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ความหมายของจิตวิทยาการเรียนรู  

จิตวิทยา  ตรงกับภาษาอังกฤษวา Psychology  มรีากศพัทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ Phyche 

แปลวา วญิญาณ กับ Logos แปลวา การศกึษา   ตามรูปศพัท  จิตวิทยาจึงแปลวา วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับ

วญิญาณ  แตในปจจุบันนี้ จิตวิทยาไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไป ความหมายของจิตวิทยาไดมีการ

พัฒนาเปล่ียนแปลงตามไปดวย นั่นคือ จิตวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย

และสตัว 

การเรียนรู  (Lrarning) ตามความหมายทางจติวทิยา หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

บุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมปีระสบการณ พฤติกรรม

เปล่ียนแปลงท่ีไมจัดวาเกิดจากการเรียนรู  ไดแก พฤติกรรมท่ีเปนการเปล่ียนแปลงชั่วคราว และการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเนื่องมาจากวุฒิภาวะ  

จากความหมายดังกลาว พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการ เรียนรูจะตองมีลักษณะสําคัญ 

ดังนี้ 

1. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจะตองเปล่ียนไปอยางคอนขางถาวร  จึงจะถือวาเกิดการเรียนรูข้ึน 

หากเปนการ เปล่ียนแปลงชั่วคราวก็ยังไมถือวาเปนการเรียนรู เชน นักศึกษาพยายามเรียนรูการออก

เสียงภาษาตางประเทศ บางคํา หากนักศึกษาออกเสียงไดถูกตองเพียงคร้ังหนึ่ง แตไมสามารถออก

เสียงซ้ําใหถูกตองไดอีก ก็ไมนับวา นักศึกษาเกิดการเรียนรูการออกเสียงภาษาตางประเทศ ดังนั้นจะ

ถือวานักศึกษาเกิดการเรียนรูก็ตอเมื่อออก เสียงคํา ดังกลาวไดถูกตองหลายคร้ัง ซึ่งก็คือเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรนั่นเอง  

 

2. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะตองเกิดจากการฝกฝน หรือเคยมีประสบการณนั้น ๆ มา

กอน เชน ความ สามารถในการใชคอมพิวเตอร ตองไดรับการฝกฝน และถาสามารถใชเปนแสดงวา

เกิดการเรียนรู หรือความ สามารถในการขับรถ ซึง่ไมมใีครขับรถเปนมาแตกาํเนดิตองไดรบัการ

ฝกฝน หรือมปีระสบการณ จงึจะขับรถเปน ในประเด็นนีม้พีฤติกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเราไม

ตองฝกฝนหรือมปีระสบการณ ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมี

วุฒิภาวะ และพฤติกรรมท่ีเกิดจากแนวโนมการตอบสนองของเผาพันธุ  (โบเวอร และอัลการด 1987, 

อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโน ,2532:285) ขอยกตัวอยางแตละดานดังนี้  

 

ในดานกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมวีฒิุภาวะ ไดแก การท่ีเด็ก 2 ขวบสามารถเดินได

เอง ขณะท่ี เด็ก 6 เดือน ไมสามารถเดินไดฉะนั้นการเดินจึงไมจัดเปนการเรียนรูแตเกิดเพราะมีวุฒิ



ภาวะ เปนตน สวนใน ดานแนวโนมการตอบสนองของเผาพันธุโบเวอร   และฮิลการด    ใชใน

ความหมาย ท่ีหมายถึงปฏกิริยิาสะทอน ( Reflex) เชน กระพริบตาเมื่อฝุนเขาตา ชักมือหนีเมื่อโดนของ

รอน พฤติกรรมเหลานี้ไมไดเกิดจากการเรียนรู แตเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของ

เผาพันธุมนุษย  

 

ธรรมชาติของการเรียนรู มี 4 ข้ันตอน คอื 

 

1   ความตองการของผูเรียน ( Want) คือ ผูเรียนอยากทราบอะไร เมื่อผูเรียนมีความตองการ

อยากรูอยากเห็นในสิ่งใดก็ตาม จะเปนสิ่งท่ีย่ัวยุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได  

