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ศึกษาแนวคิดด้าน Cognitive Domain ของ Bloom และ Anderson มีลักษณะอย่างไร 
ตอบ  

ระดับข้ันของการเรียนรู้เป็นทฤษฎีของ B.S. Bloom เมื่อปี ค.ศ ๑๙๕๖ ท่ีเราเรียกว่า Bloom’s 
Taxonomy เป็นแนวคิดของการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัยหรือทางปัญญา (Cognitive 
Domain) ได้แบ่งขั้นของการเรียนรู้ไว้ทัง้หมด ๖ ขั้น ได้แก่ ความรู้  การเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล ดังนี้ 
 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการกระท า ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางสมอง เช่น 
สติปัญญา (Intellectual) การเรียนรู้ (Learning) และ การแก้ปัญหา (Problem solving) แบ่งระดับ 
พุทธิพิสัยไว้ 6 ระดับ โดยเรียงจากระดับต่ าสุด ถึง ระดับสูงสุด ดังนี้ 
 
1. ความรู้ - ความจ า (Knowledge) 
 1.1 ความรู้ความจ าในเนื้อเร่ือง (Knowledge of specifics) 

 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of terminology) 
เกี่ยวกับความหมายของศัพท์ นิยามหรือค าจ ากัดความ สัญลักษณ์ หรือภาพอักษร และ 
เครื่องหมายต่าง ๆ 

 ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง (Knowledge of specific facts) 
เกี่ยวกับ สูตร กฎ ทฤษฎี หรือสมมุติฐาน ขนาด จ านวน สถานท่ี เวลา คุณสมบัติ วัตถุประสงค์ 
สาเหตุและผลท่ีเกิด ประโยชน์และโทษ และสิทธิหน้าท่ี 
 

 1.2 ความรู้ในวิธีด าเนินการ (Knowledge of ways and means of dealing with 
 specifics) 

 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (Knowledge of conventions) 
เกี่ยวกับแบบแผน ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อ ๆ มาในสังคม 

 ความรู้เกี่ยวกับล าดับข้ันและแนวโน้ม (Knowledge of trends and sequences) 
แนวโน้มท่ีเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนั้นเสมอ ๆ และขั้นตอนของการด าเนินการในเรื่องหรือส่ิงนั้น ๆ ท่ี
ต่อเนื่องกัน 

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท (Knowledge of classifications and categories) 
เกี่ยวกับชนิด ประเภทของส่ิงของและเรื่องราวต่าง ๆ ว่าอยู่ในหมวดหมู่ประเภทใด มีส่ิงใดท่ีเหมือน
หรือแตกต่างจากพวก โดยยึดเกณฑ์หรือวิธีการใดเป็นหลัก 

 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ (Knowledge of criteria) 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินหรือตรวจสอบสรรพส่ิงต่าง ๆ ว่า ดี - เลว ถูก - ผิด  
ควร-ไม่ควร 

 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ (Knowledge of methodology) 
วิธีการท่ีใช้ส าหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ตามหลักวิชาการท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 



 1.3 ความรู้ความจ ารวบยอด (Knowledge of universals and abstractions in the 
 field) 

 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและขยายหลักวิชา (Knowledge of principles and generalization) 
หลักการหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึง่เคยปรากฏจนสามารถน ามากล่าวสรุปรวบรวม
เป็นความจริงท่ัวไป 

