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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนวิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปญหาและความตองการดานสุขภาพ ดานสังคม
และดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ ทีล่ งเรียนในวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 16 คน เปนชาย จํานวน 4 คน เปนหญิง 12 คน เครื่องมือของการวิจัยเปน
แบบสอบถามปญหาและความตองการดานสุขภาพ ดานสังคมและดานการจัดการเรียนการสอน ดัดแปลงจากจุฑาทิพย
ประโมทาติและคณะ (2552) ไดคาความแมนตรง 0.86 การวิเคราะหทางสถิติ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
of windows ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานสุขภาพมากที่สุด นักศึกษามีปญหาทางชองปาก 1.81 ปญหาดานสังคม
มากที่สุด ไมมีรถสองแถววิ่งผานเพียงพอ 4.75 ปญหาดานบทบาทและศักยภาพในชั้นเรียนมากที่สุด ไมมีเพื่อนสนิท
ในวิทยาลัย 2.50 ปญหาดานการเรียนการสอนมากที่สุด อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศึกษา 2.00 ปญหาดานกิจกรรม
มากทีส่ ดุ ตองเรียนมากไมมเี วลารวมกิจกรรม 2.25 ความตองการดานสุขภาพ พบวาตองการความรูเ กีย่ วกับการรักษา
สุขภาพอนามัย 3.19 ตองการใหอาจารยสอนตามตารางสอนทุกครั้ง 4.56 ความตองการดานสถานที่ ตองการในมีการ
จัดศูนยหนังสือและตําราเรียนจําหนายนักศึกษา 3.75 ความตองการในดานการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัย ตองการ
มากทีส่ ดุ คือ จัดอาจารยทปี่ รึกษากิจกรรมทีส่ นใจและใหเวลาแกนกั ศึกษาอยางเต็มที่ 3.31 สอดคลองกับการศึกษาของ
ปรียา มัน่ คง (2552) ทีอ่ ธิบายวา นักศึกษาตองการความรูจ ากอาจารยและใหตรงตามเวลาการสอน พึงพอใจทีจ่ ะเรียน
กับอาจารย ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป ควรมีการแกปญ
 หาและความตองการดานสุขภาพ ดานสังคมและดาน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ ควรมีการจัดแหลงประโยชน การบริการใหคาํ ปรึกษาในเรือ่ งปญหาและ
ความตองการดานสุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนใหครอบครัวหรืออาจารยของ
นักศึกษานานาชาติ มีสวนรวมในการชวยปองกันหรือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการดานสุขภาพ ดานสังคม
แบะดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสงเสริมใหมีการปองกันกอนที่จะเกิดปญหา ใหการดูแลอยางใกลชิด มี
ความยืดหยุนในการดูแลและควรมีการจัดทําโครงการตางๆ ในรูปแบบการสรางเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม
คําสําคัญ : ปญหาและความตองการดานสุขภาพ สังคม และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ

*หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
**อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
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ABSTRACT
This descriptive study aimed to study health problems, social and needs problems of international 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 instructors 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 (วิลาวรรณ จารุชยั นิวฒ
ั น, 2531) ระบบ
การศึกษาในสถาบันตางๆ มักจะสรางความเครียด และ
ปญหาดานการปรับตัวกับนักศึกษา เนื่องจากยังขาดการ
เชื่อมโยงสูดานคุณคาชีวิตของคนในสังคม ทําใหผูเรียน
มองโลกทรรศนแคบคิดสนใจ และมองโลกในแงที่ตนชื่น
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ชอบ สนใจเทานั้น ประกอบกับนักศึกษานานาชาติเปนก
ลุมที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัยรุนที่ตองการแสวงหาความ
