
ผลการส ารวจข้อมูล 
 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูล ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
ออนไลน์ www.sas.psru.ac.th จ านวน 2 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 ความต้องการช่วยเหลือของนักศึกษา 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ ดังนี้ 

ท่ี เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ชาย 76 22.96 
2.  หญิง 255 77.04 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
77.04 และเพศชาย ร้อยละ 22.96 ตามล าดับ 

ชาย 

หญิง 



ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  การจัดการ 9 2.72 
2.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  2 0.60 
3.  การจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม  1 0.30 
4.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  1 0.30 
5.  การจัดการธุรกิจค้าปลีก  8 2.42 
6.  การตลาด 9 2.72 
7.  การบัญชี  3 0.91 
8.  การพัฒนาชุมชน  19 5.74 
9.  การศึกษาปฐมวัย   4 1.21 
10.  การศึกษาพิเศษ 2 0.60 
11.  เกษตรศาสตร์ 8 2.42 
12.  คณิตศาสตร์ 4 1.21 
13.  คหกรรมศาสตร์  4 1.21 
14.  เคมี  4 1.21 
15.  ชีววิทยา  1 0.30 
16.  ดนตรีศึกษา  1 0.30 
17.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  7 2.11 
18.  นิติศาสตร์  4 1.21 
19.  นิเทศศาสตร์ 1 0.30 
20.  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  1 0.30 
21.  พยาบาลศาสตร์ 2 0.60 
22.  พลศึกษา  3 0.91 
23.  พัฒนาชุมชน  3 0.91 
24.  ภาษาไทย  57 17.22 
25.  ภาษาจีน 3 0.91 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
26.  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  1 0.30 
27.  ภาษาอังกฤษ 72 21.75 
28.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3 0.91 
29.  รัฐประศาสนศาสตร์ 22 6.65 
30.  รัฐศาสตร์  52 15.71 
31.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  1 0.30 
32.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 2 0.60 
33.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1 0.30 
34.  วิศวกรรมโลจิสติกส์  2 0.60 
35.  เศรษฐศาสตร์  1 0.30 
36.  สังคมศึกษา  4 1.21 
37.  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6 1.81 
38.  สาธารณสุขศาสตร์ 1 0.30 
39.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 0.30 
40.  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1 0.30 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 21.75 ภาษาไทย ร้อยละ 17.22 รัฐศาสตร์ ร้อยละ 15.71 รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ  6.65 
การพัฒนาชุมชน ร้อยละ 5.74 การจัดการ ร้อยละ 2.72 การตลาด ร้อยละ  2.72 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 
2.42 เกษตรศาสตร์ ร้อยละ 2.42 เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 2.11 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ  1.81 
การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคม ีนิติศาสตร์ สังคมศึกษา ร้อยละ 1.21 การบัญชี พลศึกษา พัฒนา
ชุมชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ร้อยละ 0.91 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาพิเศษ พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโลจิสติกส์ ร้อยละ 0.60 การจัดการทรัพยากรเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชีววิทยา ดนตรีศึกษา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

 

การจัดการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
การจัดการธุรกิจค้าปลีก  
การตลาด 
การบัญชี  
การพัฒนาชุมชน  
การศึกษาปฐมวัย   
การศึกษาพิเศษ 
เกษตรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คหกรรมศาสตร์  
เคมี  
ชีววิทยา  
ดนตรีศึกษา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นิติศาสตร์  
นิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์ 
พลศึกษา  
พัฒนาชุมชน  
ภาษาไทย  
ภาษาจีน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมโลจิสติกส์  
เศรษฐศาสตร์  
สังคมศึกษา  
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  



ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 
 

ท่ี สังกัดคณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  คณะครุศาสตร์ 25 7.55 

2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 3.02 

3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 1.21 

4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 128 38.67 

5.  คณะวิทยาการจัดการ 34 10.27 

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 6.65 

7.  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 106 32.02 

8.  วิทยาลัยการพยาบาล 2 0.61 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 38.67 รองลงมา คือ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

ร้อยละ 32.02  คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 10.27 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 7.55 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร้อยละ 6.65 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 3.02 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 1.21 และวิทยาลัยการพยาบาล ร้อยละ 0.61 ตามล าดับ 

 

คณะครุศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

วิทยาลัยการพยาบาล 



ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช้ันปี ดังนี้ 

ท่ี ชั้นป ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ช้ันปีท่ี 1 65 19.64 
2.  ช้ันปีท่ี 2 88 26.59 
3.  ช้ันปีท่ี 3 112 33.84 
4.  ช้ันปีท่ี 4 63 19.03 
5.  ช้ันปีท่ี 5 3 0.91 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่  

ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 33.84 รองลงมา คือ ช้ันปีท่ี 2  ร้อยละ 26.59 ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 19.64 ช้ันปีท่ี 4  ร้อยละ 

