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ลักษณะผูเรียนระดับอุดมศึกษา 
************************************* 

 
การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นจะตองเขาใจพ้ืนฐานดานการพัฒนาการของผูเรียน และจิตวิทยาการเรียนรู

ของผูเรียนในวัยที่สอนเปนอยางดี พัฒนาการของผูเรียนและจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียนในวัยตางกันจะมีความ
แตกตางกัน Havighurst นักจิตวิทยาไดแบงพัฒนาการของผูเรียนไวเปน 6 ชวงอายุไดแก 1)วัยทารกและวัยเด็กเล็ก 
อายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงประมาณ 6 ป 2) วัยเด็กตอนกลางอายุประมาณ 6-12 ป 3) วัยรุน อายุประมาณ 12-18 
ป 4) วัยผูใหญตอนตน อายุประมาณ 18-30 ป 5) วัยผูใหญตอนกลาง อายุประมาณ 30-60 ป 6) วัยผูใหญตอน
ปลาย อายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป  ซึ่งการพัฒนาการของผูเรียนระดับอุดมศึกษามักเปนวัยเด็กตอนกลาง วัยรุน และวัย
ผูใหญตอนตน ซึ่งเปนวัยกําลังศึกษา ซึ่งพัฒนาการของผูเรียนในชวงดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ 

 
1 เปาหมายของการจัดการอุดมศึกษา 

การจัดการดานอุดมศึกษาของไทย ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2459 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปน
การฝกอบรมผูสําเร็จการศึกษาใหมาทํางานกับหนวยงานของรัฐ (วราภรณ บวรศิริ, 2539) มุงสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาความรู ความสามารถในสาขาวิชาตางๆในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเริ่ม
พัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ สวนการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะในสาขาวิขาการเฉพาะทาง ใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น มุงสรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี (คณะกรรมการจัดทําแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา, 2542) ซึ่งในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ก็ยังมีลักษณะเปนสถาบันระดับสูงท่ีมุงเนนการผลิต
บัณฑิต การใหความรูท่ีตอเนื่อง การวิจัย การใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ หรือการชี้นําดวยวิชาการ ตรงตามที่
สังคมตองใช ตรงกับปญหาของสังคม และตรงตามความจําเปนของสังคม (เอกสารประกอบการสัมมนาระดม
ความคิดฯ, 2543) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกนมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพกอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา 
อันสามารถที่จะประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาค ประเทศชาติ และขยายสูความเปนสากล (บุญรอด 
ลาภะสัมมันโน, 2537)  

 
2. ลักษณะสําคัญของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะทั่วไปของผูเรียนในระดับอุดมศึกษามักจะอยูในวัยกําลังจะเปนผูใหญหรือวัยผูใหญในระดับ
ปริญญาตรี สวนในระดับบัณฑิตศึกษามักจะเปนผูใหญโดยแทจริง ซึ่งเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนและมีอุดมการณสูง 
สนใจในสิ่งท่ีอยากรู ตองการการยอมรับของเพ่ือน อาจารย และสังคม ตองการที่จะสามารถนําตนเองได เปนบุคคล
ท่ีมีประสบการณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (self directed learning) มักสนใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับชีวิตและ
สิ่งแวดลอม การจัดการเรียนการสอนควรมุงจัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และใหสามารถเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิมของผูเรียน จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524; สุวัฒน 
วัฒนวงศ, 2538)  

จุดมุงหมายในการเขามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของผูเรียนนั้น แตกตางกันออกไปตามลักษณะ
ของสังคม และลักษณะของสถาบัน ในสังคมที่การศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายระดับและมีความจําเพาะอยางใน
สหรัฐอเมริกานั้น จุดมุงหมายในการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของผูเรียนเพ่ือเปนการหาความรูท่ัวๆไป แตถา
เปนระดับบัณฑิตศึกษาก็จะเปนการหาความรูเฉพาะเจาะจงในอาชีพ หรือความชํานาญเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น และถา
เปนระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะ ก็จะเนนดานการวิจัยเปนสําคัญ สําหรับในประเทศไทยนั้น ผูเรียนสวนใหญมักเนน
ท่ีความรู และดานวิชาชีพมากกวาสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนั้นอาจมีจุดมุงหมายซอนเรนอยูบาง เชน ความนิยมในปริญญา 
ความยกยองในสังคม โอกาสในการทํางาน ความตองการของครอบครัว เปนตน Gillespie and allport (อางถึงใน 
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ไพฑูรย 2524) สรุปวา นักศึกษาในประเทศอุตสาหกรรมักคํานึงถึงความสุขสบายความเหมาะสมทางครอบครัว 
ความสมบูรณทางวัตถุมาก ขณะท่ีนักศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนา มักอยากทําอะไรใหแกประเทศชาติและมาตุภูมิ 
เชน การแกปญหาความยากจน หรือการยกมาตรฐานของชีวิตของประชาชนในสังคม  เปนตน 

เนื่องจากชีวิตและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย เปนชีวิตที่มีบุคลิกภาพตางๆไดรับการพิจารณา ทดสอบ 
ทาทาย คัดเลือก และยึดไวเปนลักษณะของผูเรียนแตละคน โดยทั่วไปเมื่อนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยใหมๆ 
บุคลิกภาพยังไมชัดเจนนัก แตเม่ือจบการศึกษาแลวจะมีลักษณะเฉพาะของตนเองคอนขางแนนอน จากการสอบถาม
นักศึกษา สวนใหญนอกจากเวลาเรียนแลว นักศึกษามักสนใจกิจกรรมตางๆ เชน การเขาชมรมบําเพ็ญประโยชน 
ดนตรี และกีฬา หากชวงปดเทอมก็มักออกคายอาสา เพ่ือพัฒนาชนบท มักอยูรวมกันเปนกลุม ทํากิจกรรมรวมกัน 
มากกวาอยูกันตามลําพัง ดวยเหตุนี้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ไมวาจะเปนการเรียนการสอนในหองเรียน 
หรือกิจกรรมนอกหองเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย จึงมีคุณคาตอนักศึกษา
อยางมาก และไมวาดานใดๆก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับ ไพฑูรย (2524) ท่ีกลาววา บุคลิกภาพที่สําคัญของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งก็คือ นักศึกษาจะสนใจทุกสิ่งทุกอยางรอบๆตนเองไปหมด ในทุกๆ ดาน อยากรูอยาก
เห็นไปหมด ความกระหายใครอยากเรียนรู จึงเปนลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีอาจารย หรือผูสอนสามารถใช
ประโยชนดานการจัดการเรียนการสอน Hochbaum Jerry (อางถึงใน ไพฑูรย สินลารัตน, 2524) ไดสรุปลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เดนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไว คือ ในชั้นปท่ีหนึ่งนักศึกษาจะรูสึกตื่นเตนสนใจตอสิ่งตางๆ
รอบดาน อยากเรียนอยากรู และยอมหรือพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมในทุกๆดาน พอขึ้นปท่ีสอง ความตื่นเตน
กระตือรือรนจะคอยๆ ลดลง มีแนวโนมจะเปนปฏิปกษกับมหาวิทยาลัย ไมคอยพูดจากับครูอาจารย ปท่ีสาม ชอบอยู
กับกลุมเพ่ือน ไมคอยสนใจตอสังคมมหาวิทยาลัยเทาท่ีควร พอขึ้นปท่ีสี่ ผูเรียนจะไมคอยยุงเก่ียวกับมหาวิทยาลัย
มากนัก สวนใหญจะสนใจเกี่ยวกับงานวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาและความกาวหนาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับของ
ประเทศไทย นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกและพฤติกรรมคอนขางมากในชีวิตมหาวิทยาลัย สวนใหญมีการ
เปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายในการศึกษาชัดเจนขึ้น โดยกอนเขาศึกษานักศึกษาคิดวา ควรจะเขามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบอาชีพและเรียนตอ แตพอจะจบการศึกษานักศึกษาเห็นวาควรจะหาความรู หาประสบการณ แลวเอาไปใช
เพ่ือประโยชนของสังคม  มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติท่ีกวางขึ้น แตในทรรศนะของคนทั่วๆไปแลวก็ยัง
มองวา นักศึกษานั้นเมื่อเขาเรียนใหมๆ เปนผูท่ีมีอุดมคติสูง แตพอเรียนสูงขึ้น มักจะถูกมองวาเห็นแกตัวมากขึ้น นึก
ถึงตัวเองมากขึ้น เปนตน การใชเวลาของผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษามีผลอยางมากตอการเรียนรู และพัฒนาการ
ดานตางๆของผูเรียน โดยเฉพาะหากการใชเวลานั้นเก่ียวของหรือสัมพันธโดยตรงกับเรื่องท่ีจะเรียนก็จะชวยใหการ
เรียนมีผลดีขึ้น พบวาผูเรียนมักใชเวลานอกหองเรียนรวมกับกลุมเพ่ือน สวนใหญเปนเรื่องของสังคม กิจกรรม ความ
สนใจทั่วไปมากกวาการเรียนรูทางวิชาการ นักศึกษามักไมคอยมีโอกาสพูดคุยซักถามอาจารยหรือผูสอน เรื่องการ
เรียน หรือปญหาดานการเรียนนอกเวลาเรียน อาจเนื่องจากอาจารยในมหาวิทยาลัย ไมคอยมีเวลา เพราะสวนใหญ
มักมีงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหาร และงานพิเศษอื่นๆอีกมาก 
 
