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การเรียนรตู ามทัศนะของนักจิตวิทยาหลายทานใหความหมายของการเรียนรใู นความตาง
ผสานความหลากหลาย อาทิเชน คอนบาค ( Cronbach ) กลาวถึงการเรียนรวู า การเรียนรู
เปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอันเปนผลเนือ่ งมาจากประสบการณบคุ คล
ประสบมาสวน ฮิลการด และ เบาเวอร (Hilgard & Bower, 1981) กลาวถึงการเรียนรวู า
การเรียนรเู ปนกระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝก
ทัง้ นีไ้ มรวมถึงการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิข์ อง
ยา หรือสารเคมี ดังนัน้ พอสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยา ตามตวามคิดของผเู ขียนไดวา การเรียน
รู หมายถึง การเพิม่ พูนความรโู ดยแสดงออกถึงพฤติกรรมทีอ่ าศัยประสบการณ และการฝกฝน
ตนเองเปนประจำ โดยไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตาม
สัญชาตญาณ ซึง่ มีความสอดคลองกับขอมูลในพจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster ‘s Third
New International Dictionary) กำหนดความหมายของการเรียนรวู า การเรียนรู คือ กระบวน
การเพิม่ พูนและปรุงแตงระบบความรู ทักษะ นิสยั หรือการแสดงออกตางๆ อันมีผลมาจากสิง่
กระตนุ อินทรียโ ดยผานประสบการณ การปฏิบตั หิ รือการฝกฝน๑ การเพิม่ พูนความรู โดยแสดงออก
ถึงพฤติกรรมทีอ่ าศัยประสบการณ และการฝกฝนเปนประจำของบุคคล โดยไมรวมถึงการเปลีย่ น
แปลงพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ผเู ขียนขอแยกประเด็นการอธิบาย
สองสวน ดังนี้
๑

http://www.baanjomyut.com/library

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

500

๑. การเรียนรโู ดยการเพิม่ พูนความรทู อี่ าศัยประสบการณ และการฝกฝน สคู วาม
สำเร็จที่ถาวร
ความรู (Knowledge) หมายถึง ความเขาใจในเรือ่ งบางเรือ่ ง ซึง่ อาจจะรวมไปถึงความ
สามารถในการนำสิง่ นัน้ ไปใชเพือ่ เปาหมายบางประการ (ทีม่ า : http://th.wikipedia.org/wiki)
ความรโู ดยอาศัยประสบการณ ประสบการณแยกไดเปนสองอยาง ไดแก ประสบการณตรง
คือ การทีบ่ คุ คลไดสมั ผัสดวยตนเอง ซึง่ มีผลทำใหเกิดการเรียนรเู พราะมีการเปลีย่ นแปลงทีท่ ำให
เผชิญกับสถานการณเดิมแตกตางไปจากเดิม ในการมีประสบการณตรงบางอยางอาจทำใหบคุ คล
มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม แตไมถอื วาเปนการเรียนรู ไดแก สารเสพติดฤทธิข์ องยา มีตน
เหตุมาจากความเหนือ่ ยลาของรางกาย และมีผลเนือ่ งจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจและ
ประสบการณทางออม คือ ประสบการณทบี่ คุ คลมิไดพบหรือสัมผัสดวยตนเองโดยตรง แตอาจ
ไดรบั ไดในทางออมจากการเขารวมสัมมนา การอานหนังสือ และการรับรจู ากสือ่ สารมวลชนตางๆ
ภาพประกอบ : นองเมย สุดยอด ควาแชมป
“ตบลูกขนไกโลก” หลังชนะมือ๑ ของโลกชาวจีน
๒-๑ เกมถึงถิน่ ศึกแบดมินตัน “ชิงแชมปโลก ๒๐๑๓”
ที่เทียนเหอ อินดอร สเตเดี้ยม ในเมืองกวางโจว
ประเทศจีน เมือ่ วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๐๑๓ รอบชิงชนะเลิศ
“นองเมย” มือ ๓ ของโลก พบกับ หลี เสีย้ วเลย
มือ ๑ ของโลก และแชมปโอลิมปกเกมส ๒๐๑๒ จาก
จีน โดยคนู เี้ คยพบกัน ๕ ครัง้ และเปน สาวจีนเอาชนะได ๔ ครัง้ โดยนองเมย เอาชนะไดครัง้
เดียวในศึก “ยูเอส โอเพน ๒๐๑๑” ซึง่ ชนะไป ๒ เกมรวด๒ ผเู ขียนขอยกยองชืน่ ชมตอความ
สำเร็จ แตพอทราบถึงทีม่ าของความสำเร็จแลวยิง่ นายกยองเพราะตลอดเวลานองเมยทมุ เทให
กับการฝกซอมมาโดยตลอด มีวนั นีไ้ ดจงึ เกิดจากความมานะ การฝกฝนตนเองอยเู ปนประจำ
เรือ่ งของการฝกฝนตนเอง ดร.สุทธิชยั ปญญโรจน ไดเขียนไวใน www.drsuthichai
.com ไววา การฝกฝนตนเองมีความสำคัญมากสำหรับบุคคลทีต่ อ งการประสบความสำเร็จใน
๒

