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การเรียนรตูามทศันะของนกัจติวทิยาหลายทานใหความหมายของการเรยีนรใูนความตาง
ผสานความหลากหลาย อาทเิชน  คอนบาค ( Cronbach ) กลาวถึงการเรียนรวูา  การเรียนรู
เปนการแสดงใหเหน็ถงึพฤตกิรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอนัเปนผลเนือ่งมาจากประสบการณบคุคล
ประสบมาสวน  ฮลิการด และ เบาเวอร (Hilgard & Bower, 1981) กลาวถึงการเรยีนรวูา
การเรียนรเูปนกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม อนัเปนผลมาจากประสบการณและการฝก
ทัง้นีไ้มรวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกดิจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธ์ิของ
ยา หรอืสารเคม ี ดงันัน้พอสรปุแนวคดิของนกัจติวทิยา ตามตวามคดิของผเูขยีนไดวา การเรยีน
ร ูหมายถงึ การเพิม่พนูความรโูดยแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีอ่าศยัประสบการณ และการฝกฝน
ตนเองเปนประจำ โดยไมรวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตาม
สญัชาตญาณ  ซึง่มคีวามสอดคลองกบัขอมลูในพจนานกุรมของเวบสเตอร (Webster ‘s Third
New International Dictionary) กำหนดความหมายของการเรียนรวูา  การเรียนร ูคอื กระบวน
การเพิม่พนูและปรงุแตงระบบความร ูทกัษะ นสิยั หรอืการแสดงออกตางๆ อนัมผีลมาจากสิง่
กระตนุอนิทรยีโดยผานประสบการณ การปฏบิตัหิรอืการฝกฝน๑ การเพิม่พนูความร ูโดยแสดงออก
ถงึพฤตกิรรมทีอ่าศยัประสบการณ และการฝกฝนเปนประจำของบคุคล  โดยไมรวมถงึการเปล่ียน
แปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ  ผเูขยีนขอแยกประเดน็การอธบิาย
สองสวน  ดงันี้

การเรยีนร ูศาสตรความรทูีจ่ำเปนในการเรยีนร ู:
การยกระดับคุณภาพการเรียนรูที่สูงขึ้น

ผศ. ดร.วรวทิย  นเิทศศลิป
อาจารยประจำสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

คณะครศุาสตร มจร.วทิยาเขตเชียงใหม

๑  http://www.baanjomyut.com/library
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๑. การเรียนรโูดยการเพ่ิมพนูความรทูีอ่าศัยประสบการณ และการฝกฝน สคูวาม
สำเร็จที่ถาวร

ความร ู(Knowledge) หมายถงึ ความเขาใจในเร่ืองบางเรือ่ง  ซึง่อาจจะรวมไปถึงความ
สามารถในการนำสิง่นัน้ไปใชเพือ่เปาหมายบางประการ (ทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki)
ความรโูดยอาศัยประสบการณ  ประสบการณแยกไดเปนสองอยาง ไดแก  ประสบการณตรง 
คอื การทีบ่คุคลไดสมัผสัดวยตนเอง ซึง่มผีลทำใหเกดิการเรียนรเูพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีทำให
เผชิญกับสถานการณเดมิแตกตางไปจากเดิม ในการมีประสบการณตรงบางอยางอาจทำใหบคุคล
มกีารเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตไมถอืวาเปนการเรียนร ูไดแก  สารเสพติดฤทธ์ิของยา  มตีน
เหตมุาจากความเหน่ือยลาของรางกาย และมผีลเนือ่งจากความเจบ็ปวยทางกายหรอืทางใจและ
ประสบการณทางออม คอื ประสบการณทีบ่คุคลมิไดพบหรอืสมัผัสดวยตนเองโดยตรง แตอาจ
ไดรบัไดในทางออมจากการเขารวมสมัมนา การอานหนังสอื และการรบัรจูากส่ือสารมวลชนตางๆ

๒ http://www.dailynews.co.th/Content/sports

จนี โดยคนูีเ้คยพบกนั ๕ ครัง้ และเปน สาวจนีเอาชนะได ๔ ครัง้ โดยนองเมย เอาชนะไดครัง้
เดยีวในศกึ “ยเูอส โอเพน ๒๐๑๑” ซึง่ชนะไป ๒ เกมรวด๒ ผเูขยีนขอยกยองช่ืนชมตอความ
สำเรจ็ แตพอทราบถงึทีม่าของความสำเรจ็แลวยิง่นายกยองเพราะตลอดเวลานองเมยทมุเทให
กบัการฝกซอมมาโดยตลอด มวีนันีไ้ดจงึเกดิจากความมานะ การฝกฝนตนเองอยเูปนประจำ