2   สิ่งเราท่ีนาสนใจ (Stimulus) กอนท่ีจะเรียนรูได จะตองมีสิ่งเราท่ีนาสนใจ และนาสัมผัส

สําหรับมนุษย ทําใหมนุษยด้ินรนขวนขวาย และใฝใจท่ีจะเรียนรูในสิ่งท่ีนาสนใจนั้น ๆ  

3   การตอบสนอง (Response) เมื่อมีสิ่งเราท่ีนาสนใจและนาสัมผัส มนุษยจะทําการสัมผัสโดย

ใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ตาดู หูฟง ล้ินชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส และสัมผัสดวยใจ เปนตน ทํา

ใหมกีารแปลความหมายจากการสมัผสัสิง่เรา เปนการรับรู จาํได ประสานความรูเขาดวยกัน มกีาร

เปรียบเทียบ และคิดอยางมเีหตุผล  

4   การไดรบัรางวลั (Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง มนุษยอาจเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง

เปนกําไรชีวิตอยางหนึ่ง จะไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การไดเรียนรู ในวิชาชีพชั้นสูง จน

สามารถออกไปประกอบอาชพีชัน้สงู (Professional) ได นอกจากจะไดรบัรางวลัทางเศรษฐกิจเปน

เงินตราแลว ยังจะไดรับเกียรติยศจากสังคมเปนศักด์ิศรี และความภาคภูมิใจทางสังคมไดประการ

หนึ่งดวย  

 

ลําดับข้ันของการเรียนรู  

ในกระบวนการเรียนรูของคนเรานั้น จะประกอบดวยลําดับข้ันตอนพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 

ข้ันตอนดวยกัน คือ (1) ประสบการณ (2) ความเขาใจ และ (3) ความนกึคิด  

 

1.   ประสบการณ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรูอยูดวยกันท้ังนั้น สวน

ใหญท่ีเปนท่ีเขาใจก็คือ ประสาทสัมผัสท้ังหา ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง ประสาทรับรู

เหลานี้จะเปนเสมือนชองประตูท่ีจะใหบุคคลไดรับรูและตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ถาไมมีประสาท

รับรูเหลานีแ้ลว บุคคลจะไมมโีอกาสรับรูหรือมปีระสบการณใด ๆ เลย ซึง่ก็เทากับเขาไมสามารถ

เรียนรูสิ่งใด ๆ ไดดวย  

ประสบการณตาง ๆ ท่ีบคุคลไดรับนัน้ยอมจะแตกตางกัน บางชนดิก็เปนประสบการณตรง 

บางชนดิเปนประสบการณแทน บางชนดิเปนประสบการณรปูธรรม และบางชนดิเปน

ประสบการณนามธรรม หรือเปนสญัลักษณ  



 

2.   ความเขาใจ (understanding) หลังจากบุคคลไดรบัประสบการณแลว ข้ันตอไปก็คือ 

ตีความหมายหรือสรางมโนมติ (concept) ในประสบการณนัน้ กระบวนการนีเ้กิดข้ึนในสมองหรือจติ

ของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสญัญาณ ( percept) และมคีวามทรงจาํ (retain) ข้ึน ซึ่งเราเรียก

กระบวนการนีว้า "ความเขาใจ"  

ในการเรียนรูนัน้ บุคคลจะเขาใจประสบการณท่ีเขาประสบไดกต็อเมือ่เขาสามารถจดั

ระเบียบ (organize) วเิคราะห (analyze) และสงัเคราะห (synthesis) ประสบการณตาง ๆ จนกระท่ังหา

ความหมายอันแทจริงของประสบการณนัน้ได  

  

3   ความนกึคิด (thinking) ความนึกคิดถือวาเปนข้ันสุดทายของการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนในสมอง Crow (1948) ไดกลาววา ความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนความนึกคิดท่ี

สามารถจดัระเบียบ (organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมท่ีไดรบัใหเขากันได สามารถท่ี

จะคนหาความสัมพันธระหวางประสบการณท้ังเกาและใหม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกิด

บูรณาการการเรียนรูอยางแทจริง  

 

