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การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่ออาจารย์ 
และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

The study of the spreading of Corona 2019 virus (COVID-19) that affected foreign 
teachers and students, case study: Faculty of Social Sciences  

and Humanities, Mahidol University 
 

ธิดาพร บุญเม่น 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์
และนักศึกษาชาวต่างชาติ  2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์และ
นักศึกษาชาวต่างชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพรรณนาด้วยสถิติจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS for window แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้คำถาม
ปลายเปิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัด 4 ภาควิชา จำนวน 
10 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา จำนวน 78 คน รวม 88 คน 
 ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต่อการดำรงชีวิต ด้านความต้องการพื้นฐานระดับปานกลาง ด้านความปลอดภัยระดับมาก ด้านความต้องการทางสังคมระดับ
ปานกลาง ด้านความต้องการการยกย่องระดับปานกลาง และด้านความสำเรจ็ในชีวิตระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ได้รับผลกระทบด้านความต้องการพื้นฐานในระดับปานกลาง ด้านความต้องความปลอดภัยระดับมาก ด้านความต้องการทาง
สังคมระดับปานกลาง ด้านความต้องการการยกย่องระดับปานกลางและด้านความสำเร็จในชีวิตอยู่ในระดับ 
  
คำสำคัญ:  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ 

 
Abstract 
 This research has following objectives 1) to study issues, obstacles, and effects in living of foreign 
lecturers and students. 2) to study the way of solving problems, obstacles, and effects in living of foreign 
lecturers and students of Faculty of Social Sciences and Humanities. By using mix methods research and 
general explanatory data analysis with statistical percentages, means, and standard deviations. Analyzed by 
using package software (SPSS for windows). There were two population groups used in this research which 
were 10 full-time foreign lecturers in 4 departments and 78 full-time graduate students which were still 
studying.  
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 The research found that foreign lecturers are affected by Corona virus 2019 (COVID-19) in living, 
basic needs were moderately affected, safety was severely affected, social needs, esteems, and success 
were moderately affected. For foreign students, basic needs were moderately affected, safety was severely 
affected, social needs and esteems were moderately affected, and success was severely affected.  
 
Keywords:  Corona virus 2019 (COVID-19), foreign lecturers and students 
 
บทนำ 
 โรคอุบ ัต ิใหม่ COVID-19 เป ็นไวร ัสที ่ส ่งผล
กระทบเป็นวงกว้างให้กับโลกในเวลานี้ โดยเชื้อไวรัสได้เริ่ม
ลุกลามจากประเทศจีนไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และทวีป
อื ่น ๆ ได ้ร ับผลกระทบส่งผลให้มีผ ู ้ เส ียชี ว ิตจากไวรัส  
COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรในองค์กรทุก
ระดับตั้งแต่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จนถึงองค์กรส่วน
ท้องถิ ่นและประชาชนทั ่วไปได้ออกมาช่วยป้องกันการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ 
ยังมีน้ำใจของคนไทยที่ได้ร่วมมือกันบริจาคสิง่ของต่าง ๆ เพื่อ
เป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
ได้ต่อสู้กับโรคภัยร้าย รวมถึงบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ต่างร่วม
ใจกันหยุดงานตามคำสั่งรัฐบาล เพื่อให้เป็นการลดการแพร่
ระบาดของเชื้อจนเป็นท่ีมาของวลี “หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” หาก
มองในทางที่ดี อาจเป็นจุดเปลี่ยนท่ีจะทำให้มนุษย์โลกหันมา
ใส่ใจต่อการรักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นได้  
(พิพัฒน์, 2563) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนา-2019 (COVID-19) ได ้ม ีการเปลี ่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และองค ์การอนามัยโลก (WHO) ได ้ออก
มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา
อย่างใกล้ชิด ทั ้งนี ้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความห่วงใยใน
สถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาและสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก (WHO) มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ ึงประกาศเร ื ่องหลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุด
ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่าน 