 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (Knowledge of theories and structures) 
เกี่ยวกับคติและหลักการ จากของหลายส่ิง หลายเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กัน เป็นพวกเดียวกัน เพื่อจะ
ค้นหาทฤษฎี และโครงสร้างท่ีเป็นตัวร่วมของส่ิงเหล่านั้น 
 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
 2.1 การแปลความ (Translation) 
เป็นความสามารถในการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ได้แก่ การแปลความหมายของค า
และข้อความ การแปลความหมายของภาพและสัญลักษณ์ การแปลบทประพันธ์ สุภาษิตและค า
พังเพย 
 2.2 การตีความ (Interpretation) 
เป็นการสรุปความจากส่ิงต่าง ๆ มากกว่า 1 ส่ิง แล้วน าผลมาสรุป เป็นผลลัพธ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งท่ีมี
ลักษณะแปลกไปจากของเดิม 
 2.3 การขยายความ (Extrapolation) 
การขยายความเป็นการแปลความให้ไกลไปจากข้อมูลเดิม โดยมีข้อมูลหรือแนวโน้มเพียงพอ โดย
การขยายความมี 4 แบบ คือ ขยายความแบบจินตนาการ แบบพยากรณ์แบบสมมุติ และแบบ
อนุมาน 

 
3. การน าไปใช้ (Application) 

 การน าไปใช้ เป็นการน าเอาความรู้ความจ า และ ความเข้าใจในเรื่องราวใด ๆท่ีตัวเองมีอยู่ 
ไปแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ ปัญหาใหม่นั้น เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถน าสูตร กฎแก้ปัญหาได้โดยทันที 
จะต้องใช้ยุทธวิธีหลายอย่างในการแก้ปัญหานั้น 
 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
 4.1 การวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of element) 
เป็นการค้นหาคุณลักษณะเด่นของเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ เช่น ความ
เด่นของข้อความ ความส าคัญของเรื่อง ความนัยของค าพูดหรือกระท าต่าง ๆ วิเคราะห์ชนิด 
วิเคราะห์ส่ิงส าคัญ และวิเคราะห์เลศนัย 
 4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ( Analysis of relationships) 
เป็นการค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะส าคัญใด ๆ ของเรื่องราวและส่ิงต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล โดยท่ีส่ิงท้ังสองส่ิง 
 4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organizational principles) 
เป็นการค้นหาโครงสร้าง และ ระบบของวัตถุส่ิงของเรื่องราว และการกระท าต่าง ๆรวมกันอยู่ใน
สภาพนั้นได้เนื่องด้วยอะไร ยึดอะไรเป็นหลักเกณฑ์ หรือมีส่ิงใดเป็นตัวเช่ือมโยง 



5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
 5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of unique communication) 
เป็นการน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาผสมกัน เพื่อให้เกิดข้อความ หรือผลิตผล หรือ
การกระท าใหม่ ท่ีจะสามารถใช้ส่ือสารความคิดและอารมณ์ ระหว่างบุคคลกับผู้อื่นได้ เช่น การพูด
ช้ีแจง การแต่งค าประพันธ์ การวาดภาพ และการแสดงต่าง ๆ 
 5.2 การสังเคราะห์แผนงาน (Production of plan or proposed set of 
operation) 
เป็นการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การด าเนินการนั้น ส าเร็จ
ลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เช่น ท่านจะวางแผนการท างานอย่างไรจึงจะได้เป็น 
 5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of set of abstract relation) 
เป็นการน าเอาความส าคัญและหลักการต่าง ๆ มาผสมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ท่ีมี
ความสัมพันธ์แปลกไปจากเดิม เช่น จงอธิบายปัญหาท่ีแท้จริงของการคอรัปช่ันในเมืองไทย 
 

6. การประเมินค่า (Evaluation) 
  6.1 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน (Judgement in term of  
 internal evidence) 
 เป็นการประเมินโดยใช้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เท่าท่ีปรากฏอยู่ในเรื่องราวนั้น มาเป็นหลักในการตัดสิน 
 เช่น จากเรื่องสามก๊ก ขงเบ้งเป็นคนอย่างไร 

 6.2 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก (Judgement in term of 
external criteria)  
เป็นการตัดสินส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์อื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเรื่องราวนัน้ แต่มีความสัมพันธ์กับเรื่องนั้น
เกณฑ์ภายนอกอาจจะเป็นเกณฑ์ทางสังคม เช่น ค าว่า "สองหัวดีกว่าหัวเดียว" ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



