การกาหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้
---------------------------------------การกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Objectives) เป็ นการกาหนดสิ่งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนมีหรื อ
บรรลุซ่ ึงมีท้งั ด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้จะได้มาจากระดับของหลักสูตร คือ
ตั้งแต่จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและสาขางานจนถึง
ระดับรายวิชา คือ จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา ที่ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้เพือ่
มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ระดับหลักสูตร ทั้งนี้ การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์น้ นั
จะต้องเขียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
การจาแนกจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้ านพุทธิพสิ ั ย (Cognitive Domain)
คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เน้นความสามารถทางสมอง หรื อความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชาหลักการ
หรื อทฤษฎีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้สามารถวัดได้จากการให้ผเู ้ รี ยนแจกแจงความรู ้ เขียนรายการสิ่งที่รู้
ยกตัวอย่าง ประยุกต์กฎต่าง ๆ ที่เรี ยนไป หรื อวิเคราะห์สถานการณ์ เป็ นต้น พฤติกรรมตามระดับการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพสิ ยั แบ่งไว้ 6 ขั้น ซึ่งการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้นไป ต้องอาศัยระดับการเรี ยนรู ้ที่ต่ากว่า
เสมอ
ระดับพฤติกรรม
1. ความรู ้ความจา ความสามารถในการจดจาสิ่ง
ที่เรี ยนมาแล้ว อาจเป็ นข้อมูลง่าย ๆ จนถึงทฤษฎี
2. ความเข้าใจ ความสามารถในการจับใจความ
การแปลความหมาย การสรุ ป หรื อขยายความ
3. การนาไปใช้ ความสามารถในการนาสิ่งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. การวิเคราะห์ ความสามารถในการแยกสิ่งต่าง
ๆ ออกเป็ นส่วนย่อยเหล่านั้นได้
5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนย่อยๆ เพือ่ สร้างรู ปแบบหรื อโครงสร้างใหม่
6. การประเมิน ความสามารถในการวินิจฉัย
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

ตัวอย่ างคากริยาทีใ่ ช้
บอกคุณสมบัติ จับคู่ เขียนลาดับ อธิบาย บรรยาย
ขีดเส้นใต้ จาแนก ระบุ
แปลความหมาย อธิบาย ขยายความ สรุ ปความ
ยกตัวอย่าง บอกความแตกต่าง เรี ยบเรี ยง เปลี่ยน
แก้ปัญหา สาธิต ทานายเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลง คานวณ ปรับปรุ ง ผลิต ซ่อม
เขียนโครงร่ าง แยกแยะ จัดประเภท จาแนกให้
เห็นความแตกต่าง บอกเหตุผล ทดลอง
รวบรวม ออกแบบ จัดระเบียบ สร้าง ประดิษฐ์
วางหลักการ
วัดผล เปรี ยบเทียบ ตีค่า ลงความคิดเห็น วิจารณ์

ด้ านจิตพิสัย (Affective Domain)
คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เน้นหนักในด้านความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความ
ประทับใจซึ่งวัดได้โดยการสังเกต แต่บางเรื่ องก็ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง การระบุพฤติกรรมที่
คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกนั้น ต้องอาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ช้ ีถึงความรู ้สึก เจตคติและค่านิยมของ
ตนเองและผูอ้ ื่น แล้วนามาใช้ในการกาหนดเป็ นพฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ดา้ น
จิตพิสยั แบ่งไว้ 5 ขั้น
ระดับพฤติกรรม
1. การรับรู ้ การยอมรับความคิด กระบวนการ
หรื อสิ่งเร้าต่าง ๆ
2. การตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนองต่อ
สิ่งที่รับรู ้
3. การเห็นคุณค่า ความรู ้สึกนิยมพอใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจนเกิดการปฏิบตั ิตามสิ่งที่นิยม
4. การจัดระบบค่านิยม การนาเอาคุณค่าต่าง ๆ ที่
เกิดจากการเรี ยนรู ้มาผสมผสานและจัดระบบเข้า
ด้วยกันเพือ่ เสริ มสร้างระบบคุณค่าขึ้นภายใน
ตนเอง
5. การกาหนดคุณลักษณะ การนาค่านิยมที่
จัดระบบแล้วมาปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั เฉพาะตน

