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โดย ;เทวิน ศรีดาโคตร;รวบรวม

ความหมายของจิตวิทยาการเรียนรู
จิตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Psychology มีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ Phyche
แปลวา วิญญาณ กับ Logos แปลวา การศึกษา ตามรูปศัพท จิตวิทยาจึงแปลวา วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
วิญญาณ แตในปจจุบันนี้ จิตวิทยาไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของจิตวิทยาไดมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย นั่นคือ จิตวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย
และสัตว
การเรียนรู (Lrarning) ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงที่ไมจัดวาเกิดจากการเรียนรู ไดแก พฤติกรรมที่เปนการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจากวุฒิภาวะ
จากความหมายดังกลาว พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการ เรียนรูจะตองมีลักษณะสําคัญ
ดังนี้
1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะตองเปลี่ยนไปอยางคอนขางถาวร จึงจะถือวาเกิดการเรียนรูขึ้น
หากเปนการ เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไมถือวาเปนการเรียนรู เชน นักศึกษาพยายามเรียนรูการออก
เสียงภาษาตางประเทศ บางคํา หากนักศึกษาออกเสียงไดถูกตองเพียงครั้งหนึ่ง แตไมสามารถออก
เสียงซ้ําใหถูกตองไดอีก ก็ไมนับวา นักศึกษาเกิดการเรียนรูการออกเสียงภาษาตางประเทศ ดังนั้นจะ
ถือวานักศึกษาเกิดการเรียนรูก็ตอเมื่อออก เสียงคํา ดังกลาวไดถูกตองหลายครั้ง ซึ่งก็คือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรนั่นเอง
2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะตองเกิดจากการฝกฝน หรือเคยมีประสบการณนั้น ๆ มา

กอน เชน ความ สามารถในการใชคอมพิวเตอร ตองไดรับการฝกฝน และถาสามารถใชเปนแสดงวา
เกิดการเรียนรู หรือความ สามารถในการขับรถ ซึง่ ไมมใี ครขับรถเปนมาแตกาํ เนิดตองไดรบั การ
ฝกฝน หรือมีประสบการณ จึงจะขับรถเปน ในประเด็นนีม้ พี ฤติกรรมบางอยางทีเ่ กิดขึน้ โดยทีเ่ ราไม
ตองฝกฝนหรือมีประสบการณ ไดแก พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมี
วุฒิภาวะ และพฤติกรรมที่เกิดจากแนวโนมการตอบสนองของเผาพันธุ (โบเวอร และอัลการด 1987,
อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโน ,2532:285) ขอยกตัวอยางแตละดานดังนี้
ในดานกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมีวฒ
ุ ภิ าวะ ไดแก การทีเ่ ด็ก 2 ขวบสามารถเดินได
เอง ขณะที่ เด็ก 6 เดือน ไมสามารถเดินไดฉะนั้นการเดินจึงไมจัดเปนการเรียนรูแตเกิดเพราะมีวุฒิ

ภาวะ เปนตน สวนใน ดานแนวโนมการตอบสนองของเผาพันธุโบเวอร และฮิลการด ใชใน
ความหมาย ทีห่ มายถึงปฏิกริ ยิ าสะทอน ( Reflex) เชน กระพริบตาเมื่อฝุนเขาตา ชักมือหนีเมื่อโดนของ
รอน พฤติกรรมเหลานี้ไมไดเกิดจากการเรียนรู แตเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของ
เผาพันธุมนุษย
ธรรมชาติของการเรียนรู มี 4 ขัน้ ตอน คือ
ความตองการของผูเ รียน ( Want) คือ ผูเรียนอยากทราบอะไร เมื่อผูเรียนมีความตองการ
อยากรูอยากเห็นในสิ่งใดก็ตาม จะเปนสิ่งที่ยั่วยุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
2 สิ่งเราที่นาสนใจ ( Stimulus) กอนที่จะเรียนรูได จะตองมีสิ่งเราที่นาสนใจ และนาสัมผัส
สําหรับมนุษย ทําใหมนุษยดิ้นรนขวนขวาย และใฝใจที่จะเรียนรูในสิ่งที่นาสนใจนั้น ๆ
3 การตอบสนอง ( Response) เมื่อมีสิ่งเราที่นาสนใจและนาสัมผัส มนุษยจะทําการสัมผัสโดย
ใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ตาดู หูฟง ลิ้นชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส และสัมผัสดวยใจ เปนตน ทํา
ใหมกี ารแปลความหมายจากการสัมผัสสิง่ เรา เปนการรับรู จําได ประสานความรูเ ขาดวยกัน มีการ
เปรียบเทียบ และคิดอยางมีเหตุผล
4 การไดรบ
ั รางวัล ( Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง มนุษยอาจเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
เปนกําไรชีวิตอยางหนึ่ง จะไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การไดเรียนรู ในวิชาชีพชั้นสูง จน
สามารถออกไปประกอบอาชีพชัน้ สูง ( Professional) ได นอกจากจะไดรบั รางวัลทางเศรษฐกิจเปน
เงินตราแลว ยังจะไดรับเกียรติยศจากสังคมเปนศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจทางสังคมไดประการ
หนึ่งดวย
1

