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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนวจิยัเชงิพรรณนา มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาปญหาและความตองการดานสุขภาพ ดานสงัคม 

และดานการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษานานาชาต ิทีล่งเรยีนในวิชาภาษาไทยและวฒันธรรมไทย วทิยาลยับณัฑติ

เอเซีย ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 16 คน เปนชาย จํานวน 4 คน เปนหญงิ 12 คน เครื่องมือของการวิจัยเปน

แบบสอบถามปญหาและความตองการดานสขุภาพ ดานสงัคมและดานการจดัการเรยีนการสอน ดดัแปลงจากจฑุาทพิย 

ประโมทาติและคณะ (2552) ไดคาความแมนตรง 0.86 การวิเคราะหทางสถิติ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

of windows ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานสุขภาพมากท่ีสุด นักศึกษามีปญหาทางชองปาก 1.81 ปญหาดานสังคม

มากท่ีสุด ไมมีรถสองแถวว่ิงผานเพียงพอ 4.75 ปญหาดานบทบาทและศักยภาพในช้ันเรียนมากท่ีสุด ไมมีเพื่อนสนิท

ในวิทยาลัย 2.50 ปญหาดานการเรียนการสอนมากที่สุด อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศึกษา 2.00 ปญหาดานกิจกรรม

มากทีส่ดุ ตองเรยีนมากไมมเีวลารวมกจิกรรม 2.25 ความตองการดานสุขภาพ พบวาตองการความรูเกีย่วกบัการรกัษา

สุขภาพอนามัย 3.19 ตองการใหอาจารยสอนตามตารางสอนทุกครั้ง 4.56 ความตองการดานสถานท่ี ตองการในมีการ

จัดศูนยหนังสือและตําราเรียนจําหนายนักศึกษา 3.75 ความตองการในดานการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัย ตองการ
มากท่ีสดุคอื จดัอาจารยทีป่รกึษากิจกรรมท่ีสนใจและใหเวลาแกนกัศกึษาอยางเต็มที ่3.31 สอดคลองกับการศึกษาของ

ปรียา มัน่คง (2552) ทีอ่ธบิายวา นกัศกึษาตองการความรูจากอาจารยและใหตรงตามเวลาการสอน พงึพอใจทีจ่ะเรยีน

กบัอาจารย ขอเสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ตอไป ควรมีการแกปญหาและความตองการดานสขุภาพ ดานสงัคมและดาน

การจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษานานาชาต ิควรมกีารจัดแหลงประโยชน การบรกิารใหคาํปรกึษาในเรือ่งปญหาและ

ความตองการดานสุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนใหครอบครัวหรืออาจารยของ

นักศึกษานานาชาติ มีสวนรวมในการชวยปองกันหรือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการดานสุขภาพ ดานสังคม 

แบะดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสงเสริมใหมีการปองกันกอนที่จะเกิดปญหา ใหการดูแลอยางใกลชิด มี

ความยืดหยุนในการดูแลและควรมีการจัดทําโครงการตางๆ ในรูปแบบการสรางเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

คําสําคัญ : ปญหาและความตองการดานสุขภาพ สังคม และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ 

*หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

**อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
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ABSTRACT

 This descriptive study aimed to study health problems, social and needs problems of inter-

national students. College of Asian Scholars Khon Kaen year 2012. Sample size were international 

students that studied in Thai Language and that Culture. 16 people, Male 4 Female 12. Collecting 

data 24 December 2013. Questionnaires tools adapted from Chutatip Pramothati and et al.2009 

Reliability at 0.86. Analyzing data using statistics program SPSS. Of windows 

 The results showed that :

 Health problem the most the students had problem of mouth track 1.81. Social problem the 

most vehicles not enough passed the college 4.75. Problem of role and not enough potential of the 

students the most no closed friend in College 2.50. Problem of learning and teaching the most the 

instructor not interested in the students.2.00 Activities problems the most the students didn’t have 

time in doing activities 2.25. The health needs of the students showed that they wanted Knowledge 

about health caring themselves 3.19. Wanted the instructors teached at schedules time 4.56. The 

environment needs of place. The most the student needed book centers. had plenty of Text books 

selling to the students 3.75. The needs of activities in the college the most. Arranging counseling 

instructors that interested in activities of the student and giving the time to the students 3.31. This 

study relevanted to the study of Preecha Mankong (2009) explained that the students needs of 

knowledge from the instructors and satisfaction in the instructor’s Teaching. Suggestions : In doing 

next research should provide the resource of health program, service programs of counseling in 

health’s needs factors, social and learning teaching program for supporting families or the instruc-

tors should participate in problem solving and respond for the needs of international students., 

and provided health care promoting program and preventing program; and should close supervise 

with supporting international students. Including using suitable project useful promoting suitable 

behavioral pattern program.

