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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

ลักษณะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

========================= 
 

การจัดการเรียนการสอนท่ีดีนั้นจะต้องเข้าใจพื้นฐานด้านการพัฒนาการของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียนในวยั

ต่างๆ และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยท่ีสอนเป็นอย่างดี พัฒนาการของผู้เรียนและจิตวิทยาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในวัยต่างกันจะมีความแตกต่างกัน Havighurst นักจิตวิทยาได้แบ่งพัฒนาการของผู้เรียนไว้เป็น 6 ช่วงอายุ

ได้แก่ 1)วัยทารกและวัยเด็กเล็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 6 ปี การเรียนรู้ส่วนใหญ่เพื่อการพัฒนาการ

ส าหรับด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน 2) วัยเด็กตอนกลางอายุประมาณ 6-12 ปี เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมเรียนรู้

ระเบียบของสังคมต่างๆ 3) วัยรุ่น อายุประมาณ 12-18 ปี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มเรียนรู้ด้านการอาชีพ

และครอบครัว 4) วัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุประมาณ 18-30 ปี เรียนรู้การประกอบอาชีพ การมีครอบครัว แสวงหาสิ่ง

ท่ีตนเองต้องการในชีวิตและอนาคต 5) วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุประมาณ 30-60 ปี เป็นวัยท างานแสวงหา

ประสบการณ์ ประยุกต์ความรู้ต่างๆเพื่อการท างานสร้างครอบครัว มีความกระตือรือร้นสามารถน าตนเองได้ 6) วัย

ผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เป็นวัยท่ีมีประสบการณ์มีความกระตือรือร้นในการท างานและเรียนรู้ลดลง 
ซึ่งการพัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษามักเป็นวัยเด็กตอนกลาง วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยก าลัง

ศึกษา ซึ่งพัฒนาการของผู้เรียนในช่วงดังกล่าวพอสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 
1 เป้าหมายของการจัดการอุดมศึกษา 

การจัดการด้านอุดมศึกษาของไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2459 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น

การฝึกอบรมผู้ส าเร็จการศึกษาให้มาท างานกับหน่วยงานของรัฐ (วราภรณ์ บวรศิริ, 2539) มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่ม

พัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ส่วนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และ

ทักษะในสาขาวิขาการเฉพาะทาง ให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทาง

วิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี (คณะกรรมการจัดท าแนวทางการ

ปฏิรูปอุดมศึกษา, 2542) ซึ่งในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ก็ยังมีลักษณะเป็นสถาบันระดับสูงท่ีมุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิต การให้ความรู้ท่ีต่อเนื่อง การวิจัย การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือการชี้น าด้วยวิชาการ ตรงตามท่ี

สังคมต้องใช้ ตรงกับปัญหาของสังคม และตรงตามความจ าเป็นของสังคม (เอกสารประกอบการสัมมนาระดม

ความคิดฯ, 2543) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพกอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา 

อันสามารถท่ีจะประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากล (บุญรอด 

ลาภะสัมมันโน, 2537)  

 

2. ลักษณะส าคัญของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะท่ัวไปของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามักจะอยู่ในวัยก าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือวัยผู้ใหญ่ในระดับ

ปริญญาตรี ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามักจะเป็นผู้ใหญ่โดยแท้จริง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นและมีอุดมการณ์สูง 

สนใจในสิ่งท่ีอยากรู้ ต้องการการยอมรับของเพื่อน อาจารย์ และสังคม ต้องการท่ีจะสามารถน าตนเองได้ เป็นบุคคล

ท่ีมีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self directed learning) มักสนใจในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต 

ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และให้

สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 

2524; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2538)  

จุดมุ่งหมายในการเข้ามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของผู้เรียนนั้น แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ

ของสังคม และลักษณะของสถาบัน ในสังคมท่ีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายระดับและมีความจ าเพาะอย่างใน
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สหรัฐอเมริกานั้น จุดมุ่งหมายในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้เรียนเพื่อเป็นการหาความรู้ท่ัวๆไป แต่ ถ้า

เป็นระดับบัณฑิตศึกษาก็จะเป็นการหาความรู้เฉพาะเจาะจงในอาชีพ หรือความช านาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น และถ้า

เป็นระดับปริญญาเอกจะมีความจ าเพาะมาก มักเน้นด้านการวิจัยเป็นส าคัญ ส าหรับการเรียนในอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มักเน้นท่ีความรู้ และด้านวิชาชีพมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนั้นอาจมีจุดมุ่งหมายซ่อน

เร้นอยู่บ้าง เช่น ความนิยมในปริญญา ความยกย่องและค่านิยมในสังคม โอกาสในการท างาน ความต้องการของ

ครอบครัว เป็นต้น Gillespie and allport (อ้างถึงใน ไพฑูรย์ 2524) สรุปว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

อุตสาหกรรมักมีความมุ่งม่ันและค านึงถึงความสุขสบายความเหมาะสมทางครอบครัว ความสมบูรณ์ทางวัตถุมาก 