เรือ่งของการฝกฝนตนเอง ดร.สทุธชิยั ปญญโรจน ไดเขยีนไวใน www.drsuthichai
.com ไววา การฝกฝนตนเองมคีวามสำคญัมากสำหรบับคุคลทีต่องการประสบความสำเร็จใน

ภาพประกอบ : นองเมย สดุยอด ควาแชมป
“ตบลูกขนไกโลก” หลังชนะมือ๑ ของโลกชาวจีน
๒-๑ เกมถึงถิน่  ศกึแบดมินตนั “ชงิแชมปโลก ๒๐๑๓”
ที่เทียนเหอ อินดอร สเตเดี้ยม ในเมืองกวางโจว
ประเทศจนี เม่ือวนัที ่๑๑ ส.ค.๒๐๑๓ รอบชงิชนะเลศิ
“นองเมย” มอื ๓ ของโลก พบกบั หล ี เสีย้วเลย
มอื ๑ ของโลก และแชมปโอลมิปกเกมส ๒๐๑๒ จาก
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การดำเนนิชวีติ ซึง่หลักในการฝกฝนตนเองทีด่ ีจะตองมกีารสำรวจตนเองหรอืวเิคราะหตนเอง
ถงึขอดขีอเสีย และส่ิงใดท่ีตองแกไข ปรบัปรุงตนเองใหดขีึน้ หลกัในการฝกฝนตนเองมีดงัน้ี

๑. การสรางเปาหมายในชวีติ มคีวามสำคัญ สำหรับบคุคลทีต่องการประสบความสำเร็จ
ในการสรางเปาหมายในชวีติ ไมควรทำแบบเพอฝน วธิกีารหนึง่หารปูภาพในสิง่ทีเ่ราตองการ
อยากได อยากเปน มาติดไวเพือ่เตือนใจตัวเองเปนสญัลกัษณ กจ็ะทำใหไมลมืเปาหมายน้ัน  อกี
ทั้งไมทำใหเดินออกนอกเสนทางของเปาหมายที่วางไว 

๒. ความขยันขนัแข็ง  คนท่ีมคีวามขยันขนัแข็งอยางสม่ำเสมอ ไมละความพยายาม ไม
เปนคนใจรอน ไมทอแทตออปุสรรคตางๆ มอีทิธบิาท ๔ คอื มฉีนัทะ การรกัในส่ิงทีต่นเองทำ
มวีริยิะ มคีวามพยายามพากเพยีรในสิง่ทีต่นเองตองการ มจีติตะ มกีารเอาใจใสตองาน และมี
วมิงัสา มกีารแกไข ไตรตรองในงานท่ีทำ

๓. ความเปนผทูีเ่ขมแขง็ หนังสือเรือ่ง “มหาบรุษุ” ของพลตรี หลวงวจิติวาทการได
เขยีนไววา คนทีม่คีวามเขมแขง็มลีกัษณะทีด่ ีคอื ไมเปนคนทีบ่นหรอืรองทกุข  ไมบอกความลบั
ของตนเองหรอืไมตองการทราบความลบัของผใูด  ไมตองการรวูา ผอูืน่จะคดิอยางไรกบัเรา 
เปนคนท่ีมองโลกในแงด ีสามารถนำส่ิงตางๆท่ีรายมาเปนประโยชนแกตนได และมีสตสิมัปชัญญะ
อยตูลอดเวลา

๔. ความเช่ือมัน่ในตนเอง เปนเรือ่งของความคิด นกัจติวทิยาหลายทานใหคำแนะนำไว
วาใหคดิในแงด ีเชน ตนเองทำได  มคีวามแข็งแรง  เขมแข็ง เปนคนมีพลงั  ความคิดจะทำให
เกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง แตถาหากคดิลบ ความคดินัน้จะทำลายความเชือ่มัน่ในตนเองไดเชน
กัน

๕. ความเปนผตูรงตอเวลา  ประเทศทีพ่ฒันาแลวประชาชนสวนใหญมนีสิยัเปนคนตรง
ตอเวลา การสรางนสิยัใหเปนคนตรงตอเวลา ควรปลกูฝงตัง้แตเดก็ และควรมเีครือ่งมอืชวย เชน
Diary, ตารางการทำงาน ,แผนงานประจำวนั, บนัทกึชวยจำ)  ผทูีม่นีสิยัตรงตอเวลา มกัเปนท่ี
ชืน่ชอบและช่ืนชมของคนท้ังหลาย