และต่อมาในปี ๒๐๐๑  ได้มีผู้ปรับขั้นของการเรียนรู้ของ Bloom ขึ้นมาใหม่ก็คือ Anderson มี
ท้ังหมด ๖ ขั้น ดังนี้ 
 
 Bloom’s Taxonamy Revised  (2001)เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่ง
ประเภทของการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัยหรือทางปัญญา (Cognitive Domain) แบบด้ังเดิมของ Benjamin 
Bloom ท่ีรู้จักกันดีว่า Bloom Taxonomy (1956) โดยนักการศึกษา 2 ท่าน คือ Lorin Anderson และ 
David Krathwohl ได้ปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive 
Processes) และออกแบบการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) ให้พิจารณาเป็น 2 
มิติ ได้แก ่
        + พิจารณาลักษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) 
        + พิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive Processes) 
 
การพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น (Cognitive Domain Revised) 
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การพิจารณาลักษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) 
** Anderson และ Krathwohl (2001) ได้แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
        1.) ความรู้เก่ียวกับความเป็นจริง (Factual knowledge) หมายถึง ความรู้ในส่ิงท่ีเป็นจริงอยู่ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ และความรู้ในส่ิงเฉพาะต่างๆ 
 
        2.) ความรู้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge)  หมายถึง ความรู้ท่ีมีความซับซ้อน มีการ
จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ และโครงสร้างของความรู้ 
 
        3.) ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าส่ิงนั้นๆท าได้อย่างไร ซึง่
รวมถึงความรู้ท่ีเป็นทักษะ เทคนิค และวิธีการ 
 
        4.) ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทาง
ปัญญาของผู้เรียนเอง คือความรู้ท่ีผู้เรียนจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหา ไปจนถึง
การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    การเปรียบเทียบระดับขั้นของการเรียนรู้ทางปัญญาระหว่าง Bloom กับ Anderson 
 

Bloom’s Taxonomy (๑๙๕๖) Anderson’s Taxonomy (๒๐๐๑) 
๑. ความรู้ (Knowledge) 
   หมายถึง ความจ าการดึงส่ิงท่ีเรียนรู้มาก่อน 
ตัวอย่าง  ช่ือบุคคล สถานท่ี เนื้อหาท่ีอยู่ในบทเรียน 
ค ากริยาท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ รู้  บอก ระบุ ระลึกได้ 
ฯลฯ 

๑. จ า (Remember) 
    หมายถึง การดึงข้อมูลจากหน่วยความจ าการ
ระลึกได้ การจ าความรู้จากหน่วยความจ า การจ า
เกิดขึ้นเมื่อหน่วยความจ าถูกดึงมาผลิตค านิยาม 
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในความทรงจ า 
 

๒. การเข้าใจความ (Comprehension) 
    หมายถึง ความสามารถในการสร้างความหมาย
จากข้อมูล ตัวอย่างของค ากริยาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
อธิบาย ตีความ บอกความแตกต่าง บรรยาย แปล
ความหมาย ฯลฯ 

๒. การเข้าใจ (Understanding) 
    หมายถึง การสร้างความหมายจากรูปแบบต่าง ๆ 
โยสามารถเขียนหรือวาดรูปกราฟส่ือถึงการตีความ 
การยกตัวอย่าง การจัดจ าแนก การสรุปความ  การ
เปรียบเทียบ และการอธิบายได้ 
 

๓. การน าไปใช้ (Application) 
    หมายถึง ความสามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ
เรียนรู้ หรือการน าข้อมูลไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ 
ตัวอย่างค ากริยาท่ีเกี่ยวข้องคือ ประยุกต์ใช้ จัดระบบ 
ฝึกปฏิบัติ สาธิต ทดลอง ค านวณ ฯลฯ  
 

๓. ประยุกต์ใช้ (Applying) 
    หมายถึง การดึงหรือการใช้วิธีการโดยผ่านการ
ประมวลผลการประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องและอ้างอิงถึง
สภาพการณ์ท่ีข้อมูลถูกน าออกมาใช้ได้ผลผลิต เช่น 
รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