Keywords : Problems and Needs, health social and Teaching, learning of international students.

บทนํา

 นักศึกษาเปนทรัพยากรมนุษยที่ลํ้าคา ที่จะมี

สวนรวมในการพัฒนาสังคม ใหเจริญกาวหนาในอนาคต 

สถาบันการศึกษาเปนแหลงที่มีความสําคัญในการพัฒนา

ประชากรมนุษย (วลิาวรรณ จารชุยันวิฒัน, 2531) ระบบ
การศึกษาในสถาบันตางๆ มักจะสรางความเครียด และ

ปญหาดานการปรับตัวกับนักศึกษา เนื่องจากยังขาดการ

เชื่อมโยงสูดานคุณคาชีวิตของคนในสังคม ทําใหผูเรียน

มองโลกทรรศนแคบคิดสนใจ และมองโลกในแงที่ตนชื่น

ชอบ สนใจเทาน้ัน ประกอบกับนักศึกษานานาชาติเปนก

ลุมที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัยรุนที่ตองการแสวงหาความ

เปนเอกลักษณในตนเอง และความสมบูรณแบบในชีวิต 

จึงมักมองโลกในแงของการจินตนาการมากกวาความ

เปนจริง ภาวะเครียดและความขัดแยงจึงเกิดขึ้นไดในทุก
โอกาส ทุกขณะ หากไมสามารถผานพันภาวะดังกลาวไป

ไดกจ็ะเกิดความคับของใจและมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจาก

เดิม หากไมไดรับการแกไขในเบื้องตนอาจนําไปสูปญหา
ดานการปรับตัวในดานการดําเนินชีวิตรวมกันกับคนใน
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สังคมได (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล,2544) สอดคลองกับ

แนวปฏิบตัขิองการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสํารวจความตองการจําเปน 

(need assessment) ของนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 

เร่ือง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

พัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต บริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการ

เพือ่พฒันาประสบการณทางวชิาชีพแกนกัศกึษาและศษิย

เกา (สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา,2550) ชวีติการ

เปนนกัศกึษานานาชาตินัน้เปนเหมอืนการเร่ิมตนการออก

มาใชชีวิตภายนอกประเทศ ในตางแดนซึ่งวัฒนธรรมตาง

กัน ตองพบกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตแบบใหม 

คือ การปรับตัวกับการอยูหอพัก การอยูรวมกันกับกลุม

เพื่อนคนไทย ความหางไกลจากครอบครัวทางบาน สิ่ง

เหลานี้มีความแตกตางจากสิ่งที่ไดเรียนมาจากประเทศ

ของตน โดยส้ินเชงิ ตองปรับตัวใหเขากับการเปนนกัศกึษา

ไทยและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน จริงอยูวา

เปาหมายของทุกคน คือ การสําเร็จการศึกษา แตกระนั้น

ความตองการเพื่อตอบสนองตอปญหาของแตละคนก็

ไมเหมือนกัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน 

เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดดําเนินการเรียนการ

สอนตั้งแตปการศึกษา 2545 โดยศาสตราจารย ดร.นพ.

กระแส ชนะวงศ ผูรบัใบอนญุาตจดัตัง้ ไดทาํความรวมมอื

ดานวิชาการกับนานาชาติ อาทิเชน ประเทศจีน ญี่ปุน 

กมัพชูา ฟลปิปนส ลาว เวยีดนาม โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่

ใหนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรไดแลกเปล่ียนความรู

ระหวางประเทศ ทัง้ดานการเผยแพรวฒันธรรม คณุธรรม

และจริยธรรม ในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อจะไดนําความรู

ที่ได มาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพในอนาคต 
อยางมีประสิทธิภาพ ตามเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา

สงเสริมกีฬา   พัฒนาสังคม   สานสัมพันธกับนานาชาติ 

รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางประเทศ 

ในปการศึกษา 2545 นั้น วิทยาลัยไดดําเนินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศกับประเทศจีนและ

ประเทศญ่ีปุน โดยที่ประเทศจีนไดแลกเปล่ียนนักศึกษา

และบุคลากรรวมจํานวน 3รายระยะเวลา 1ปกับโรงเรียน

อาชีวศกึษาช้ันสงูจิง่หง เมอืงจ่ิงหง สบิสองปนนา มณฑลยูนาน

สวนประเทศญ่ีปุนนั้น วิทยาลัยไดสงนักศึกษาจํานวน 

2ราย ไปแลกเปล่ียนระยะเวลา 1 ป ที่มหาวิทยาลัย

นางาซากิเวสเลยัน ประเทศญ่ีปุน ทัง้นีว้ทิยาลยัไดทาํความ

รวมมือระหวางประเทศในหลายรูปแบบ อาทิเชน การ

แลกเปลีย่นบคุลากรและนกัศกึษา ระยะสัน้และระยะยาว 

ตั้งแต 2 สัปดาห 3 เดือน 5 เดือน และ 1 ป, การศึกษาดู

งานในตางประเทศ การทําความรวมมือดานการเรียนการ

สอนระดับปริญญาโท การใหทุนการศึกษา รวมท้ังการ

จดัการเรียนการสอนหลักสตูรภาษาไทย ฯลฯ สาํหรับการ

สอนภาษาไทยใหแกนกัศกึษาตางชาติของวิทยาลัยบัณฑติ

เอเซยีนัน้ วทิยาลยัจะจดัใหมกีารสอน 2 แบบคอื หลกัสตูร

ระยะสัน้ 1-2 สปัดาห มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูเรยีนมทีกัษะ

การใชภาษาไทยเบื้องตนสามารถใชภาษาไทย เพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได และหลักสูตรระยะยาว1ป 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการใชภาษาไทยได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือ

ในการศึกษาตอตามหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ 

ทีเ่ปดสอนเปนภาษาไทย รวมถงึการสามารถใชภาษาไทย

ไปประกอบอาชีพในอนาคตได ซึ่งโดยปกตินักศึกษาตาง

ชาติที่มาเรียนภาษาไทยหลักสูตร 1 ป ที่วิทยาลัยแลวจะ

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ในปจจุบัน

มีนักศึกษาชาวตางชาติศึกษาอยูที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ในหลักสูตรตางๆ รวมจํานวนทั้งส้ินประมาณ 40 ราย 

คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาและความตองการ

ดานสุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อนํา
เสนอตอผูบริหารและผูเก่ียวของ นําไปใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานดานบริการการจัดการดานการศึกษา

ที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหา และความตองการที่แท
จริงเพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขในการใชชีวิตของ
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นักศึกษาตอไป

กรอบแนวคิด

 การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศกึษาเกีย่วกบัปญหาและความ

ตองการของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทยท่ีมีจํานวน 16 คน ซึ่งจําเปนตองได

รบัความรวมมอืรวมใจจากทกุฝาย เพือ่จะไดหาวธิปีองกัน

และแกไขปญหาใหถกูตองเหมาะสม พรอมทัง้ใหนกัศกึษา

นานาชาติไดมีแนวทางในการแกไขปญหาในดานการ

จัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานสุขภาพและดาน

เศรษฐกิจเพื่อจะสามารถปรับตัวและมีแบบแผนในการ

ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม

 จากแนวคิดของ วิไลวรรณ วัฒนานนท (2544)

ผูวิจัยไดผสมผสานและไดกําหนดเปนแนวทางในการ

ศึกษาคร้ังนี้ โดยไดสรุปเปนแนวทางการศึกษาไว 3 ดาน

ใหญๆ ดังนี้

 ปญหาดานสขุภาพ ทีก่ลาวถงึรายละเอยีดเกีย่วกบั

สุขภาพ จะกลาวถึงในเรื่องการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 ปญหาดานสังคม จากแนวคิดของวิไลวรรณ 

วัฒนานนท (2544) ที่กลาวถึงเกี่ยวกับ การศึกษาความ

มั่นคงทางดานการไดรับคาใชจาย ผูวิจัย ไดรวบรวม

แนวคดิเก่ียวกบัปญหาดานสังคมของนักศกึษาไดพจิารณา

รายละเอียดปจจัยเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสมของการศึกษาโดยแยกศึกษาเปน 4 เรื่อง ดังนี้ 

ดานความมั่นคงของที่อยูอาศัย ความมั่นคงของรายได 
บทบาทและความสมัพนัธในครอบครวัและบทบาทความ

