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บทคัดย่อ
	 การวิจัยแบบผสมผสานนี้ เพื่ อศึกษาลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	อาจารย์จ�านวน	10	คน	บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจ�านวน	9	คน	และนักศึกษา 

ชั้นปีที่	 1-4	คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะกายภาพบ�าบัด	คณะจิตวิทยาจ�านวน	256	คน	 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี 

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 	 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและ

คณุภาพชวีติของนกัศกึษา	หาคุณภาพของเคร่ืองมอืโดยการตรวจความตรงของเนือ้หา	ค่าดชันคีวามตรงได้เท่ากบั	.89 

และค่าความเที่ยงได้เท่ากับ	 .95	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์เน้ือหา	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่	 1-4	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะกายภาพบ�าบัด 

คณะจิตวิทยา	คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมเท่ากับ	3.90	 (SD=.36)	อยู่ในระดับมาก	คุณภาพชีวิตด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักศึกษาต้องค�านึงในทุกๆ	 ด้านอย่างเป็นระบบ	 โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด 

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ	 คน	 เปิดโอกาสให้คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม	ห้องเรียน	หอพัก	ห้องอาหาร	ห้องสมุด	พื้นที่ท�ากิจกรรมกลุ่มและออกก�าลังกาย	รวมถึง 

สื่ออุปกรณ์สารสนเทศ	คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต	ให้ทันสมัย	เพียงพอ	พร้อมใช้งาน			
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Abstract
 This study was mix method research. The purpose was to know and develope the quality of life 

guidelines of the 1st-4th year students from nursing faculty, physical therapy, and psychology in Saint 

Louis College. The samples included 10 faculties, 9 personal supports, and the 1st-4th year 256 students 

in Saint Louis College. The samples were selected by multi-stage sampling.  The research instruments 

were interview and questionnaire consisting of personal data, and quality of life of students. The qual-

ity of questionnaire, the content validity was .89 and reliability was .95. The data were analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The results indicated that the 

1st-4th year students from nursing faculty, physical therapy, and psychology with an average score of 

the total quality of life 3.90 (SD = .36) at a high level.  Quality of life in social relations had the highest 

average, and the lowest average score was the quality of life in environment. The development quality 

of life guidelines must systematically consider all aspects, especially the environment with the lowest 

average scores. The cooperation from everyone such as faculties, personnel and students was necessary 

by providing opportunities in development. It involved environmental landscape adjustment, classroom, 

dormitory, dining room, library, group activity area and exercise including media and information 

equipment computer and internet signal to be up-to-date, sufficient, ready to use.     

     

Keywords: quality of life, students  

บทน�า
	 การพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 ที่ 

“มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรู้คูค่ณุธรรม	มคีณุภาพชวีติทีดี่ 

มีความสุขในสังคม”	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2559) 

ในการศึกษาที่ดี น้ันนอกเหนือจากการสร ้ างคน 

ให้มีสติปัญญาและเป็นคนดีแล้วยังต้องสร้างให้คนมี 

ความสุขด้วย	 เพราะเมื่อได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว

ท�าให้คนเรียนรู้การด�ารงชีวิตอย่างดีถูกต้อง	 สมบูรณ์	

โดยคดิถงึประโยชน์ของสงัคม	และประเทศชาตมิากกว่า 

ประโยชน์ส่วนตน	 เป็นคนดีมีความสุขในการช่วยเหลือ 

ผูอ้ืน่	เป็นคนทีม่คีวามสขุในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	การท�างาน 

และส�าคญัทีส่ดุคอืเป็นคนทีม่คีวามสขุ	ท�าประโยชน์ให้กบั 

สังคมและประเทศชาติ	 การจัดการศึกษาในระดับ 

อดุมศกึษาจงึมบีทบาทและความส�าคัญอย่างยิง่ในสงัคม 

 

โดยจัดการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีความเจริญ

งอกงามทางสตปัิญญา	มคีวามรู	้ความสามารถ	มคีณุภาพ

ที่ตอบสนองต่อความต้องการก�าลังคนในการพัฒนา 

ประเทศ	กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน 

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	 การพัฒนา

คณุภาพชวีตินกัศกึษาจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	ทีส่่งผลต่อ 

การด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	และต่อไปในอนาคต	เป็นก�าลัง

ส�าคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศชาติให้อยู ่

รอด	สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	ได้	ดังนั้นสถาบัน

อุดมศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพให้กับประชาชนในชาติ	

	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนหนึง่จดัการเรยีนการสอนใน	3	คณะวชิา	คอื	คณะ

พยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบัดและคณะจิตวิทยา	



32

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 2 JULY-DECEMBER 2021

ค�านงึถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นทีจ่ะต้องตอบสนอง

พันธกจิของวทิยาลยัฯ	สงัคมและประเทศชาติในการผลติ 

บัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู ้	 ความสามารถ	 และ 

มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะสาขา	 รวมทั้งรอบรู้

ในศาสตร์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถประกอบวิชาชีพ 

บนพื้นฐานความรักและเมตตาธรรม	ส่งเสริมคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของมนุษย์	 เป็นผู้ใฝ่รู้	 รักการศึกษาค้นคว้า	และ

เป็นผู้น�าในการพัฒนาตนเอง	 วิชาชีพ	 และสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างสรรค์ความผาสุกและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนทั่วไป	 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทั้ง	 3	

คณะวิชาจะมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ	 เพื่อผลิต

บคุลากรทางวชิาชพีให้เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทัง้ในด้าน

วิชาการและมคีวามรู	้ความสามารถในศาสตร์สาขานัน้ๆ	

เป็นอย่างดี	เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้รับ

บรกิาร	พร้อมทัง้มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีในการปฏบิตังิาน

ตามลักษณะของวิชาชีพ	 สามารถใช้ความรู้และทักษะ

ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การ

เรียนรู้	 (Learning outcomes)	 ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้ง	 6	 ด้าน	 คือ	 ด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	ความรู	้ทกัษะทางปัญญา	ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	

2552)	การเรียนทีเ่น้นหนกัทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

ส�าหรับนักศกึษาชัน้ปีท่ี	3-4	ของท้ัง	3	คณะวชิา	โดยเฉพาะ 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ	 การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาเป็นงานที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและ 

ความทุกข์ทรมานของผูอ้ืน่	และยงัเผชญิกบัภาวะสขุภาพ

โดยตรง	 ซึ่งมีผลมาจากเวลาในการขึ้นฝึกปฎิบัติงาน 

การเผชิญกับความตึงเครียด	 การพักผ่อนท่ีไม่เพียงพอ 

การรบัประทานอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์	ซึง่อาจเป็นสาเหตุ 

หนึ่งที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา	 ท�าให้มีความวิตกกังวล	 กลัวและเครียดได้ 

(มาลีวัล	 เลิศสาครศิริ ,	 2558)	 ดังการศึกษาของ 

Musikthong, J., Sriyuktasuth, A., Kongkar, R., 

& Sangwichaipat, N. (2010).	 ที่พบว่านักศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหิดลจ�านวน	 258	 คน	 มีพฤติกรรรมการ

รับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม	ร้อยละ	30	ของ

นกัศกึษามดีชันมีวลกายต�า่กว่าเกณฑ์ปกต	ิและนกัศกึษา

ร้อยละ	11	มีน�้าหนักตัวเกินจนถึงอ้วน	รวมถึงการศึกษา

ของ	ศิวาพร	ทองสุข,	พรรณวดี	พุธวัฒนะ,	และพิศสมัย 

อรทัย	 (2012)	 ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1 

ที่ยั งไม ่ ได ้ฝ ึกปฏิบัติการพยาบาลจะมีพฤติกรรม 

การรับประทานอาหารเหมาะสมกว่าชั้นป ีที่ 	 2-4 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิจากข้อมลูสถติกิารเจบ็ป่วยของ

นกัศกึษาวทิยาลยัเซนต์หลยุส์	ช้ันปีท่ี	1-4	ท้ัง	3	คณะวชิา 

ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 ตั้งแต่

เดือนมกราคม-ธันวาคม	 2561	 รวมท้ังสิ้น	 727	 ครั้ง 

คณะพยาบาลศาสตร์จ�านวน	 554	 คณะกายภาพบ�าบัด

จ�านวน	114	และคณะจิตวทิยาจ�านวน	59	ครัง้	(ศนูย์พฒันา 

นกัศกึษา	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์,	2561)		ดงันัน้คณะผูวิ้จยั 

จึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตนักศึกษา	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ทุกชั้นปีทั้ง	 3	 คณะวิชา	 เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้

ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่ อศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตนักศึกษา	

และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตนั กศึ กษา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ค�าจ�ากัดความในการวิจัย 
	 คุณภาพชีวิตนักศึกษา	 หมายถึง	 นักศึกษารับรู้

ความเป็นอยู่ที่ดี	 ความพึงพอใจในชีวิต	 การเป็นไปตาม

สิ่งท่ีต้องการในประสบการณ์ชีวิต	 ได้รับการตอบสนอง

ตามเป้าหมายของชีวิต	 มีประโยชน์ต่อสังคมหรือคุณค่า
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ของชีวิต	 ความสุข	 ความสมดุลระหว่างความคาดหวัง