http://www.dailynews.co.th/Content/sports
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การดำเนินชีวติ ซึง่ หลักในการฝกฝนตนเองทีด่ ี จะตองมีการสำรวจตนเองหรือวิเคราะหตนเอง
ถึงขอดีขอ เสีย และสิง่ ใดทีต่ อ งแกไข ปรับปรุงตนเองใหดขี นึ้ หลักในการฝกฝนตนเองมีดงั นี้
๑. การสรางเปาหมายในชีวติ มีความสำคัญ สำหรับบุคคลทีต่ อ งการประสบความสำเร็จ
ในการสรางเปาหมายในชีวติ ไมควรทำแบบเพอฝน วิธกี ารหนึง่ หารูปภาพในสิง่ ทีเ่ ราตองการ
อยากได อยากเปน มาติดไวเพือ่ เตือนใจตัวเองเปนสัญลักษณ ก็จะทำใหไมลมื เปาหมายนัน้ อีก
ทั้งไมทำใหเดินออกนอกเสนทางของเปาหมายที่วางไว
๒. ความขยันขันแข็ง คนทีม่ คี วามขยันขันแข็งอยางสม่ำเสมอ ไมละความพยายาม ไม
เปนคนใจรอน ไมทอ แทตอ อุปสรรคตางๆ มีอทิ ธิบาท ๔ คือ มีฉนั ทะ การรักในสิง่ ทีต่ นเองทำ
มีวริ ยิ ะ มีความพยายามพากเพียรในสิง่ ทีต่ นเองตองการ มีจติ ตะ มีการเอาใจใสตอ งาน และมี
วิมงั สา มีการแกไข ไตรตรองในงานทีท่ ำ
๓. ความเปนผทู เี่ ขมแข็ง หนังสือเรือ่ ง “มหาบุรษุ ” ของพลตรี หลวงวิจติ วาทการได
เขียนไววา คนทีม่ คี วามเขมแข็งมีลกั ษณะทีด่ ี คือ ไมเปนคนทีบ่ น หรือรองทุกข ไมบอกความลับ
ของตนเองหรือไมตอ งการทราบความลับของผใู ด ไมตอ งการรวู า ผอู นื่ จะคิดอยางไรกับเรา
เปนคนทีม่ องโลกในแงดี สามารถนำสิง่ ตางๆทีร่ า ยมาเปนประโยชนแกตนได และมีสติสมั ปชัญญะ
อยตู ลอดเวลา
๔. ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เปนเรือ่ งของความคิด นักจิตวิทยาหลายทานใหคำแนะนำไว
วาใหคดิ ในแงดี เชน ตนเองทำได มีความแข็งแรง เขมแข็ง เปนคนมีพลัง ความคิดจะทำให
เกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง แตถา หากคิดลบ ความคิดนัน้ จะทำลายความเชือ่ มัน่ ในตนเองไดเชน
กัน
๕. ความเปนผตู รงตอเวลา ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวประชาชนสวนใหญมนี สิ ยั เปนคนตรง
ตอเวลา การสรางนิสยั ใหเปนคนตรงตอเวลา ควรปลูกฝงตัง้ แตเด็ก และควรมีเครือ่ งมือชวย เชน
Diary, ตารางการทำงาน ,แผนงานประจำวัน, บันทึกชวยจำ) ผทู มี่ นี สิ ยั ตรงตอเวลา มักเปนที่
ชืน่ ชอบและชืน่ ชมของคนทัง้ หลาย
๖. ความมีสขุ ภาพดี คนทีต่ อ งการประสบความสำเร็จในชีวติ มักเปนคนทีม่ สี ขุ ภาพดี จะมี
ประโยชนอนั ใด หากวาเราประสบความสำเร็จในหนาทีก่ ารงาน ร่ำรวย มีอำนาจ แตสขุ ภาพ
เราแย ปวยเปนโรค ไมสามารถเดินได ภาพลักษณของผนู ำประเทศทีม่ คี วามกระตือรือรน มี