ลําดับขั้นของการเรียนรู
ในกระบวนการเรียนรูของคนเรานั้น จะประกอบดวยลําดับขั้นตอนพื้นฐานที่สําคัญ
ขั้นตอนดวยกัน คือ ( 1) ประสบการณ ( 2) ความเขาใจ และ ( 3) ความนึกคิด
1.

3

ประสบการณ ( experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรูอยูดวยกันทั้งนั้น สวน
ใหญที่เปนที่เขาใจก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาทรับรู
เหลานี้จะเปนเสมือนชองประตูที่จะใหบุคคลไดรับรูและตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ถาไมมีประสาท
รับรูเ หลานีแ้ ลว บุคคลจะไมมโี อกาสรับรูห รือมีประสบการณใด ๆ เลย ซึง่ ก็เทากับเขาไมสามารถ
เรียนรูสิ่งใด ๆ ไดดวย
ประสบการณตา ง ๆ ทีบ่ คุ คลไดรบั นัน้ ยอมจะแตกตางกัน บางชนิดก็เปนประสบการณตรง
บางชนิดเปนประสบการณแทน บางชนิดเปนประสบการณรปู ธรรม และบางชนิดเปน
ประสบการณนามธรรม หรือเปนสัญลักษณ

ความเขาใจ ( understanding) หลังจากบุคคลไดรบั ประสบการณแลว ขัน้ ตอไปก็คอื
ตีความหมายหรือสรางมโนมติ ( concept) ในประสบการณนน้ั กระบวนการนีเ้ กิดขึน้ ในสมองหรือจิต
ของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ ( percept) และมีความทรงจํา (retain) ขึ้น ซึ่งเราเรียก
กระบวนการนีว้ า "ความเขาใจ"
ในการเรียนรูน น้ั บุคคลจะเขาใจประสบการณทเ่ี ขาประสบไดกต็ อ เมือ่ เขาสามารถจัด
ระเบียบ ( organize) วิเคราะห ( analyze) และสังเคราะห ( synthesis) ประสบการณตา ง ๆ จนกระทัง่ หา
ความหมายอันแทจริงของประสบการณนน้ั ได
2.

ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือวาเปนขั้นสุดทายของการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ไดกลาววา ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนความนึกคิดที่
สามารถจัดระเบียบ ( organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมทไ่ี ดรบั ใหเขากันได สามารถที่
จะคนหาความสัมพันธระหวางประสบการณทั้งเกาและใหม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเกิด
บูรณาการการเรียนรูอ ยางแทจริง
3

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการออกแบบสือ่ การสอนไดใชหลักจิตวิทยาของ
อเลสซี และทรอลลิป ( Alessi and Trollip ) ซึ่งไดกลาวไววา แนวคิดทางดานจิตวิทยา
พุทธิพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสื่อการสอน ไดแก ความ
สนใจ และการรับรูอ ยางถูกตอง การจดจํา ความเขาใจ ความกระตือรือรนในการ
เรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนความรู และการตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล
1.ความสนใจและการรับรูอ ยางถูกตอง ( Attention and Percertion )การเรียนรูข องมนุษย
เกิดจากการที่มนุษยใหความสนใจกับสิ่งเรา ( Stimuli ) และ รับรู ( Percertion ) สิ่งเราตางๆ นั้น
อยางถูกตอง ซึ่งตองออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน รายละเอียดและความเหมือน
จริงของบทเรียน การใชสอ่ื ประสม และการใชเทคนิคพิเศษทางภาพ ( Visual effects ) เขามาเสริม
บทเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ไมวาจะเปนเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว และ
ปจจัยอื่นที่มีผลตอการรับรู ไดแก คุณลักษณะตางๆของผูเรียน ความสนใจ ความรูพื้นฐาน ความ
ยากงายของบทเรียน ความคุนเคยกับคอมพิวเตอรชวยสอน การรับรูแ ละการใหความสนใจ ของ
ผูเรียนมีความสําคัญมาก จะเปนสิ่งที่ชี้นําการออกแบบหนาจอรูปแบบ การปฏิสมั พันธและการสราง
แรงจูงใจตางๆ
2.การจดจํา ( memory )สิ่งที่มนุษยรับรูจะเก็บเอาไว และเรียกกลับมาใชภายหลัง มนุษยจะ
สามารถจดจําเรื่องตางๆไดมาก ตองมีเทคนิคการเรียนที่จะชวยในการจัดเก็บหรือจดจําสิ่งตางๆ นั้น