19.03 และช้ันปีท่ี 5 ร้อยละ 0.91 ตามล าดับ 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4 

ชั้นปีที่ 5 



ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว ดังนี้ 

ท่ี สมาชิกในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  1 คน 1 0.30 
2.  2 คน 16 4.83 
3.  3 คน 66 19.94 
4.  4 คน 109 32.93 
5.  5 คน 74 22.36 
6.  6 คน 34 10.27 
7.  7 คน 17 5.14 
8.  8 คน 6 1.81 
9.  9 คน 5 1.51 
10.  10 คน 2 0.60 
11.  14 คน 1 0.30 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน ร้อยละ 32.93 รองลงมา คือ 5 คน ร้อยละ 22.36 3 คน ร้อยละ 19.94 6 คน ร้อยละ 10.27 
7 คน ร้อยละ 5.14 2 คน ร้อยละ 4.83 8 คน ร้อยละ 1.81 9 คน ร้อยละ 1.51 10 คน ร้อยละ 0.6 1 คน 
ร้อยละ 0.3 และ 14 คน ร้อยละ 0.3  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามพื้นท่ีท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่ ดังนี ้

ท่ี พื้นที ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  พื้นท่ีปลอดภัยจาก COVID-19 298 90.03 
2.  พื้นท่ีเส่ียงต่อ COVID-19 33 9.97 
3.  พื้นท่ีระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 0 0 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย

จาก COVID-19 ร้อยละ 90.03 รองลงมา คือ พื้นท่ีเส่ียงต่อ COVID-19 ร้อยละ 9.97 และพื้นท่ีระบาดของ 

COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 0 ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเน่ือง 

พื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19 

พื้นที่ปลอดภัยจาก COVID-19 



ส่วนที่ 2 ความต้องการช่วยเหลือของนักศึกษา   

2.1 นักศึกษาประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามการประสบปัญหาจาก COVID-19 ดังนี ้

ท่ี ปัญหา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ไม่ประสบปัญหาต้องการเสนอความคิดเห็นเท่านั้น 194 58.61 
2.  ประสบปัญหา และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย 137 41.39 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนการประสบปัญหาจาก COVID-19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหา
ต้องการเสนอความคิดเห็นเท่านั้น ร้อยละ 58.61 และ ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 41.39 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ประสบปัญหา 

ประสบปัญหา 



2.2 ผลกระทบหรือปัญหาที่นักศึกษาได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้ 

ท่ี ผลกระทบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1)  ด้านการเรียน 35 10.57 
2)  ด้านการเงิน 199 60.12 
3)  ด้านการเดินทาง 31 9.37 
4)  ด้านการใช้ชีวิต 14 4.23 
5)  ไม่ได้รับผลกระทบ 52 15.71 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนผลกระทบจาก COVID-19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ

ผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการเรียน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19  
ในด้านการเรียน มีจ านวน 35 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 10.57 ช่วงการระบาดของ COVID-19  
ท าให้เกิดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษายังขาดความพร้อมท่ีจะเรียนออนไลน์ เนื่องจากขาดอุปกรณ์
การเรียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานท่ี สภาพแวดล้อม ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้นักศึกษา
ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และบางวิชาไม่สามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้  
ซึ่งการเรียนในห้องเรียนย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์  

2) ด้านการเงิน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19  
ในด้านการเงิน มีจ านวน 199 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือ COVID-19 สถานประกอบการต่าง ๆ ปิดตัวลงช่ัวคราว มีการลดจ านวนพนักงานลง หรือถูกเลิกจ้างงาน 
นักศึกษาไม่สามารถหางานท าหรือหารายได้เสริมได้ในระหว่างปิดภาคเรียนได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัว
นักศึกษาและครอบครัวเกิดการสูญเสียงานและเสียรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบไปสู่ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน  
การยื่นเข้าฝึกประสบการณ์ชีพของนักศึกษาตามหน่วยงานต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก และเมื่อจบการศึกษาแล้ว  
การสมัครงานและมีงานท าเป็นไปได้ยาก น าไปสู่สภาวะการว่างงาน 

3) ด้านการเดินทาง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19  
ในด้านการเดินทาง มีจ านวน 31 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 จากสถานการณ์ COVID-19 นักศึกษา
ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก และรถขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการจึงเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้  ส าหรับ
นักศึกษาบางส่วนท่ีท างานต่างจังหวัดในช่วงปิดภาคเรียนนั้นหางานท าได้ยากขึ้น และท าให้ขาดรายได้เสริม 

4) ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19  

ในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน มีจ านวน 14 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 นักศึกษาไม่สามารถท า
กิจกรรมหรือด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ เกิดความหวาดระแวงเมื่อออกจากบ้าน เพราะกลัวจะไปพบกับคนท่ีมี
อาการเส่ียงต่อ COVID-19  และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และในบางพื้นท่ีท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่นั้น
ยังคงขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