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

502

สุขภาพรางกายทีด่ ี โดยไมเห็นผนู ำประเทศทานใดทีป่ ว ยหนักแลวเขามาบริหารประเทศ ซึง่ การ
จะทำใหสขุ ภาพดีนนั้ ควรปฏิบตั ติ นใหเหมาะสม เชน การเลือกและการทานอาหารใหเพียงพอ
มีประโยชน การออกกำลังกายทีเ่ หมาะสม การพักผอนอยางพอเพียงตอรางกาย
สรุปไดวา หลักในการฝกฝนตนเองมีความสำคัญ บุคคลทีต่ อ งการประสบความสำเร็จ
ตองมีการพัฒนาตนเอง เรียนรเู พิม่ เติมจากหนังสือ หรือแหลงเรียนรตู า งๆ มีการฝกปฏิบตั เิ ปน
ประจำ ดังนัน้ บุคคลทีป่ ระสบความสำเร็จ มักเริม่ ตนทีก่ ารพัฒนาตนเองกอน และหาความรู
สัง่ สมประสบการณจนสำเร็จในชีวติ อยางถาวร

๒. การเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณภาพ โดยไมไดเกิดจากการตอบ
สนองตามสัญชาตญาณ แตเกิดจากการเรียนรูตลอดชีพ
การเรียนรเู พือ่ การเรียนรกู ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองทีไ่ มไดเกิดจากการตอบ
สนองตามสัญชาตญาณเดิม ผเู ขียนขออธิบายความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรม กับ สัญชาตญาณ
ไวดงั นี้ พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิรยิ าอาการทีแ่ สดงออกทุกรูปแบบของสิง่ มีชวี ติ เพือ่
ตอบสนองตอสิง่ เราทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและ สิง่ เราภายนอก เปนการแสดงออกทีส่ อดคลองกับ
สถานการณและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอกโดยรูปแบบของ
พฤติกรรมตางๆ เปนผลมาจากการทำงานรวมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม สวน
สัญชาตญาณ (Instinct)๓ หมายถึง ความรสู กึ ทีเ่ กิดเอง หรือเกิดอยปู ระจำสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลาย
บัญญัตเิ รียกกันในทีน่ วี้ า สัญชาตญาณ แปลวา ญาณทีเ่ กิดขึน้ เอง หรือญาณทีม่ กี ารเกิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ สัญชาตญาณแหงการยึดถือวามีตัวของตัว นับวาเปนสัญชาตญาณแมบทแหง
สัญชาตญาณอืน่ ๆ ทัง้ หลาย สัญชาตญาณเปนความรทู เี่ กิดเองตามธรรมชาติ ไมเกีย่ วกับการ
ฝกฝนหรือสติปญ
 ญา มีมากอยางดวยกัน เชน นกทีร่ จู กั ทำรังอยางประณีต โดยไมเคยเห็นตัวอยาง
 ญา ซึง่ เปนของเกิด
ความรสู กึ ในทางตอสู การสืบพันธุ การหาอาหาร โดยตรงขามจากสติปญ
เองไมได ตองอาศัยการเรียนรู
๓

http://www.nana-bio.com
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กระทรวงศึกษาธิการไดมนี โยบายการปฏิรปู การศึกษา มงุ เนนใหคนไทยไดเรียนรตู ลอด
ชีพอยางมีคณ
ุ ภาพ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึง่ มีบทบาทสำคัญในเรือ่ งของหลัก
สูตรและการจัดการเรียนรใู นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน๔ ผเู ขียนขอนำเสนอการเรียนรตู ลอด
ชีพตามทฤษฎีการเรียนรขู องบลูม (Bloom’s Taxonomy) สามารถจำแนกการเรียนรตู ามทฤษฎี
ของบลูม ได ๓ ดาน มีดงั นี้
๑. Cognitive Domain