เปนเอกลักษณในตนเอง และความสมบูรณแบบในชีวิต
จึงมักมองโลกในแงของการจินตนาการมากกวาความ
เปนจริง ภาวะเครียดและความขัดแยงจึงเกิดขึ้นไดในทุก
โอกาส ทุกขณะ หากไมสามารถผานพันภาวะดังกลาวไป
ไดกจ็ ะเกิดความคับของใจและมีพฤติกรรมเปลีย่ นไปจาก
เดิม หากไมไดรับการแกไขในเบื้องตนอาจนําไปสูปญหา
ดานการปรับตัวในดานการดําเนินชีวิตรวมกันกับคนใน
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สังคมได (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล,2544) สอดคลองกับ
แนวปฏิบตั ขิ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสํารวจความตองการจําเปน
(need assessment) ของนักศึกษาและศิษยเกาใน 5
เรื่อง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
พัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต บริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการ
เพือ่ พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกั ศึกษาและศิษย
เกา (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2550) ชีวติ การ
เปนนักศึกษานานาชาตินนั้ เปนเหมือนการเริม่ ตนการออก
มาใชชีวิตภายนอกประเทศ ในตางแดนซึ่งวัฒนธรรมตาง
กัน ตองพบกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตแบบใหม
คือ การปรับตัวกับการอยูหอพัก การอยูรวมกันกับกลุม
เพื่อนคนไทย ความหางไกลจากครอบครัวทางบาน สิ่ง
เหลานี้มีความแตกตางจากสิ่งที่ไดเรียนมาจากประเทศ
ของตน โดยสิน้ เชิง ตองปรับตัวใหเขากับการเปนนักศึกษา
ไทยและแกไขปญหาดวยวิธีการที่แตกตางกัน จริงอยูวา
เปาหมายของทุกคน คือ การสําเร็จการศึกษา แตกระนั้น
ความตองการเพื่อตอบสนองตอปญหาของแตละคนก็
ไมเหมือนกัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน
เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดดําเนินการเรียนการ
สอนตั้งแตปการศึกษา 2545 โดยศาสตราจารย ดร.นพ.
กระแส ชนะวงศ ผูร บั ใบอนุญาตจัดตัง้ ไดทาํ ความรวมมือ
ดานวิชาการกับนานาชาติ อาทิเชน ประเทศจีน ญี่ปุน
กัมพูชา ฟลปิ ปนส ลาว เวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่
ใหนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางประเทศ ทัง้ ดานการเผยแพรวฒ
ั นธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม ในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อจะไดนําความรู
ที่ได มาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพ ตามเอกลักษณของวิทยาลัยที่วา
สงเสริมกีฬา พัฒนาสังคม สานสัมพันธกับนานาชาติ
รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางประเทศ
ในปการศึกษา 2545 นั้น วิทยาลัยไดดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศกับประเทศจีนและ

ประเทศญี่ปุน โดยที่ประเทศจีนไดแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรรวมจํานวน 3รายระยะเวลา 1ปกับโรงเรียน
อาชีวศึกษาชัน้ สูงจิง่ หง เมืองจิง่ หง สิบสองปนนา มณฑลยูนาน
สวนประเทศญี่ปุนนั้น วิทยาลัยไดสงนักศึกษาจํานวน
2ราย ไปแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ป ที่มหาวิทยาลัย
นางาซากิเวสเลยัน ประเทศญีป่ นุ ทัง้ นีว้ ทิ ยาลัยไดทาํ ความ
รวมมือระหวางประเทศในหลายรูปแบบ อาทิเชน การ
แลกเปลีย่ นบุคลากรและนักศึกษา ระยะสัน้ และระยะยาว
ตั้งแต 2 สัปดาห 3 เดือน 5 เดือน และ 1 ป, การศึกษาดู
งานในตางประเทศ การทําความรวมมือดานการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโท การใหทุนการศึกษา รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ฯลฯ สําหรับการ
สอนภาษาไทยใหแกนกั ศึกษาตางชาติของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียนัน้ วิทยาลัยจะจัดใหมกี ารสอน 2 แบบคือ หลักสูตร