(Transit) พื ้นที ่ท ี ่ม ีการระบาดหรือพื ้นที่ท ี ่ม ีการระบาด
ต่อเนื่องตามที่ระบุโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่ออาจารยแ์ละนักศึกษา
ชาวต่างชาติของคณะสังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในหลายด้าน อาทิเช่น ปัญหาด้าน
ความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ปัญหาเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวลต่อการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลนัที่
ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงปัญหาความเครียดและ
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนและการสำเร็จการศึกษา
ของตนเองในสภาวะการณ์ดังกล่าว  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัญหาและผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ท ี ่ส ่ งผลต ่ออาจารย ์และน ักศ ึกษา
ชาวต่างชาติ โดยศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ
มาสโลว์ (Abraham Maslow) 5 ด้าน คือ 1) ความต้องการ
ทางร่างกายที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
อากาศ น้ำดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น 2) ความต้องการความ
ปลอดภัย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้น
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตทั้งร่างกาย 
จิตใจและทรัพย์สิน 3) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการการได้รับ
ความชื่นชมจากผู้อื ่น 4) ความต้องการการยกย่อง หรือ
ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความต้องการได้รับการยกย่อง 
นับถือ และการให้เกียรติจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับ
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ความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ 
เป็นต้น 5) ความต้องการความสำเร็จในชีวิต เป็นความ
ต้องการการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น (เกียรติพงษ์, 
2562) การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เป็นการศึกษาเพื่อที่จะได้
ข้อมูลประกอบการวางแผนในการดูแลอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต ่ างชาต ิ  คณะส ั งคมศาสตร ์และมน ุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดลในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่อาจจะคาดเดา
ได้ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิตของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรค
และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต ่ างชาต ิ  คณะส ั งคมศาสตร ์และมน ุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ระเบียบวิธีวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดภาควิชา
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 คน 
และนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังศึกษาอยู่
และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาของคณะสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 78 คน รวม 88 คน  
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) โดยออกแบบการวิจ ัยเป็นลำดับระหว่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงปริมาณด้วยสถิติจำนวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window การวิเคราะห์ขอ้มูล
ทั่วไปเชิงพรรณนา (Descriptive) ด้วยสถิติจำนวน ร้อยละ 
(Percentage)  ค ่ า เฉล ี ่ ย  (Mean)  และส ่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื ่ออธิบายและ
นำเสนอข้อม ูลทั ่วไปข ้อม ูลด ้านปัญหา อุปสรรคและ

ผลกระทบต่อการดำรงชีว ิตของอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต่างชาติ แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ
นำมาใช้สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้คำถามปลายเปิด
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์และ
นักศึกษาชาวต่างชาติ 
 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้ ได้ แก่  
แบบสอบถามออนไลน์แบบมีโครงสร้าง และใช้สถิติในการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และมีขั้นตอนใน
การสร้างเครื ่องมือการวิจัย ดังนี ้ ศึกษาค้นคว้าจากจาก
หนังสือ ตำรา วารสาร เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
ง านว ิ จ ั ย  ร วมถ ึ ง ก า รส ื บค ้ น จาก เ ว ็ บ ไ ซด ์ ต ่ า ง  ๆ  
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการออกแบบเครื่องมือให้มี
ความเหมาะสม และทำการสร้างเครื ่องมือโดยจำแนก
ออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคล ได ้แก่ คำถามเกี ่ยวกับข้อม ูลทั ่วไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  
 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามปัญหา อุปสรรคและ
ผลกระทบต่อการดำรงชีว ิตของอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต่างชาติผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาส
โลว์ (Abraham Maslow) มากำหนดข้อคำถาม จำนวน
ทั้งสิ้น 25 ข้อคำถาม ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  ระด ับความค ิดเห ็นแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด โดยการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่ง
อัตรภาพชั้น (Class interval) โดยใช้หลักการเอาค่าสูงสุด
ลบด้วยค่าต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนช่วงหรือระดับที่
ต้องการแปลผล  
 ส่วนที ่ 3 คำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะอื่น 
ๆ เพื ่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่ออาจารย์
ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นการเสนอแนะ
ลักษณะปลายเปิด (Open End Questions) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบแบบอิสระในเชิงสร้างสรรค์ ส่วน
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ที่ 3 น้ี ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 
2 ให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน 
จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตรวจสอบความ
เที ่ยงตรงของเนื้อหาและความครอบคลุม ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านเนื้อหา ข้อคำถามการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื ่อง การศึกษาผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ส่งผลต่ออาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 88 ชุด เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์
และนักศึกษาชาวต่างชาติ และเพื ่อศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาจากทฤษฎี
ความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Abraham Maslow)  
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการพื้นฐาน 2) ด้านความ
ต้องความปลอดภัย 3) ด้านความต้องการทางสังคมและการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4) ด้านความต้องการการยกย่อง 
และ 5) ด้านความสำเร็จในชีวิต ผลการศึกษาแสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
(N=จำนวนกลุ่มตัวอย่าง) 