๔
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พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเกีย่ วกับสติปญ
 ญา ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถในการคิดเรือ่ งราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ เปนความสามารถทางสติปญ
 ญา
จัดได ๖ ระดับ ไดแก
๑. ความรคู วามจำ ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณตา งๆ จากการ
ทีไ่ ดรบั รไู วและระลึกสิง่ นัน้ ไดเมือ่ ตองการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดทิ ศั นทสี่ ามารถเก็บเสียง
และภาพของเรือ่ งราวตางๆได สามารถเปดฟงหรือ ดูภาพเหลานัน้ ได เมือ่ ตองการ
๒. ความเขาใจเปนความสามารถในการจับใจความสำคัญของสื่อ และสามารถ
แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระทำอืน่ ๆ
๓. การนำความรไู ปใช เปนขัน้ ทีผ่ เู รียนสามารถนำความรู ประสบการณไปใชในการ
แกปญ
 หาในสถานการณตา ง ๆ ได ซึง่ จะตองอาศัยความรคู วามเขาใจ จึงจะสามารถนำไปใชได
๔. การวิเคราะห ผเู รียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรือ่ งราวสิง่ ตาง ๆ ออกเปนสวน
ยอย เปนองคประกอบทีส่ ำคัญได และมองเห็นความสัมพันธของสวนทีเ่ กีย่ วของกัน ความสามารถ
ในการวิเคราะหจะแตกตางกันไปแลวแตความคิดของแตละคน
๕. การสังเคราะห ความสามารถในการทีผ่ สมผสานสวนยอย ๆ เขาเปนเรือ่ งราวเดียว
กันอยางมีระบบ เพือ่ ใหเกิดสิง่ ใหมทสี่ มบูรณและดีกวาเดิม อาจเปนการถายทอดความคิดออก
มาใหผูอื่นเขาใจไดงาย การกำหนดวางแผนวิธีการดำเนินงานขึ้นใหม หรือ อาจจะเกิดความ
คิดในอันทีจ่ ะสรางความสัมพันธของสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรมขึน้ มาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม
๖. การประเมินคา เปนความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกีย่ วกับคุณคา
ของสิง่ ตาง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑทเี่ หมาะสม ซึง่ อาจเปนไปตามเนือ้ หา
สาระในเรือ่ งนัน้ ๆ หรืออาจเปนกฎเกณฑทสี่ งั คมยอมรับก็ได
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๒.Affective Domain