๔. การวิเคราะห์ (Analysis) 
   หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะหรือดึง
ความแตกต่างของข้อมูลออกมาได้เป็นองค์ประกอบ 
เพื่อจัดระบบโครงสร้างท่ีอาจดีกว่าความเข้าใจ 
ตัวอย่างของค ากริยาท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ แยกแยะ 
จ าแนก ความแตกต่าง จัดประเภท ฯลฯ 

๔. วิเคราะห์ (Analyzing) 
    หมายถึง แยกแยะข้อมูลหรือความคิดควบยอด
ออกเป็นส่วน ๆ แล้วพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพันธ์กัน
หรือเกี่ยวข้องกันด้วยโครงสร้างหรือด้วยจุดประสงค์
เดียวกัน สมองจะด าเนินการแยกแยะ จัดระบบและ
แยกเป็นส่วน ๆ รวมทั้งสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างองค์ประกอบได้ เมื่อผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
เขาจะแสดงการท างานของสมองโดยการสร้าง
ความคิดท่ีแยกแยะประเด็นส ารวจแล้วแสดงเป็น ผัง
ภาพ แผนภูมิ หรือแผนผัง 
 

๕. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
    หมายถึง ความสามารถรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่มา
เช่ือมโยงเข้าด้วยกันเกิดเป็นความรู้ใหม่ค ากริยาท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ออกแบบ สร้างช้ินงาน ประดิษฐ์ 
ฯลฯ 

๕. ประเมิน (Evaluating) 
   หมายถึง การตัดสินใจภายใต้เกณฑ์และมาตรฐาน
ผ่านการตรวจสอบและผลผลิตท่ีสามารถแสดง
กระบวนการของการประเมินขั้นประเมินนี้มาก่อน
ขั้นคิดสร้างสรรค์ 
 



๖. การประเมินผล (Evaluation) 
    หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจตรวจสอบ
และไตร่ตรองคุณค่าของข้อมูล ตัวอย่างค ากริยาท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ตัดสิน ประมเน เปรียบเทียบ ฯลฯ 

๖. คิดสร้างสรรค์ (Creating) 
    หมายถึง  เป็นการน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่มา
เช่ือมโยงกัน และจัดระบบใหม่ไปสู่รูปแบบหรือ
โครงสร้างจนก่อก าเนิดผลผลิต การคิดสร้างสรรค์
ต้องการการน าส่วนต่าง ๆ ของความรู้มารวมเข้า
ด้วยกันเป็นวิธีการใหม่หรือส่ิงใหม่ กระบวนการ
สมองจะท างานยากท่ีสุด 
 

 
 
ความแตกต่างของระดับขั้นความรู้ของ Bloom  กับ  Anderson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    ใช้ค านาม     ใช้ค ากริยา 
 
 จะเห็นว่าการจ าแนกระดับความรู้ทางปัญญาท้ัง ๖ ขั้นที่ได้กล่าวมาท้ัง ๒ แบบนี้                  
มีจุดส าคัญท่ีแตกต่างกันก็คือ 
 ๑. ขั้นที่ ๕ และ ข้ันที่ ๖ มีการสลับกัน  

ขั้นที่ ๕ ของ Bloom จะเป็น การสังเคราะห์ แต่ Anderson เป็น ประเมิน 
ขั้นที่ ๖ ของ Bloom จะเป็น ประเมินผล แต่ Anderson เป็น คิดสร้างสรรค์ 
 

 ๒. การใช้ค า 
  Bloom จะใช้ค านาม ส่วนของ Anderson จะใช้ค ากริยา 
 

การน าไปใช้ 

การเข้าใจความ 

ความรู้ 

การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ 

ประเมินผล 

ประยุกต์ใช้ 

เข้าใจ 

จ า 

วิเคราะห์ 

ประเมิน 

คิดสร้างสรรค์ 

Bloom’s Taxonomy (๑๙๕๖) Anderson’s Taxonomy (๒๐๐๑) 
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