สัมพันธในชั้นเรียน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 
จากแนวคิดของ นฤมล วิรษร และ สุพรรษา ธนโชติ

วัฒนา (2544) ไดกลาวถึงปญหาและความตองการ ของ

นกัศกึษาดานการจดัการเรยีนการสอน 5 ดาน ไดแก ดาน

บุคลากร, ดานการจัดการเรียนการสอน, ดานสถานท่ี
ภายในหองเรียน, ดานส่ือการเรียนการสอนและดานการ

จัดกิจกรรม ความตองการดานสุขภาพ ความตองการ

ดานสังคม และความตองการดานการจัดการเรียนการ

สอนสภาพปญหาของนกัศกึษายอมสงผลถงึความตองการ

ของนักศึกษาตามสภาพปญหานั้นๆ การศึกษาถึงความ

ตองการจึงตองศึกษาตามสภาพปญหาแตละเร่ือง ทัง้ความ

ตองการดานสุขภาพ ความตองการดานสังคม และความ

ตองการดานการจัดการเรียนการสอน ควบคูกันไป

วัตถุประสงคการวิจัย

 เพ่ือศึกษาถึงปญหาและความตองการดาน

สขุภาพ ดานสังคม และความตองการดานการจัดการเรยีน

การสอนของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทย

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย

 4.1 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555

 4.2 ปญหา หมายถึง ปญหาดานสุขภาพ ปญหา

ดานสังคม ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน

  4.2.1 ปญหาดานสุขภาพ หมายถึง สภาวะสุข

อนามัย และการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัของนกัศึกษาโดย

ใชแบบสัมภาษณปญหาสุขภาพนักศกึษาตามแนวคิดของ

วไิลวรรณ วฒันานนท (2544) ทีผู่วจิยัดัดแปลงใหเหมาะสม

กับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย

   4.2.1.1 ภาวะสุขภาพอนามัย หมายถึง 

ภาวะสขุภาพดานรางกาย จติใจ การตรวจสขุภาพประจาํ

ป การมีโรคประจําตัว การเจ็บปวย โรคเร้ือรัง ความไม
สุขสบาย ของนักศึกษานานาชาติ

   4.2.1.2 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

หมายถึง การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายใน

แตละวัน

  4.2.2 ปญหาดานสงัคม หมายถงึ ความมัน่คง
ถาวร รวมท้ังความสะดวกปลอดภัยของท่ีพกัของนักศกึษา

นานาชาต ิการไดรบัคาใชจายในแตละเดอืน การแสวงหา

ความรูและขอมูลขาวสาร บทบาทและความสัมพันธใน

ชั้นเรียนโดยใชแบบสอบถามปญหาดานสังคมที่ผูวิจัย
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ดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย

   4.2.2.1 ความมั่นคงของที่อยูอาศัย 

หมายถงึ ความมัน่คงถาวร รวมทัง้ความสะดวก ปลอดภยั

ของท่ีอยูอาศัยของนักศึกษานานาชาติ

   4.2.2.2 ความมั่นคงของรายได หมาย

ถึง การท่ีบิดา มารดามีอาชีพหลังและอาชีพเสริมรายได

ทีเ่ปนจาํนวนเงินทีเ่กิดจากอาชีพและไดรบัจากแหลงอืน่ๆ 

การมีเงนิออมและไดรบัเงนิเพยีงพอกบัคาใชจายในแตละ

เดือนของนักศึกษานานาชาติ

   4.2.2.3 บทบาทและความสัมพันธ

ในครอบครัว หมายถึง ลักษณะของการอยูอาศัยใน

ครอบครัว ความสัมพันธของนักศึกษากับครอบครัวคน

ไทย

   4.2.2.4 บทบาทและความสัมพันธใน

ชั้นเรียน หมายถึง บทบาทของนักศึกษาในชั้นเรียนการ

เปนผูนําและเปนสมาชิกกลุม ชมรม และการเขารวม

กิจกรรมของวิทยาลัย

  4.2.3 ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 

หมายถึง ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน ทีเ่กิดกบันกัศกึษานานาชาตริะหวางการศกึษา ไดแก 

หองเรียน สื่อการสอน การจัดตารางเรียน และอาจารย

ผูสอน

 4.3 ความตองการ หมายถึง ความตองการของ

นักศึกษาตามสภาพปญหาดานสุขภาพ ดานสังคม และ

ดานการจัดระบบการเรียนการสอน

  4.3.1 ความตองการดานสุขภาพ หมายถึง 

ความตองการดานสภาวะสุขภาพอนามัยของนักศึกษา 
ประกอบดวย ความตองการการดูแลดานรางกาย ความ