คานิยม ความรสู กึ ความซาบซึง้ ทัศนคติ ความเชือ่ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม
ดานนีอ้ าจไมเกิดขึน้ ทันที ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะ
สม และสอดแทรกสิง่ ทีด่ งี ามอยตู ลอดเวลา จะทำใหพฤติกรรมของผเู รียนเปลีย่ นไปในแนวทาง
ทีพ่ งึ ประสงคได ดานจิตพิสยั จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ ๕ ระดับ ไดแก
๑. การรับรู เปนความรสู กึ ทีเ่ กิดขึน้ ตอปรากฎการณ หรือสิง่ เราอยางใดอยางหนึง่ ซึง่
เปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิง่ เรานัน้ วาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรสู กึ ทีเ่ กิดขึน้
๒. การตอบสนอง เปนการกระทำทีแ่ สดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และ
พอใจตอสิง่ เรานัน้ ซึง่ เปนการตอบสนองทีเ่ กิดจากการเลือกสรรแลว
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๓. การเกิดคานิยม การเลือกปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือ
ในคุณคานัน้ ๆ หรือปฏิบตั ติ ามในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จนกลายเปนความเชือ่ แลวจึงเกิดทัศนคติที่
ดีในสิ่งนั้น
๔. การจัดระบบ การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยความสัมพันธ
ถาเขากันไดกจ็ ะยึดถือตอไปแตถา ขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยม
เกา
๕. บุคลิกภาพ การนำคานิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เปนนิสัยประจำตัว ให
ประพฤติปฏิบตั แิ ตสงิ่ ทีถ่ กู ตองดีงามพฤติกรรมดานนี้ จะเกีย่ วกับความรสู กึ และจิตใจ ซึง่ จะเริม่
จากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดาน
ตาง ๆ จนกลายเปนคานิยม และยังพัฒนาตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซึง่ จะเปนควบคุมทิศทาง
พฤติกรรมของคนคนจะรดู รี ชู วั่ อยางไรนัน้ ก็เปนผลของพฤติกรรมดานนี้
๓. Psychomotor Domain
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พฤติกรรมทีบ่ ง ถึงความสามารถในการปฏิบตั งิ านไดอยางคลองแคลวชำนิชำนาญ ซึง่
แสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชีร้ ะดับของทักษะพฤติกรรมดาน
ทักษะพิสยั ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ ๕ ขัน้ ดังนี้
๑. การรับรู เปนการใหผเู รียนไดรบั รหู ลักการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง หรือ เปนการเลือกหา
ตัวแบบทีส่ นใจ
๒. กระทำตามแบบ หรือ เครือ่ งชีแ้ นะ เปนพฤติกรรมทีผ่ เู รียนพยายามฝกตามแบบที่
ตนสนใจและพยายามทำซ้ำ เพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหได หรือ สามารถ
ปฏิบตั งิ านไดตามขอแนะนำ
๓. การหาความถูกตอง พฤติกรรมสามารถปฏิบตั ไิ ดดว ยตนเอง โดยไมตอ งอาศัยเครือ่ ง
ชีแ้ นะ เมือ่ ไดกระทำซ้ำแลว ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบตั ิ
๔. การกระทำอยางตอเนือ่ งหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบทีเ่ ปนของตัวเองจะกระทำ
ตามรูปแบบนัน้ อยางตอเนือ่ ง จนปฏิบตั งิ านทีย่ งุ ยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว
การทีผ่ เู รียนเกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทำอยางสม่ำเสมอ
๕. การกระทำได อ ย า งเป น ธรรมชาติ พฤติ ก รรมที่ ไ ด จ ากการฝ ก อย า งต อ เนื่ อ ง
จนสามารถปฏิบตั ิ ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติซงึ่ ถือเปนความสามารถ
ของการปฏิบตั ใิ นระดับสูง
สรุปไดวา การเรียนรขู องบลูมเปนทฤษฎีทสี่ ำคัญเปนสวนทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการเรียน
รโู ดยทางตรง และทางออม เปนพืน้ ฐานของผเู รียน เปนหัวใจสำหรับผเู รียนรายบุคคล คือ จะตอง
มีพนื้ ฐานทีจ่ ะชวยใหตนเองประสบความสำเร็จในการเรียนรสู ารสนเทศทีถ่ กู ตอง หากผเู รียนมี
พืน้ ฐานทีค่ ลายคลึงกัน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะไมแตกตางกัน อีกประการหนึง่ คุณลักษณะ
ของแตละคน เชน ความรทู จี่ ำเปนกอนเรียน แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของผถู า ยทอด
ดังนัน้ การเรียนรเู ปนศาสตรความรทู จี่ ำเปน และมีความสำคัญยิง่ ในการเรียนรสู ามารถยกระดับ
คุณภาพการเรียนรทู สี่ งู ขึน้ ...ตลอดชีพ

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

508

เอกสารอางอิง
พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสขุ . การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ.
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
วารสารวิชาการ และวิจยั สังคมศาสตร. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๒๕ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗. สำนัก
งานบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๕๗.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสถา. Teaching Profession in ASEAN. กรุงเทพฯ. บรษัท
เอนิว ดีไซน แอนด พริน้ ติง้ จำกัด,๒๕๕๗.
เว็บไซต
บานจอมยุทธ: ม.ป.ป. (๒๕๔๓). ความหมายของการเรียนร.ู [ออนไลน] แหลงทีม่ า http://
www.baanjomyut.com/library_๒/psychology_of_learning/๐๑.html. : [สืบคน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘]
กิพีเดีย สารานุกรมเสรี: (ม.ป.พ.).ม.ป.ป. (๒๕๕๘). ความรู.[ออนไลน] แหลงที่มา http://
th.wikipedia.org/wiki/ [สืบคนเมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘]
ทฤษฎีการเรียนรขู องบลูม. [สืบคนเมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘] จากMax Social.
https://sites.google.com/site/anansak๒๕๕๔/thvsdi-kar-reiyn-ru-khx-ngblum
นันทนา สำเภา. (ม.ป.พ.). กลไกการเกิดพฤติกรรม. (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) จาก nana-bio
แหลงเรียนรู ที่คุณกำลังคนหาhttp://www.nana-bio.com/e-learning/Behavior/
behavior.html
สุทธิชยั ปญญโรจน. การฝกฝนตนเอง. (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) จากwww.drsuthichai.com