อาจารย์ชาวต่างชาติ (N=10) นักศึกษาชาวต่างชาติ (N=78) 
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
10 

 
100 

 
33 
45 

 
42.31 
57.69 

รวม 10 100 78 100 
อาย ุ
    25 – 30 ป ี  
    31 – 35 ป ี  
    36 – 40 ป ี  
    41 – 45 ป ี          
    46 – 50 ป ี 

 
0 
0 
5 
3 
2 

 
0 
0 
50 
30 
20 

 
32 
22 
11 
13 
0 

 
41.03 
28.20 
14.10 
16.67 

0 
รวม 10 100 78 100 

ประเภท 10 100 78 100 
รวม 10 100 78 100 

ระยะเวลาศึกษา 
(นักศึกษาชาวต่างชาติ) 
      1 – 2 ปี  
      3 – 5 ปี  
      6 – 10 ปี 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
66 
6 
6 

 
84.60 
7.70 
7.70 

รวม 0 0 78 100 
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ข้อมูลทั่วไป 
(N=จำนวนกลุ่มตัวอย่าง) 

อาจารย์ชาวต่างชาติ (N=10) นักศึกษาชาวต่างชาติ (N=78) 
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลปฏิบติังาน  
(อาจารย์ชาวต่างชาติ) 
      1 – 2  ปี  
      3 – 5 ปี  
      6 – 10 ป ี

 
 
0 
8 
2 

 
 
0 
80 
20 

 
 
0 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 

รวม 10 100 0 0 
 

ตารางที่ 2. แสดงระดับปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ด้าน กำหนดคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = ปัญหาระดับมากที่สุด /3.41 - 4.20 = ปัญหา
ระดับมาก/ 2.61 - 3.40 = ปัญหาระดับปานกลาง/ 1.81 - 2.60 =ปัญหาระดับน้อย/1.00 - 1.80 = ปัญหาระดับน้อยที่สุด 

รายการ 
ระดับปัญหา 

อาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1. ด้านความต้องการพื้นฐาน (Physiological Needs) 
ความไม่สะดวกต่อการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริ
โรคท่ีจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

2.50 1.08 น้อย 2.61 1.22 ปานกลาง 

ปัญหา อุปสรรคในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ส่วนตัว 2.60 1.34 น้อย 2.74 1.36 ปานกลาง 
ความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ใน
บริเวณที่พักอาศัย  

2.10 1.44 น้อย 2.67 1.33 ปานกลาง 

ปัญหาในการเดินทางในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

3.60 1.26 มาก 3.78 1.16 มาก 

ปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค การบริการทางการแพทย์ช่วงเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.50 1.08 
 

น้อย 2.98 1.33 ปานกลาง 

รวม 2.66 .98 ปานกลาง 2.96 1.04 ปานกลาง 
2. ด้านความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
กังวลใจต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 3.20 1.61 ปานกลาง 3.55 1.25 มาก 
กังวลเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

3.20 1.47 ปานกลาง 3.88 1.19 มาก 

กังวลเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) กับตนเอง 

3.60 1.50 มาก 4.00 1.13 มาก 

กังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทำให้มีผลต่อการเรียนการหรือ
การทำงานในระยะยาว 

3.60 1.64 มาก 4.21 .97 มากที่สุด 

เกิดความกังวลเมื่อต้องเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยของตน 3.30 1.25 ปานกลาง 3.64 1.12 มาก 
รวม 3.38 1.17 มาก 3.85 .905 มาก 
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รายการ 
ระดับปัญหา 

อาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
3. ด้านความต้องการทางสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  (Social Needs) 
ปัญหาในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)  

