รู้จักสี รูปแบบจัดอันดับ เป็นต้น 

1.2 ความเต็มใจในการรับรู ้(Willingness to receive) เป็นข้ันเต็มใจหรือพอใจที่จะรับรู้โอนอ่อนต่อ 
สิ่งที่พบเห็น  แต่เป็นเพียงการบังคับใจเท่านั้น  เชน่ ฟังผู้อื่นพดูด้วยความเต็มใจ  อดทนที่จะท าอะไรให้ส าเร็จ 

1.3 ความใสใ่จที่มีการคดัสรรและควบคุม (Controlled or Selected Attention) เป็นความรู้สึกที่ 
บอกได้ว่า อะไรควรใสใ่จหรือไม่ควรใส่ใจ จึงมองในลักษณะควบคุมหรือเลือกมากขึ้น มีความตั้งใจที่จะท ากจิกรรม
ใด ๆ หรือรูส้ึกอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น 
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         2. การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นที่มีจิตใจจดจอ่  เกดิความสนใจ  ชื่นชอบกิจกรรมหน่ึงมากกว่า
กิจกรรมอื่น ๆ แบ่งเป็น 3 ขั้น  ได้แก ่

2.1 การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นความรู้สกึเชื่อฟังหรือ 

ยินยอมที่จะท าแต่อาจยังไม่พอใจนัก เช่น ความตัง้ใจที่บังคับตนเองให้ร่วมกิจกรรมกับคนอื่น การท าการบ้านให้
เสร็จ 

                     2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นขั้นร่วมกิจกรรมด้วยความ
ตั้งใจ ร่วมมือ และท าตามความต้องการหรือดว้ยการสมัคร 
                     2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นการยินยอมแบบเต็มใจ
และพึงพอใจจึงเกดิความสนุกสนาน เช่น ร้องร าท าเพลงร่วมกับคนอื่นด้วยความสนุกสนานพอใจ 

  3.  เห็นคุณค่า (Valuing) เป็นข้ันที่แสดงความรูส้ึกเห็นคุณค่าของสิ่งของ ปรากฏการณ ์หรือพฤตกิรรมที่ 

ได้รับและซึมซับมาตั้งแต่ต้น อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับ ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณค่า พฤติกรรมระดับนี้
ค่อนข้างมีความคงเส้นคงวาในการแสดงความรู้สกึและการรับรูคุ้ณค่าสิ่งตา่ง ๆ โดยที่เจตคติจดัเป็นความรู้สกึระดับ
นี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นได้แก่ 

                 3.1 การรบัรู้คุณค่า (Acceptance of Value) ระดับนี้มุ่งอธิบายคุณค่าของปรากฏการณพ์ฤติกรรม   

วัตถุสิ่งของในระดับความเชื่อ ซึ่งเป็นการยอมรับทางอารมณ์ต่อสิ่งที่เกดิขึ้น เช่น การแสดงความปรารถนาอยา่ง
ต่อเน่ืองในการพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง 

                   3.2 การชื่นชอบคุณค่า (Preference for Value) เป็นการเพิ่มความรู้สึกเอาใจใส่ในคุณค่าหรือ 

ค่านิยมนั้นเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหา แสดงความกระตือรือร้นในกจิกรรมและหาความรู้
ใหม่ ๆ เป็นต้น 

                 3.3 การยอมรับ (Commitment) เป็นความเชื่อศรัทธาด้วยอารมณ์ที่มั่นคง  ผู้ที่มีความรู้สึกระดับน้ี   

จะแสดงพฤติกรรมยึดมัน่อย่างเห็นได้ชัด  เช่น  ความซื่อสัตยต์่อกลุ่มที่เป็นสมาชิกยอมรับบทบาททางศาสนาใน
ชีวิตส่วนตัวและครอบครวั   ความรู้สึกระดับน้ีเป็นความรู้สึกพอใจจนกระทั่งยินยอมตกลงเป็นค ามั่นสัญญา 

4. การจัดระบบคุณค่า (Organization) เป็นขั้นของการจดัระบบของพฤติกรรมหลากหลายที่สัมพนัธ์กัน   
ระบบดังกล่าวจะสร้างข้ึนโดยการเชื่อมคา่นิยมสว่นย่อยเข้าด้วยกัน  ระบบน้ีแบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 