ขณะท่ีนักศึกษาในประเทศท่ีก าลังพัฒนา มักอยากท าอะไรให้แก่ประเทศชาติและมาตุภูมิ เช่น การแก้ปัญหาความ

ยากจน หรือการยกมาตรฐานของชีวิตของประชาชนในสังคม  เป็นต้น 

เนื่องจากชีวิตและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เป็นชีวิตท่ีมีความหลากหลาย นักศึกษามี

บุคลิกภาพต่างๆ ซึ่งมักได้รับการพิจารณา ทดสอบ ท้าทาย คัดเลือก หล่อหลอม และยึดไว้เป็นลักษณะของผู้เรียนแต่

ละคนแต่ละสถาบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน โดยท่ัวไปเม่ือนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ บุคลิกภาพยังไม่

ชัดเจนนัก แต่เม่ือจบการศึกษาแล้วจะมีลักษณะเฉพาะของตนเองค่อนข้างแน่นอน จากการสอบถามนักศึกษา ส่วน

ใหญ่นอกจากเวลาเรียนแล้ว นักศึกษามักสนใจกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าชมรมบ าเพ็ญประโยชน์  ดนตรี และกีฬา 

หากช่วงปิดเทอมก็มักออกค่ายอาสา เพื่อพัฒนาชนบท มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกัน มากกว่าอยู่กัน

ตามล าพัง ด้วยเหตุนี้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือกิจกรรมนอก

ห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย จึงมีคุณค่าต่อนักศึกษาอย่างมาก เป็นการ

สร้างประสบการณ์ชีวิตในกับตัวนักศึกษาเองและไม่ว่าด้านใดๆก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ (2524) ท่ีกล่าวว่า 

บุคลิกภาพท่ีส าคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งก็คือ นักศึกษาจะสนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตนเอง

ไปหมด ในทุกๆ ด้าน อยากรู้อยากเห็นไปหมด ความกระหายใคร่อยากเรียนรู้ จึงเป็นลักษณะท่ีส าคัญอีกประการ

หนึ่งท่ีอาจารย์ หรือผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน Hochbaum Jerry (อ้างถึงใน ไพฑูรย์ 

สินลารัตน์, 2524) ได้สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไว้ คือ ในชั้นปีท่ีหนึ่ง

นักศึกษาจะรู้สึกตื่นเต้นสนใจต่อสิ่งต่างๆรอบด้าน อยากเรียนอยากรู้ และยอมหรือพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมใน

ทุกๆด้าน พอขึ้นปีท่ีสอง ความตื่นเต้นกระตือรือร้นจะค่อยๆ ลดลง มีแนวโน้มจะเป็นปฏิปักษ์กับมหาวิทยาลัยและ

กฎระเบียบ ไม่ค่อยพูดจากับครูอาจารย์ ปีท่ีสาม ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน ไม่ค่อยสนใจต่อสังคมมหาวิทยาลัยเท่าท่ีควร 

พอข้ึนปีท่ีสี่ ผู้เรียนจะไม่ค่อยยุ่งเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมากนัก ส่วนใหญ่จะสนใจเก่ียวกับงานวิชาชีพที่ตนเองศึกษาและ

ความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับของประเทศไทย นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกและพฤติกรรม

ค่อนข้างมากในชีวิตมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษาและชีวิต ซึ่งมีความชัดเจนใน

ตนเองมากขึ้น โดยก่อนเข้าศึกษานักศึกษาคิดว่า ควรจะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบอาชีพและเรียนต่อ แต่พอจะจบ

การศึกษานักศึกษาเห็นว่าควรจะหาความรู้ หาประสบการณ์ แล้วเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและสร้างครอบครัว  

มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติท่ีกว้างขึ้น แต่ในทรรศนะของคนทั่วๆไปแล้วก็ยังมองว่า นักศึกษานั้นเม่ือเข้า

เรียนใหม่ๆ เป็นผู้ท่ีมีอุดมคติสูง แต่พอเรียนสูงขึ้น มักจะถูกมองว่าอุดมการณ์เปลี่ยน เห็นแก่ตัวมากขึ้น นึกถึงตัวเอง

มากขึ้น เป็นต้น การใช้เวลาของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษามีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ

ของผู้เรียน โดยเฉพาะหากการใช้เวลานั้นเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องท่ีจะเรียนก็จะช่วยให้การเรียนมีผลดี

ขึ้น พบว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้เรียนมักใช้เวลานอกห้องเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ

สังคม กิจกรรมและความสนใจท่ัวไป มากกว่าการเรียนรู้ทางวิชาการ นักศึกษามักไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยซักถาม

อาจารย์หรือผู้สอน เรื่องการเรียน หรือปัญหาด้านการเรียนนอกเวลาเรียน อาจเนื่องจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไม่

ค่อยมีเวลา เพราะส่วนใหญ่มักมีงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหาร และงานพิเศษอ่ืนๆอีกมาก 
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3. จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามักอยู่ในวัยท่ีก าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 18-30 ปี ดังนั้น 

จิตวิทยาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจึงแตกต่างจากเด็กพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  1) ต้องการด้านการ

ยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งหากผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆแล้วจะเกิดความ

เคร่งเครียด และอาจต่อต้าน สิ่งท่ีส าคัญคือต้องพยายามท าให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้ความสามารถในการน าตนเอง 

(self directing) ในการเรียนการสอนให้มากท่ีสุดด้วย 2)ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะและมี

ประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นประสบการณ์เดิมท่ีมีคุณค่า

สูงยิ่งส าหรับการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆต่อไป 3)มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีวุฒิภาวะท่ีพร้อมจะเรียนรู้ในด้าน

วิชาการต่างๆ ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเรียนรู้จึงมักจะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีอยากจะ

เรียนรู้ ซึ่งต่างจากเด็กมักยึดถือว่าเด็กต้องเรียนในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กในอนาคต 4).

จัดการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม กล่าวคือการสอนเด็กมักจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนแบบวิชาเป็น

ศูนย์กลาง (subject centered) ในขณะท่ีผู้เรียนระดับอุดมศึกษาควรจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นศูนย์กลาง 

(problem centered) นอกจากนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยมักเรียนรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ เป็นพื้นฐานส าหรับการ

ท างาน และผู้เรียนที่เข้ามาเรียนก็มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน (Knowles, 1978 อ้างถึงใน สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2538) 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
1)เน้นควรสนใจและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดี หากสิ่งท่ีเรียนนั้น

ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของตนเองและมีประสบการณ์เดิมของเรื่องนั้นๆ ก็มักจะเกิดความพึงพอใจและ

จะสนใจเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในผู้ใหญ่ควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนด้วย  

2) มุ่งจัดสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตผู้เรียน (life situation)การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจะ

ไดผ้ลดี หากพยายามจัดการเรียนการสอนโดยยึดเอาสภาพชีวิตและสังคมของตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการ

สอน (life centered) ซึ่งการจัดประสบการการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ควรยึดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวิตของผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ ไม่ควรมุ่งสอนเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 

3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (analysis of experience)เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งข้อมูลท่ีคุณค่าต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษามาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละ

คน ท่ีมีความแตกต่างกันตามลักษณะและสถานะทางครอบครัว เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4) ผู้เรียนต้องการเป็นผู้น าตนเอง (self directing) ความต้องการท่ีอยู่ในส่วนลึกของผู้เรียน

ระดับอุดมศึกษาคือ การมีความรู้สึกต้องการท่ีจะสามารถน าตนเองได้ ดังนั้นบทบาทของครูควรมีลักษณะผู้ร่วมเรียน 

ร่วมค้นหา มากกว่าจะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการส่งผ่าน หรือเป็นสื่อในการน าความรู้ไปยังผู้เรียน 

5).ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual difference) ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องปกติ

ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาท่ีเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นตัวเองสูง และจะมากขึ้น

เรื่อยตามอายุ การสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องจัดเตรียมในด้านเนื้อหาอย่างดีพอ เพื่อให้เหมาะสม

ความสามารถของแต่บุคคล 

 

4. แบบการเรียนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความคิดของตนเอง มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง ดังนั้นผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีแบบการเรียน (learning styles) แตกต่างกัน ซึ่งแบบการเรียนของผู้เรียน

ระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดของ Grasha & Reichman (อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2538)  สามารถ

จ าแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ 1)แบบอิสระ (independent) คือผู้เรียนที่ชอบคิดด้วยตนเอง ท างานตามความคิดของ

ตนเอง 2)แบบหลีกเลี่ยง (avoidance) คือผู้เรียนที่ไม่สนใจเรียนเนื้อหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบแผน ไม่สนใจสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนในชั้นเรียน 3)แบบร่วมมือ (collaborative) คือ ผู้เรียนท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ชอบท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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4)แบบพึ่งพา (dependent) ผู้เรียนจะมีลักษณะอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการน้อยมาก จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งท่ีก าหนดให้

ผู้เรียนเท่านั้น มองว่าผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเป็นแหล่งความรู้และแหล่งสนับสนุนวิชาการ 5)แบบแข่งขัน 

(competitive) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการพยายามกระท าสิ่งต่างๆให้ดีกว่าผู้อ่ืนในชั้นเรียน มีความคิดว่าต้องแข่งขันกับ

ผู้อ่ืนเพื่อรางวัลในชั้นเรียน 6)แบบมีส่วนร่วม (participant) คือผู้เรียนท่ีมีลักษณะของการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน มี

ความรู้สึกว่าควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ในทุกๆด้าน พบว่า นักศึกษา

พยาบาล มีแบบการเรียน แบบร่วมมือ แบบพึ่งพาสูงสุด (กอบกาญจน์ ศรประสิทธ์ิ, 2529 อ้างถึงใน อรพรรณ ลือ

บุญธวัชชัย, 2538) ขณะท่ีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเรียนแบบแข่งขัน (ด าริ กูล

ประสิทธ์ิ, 2532) 
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