และได้รับการตอบสนอง	โดยมีองค์ประกอบต่างๆ	ดังนี้	

	 1)	 ด้านสุขภาพร่างกาย	 คือ	 การรับรู้สภาพทาง

ด้านร่างกายทีม่ผีลต่อชวีติประจ�าวนั	เช่น	การรบัรูส้ภาพ

ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย	 ความรู้สึกสุขสบาย	

ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย	

การนอนหลับพักผ่อน	 ความสามารถในการปฏิบัติ 

กิจวัตรประจ�าวัน	เป็นต้น

	 2)	 ด้านจิตใจและอารมณ์	 คือ	 การรับรู้สภาพ 

ด้านจิตใจ	 เช่น	 การรับรู้ความรู้สึกทางบวก	 การรับรู ้

ภาพลักษณ์	 ความรู้สึกภาคภูมิใจ	 ความคิด	 ความจ�า 

สมาธิ	 การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆ	 ความสามารถในการจัดการกับความวิตกกังวล	

เป็นต้น

	 3)	ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	คือ	การรับรู้ทาง

ด้านความสัมพันธ์กบับคุคลอืน่	การได้รบัความช่วยเหลอื

จากบุคคลอืน่ในสงัคม	การรับรูท้ีไ่ด้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลอื

บุคคลอื่นในสังคม

	 4)	ด้านสิ่งแวดล้อม	คือ	การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต	 เช ่น	 รับรู ้ว ่าการมีชีวิต 

อยู่อย่างอิสระ	 ไม่ถูกกักขัง	 มีความปลอดภัยและมั่นคง

ในชีวิตได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี	 ปราศจาก

มลพิษต่างๆ	การคมนาคมสะดวก	มกีจิกรรมสนัทนาการ

และมีกิจกรรมในเวลาว่าง

	 5)	ด้านการเรียน	คือ	การรับรู้ในเชิงวิชาการหรือ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน	 เกี่ยวกับการได้

เรียนตามวตัถปุระสงค์	กจิกรรมการเรยีนการสอน	ได้รบั

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ	

เป็นต้น

	 6)	ความพงึพอใจในการใช้ชีวติ	คือ	ความพึงพอใจ

ในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย	 เกี่ยวกับรู้สึกสนุกในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 พึงพอใจในผลการเรียน	 มีความสุข

ในการใช้ชีวิต	เป็นต้น

	 7)	ความรกั	ความผกูพนัต่อสถาบัน	คอื	ความรูส้กึ

ท่ีมีต่อวิทยาลัย	 เก่ียวกับรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในวิทยาลัย 

จะรักษาชื่อเสียงของวิทยาลัย	 รู ้สึกไม่พอใจเม่ือม ี

การกล่าวถึงวิทยาลัยในทางเสื่อมเสีย	ยินดีเสียสละเวลา

ส่วนตนเพื่อวิทยาลัย	เป็นต้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 คณะผู ้วิจัยได ้ศึกษาทบทวนงานวิจัยท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ	 เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษา	ตามแนวคดิพืน้ฐานของ	WHOQOL group. (1998). 

ทีไ่ด้ก�าหนดคณุภาพชวีติประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	ได้แก่ 

คณุภาพชวีติด้านร่างกาย	ด้านจติใจ	ด้านสงัคม	และด้าน

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงการศึกษาของ	พิชฌาย์วีร์	สินสวัสดิ์,	

และเบญจวรรณ	 พิททาร์ด	 (2559)	 ถึงความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ราชบุรี	 การศึกษาของ

ปิยะพล	 ข�าอุดม	 (2560)	 ท่ีได้พัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก	เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบว่าประกอบด้วย	4	องค์ประกอบหลกั	คอื	ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 และด้าน 

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงการศึกษาของ	พรรณิการ์	พุ่มจันทร์	

(2560)	 ท่ีได้ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล	 เกี่ยวกับเพศ	 ชั้นปี	 เกรดเฉลี่ยสะสม	 รายได ้

ต่อเดือนของนักศึกษา	 และสถานที่พักอาศัย	 พบว่า	

นกัศกึษาแพทย์มคีณุภาพชีวติอยูใ่นระดบัด	ีเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	คอื	ด้านการบรกิารทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยั	

ด้านชีวิตการเรียน	 ด้านชีวิตสังคม	 และด้านท่ีอยู่อาศัย	

ส่วนด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน่อยูใ่นระดบัปานกลาง	

ดังน้ันในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะ

คุณภาพชีวิตและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นกัศกึษา	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	ทัง้	4	ชัน้ปีใน	3	คณะวชิา
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ตารางที่ 1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่	1-4	แต่ละคณะวิชา	

คณะวิชา

จ�านวนนักศึกษา (คน)

 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมกลุ่ม

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ตัวอย่าง

	 10	 4	 16	 6	 32	 12	 25	 10	 32

	 29	 10	 24	 9	 13	 5	 21	 8	 32

	 130	 46	 129	 46	 140	 50	 139	 50	 192

 169 60 169 61 185 67 187 68 256

กายภาพบ�าบัด

จิตวิทยา

พยาบาลศาสตร์

รวม

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ชนิดของการวิจัย	 	 เป็นการวิจัยแบบผสม

ผสาน	(Mix method research) 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	คือ	

	 2.1	 กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 คือ	

นกัศกึษาชัน้ปีที	่1-4	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพ 

	 2.2	กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการสัมภาษณ์	ดังนี้

	 	 2.2.1	 นักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากแต่ละ 

ชั้นปีๆ	ละ	2	คนทั้ง	3	คณะวิชา	รวม	24	คน

	 	 2 .2 .2	 อาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร  ์

คณะกายภาพบ�าบดั	คณะจิตวทิยา	และส�านักการศึกษา

ทั่วไป	 จ�านวน	 10	 คน	 โดยมีเกณฑ์คัดเลือก	 คือ	 เป็น

อาจารย์ประจ�าปฏบิตังิานทีว่ทิยาลยัฯมากกว่า	2	ปี	และ

ยนิดใีห้ความร่วมมอืในการสมัภาษณ์	จากแต่ละคณะวชิา 

คณะวชิาละ	2-3	คน	และส�านกัการศกึษาทัว่ไป	จ�านวน	2	คน 

	 	 2.2.3	บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	จ�านวน	9	คน	

โดยมีเกณฑ์คัดเลือก	 คือ	 เป็นตัวแทนบุคลากรในส่วน

งานที่มีโอกาสพบหรือให้บริการนักศึกษา	 และยินดีให ้

ความร่วมมือในการสัมภาษณ์	จากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	

แผนกพัฒนานักศึกษา	 แผนกทะเบียน	 แผนกธุรการ	

แผนกห้องสมดุ	แผนกคอมพวิเตอร์	แผนกห้องปฏบิติัการ 

เป็นต้น	หน่วยงานละ	1	คน	

 3. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ ่มตัวอย่าง	 โดยชี้แจง 

รายละเอียดของวัตถุประสงค์การวิจัย	 พร้อมทั้งขอ 

ความร่วมมอืในการท�าวจิยั	ให้กลุม่ตวัอย่างเป็นผูตั้ดสนิใจ 

เข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเองตามความสมัครใจ	 การตอบ 

หรือไม่ตอบแบบสอบถาม	 และการรักษาความลับของ 

ผูใ้ห้ข้อมลูไม่มกีารระบุพาดพงิเป็นรายบุคคล	 จะน�าเสนอ 

ผลการศึกษาเป็นภาพรวม	และเมือ่สิน้สุดการศกึษา	สรปุผล 

การวจิยัเรยีบร้อย	จะด�าเนนิการท�าลายแบบสอบถามทัง้หมด	

ภายหลงัจากเสร็จสิ้นการเขียนรายงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผูย้นิดตีอบได้เซน็ยนิยอมในแบบฟอร์มการยนิยอมเข้าร่วม 

การวจัิย	 (Consent form)	 และได้รับการพจิารณาด้าน

จริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ของสถาบนั	เลขทีร่บัรอง	E.	031/2562	ณ	วนัที	่8	ตลุาคม	2562 

 4. เครื่องมือวิจัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่

คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น	ดังนี้

บ�าบัด	คณะจิตวิทยา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ที่ลงทะเบียน

เรียนปีการศึกษา	 2562	 จ�านวน	 256	 คน	 เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage 

Sampling)	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางสตูร

ของ	Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) คิด

ค�านวณแต่ละชั้นปีและแต่ละคณะวิชา	(ดังตารางที่1)	



35

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 2 JULY-DECEMBER 2021

	 4.1	 แบบสัมภาษณ์	 คณะผู ้วิ จัยจัดท�าขึ้น 

เพ่ือสัมภาษณ์อาจารย์	 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและ

นักศึกษาแต่ละชั้นปี	 ทั้ง	 3	 คณะวิชา	 แบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วยข้อค�าถามประเด็นหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษา	 ทางด้านพฤติกรรมการสอนและ

กิจกรรมการสอนของอาจารย์	 กิจกรรมต่างๆ	 ภายใน

วิทยาลัย	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 การใช้บริการต่างๆ 

จากห้องสมดุ	ห้องคอมพวิเตอร์	สโมสร	หอพกั	สมัพนัธภาพ

กับเพื่อน/ผู้ปกครอง/อาจารย์	 สภาพแวดล้อมภายใน 

วิทยาลัย		ความพึงพอใจในการเรียนและอยู่ในวิทยาลัย	

ข้อค�าถามประเด็นรองเกี่ยวกับความคาดหวัง	 ปัญหา

และอุปสรรคที่พบ	ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข	

	 4.2	แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	2	ส่วนดังนี้	

 ส่วนที ่1	ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล	จ�านวน	9	ข้อ	

ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุชัน้ปี	คณะวชิา	คะแนนเฉลีย่สะสม 