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

            ในการออกแบบสือ่การสอนไดใชหลักจติวทิยาของ  

            อเลสซ ีและทรอลลิป   ( Alessi and Trollip ) ซึ่งไดกลาวไววา  แนวคิดทางดานจิตวิทยา  

พุทธิพิสัยเก่ียวกับการเรียนรูของมนุษยท่ีเก่ียวเนื่องกับการออกแบบสื่อการสอน  ไดแก ความ

สนใจ  และการรับรูอยางถูกตอง   การจดจาํ  ความเขาใจ  ความกระตือรือรนในการ

เรียน  แรงจงูใจ  การควบคุมการเรียน   การถายโอนความรู  และการตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

1.ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง  ( Attention  and  Percertion )การเรียนรูของมนษุย

เกิดจากการท่ีมนุษยใหความสนใจกับสิ่งเรา ( Stimuli )  และ รับรู( Percertion ) สิ่งเราตางๆ นั้น

อยางถูกตอง ซึ่งตองออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน  รายละเอียดและความเหมอืน

จริงของบทเรียน การใชสือ่ประสม  และการใชเทคนคิพิเศษทางภาพ ( Visual effects )  เขามาเสริม

บทเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ    ไมวาจะเปนเสียง  ภาพนิ่ง   ภาพเคล่ือนไหว และ

ปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการรับรู ไดแก  คุณลักษณะตางๆของผูเรียน ความสนใจ   ความรูพื้นฐาน ความ

ยากงายของบทเรียน  ความคุนเคยกับคอมพิวเตอรชวยสอน   การรับรูและการใหความสนใจ  ของ

ผูเรียนมีความสําคัญมาก จะเปนสิ่งท่ีชี้นําการออกแบบหนาจอรูปแบบ  การปฏสิมัพันธและการสราง

แรงจูงใจตางๆ 

2.การจดจาํ ( memory )สิ่งท่ีมนุษยรับรูจะเก็บเอาไว และเรียกกลับมาใชภายหลัง  มนุษยจะ

สามารถจดจําเร่ืองตางๆไดมาก ตองมีเทคนิคการเรียนท่ีจะชวยในการจัดเก็บหรือจดจําสิ่งตางๆ  นั้น



จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน  ท่ีตองคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีจะชวยในการจําไดดี 2 ประการ คือ หลักในการจดั

ระเบียบและโครงสรางเนือ้หา      ( Organnization ) และหลักในการทําซ้าํ ( Repetition ) การจดั

โครงสรางเนือ้หาใหเปนระเบียบแสดงใหผูเรียนดู  เปนสิ่งท่ีงายและมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการ

ใหผูเรียนทําซ้ําๆ เพราะการจดัโครงสรางเนือ้หาใหเปนระเบียบจะชวยในการดึงขอมลูนัน้กลับมาใช

ภายหลัง หรือท่ีเรียกวาระลึกได   การจดัระบบเนือ้หาจงึแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิง

เสนตรง ลักษณะสาขา และลักษณะสื่อหลายมิติ  

            ผูออกแบบสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ใชวิธีการจัดโครงสรางเนื้อหาใหเปน

ระเบียบ เลือกการจดัระบบเนือ้หาเปนลักษณะสาขา  ( Branching ) เปนแนวคิดของทฤษฎีปญญา

นยิม และเปนการนาํเสนอเนือ้หาในลักษณะแตกก่ิงกานสาขา  จากจุดหนึ่งแตกก่ิงกานไปเปนจุดยอย 

เปนความรูลักษณะการวางเงื่อนไข  เกิดจากแนวคิดเก่ียวกับความแตกตางภายในมนษุย  จะทําให

ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียน และการท่ีผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติซ้ําๆ  ( Repetition ) ถือวา

เปนวิธีท่ีชวยในการจําไดดี  

3.ความเขาใจ ( Comprehension )การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  ประยุกตใช

ความรูในสถานการณท่ีเหมาะสมผูออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   โดยใหประเมนิ

ความรูกอนการใชบทเรียน  และไดมีวัตถุประสงคของการเรียนเปนตัวกําหนด  และกิจกรรมตางๆใน