5) ไม่ได้รับผลกระทบ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19  
มีจ านวน 52 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 



2.3 ความต้องการช่วยเหลือต่อสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือของ
นักศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ความต้องการช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  การเรียน 60 18.13 
2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 149 45.02 
3.  ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 10 3.02 
4.  แจกส่ิงของช่วยเหลือ 20 6.04 
5.  การจัดหางาน 23 6.95 
6.  ไม่แสดงความคิดเห็น 69 20.85 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือของนักศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
จะใหช่้วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การเรียน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือ ในเรื่องการเรียน มีจ านวน 60 คน จาก 331 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.13 นักศึกษาบางส่วนไม่สนับสนุนการเรียนออนไลน์ เนื่องจากไม่สะดวกท่ีจะเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งต้องการให้มีมาตรการป้องกันโรคให้กับ
นักศึกษา โดยมีจุดคัดกรองนักศึกษา ก่อนเข้าห้องเรียนมีการวัดไข้ มีเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 
และใส่หน้ากากอนามัย และนักศึกษาบางส่วนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือในเรื่องค่าธรรมเนียมนักศึกษา มีจ านวน 149 คน 

จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 45.02 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย ช่วยลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา 20% 30% หรือ 50% ถ้าหากมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ต้องการให้ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา 70% หรือมีการผ่อนช าระค่าธรรมเนียม ขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
3) ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือในเรื่องค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มีจ านวน  
10 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 นักศึกษาบางส่วนต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยจ่ายค่าหอพักใน
มหาวิทยาลัยบางส่วน และประสานงานกับหอพักนอกมหาวิทยาลัยให้ช่วยลดการช าระค่าหอพัก เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยปิดนักศึกษาจึงไม่ได้เข้าพัก แต่ยังคงต้องช าระค่าหอพักเต็มจ านวน 
4) แจกสิ่งของช่วยเหลือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือในเรื่องการแจกส่ิงของช่วยเหลือ มีจ านวน 20 คน 
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยแจกส่ิงของช่วยเหลือ คือ อุปกรณ์
ป้องกัน COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และต้องการส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
5) การจัดหางาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ ท่ีจะให้ช่วยเหลือในเรื่องการจัดหางาน มีจ านวน 23 คน  
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95 นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยจัดหางานให ้เป็นงานประจ า หรืองาน
พาร์ทไทม์ หรือน าการรับสมัครงานมาประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาทราบให้มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษา
ต้องการหารายได้พิเศษ  เพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว หรือมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงานให้กับนักศึกษาได้ท า
ท่ีบ้านในช่วง COVID-19 
6) ไม่แสดงความคิดเห็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แสดงความคิดเห็น มีจ านวน 69 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 20.85 



2.4 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเก่ียวกับ COVID-19 ทางตรง 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน 
COVID-19 ดังนี้ 

ท่ี ความต้องการช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  หน้ากากอนามัย 113 34.14 
2.  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 39 11.78 
3.  หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 152 45.92 
4.  อื่น ๆ  27 8.16 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ดังนี้ 
1) หน้ากากอนามัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในเรื่องหน้ากากอนามัย มีจ านวน  
113 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 34.14 
2) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน  COVID-19 ในเรื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
มีจ านวน 39 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 11.78 
3) หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในเรื่องหน้ากากอนามัยและ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีจ านวน 152 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 
4) อื่น ๆ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในเรื่องอื่น ๆ มีจ านวน 27 คน  
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ฉีดพ่นท าความสะอาดส่ิงของช่วยค่าครองชีพ 
ลดค่าเทอม เงินทุนสนับสนุนทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนออนไลน์ อาชีพ และไม่ต้องการความช่วยเหลือ 

2.5 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเร่ืองใด 

ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่ ความต้องการช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 85 25.68 
2.  มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 12 3.63 
3.  มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 12 3.63 
4.  ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 14 4.23 
5.  ลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 13 3.93 

6.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 

19 5.74 

7.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระ
ค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

22 6.65 

8.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

30 9.06 

9.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ 

4 1.21 

 



ตารางที่ 11 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามความต้องการ ท่ีจะให้
มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่ ความต้องการช่วยเหลือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม  
และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 

5 1.51 

11.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม  
และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

16 4.83 

12.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม  
และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

38 11.48 

13.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

13 3.93 

14.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้  

6 1.81 

15.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา  

16 4.83 

16.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
และการแบ่งจ่ายได้ 

4 1.21 

17.  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

8 2.42 

18.  มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

2 0.60 

19.  มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระ
ล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่าย 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

4 1.21 

20.  ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา 

2 0.60 

21.  มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา 

1 0.30 

22.  อ่ืน ๆ 5 1.51 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

 
 
 
 