ศาสนา	เงินที่ได้รับส�าหรับใช้จ่ายรายเดือน	ค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาและสถานที่พักอาศัย	

 ส่วนที่ 2	 คุณภาพชีวิตนักศึกษา	 คณะผู้วิจัยได้

ปรับปรุงจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตนักศึกษา	 ของ	

พิชฌาย์วร์ี	สนิสวสัดิ,์	และเบญจวรรณ	พทิทาร์ด	(2559)	 

ตวับ่งชีคุ้ณภาพชวีติของนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลในสงักดั

สถาบันพระบรมราชชนก	เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของปิยะพล	ข�าอดุม	(2560)	จ�านวน	57	ข้อ	ลกัษณะเป็น

ค�าถามเชิงบวกและเชิงลบ	เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า	 5	 ระดับ	 (1-5)	 จากไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงถึงเห็นด้วย

อย่างยิ่ง	 การแปลผลโดยแบ่งระดับจากคะแนนเฉลี่ย

เป็น	5	ระดับ	คือ	การแปลผลโดยแบ่งระดับจากคะแนน

เฉลี่ยเป็น	5	ระดับ	(บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2553)		ดังนี้	

คะแนนเฉลีย่	1.00	-1.80	หมายถงึ	คุณภาพชวีติน้อยทีส่ดุ	

คะแนนเฉลี่ย	1.81-2.60	หมายถึง	 ระดับน้อย	คะแนน

เฉลี่ย	 2.61-	 3.40	 หมายถึง	 ระดับปานกลาง	 คะแนน

เฉลี่ย	3.41-	4.20	หมายถึง	ระดับมาก	และคะแนนเฉลี่ย	

4.21-5.00	หมายถึง	ระดับมากที่สุด

 5 .  ก า ร ต ร วจสอบคุณภ าพ เ ค รื่ อ ง มื อ 

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นได ้รับ 

การตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่าน 

ได้ค่าดัชนีความตรง	 (Index of Item objective 

Congruence: IOC)	เท่ากับ	.89	ภายหลังน�าไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

จ�านวน	 40	 คน	 แล ้วน�ามาหาความเที่ยงโดยวิธี

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s Alpha 

Coefficient)	 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	 .95	 ส�าหรับแบบ

สมัภาษณ์คณะผูว้จิยั	2	คนน�าแบบสมัภาษณ์ไปสอบถาม	

แล้วพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลที่ ได ้จาก 

การสัมภาษณ์		(interrater reliability)

 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เก็บข้อมูลโดยการ

สนทนากลุ่ม	 (Focus group)	 สัมภาษณ์คณาจารย	์

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างช้ันป ี

ท่ี	 1-4	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะกายภาพบ�าบัด 

คณะจิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 รวมถึงให้นักศึกษา

กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย	 ระหว่างวันท่ี	

30	 ตุลาคม	 2562	 –	 31	 มกราคม	 2563	 ภายหลังท่ี 

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้ว	 คณะผู้วิจัยตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ	ที่สามารถ

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด	256	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	

100	

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์	 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (content 

analysis) และข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละของข้อมูล

ส่วนบคุคล	คะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

คุณภาพชีวิตนักศึกษา
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ผลการวิจัย
	 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างชั้นปีที่	1-4	คณะพยาบาล
ศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุ	 20-21	 ปี	 คะแนน
เฉลี่ยสะสม	 3-3.5	 นับถือศาสนาพุทธ	 ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาเป็นเงินทุนท่ีได้รับจากโรงพยาบาล	 เงินที่ได้รับใช้
จ่ายรายเดือนระหว่าง	 5,001-6,000	 บาท	 สถานที่พัก
อาศัยอยู ่หอพักนักศึกษาภายในสถาบันคิดเป็นร้อย
ละ	97.40,	41.00,	46.90,	85.50,	32.30,	47.90	และ	
74.10	 ตามล�าดับ	 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่	 1-4	
คณะกายภาพบ�าบดัส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอาย	ุ22-23	ปี	
คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.5-2.99	และ	3-3.5	นับถือศาสนา
พทุธ	ค่าใช้จ่ายในการศกึษาได้รบัทนุรฐับาล	(กยศ.,กรอ.)	
เงินที่ได้รับใช้จ่ายรายเดือนระหว่าง	4,001-5,000	บาท	
สถานที่พักอาศัยเป็นบ้านที่อยู่กับบิดา-มารดาคิดเป็น
ร้อยละ	93.70,	43.70,	46.90,	84.30,	31.30,	62.50	
และ	 46.80	 ตามล�าดับ	 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างชั้น
ปีที่	1-4	คณะจิตวิทยาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุ	20-
21	ปี	คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.5-2.99	และ	3-3.5	นับถือ 

ศาสนาพทุธ	ค่าใช้จ่ายในการศกึษาเป็นเงนิจากครอบครัว	
เงินที่ได้รับใช้จ่ายรายเดือนระหว่าง	5,001-6,000	บาท	
สถานท่ีพักอาศัยอยู ่หอพักนักศึกษาภายในสถาบัน 
คิดเป็นร้อยละ	84.40,	 46.80,	 37.50,	 96.20,	 25.00,	
65.70	และ	53.10	ตามล�าดับ	
	 คุณภาพชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่	1-4	คณะพยาบาล
ศาสตร์	 คณะกายภาพบ�าบัด	 คณะจิตวิทยา	 พบว่า	
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากบั	3.90	คอื	นศ.ชัน้ปี	1-4	คณะพยาบาลศาสตร์	และ
แต่ละคณะวชิาคณุภาพชวีติด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคม
อยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะ
กายภาพบ�าบดั	และรวม	3	คณะวชิา	คะแนนเฉลีย่สงูสดุ
เท่ากับ	4.34,	4.22	และ	4.29	ตามล�าดับ	ส�าหรับคณะ
จิตวิทยาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 4.07	 อยู่ในระดับ
มาก	ส่วนคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	3.38,	3.42,	3.46	
และ	3.40	ตามล�าดับอยู่ในระดับปานกลางและมาก	คือ	
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม	ดังตารางที่	2		

ตารางที่ 2	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตนักศึกษา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ช้ันปีท่ี	 1-4 
	 คณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบัด	คณะจิตวิทยา	และโดยรวม

คุณภาพชีวิต

ด้านสุขภาพร่างกาย

ด้านจิตใจและอารมณ์

ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการเรียน

ความพึงพอใจในการ

ใช้ชีวิต

ความรักความผูกพัน

ต่อสถาบัน 

โดยรวม

นศ.
คณะพยาบาลศาสตร์ 

(n=192)

นศ
คณะกายภาพบ�าบัด

(n=32)

นศ.
คณะจิตวิทยา 

(n=32)

นศ. ทั้ง 3 คณะ
(n=256)

 (SD) ระดับ	 (SD) ระดับ	 (SD) ระดับ	 (SD) ระดับ

	3.95(.39)	 มาก	 3.67(.38)	 มาก	 3.67(.48)	 มาก	 3.88(.41)	 มาก

	4.22(.45)	 มากที่สุด	 4.15(.44)	 มาก	 3.97(.56)	 มาก	 4.18(.47)	 มาก

	4.34(.43)	 มากที่สุด	 4.22(.48)	 มากที่สุด	 4.07(.61)	 มาก	 4.29(.47)	 มากที่สุด

	3.38(.44)	 ปานกลาง	 3.42(.46)	 มาก	 3.46(.43)	 มาก	 3.40(.44)	 ปานกลาง

	3.78(.50)	 มาก	 3.87(.50)	 มาก	 3.69(.59)	 มาก	 3.78(.51)	 มาก

	3.73(.54)	 มาก	 3.68(.58)	 มาก	 3.55(.74)	 มาก	 3.70(.58)	 มาก

	4.20(.55)	 มาก	 4.08(.59)	 มาก	 3.82(.72)	 มาก	 4.13(.59)	 มาก

 3.94(.33) มาก 3.87(.35) มาก 3.75(.45) มาก 3.90(.36) มาก
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	 ข้อมูลการสัมภาษณ์สนทนากลุ ่มจากผู ้แทน

คณาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 คณะจิตวิทยา 

คณะกายภาพบ�าบัด	 ส�านักการศึกษาท่ัวไปรวมจ�านวน	

10	คน	บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจ�านวน	9	คนและตัวแทน

นักศึกษาแต่ละชั้นปีท้ัง	 3	 คณะวิชา	 จ�านวน	 24	 คน 

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนักศึกษา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 1.	ด้านสุขภาพร่างกาย	พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

ยังบกพร่องในการดแูลสขุภาพตนเองอย่างถกูสขุลกัษณะ	

การไม่ใส่ใจสุขภาพเท่าท่ีควร	 	 โดยในเรื่องอาหารการ

กินในชีวิตประจ�าวัน	 การออกก�าลังกายที่ยังน้อย	 ไม่ได้ 

ออกก�าลังกาย	 นอนดึก	 ไม่มีการแบ่งเวลา	 ทานอาหาร 

ไม่เป็นเวลา	 ดังนั้นเวลาทานอาหารก็จะทานเยอะ 

ไม่ได้พกัผ่อนเท่าทีค่วร	จึงท�าให้เจ็บป่วย	มภีมูต้ิานทานต�า่ 

ส่วนใหญ่นักศึกษาจะอยู ่หอพักเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่น�า 