ตองการดานความรูในการดูแลตนเอง ความตองการ

การปองกันและแกไขภาวะสุขภาพ ความตองการดาน

สงเสริมสุขภาพ

  4.3.2 ความตองการดานสังคม หมายถึง 

ความตองการความมัน่คงปลอดภยัในเรือ่งทีอ่ยูอาศยั การ

เงิน ความตองการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ความตองการ

เขารวมประชุมอบรมโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา

นานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ดานการมีบทบาทความสัมพันธของนักศึกษานานาชาติ 

ประกอบดวยความตองการไดรับการสนับสนุนใหมี

บทบาทเปนผูนํา การเปนสมาชิก การไดเขารวมประชุม 

อบรม และกิจกรรม

  4.3.3 ความตองการดานการจัดการเรียน

การสอน หมายถงึ ความตองการของนักศกึษาตามสภาพ

ปญหาดานการจัดระบบการเรียนการสอน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 5.1 ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการของ

นกัศกึษานานาชาตทิีล่งเรยีนวชิาภาษาไทยและวฒันธรรม

ไทย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555

 5.2 เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางใน

การปรับปรุงการบริการการจัดการเรียนการสอนท่ีชดัเจน 

สอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริง

 5.3 เพือ่เปนแนวทางในการศกึษาวจิยัในประเดน็

อื่นๆท่ีเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติตอไป

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย

 6.1 ไดทําเร่ืองขออนุมัติการวิจัยจากอธิการบดี

วทิยาลัยบณัฑติเอเชีย ในการทําวจิยัคร้ังนีแ้ละไดรบัความ
ยินยอมจากนักศึกษานานาชาติ ในเรื่องจรรยาบรรณของ

นักวิจัยและการเก็บรักษาความลับในการตอบขอมูลงาน
วิจัย

 6.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ัง
นี้ เปนนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทยและ

วฒันธรรมไทย จํานวน 16 คน เปนชาย 4 คนหญิง 12 

คน คิดเปนรอยละรอย เก็บขอมูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2555

7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 7.1 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการ

วิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ

 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป คณะผูวิจัยไดดัดแปลง
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แบบสอบถามของวิไลวรรณ วฒันานนท (2544) ตามความ

เหมาะสม เดี่ยวกับสภาพครอบครัว การไดรับคาใชจาย

อาชีพหลักและรายไดของผูปกครอง  การใชสาร

เสพติด การรับประทานอาหาร การมีเพศสัมพันธและ

การปองกันโรคติดตอ จํานวน 12 ขอ

 สวนท่ี 2 ปญหาของนักศึกษานานาชาติ วทิยาลัย

บัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555 เปนคําถาม

ที่ดัดแปลงจาก วิลาวรรณ จารุชัยวัฒน (2531) และ

วไิลวรรณ วฒันานนท (2544) ตามความเหมาะสมทีเ่กีย่ว

กับปญหาดานสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ปญหาดานสังคม 

จํานวน 14 ขอ และปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 17 ขอ รวมทั้งหมด 39 ขอ

 สวนท่ี 3 ความตองการของนักศึกษานานาชาติ 

วทิยาลัยบณัฑติเอเชีย ประจําปการศึกษา 2556 เกีย่วกับ

ความตองการดานสุขภาพ 2 ขอ ความตองการดานสงัคม 

2 ขอ ความตองการดานการจัดการเรียนการสอน 15 ขอ 

รวมท้ังหมด 19 ขอ

 7.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื ใชผูทรง

คณุวฒุ ิเปนอาจารยตรวจสอบ 5 ทาน ไดคาความแมนตรง 

0.86

 7.3 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS of windows (Sta-

tistics Package for the social science) โดยกําหนด

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีสถิติในการวิเคราะห ดังนี้

  7.3.1 การใชสถิติเชิงบรรยายในการอธิบาย

ขอมลูทัว่ไปของนกัศกึษานานาชาตโิดยนาํเสนอในรปูแบบ

ของตารางแจกแจงความถี่ และรอยละ

  7.3.2 วิเคราะหคะแนนปญหาดานสุขภาพ 

ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนความตองการดาน

สุขภาพ ความตองการดานสังคมและความตองการดาน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ ทั้งราย