4.1 การสรา้งมโนภาพของคุณค่า (Conceptualizationof a Value) โดยน าค่านิยมที่มีลักษณะ 
เดียวกันอยู่ด้วยกันหรือเกี่ยวข้องกันมารวมเป็นกลุ่ม  ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้สึกแล้ว
กลายเป็นมโนภาพของคุณค่าใหม ่
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4.2 การจดัระบบคุณค่าของค่านิยม (Organization of a Value System) เป็นการจัดค่านิยมที ่
สลับซับซ้อนให้อยู่ในระบบเดียวกัน  เพื่อให้เกิดความสมดุลบางประการทางความรู้สกึ  เช่น  การยอมรับความจริง
ในด้านการปรับอารมณ์กบัข้อจ ากัดของความสามารถ ความสนใจ และเงื่อนไขทางกายภาพของตนเอง 

      5. การสร้างลกัษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization) เป็นขั้นสั่งสมความรู้สกึเป็นรูปแบบ  จนเป็น 
ลักษณะนิสัย  ความเชื่อศรัทธา  และแนวปรัชญาชีวิต  มีลกัษณะส่วนตวัที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ระดับนี้เป็น
ความรู้สกึที่สั่งสมมาตั้งแต่ขั้นแรกจนเกิดการเลือกสรรเป็นวิถีด าเนินชีวิต  เป็นเป้าหมายปลายทางชีวิต  สั่งสมจน
กลายเป็นบุคลิกภาพ  แบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 
               5.1 การสรปุอิงนัยทั่วไปของค่านิยม (Generalized Set) ระดับนี้หมายถึง  ความสอดคล้องภายใน
กับระบบเจตคติและค่านิยม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต่อปรากฏการณท์ี่เลือกสรรจากกลุ่มของเจตคติและค่านิยม  
และยึดถืออประพฤติปฏิบัติตามที่เห็นว่าดีงาม  เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปญัหาใด ๆ ขึ้นก็น าความรู้สึกที่ยึดถือไป
แก้ปัญหาในสถานการณใ์หม่ได้ 
                 5.2 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นระดับความรู้สกึขั้นสุดท้ายที่ผสมผสานสรุป
รวมความรู้สกึที่ยึดเป็นอุดมการณ์  ปรัชญาชวีิต  เช่น  การพัฒนาด้านสตปิัญญา  การด ารงชวีิตด้วยคุณธรรม  
การยดึอุดมการณด์้วยประชาธิปไตย  เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า  ความรู้สึกนัน้เป็นความรู้สึกต่อเน่ือง (Psychological continuum) ซึ่งมีทิศทางและความ 
เข้มข้นแตกต่างกัน  แต่ละข้ันของความรู้สึกเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อเน่ืองกันละเอียดอ่อนมาก  ระดับความรู้สกึเริ่ม
ด้วยความเข้มข้นน้อยไปสู่มากจนยึดติดเป็นลักษณะนิสัยของคนในที่สุด 
ตาราง  การจัดล าดับพฤติกรรมทางจิตพิสัยตามแนวคิดของ แครธโฮลและคณะ 

1. การรับรู ้ 1.1 การรูจ้ัก 
1.2 ความเต็มใจในการรบั 
1.3 ควบคุมหรือคัดเลือกสิ่งที่เอาใจใส่ 

2. การตอบสนอง 2.1 การยินยอมในการตอบสนอง 
2.2 ความเต็มใจทีจ่ะตอบสนอง 
2.3 สร้างพึงพอใจในการตอบสนอง 

  
3. การเห็นคุณค่า 3.1 การรับคุณคา่ 

3.2 การชื่นชอบคุณค่า 
3.3 การยินยอมรับคุณคา่ 

4. การจดัระบบคุณค่า 4.1 การสรา้งมโนภาพของคุณค่า 
4.2 การจดัระบบคุณค่า 
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5. การสร้างลักษณะนิสัย 5.1 การสรุปอ้างอิงนัยทัว่ไปของคุณค่า 
5.2 การสรา้งลักษณะนิสยั 

 
 

   การสร้างลักษณะนิสัย 
(Characterization) 

   การจดัระบบคุณค่า 
(Organization) 

  การเห็นคุณค่า 
(Valuing) 

 การตอบสนอง 
(Responding) 

การรับรู ้
(Receiving) 

แผนภาพ  ล าดับข้ันของพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจิตพิสัยตามแนวคิดของ 
แครธโฮลและคณะ 

2. พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process Skill)  
หรือ ด้านทักษะพิสัย Psychomotor Domain) 

พฤติกรรมการเรียนรูด้้านทักษะกระบวนการหรอืทักษะพิสัย ในที่นี้จะใชแ้นวคิดของเดฟ (Dave ’s, 

1975) เป็นพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมดา้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย  การพัฒนาทกัษะด้านนีต้้องอาศัยการ

ฝึกฝน  โดยพฤติกรรมดังกล่าวมีล าดับข้ันตอนที่เรียงล าดับตามความซับซ้อนของพฤติกรรมดังนี้ 

3.1  พฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบ (Imitation) พฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ 
จากตวัแบบไม่ว่า  จะเป็นบุคคล  ชิ้นงานและวิธกีาร  เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง  หรือเป็น
การเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 

3.2  พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกระท า (Manipulation) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมหรือ 
ทักษะโดยอิงจากความทรงจ าและข้ันตอนการด าเนินการ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจาการศึกษา หรอืการเรียนรู้และ
ท าตามล าดับข้ันตอนที่มกีารเสนอแนะไว้ 
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3.3 พฤติกรรมที่กระท าด้วยความแม่นย า (Precision) เป็นพฤติกรรมสามารถปฏิบัติด้วยตนเอง  โดย 
ไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้วกพ็ยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติจนเป็นความสามารถที่ผา่น
การฝึกฝนกลั่นกรองมาอย่างดี  จนกลายเป็นทักษะระดับสูงที่ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญและมคีวามแม่นย าใน
ระดับสูง เช่น การสาธิตวธิีการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่น 

3.4 พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกัน (Articulation) การปรับตัวเพือ่ให้เกิดความสอดคล้อง 
ระหว่างส่วนย่อยของชุดรูปแบบในการปฏิบัติการหรือความสามารถ  เพื่อให้เกิดทักษะความสามารถที่มีการสอด
ประสานกันอย่างลงตวัและมีความคงที่ภายใน  การที่ผู้เรียนเกิดทกัษะได้ตอ้งอาศัยการฝึกฝนและกระท าอยา่ง
สม่ าเสมอ  ตวัอย่างเช่น  ในการผลิตสื่อวีดีทัศนต์อ้งมีการใช้ทักษะความสามารถในดา้นที่เกี่ยวกับเพลง ดนตร ีการ
แสดง และแสง สี เสียง 

3.5 พฤติกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ความสามารถเชิงปฏิบัติระดับสูงเป็น 
พฤติกรรมที่ไดจ้ากการฝกึฝนอย่างต่อเน่ือง จนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมตัิ เป็นไปอย่าง
ธรรมชาต ิและเป็นลักษณะรูปแบบเฉพาะตัว 

 

   พฤติกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติ 
(Naturalization) 

   พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกัน 
(Articulation) 

  พฤติกรรมที่กระท าด้วยความแม่นย า 
(Precision) 

 พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกระท า 
(Manipulation) 

พฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบ 
(Imitation) 

 

แผนภาพ  ล าดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทักษะกระบวนการหรือทักษะพิสัยตามแนวคิดของ Dave ’s 
(1975) 
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ตารางระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผูเ้รียนเพื่อการวดัและประเมินผล 

เรื่อง  การรับรู้ของผู้เรียน 

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

การจดจ าสิ่งที่ไดร้ับ
จากประสาทสัมผัส 

ใส่ใจที่มีการคดัสรร
และควบคุม เป็น
ความรู้สกึที่บอกได้
ว่าอะไรควรใส่ใจ
หรือไม่ควรใส่ใจ ใน
ลักษณะควบคุม
หรือเลือกมากขึ้นมี
ความตั้งใจที่จะท า
กิจกรรมใดๆ หรือ
รู้สึกอยากรู้อยาก
เห็น  

เต็มใจในการรับรู ้
พอใจทีจ่ะรับรู้โอน
อ่อนต่อสิ่งที่พบ
เห็น  แต่เป็นเพียง
การบังคับใจ
เท่านั้น  อดทนที่
จะท าอะไรให้
ส าเร็จ 

การรู้จัก สังเกตเห็น
ปรากฏการณ์นั้นโดย
ปราศจากความสนใจ  

 

เรื่อง การตอบสนอง 

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

มีจิตใจจดจ่อ  เกิดความ
สนใจ  ชื่นชอบกิจกรรม
หน่ึงมากกว่ากจิกรรมอื่น  

 