ระยะสัน้ 1-2 สัปดาห มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะ
การใชภาษาไทยเบื้องตนสามารถใชภาษาไทย เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได และหลักสูตรระยะยาว1ป
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการใชภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาตอตามหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ
ทีเ่ ปดสอนเปนภาษาไทย รวมถึงการสามารถใชภาษาไทย
ไปประกอบอาชีพในอนาคตได ซึ่งโดยปกตินักศึกษาตาง
ชาติที่มาเรียนภาษาไทยหลักสูตร 1 ป ที่วิทยาลัยแลวจะ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ในปจจุบัน
มีนักศึกษาชาวตางชาติศึกษาอยูที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ในหลักสูตรตางๆ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 40 ราย
คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาและความตองการ
ดานสุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อนํา
เสนอตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ นําไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานดานบริการการจัดการดานการศึกษา
ที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหา และความตองการที่แท
จริงเพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขในการใชชีวิตของ
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นักศึกษาตอไป
กรอบแนวคิด
การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาเกีย่ วกับปญหาและความ
ตองการของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยที่มีจํานวน 16 คน ซึ่งจําเปนตองได
รับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย เพือ่ จะไดหาวิธปี อ งกัน
และแกไขปญหาใหถกู ตองเหมาะสม พรอมทัง้ ใหนกั ศึกษา
นานาชาติไดมีแนวทางในการแกไขปญหาในดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานสุขภาพและดาน
เศรษฐกิจเพื่อจะสามารถปรับตัวและมีแบบแผนในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
จากแนวคิดของ วิไลวรรณ วัฒนานนท (2544)
ผูวิจัยไดผสมผสานและไดกําหนดเปนแนวทางในการ
ศึกษาครั้งนี้ โดยไดสรุปเปนแนวทางการศึกษาไว 3 ดาน
ใหญๆ ดังนี้
ปญหาดานสุขภาพ ทีก่ ลาวถึงรายละเอียดเกีย่ วกับ
สุขภาพ จะกลาวถึงในเรื่องการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ป ญ หาด า นสั ง คม จากแนวคิ ด ของวิ ไ ลวรรณ
วัฒนานนท (2544) ที่กลาวถึงเกี่ยวกับ การศึกษาความ
มั่นคงทางดานการไดรับคาใชจาย ผูวิจัย ไดรวบรวม
แนวคิดเกีย่ วกับปญหาดานสังคมของนักศึกษาไดพจิ ารณา
รายละเอียดปจจัยเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสมของการศึกษาโดยแยกศึกษาเปน 4 เรื่อง ดังนี้
ดานความมั่นคงของที่อยูอาศัย ความมั่นคงของรายได
บทบาทและความสัมพันธในครอบครัวและบทบาทความ
สัมพันธในชั้นเรียน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
จากแนวคิดของ นฤมล วิรษร และ สุพรรษา ธนโชติ
วัฒนา (2544) ไดกลาวถึงปญหาและความตองการ ของ
นักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน ไดแก ดาน
บุคลากร, ดานการจัดการเรียนการสอน, ดานสถานที่
ภายในหองเรียน, ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการ
จัดกิจกรรม ความตองการดานสุขภาพ ความตองการ
ดานสังคม และความตองการดานการจัดการเรียนการ
สอนสภาพปญหาของนักศึกษายอมสงผลถึงความตองการ
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ของนักศึกษาตามสภาพปญหานั้นๆ การศึกษาถึงความ
ตองการจึงตองศึกษาตามสภาพปญหาแตละเรือ่ ง ทัง้ ความ
ตองการดานสุขภาพ ความตองการดานสังคม และความ