จึงเปนสิ่งที่จําเปน ที่ตองคํานึงถึงหลักเกณฑที่จะชวยในการจําไดดี 2 ประการ คือ หลักในการจัด
ระเบียบและโครงสรางเนือ้ หา ( Organnization ) และหลักในการทําซ้าํ ( Repetition ) การจัด
โครงสรางเนือ้ หาใหเปนระเบียบแสดงใหผเู รียนดู เปนสิ่งที่งายและมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการ
ใหผูเรียนทําซ้ําๆ เพราะการจัดโครงสรางเนือ้ หาใหเปนระเบียบจะชวยในการดึงขอมูลนัน้ กลับมาใช
ภายหลัง หรือทีเ่ รียกวาระลึกได การจัดระบบเนือ้ หาจึงแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิง
เสนตรง ลักษณะสาขา และลักษณะสื่อหลายมิติ
ผูอ อกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ใชวิธีการจัดโครงสรางเนื้อหาใหเปน
ระเบียบ เลือกการจัดระบบเนือ้ หาเปนลักษณะสาขา ( Branching ) เปนแนวคิดของทฤษฎีปญญา
นิยม และเปนการนําเสนอเนือ้ หาในลักษณะแตกกิง่ กานสาขา จากจุดหนึ่งแตกกิ่งกานไปเปนจุดยอย
เปนความรูลักษณะการวางเงื่อนไข เกิดจากแนวคิดเกีย่ วกับความแตกตางภายในมนุษย จะทําให
ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียน และการที่ผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติซ้ําๆ ( Repetition ) ถือวา
เปนวิธีที่ชวยในการจําไดดี
3.ความเขาใจ ( Comprehension )การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ประยุกตใช
ความรูใ นสถานการณทเ่ี หมาะสมผูอ อกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน โดยใหประเมิน
ความรูก อ นการใชบทเรียน และไดมีวัตถุประสงคของการเรียนเปนตัวกําหนด และกิจกรรมตางๆใน
บทเรียน
4.ความกระตือรือรนในการเรียน ( Active Learning )ผูอ อกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ออกแบบใหผูใชมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางสม่ําเสมอ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา และ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน
5. แรงจูงใจ ( Motivation )แรงจูงใจที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู คอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทการจําลองและเกม เปนบทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการสรางแรงจูงใจ
5.1ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เลปเปอร ( lepper ) เชื่อวา
แรงจูงใจทีใ่ ชในบทเรียนเปนแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งที่ผูเรียนตองการ ผู
ออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ออกแบบใชเทคนิคเกม มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนอยาก
รูอ ยากเห็น
5.2 ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจของมาโลน ( Malone ) ที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ มี
4 ประการ
- ความทาทาย ( Challenge ) มีกจิ กรรมทีท่ า ทายทีต่ อ งมีเปาหมายชัดเจนเหมาะกับ
ผูเรียน
- จินตนาการ ( Fantasy ) การที่ผูเรียนเกิดจินตนาการตางๆ ในขณะทําศึกษาอยูได