๖. ความมสีขุภาพด ีคนทีต่องการประสบความสำเรจ็ในชวีติ มกัเปนคนทีม่สีขุภาพด ีจะมี
ประโยชนอนัใด หากวาเราประสบความสำเร็จในหนาทีก่ารงาน ร่ำรวย มอีำนาจ แตสขุภาพ
เราแย ปวยเปนโรค ไมสามารถเดนิได  ภาพลักษณของผนูำประเทศทีม่คีวามกระตือรอืรน มี



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต502

สขุภาพรางกายทีด่ ีโดยไมเหน็ผนูำประเทศทานใดทีป่วยหนกัแลวเขามาบรหิารประเทศ ซึง่การ
จะทำใหสขุภาพดนีัน้ ควรปฏบิตัตินใหเหมาะสม เชน การเลอืกและการทานอาหารใหเพยีงพอ
มปีระโยชน  การออกกำลงักายท่ีเหมาะสม  การพักผอนอยางพอเพียงตอรางกาย

สรปุไดวา หลกัในการฝกฝนตนเองมีความสำคญั บคุคลท่ีตองการประสบความสำเรจ็
ตองมีการพัฒนาตนเอง เรยีนรเูพิม่เติมจากหนังสือ หรอืแหลงเรียนรตูางๆ มกีารฝกปฏิบตัเิปน
ประจำ ดงัน้ัน บคุคลท่ีประสบความสำเร็จ มกัเริม่ตนทีก่ารพัฒนาตนเองกอน และหาความรู
สัง่สมประสบการณจนสำเรจ็ในชีวติอยางถาวร

๒. การเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณภาพ โดยไมไดเกิดจากการตอบ
สนองตามสัญชาตญาณ แตเกิดจากการเรียนรูตลอดชีพ

การเรยีนรเูพ่ือการเรยีนรกูารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองทีไ่มไดเกดิจากการตอบ
สนองตามสญัชาตญาณเดิม ผเูขยีนขออธบิายความหมายเกีย่วกบัพฤตกิรรม กบั สญัชาตญาณ
ไวดงันี ้  พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ กริยิาอาการทีแ่สดงออกทกุรปูแบบของสิง่มชีวีติเพือ่
ตอบสนองตอสิง่เราทีเ่กิดขึน้ทัง้ภายในและ สิง่เราภายนอก เปนการแสดงออกทีส่อดคลองกบั
สถานการณและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอกโดยรูปแบบของ
พฤติกรรมตางๆ เปนผลมาจากการทำงานรวมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม สวน
สญัชาตญาณ  (Instinct)๓ หมายถึง ความรสูกึทีเ่กดิเอง หรอืเกดิอยปูระจำสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลาย
บญัญตัเิรยีกกนัในทีน่ีว้า สญัชาตญาณ แปลวา ญาณท่ีเกดิข้ึนเอง หรอืญาณท่ีมกีารเกดิข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ สัญชาตญาณแหงการยึดถือวามีตัวของตัว นับวาเปนสัญชาตญาณแมบทแหง
สญัชาตญาณอ่ืน ๆ ทัง้หลาย สญัชาตญาณเปนความรทูีเ่กดิเองตามธรรมชาติ ไมเกีย่วกับการ
ฝกฝนหรอืสตปิญญา มมีากอยางดวยกนั เชน นกทีร่จูกัทำรงัอยางประณตี โดยไมเคยเหน็ตวัอยาง
ความรสูกึในทางตอส ูการสบืพนัธ ุการหาอาหาร  โดยตรงขามจากสตปิญญา ซึง่เปนของเกิด
เองไมได ตองอาศยัการเรยีนรู

๓ http://www.nana-bio.com
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กระทรวงศึกษาธกิารไดมนีโยบายการปฏริปูการศกึษา มงุเนนใหคนไทยไดเรยีนรตูลอด
ชพีอยางมคีณุภาพ สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  ซึง่มบีทบาทสำคญัในเร่ืองของหลัก
สตูรและการจัดการเรยีนรใูนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน๔  ผเูขยีนขอนำเสนอการเรียนรตูลอด
ชพีตามทฤษฎีการเรียนรขูองบลูม (Bloom’s Taxonomy) สามารถจำแนกการเรียนรตูามทฤษฎี
ของบลมู ได ๓ ดาน  มดีงันี้