ยินยอมแบบเต็มใจและพึง
พอใจเกิดความสนุกสนาน 
เช่น ร้องร าท าเพลงร่วมกบั
คนอื่นด้วยความสนุกสนาน 

ร่วมกิจกรรมด้วยความ
ตั้งใจ  
ร่วมมือ และท าตามความ
ต้องการหรือดว้ยการ
สมัครใจ 

ความรู้สกึเชื่อฟังหรือ 
ยินยอมที่จะท าแต่ยังไม่
พอใจนัก เช่น ความตั้งใจที่
บังคับตนเองให้ร่วม
กิจกรรมกับคนอื่น การท า
การบ้านให้เสร็จ 
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เรื่อง เห็นคุณค่า 

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

ความรู้สกึเห็นคุณค่าของ
สิ่งของ ปรากฏการณ์ หรอื
พฤติกรรมที่ไดร้ับและซึม
ซับมาตั้งแต่ต้น 

 

มี ความซื่อสตัย์ต่อกลุ่มที่
เป็นสมาชิกยอมรับ
บทบาทที่ได้ซึมซับใช้ ใน
ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว รู้สึกพอใจ
จนกระทั่งยินยอมตกลง
เป็นค ามั่นสัญญา 

การเพิ่มความรู้สึกเอาใจใส่
ในคุณค่าหรือ 

ค่านิยมนั้นเพิ่มข้ึน พร้อม
ทั้งแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับปัญหา แสดง
ความกระตือรือร้นใน
กิจกรรมและหาความรู้ 
ใหม่ๆ 

อธิบายคุณค่าของ
ปรากฏการณ์พฤตกิรรม  
วัตถุสิ่งของในระดับความ
เชื่อ ซึ่งเป็นการยอมรับทาง
อารมณต์่อสิ่งที่เกิดขึ้น  
อย่างต่อเน่ืองในการพัฒนา
ประสิทธิภาพตนเอง 

 

เรื่อง การจัดระบบคุณค่า 

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
๒ ๑ 

การจดัระบบของพฤติกรรม
หลากหลายที่สัมพันธก์ัน   
โดยการเชื่อมค่านิยมส่วนย่อยเข้า
ด้วยกัน 
  

 

การจดัค่านิยมที่สลับซับซ้อนให้อยู่ใน
ระบบเดียวกัน  เพื่อให้เกดิความ
สมดุลบางประการทางความรู้สกึ  
เช่น  การยอมรับความจริงในด้าน
การปรับอารมณ์กับข้อจ ากัดของ
ความสามารถ ความสนใจ และ
เง่ือนไขทางกายภาพของตนเอง 

สร้างมโนภาพของคุณค่า โดยน า
ค่านิยมที่มีลักษณะ 
เดียวกันอยู่ด้วยกันหรือเกี่ยวข้องกัน
มารวมเป็นกลุ่ม  ซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้สกึ
แล้วกลายเป็นมโนภาพของคุณค่า
ใหม ่
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เรื่อง การสรา้งลักษณะนสิัยตามค่านิยม 

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 
๒ ๑ 

สั่งสมความรูส้ึกเป็นรูปแบบ  จน
เป็นลักษณะนิสัย  ความเชื่อศรัทธา  
และแนวปรัชญาชีวิต  มลีักษณะ
ส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
เป็นวิถีด าเนินชีวิต  เป็นเป้าหมาย
ปลายทางชีวติ  สั่งสมจนกลายเป็น
บุคลิกภาพ   

มี ความสอดคล้องภายในกับระบบ
เจตคติและค่านิยม ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ต่อปรากฏการณท์ี่เลือกสรร
จากกลุ่มของเจตคติและค่านิยม  
และยึดถืออประพฤติปฏิบัติตามที่
เห็นว่าดีงาม  เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือ
ปัญหาใด ๆ ขึ้นก็น าความรู้สึกที่
ยึดถือไปแก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ได้ 

เป็นระดับความรู้สึกที่ผสมผสานสรุป
รวมความรู้สกึที่ยึดเป็นอุดมการณ์  
ปรัชญาชีวติ  เช่น  การพัฒนาด้าน
สติปัญญา  การด ารงชีวติด้วย
คุณธรรม  การยึดอดุมการณ์ดว้ย
ประชาธิปไตย  
 
 

 

 