ตองการดานการจัดการเรียนการสอน ควบคูกันไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและความต อ งการด า น
สุขภาพ ดานสังคม และความตองการดานการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
4.1 นักศึกษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
นานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555
4.2 ปญหา หมายถึง ปญหาดานสุขภาพ ปญหา
ดานสังคม ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
4.2.1 ปญหาดานสุขภาพ หมายถึง สภาวะสุข
อนามัย และการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันของนักศึกษาโดย
ใชแบบสัมภาษณปญ
 หาสุขภาพนักศึกษาตามแนวคิดของ
วิไลวรรณ วัฒนานนท (2544) ทีผ่ วู จิ ยั ดัดแปลงใหเหมาะสม
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย
4.2.1.1 ภาวะสุขภาพอนามัย หมายถึง
ภาวะสุขภาพดานรางกาย จิตใจ การตรวจสุขภาพประจํา
ป การมีโรคประจําตัว การเจ็บปวย โรคเรื้อรัง ความไม
สุขสบาย ของนักศึกษานานาชาติ
4.2.1.2 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
หมายถึง การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายใน
แตละวัน
4.2.2 ปญหาดานสังคม หมายถึง ความมัน่ คง
ถาวร รวมทัง้ ความสะดวกปลอดภัยของทีพ่ กั ของนักศึกษา
นานาชาติ การไดรบั คาใชจา ยในแตละเดือน การแสวงหา
ความรูและขอมูลขาวสาร บทบาทและความสัมพันธใน
ชั้นเรียนโดยใชแบบสอบถามปญหาดานสังคมที่ผูวิจัย
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ดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย
4.2.2.1 ความมั่ น คงของที่ อ ยู อ าศั ย
หมายถึง ความมัน่ คงถาวร รวมทัง้ ความสะดวก ปลอดภัย
ของที่อยูอาศัยของนักศึกษานานาชาติ
4.2.2.2 ความมั่นคงของรายได หมาย
ถึง การที่บิดา มารดามีอาชีพหลังและอาชีพเสริมรายได
ทีเ่ ปนจํานวนเงินทีเ่ กิดจากอาชีพและไดรบั จากแหลงอืน่ ๆ
การมีเงินออมและไดรบั เงินเพียงพอกับคาใชจา ยในแตละ
เดือนของนักศึกษานานาชาติ
4.2.2.3 บทบาทและความสั ม พั น ธ
ในครอบครั ว หมายถึ ง ลั ก ษณะของการอยู อ าศั ย ใน
ครอบครัว ความสัมพันธของนักศึกษากับครอบครัวคน
ไทย
4.2.2.4 บทบาทและความสัมพันธใน
ชั้นเรียน หมายถึง บทบาทของนักศึกษาในชั้นเรียนการ
เปนผูนําและเปนสมาชิกกลุม ชมรม และการเขารวม
กิจกรรมของวิทยาลัย
4.2.3 ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ทีเ่ กิดกับนักศึกษานานาชาติระหวางการศึกษา 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
ความตองการความมัน่ คงปลอดภัยในเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย การ
เงิน ความตองการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ความตองการ
เขารวมประชุมอบรมโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา

นานาชาติที่ลงเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ดานการมีบทบาทความสัมพันธของนักศึกษานานาชาติ
ประกอบด ว ยความต อ งการได รั บ การสนั บ สนุ น ให มี
บทบาทเปนผูนํา การเปนสมาชิก การไดเขารวมประชุม
อบรม และกิจกรรม
4.3.3 ความตองการดานการจัดการเรียน
การสอน หมายถึง ความตองการของนักศึกษาตามสภาพ
ปญหาดานการจัดระบบการเรียนการสอน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการของ
นักศึกษานานาชาติทลี่ งเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555
5.2 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการบริการการจัดการเรียนการสอนทีช่ ดั เจน
สอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริง
5.3 เพือ่ เปนแนวทางในการศึกษาวิจยั ในประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติตอไป
6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ไดทําเรื่องขออนุมัติการวิจัยจากอธิการบดี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในการทําวิจยั ครัง้ นีแ้ ละไดรบั ความ
ยินยอมจากนักศึกษานานาชาติ ในเรื่องจรรยาบรรณของ
นักวิจัยและการเก็บรักษาความลับในการตอบขอมูลงาน
วิจัย
6.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง
นี้ เปนนักศึกษานานาชาติที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย จํานวน 16 คน เปนชาย 4 คนหญิง 12
คน คิดเปนรอยละรอย เก็บขอมูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2555
7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
7.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป คณะผูวิจัยไดดัดแปลง
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แบบสอบถามของวิไลวรรณ วัฒนานนท (2544) ตามความ
เหมาะสม เดี่ยวกับสภาพครอบครัว การไดรับคาใชจาย
อาชี พ หลั ก และรายได ข องผู ป กครอง การใช ส าร
เสพติด การรับประทานอาหาร การมีเพศสัมพันธและ
การปองกันโรคติดตอ จํานวน 12 ขอ
สวนที่ 2 ปญหาของนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2555 เปนคําถาม
ที่ดัดแปลงจาก วิลาวรรณ จารุชัยวัฒน (2531) และ
วิไลวรรณ วัฒนานนท (2544) ตามความเหมาะสมทีเ่ กีย่ ว
กับปญหาดานสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ปญหาดานสังคม
จํานวน 14 ขอ และปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 17 ขอ รวมทั้งหมด 39 ขอ
สวนที่ 3 ความตองการของนักศึกษานานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจําปการศึกษา 2556 เกีย่ วกับ
ความตองการดานสุขภาพ 2 ขอ ความตองการดานสังคม
2 ขอ ความตองการดานการจัดการเรียนการสอน 15 ขอ
รวมทั้งหมด 19 ขอ
7.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ใชผทู รง
คุณวุฒิ เปนอาจารยตรวจสอบ 5 ทาน ไดคา ความแมนตรง
0.86
7.3 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS of windows (Statistics Package for the social science) โดยกําหนด
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
7.3.1 การใชสถิติเชิงบรรยายในการอธิบาย
ขอมูลทัว่ ไปของนักศึกษานานาชาติโดยนําเสนอในรูปแบบ
ของตารางแจกแจงความถี่ และรอยละ
7.3.2 วิเคราะหคะแนนปญหาดานสุขภาพ
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนความตองการดาน
สุขภาพ ความตองการดานสังคมและความตองการดาน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ ทั้งราย
ขอ และรายดาน และโดยรวม โดยการหาคาเฉลีย่ (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทัว่ ไป กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษานานาชาติ
อายุ 17-23 ป จํานวน 16 คน ชาย 4 คิดเปนรอยละ 25.0
หญิง 12 คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญ อายุ 17 ป คิดเปน
รอยละ 43.8 ปจจุบนั อาศัยอยูก บั บิดาและมารดา ความถี่
14 คิดเปนรอยละ 87.5 สภาพครอบครัวอยูดวยกัน 14
ความถี่ 14 คิดเปนรอยละ 87.5 อาชีพหลักของผูป กครอง
เกษตรกรรม ความถี่ 11 คิดเปนรอยละ 73.3 รายไดของ
ผูปกครองตอเดือน 10,000-15,000 บาท ความถี่ 6 คิด
เปนรอยละ 37.5 คาใชจา ยรายเดือนมากวา 4,001-5,000
ความถี่ 12 คิดเปนรอยละ 75.0 ทานมีเงินออม มี ความถี่
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
ป ญ หาด า นสุ ข ภาพ ด า นสั ง คมและด า นการ
จัดการเรียนการสอน พบวา ทานออกกําลังกายเปนประจํา
สมํ่าเสมอ 2.88 ปานกลาง ทานรับประทานอาหารครบ
5 หมู 2.75 นอยที่สุด ทานรับประทานอาหารตรงเวลา
ครบ 3 มื้อ 2.44 มีปญหาสุขภาพมากที่สุด ทานมีปญหา
ระบบชองปาก 1.81 ปานกลาง ทานมีปญหาระบบทาง