บทเรียน 

4.ความกระตือรือรนในการเรียน ( Active Learning )ผูออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  ออกแบบใหผูใชมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางสม่ําเสมอ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา  และ

เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน  

5. แรงจงูใจ ( Motivation )แรงจูงใจท่ีเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู  คอมพวิเตอร

ชวยสอนประเภทการจาํลองและเกม  เปนบทเรียนท่ีมปีระสทิธิภาพสงูในการสรางแรงจงูใจ  

5.1ทฤษฎแีรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก  เลปเปอร ( lepper )  เชื่อวา 

แรงจงูใจท่ีใชในบทเรียนเปนแรงจงูใจภายใน  และแรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งท่ีผูเรียนตองการ  ผู

ออกแบบสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน    ออกแบบใชเทคนคิเกม   มีกิจกรรมท่ีใหผูเรียนอยาก

รูอยากเห็น 

5.2  ทฤษฎกีารสรางแรงจงูใจของมาโลน ( Malone ) ท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ มี 

4  ประการ 

- ความทาทาย ( Challenge )  มกีจิกรรมท่ีทาทายท่ีตองมเีปาหมายชดัเจนเหมาะกับ

ผูเรียน 

- จนิตนาการ ( Fantasy ) การท่ีผูเรียนเกิดจินตนาการตางๆ ในขณะทําศึกษาอยูได  



- ความอยากรูอยากเห็น ( Curiosity ) เกิดความอยากรูอยากเห็นทางความรูสกึ  ถูก

กระตุนจากโสต (การไดยิน ) และทัศน ( การเห็น ) มีสิ่งเราท่ีแปลกใหม  และความอยากรูอยากเห็น

ทางทางปญญา ท่ีเกิดในลักษณะของความตองการท่ีจะเรียนรูสิ่งตางๆ  ท่ีแปลกใหม 

 - ความรูสึกท่ีไดควบคุม ( control ) มกีารออกแบบท่ีสามมารถเห็นผลลัพธท่ี

แตกตางกันไดจากการเรียน  

                 5.3  ทฤษฎแีบบจาํลองของอารค ( Arcs Model ) การเราความสนใจ ความรูสึก

เก่ียวกันกับเนื้อหา ความมั่นใจ  และความคิดเห็นของผูเรียน  

                        - การเราความสนใจ ( Arouse ) การเราความสนใจไมจํากัดเฉพาะในชวงเวลาของ

บทเรียน มกีารออกแบบท่ีเราความสนใจตลอดบทเรียน  

                        - ความรูสึกเก่ียวกันกับเนื้อหา ( Relevant ) ทําใหผูเรียนรูวาสิ่งท่ีเรียนมีความหมาย

ตอตนเองและเปนประโยชนตอผูอ่ืน  

                        - ความมั่นใจ ( Confidence ) มคีวามคาดหวงั และโอกาสท่ีทาํใหเกิดความสาํเร็จ

พรอมคําแนะนําท่ีเปนประโยชน  

6. การควบคุมบทเรียน ( Learner Control )มกีารใหโปรแกรมเปนผูควบคุม  และใหผูเรียน

ควบคุม ผสมผสานระหวางโปรแกรมกับผูเรียน  

7.การถายโอนความรู ( Transfer of Learning )เปนการเรียนรูทีน่าํไปประยุกตใชจริง  

8.ความแตกตางระหวางบุคล (  Individual  Difference ) มกีารออกแบบท่ียดืหยุน  

สนองตอบความตองความแตกตางของแตละบุคล มกีารประเมนิผลกอนเรียน  มีคําแนะนําในการ

เรียนจากทฤษฎกีารเรียนรูทีน่าํมาใช  ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมของขาพเจาได

ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูมาใชดังนี้  

1.ทฤษฎพีฤติกรรมนยิม ( Behavioral theories )พื้นฐานความคิดของทฤษฎี   เชื่อวา

พฤติกรรมของมนษุยเกิดข้ึนจากการเรียนรูสามารถสงัเกตพฤติกรรมไดในรูปแบบตางๆกัน  และเชือ่

วาการใหตัวเสริมแรง ( Reinforcer )   จะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได  