๑. Cognitive Domain

๔ วารสารวิชาการและวิจยัสงัฃมศาสตร : ๒๕๕๗,หนา ๒๕.
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พฤตกิรรมดานสมองเปนพฤตกิรรมเกีย่วกบัสตปิญญา ความร ูความคดิ ความเฉลยีวฉลาด
ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่เปนความสามารถทางสติปญญา
จดัได ๖ ระดบั ไดแก

๑. ความรคูวามจำ  ความสามารถในการเกบ็รกัษามวลประสบการณตางๆ จากการ
ทีไ่ดรบัรไูวและระลึกสิง่นัน้ไดเมือ่ตองการเปรียบดังเทปบันทกึเสียงหรือวดีทิศันทีส่ามารถเก็บเสียง
และภาพของเรือ่งราวตางๆได  สามารถเปดฟงหรอื ดภูาพเหลาน้ันได  เมือ่ตองการ

๒. ความเขาใจเปนความสามารถในการจับใจความสำคัญของส่ือ และสามารถ
แสดงออกมาในรปูของการแปลความ ตคีวาม คาดคะเน ขยายความ หรอื การกระทำอืน่ ๆ 

๓. การนำความรไูปใช เปนขัน้ทีผ่เูรยีนสามารถนำความร ูประสบการณไปใชในการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได ซึง่จะตองอาศัยความรคูวามเขาใจ จงึจะสามารถนำไปใชได

๔. การวเิคราะห ผเูรยีนสามารถคดิ หรอื แยกแยะเร่ืองราวส่ิงตาง ๆ ออกเปนสวน
ยอย เปนองคประกอบท่ีสำคญัได และมองเห็นความสัมพันธของสวนท่ีเกีย่วของกัน ความสามารถ
ในการวเิคราะหจะแตกตางกนัไปแลวแตความคดิของแตละคน

๕. การสงัเคราะห ความสามารถในการทีผ่สมผสานสวนยอย ๆ  เขาเปนเรือ่งราวเดยีว
กนัอยางมรีะบบ เพ่ือใหเกิดสิง่ใหมทีส่มบรูณและดีกวาเดมิ อาจเปนการถายทอดความคิดออก
มาใหผูอื่นเขาใจไดงาย การกำหนดวางแผนวิธีการดำเนินงานข้ึนใหม หรือ อาจจะเกิดความ
คดิในอันทีจ่ะสรางความสมัพนัธของสิง่ทีเ่ปนนามธรรมขึน้มาในรปูแบบ หรอื แนวคดิใหม

๖. การประเมนิคา เปนความสามารถในการตดัสิน ตรีาคา หรอื สรปุเกีย่วกบัคณุคา
ของสิง่ตาง ๆ  ออกมาในรูปของคณุธรรมอยางมกีฎเกณฑทีเ่หมาะสม ซึง่อาจเปนไปตามเน้ือหา
สาระในเรือ่งนัน้ ๆ หรอือาจเปนกฎเกณฑทีส่งัคมยอมรบักไ็ด
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๒.Affective Domain

คานยิม ความรสูกึ ความซาบซึง้  ทศันคต ิความเชือ่ ความสนใจและคณุธรรม  พฤตกิรรม
ดานนีอ้าจไมเกดิขึน้ทนัท ีดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะ
สม และสอดแทรกสิง่ทีด่งีามอยตูลอดเวลา จะทำใหพฤตกิรรมของผเูรยีนเปลีย่นไปในแนวทาง
ทีพ่งึประสงคได ดานจิตพสิยั จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ ๕ ระดับ ไดแก

๑. การรบัร ูเปนความรสูกึทีเ่กดิข้ึนตอปรากฎการณ หรอืสิง่เราอยางใดอยางหนึง่ซึง่
เปนไปในลกัษณะของการแปลความหมายของส่ิงเรานัน้วาคอือะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรสูกึทีเ่กดิขึน้

๒. การตอบสนอง เปนการกระทำทีแ่สดงออกมาในรปูของความเตม็ใจ ยนิยอม และ
พอใจตอสิง่เราน้ัน ซึง่เปนการตอบสนองทีเ่กิดจากการเลอืกสรรแลว
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๓. การเกดิคานยิม การเลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีเ่ปนทีย่อมรบักนัในสงัคม การยอมรบันบัถอื
ในคณุคานัน้ ๆ  หรอืปฏิบตัติามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลายเปนความเช่ือ แลวจงึเกิดทศันคตทิี่
ดีในสิ่งนั้น