ขอ และรายดาน และโดยรวม โดยการหาคาเฉลีย่ (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

การวิเคราะหขอมูล

 ขอมลูทัว่ไป กลุมตวัอยางเปนนกัศกึษานานาชาต ิ

อายุ 17-23 ป จาํนวน 16 คน ชาย 4 คดิเปนรอยละ 25.0 

หญิง 12 คดิเปนรอยละ 100 สวนใหญ อายุ 17 ป คดิเปน

รอยละ 43.8 ปจจบุนัอาศยัอยูกบับดิาและมารดา ความถี ่

14 คิดเปนรอยละ 87.5 สภาพครอบครัวอยูดวยกัน 14 

ความถ่ี 14 คดิเปนรอยละ 87.5 อาชีพหลักของผูปกครอง 

เกษตรกรรม ความถี่ 11 คิดเปนรอยละ 73.3 รายไดของ

ผูปกครองตอเดือน 10,000-15,000 บาท ความถี่ 6 คิด

เปนรอยละ 37.5 คาใชจายรายเดอืนมากวา 4,001-5,000 

ความถี ่12 คดิเปนรอยละ 75.0 ทานมเีงนิออม ม ีความถี ่

9 คิดเปนรอยละ 60.0 ทานเคยใชสารเสพติด ไมเคย 

ความถี่ 15 คิดเปนรอยละ 93.8 ทานใชสารเสพติดชนิด

ใด บุหรี่ ความถี่ 1 คิดเปนรอยละ 100.0 ตลอด 6 เดือน 

เคยมีเพศสัมพันธหรือไม ไมเคย ความถี่ 5 คิดเปนรอยละ 

100.0 

 ปญหาดานสุขภาพ ดานสังคมและดานการ

จดัการเรียนการสอน พบวา ทานออกกําลงักายเปนประจํา

สม่ําเสมอ 2.88 ปานกลาง ทานรับประทานอาหารครบ 

5 หมู 2.75 นอยที่สุด ทานรับประทานอาหารตรงเวลา

ครบ 3 มื้อ 2.44 มีปญหาสุขภาพมากท่ีสุด ทานมีปญหา

ระบบชองปาก 1.81 ปานกลาง ทานมีปญหาระบบทาง

เดินหายใจ 1.56 นอยท่ีสุด ทานเปนโรคระบบทางเดิน

อาหาร 1.50 

 ปญหาดานสังคม พบวา มากที่สุด ไมมีรถสอง

แถวว่ิงผาน 4.75 ปานกลาง หอพักอยูไกลจากชุมชน 1.88 

ปญหาความมัน่คงทางรายได มากท่ีสดุ การใชจายเงินของ

ตนไมเหมาะสม 2.81 ปานกลาง ไดรับเงินจากทางบาน

นอย 2.13 นอยทีส่ดุ จาํนวนเงนิท่ีผูปกครองใหไมแนนอน 

1.88 ปญหาดานบทบาทและสัมพันธภาพในช้ันเรียน 
มากท่ีสุด ไมมีเพื่อนสนิทในวิทยาลัย 2.50 ปานกลาง มัก

หลีกเล่ียงการพบกับเพ่ือนๆ 1.81 นอยท่ีสุด คุนเคยกับ

เพื่อนไดยาก 1.63

 ปญหาดานการเรียนการสอน ดานบุคลากร 

พบวา มากท่ีสุด อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศึกษา 
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2.00ปานกลาง อาจารยไมเปนกันเองกับนักศึกษา 