            Skinner  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน   เชื่อวาตัวเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมหรือการเรียนรูของผูเรียน  เก่ียวของกับความเร็ว ความอดทนในการทํางาน  สามารถ

บังคับตนเองและชวยใหเกิดความคิดสรางสรรรค  การเสริมแรงอาจเปนรูปแบบของการใหรางวลัท่ี

เหมาะสมหรืออาจเปนความพงึพอใจท่ีเกิดข้ึนจากความสาํเร็จในการเรียนหรือการทํากิจกรรม  

            จากหลักการของ Skinner นี้เอง ไดนํามาใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ืองเสนทางสีดํา ไดดังนี้  

            1. แบงบทเรียนแตละบทออกเปนสวนยอยเปนข้ันๆ   อาจเรียกวาเฟรมในแตละเฟรมจะ

ประกอบดวยเนือ้หา  ซึ่งมีความคิดรวบยอดท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจ  

            2. ผูเรียนตองตอบคําถามทุกเฟรมใหถูกตอง กอนท่ีจะขามไปศึกษาเนื้อหาเฟรมตอไป  และ



จะมีเฟรม ชวยเหลือเพื่อบอกวาจะตองทําอยางไรเมื่อตอบถูกหรือตอบผิด  

            3. การเสริมแรงจะมีทุกคร้ังท่ีผูเรียนตอบคําถาม  ผูเรียนจะไดรบัผลปอนกลับวาตอบถูกหรือ

ผิดในทันท่ีทันใด 

            4. การศกึษาในแตละเฟรมจะไมกาํหนดเวลาดวยตัวโปรแกรม  แตจะข้ึนอยูกับผูเรียนเปน

สําคัญในการศึกษาดวยตนเอง  

2.ทฤษฎปีญญานยิม ( Cognitivism )ทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดของ 

Chomsky เชื่อวา พฤติกรรมมนุษยเกิดข้ึนจากจิตใจความคิด อารมณ และความรูสึกท่ีแตกตางกัน

ไป  Piaget ไดสรางทฤษฎีพัฒนาทางปญญาโดยเชื่อวามนุษยเกิดมาพรอมกับโครงสรางสติปญญา

ไมซับซอน และจะคอยๆ มีการพัฒนาข้ึนตามลําดับเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ผูสอนควร

จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนคิด  ไดรูจักวิธีการและใหเกิดการคนพบดวยตนเอง  

            Ausubel นักจิตวิทยาแนวปญญานิยม  ไดใหความสาํคัญเก่ียวกับโครงสรางทางปญญาท่ี

เก่ียวของกับการรับรูของมนษุย  แบงการรับรูออกเปน 4 ประเภท 

1. การเรียนรูโดยเรียนรูอยางมคีวามหมาย  

2. การเรียนรูโดยการทองจาํ  

3. การเรียนรูโดยการคนพบอยางมคีวามหมาย  

4. การเรียนรูโดยการคนพบแบบทองจาํ  

           การประยุกตแนวคิดและทฤษฎปีญญานยิมมาออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง  เสนทางสี

ดํา 

           1.ใชเทคนิคเพื่อสรางความสนใจแกผูเรียนกอนเร่ิมเรียนโดยการผสมผสานขอมูลและการ

ออก 

แบบ Title ท่ีเราความสนใจ 

           2.การใชภาพและกราฟกประกอบการสอน  ท่ีคํานึงถึงความสอดคลองกับเนื้อหา โดย

นําเสนอ 

เนื้อหาดวยภาพ VDO เปนหลัก 

           3.ผูเรียนไดรับการชี้แนะในรูปของ Help ท่ีเหมาะสม หากเนื้อท่ีศึกษาซับซอน หรือมีเนื้อหาท่ี 

เปนหมวดหมูและสัมพันธกัน  

            4. กิจกรรมการเรียนการสอน มกีารผสมผสานการใหความรู  การใหคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด

วเิคราะห หาคําตอบ  

            5. มีการบอกวัตถุประสงคกอน ใหผูเรียนไดปรับพื้นฐานความรูกอน  

            6. เมือ่จบบทเรียนแลวมกีารสรุปทบทวนอีกคร้ัง 