 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการท่ีจะให้
มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีจ านวน 85 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 
2) มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีจ านวน 12 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 
3) มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า มีจ านวน 12 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 
4) ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
และการแบ่งจ่ายได้ มีจ านวน  14 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 
5) ลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา มีจ านวน 13 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 
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6) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม 
และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
มีจ านวน 19 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 
7) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม 

และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 22 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 6.65 
8) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม 

และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลด
ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า  
ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 30 คน
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06 
9) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีจ านวน 4 คน จาก 331 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
10)  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า มีจ านวน 5 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 

 
 
 
 



11)  มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน
ออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า  
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีวามต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 16 คน  
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83 
12) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า  
ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีมาตรการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 38 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 
13) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา มีจ านวน 13 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 
14) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียน

ออนไลน์ ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ลดค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ มีจ านวน 6 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 
15) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 16 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83 
16) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ มีจ านวน 4 คน จาก 331 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.21 

 



17) มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
นักศึกษา มีจ านวน 8 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 
18) มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าป รับการช าระล่าช้า   

และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการขยายระยะเวลาการ

ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 2 คน  
จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 
19) มีมาตรการขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าป รับการช าระล่าช้า   

ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการขยายระยะเวลาการ

ช าระค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าปรับการช าระล่าช้า ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 4 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
20) ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
และการแบ่งจ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 2 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 
21) มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องมีมาตรการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา มีจ านวน 1 คน จาก 331 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.30 
22) อื่น ๆ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการท่ีจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ มีจ านวน 5 คน จาก  
331 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 ได้แก่ ทุนการศึกษา จัดสรรงานให้นักศึกษาจบใหม่ และไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

 
 
 
 

 
 



2.6 ท่านคิดว่าจะช่วยมหาวิทยาลัยในการประสานเพื่อช่วยเหลือชุมชนของท่านอย่างไร 

ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือชุมชน ดังนี้ 

ท่ี การมีส่วนร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ช่วยให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการป้องกัน COVID-19 25 7.55 
2.  ช่วยประชาสัมพันธ์ 128 38.67 
3.  ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 56 16.92 
4.  การแจกจ่ายส่ิงของช่วยเหลือ 24 7.25 
5.  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 18 5.44 
6.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  16 4.83 
7.  ไม่แสดงความคิดเห็น 64 19.34 

รวมทั้งสิ้น 331 100.00 

แผนภูมิที่ 12 แสดงจ านวนการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือชุมชน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการช่วย

มหาวิทยาลัยในการประสานเพื่อช่วยเหลือชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่วยให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการป้องกัน COVID-19 

ช่วยประชาสัมพันธ์ 

ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 



1) ช่วยให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการป้องกัน COVID-19 
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วยให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการป้องกัน COVID-19 จ านวน 25 คน 

จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ซึ่งนักศึกษาจะช่วยมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ วิธีการป้องกันเกี่ยวกับ 
COVID-19 และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาลแก่ประชาชนในชุมชน 

2) ช่วยประชาสัมพันธ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วยประชาสัมพันธ์ จ านวน 128 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 

ซึ่งนักศึกษาจะช่วยมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนให้ห่างจาก COVID-19 ให้กับประชาชนในชุมชน โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้น าชุมชนใหป้ระกาศเสียงตามสาย และส่ือออนไลน์ 

3) ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  56 คน 

จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ  16.92 ซึ่งนักศึกษาจะช่วยมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการแจ้ง
ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยไปยังชุมชนของตน ช่วยเก็บข้อมูลการประสบปัญหาของคนในพื้นท่ีของตน 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับมหาวิทยาลัย 

4) การแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วยแจกจ่ายของส่ิงของช่วยเหลือ จ านวน 24 คน จาก 331 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.25 ซึ่งนักศึกษาจะช่วยมหาวิทยาลัยในการแจกจ่ายส่ิงของช่วยเหลือ ได้แก่ การแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกัน COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และการแจกถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

5) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จ านวน 18 คน จาก 331 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.44 ซึ่งนักศึกษาจะช่วยมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยการเริ่มต้น
จากตนเองและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ปรับการใช้
ชีวิตประจ าวันใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงการติดเช้ือ COVID-19 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน ล้างมือเป็น
ประจ า รักษาระยะห่างทางสังคม และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

6) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ จ านวน 16 คน จาก 331 คน  

คิดเป็นร้อยละ 4.83 ได้แก่  การจัดประชุม ช่วยเหลือในเรื่อง ท่ีจะกระท าไ ด้ตามความเหมาะสม  
ลดค่าธรรมเนียมนักศึกษา ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส ารวจนักศึกษ าท่ีท างานและ 
จบใหม่ท่ีตกงาน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน 

7) ไม่แสดงความคิดเห็น  
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น จ านวน 64 คน จาก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 19.34 