ความรู ้มาใช้	 ดังที่อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์

กล่าวว่า	 “กรณีนักศึกษาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์	

A (Influenza A) นักศกึษาก็จะน�าไปตดิเพือ่นในรุน่หรอื

รุ่นพี	่เนือ่งจากยามเจบ็ป่วยกไ็ม่ยอมอยูห้่องแยกในหอพกั

เพราะกลัวผ	ีแล้วยงัคงมาเรยีนตามปกต	ิโดยทีอ่าจารย์ที่

สอนในห้องเรียนก็ไม่ทราบว่านักศึกษาป่วย”	ความรู้ที่

นักศึกษาเรียนมีการน�าความรู้ไปใช้ยังไม่ดีพอ	นักศึกษา

เรียนเพื่อไปสอบให้ส�าเร็จก็พอ	

	 2.	 ด้านจิตใจและอารมณ์	 พบว่าในช่วงหลัง

พบนักศึกษาท่ีมีรอยโรคมากขึ้นและพบว่านักศึกษา

รุ่นใหม่ค่อนข้างเปราะบาง	 มีความเครียดมากขึ้นและ

กว่าจะทราบก็พบว่าโรคก�าเริบ	 เช่น	 มีรอยโรคซึมเศร้า

และมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพมากขึ้น	 กิจกรรมส่วนใหญ่

จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความรู ้พิธีการมากกว่าที่จะ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและอารมณ	์

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตค่อนข้างมีน้อย	 และไม่

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมิติในการมองตนเองเท่าที่ควร	

ดังค�ากล่าวของอาจารย์ส�านักการศึกษาท่ัวไป	 กล่าวว่า	

“นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดการควบคมุอารมณ์	ความรูส้กึ	

ความอยากได้		การท�าตามใจตนเอง	โดยไม่คดิไตร่ตรอง”	

แต่ก็มีนักศึกษาที่จิตใจดีให้ความช่วยเหลือคนอื่น	 และ

ส่วนรวมมีน�้าใจดี	ทุกครั้งที่ขอความร่วมมือ	

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจและอารมณ์

	 ควรมีโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านจิตใจ

ระยะยาว	 ตั้งแต่ปี	 1	 ถึงปี	 4	 โดยให้ทุกคนร่วมกัน 

ควรมีการอบรมอาจารย์	 บุคลากร	 ในการตรวจวัดและ

ประเมินความเครียด	 วินิจฉัยนักศึกษาได้ท้ังในระหว่าง

เทอมที่เรียนหนัก	อบรมการใช้เครื่องมือวัดความเครียด

ในนักศึกษา

	 3.	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 นักศึกษา	 3	

คณะวิชามีปฏิสัมพันธ์น้อย	 มีสัมพันธภาพทางสังคม 

บ้างเล็กน้อย	 มีการท�าความรู้จักกับเพื่อนต่างคณะ

พอสมควร	 มีความเป็นมิตรที่ดีอยู่บ้าง	 ไม่ท�าร้ายกัน	

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ ่นในยุคน้ี 

ทีย่งัตดิกบัการใช้สือ่ออนไลน์	ตลอดเวลา	แต่กม็นีกัศกึษา

บางกลุ่ม	 จ�านวนหนึ่งไม่น้อยที่รู ้จักรับผิดชอบตนเอง 

หางาน	 หารายได้พิเศษเพิ่มเติม	 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ 

ผูป้กครองและพยายามหาเงนิเลีย้งตนเอง	รูจ้กัประหยดั

อดออมส�าหรับอนาคต	 ดังที่อาจารย์จากคณะจิตวิทยา

กล่าวว่า	 “นักศึกษายังบกพร่องในการบริหารเวลา 

ที่ไม่ชัดเจน	มีปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่ทั่วถึง”	ลักษณะ

การสื่อสารผ่านหัวหน้าแต่ละชั้นปีว่าช่วงนี้มีงานอะไร	

ส่งให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์	 ส่งให้รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา	 แต่ก็จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่เข้าร่วม 

หรือมาสาย	 ไม่ร ่วมมือกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์หรือ

นกัศกึษาบางคนกไ็ม่อ่านไลน์

	 4.	ด้านสิง่แวดล้อม	รวมถึงหอพกั	อาหาร	สถานที่ 

พกัผ่อน	พบว่า	ไม่มพีืน้ทีพ่กัผ่อนและท�างาน	ดงัทีต่วัแทน

นักศึกษากล่าวว่า	 “เม่ือมีการท�างานกลุ ่มนักศึกษา

จะท�างานหน้าห้องทะเบียนซึ่งไม่มีปลั๊กไฟส�าหรับ 
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ใช้โน้ตบุ๊ก”	สถานที่พักผ่อนที่มีอยู่ในชั้น	6	ไม่เหมาะสม 

นักศึกษาจ�านวนมากกว่า	600	คนไม่ค่อยมาใช้

	 ห ้องสมุด	 หนังสือในห้องสมุดมีไม ่เพียงพอ 

ดังท่ีอาจารย์คณะกายภาพบ�าบัดกล่าวว่า	 “หนังสือท่ี

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาทางกายภาพมีไม่เพียงพอ	 เช่น 

ทางด้าน	orthro, neuro”	การใช้ห้องประชมุย่อยช้ันบน

ห้องสมุดนั้น	บุคลากรจากห้องสมุดกล่าวว่า	“นักศึกษา

จะเยอะมากช่วงเย็นในการใช้ห้องประชุมย่อยชั้นบน 

ห้องสมุด	 เนื่องจากขึ้นวอร์ดตรงกัน”	 ห้อง	 Theater 

นักศึกษาใช้ห้องนี้มาก	เพราะสามารถอัด	VDO ได้	และ 

จะจองข้ามวันซ่ึงบางครั้งก็จองซ้อนกันเพราะมีคนมา 

ขอใช้กลุ่มมาทีหลังเข้าใช้ห้องก่อน	 บางครั้งห้องสมุด 

ไม่ค่อยมีนักศึกษาไปใช้	 เพราะไม่มี	 relax room 

ท่ีสามารถน่ังเล่นนอนเล่นได้	นกัศกึษากล่าวว่า	“การ	print 

งานที่ห้องสมุดราคาแพงมาก	ปริ้นสีแผ่นละ	7.50	บาท	

ขาวด�าแผ่นละ	2	บาท	และการอ�านวยความสะดวกของ 

เจ้าหน้าทีบ่างคนไม่ได้ช่วยเหลอื	ท�าให้สิน้เปลอืงกระดาษมาก 

คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดไม่สามารถเปิดไฟล์ที่นักศึกษา

ท�างานมาจากที่บ้าน	 เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์คนละ

เวอร์ชั่นกัน”

 ห้องอาหาร	นกัศึกษากล่าวว่า	“มีร้านอาหารมากขึน้ 

แต่ยังต้องต่อคิวยาวซ้ืออาหารในช่วงเวลาพักกลางวัน”	

และเมือ่มกีารเปล่ียนตารางการเรยีนแล้วไม่แจ้งให้ร้านค้า

ทราบ	ท�าให้อาหารเหลือ	บางช่วงเวลาบางวนัห้องอาหาร

แน่น	เช่น	ช่วงเทีย่ง	ถ้าเลกิเรยีน	12.30	น.	อาหารหมดแล้ว

	 หอพัก	 สามารถรับนักศึกษาได้	 360	 คนแต่มี

คนดูแลคนเดียว	 (มาเซอร์ชาแนต)	 และเจ้าหน้าที่ดูแล

โดยตรงหอพักแต่ละชั้น	 มีไมโครเวฟ	 ที่ต้มน�้า	 มีเครื่อง

ซักผ้า	2-3	เครื่อง/ชั้น	หอพักเปิดเวลา	05.00	น.	และปิด

หอพักเวลา	21.00	น.	มนีกัศกึษาทีเ่ข้าเกนิเวลาเนือ่งจาก	

1)	กลบัจากต่างจงัหวดั	ฝนตก	รถติด		2)	ท�างานกบัเพือ่น

ทีอ่ยูห่อนอก	ขอเป็นรายๆ	ขอกลบัเวลา	22.00	น.	เพราะ

นั่งท�างานท่ีลานไผ่	 นักศึกษากล่าวว่า	 “หอพักลิฟท์เสีย

บ่อยมากและของหายบ่อย	กล้องวงจรปิดดูไม่ได้”	

	 ห้องน�้าชายมีจ�านวนน้อย	ชั้น	2	มีเพียงห้องเดียว	

ต้องไปเข้าห้องน�้าที่ชั้น	4	หรือที่โรงอาหาร	และห้องน�้า

อาจารย์การระบายอากาศไม่ถ่ายเท	 มีกลิ่น	 ห้องดนตรี

ชั้น	 6	 ไม่มีการท�าความสะอาดและพื้นปูพรมด้วยท�าให้

เก็บฝุ่น	นักศึกษากล่าวว่า	“พื้นอิฐที่ปูตัวหนอนหน้าเสา

ธงไม่เสมอกนั	เกดิอบุตัเิหตเุสมอ	และบางครัง้ขณะทีส่อบ	

มีเสียงดังรวบกวนจากการก่อสร้าง”