3.30 1.25 ปานกลาง 3.29 1.34 ปานกลาง 

ความกังวลท่ีจะไม่ได้รับการห่วงใย การไถ่ถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของตน เช่น หัวหน้างาน อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อน
ร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

2.50 1.08 น้อย 3.25 1.26 ปานกลาง 

อุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสารทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศในการเรียน/ การทำงานท่ีมีการปรับเปล่ียนในช่วง
การระบาด 

2.70 1.49 ปานกลาง 2.96 1.27 ปานกลาง 

กังวลในการถูกกีดกันได้รับเชิญเข้ากลุ่มทาง Social media ต่าง 
ๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  

3.00 1.24 ปานกลาง 2.88 1.29 ปานกลาง 

ไม่มีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้น 

3.00 1.41 ปานกลาง 2.91 1.26 ปานกลาง 

รวม 2.90 .64 ปานกลาง 3.06 1.09 ปานกลาง 
4. ด้านความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) 
กังวลท่ีจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำในการประสานงาน
ของกลุ่มทาง Social Media เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.40 .84 น้อย 2.87 1.10 ปานกลาง 

กังวลท่ีจะไม่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมอาสาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.00 1.05 ปานกลาง 2.74 .93 ปานกลาง 

ไม่มีโอกาสได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.70 1.25 ปานกลาง 2.65 .96 ปานกลาง 

ไม่มีความพร้อมท่ีช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.50 .97 มาก 2.98 1.03 ปานกกลาง 

รู้สึกมีคุณค่าหากได้ช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.70 1.25 ปานกลาง 3.02 1.19 ปานกลาง 

รวม 2.86 .74 ปานกลาง 2.8 .83 ปานกลาง 
5. ด้านความสำเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
เกิดสภาวะความเครียดและไม่สามารถมุ่งมั่นท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค
ให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามเป้าหมาย 

3.20 1.68 ปานกลาง 3.48 .99 มาก 

เกิดการลังเลเปล่ียนเป้าหมายท่ีแน่วแน่ชัดเจนท่ีจะฝ่าฟัน
อุปสรรคให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้สำเร็จในการเรียน และการทำงานของตน 

3.60 1.64 มาก 3.52 1.00 มาก 
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รายการ 
ระดับปัญหา 

อาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
ไม่ม่ันใจว่าจะประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3.40 1.64 มาก 3.43 1.12 มาก 

ท้อถอยต่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองในช่วงเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.80 1.47 ปานกลาง 3.29 1.02 ปานกลาง 

ไม่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองในช่วงสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้
เพื่อนมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 

3.00 1.41 ปานกลาง 3.33 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.20 1.40 ปานกลาง 3.41 .89 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ ่มตัวอย่างอาจารย์
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 36-40 ปีท่ีร้อย
ละ 50 และระยะการปฏิบัติตั้งแต่ 3-5 ปี ร้อยละ 80 ส่วน
นักศึกษาชาวต่างชาติเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 
57.69 มีอายุช่วง 25-30 ปี ร ้อยละ 41.03 และมีช่วง
ระยะเวลาในการศึกษา 1-2 ปี ร้อยละ 84.60 ส่วนระดับ
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของอาจารย์
และน ักศ ึกษาชาวต ่ างชาต ิ  คณะส ั งคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล พบว่าด้านความต้องการ
พื้นฐานของอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติมี
ปัญหาในการเดินทางในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการ
ความปลอดภัยพบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติมีกังวลเกี่ยวกับ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายทำให้มีผลต่อการเรียนหรือการทำงานใน

ระยะยาว อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่า �̅�=3.60 และ S.D=1.64 
ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติมีกังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ทำให้มีผลต่อการเรียนการหรือการทำงานในระยะยาว

เช่นกันซึ ่งระดับปัญหาที ่มากที ่ส ุด มีค ่า �̅�=4.21 และ 
S.D=.97 ด้านความต้องการทางสังคมและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมโดยภาพรวมอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา 
 

ชาวต่างชาติมีระดับปัญหาอยู่ที่ระดับปานกลาง ด้านความ
ต้องการการยกย่อง พบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติไม่มีความ
พร้อมที ่ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.50 
และ S.D=.97 ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ มีระดับปัญหาที่