1.69นอยท่ีสุด อาจารยที่ปรึกษาขาดความเขาใจในการ

ใหคําปรึกษา 1.38

  ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มาก

ทีส่ดุ อาจารยไมสามารถสอนตรงตามวันสอนและนัดสอน

นอกเวลา 2.25 ปานกลาง ไมมีสื่อการสอนที่เหมาะสม 

2.13 นอยท่ีสุด ไมมีเอกสารประกอบการสอน 1.56

  ปญหาดานสถานท่ีในหองเรียนและภายใน

มหาวิทยาลัย พบวา มากที่สุด หองประชุมกลุมยอย

สําหรับปรึกษาหารือไมเพียงพอ 2.13 ปานกลาง 

มีโสตทัศนศึกษาไมเพียงพอ 1.75 นอยที่สุด หองเรียนมี

แสงสวางไมเพียงพอ 1.56

 ปญหาดานกิจกรรมในวิทยาลัย พบวา มากท่ีสุด 

ตองเรียนมากไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม 2.25 ปานกลาง 

หองสมุดศนูยบรกิารคอมพิวเตอรปดเรว็เกนิไป 2.00 นอย

ที่สุด วิทยาลัยไมมีกิจกรรมท่ีนาสนใจสําหรับนักศึกษา

นานาชาติ 1.44 ความตองการดานสุขภาพ พบวา มาก

ทีส่ดุ ตองการใหความรูเกีย่วกบัการรกัษาสุขภาพอนามยั 

3.19 ปานกลาง ตองการทํางานพิเศษเพื่อแบงเบาภาระ

ครอบครัว 2.94 นอยที่สุด ตองการใหวิทยาลัยจัดหอพัก

และสิ่งอํานวยความสะดวก 2.50 ความตองการดานการ

จดัการเรียนการสอน พบวา มากทีส่ดุ ตองการใหอาจารย
สอนตามตารางสอนทุกครั้ง 4.56 ปานกลาง ตองการให

ดแูลหองเรยีนใหสะอาดอยูเสมอ 4.44 นอยทีส่ดุ ตองการ
หองเรียนใหมีความสวางพอเพียง 3.06 ความตองการ

ดานสถานที่ในหองเรียนและภายในวิทยาลัย พบวา มาก

ที่สุด ตองการใหมีการจัดศูนยหนังสือและตําราจําหนาย

ใหนักศึกษา 3.75 ปานกลาง ตองการใหมีโสตทัศนศึกษา 

เชน ไมโครโฟน โปรเจคเตอร 3.69 นอยที่สุด ตองการให

เพิ่มที่นั่งพักผอนภายในวิทยาลัย 2.88
 ความตองการดานการจัดกิจกรรมภายใน

วิทยาลัย พบวา มากท่ีสุด ตองการจัดอาจารยที่ปรึกษา

กิจกรรมที่สนใจและมีเวลาใหนักศึกษาเต็มท่ี 3.31 

ปานกลาง ตองการผูบรหิารและอาจารยทีร่วมกิจกรรมกับ

นักศึกษามากข้ึน 2.88 นอยท่ีสุด ตองการใหหองสมุด
และศูนยบริการคอมพิวเตอรเปดนอกเวลาราชการ 2.56

การอภิปรายผล

 ปญหาดานสุขภาพของนักศึกษานานาชาติ 

มากท่ีสุดมีปญหาชองปาก 1.81 อาจจะเปนเพราะ

วาการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนจากตางประเทศจึงมี

ความเครียด สงผลตอสุขภาพทางกายมีผลตอทางชอง

ปากสอดคลองกับการศึกษา ของสุรียพร นันทพานิช 

2552 ทีอ่ธบิายวา นกัศกึษาสวนใหญมปีญหาดานสขุภาพ

มากท่ีสุด ปญหาทางสังคม พบวา มากท่ีสุด นักศึกษา

นานาชาตอิธบิายวาไมมรีถสองแถววิง่ผาน ทัง้นีเ้ปนเพราะ

วาหอพกัอยูไกล และไมมรีถสองแถวผาน ไมสอดคลองกบั

รายงานผลสํารวจปญหาและความตองการความจําเปน

ของนกัศกึษาชัน้ปที ่1 ของคณะพยาบาลศาสตร วทิยาลัย

บัณฑิตเอเชีย ที่อธิบายวา นักศึกษาสวนใหญมีหนวยงาน

ดูแลคุณภาพหอพักที่อยูใกลๆ มีสภาพแวดลอมที่จะ

อํานวยในเรื่องรถที่จะไปหอพักอยูในระดับปานกลาง

 ปญหาดานการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษา 

มากท่ีสุด พบวา อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศึกษา 

2.00 อาจจะเปนเพราะวาอาจารยมีงานสอนจํานวนมาก 

สอดคลองกับการวิจัยของกัลยา นามสงวน (2552) ที่

อธบิายวาอาจารยทีส่อนในระดบัวทิยาลยัจะมงีานทาํมาก

และมักจะแบงเวลาการสอนยังไมเหมาะสม 

 ความตองการดานสุขภาพ พบวา มากท่ีสุด 

ตองการใหดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 3.19 ทั้งนี้เพราะ

นักศึกษาเปนวัยรุนตอนปลาย การดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามยัจงึเปนความจาํเปนขัน้ตนของ Maslow Hierachy 

of need ที่อธิบายวาบุคคลตองไดรับการดูแลรางกาย

ขั้นตนเปนสิ่งสําคัญจึงจะนึกถึงความตองการดานจิตใจ 

 ความตองการดานการจัดเรียนการสอน พบวา 
มากท่ีสุด ตองการใหอาจารยสอนตามตารางสอนทุก

ครั้ง 4.56 เพราะนักศึกษามักไมมีเวลาอ่ืนๆจะมาเรียน

แทนจึงสอดคลองกับการศึกษาของปรีชา ม่ันคง (2552) 