	 ไม่มีสถานท่ีท่ีจะเอื้อให้นักศึกษาได้เล่นกีฬา 

เท่าทีค่วร	เช่น	เล่นแบต	ฟตุบอล	เรยีนเสรจ็กต้็องรบีกลบั 

ภายในเวลา	 18.00	 น.	 ขยายเวลาให้นักศึกษาอยู่ท่ี

วทิยาลยัได้นานกว่า	20.00	น.	เนือ่งจากนกัศกึษาบางคน 

ไม่ได้อยู่หอพักวิทยาลัยและท�างานไม่เสร็จ	 นักศึกษา

กล่าวว่า	“ช่วงเวลาที่นักศึกษาลงไปที่สนามสามารถเล่น

บาส	ฟตุบอล	จะเป็นช่วงเยน็ซึง่แสงไฟไม่พอ	ไม่มแีสงไฟ

สปอร์ตไลท์	เวลามืดก็เล่นไม่ได้”	

	 5.	ด้านสื่ออุปกรณ์สารสนเทศ		อาจารย์กล่าวว่า	

“เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเมื่อเปิด	power point 

พบว่า	ไม่มีฟอนต์ที่ใช้	ต้องตาม	IT	มาแก้ไขให้	ไมค์ลอย

ใช้ไม่ได้	เวลามี	class	ใหญ่เสียงชนกัน”	การยืมอุปกรณ์

ไปท�างานนอกวิทยาลัย	 ต้องท�าเรื่องขอยืมล่วงหน้าเป็น

ปัญหาในบางส่วนคือนักศึกษาข้ึนวอร์ดซ่ึงกลับมาไม่ทัน	

และส่วนใหญ่มีแต่ฝั่งเซนต์หลุยส์ให้โทรบอก	 IT	 ก่อน		

คอมพิวเตอร์มีปัญหาคือ	 คอมพิวเตอร์ห้องอาจารย์ไม่

เอื้อในการเตรียมสอนนักศึกษา	 ปริ้นงานไม่ได้	 โทรไป

ไม่มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์คอมฯอยู	่ในช่วงเวลา	17.00	น. 

ถึง	19.00	น.	นักศึกษากล่าวว่า	“อินเทอร์เน็ตหอพัก	ใช้	

Wi-Fi	ไม่ได้”	ไม่สามารถท�าให้เป็น	Active Learning	ได้

	 จ� านวนเครื่ องคอมพิว เตอร ์ จัดให ้บริการ 

พอสมควร	 อาจารย์กล่าวว่า	 “เครื่องคอมพิวเตอร์มี

จ�านวนไม่น้อยท่ีเก่าและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี” 

ระบบอนิเทอร์เนต็	และ	wi-fi	ยงัอยูใ่นระดบัต�า่	มสีญัญาณ 

ไม่ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี	นกัศกึษาไม่สามารถใช้เนต็ได้เตม็ท่ี 
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ตลอดเวลา	 เพื่อการสืบค้น	 ในการเรียนการสอน	 การ

ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	บ่อยๆ	ครัง้ทีร่ะบบอนิเทอร์เน็ต

ล้มเหลว	 ไม่สามารถใช้งานได้หรือเข้าไม่ถึง	 นักศึกษา

ร้องเรียนกันบ่อยมากและเป็นมานานแล้ว	 การใช้สื่อ

อนิเทอร์เนต็	Wi-Fi	นกัศึกษา	ใช้เพ่ือความบนัเทงิมากกว่า

การค้นคว้าศึกษางานวิชาการ	 และในการศึกษาค้นคว้า

งานนักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใช้แบบกระชั้นพร้อมๆ	กัน	

ท�าให้อินเตอร์เน็ตมีปัญหา	 บุคลากรฝ่ายคอมพิวเตอร์	

กล ่าวว ่า	 “ป ัจจุบันได ้ เพิ่มสัญญาณจาก	 22	 จุด 

ทางฝั่ง	ST michael	ภายใน	2	ชั่วโมงถ้าไม่มีก็จะ	login 

1	จดุจะรับได้	22	เครือ่ง	1	จดุ	1	คน	login	ได้	1	เคร่ือง”

	 ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล	บคุลากรห้องปฏบิตักิาร

กล่าวว่า	“นักศกึษามาจองห้องชนกนั	Sec A	มาจองยมืของ 

ก็จะมาช่วงเที่ยงซ่ึงเป็นเวลาพักรับประทานอาหารของ

เจ้าหน้าที่”	นักศึกษากล่าวว่า	“อุปกรณ์เครื่องมือมีน้อย

จะมาฝึกซ้อมหลัง	 17.00	 น.ซึ่งเลิกเรียน”	 ท�าอย่างไร

เพื่อให้นักศึกษารับผิดชอบเปิดห้องเอง	 ดูแลการใช้

อุปกรณ์และเก็บให้เรียบร้อย	ปิดแอร์	ปิดไฟ	คืนกุญแจ

ให้เรียบร้อย	ซึ่งเคยมีปัญหาลืมปิดแอร์

	 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 (lab anatomy) 

อากาศร้อน	ไม่ถ่ายเท	หน้าต่างเป็นบานเกลด็	ลมไม่ค่อย

พัดผ่าน

	 ห้องเรยีน	ห้องประชมุ	อาจารย์	กล่าวว่า	“จอภาพ

หน้าชั้นเรียนที่เปิดฉายจากคอมพิวเตอร์ไม่ชัด	 สีเพี้ยน	

ไมโครโฟนมีเสียงดังหอน	 มีการใช้ห้องชนกันเนื่องจาก

ปัญหาการจองซ�้าซ้อน”	 นาฬิกาในห้องเรียนและห้อง

สอบไม่ท�างาน/เวลาไม่ตรง	 เก้าอี้ในห้องเรียนบางตัว

เอียงช�ารุดเอียง	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	และบางส่วน

ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย	 เช่น	

ลักษณะรูปแบบของห้อง	บรรยากาศของห้อง	

 แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อม

	 ให้มีตู้	ATM	ภายในเซนต์ไมเกิ้ล	จะได้ไม่ต้องเสีย

เวลาเดินทาง

	 จัดให้มตีูก้ดน�า้ดืม่	บรเิวณห้องอาหาร	และหอพกั

	 ห้องสมุดด้านฝั่ง	 ST michael	 ต้องให้ห้องสมุด

เปิดถึง	 20.00	 น.	 และให้มีหูฟังในห้องสมุดขณะใช้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์	

	 ต้องการให้มีพื้นท่ีหรือห้องส�าหรับผ่อนคลาย 

พกัรอนกัศกึษาพกัรอเพือ่นท่ียงัไม่เลกิ	นกัศกึษาจะสามารถ

เข้าไปนัง่เมือ่ไหร่กไ็ด้	ไม่ต้องขออนญุาตเป็นห้องพกัผ่อน

นั่งเล่นได้ในคณะ	เพราะนั่งในโรงอาหารเอกสารปลิว

	 ขอเสนอให้มีตู ้ล็อคเกอร์ส�าหรับนักศึกษาเก็บ

เอกสารหรอืสิง่ของ	และคดิค่าเช่าได้	โดยคดิเป็นปีการศกึษา

และอาจมีล็อกเกอร์	50-60	ตู้เพราะอาจเช่าไม่ทุกคน

	 ให้ขยายเวลาให้นักศึกษาสามารถอยู่วิทยาลัย 

ท�ากจิกรรมได้	และมพ้ืีนท่ีท�าให้สามารถออกก�าลงักายได้ 

อนุญาตใช้เสียง	 ใช้ไฟ	 เพิ่มแสงไฟ	 ที่สนามฟุตบอล 

ให้ท�าทีอ่อกก�าลงักายทีฝ่ั่งเซนต์ไมเกิล้ให้เหมือนกบัชัน้	4 

ของฝั่งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 ท่ีโรงยิมมีโต๊ะปิงปอง 

เพื่อให้นักศึกษาได้ออกก�าลังกายได้

 ห้องอาหาร	ต้องการให้แก้ปัญหาในช่วงเวลาเร่งด่วน

เช่น	 เวลากลางวันที่นักศึกษาพักพร้อมๆ	 กัน	 โดยเพิ่ม 

ร้านอาหารหรือปริมาณอาหาร		

	 หอพกัต้องการให้มเีครือ่งซกัผ้าหยอดเหรยีญเพิม่

ต้องการให้เพิม่จ�านวนห้องน�า้ชาย	ในแต่ละช้ันเรียน	และ

ปรับหน้าต่างในห้องน�้าอาจารย์	 เพื่อให้ระบายอากาศ 

ได้ดีมากขึ้น

	 อนญุาตให้นกัศกึษาใช้ลฟิท์ได้อาจจะแค่ช้ัน	5	ชัน้	6 

เพราะขึ้นลงบ ่อยๆ	 ไม ่ไหวหรือสร ้างเพิ่มอีกก็ได ้ 

หรือให้ขึ้นลิฟท์ได้หลัง	17.00	น.หรือก่อน	7.00	น.	หรือ	

16.00	น.	เพราะขึ้นมาซ้อมดนตรีชั้น	6	

	 ต้องการขอให้ช่างมาซ่อมพื้นตัวหนอนหน้า

บริเวณเสาธงให้เสมอกัน	

	 ห้องเรยีน	class	ใหญ่ขอเพิม่ไมโครโฟน	ไมค์ลอย	

และให้ระบบการจองห้องเรียนเป็นมาตรฐาน	 ไม่ให้เกิด

ความซ�้าซ้อนในการใช้ห้องเรียน	ห้องประชุม
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	 6.	 ด้านการสอนของอาจารย์	 นักศึกษากล่าวว่า	

“อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้ังใจ	 และเตรียมการสอน 

อย่างด	ีจดัหาองค์ความรูใ้หม่ๆ	ให้กับนกัศกึษาทัง้ภาคทฤษฎ ี

และปฏิบัติ”	 มีการปรับวิธีการเรียนการสอนแบบ	

Active Learning	 มากข้ึน	 อาจารย์ทุกคนได้ทุ่มเทกับ

ภาระงานสอน	มีความเข้มงวด	กวดขันกับนักศึกษาเพื่อ

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้	 ความสามารถในวิชาชีพ	

อาจารย์หลายๆ	 ท่านได้จัดกิจกรรมเสริมทั้งภายในและ

ภายนอก	เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาตลอดเวลา 

แต่เน่ืองจากใช้กระบวนการเดียวกันทุกวิชาท�าให้

นักศึกษามีกิจกรรมมากเกินไป	 การสั่งงานของอาจารย์

ไม่ประสานกัน	อาจารย์ให้โจทย์มาเหมือนกันคนละวิชา

แต่เรื่องเดียวกันท�า	 3	 ครั้งเน้ือหาเหมือนกันเสียเวลา 

โดยใช่เหต	ุในวิชาศกึษาอสิระซึง่มกีารเรยีนการสอนน้อย

ให้ท�างานวจิยัจงึซ�า้ซ้อนกบัวชิาวจัิยทีต้่องท�างานวจัิยด้วย	

เป็นการท�าวิจัยหลายเรื่อง	และเรียนรวมกันปี	1	กับปี	3	

ท�าให้ปี	1	ไม่กล้าตอบ	ปี	3	ต้องฟังซ�้า	แต่บางครั้งเรียน

มคีวามสุข	นักศึกษากล่าวว่า	“ไม่ต้องการให้จดัการเรยีน

การสอนในวันเสาร์	อาทติย์	เนือ่งจากไม่มวีนัหยดุ	เพราะ

วนัอาทติย์ต้องไปรบั	case	ทีร่พ.ส�าหรบัฝึกปฏบิตังิานใน

วันจันทร์”

	 แผนการเรียนนักศึกษามีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม	

A1, B1, B2, A2	 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ไม่ครบ	นักศึกษาที่คัดเลือกเข้ามาแตกต่างกันจัดให้คละ

กลุ่ม	A, B	และมาแบ่งอีกเป็น	A1, B1, B2, A2	และ

มาแบ่งอีกว่านักศึกษาจะเรียนอะไรจนกระท่ังหลุดไป	

บุคลากรฝ่ายทะเบียนกล่าวว่า	 “มีนักศึกษาหลายคนไม่

ลงทะเบียนตามรายชื่อที่คณะวิชาส่งให้แผนกทะเบียน	

และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่ตรงตาม 

ก�าหนดเวลา	 เช่นภายใน	 2	 สัปดาห์ที่ก�าหนดไม่ลง

ทะเบียนต้องเขียนใบค�าร้องขอลงทะเบียนภายหลัง”

	 การประเมินการเรียนการสอน	และสิ่งสนับสนุน	

บุคลากรส�านักประกันคุณภาพกล่าวว่า	 “ได้รับความ

ร่วมมือบ้างไม่ร ่วมมือบ้าง	 การตอบแบบประเมิน 

ไม่กล้าเขียน	 ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง

นักศึกษาจึงจะท�าแบบประเมิน”	 ถ้าเป็นการประเมิน

ด้านสิ่งแวดล้อมนักศึกษาจะไม่กล้าเขียน	 จะได้แต่ด้าน

การเรียนการสอน	 การตอบแบบประเมินของนักศึกษา

ไม่ได้อ่านละเอียด	 ไม่ตั้งใจท�าการประเมินเท่าที่ควร 

จึงได้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง	

	 เอกสารประกอบการสอน	 บุคลากรฝ่ายธุรการ

กล่าวว ่า	 “ส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่ค ่อยเอาใจใส่ 

รบัเอกสาร”	และกรณนีกัศกึษาไปรบัเอกสารกไ็ม่รูว้ธิรีบั

เอกสารไม่ทราบว่าเป็นเอกสารวิชาอะไร	 บอกแต่เพียง

ว่ามารับเอกสาร”	บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่	กล่าวว่า	

“เวลาตรวจอาคารจะพบเอกสารประกอบการสอนเหลอื

เป็นปึกใหญ่ๆในห้องเรียน”

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการสอน

ของอาจารย์ 

	 ลกัษณะรปูแบบ/วธิกีารเรยีนการสอน	จดัวธิกีาร

และรูปแบบกลุ่มย่อย	เพื่อให้ใกล้ชิด	และเน้นทั้ง	Hard 

skill & Soft skill	ไปด้วยกัน	ให้มกีารแบ่งปันแลกเปลีย่น

เรียนรู้ด้วยกัน	หรือแบบ	Self-direct	ที่สอนให้นักศึกษา

สบืค้นมาก่อนเข้าเรยีน	แล้วน�าเสนอในกลุม่	โดยทุกคนใน

กลุม่ต้องตัง้ค�าถามผูน้�าเสนอด้วย	และผูฟั้งจะต้องมข้ีอมลู 

เพิม่เตมิแบ่งปันความคดิเห็นซึง่กนัและกนัด้วย	จดัรปูแบบ

ให้นักศึกษาทุกคนเกิด	Reflection 

	 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แยก	 sec 

ต้องการให้แจ้งให้นกัศกึษาแต่ละชัน้ปีว่าอยู	่sec	ไหน	ให้

ดแูผนการเรยีนในแต่ละ	sec	นัน้	ให้อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ

วชิาลงนาม	ตรวจสอบรายชือ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนด้วย	

	 ให ้ มี กลยุ ทธ ์ ในการ เพิ่ ม จ� านวนนศ . โดย 

การประชาสัมพันธ์,	open house, page	คณะ	ใน	web 

วทิยาลยั	หาจดุเด่นของคณะกายภาพ	เช่น	ฝึกงานตัง้แต่

ปี	 2	 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ	 ลักษณะเด่นของ

บัณฑิต	(ความรู้	นอบน้อม	สุภาพ)
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	 7.	 ด้านบริการหรือกิจกรรมต่างๆ	 ของวิทยาลัย

กิจกรรมต่างๆ	 ของวิทยาลัยที่จัดให้กับนักศึกษา	 ล้วน

ส่งเสริม	 พัฒนาด้านจิตใจ	 	 จิตวิญญาณ	 ให้มีคุณธรรม	

จริยธรรม	 การเสริมสร้างประสบการณ์การท�างานกลุ่ม	

การพฒันาศักยภาพให้แก่นักศึกษา	กจิกรรมบรกิารสงัคม	

กิจกรรมสัมพันธ์	 น�าชีวิต/คุณธรรมน�าชีวิต	 นักศึกษา

กล่าวว่า	 “การไปท�ากิจกรรมข้างนอกค่อนข้างมาก	 จะ

เป็นนักศึกษาบางกลุ่มและเป็นนักศึกษาซ�้าๆ	 การจด

ชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	 แต่ไม่ได้มีมาตรการ

อย่างไร”	ซึ่งการท�ากิจกรรมต่างๆ	ถ้ามากเกินไปก็ท�าให้

ผลการเรยีนตกต�า่ลงได้	กจิกรรมท่ีผ่านมาผลลพัธ์ทีไ่ด้ไม่

สะท้อนว่านกัศกึษาได้อะไรตามทีส่กอ.	ก�าหนด	จดัให้ได้ 

ตามเกณฑ์แต่เหมือนว่านักศึกษาไม่ได้มีส่วนคิดมาเอง

ตั้งแต่ต้นเลยไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม	 ไม่รู้สึกว่าเป็น

เจ้าของ	 ไม่มีแผนพัฒนานักศึกษา	 การประชาสัมพันธ์

ออกค่ายไม่ทั่วถึง	นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ	

	 การรับของพัสดุ	 ในวันจันทร์,	 พุธ,	 ศุกร์	 เวลา 

19-20	 น.	 ซึ่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภายนอกวิทยาลัย

กลับมารับของไม่ทัน

	 ทุนการศึกษา	ทุนกรอ.	กยศ.	ได้ทุนมาไม่เท่ากัน

เมื่ออาจารย์ประจ�าชั้นสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้นักศึกษา