 
3. จิตวิทยาและการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

ผูเรียนในระดับอุดมศึกษามักอยูในวัยที่กําลังจะเปนผูใหญหรือวัยผูใหญ อายุประมาณ 18-22 ป ดังนั้น 
จิตวิทยาดานการเรียนรูของผูเรียนระดับอุดมศึกษาจึงแตกตางจากเด็กพอสรุปไดดังตอไปนี้ 1) ตองการดานการ
ยอมรับ ซึ่งหากผูเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดรับการยอมรับในสถานการณตางๆแลวจะเกิดความเครงเครียด 
และอาจตอตาน สิ่งท่ีสําคัญคือตองพยายามทําใหผูเรียนนั้นเกิด self directing ในการเรียนการสอนใหมากที่สุดดวย 
2)ผูเรียนระดับอุดมศึกษาเปนผูท่ีมีวุฒิภาวะและมีประสบการณอยางหลากหลาย ซึ่งประสบการณตางๆเหลานั้นจะ
เปนแหลงขอมูลและเปนประสบการณเดิมที่มีคุณคาสูงยิ่งสําหรับการเรียนรูตอสิ่งใหมๆตอไป 3)มีความพรอมในการ
เรียนรูและมีวุฒิภาวะที่พรอมจะเรียนรูในดานวิชาการตางๆ ดังนั้นการสอนใหผูเรียนระดับอุดมศึกษาเรียนรูจึงมักจะ
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ทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่อยากจะเรียนรู ซึ่งตางจากเด็กมักยึดถือวาเด็กตองเรียนในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคาดวาจะ
เปนประโยชนกับเด็กในอนาคต 4).จัดการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสม กลาวคือการสอนเด็กมักจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะการเรียนแบบวิชาเปนศูนยกลาง (subject centered) ในขณะที่ผูเรียนระดับอุดมศึกษาควรจัดการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนศูนยกลาง (problem centered) นอกจากนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยมักเรียนรูเพ่ือไปประกอบอาชีพ เปน
พ้ืนฐานสําหรับการทํางาน และผูเรียนที่เขามาเรียนก็มีวัตถุประสงคอยางชัดเจน (Knowles, 1978 อางถึงใน สุวัฒน 
วัฒนวงศ, 2538) 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงควรมีลักษณะดังตอไปนี้  
1)เนนควรสนใจและความตองการของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะสนใจและเกิดการเรียนรูไดดี หากสิ่งท่ีเรียนนั้น