ที่อธิบายวานักศึกษามีความตองการใหอาจารยสอนให

ตรงตามตารางสอน เพราะนักศึกษามีความตองการที่จะ

ไดรับความรูจากอาจารยและมีความพึงพอใจท่ีจะเรียน

กับอาจารย ใหครบตามตารางสอน ความตองการในดาน
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การจัดกจิกรรมในวทิยาลัยกเ็ชนกนั นกัศกึษานานาชาตมิี

ความตองการมากทีส่ดุ ตองการใหจดัอาจารยทีป่รกึษาที่

สนใจในกิจกรรมและมีเวลาใหนักศึกษาอยางเต็มที่ 3.31 

สอดคลองเชนกันกับการศึกษาของปรีชา มั่นคง (2552) 

ที่อธิบายวานักศึกษามีความตองการใหอาจารยสนใจให

เวลากับกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อที่จะไดมีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมและสงเสริมคุณภาพของการเรียน

สรุปและขอเสนอแนะ

 การศึกษาคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Research) เพื่อศึกษาปญหาความตองการดาน

สุขภาพ ดานสังคมและดานการจัดการเรียนการสอน

ของนักศึกษานานาชาติ ที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทย และ

วฒันธรรมไทย จาํนวน 16 คน ของวทิยาลยับณัฑิตเอเซยี 

เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามวัดปญหาความตองการดาน

สุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการสอน 

ดดัแปลงจากเคร่ืองมือของจุฑาทิทย ประโมทาติและคณะ 

(2552) ความแมนตรง 0.86

 ผลของการวิเคราะหพบวา ปญหามากท่ีสุดดาน

ปญหาสุขภาพชองปาก 1.81 ปญหาดานสังคมมากท่ีสุด 

ไมมรีถสองแถววิง่ผาน 4.75 ปญหาดานการเรยีนการสอน 

มากท่ีสดุ อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศกึษา 1.69 ปญหา

ดานสถานทีส่อนในหองเรยีน และภายในมหาวิทยาลยั พบ

มากที่สุด หองประชุมกลุมยอย ไมเพียงพอ 2.13 ปญหา

กิจกรรมในวิทยาลัยมากท่ีสุด ตองเรียนมากไมมีเวลาเขา

รวมกิจกรรม 2.25 ความตองการดานสุขภาพ มากท่ีสุด 

ตองการเก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 3.19 ความ
ตองการดานการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ตองการ

ใหอาจารยสอนตามตารางการสอนทุกคร้ัง ความตองการ

ดานสถานที่ในหองเรียนในวิทยาลัย พบวามากที่สุด 
ตองการใหมีการจัดศูนยหนังสือและตําราจําหนายให

นกัศกึษา 3.75 ความตองการดานจดักจิกรรมในวิทยาลยั

มากท่ีสุด ตองการจัดอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมท่ีสนใจ 
และมเีวลาใหนกัศกึษาเต็มที ่3.31 สอดคลองกบัการศึกษา

ของ ปรียา มั่นคง (2552) ที่อธิบายวาความตองการให

อาจารยสอนใหตรงเวลาตามตารางสอน เพราะนักศึกษา

ตองการความรูจากอาจารยและพึงพอใจที่จะเรียนกับ

อาจารย 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูล

สัมภาษณแบบเชิงลึกหรือการศึกษาระยะยาว เกี่ยวกับ

ปญหา ความตองการดานสุขภาพ สังคม การจัดการ

เรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ เพื่อจะไดขอมูล

ที่แทจริง มีความละเอียดชัดเจน มีความเปนเหตุเปนผล 

สามารถนํามาอธิบายปญหาและปญหาความตองการดาน

สขุภาพ ดานสงัคมและดานการจัดการเรียนของนักศกึษา

นานาชาติไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพื่อใหทันกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม
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