เดินหายใจ 1.56 นอยที่สุด ทานเปนโรคระบบทางเดิน
อาหาร 1.50
ปญหาดานสังคม พบวา มากที่สุด ไมมีรถสอง
แถววิง่ ผาน 4.75 ปานกลาง หอพักอยูไ กลจากชุมชน 1.88
ปญหาความมัน่ คงทางรายได มากทีส่ ดุ การใชจา ยเงินของ
ตนไมเหมาะสม 2.81 ปานกลาง ไดรับเงินจากทางบาน
นอย 2.13 นอยทีส่ ดุ จํานวนเงินทีผ่ ปู กครองใหไมแนนอน
1.88 ปญหาดานบทบาทและสัมพันธภาพในชั้นเรียน
มากที่สุด ไมมีเพื่อนสนิทในวิทยาลัย 2.50 ปานกลาง มัก
หลีกเลี่ยงการพบกับเพื่อนๆ 1.81 นอยที่สุด คุนเคยกับ
เพื่อนไดยาก 1.63
ป ญ หาด า นการเรี ย นการสอน ด า นบุ ค ลากร
พบว า มากที่ สุ ด อาจารย ส อนโดยไม ส นใจนั ก ศึ ก ษา
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2.00ปานกลาง อาจารย ไ ม เ ป น กั น เองกั บ นั ก ศึ ก ษา
1.69นอยที่สุด อาจารยที่ปรึกษาขาดความเขาใจในการ
ใหคําปรึกษา 1.38
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มาก
ทีส่ ดุ อาจารยไมสามารถสอนตรงตามวันสอนและนัดสอน
นอกเวลา 2.25 ปานกลาง ไมมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
2.13 นอยที่สุด ไมมีเอกสารประกอบการสอน 1.56
ป ญ หาด า นสถานที่ ใ นห อ งเรี ย นและภายใน
มหาวิทยาลัย พบวา มากที่สุด หองประชุมกลุมยอย
สํ า หรั บ ปรึ ก ษาหารื อ ไม เ พี ย งพอ 2.13 ปานกลาง
มีโสตทัศนศึกษาไมเพียงพอ 1.75 นอยที่สุด หองเรียนมี
แสงสวางไมเพียงพอ 1.56
ปญหาดานกิจกรรมในวิทยาลัย พบวา มากที่สุด
ตองเรียนมากไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม 2.25 ปานกลาง
หองสมุดศูนยบริการคอมพิวเตอรปด เร็วเกินไป 2.00 นอย
ที่สุด วิทยาลัยไมมีกิจกรรมที่นาสนใจสําหรับนักศึกษา
นานาชาติ 1.44 ความตองการดานสุขภาพ พบวา มาก
ทีส่ ดุ ตองการใหความรูเ กีย่ วกับการรักษาสุขภาพอนามัย
3.19 ปานกลาง ตองการทํางานพิเศษเพื่อแบงเบาภาระ
ครอบครัว 2.94 นอยที่สุด ตองการใหวิทยาลัยจัดหอพัก
และสิ่งอํานวยความสะดวก 2.50 ความตองการดานการ
จัดการเรียนการสอน พบวา มากทีส่ ดุ ตองการใหอาจารย
สอนตามตารางสอนทุกครั้ง 4.56 ปานกลาง ตองการให
ดูแลหองเรียนใหสะอาดอยูเ สมอ 4.44 นอยทีส่ ดุ 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
ความต อ งการด า นการจั ด กิ จ กรรมภายใน
วิทยาลัย พบวา มากที่สุด ตองการจัดอาจารยที่ปรึกษา
กิ จ กรรมที่ ส นใจและมี เวลาให นั ก ศึ ก ษาเต็ ม ที่ 3.31
ปานกลาง ตองการผูบ ริหารและอาจารยทรี่ ว มกิจกรรมกับ
นักศึกษามากขึ้น 2.88 นอยที่สุด ตองการใหหองสมุด
และศูนยบริการคอมพิวเตอรเปดนอกเวลาราชการ 2.56

การอภิปรายผล
ป ญ หาด า นสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษานานาชาติ
มากที่ สุ ด มี ป ญ หาช อ งปาก 1.81 อาจจะเป น เพราะ
วาการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนจากตางประเทศจึงมี
ความเครียด สงผลตอสุขภาพทางกายมีผลตอทางชอง
ปากสอดคลองกับการศึกษา ของสุรียพร นันทพานิช
2552 ทีอ่ ธิบายวา นักศึกษาสวนใหญมปี ญ
 หาดานสุขภาพ
มากที่สุด ปญหาทางสังคม พบวา มากที่สุด นักศึกษา
นานาชาติอธิบายวาไมมรี ถสองแถววิง่ ผาน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะ
วาหอพักอยูไ กล และไมมรี ถสองแถวผาน ไมสอดคลองกับ
รายงานผลสํารวจปญหาและความตองการความจําเปน
ของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ที่อธิบายวา นักศึกษาสวนใหญมีหนวยงาน
ดู แ ลคุ ณ ภาพหอพั ก ที่ อ ยู ใ กล ๆ มี ส ภาพแวดล อ มที่ จ ะ
อํานวยในเรื่องรถที่จะไปหอพักอยูในระดับปานกลาง
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
มากที่ สุ ด พบว า อาจารย ส อนโดยไม ส นใจนั ก ศึ ก ษา
2.00 อาจจะเปนเพราะวาอาจารยมีงานสอนจํานวนมาก
สอดคลองกับการวิจัยของกัลยา นามสงวน (2552) ที่