๔. การจดัระบบ การสรางแนวคดิ จดัระบบของคานยิมทีเ่กดิขึน้โดยอาศยัความสมัพนัธ
ถาเขากนัไดกจ็ะยดึถอืตอไปแตถาขดักนัอาจไมยอมรบัอาจจะยอมรบัคานยิมใหมโดยยกเลกิคานยิม
เกา

๕. บุคลิกภาพ การนำคานิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจำตัว ให
ประพฤติปฏบิตัแิตสิง่ทีถ่กูตองดงีามพฤตกิรรมดานน้ี จะเกีย่วกับความรสูกึและจติใจ ซึง่จะเริม่
จากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดาน
ตาง ๆ  จนกลายเปนคานยิม และยงัพฒันาตอไปเปนความคดิ อดุมคต ิซึง่จะเปนควบคมุทศิทาง
พฤติกรรมของคนคนจะรดูรีชูัว่อยางไรน้ัน กเ็ปนผลของพฤติกรรมดานน้ี

๓. Psychomotor Domain
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พฤตกิรรมทีบ่งถงึความสามารถในการปฏบิตังิานไดอยางคลองแคลวชำนชิำนาญ  ซึง่
แสดงออกมาไดโดยตรงโดยมเีวลาและคณุภาพของงานเปนตวัชีร้ะดบัของทกัษะพฤตกิรรมดาน
ทกัษะพสิยั ประกอบดวย พฤตกิรรมยอย ๆ ๕ ขัน้ ดงัน้ี

๑. การรบัร ูเปนการใหผเูรียนไดรบัรหูลกัการปฏบิตัทิีถ่กูตอง หรอื เปนการเลอืกหา
ตวัแบบทีส่นใจ

๒. กระทำตามแบบ หรอื เครือ่งชีแ้นะ เปนพฤตกิรรมท่ีผเูรยีนพยายามฝกตามแบบท่ี
ตนสนใจและพยายามทำซ้ำ เพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหได หรือ สามารถ
ปฏบิตังิานไดตามขอแนะนำ

๓. การหาความถูกตอง พฤตกิรรมสามารถปฏิบตัไิดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเคร่ือง
ชีแ้นะ  เมือ่ไดกระทำซ้ำแลว  กพ็ยายามหาความถูกตองในการปฏิบตัิ

๔. การกระทำอยางตอเน่ืองหลังจากตัดสนิใจเลือกรูปแบบท่ีเปนของตัวเองจะกระทำ
ตามรูปแบบนัน้อยางตอเนือ่ง จนปฏบิตังิานทีย่งุยากซบัซอนไดอยางรวดเรว็ ถกูตอง คลองแคลว 
การท่ีผเูรยีนเกดิทกัษะได  ตองอาศยัการฝกฝนและกระทำอยางสม่ำเสมอ

๕. การกระทำไดอยางเปนธรรมชาติ พฤติกรรมที่ไดจากการฝกอยางตอเนื่อง
จนสามารถปฏิบตั ิไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัต ิเปนไปอยางธรรมชาติซึง่ถอืเปนความสามารถ
ของการปฏบิตัใินระดบัสงู

สรปุไดวาการเรยีนรขูองบลมูเปนทฤษฎทีีส่ำคญัเปนสวนทีเ่กีย่วของกบักระบวนการเรยีน
รโูดยทางตรง และทางออม เปนพืน้ฐานของผเูรยีน เปนหวัใจสำหรับผเูรยีนรายบุคคล คอื จะตอง
มพีืน้ฐานทีจ่ะชวยใหตนเองประสบความสำเร็จในการเรียนรสูารสนเทศทีถ่กูตอง หากผเูรยีนมี
พืน้ฐานทีค่ลายคลงึกนั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะไมแตกตางกนั  อกีประการหนึง่คณุลักษณะ
ของแตละคน เชน ความรทูีจ่ำเปนกอนเรียน แรงจงูใจในการเรยีน และคณุภาพของผถูายทอด
ดงันัน้ การเรยีนรเูปนศาสตรความรทูีจ่ำเปน และมคีวามสำคญัยิง่ในการเรยีนรสูามารถยกระดบั
คณุภาพการเรยีนรทูีส่งูขึน้ ...ตลอดชพี
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