ตัวอย่ างคากริยาทีใ่ ช้
เลือก ชี้ ติดตาม ยอมรับ
อภิปราย เลือก เขียนชื่อกากับ
อภิปราย ริ เริ่ ม เลือก แสวงหา ประพฤติตาม
นามาใช้
จาแนก จัดลาดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน

สนับสนุน ต่อต้าน ใช้เหตุผล แสดงออก ชักชวน

ด้ านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
คือจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เน้นหนักด้านการวางท่าทางให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานแต่ละชนิด สามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงออกได้จากการตีความทักษะ
หรื อการปฏิบตั ิออกมาเป็ นพฤติกรรม ซึ่งสังเกตได้จากความถูกต้องแม่นยา ความว่องไว คล่องแคล่ว และ
สม่าเสมอ พฤติกรรมตามระดับการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสยั แบ่งไว้ 5 ขั้น
ระดับพฤติกรรม
ตัวอย่ างคากริยาทีใ่ ช้
1. การรับรู ้ รับรู ้ในสิ่งที่จะต้องปฏิบตั ิ โดยผ่าน
สังเกต รู ้สึก สัมผัส ตรวจพบ
ประสาทสัมผัส
2. การเตรี ยมพร้อม การเตรี ยมตัวให้พร้อมทางสมอง แสดงท่าทาง ตั้งท่าเข้าประจาที่
ทางกายและจิตใจ

ระดับพฤติกรรม
3. การปฏิบตั ิงานโดยอาศัยผูแ้ นะ/เลียนแบบ การทา
ตามตัวอย่าง การลองผิดลองถูก
4. การปฏิบตั ิงานได้เอง / คล่อง ปฏิบตั ิได้เองอย่าง
ถูกต้อง เรี ยบร้อย มีประสิทธิภาพ
5. การปฏิบตั ิงานด้วยความชานาญ / ทางานใหม่ได้
ปฏิบตั ิงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือนอัตโนมัติ
สามารถทางานใหม่ได้

ตัวอย่ างคากริยาทีใ่ ช้
เลียนแบบ ทดลอง ฝึ กหัด
สาธิต ผลิต แก้ไข ทาได้สาเร็จด้วยตนเอง
ทางานได้เร็วขึ้น
ทางานด้วยความกระฉับกระเฉง จัดระบบ
ควบคุมการทางานแนะแนวทาง

ระดับของจุดประสงค์การเรียนรู้
ในการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้โดยทัว่ ไปจะแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
1. จุดประสงค์ทวั่ ไป หรื อจุดประสงค์ปลายทาง
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรื อจุดประสงค์นาทาง หรื อจุดประสงค์เฉพาะ
จุดประสงค์ทั่วไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปหรื อจุดประสงค์ปลายทาง คือ จุดประสงค์ที่เป็ นเป้าหมายสาคัญที่มุ่งหวังให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้แต่ละเรื่ องหรื อแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
ลักษณะของจุดประสงค์ทั่วไป มีดงั นี้
1. ตอบสนองพฤติกรรมสาคัญของจุดหมายหลักสูตร จุดประสงค์สาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
2. สะท้อนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ โดยครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ความคิด
ความสามารถในการปฏิบตั ิ เจตคติและกิจนิสยั ที่พงึ ประสงค์
3. การเขียนจุดประสงค์ทวั่ ไป จะใช้คากิริยากว้าง ๆ โดยเขียนเป็ นข้อ ๆ แต่นอ้ ยข้อครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนตามคาอธิบายรายวิชา เช่น เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็น
คุค่า สามารถ เป็ นต้น
ประโยคของจุดประสงค์ทั่วไป