อธิบายวาอาจารยทสี่ อนในระดับวิทยาลัยจะมีงานทํามาก
และมักจะแบงเวลาการสอนยังไมเหมาะสม
ความต อ งการด า นสุ ข ภาพ พบว า มากที่ สุ ด
ตองการใหดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 3.19 ทั้งนี้เพราะ
นั ก ศึ ก ษาเป น วั ย รุ น ตอนปลาย การดู แ ลเรื่ อ งสุ ข ภาพ
อนามัยจึงเปนความจําเปนขัน้ ตนของ Maslow Hierachy
of need ที่อธิบายวาบุคคลตองไดรับการดูแลรางกาย
ขั้นตนเปนสิ่งสําคัญจึงจะนึกถึงความตองการดานจิตใจ
ความตองการดานการจัดเรียนการสอน พบวา
มากที่สุด ตองการใหอาจารยสอนตามตารางสอนทุก
ครั้ง 4.56 เพราะนักศึกษามักไมมีเวลาอื่นๆจะมาเรียน
แทนจึงสอดคลองกับการศึกษาของปรีชา มั่นคง (2552)
ที่อธิบายวานักศึกษามีความตองการใหอาจารยสอนให
ตรงตามตารางสอน เพราะนักศึกษามีความตองการที่จะ
ไดรับความรูจากอาจารยและมีความพึงพอใจที่จะเรียน
กับอาจารย ใหครบตามตารางสอน ความตองการในดาน
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การจัดกิจกรรมในวิทยาลัยก็เชนกัน นักศึกษานานาชาติมี
ความตองการมากทีส่ ดุ ตองการใหจดั อาจารยทปี่ รึกษาที่
สนใจในกิจกรรมและมีเวลาใหนักศึกษาอยางเต็มที่ 3.31
สอดคลองเชนกันกับการศึกษาของปรีชา มั่นคง (2552)
ที่อธิบายวานักศึกษามีความตองการใหอาจารยสนใจให
เวลากับกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อที่จะไดมีกิจกรรมที่
เหมาะสมและสงเสริมคุณภาพของการเรียน
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปญหาความตองการดาน
สุขภาพ ดานสังคมและดานการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษานานาชาติ ที่ลงเรียนในวิชาภาษาไทย และ
วัฒนธรรมไทย จํานวน 16 คน ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เครื่องมือเปนแบบสอบถามวัดปญหาความตองการดาน
สุขภาพ ดานสังคม และดานการจัดการเรียนการสอน
ดัดแปลงจากเครือ่ งมือของจุฑาทิทย ประโมทาติและคณะ
(2552) ความแมนตรง 0.86
ผลของการวิเคราะหพบวา ปญหามากที่สุดดาน
ปญหาสุขภาพชองปาก 1.81 ปญหาดานสังคมมากที่สุด
ไมมรี ถสองแถววิง่ ผาน 4.75 ปญหาดานการเรียนการสอน
มากทีส่ ดุ อาจารยสอนโดยไมสนใจนักศึกษา 1.69 ปญหา
ดานสถานทีส่ อนในหองเรียน และภายในมหาวิทยาลัย พบ
มากที่สุด หองประชุมกลุมยอย ไมเพียงพอ 2.13 ปญหา
กิจกรรมในวิทยาลัยมากที่สุด ตองเรียนมากไมมีเวลาเขา
รวมกิจกรรม 2.25 ความตองการดานสุขภาพ มากที่สุด
ตองการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย 3.19 ความ
ตองการดานการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ตองการ
ใหอาจารยสอนตามตารางการสอนทุกครัง้ ความตองการ
ด า นสถานที่ ใ นห อ งเรี ย นในวิ ท ยาลั ย พบว า มากที่ สุ ด
ตองการใหมีการจัดศูนยหนังสือและตําราจําหนายให
นักศึกษา 3.75 ความตองการดานจัดกิจกรรมในวิทยาลัย
มากที่สุด ตองการจัดอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมที่สนใจ
และมีเวลาใหนกั ศึกษาเต็มที่ 3.31 สอดคลองกับการศึกษา
ของ ปรียา มั่นคง (2552) ที่อธิบายวาความตองการให
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อาจารยสอนใหตรงเวลาตามตารางสอน เพราะนักศึกษา
ตองการความรูจากอาจารยและพึงพอใจที่จะเรียนกับ
อาจารย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูล
สัมภาษณแบบเชิงลึกหรือการศึกษาระยะยาว เกี่ยวกับ
ปญหา ความตองการดานสุขภาพ สังคม การจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ เพื่อจะไดขอมูล
ที่แทจริง มีความละเอียดชัดเจน มีความเปนเหตุเปนผล
สามารถนํามาอธิบายปญหาและปญหาความตองการดาน
สุขภาพ ดานสังคมและดานการจัดการเรียนของนักศึกษา
นานาชาติไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
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