ลงทะเบียนในระบบ	ปริ้นเอกสารแล้วให้อาจารย์เซ็นชื่อ	

ปัญหาพบว่านักศึกษาไม่ลงทะเบียนในระบบและล่าช้า	

ไม่ตรงตามเวลา

	 สวัสดิการ	 เจ้าหน้าที่แจ้งว ่าการเก็บเงินค่า

สวัสดิการของนักศึกษาทุกคนทุกคณะ	 ไม่ได้ปรับมา 

10	ปีแล้ว	วิทยาลัยเก็บเงินสวัสดิการปีละ	1,200	บาท

มอบให้โรงพยาบาล	1,000	บาท	โดยนกัศกึษาไปตรวจที่

รพ.เซนต์หลยุส์ได้	12	ครัง้ต่อปีการศกึษา	อตัราครัง้ละ	400	

บาท	เดิมการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกครั้งละ	300	บาท 

ตรวจ	2	ครั้งต่อปีการศึกษา	ปัจจุบัน	400	บาทต่อครั้ง	

และในระยะหลังจ�านวนเงินไม่พอค่ายากับค่าตรวจ	

เพราะมีค่าแพทย์	 (Doctor Free)	 การ	 admit	 ของ	

นักศึกษาในวงเงิน	5,000	บาท/ครั้ง	มีส่วนเกินนักศึกษา

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	 ไม่เพียงพอกับค่ารักษาท่ี

รพ.เซนต์หลุยส์	 เนื่องจากราคาจะสูงมาก	 จึงไม่ค่อยไป

รักษา	หรือไปใช้บริการที่อื่น	เช่น	clinic	รพ.รัฐบาล	และ

ประกันอุบัติเหตุ	วงเงิน	10,000	บาทไม่เพียงพอ

	 รู ้สึกว ่ากฎระเบียบมาก	 นักศึกษากล่าวว ่า 

“ควรให้นักศึกษาได้ใส่รองเท้าเท่าที่นักศึกษามี	 เช่น 

การใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวกับชุดนักศึกษาในวันท่ีเรียน

ปกติ	 ไม่มีพิธีการ”	 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลกับการเรียน

เนือ่งจากใส่รองเท้าผ้าใบสะดวกสบายกว่ากระโปรงพลที 

มีความยากล�าบากในการเดินข้ึน-ลงบันได	 อาจจะโป๊	

กระโปรงทรงสอบน่าจะไม่มปัีญหา	ใส่พลทีหรอืทรงสอบ

แต่ให้คลุมเข่าก็พอ	เปลี่ยนจากกระโปรงพลีทเป็นทรงเอ

ได้หรือไม่	ชุดพละให้ใส่ชุดพละเฉพาะปี	1	แต่ปี	2	ปี	3	

ไม่ให้ใส่	ซึ่งเสียเงินแล้วแต่ไม่ได้ใช้

	 การให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษา	 นักศึกษากล่าวว่า	

“อาจารย์เกือบทุกท่านในแต่ละคณะวิชาเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาที่ให้ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษาในด้านการเรียน	 การ

ใช้ชีวิตของนักศึกษา”	

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านบริการ

หรือกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

	 ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม	 กิจกรรม

นักศึกษาซึ่งจัดโดยนักศึกษาที่เน้นและมีวัตถุประสงค์ที่

ชดัเจนสอดคล้องกบัพนัธกิจหรืออตัลกัษณ์ของนกัศกึษา		

ให้กลุม่นกัศกึษามาช่วยกันคดิว่าจะท�าอะไรสอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ข้อใด	จดัโครงการโดยนกัศกึษาออกแบบคดิ 

กิจกรรมด้วยตนเอง	ท�าให้ศกึษามสีงัคมกว้างข้ึน	มโีลกกว้าง 

มากข้ึน	 เกิดการเรียนรู้เห็นมิติในการมองตนเอง	 ดังนั้น

จึงควรสุ่มคัดออกหากเป็นนักศึกษาซ�้า	 ในเบื้องต้นควร

ให้เป็นจติอาสาก่อนและต่อมากจ็ดัให้	ไม่ซ�า้	ไม่ว่าจะเป็น

ค่ายโรตาแรคท์หรือกิจกรรมอื่นๆ

	 ต้องการให้แต่ละคณะมกิีจกรรมร่วมกัน	เช่น	กีฬาส ี

กระจายแต่ละสีมีนศ.มาจากแต่ละคณะ	 ชั่วโมงวซล. 
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มีคณะอื่นร่วมด้วย	

	 ต้องการให้มกีจิกรรมทีโ่ปรโมทวทิยาลยั	มากกว่านี้ 

เช่น	Web site, face book	ที่	update	ข้อมูลข่าวสาร

ใหม่ๆ	ข้อมลูประชาสัมพนัธ์	แนะน�าวทิยาลยัให้มรีปูแบบ

การแนะแนวที่หลากหลาย	

	 ค่ายสัมพันธ์	 อยากให้แยกกลุ่มย่อยเป็นเฉพาะ

คณะ	 เพราะถ้ารวมกันคณะจิตวิทยามีน้อยไปรวมกับ

กลุ่มคณะอื่น	ซึ่งไม่รู้จักกันไม่สนุก	เนื่องจากท�างานแยก

เป็นกลุ่มๆ	ย่อย	จ�านวน	12	กลุ่ม	คณะจิตวิทยากระจาย

ไปกลุ่มละ	1	คน	จึงไม่มีเพื่อน	ไม่รู้จักใคร

	 คณะกายภาพบ�าบัดและคณะจิตวิทยา	 ต้องการ

ให้มีกิจกรรมพิเศษบ้างเหมือนคณะพยาบาล	เช่น	วันรับ

หมวก	เพื่อให้พ่อแม่มาแสดงความยินดีและถ่ายรูปด้วย

	 ในชั่วโมงวันศุกร์บ่ายต้องการให้มีชั่วโมงคล้ายๆ	

กจิกรรม	วซล.	แต่เป็นกจิกรรมของชมรม	เช่น	ชมรมศิลป

วัฒนธรรม	อยากให้มีค�าว่าชมรมอยู่ในตารางเรียนได้	

	 ควรจัดบริการส่ิงจ�าเป็นในรูปแบบที่ครบวงจร	

หรือ	ONE STOP SERVICE  

	 สวัสดิการเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย	 ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสามารถมาใช้

บริการได้มากขึ้น

	 ต้องการให้นักศกึษาได้ใส่รองเท้าเท่าทีน่กัศึกษามี 

ไม ่ใช ่เฉพาะชั่วโมงพละและชั่วโมงซ้อม	 สามารถ 

ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวกับชุดนักศึกษาในวันที่เรียนปกติ	

ไม่มีพิธีการ	 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลกับการเรียนเนื่องจาก 

ใส่รองเท้าผ้าใบสะดวกสบายกว่า

	 8.	ด้านความผูกพนัขององค์กร	พบว่าความสมัพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรมีหลากหลาย	 บางกลุ่มด	ี

บางกลุ่มไม่ดี	 เดินชนไหล่	 และถ้าเป็นอาจารย์ต่างคณะ	

อาจารย์กล่าวว่า	“นักศึกษาบางคนไม่สวัสดีทักทายทั้งๆ	

ที่รู ้ว่าเป็นอาจารย์”	 นักศึกษาบางรุ่นก็มีความผูกพัน 

บางรุ่นก็ไม่มี	 และความผูกพันมาเป็นความผูกพันกับ

บุคคลมากกว่า	 นักศึกษาส่วนน้อยที่มีความรักและ

ผูกพันต่อสถาบัน	 เนื่องจากนักศึกษามาจากภูมิล�าเนา

ต่างจงัหวดั	ทีเ่ข้ามาเรยีน	มุง่เน้นการเรยีนให้ส�าเรจ็	และ

ท�างานหาเลีย้งครอบครวัและตนเอง		หรอือาจเป็นเพราะ

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้	 นักศึกษารุ่นพี ่

ไม่ค่อยผูกพันกับวิทยาลัยฯ	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

ไม่ได้กลับมาวิทยาลัยฯ						

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความ

ผูกพันขององค์กร

	 ควรมีกิจกรรมที่สานสัมพันธ ์รุ ่นพี่ รุ ่นน ้อง 

ชมรมศิษย์เก่า								

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติ

นักศึกษา 

	 ปัญหาการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ผิดหรือ

ท�าลายชื่อเสียงกัน	เนื่องจากนักศึกษาบางคน	ยังไม่รู้จัก 

ยับยั้งการใช้ส่ือออนไลน์	 เฟซบุ๊ก	 อินสตราแกรมฯลฯ	 

ซึ่งท�าให้ส่งผลต่อการบริหารการใช้เวลาให้เหมาะสม 

และคุณภาพชีวิต	 นักศึกษาใช้ไลน์	 แช็ท	 สนใจสื่อ 

โซเชียลมีเดียขณะก�าลังเรียน	 ไม่สนใจฟังอาจารย์สอน

ขณะเรียน

	 ปัญหาเศรษฐกิจของผู้ปกครองหรือครอบครัว 

ท่ีเป็นอุปสรรค	 ท�าให้นักศึกษาบางคนต้องท�างาน 

หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง	ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน	

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
	 ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์	บคุลากรและนกัศกึษา	

มีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน	 และ

กิจกรรมต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่			

	 ผู ้บริหารทุกระดับ	 ควรเปิดโอกาสและตั้งจุด 

ทีช่ดัเจนส�าหรบัรวบรวมข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	รวมถงึ 

ข้อร้องเรียนได้	 เพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

พัฒนาวิทยาลัย	 (เป็นการยอมรับฟังความคิดเห็น 

จากหลายๆ	ฝ่าย)		
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อภิปรายผล
	 ผลการวิจัยพบว่า	 คุณภาพชีวิตนักศึกษาชั้นปี

ที่	 1-4	 โดยรวมทั้ง	 3	 คณะวิชา	 คณะกายภาพบ�าบัด 

คณะจิตวิทยา	 และคณะพยาบาลศาสตร์คะแนนเฉลี่ย

ระดับมากที่สุด	 คือ	 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม	 ส่วนคะแนนต�่าสุดอยู่ในระดับปานกลางคือ