ประธาน + กริยารวม ๆ + เรื่ องทีจ่ ดั การเรียนรู้ (หัวข้ อใหญ่ ที่ 1..2..3) + เกณฑ์ กว้ าง ๆ
เช่น

1 ผูเ้ รี ยน
2 ผูเ้ รี ยน
3 ผูเ้ รี ยน

+
+
+

ประดิษฐ์
หา
เขียน

+ เครื่ องแขวนจากเปลือกหอย +
+ ปริ มาตรดินถม
+
+ สมการการสมดุล
+

ได้
ได้
ได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรื อจุดประสงค์นาทาง หรื อจุดประสงค์เฉพาะ คือ จุดประสงค์ที่
วิเคราะห์ออกมาจากจุดประสงค์ทวั่ ไป โดยกาหนดพฤติกรรมสาคัญที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีดงั นี้
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์ทวั่ ไปโดยแตกย่อยออกมาจากจุดประสงค์ทวั่ ไป และแสดงถึงรายการ
พฤติกรรมคาดหวังที่จะทาให้การเรี ยนรู ้บรรลุตามที่กาหนดไว้ในจุดประสงค์ทวั่ ไป
2. แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนหลังจบการเรี ยนรู ้ในเรื่ องหรื อหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3. การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผูส้ อนควรพิจารณาโดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
3.1 ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั แต่การเขียนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมด้านจิตพิสยั นั้นอาจทาได้ยากเพราะผูส้ อนไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ในกรณี น้ ี
ถ้าไม่สามารถเขียนเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม อาจเขียนเป็ นจุดประสงค์เฉพาะ เช่น ใช้คา
ว่า บอกคุณค่า บอกประโยชน์เพือ่ สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่ามีความตระหนัก
หรื อเห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ
3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องมีลกั ษณะชัดเจน รัดกุม ไม่คลุมเครื อ เพือ่ ให้สามารถเข้าใจได้
ตรงกัน และสามารถสังเกตได้หรื อวัดได้
3.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมที่
คาดหวัง สถานการณ์/เงื่อนไข และเกณฑ์ อธิบายได้ดงั นี้ พฤติกรรมที่คาดหวัง โดยแต่ละข้อ
จะต้องระบุพฤติกรรมที่คาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมและควรพิจารณาเลือกคากริ ยาที่แสดง
พฤติกรรมที่คาดหวังให้ถูกต้องตามระดับขั้นของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
สังเกตได้ เช่น อ่าน เล่าเรื่ อง อธิบาย บอก ชี้ หยิบ เลือก ตอบ สรุ ป ทา เขียน ฟัง ปฏิบตั ิ จับ
ใจความ ฯลฯ สถานการณ์/เงื่อนไข ที่ทาให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ โอกาสหรื อสภาพ ทาให้
ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น เมื่อกาหนดข้อความให้ เมื่อฟังโฆษณาแล้ว หลังจากฟัง
เพือ่ นเล่านิทานแล้ว อ่านในใจจากบทเรี ยนแล้ว และเกณฑ์หรื อระดับความสามารถที่ผเู ้ รี ยน
แสดงออกมาขั้นต่าสุดที่จะยอมรับได้วา่ ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้จริ ง นัน่ คือ ผ่านหรื อไม่ผา่ น
จุดประสงค์ เช่น ทาไดทุกข้อ อ่านได้ถูกต้อง เขียนคาให้ได้ 8 ใน 10 คา บรรยายภาพได้
บางกรณี อาจจะเว้นการเขียนสถานการณ์/เงื่อนไขไว้ในฐานะที่เข้าใจกัน หาก
พิจารณาว่าจุดประสงค์น้ นั สมบูรณ์พอ หรื อไม่ระบุเกณฑ์ของพฤติกรรมโดยนาไปกาหนดไว้
ในเกณฑ์การประเมินแทน นอกจากนี้ควรละเว้นการเขียนส่วนขยายที่ไม่จาเป็ นด้วย
ตัวอย่างเช่น
- หลังจากศึกษาเรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งเปิ ดตารา

- สามารถติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือได้อย่างคล่องแคล่ว ใน
เวลา 5 นาที
- เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถยกตัวอย่างเครื่ องมือการเกษตรได้อย่างน้อย 10 ชนิด
3.4 การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะเขียนเป็ นข้อ ๆ เรี ยงตามลาดับพฤติกรรมที่เกิดก่อน
จานวนข้อจะมากหรื อน้อยก็ข้ นึ อยูก่ บั จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา รวมทั้งเวลาที่กาหนดในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละเรื่ อง / หน่วยการเรี ยนรู ้
ประโยคของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
พฤติกรรม (กริยา)
เช่น

+

เรื่ องย่ อยที่จะจัดการเรียนรู้ (หัวข้ อรองที่ 1..2..3) +

1.1 เลือก + เปลือกหอยที่จะนามา+ประดิษฐ์เครื่ องแขวน + ได้อย่างเหมาะสม
1.2 ออกแบบ + เครื่ องแขวน + ได้ภายในเวลาที่กาหนด
1.3 บอก + ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่ องแขวนด้วยเปลือกหอย + ได้ถูกต้อง
1.4 อภิปรายถึง + ประโยชน์ของเปลือกหอย + ได้อย่างน้อย 3 ประการ
2.1 คานวณ + ปริ มาตรดินถม + ได้ถูกต้อง
2.2 .........................
2.3 ........................
3.1 บอกขั้นตอน + การเขียนสมการการสมดุล + ได้ถูกต้อง
3.2 .........................
3.3 ........................
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ตัวอย่ างการเขียนจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
จุดประสงค์ทั่วไป
ด้ านพุทธิพสิ ั ย
1. เพือ่ ให้มีความรู ้เกี่ยวกับฟันและการรักษา
ความสะอาดของฟัน

ด้ านทักษะพิสัย
2. เพือ่ ให้สามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 บอกความหมายของคาว่า “ฟัน” ได้
1.2 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูแลรักษา
ความสะอาดของฟันได้
1.3 อธิบายวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีได้
2.1 สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีกบั หุ่นจาลอง
ได้
2.2 แปรงฟันของตนเองอย่างถูกต้องได้

ด้ านจิตพิสัย
3. เพือ่ ให้ตระหนักในการความสาคัญของการ 3.1 แปรงฟันทุกครั้งหลังจากรับประทาน
อาหาร
รักษาความสะอาดของฟัน
3.2 บอกคุณค่าความสาคัญของการแปรงฟัน
ที่ถูกวิธีได้
ตัวอย่ างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่
1
2
3
4
5

สถานการณ์/เงื่อนไข
ฟังคาอธิบายการเล่นต่อคา
เมื่อกาหนดข้อความให้
เมื่ออ่านบทความเกี่ยวกับ
การเกษตรแล้ว
หลังจากศึกษาคาใหม่แล้ว
สาธิตให้ดูแล้ว

พฤติกรรมที่คาดหวัง
สามารถเล่นต่อคา
สามารถอ่านและเขียนให้ถูกวรรคตอน
สามารถเขียนคาขวัญ

เกณฑ์
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้อย่างน้อย 1 คาขวัญ

สามารถเขียนตามคาบอก
สามารถปฏิบตั ิได้

ได้อย่างน้อย 8 ใน 10 คา
ได้ถูกต้อง

เอกสารอ้ างอิง
พนิต เข็มทอง.2541 “วัตถุประสงค์ทางการศึกษา : การเขียนและการจาแนก” ในเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การฝึ กอบรมแนวใหม่ แนวคิดสู่การปฏิบตั ิ. กรุ งเพทฯ :
สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข.2548 ทักษะ 5 C เพื่อการพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัฒนาพร ระงับทุกข์.2542.แผนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง.กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แอล ที เพรส
จากัด.