- ความอยากรูอ ยากเห็น ( Curiosity ) เกิดความอยากรูอ ยากเห็นทางความรูส กึ ถูก
กระตุน จากโสต (การไดยนิ ) และทัศน ( การเห็น ) มีสิ่งเราที่แปลกใหม และความอยากรูอ ยากเห็น
ทางทางปญญา ที่เกิดในลักษณะของความตองการที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ทีแ่ ปลกใหม
- ความรูสึกที่ไดควบคุม ( control ) มีการออกแบบทีส่ ามมารถเห็นผลลัพธท่ี
แตกตางกันไดจากการเรียน
5.3 ทฤษฎีแบบจําลองของอารค ( Arcs Model ) การเราความสนใจ ความรูสึก
เกี่ยวกันกับเนื้อหา ความมั่นใจ และความคิดเห็นของผูเรียน
- การเราความสนใจ ( Arouse ) การเราความสนใจไมจํากัดเฉพาะในชวงเวลาของ
บทเรียน มีการออกแบบทีเ่ ราความสนใจตลอดบทเรียน
- ความรูสึกเกี่ยวกันกับเนื้อหา ( Relevant ) ทําใหผูเรียนรูวาสิ่งที่เรียนมีความหมาย
ตอตนเองและเปนประโยชนตอผูอื่น
- ความมั่นใจ ( Confidence ) มีความคาดหวัง และโอกาสทีท่ าํ ใหเกิดความสําเร็จ
พรอมคําแนะนําที่เปนประโยชน
6. การควบคุมบทเรียน ( Learner Control )มีการใหโปรแกรมเปนผูค วบคุม และใหผูเรียน
ควบคุม ผสมผสานระหวางโปรแกรมกับผูเ รียน
7.การถายโอนความรู ( Transfer of Learning )เปนการเรียนรูท น่ี าํ ไปประยุกตใชจริง
8.ความแตกตางระหวางบุคล ( Individual Difference ) มีการออกแบบทีย่ ดื หยุน
สนองตอบความตองความแตกตางของแตละบุคล มีการประเมินผลกอนเรียน มีคําแนะนําในการ
เรียนจากทฤษฎีการเรียนรูท น่ี าํ มาใช ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน กลุมของขาพเจาได
ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูมาใชดังนี้
1.ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ( Behavioral theories )พื้นฐานความคิดของทฤษฎี เชื่อวา
พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึน้ จากการเรียนรูส ามารถสังเกตพฤติกรรมไดในรูปแบบตางๆกัน และเชือ่
วาการใหตวั เสริมแรง ( Reinforcer ) จะชวยกระตุน ใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได
Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เชื่อวาตัวเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือการเรียนรูข องผูเ รียน เกีย่ วของกับความเร็ว ความอดทนในการทํางาน สามารถ
บังคับตนเองและชวยใหเกิดความคิดสรางสรรรค การเสริมแรงอาจเปนรูปแบบของการใหรางวัลที่
เหมาะสมหรืออาจเปนความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากความสําเร็จในการเรียนหรือการทํากิจกรรม
จากหลักการของ Skinner นี้เอง ไดนํามาใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องเสนทางสีดํา ไดดังนี้
1. แบงบทเรียนแตละบทออกเปนสวนยอยเปนขัน้ ๆ อาจเรียกวาเฟรมในแตละเฟรมจะ
ประกอบดวยเนือ้ หา ซึ่งมีความคิดรวบยอดที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจ
2. ผูเรียนตองตอบคําถามทุกเฟรมใหถูกตอง กอนที่จะขามไปศึกษาเนื้อหาเฟรมตอไป และ

จะมีเฟรม ชวยเหลือเพื่อบอกวาจะตองทําอยางไรเมื่อตอบถูกหรือตอบผิด
3. การเสริมแรงจะมีทุกครั้งที่ผูเรียนตอบคําถาม ผูเ รียนจะไดรบั ผลปอนกลับวาตอบถูกหรือ
ผิดในทันที่ทันใด
4. การศึกษาในแตละเฟรมจะไมกาํ หนดเวลาดวยตัวโปรแกรม แตจะขึ้นอยูกับผูเรียนเปน
สําคัญในการศึกษาดวยตนเอง
2.ทฤษฎีปญ
 ญานิยม ( Cognitivism )ทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดของ
Chomsky เชื่อวา พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นจากจิตใจความคิด อารมณ และความรูสึกที่แตกตางกัน
ไป Piaget ไดสรางทฤษฎีพัฒนาทางปญญาโดยเชื่อวามนุษยเกิดมาพรอมกับโครงสรางสติปญญา
ไมซับซอน และจะคอยๆ มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ผูสอนควร
จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนคิด ไดรูจักวิธีการและใหเกิดการคนพบดวยตนเอง
Ausubel นักจิตวิทยาแนวปญญานิยม ไดใหความสําคัญเกีย่ วกับโครงสรางทางปญญาที่
เกีย่ วของกับการรับรูข องมนุษย แบงการรับรูอ อกเปน 4 ประเภท
1. การเรียนรูโ ดยเรียนรูอ ยางมีความหมาย
2. การเรียนรูโ ดยการทองจํา
3. การเรียนรูโ ดยการคนพบอยางมีความหมาย
4. การเรียนรูโ ดยการคนพบแบบทองจํา
การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีปญ
 ญานิยมมาออกแบบคอมพิวเตอรชว ยสอนเรือ่ ง เสนทางสี
ดํา
1.ใชเทคนิคเพื่อสรางความสนใจแกผูเรียนกอนเริ่มเรียนโดยการผสมผสานขอมูลและการ
ออก
แบบ Title ที่เราความสนใจ
2.การใชภาพและกราฟกประกอบการสอน ที่คํานึงถึงความสอดคลองกับเนื้อหา โดย
นําเสนอ
เนื้อหาดวยภาพ VDO เปนหลัก
3.ผูเรียนไดรับการชี้แนะในรูปของ Help ทีเ่ หมาะสม หากเนื้อที่ศึกษาซับซอน หรือมีเนื้อหาที่
เปนหมวดหมูและสัมพันธกัน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน มีการผสมผสานการใหความรู การใหคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด
วิเคราะห หาคําตอบ
5. มีการบอกวัตถุประสงคกอน ใหผูเรียนไดปรับพื้นฐานความรูกอน
6. เมือ่ จบบทเรียนแลวมีการสรุปทบทวนอีกครัง้