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม	 การที่นักศึกษามีคุณภาพ

ชวิีตด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคมระดบัมากสดุ	เนือ่งจาก

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่	 รุ่นน้อง	

สงัคม	ชมุชนและบคุคลทัว่ไป	ได้แก่	การรบัน้อง	พธิมีสิซา 

เปิดปีการศึกษา	 ปัจฉิมนิเทศ	 คริสต์มาส	 กีฬาภายใน

และระหว่างสถาบัน	 การบริการวิชาการให้ชุมชนและ

สังคม	 เป็นต้น	 ท�าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ช่วยเหลือ

เกือ้กลูและคอยให้ก�าลงัใจเป็นอย่างด	ีรูจ้กัการเข้าสงัคม	

ส�าหรบัคณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อมมคีะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ

สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม

ที่พบว่า	 ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงหอพัก	 ห้องอาหาร	

ห้องสมุด	 และสถานที่พักผ่อน	 โดยหนังสือในห้องสมุด 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางกายภาพมีไม่เพียงพอ 

มีการใช้ห้องประชุมย่อยชั้นบนห้องสมุดจ�านวนมาก 

บางคร้ังซ�า้ซ้อนกัน	การ	print	งานทีห้่องสมดุราคาแพงมาก 

ห้องอาหาร	 ต้องต่อคิวยาวซื้ออาหารในช่วงเวลา 

พักกลางวัน	ถ้าเลิกเรียน	12.30	น.	อาหารหมด	หอพัก 

ลิฟท์เสียบ่อยมากและของหายบ่อย	 กล้องวงจรปิดดู

ไม่ได้	 ห้องน�้าชายมีจ�านวนน้อย	 การระบายอากาศไม่

ถ่ายเท	มีกลิ่น	พื้นอิฐที่ปูตัวหนอนหน้าเสาธงไม่เสมอกัน	

เกิดอุบัติเหตุเสมอ	 ไม่มีสถานที่ที่จะเอื้อให้นักศึกษาได้

เล่นกีฬาเท่าที่ควร	และที่สนามแสงไฟไม่พอ	ไม่มีแสงไฟ

สปอร์ตไลท์	เวลามดืก็เล่นไม่ได้	ผลการวจิยัสอดคล้องกบั

การศึกษาของมัวร่า	 และคณะ	 (Moura, I.H., Nobre, 

R.S., Cortez, R.M.A., Campelo, V., Macêdo, S.F. 

& Vilarouca, S.A.R., 2016)	 ที่พบว่า	 คุณภาพชีวิต

นักศึกษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัย	Federal do Piauí 

ประเทศบราซลิ	คณุภาพชีวติสงูสดุคอืด้านความสมัพนัธ์

ทางสังคม	( =74.3),	และคะแนนต�่าสุดคือคุณภาพชีวิต

ด้านสิง่แวดล้อม	( =	54.2)	และการศกึษาของ	พชิฌาย์วร์ี 

สินสวัสดิ์,	และเบญจวรรณ	พิททาร์ด	 (2559)	ถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตนักศึกษา

พยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ราชบุรี	 ที่ผล

การศึกษาพบว่า	 ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี

ราชบุรี	มากที่สุด	คือ	ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับผู ้ปกครอง	 ด้านท่ีส่งผลต�่าสุด	 คือ	 ด้านลักษณะ 

ทางกายภาพทางการเรยีน	อย่างไรกต็ามแตกต่างจากผล

การศึกษาของครูซ	และคณะ (Cruz, J. P., Felicilda 

-Reynaldo, R. F. D., Lam, S. C., Contreras, F. A. 

M., Cecily, H. S. J., Papathanasiou, I. V., ... & 

Colet, P. C., 2018)	เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

พยาบาล	 จ�านวน	 2012	 คน	 จาก	 9	 ประเทศ	 คือ	 ชิลี	

อยีปิต์	กรกี	ฮ่องกง	อนิเดีย	เคนยา	โอมาน	ซาอดุอิารเบยี	

และสหรฐัอเมรกิา	ท่ีพบว่า	คณุภาพชีวติโดยรวมสงูสดุใน

ด้านสุขภาพร่างกาย	คะแนนต�่าสุดในด้านสังคม	รวมถึง 

การศึกษาของ	 พรรณิการ์	 พุ่มจันทร์	 (2560)	 ที่พบว่า

นักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี	 เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน	ได้แก่	ด้านการบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	

ด้านชีวิตการเรียน	 ด้านชีวิตสังคม	 และด้านท่ีอยู่อาศัย	

ส่วนด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่	อยูใ่นระดบัปานกลาง	

	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในแต่ละด้าน	 ดังนี้	 ด้านสุขภาพ

ร่างกาย	จิตใจและอารมณ์	ให้มีโครงการส่งเสริมป้องกัน

ปัญหาด้านจิตใจระยะยาว	 มีการตรวจวัดและประเมิน

ความเครียด	ด้านสิ่ง	แวดล้อมให้มีตู้	ATM	ภายในเซนต์ 

ไมเก้ิล	ตูก้ดน�า้ดืม่	บริเวณห้องอาหาร	และหอพกั	ขยายเวลา 

ให้นักศึกษาสามารถอยู่วิทยาลัยท�ากิจกรรมได้	 และ

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดด้านฝั่ง	ST Michael	 ให้มีหูฟัง
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ในห้องสมุดขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 ให้มีพื้นที่ท�าให้

สามารถออกก�าลงักาย	มตู้ีลอ็คเกอร์ส�าหรบันักศึกษาเกบ็

เอกสารหรือสิ่งของ	 มีพื้นที่หรือห้องส�าหรับผ่อนคลาย	

เพิ่มร้านอาหารหรือปริมาณอาหาร	 ซ่อมพ้ืนตัวหนอน

หน้าบริเวณเสาธงให้เสมอกัน	 เป็นต้น	 ด้านสื่ออุปกรณ์

สารสน	เทศ	เพิ่มไมโครโฟน	ไมค์ลอยในห้องเรียน	class 

ใหญ่	 และระบบการจองห้องเรียน	 ห้องประชุมที่เป็น

มาตรฐาน	 ด้านการสอนของอาจารย์	 ปรับระบบการลง

ทะเบียนเรียน	 จัดวิธีการและรูปแบบกลุ่มย่อย	 เพื่อให้

ใกล้ชิด	และเน้นทั้ง	Hard skill & Soft skill	ไปด้วยกัน

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ลักษณะ	Self-direct & 

Reflection	 รวมถึงมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจ�านวนนศ. 

ด้านบริการหรือกจิกรรมต่างๆ	ของวทิยาลยั	ปรบัเปลีย่น

รูปแบบกิจกรรมที่เน้นและมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน 

ให้แต่ละคณะมีกิจกรรมร่วมกัน	 ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม	 มีรูปแบบการแนะแนวที่หลากหลาย	 จัดบริการ 

สิ่งจ�าเป็นในรูปแบบที่ครบวงจร	 หรือ	 ONE STOP 

SERVICE	 เป ็นต้น	 ด ้านความผูกพันขององค์กร 

มีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์รุ ่นพี่รุ ่นน้อง	 ชมรมศิษย์เก่า

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาจะสอดคล้อง

กับการศึกษาของปิยะพล	 ข�าอุดม	 (2560)	 ที่ ได ้

พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่าประกอบด้วย	

4	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 ด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมี

กลการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้าน

คุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิต	 ควรจะประกอบ

ด้วยกลไกส�าคัญ	 5	 กลไก	 คือ	 1)	 การจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 2)	 การพัฒนาสัมฤทธิผลตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 3)	 การให้ค�าปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4)	 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	 และ	 5)	 การดูแล 

ช่วยเหลอืนกัศกึษา	(บญัชา	ส�ารวยรืน่,	จติศรินิ	ลายลกัษณ์, 

กิง่แก้ว	ส�ารวยรืน่,	ชนกิานต์	คุม้นก	และ	ปิยมนสั	วรวทิย์ 

รัตนกุล,	2559)

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาต้อง

ค�านึงในทุกๆ	 ด้าน	 อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะด้าน 

สิง่แวดล้อมท่ีมคีะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	โดยอาศยัความร่วมมอื 

จากทกุๆ	 คน	 ในการก�าหนดนโยบาย	 กลยทุธ์	 แนวการ

ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมจากผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 และ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	ดังนี้

	 1.	 กลยุทธ์การส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านจิตใจ

ของนักศึกษาระยะยาวตั้งแต่ปี	1

	 2.	 นโยบายปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม	 ห้องเรียน	

หอพัก	 ห้องอาหาร	 ห้องสมุด	 พื้นที่ท�ากิจกรรมกลุ่ม	

และออกก�าลังกาย	 รวมถึงสื่ออุปกรณ์สารสนเทศ	

คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย 

เพียงพอ	พร้อมใช้งาน

	 3.	ส่งเสรมิรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน	แบบ	

Active learning		และกลยุทธ์การเพิ่มจ�านวนนักศึกษา

	 4.	 กลยุทธ์การให้บริการและจัดกิจกรรมที่

หลากหลายสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องต่างคณะวิชา	 และ

นักศึกษามีส่วนร่วม	 อิสระในการจัดกิจกรรม	 รวมถึง

สวัสดิการต่างๆ	เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา	
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