ตรงกับความตองการหรือความสนใจของตนเองและมีประสบการณเดิมของเรื่องนั้นๆ ก็มักจะเกิดความพึงพอใจและ
จะสนใจเรียนรู ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในผูใหญควรคํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียนดวย  

2) มุงจัดสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตผูเรียน (life situation)การเรียนรูของผูเรียนระดับอุดมศึกษาจะ
ไดผลดี หากพยายามจัดการเรียนการสอนโดยยึดเอาสภาพชีวิตและสังคมของตัวผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการ
สอน (life centered) ซึ่งการจัดหนวยการเรียนที่เหมาะสม ควรยึดสถานการณหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตของ
ผูเรียนเปนหลักสําคัญ ไมควรมุงสอนเฉพาะที่เก่ียวของกับเนื้อหาเพียงอยางเดียว 

3). การวิเคราะหประสบการณ (analysis of experience)เนื่องจากประสบการณเปนแหลงขอมูลท่ีคุณคา
ตอการเรียนรูของผูเรียนระดับอุดมศึกษามาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงประสบการณของผูเรียน
แตละคน เพ่ือสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

4). ผูเรียนตองการเปนผูนําตนเอง (self directing) ความตองการท่ีอยูในสวนลึกของผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาคือ การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได ดังนั้นบทบาทของครูควรมีลักษณะผูรวมเรียน 
รวมคนหา มากกวาจะเปนผูทําหนาท่ีในการสงผาน หรือเปนสื่อในการนําความรูไปยังผูเรียน 

5).ความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ความแตกตางระหวางบุคคลเปนเรื่องปกติ
สําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษาที่เปนผูใหญ เนื่องจากเปนผูมีประสบการณและมีความเปนตัวเองสูง และจะมากขึ้น
เรื่อยตามอายุ การสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงตองจัดเตรียมในดานเนื้อหาอยางดีพอ เพ่ือใหเหมาะสม
ความสามารถของแตบุคคล 

 
4. แบบการเรียนของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

ผูเรียนระดับอุดมศึกษาเปนบุคคลที่มีประสบการณ มีความคิดของตนเอง มีความสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง ดังนั้นผูเรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีแบบการเรียน (learning styles) แตกตางกัน ซึ่งแบบการเรียนของผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดของ Grasha & Reichman (อางถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2538)  สามารถ
จําแนกไดเปน 6 ประเภท คือ 1)แบบอิสระ (independent) คือผูเรียนที่ชอบคิดดวยตนเอง ทํางานตามความคิดของ
ตนเอง 2)แบบหลีกเลี่ยง (avoidance) คือผูเรียนที่ไมสนใจเรียนเนื้อหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบแผน ไมสนใจสิ่งท่ีจะ
เกิดขึ้นในชั้นเรียน 3)แบบรวมมือ (collaborative) คือ ผูเรียนที่สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4)แบบพึ่งพา (dependent) ผูเรียนจะมีลักษณะอยากรูอยากเห็นทางวิชาการนอยมาก จะเรียนรูเฉพาะส่ิงท่ีกําหนดให
ผูเรียนเทานั้น มองวาผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเปนแหลงความรูและแหลงสนับสนุนวิชาการ 5)แบบแขงขัน 
(competitive) ผูเรียนเรียนรูดวยการพยายามกระทําสิ่งตางๆใหดีกวาผูอ่ืนในชั้นเรียน มีความคิดวาตองแขงขันกับ
ผูอ่ืนเพ่ือรางวัลในชั้นเรียน 6)แบบมีสวนรวม (participant) คือผูเรียนที่มีลักษณะของการมีสวนรวมกับผูอ่ืน มี
ความรูสึกวาควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมของชั้นเรียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดในทุกๆดาน พบวา นักศึกษา
พยาบาล มีแบบการเรียน แบบรวมมือ แบบพึ่งพาสูงสุด (กอบกาญจน ศรประสิทธ์ิ, 2529 อางถึงใน อรพรรณ ลือ
บุญธวัชชัย, 2538) ขณะที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเรียนแบบแขงขัน (ดําริ กูล
ประสิทธ์ิ, 2532) 
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