ปานกลาง มีค่า �̅�=3.02 และ S.D=1.19 และด้านความสำเร็จ
ในชีวิต พบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติเกิดการลังเลเปลี่ยน
เป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้น
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
สำเร ็จในการทำงานของตนและไม่มั ่นใจว ่าจะประสบ
ความสำเร็จในการทำงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อยู ่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษา
ชาวต่างชาติเกิดการลังเลเปลี่ยนเป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนที่
จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้สำเร็จในการเรียนของตนและ
เกิดสภาวะความเครียดและไม่สามารถมุ่งมั ่นที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจ ัยคร ั ้งน ี ้สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
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  1. ด้านความต้องการพ้ืนฐาน  
   อาจารย์ชาวต่างชาติมีป ัญหาในการ
เดินทางในสถานการณ์การระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 

(COVID-19) ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.60 
และ S.D.=1.26 เนื่องจากอาจารย์ชาวต่างชาติไม่ไดอ้าศัยอยู่
ในหอพักของมหาวิทยาลัยและใช้บริการรถสาธารณะ เช่น 
รถบัสประจำทางหรือรถแท็กซี่ ในบางครั้งอาจารย์ชาวต่างชาติ
ต้องเดินทางไปสอนและบรรยายให้แก่นักศึกษาในวิทยาเขต
ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เกิดความกังวลที่ตนจะ
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเดินทาง 
จากการศึกษาพบแนวทางการแก้ปัญหาอาจารย์ชาวต่างชาติ
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบการสอนออนไลน์จาก
ที่พักของตนเพื่อลดการเดินทาง สอดคล้องกับการศึกษาของ
นภดล (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ICT: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า การจัดการ
เรียนรู ้สู ่การเปลี ่ยนแปลง ผู ้สอนควรปรับบทบาทเป็นที่
ปรึกษาและออกแบบการเรียนรู ้ร่วมกับการอำนวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหรือค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยผู ้สอนทำหน้าที ่ช ่วยแนะนำและออกแบบ
กิจกรรมที ่ช ่วยให ้ผ ู ้ เร ียนแต ่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ของตนเองให้ความสำคัญต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมและประสบการณ์เดิมที ่นำไปสู่
ประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้น ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและ
วิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น  
   ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติก็ประสบมี
ปัญหาในการเดินทางในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกันโดยมีผลการวิเคราะห์

อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.78 และ S.D.=1.16 เนื่องจาก
นักศึกษาชาวต่างชาติใช้บริการรถสาธารณะเช่นเดียวกัน 
และรัฐมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เป็นการลดการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อลดการระบาดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั ้งนี ้แนวทางการแก้ไขปัญหา
ของอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน (New normal)  

จากการศึกษาพบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลจากการวิจัย
พบว่านักศึกษาชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างชาติต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื ้อโรค ทุกครั้ งที ่มี
ความจำเป็นต้องออกจากที ่พักจะต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อ ลดความจำเป็น
ที ่ต้องพบปะเพื ่อน ใช้แนวคิด Social distancing ที ่สดอ
คล้องกับนโยบายของภาครัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที ่ให้ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้นักศึกษาชาวต่างชาติ
และอาจารย์ชาวต่างชาติต้องปรับเปลี่ยนแนวการเรียนการ
สอนจากเดิมที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนก็เปลี่ยนเป็น
ทำการเรียนการสอนจากที ่พักอาศัยของตนเอง รวมถึง
ปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคอาหารเป็นการใช้บริการสั่ง
สินค้าออนไลน์จากแอปพิเคชันต่าง ๆ แทนการเดินทาง
ออกไปซื้อของที่ตลาดด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้อื่น การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติปลอดภัย
จากการรับเชื้อได้ สอดคล้องกับกรรณิการ์ (2563) ศึกษาวิจัย
เรื่องการปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ผล
การศึกษาพบว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหงมีการปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู ่ในระดับมากและนักศึกษาที่มี
ระดับชั้นปีที ่แตกต่างกันมีการปรับตัวที่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับเภสัชกรเนติ (2564) กล่าวว่าจากวิกฤติโควิด-19 
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการเรียนการสอบเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 100% และจะปรับการเรียนการสอนสู่รูปแบบ
ผสมผสานหรือไฮบริด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้
จัดให้มีสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน
ออนไลน์ไว้อย่างครบถ้วนในทุกวิทยาเขต จากปัจจัยนี้สง่ผล
ต่อแนวทางการแก้ปัญหาของอาจารย์ชาวต่างชาติและ
นักศึกษาชาวต่างชาติที ่สามารถลดภาวะการเดินทางออก
จากท่ีพักของตน 
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  2. ด้านความต้องการความปลอดภัย 
   พบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติมีความกังวล
เกี ่ยวกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทำให้มีผลต่อการทำงานใน

ระยะยาวอยู ่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.60 และS.D=1.64  
กังวลเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับตนเองอยู่ในระดับมาก 

มีค่า �̅�=3.60และS.D=1.50 ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติมี
ความกังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทำให้มีผลต่อการ

ทำงานในระยะยาวอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่า �̅�=4.21 และ
S.D=.97 นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลหากเกิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กับตนเอง กังวลเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เกิดความกังวลเมื่อต้อง
เดินทางออกจากที่อยู ่อาศัยของตนและกังวลใจต่อความ
ปลอดภัยในการดำรงชีวิตมีผลการวิจัยในภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต่างชาติมีระดับปัญหาด้านความต้องการความปลอดภัย
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับอภิญญา (2563) ศึกษาเรื่อง
ความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบว่านักศึกษามีความกังวลเกี ่ยวกับการเรียนและกังวล
เกี่ยวกับการเงิน  
   แนวทางการแก้ปัญหาคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของ
นักศึกษาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพใจ เพื่อเป็นช่องทางใน
การให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านจิตใจและเพื ่อส่งเสริมสุขภาวะที ่ดี
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย Mahidol HIDEF ด้าน
ความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นผู ้มีสุขภาพดี 
Health Literacy หน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยกิจการ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานบริหารการศึกษา
และนวัตกรรมการเร ียนร ู ้  ซ ึ ่งเป ็นโครงการที ่คอยให้
คำแนะนำและช ่วยเหล ือน ักศ ึกษาท ั ้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บ้าน ครอบครัว การเรียน 
พฤติกรรมการกิน กิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวัน การใช้
สารเสพติด ติดเกมส์ คอมพิวเตอร์  ส ื ่อสังคมออนไลน์ 
addictions) เพศสัมพันธ์ ความปลอดภัย ความคิดอยาก
ตาย อารมณ์เศร้า นอกจากน้ียังมีแนวทางการสนับสนุนจาก
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติ  
   ผลจากการศึกษาพบว่าคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มี
การประสานงานและเน ินการช ่วยเหลือในมาตรการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในประเด็นตา่ง ๆ ได้แก่ 1) Internet 
Package สำหรับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 
2) ประกันอุบัติเหตุและโควิด โดยมีวงเงินคุ้มครองโควิด 
จำนวน 50,000 บาท และคุ้มครองการเกิดอุบัติเหต ุ10,000 
บาท 3) ให้คำปรึกษาออนไลน์ ซึ่งเป็นสายด่วนสุขภาพใจ
และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั ่วโมง 4) การขยายสิทธิ์
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 5) เงินช่วยเหลือ 6) เงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย และ 7) การลดหย่อนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และ 8) คืนค่าหอพักเต็มจำนวนในกรณีที ่นักศึกษา
ต่างชาติขอยกเล ิกการเข้าพัก คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดทำประกาศคณะสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้ากักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ 
Organizational Quarantine ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานที่กักกัน
แบบ Organizational Quarantine (OQ) รับรองนักศึกษา
และบุคลากรชาวไทยและต่างชาติเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างชาติที ่เดินทาง 
จากต่างประเทศในการเข้ากักกัน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
จ ักร ีนฤบด ินทร ์  สถาบ ันการแพทย ์จ ักร ีนฤบด ินทร์   
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คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  ณ จ ังหวัด
สมุทรปราการ อีกประการหนึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับ
วัคซีนป้องกันโควิดโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 
We Mahidol  
  3. ด้านความต้องการทางสังคมและการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
  จากการศึกษาพบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติมี
ปัญหาในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ในระดับปานกลาง มีค่า �̅�=3.30 
และ S.D=1.25 ความกังวลในการถูกกีดกันได้รับเชิญเข้า
กลุ่มทาง Social media ต่าง ๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ก็อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅�=3.00 และ S.D=1.24 
ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติผลการศึกษาด้านความต้องการ
ทางสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่า �̅�=3.06 และS.D=1.09 ซึ่งการเกิด
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทำให้การตรีตราทางสังคมมากมายซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวมี
ผลต่อผู้ป่วย ผู้ดูแลคนป่วย ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน  
คนที่ไม่เป็นโรคแต่อาจมีลักษณะอื่นที่เหมือนกับคนกลุ่มนี้
อาจพลอยได้รับความทุกข์ร้อนใจจากการตีตราทางสังคม
ด้วยการระบาดในปัจจุบันของโรคโควิด-19 เร่งเร้าให้เกิด
การตรีตราทางสังคมและพฤติกรรมเลือกปฏิบัติที่มีผลต่อคน
บางเชื ้อชาติและทุกคนในสังคม สอดคล้องกับสุภลักษณ์
(2563) ศึกษาเรื ่องกลยุทธ์เพื ่อลดการตีตราทางสังคมใน
สถานการณ์โควิด 19 พบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่จึงทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคม
มีความวิตกกังวล หวาดระแวง เกิดความสับสนในข้อมูล
ข่าวสารจึงนำมาสู่การตีตราทางสังคม ผู้ที่ถูกสงสัยว่าได้รับ
เชื้อจะถูกกีดกันหรือปฏิเสธการอยู่ร่วมกันซึ่งส่งผลกระทบทัง้
ร ่างกายและจิตใจและสอดคล้องกับอำพวรรณ์ (2563) 
ศึกษาเรื ่อง COVID-19 กับการตีตราทางสังคม : บทบาท
พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อผลการวิจัยพบว่าเมื่อมีการติด
เชื้อจากคนใดคนหนึ่งมักมีการกล่าวโทษว่าเกิดจากคน ๆ นั้น 

ทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวโทษถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อ 
ถูกสังคมรังเกียจ เกิดความวิตกกังวลและไม่กล้าเผชิญชีวิต
ในส ังคมเหมือนเป ็นตราบาปในจิตใจ แต ่จากผลการ
วิเคราะห์ด้านความต้องการทางสังคมและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมของอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติมี
ระดับปานกลางเท่านั้น 
  4. ด้านความต้องการการยกย่อง 
   จ า ก ก า ร ศ ึ ก ษ า พ บ ว ่ า อ า จ า ร ย์
ชาวต่างชาติไม่มีความพร้อมที่ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับมาก 

มีค่า �̅�=3.50 และ S.D=.97 ผลรวมของด้านความต้องการ
การยกย่องของอาจารย์ชาวต่างชาติอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค ่า �̅�=2.86 และ S.D=.74 และในส่วนของนักศ ึกษา
ชาวต่างชาติก็เช่นเดียวกันโดยผลรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

มีค่า �̅�=2.8 และ S.D=.83 ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติและ
นักศึกษาชาวต่างชาติมีผลการวิจัยอยู่ในระดับเดียวกัน 
   แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคและ
ผลกระทบต่อการดำรงชีว ิตของอาจารย์และนักศึกษา
ชาวต่างชาติด ้านความต้องการการยกย่องนั ้นอาจารย์
ชาวต่างชาติให้เวลาในการพัฒนางานตนเองทั้งงานด้านการ
สอน การวิจัย รวมถึงพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื ่อขอ
ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติก็
มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของตนเองให้ประสบความสำเร็จ
ทางการศึกษาตามเป้าหมายเนื่องจากเงื่อนไงของนักศึกษา
ชาวต่างชาติที่ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ 12 
หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าหน่วยกิตของ
นักศึกษาชาวต่างชาติถ ือว ่าอยู ่ ในระดับสูง น ักศ ึกษา
ชาวต่างชาติโดยส่วนมากได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นทางและมีบางส่วนที่ชำระค่าหน่วยกิตทางการศึกษาดว้ย
ตนเอง ดังนั้นปัจจัยทางทุนทรัพย์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่าง
มากอีกประการของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องรับผิดชอบ 
นักศึกษาชาวต่างชาติจึงมีข้อจำกัดทั้งเวลาและด้านทุนทรัพย์ 
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สอดคล้องกับภาวิกา (2564) ศึกษาเรื่องการรู้จักตัวตนบน
สถานการณ์แห่งวิกฤต: โควิด-19 พบว่าการรู้จักคุณค่าและ
การร ับร ู ้ตนเองประกอบไปด ้วย 3 ม ิต ิ  ค ือ การร ับรู้
ความสามารถของตนเอง การรับรู้ความสามารถในการกำกบั
ตนเอง และการรับรู้คุณค่าของตนเอง 
  5. ด้านความสำเร็จในชีวิต 
   ผลการศึกษาด้านความสำเร็จในชีวิตของ
อาจารย์ชาวต่างชาติพบระดับปัญหาเกิดการลังเลเปลี่ยน
เป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้น
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
สำเร็จในการเรียน และการทำงานของตน โดยผลการวิจัย

อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.60 และ S.D=1.64 และไม่มั่นใจ
ว ่าจะประสบความสำเร ็จในการเร ียนและการทำงานใน
สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.40 และ S.D=1.64  
ส่วนการเกิดสภาวะความเครียดและไม่สามารถมุ่งมั่นที่จะฝ่า
ฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตามเป้าหมายผลการวิจัยอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่า �̅�=3.20 และ S.D=1.68  
   ส่วนนักศึกษามีปัญหาโดยพบค่าเฉลี่ย

รวมอยู ่ในระดับมาก มีค่า �̅�=3.41 และ S.D=.89 ซึ ่งมี
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันกับอาจารย์ชาวต่างชาติ สอดคล้องกับ
การวิจัยของ วีรชาติ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการ
และความคาดหวังของนักศึกษาที ่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีต่อบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเมื่อจำแนกรายด้านพบว่า ด้านการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษาอยู่
ในระดับมาก นักศึกษาชาวต่างชาติมีความต้องการและ
ความคาดหวังมากที่สุดเรื่องระบบการดูแลต่ออายุวีซ่าใน
ระหว่างที่ศึกษาและด้านการพัฒนานักศึกษาซึ่งนักศึกษาที่มี
สัญชาติแตกต่างกันมีความต้องการและความคาดหวังที่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 

   แนวทางการแก ้ป ัญหาของอาจารย์
ชาวต่างชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นส่วน
หนึ่งที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
มหาว ิทยาล ัยมห ิดลม ีแนวทางในการสน ับสน ุนด ้าน
ความสำเร็จของอาจารย์ชาวต่างชาติที ่ปฏิบัติหน้าที ่ใน
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการ
พัฒนาคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
ท ุนสน ับสน ุนการตีพ ิมพ ์วารสารระดับนานาชาติท ี ่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้
บุคคลสามารถดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การสนับสนุน
ลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับ Kim Klyver (2018) ได้
อธิบายความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไว้อย่าง
น่าสนใจ หมายถึง การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือจากบคุคล
และกลุ่มบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยทางด้านอารมณ ์สังคม วัตถุ 
สิ ่งของรวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ผลของแรงสนับสนุนทำให้
บุคคลเกิดความตระหนักสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ 
ได้ตามความต้องการ ส่งผลให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
ชาวต ่างชาต ิในด ้านความสำเร ็จในช ีว ิตนั้ นนักศ ึกษา
ชาวต่างชาติต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักของนักศึกษาชาวต่างชาติ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย  
  1. อาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติ 
มีกังวลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทำให้มีผลต่อการเรียน
การหรือการทำงานในระยะยาวเช่นกันซึ่งระดับปัญหาที่มาก
ที ่ส ุด เนื ่องจากหากอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ชาวต่างชาติติดเชื ้อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ก็จะส่งผลกระทบและปัญหาในหลายๆ ด้านที่ตามมา ดังนั้น 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จึงควรจัดการวางแผน
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่อาจคาดการณ์ได้เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
และนักศึกษาชาวต่างชาติในการเตรียมตัวรับมือในอนาคต 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาความแตกต่างทางเชื ้อชาติ  
ศาสนา และประเทศของอาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ชาวต่างชาติ อาทิเช่น รูปแบบการปฏิบัติทางศาสนา เป็นต้น 
เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาแนวทางการ
สนับสนุนให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติ
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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